
روضة

الزاهدين



روضة

؟ا::!..ة:.-....001.:..!:....هه.::...الزاهدين

....!.....لم

..ت.......::01......
0،.00000.5.....ء

...!نز...،
...........
........00

...:..........

الأملوقصرالاخرةوطلبوالتابعينالصحابةمجتمعفيالدنيافيالزهد

للهوالتذللالبلاءعلىوالصبرللموتالدائموالذكروالاعتباروالتفكر

.القدرمن،والخوفالقلبفيالدائمالحزنمعوتعالىسبحانه

.جمىهـر!ثجممرثلإبئ



يناهدفعةرو



الطبعحقوق

خيرااللهوجزىمسلمكلالىالمؤلفمنمهداةالكتابهذاطبعحقوق

المسلمين.ولجميعاوريها!لهالله.غافرمحبعهعا!أعاتاوكلبعهص!

]لاشر

وو!ر!برمائيرل!يمئحاقلإوط!

السعودقيالريخينالمملخض.جطة

0880661-تلينون35166ب.ص



الرحيمالرحناللهبسم
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الحزنمعهذاتعالىمنهوحياؤهملقاءهوحبوجلعزللهحبهموشدة

اخترتوقدالحاتمةمنوالحوفالقدرمنفرقاوالبكاءقلوبهمفيالدائم

صالحةقدوةلك؟فاتخذهمابلغهاوصاياهمومنأرقهامواعظهممنلك
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يمرمكاكرمهمكاعساههلكتهموبينبينهموحالبالقرآناؤلقهمحين

ربكبكتابالدنياعنوتشاغل،زلتكعنويعفوحستكيتقبلوأن

بغدوكالجنةواطلبيدكمافيتستكثرقلبكمنالموتذصوقرب
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منكئيراخلقاالرسالةبهذهينفعانوتعالىتباركاللهأسال

ولوالدكطلمطيدعوانمنهابشىءانتفعأخاوأسال،المسلمين
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للزهدتعريفهم1-

الزهد:يقولأيوبسمعت:قالحمزةأبيبنسلامعنا-

ثواباوأعظمهااللهعندواعلاهااللهالىاجها،اشياءثلاثةالدنيافي

وصنمملككلمناللهدونعبدمنعبادةفيالزهدتعالىاللهعند

ثم،والاعطاءالأخذمنتعالىاللهحرمفيعاالزهدثم.ووثنوحجر

عندأخ!عحهواللهفهوالقراءمعشرياهذازهدكم:فيقولعلينايقبل

وجل.عزاللهحلالفيالزهد،الله

ربيعةسالرجلاسمعت:قالغزيةبنعمارةوعن2-

حلهامنالأشياءجمع:قال؟الزهادةراسماعثمانابايا:فقال

حقها.فيووضعها

الصلاةإلىقاماذاحبيببنضمرةكانقالارطاةوعن3-

الناسارغبهذاقلتللدنياعملفإذاالدنيافيالناسأزهدهذاقلت

الدنيا.في



مطيع:ابيبنسلامقالقالالمباركبنعبداللهوعن4-

-رادولاوالقولللهالعملتخلصانواحد:وجوهثلاثةعلىالزاهد

والثالثيصلحبماوالعمليصلحلاماتركوالثانيالدنيامنهبشىء

ادناها.وهوتطوعوهوفيهنرهدانوهوالحلال

الحسنعندذكروا:قالعبدالكريمبنمعاويةوعن5-

كذابعضهموقالالمطعمبعضهموقالاللباسبعضهمفقالالزهد

افضلهوقالاحداراىاذاالزاهد،شىءفيلستم:الحسنفقال

مني.

الثوري:سفيانقالقالوكيعوعن6-

العبا.لبسولاالغليظباكلليسالأملقصر

الدنيافيالزهد

ايكونالثوريلسفيانقيلقالالحارثبنبشروعن7-

واذاصبرابتلىإذاكاناننعمقال؟الماللهويكونزاهداالرجل

شكر..أعطى

تعالىقولهفييقولسفيانسمعتقالمؤملوعن8-

الدنيا.فيالزهدقال(عملاأحسنايكملنبلوكم)

هوالدنيافيالزهدالثوريسفيانقالقالمحمدابيوعن9-



نفسك.فيزهدكالناسفيالزهدواولالناسفيالزهد

:قالعيينةبنسفيانحدثناقالعبدهبناحمدوعن01-

.الموتوارتقابالصبرالدنيافيالزهد

ابايا:لسفيانقلتقالالحوارىابيبناحمدوعنا-ا

نعمةعليهاللهأنعماذامن:قالالدنيا؟فيالزهدشىءأيمحمد

فإنمحمدأبايا:لهقلت.الزهدفذللثفصبرببليةوابتلىفشكرها

يكونكيفللنعمةممسكوهوفصبروابتلىفشكربنعمةعليهانعم

منوالنعمةالصبرمنالبلوىتمنعهلمفمناسكت:قال؟زاهدا

الزاهد.فذللثالشكر

ليس:يقولعيينهبنسقيانسمعتقالالنعمانوعن12-

منه.بدلالأمامناطلبكالدنياحبمن

الزهدعنعيينةابنسملقالواضحبنالمسيبوعن13-

اللهاباحكهفقداللهاحلمافأمااللهحرمفيماالزهد:قال؟هوما

فانتهواشىءعننهاهماللهولكنواكلواوركبوانكحواتدالنبيينفإن

.زهادابهوكانواعنه

:يقولالفضيلسمعتقالالأشعثبنابراهيموعن14-



يبعالولمعليهالناسثناءيحبلماذايعنى-الناسفيالزهدعامة

عليكومافافعلتعرفلاانتدرتان:يقولوسمعته-بمذمتهم

عندكنتاذاالناسعندمذموماتكونأنعليكوماعليكيثنلمان

نأكرهومنيذكرلميذكراناحبمن:يقولوسمعتهمحموداالله

ذكر.يذكر

المكي:الوردبنوهيبقالقالربيعةبنضمرةوعن15-

مها.أتاكبماتفرحولامهافاتكماعلىتاسىلاانالدنيافيالزهد

اولالقناعة:يقولسليعاناباسمعتتالاحمدوعن16-

الزهد.أولوالورعالرضا

الدنيافيزهدهم2-

اللهرضىمسعودبنعبداللهتال:تالجحيفةأفعن-17

لكلتحفةاليومفالموتكدرهاوبقيالدنياصفوذهب:عنهتعالى

مسلم.

رضىمسعودبنعبداللهعننريدبنعبدالرحمنوعنا-8

مناجتهاداواكثرصلاةواكثرصيامااكثرأنغ:تالعنهتعالىالله



ابايالم:قالوامنكم،خيراكانواوهمعوء%اللهرسولأصحاب

.الاخرةفيوارغبالدنيافيأزهدكانواهم:فال؟عبدالرحمن

علىدخلمنحدثني:فالعباسابنمولىزيادوعن91-

اليومهذاأنأرىأنيلولا:فقالفيهماتالذيمرضهفيحذيفة

تعلمإنكاللهم،بهاتكلملمالآخرةمنيومواولالدنيامنيومآخر

الموتواحبالعزعلىالعزلةوأحبالغنىعلىالفقرأحبكنتاني

رضىماتثم،ندممنافلحلا،فاقةعلىجاءحبيب،الحياةعلى

عنه.الله

:يقولباللهيحلفالحسنسمعت:فالحوشبوعن02-

الدنيافيليطولن،بهآمنتثمالقرانقرأتلعنادمابنياوالله

.بكاؤكالدنيافيوليكثرنخوفكالدنيافيوليشتدنحزنك

اصحابهيعظالحسنسمعت:قالرزينبنسعيدوعن21-

الدنيافيلناليس:يقولونكانوااقواماصحبنالقدوالله:..يقول

واللهنعم،ورواحهمبغدوهمالجنةفطلبواخلقنالهاليس،حاجة

أحدهميطوىلالهمهنيئا،ونجوافافلحوادماءهمفيهاأهراقواحتى

دخلاذا،خائفامتبائساذليلاصائماالاتلقاهولايفترشهولاثوبا

ما:شىءعنيسالهملاسكتوالااكلهشىءإليهقرباناهلهالى

:قالثمهذاوماهذا

الأحياءميتالميتانمابميتفاستراحماتمنليس
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لأعلماني:قالعبدالرحمنبنخيثمةعنطلحةوعن22-

نفسه.يعنىأنه"فرأيت،مرتينسنةفيالموتيتمنىرجلمكان

فرقدبنعتةقال:قالربيعةبنعبداللهوعن23-

منفيهاناماعلىيعيننىاخيكابنعلىتعيننىالاعبداللهيا:لعبدالله

معضد-إلىفنظر:قالاباكاطععمرويااللهعبدلهفقال،عمل

تطعهملا:معضدلهفقالجالسوهو-العجلىزيدابييعنى

رقبتيفكاكفياعملعبداناإنماابتيا:عمروفقالواقتربواسجد

إفيبنييا:فقالعتةفبكىقالرقبتيفكاكفيفاعملفدعنى

إنكابتيا:عمروفقاللولدهـ،الوالدوحبدلهحبأحبينلأحبلث

ذافهوعنهسائلىكنتفإنالفأسبعينبلغقدبمالاتيتنىكنتقد

فمافأمضاهاقال،فامضه:عتبةلهقال،فأمضيهفدعنىوالافخذه

درهما.منهابقى

انهعتبةبنعبداللهبنعونعنالجهنىموسىوعن24-

تهنئنىكيفامعنى؟يغفلولااغفلكيفنفسىويحيا:يقولكان

غيرهافيبدارعجبىيشتدكيفامورائي؟الثقيلواليوممعيشتى

؟وخلديتواري

بنالحجاجإلىكتب:قالالثورىسفيانوعن25-

وزهدالدنياتركأحبهومناحبهربهعرفمن:بديلقالفرافصه
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.حزنتفكروإنيغفلحتىيلهولاوالمؤمنفيها

عبدازدادماتمالحسانحدثنىقالالأوزاعىوعن26-

تعالى.اللهمنرحمةقربامنهالناسازدادإلاعلما

اكثرمنقالالأوزاعىعنسلمةابيبنعمرووعن27-

كلامه.قلعملهمنمنطقهانعلمومناليسيركفاهالموتذكر

يقولالثوريسفيانسمعتقاليمانبنيحيوعن28-

إلىالداءالطبيبجذبفإذاالدينداءوالدرهمالدينطبيبالعالم

.غيرهيداويفمتىنفسه

الثوريسفيان.سمعتقالمهديبنعبدالرحمنوعن92-

يديفيكانتولونفسىمنإلىاحبتخرجنفسمايقول

لأرسلتها.

وهوالطائيداوداتيتقالالعجلىضراربناحمدوعن03-

لهفقالباببيتهعلىوليسبيتإلافيهاليسخربهواسعةدارفي

اماباباهذالبيتكاتخذتفلووحشةدارفيانتالقومبعض

الدنيا.وحشةوبينبينىالقبروحشةحالتفقال؟تستوحش

حنبلبنأحمدمنزلدخلتقالالمدينىبنعليوعن31-
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وتواضعه.زهدهمنغفلةبنسويدبيتبهوصفبماالابيتهفيفما

الىحملقالاليزيديحمادبنموسىبنمحمدوعن32-

فحملدينارالفمائةمصرهنميراثهالجروىعبدالعزيزبنالحسن

ابايافقالدينارالفكيسكلفياكياسثلاثةحنبلبناحمدإلى

لاقالعيلتكعلىبهاواستعنفخذهاحلالميراثمنهذهاللهعبد

شيئا.منهايقبلولمفردهاكفايةفيانابهاليحاجة

الدنياذم3-

علىعنهتعالىاللهرضىعمرمر:قالالحسنعن33-

دنياكمهذه:فقالبهاتأذواأصحابهفكان،عندهافاحتبسمزبلة

عليها.تتكلونأوعليهاتحرصونالتي

عنهتعالىاللهرضىممرأنحوشببنخلفوعن34-

وإذابالاخرةاضرالدنيااردتإذافجعلتالأمرهذافينظرت:قال

بالفانية.فاضرواهكذاالأمركانفإذابالدنياأضرالاخرةأردت

اللهرضىمسعودبناللهعبدقال:قالعمرواثطوعن35-

شهوةورب،ولىخقيفوالباطل،مرىثقيلالحق:عنهتعالى

طويلا.حزناتورث
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ليس:مسعودبناللهعبدقال:قالابراهيموعن36-

فكأناللهلقاءفيراحتهكانتفمن،اللهلقاءدونراحةللمؤمن

قد.

ويل:يقولكانالدرداءاباأنسليمانبنفراتوعن37-

عندهمايرىولاالناسعندمايرىمجنونكانهفاغرفاهجماعلكل

وعذابغليظحسابمنويلهبالنهار،الليللوصليستطيعلو

شديد.

إنما:قالعنهتعالىاللهرضىالأشعريموسىابىوعن38-

مهلكاكم.وهماوالدرهمالدينارهذاقبلكمكانمنأهلك

:يقولالحسنسمعت:قالفضـالةبنمباركوعن93-

فرحا.لبلذىفيهايتركفلمالدنياالموتفضح

يتمثلكانأنهالحسنعنطريفسفيانابيوعن04-

النهار:آخرفيوالاخرالنهارأولفياحدهماالبيتينبهذين

تقىمنقدمكانماالفتىيسر

لحيبباقيةالدنياوما

قاتلههوالذيالداءعرفإذا

بباقالدنياعلىحىوما

قوامالمؤمنان:قالالحسنعنالمختاربنيحيىوعن41-

قومعلىالقيامةيومالحسابخفوانما،للهنفسهيحاسبنفسهعلى
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قومعلىالقيامةيومالحسابشقوإنما،الدنيافيانفسهمحاسبوا

يعجبهالشىءيفجأهالمؤمنان،محاسبةغيرعلىالأمرهذااخذوا

وصلهمنماواللةولكنحاجتىلمنوإنكلأشتهيكإنيوالله:فيقول

نفسهالىفيرجعالشىءمنهويفرط،وبينكبينىحيلهيهاتاليك

لاوواللهبهاعذرماليوالله،ولهذامالي،هذاإلىاردتما:فيقول

وحالالقراناوثقهمقومالمؤمنينإن،اللهشاءإنابدالهذااعود

لارقبتهفكاكفييسعىالدنيافياسيرالمؤمنإن،هلكتهموبنبينهم

ذلكفيعليهمأخوذانهيعلموجلعزاللهيلقىحتىشيئأيامن

كله.

بنشميطقال:قالعبدالملكبنإبراهيموعن42-

المنقطعينانسليكونبالوحشةالدنياوسمتعالىاللهإن:عجلان

إليه.

من:الحنفيةبنمحمدقال:قالالمؤذنعثمانأبيوعن43-

.قدرعندهللدنيايكنلمنفسهعليهكرمت

كعببنمحمدكانقالالحارثىنصربنمحمدوعن44-

منواسرعتالسعداءعنهارغبتبلغةومنزلفناءدارالدنيا:يقول

فيهاالناسواسعد،فيهاالناسارغببهاالناسفأشقىالأشقياءايدي

لمنالخائنةاتبعهالمنالمهلكةاطاعهالمنالمعذبةهي،بهاالناسأزهد

.دولوايامهـانقصانوزيادتهافقروغناؤهاجهلعلمها،لهاانقاد
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بنلسعيدقالرجلاسمعت:قالمسهرأبيوعن45-

الىبياللهعجلبل:وقالفغضببقاءكاللهاطالعبدالعزيز

رحمته.

اوصنىالطادلداودقلت:قالمحمدبنبكروعن46-

ينتظرونك.الموتىعسكر:قال

منمضىما:ابوحازمقال:قالرافعبنثوابهوعن47-

فاماني.بقيومافحلمالدنيا

من:حازمابوقال:قالالمداينيالحسنابيوعن48-

.بلوىعلىيحزنولمبرخاءفيهايفرحلمالدنياعرف

خربةعلىعمرابنمعمررت:قالمجاهدوعن94-

فناديتقال؟اهلكاينأهلكفعلماخربةيانادمجاهديا:فقال

اعمالهم.وبقيتذهبوا:عمرابنفقال

عبداللهأنعنالمشيخةبعضعنمدركبنعقيلوعن05-

ولقاءخطيئةالىيدعووالشيطانفتنةالىتدعوالدنيا:قالالصنابحى

معهما.الإقامةمنخيرالله

ذنبابهكفى:قالسعدبنبلالعنالأوزاعىوعن51-
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فيها.نرغبونحنالدنيافييزهدنااللهان

ابوالدرداءكانيقولسمعهانهبلالعنالأوزاعىوعن52-

القلب؟تفرقةوماقيل.القلبتفرقةمنبكاعوذإنياللهم:يقول

.مالوادكلفيلييوضعانقال

انلولا:عبدالعزيزبنعمرقالقالذربنعمروعن53-

فيماأعلمحتىأبدابشىءالدنيامنافرحلاأنلحلفتبدعةتكون

لأنهالموتعلىيهونأناحبوماالموتعندإلىربيرسلوجوه

المؤمن.عليهيؤجرماآخر

المرىصالحاسمعتقالالنجدىميمرنبنبشروعن54-

يبكيثمقال؟عرفهامنعينيبالدنياتقروكيف:كلامهفييقول

قبلعنهاأنفسكمرحلوا،المتقدمينوبقيةالماضينخلفه:ويقول

بكم.نزلقريبالأمرفكأن،الرحيل

صالحاسمعتقالالحضرمىإسحاقبنأحمدوعن55-

:الأخذةعندقصصهفيالبيتبهذايتمثلالمرى

رجعتهترجونلاالموتوغائب

رجعواسفرةمنغيبةذوواإذا
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لمراحلهفتزودواالبعيدالسفرواللههوويقوللمكيثم:قال

فبادرواامنيتهممثلفيانكمواعلموا(التقوىالزادخيرفإن)

يبكي.ثم.حلولهقبللهواعملواالموت

بنكهمسعلىدخلنا:قالحسانبنهشاموعن56-

اشتراهاقدالمسعىعلىعليبنلسليماندارفيوهوبمكةوهوالحسن

عليهفدخلناقالمثلهاعليهاانفقوقدهشامقال.دينارالفباربعين

البيتسففالىفنظرأصحابنامنراسهانسانفرفع،العصربعد

فقال؟غلتهاتاهملىلكالدارهذهانيسركعبدالملكأبايا:فقال

:هشامقال.دراهمباربعةليانهالويسرقماواللهلا:كهسى

.كاذبوهوالعصربعديمينعلىيحلفرجلاارىفلا

الثورممطسفيانسمعتقالهشامبنمعاويةوعن57-

بأهله.يميللأنهالمالوسمىدنيةلأنهاالدنياسميتانما:يقول

:يقولالثورىسفيانسمعتقالزيدبنمحمدوعن58-

حبمنالزمانذلكلطقلوبهمتمتلىءزمانالناسعلىيأقانهبلغنى

ملأتاذاذلكتعرفوانتسفيانقال.الحشيةتدخلهفلاالدنيا

منلذلكتجدلمغيرهفيهتدخلأنفاردتيمتلىءحتىضىءمنجرابا

.خلاء
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الدنيااصحابذم4-

إذاالحسنسمعت:قالاليشكرىعيسىبنإبراهيمعن95-

منسلمولالهابقىولالهبقيتماوالله:يقولالدنياصاحبذكر

.خرقفيفهااخرجولقدحسابهاولاشرهاولاتبعتها

بنعمركتب:قالسفيانابيبنحنظلةوعن06-

بنعمررسائلمنبشيءإلياكتباناللهعبدبنسالمالىعبدالعزيز

اعينهم،تفقاتالذينالملوكاذكرعمرياان:فكتبالحطاب

يشبعرنلاكانواالتىبطونهموانفقاتلذتهمتنقضىلاكانتالذك

جنبإلىكانتلواناكنافهاوتحتالأرضفيجيفاوصاروابها

بريحهم.لتاذىمسكين

:ديناربنمالكقال:قالالحواصسليمانوعن61-

وما:قالوا،فيهاشىءاطيبيذوقواولمالدنيامنالدنيااهلخرج

تعالى.اللهمعرفة:قاليحى؟اباياهو

فييقولابىسمعت:قالشميطبناللهعبيدوعن62-

،العبادةعنالشهواتفصدتهللعبادةخلقعبدالعبدبئس:كلامه

العاجلةفزالتالعاقبةعنالعاجلةفصدتهللعاقبةخلقعبدالعبدبئس

بالعاقبة.وشقى



:قالانهحازمأبيعنعبدالرحمنبنيعقوبوعن63-

وكيفلاقال؟الموتتحبلهقيلفإذابالمعاصييعملالرجلتجد

:فيقول؟المعاصيمنتعملماتتركافلالهفيقالعندكماماوعندى

أتركه.حتىاموتأنأحب.وماتركهأريدما

الملالطقيسبنعمروكانقالخلفبناسحاقوعن64-

أعدلهم.عماهؤلاءأغفلما:وتالبكىالسوقأهلالىنظراذا

:يقولسعدبنبلالسمعأنهمسلمبنعمانوعن65-

ولاالويللهلمنفويليشعرلامغبونوربمغبونمسروررب

اللهقضاءفيعليهحقوقدويلعبويضحكويشربيأكل،يشعر

.النارأكلمنأنه

اذا:يقولسعدبنيلالسمعتقالالأوزاعىوعن66-

خسارته.تمتفقدبرأيهمعجبامماريالجوجاالرجلرأيت

سعدبنبلالسمعتقالعبدالرحمنبنالضحاكوعن67-

فيقاللافيقول؟تموتأنأتحبلأحدنايقالالرحمنعباد:يقول

ولايموتأنيحبفلاأعملسوفويقولأعملطتىفيقول؟لم

يؤخرأنيحبولااللهعمليؤخرأناليهضيءوأحبيعملانيحب

الدنيا.عرضعنه

بهذايتمثلالثورىسفيانكانقاليمانبنيحىوعن68-
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ابداباقياجميلاجديداباعوا

اتجروامايابئسخلقبدارس

من:يقولالثوريسفيانسمعتقالالخرميوعن96-

قلبه.منالاخرةخوفنزعوسربهاالدنيااحب

:كدامبنمسعرقالقالصالحبناللهعبدوعن07-

صفوتهانالممناللذاذةتفنى

والعارالإثمويبقىالحراممن

مغبتهامنسوءعواقبتبقى

الناربعدهامنلذةفيخيرلا

ما:قالوهيبحدثناقالالمباركبناللهعبدوعن71-

يفتتحالذيباللهاولاهمكانالا-ملأاو-مجلسفيقوماجتمع

ملأاو-مجلسفيقوماجتمعوما،ذكرهفييفيضواحتىاللهبذكر

فيه.يخوضواحتىبالشريفتتحالذىاللهمنابعدهمكانالا-

ابنسمعت:قالالمروزيالحسنبنالحسينوعن72-

مااطيبيتطعمواأنقبلالدنيامنخرجواالدنياأهل:يقولالمبارك

وجل.عزباللهالمعرفةقال؟فيهامااطيبومالهقيلفيها
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لقديقوليوسفبنمحمدسمعتقالسفيانابيوعن73-

الدنيا.اللهمنحظهكانمنخاب

الحارثبنبشرسمعتقالالمثنىبنمحمدوعن74-

فييزهداحدوليسالموتيحبلمالاالدنيايحبأحدليس:يقول

.مولاهيلقىحتىالموتاحبالاالدنيا

الأملقصر5-

يا:عبيدةلابنتهيقولكانانهقيسعبدبنعامرعن75-

الدنياعنبالقرانيتعزلممنفإنهبالقرانالدنياعنتعزىعبيدة

.حسراتالدنياعلىنفسهتقطعت

لو:خيغبنللربيعقيل:قالصالحبنحسنوعن76-

علي.فسدساعةقلبيالموتذكرفارقلو:ففال؟جالستنا

:يقولالمزنياللهعبدبنبكرسمعتقالكهمسوعن77-

وظلماءمنوثربةتمرمنكفاولوبهقنعتمادنياكمنيكفيك

مقتا.لهانفسكازدادتشيءالدنيامنعليكيفتحماوكل،خباء

عنالجوقابوعمرانحدثنا:قالحازمبنكثروعن78-

يديه.فيمااسثكثرقلبهمنالموتذكرقربمن:قالغيره
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اذاواسعبنمحمدكان:قالحسانبنهشاموعن97-

يرحلبرجلظنكما:قال؟اللهعبداباياأصبحتكيفلهقيل

مرحلة.الاخرةالىيومكل

أحدما:قالاللهعبدبنعونعنالمسعودىوعن-08

مستقبلمنكم،أجلهمنليسغداعدالامنزلتهحقالموتينزل

الأجلالىتنظرونلو،يبلغهلاغداوراج،يستكملهلايوما

.وغرورهالأمللأبغضهمومسيرة

لنابيتسقط:فالالتيمىسليمانبنمعتمروعن-81

لهفقيلماتحتىفيهفكانفسطاطاأبيفضربفيهيكونابيكان

.الموتغداذلكمنأعجلالأمر:فقالبنيتهلو

يجيءكان:قالتسنانابيبنحسانامراةوعن82-

انيعلمفإذاصبيهاالمراةتخادعكمايخادعنيثمفراشىفيمعيفيدخل

اللهعبدأبايا:لهفقلتقالتفيصلىيقومثمفخرجنفسهسلنمت

أنفيوشكويحكاسكتي:فقالبنفسكارفق؟نفسكتعذبكم

زمانا.منهاأقوملارقدةأرقد

من:يقولشميطاسمعت:قالسليمانبنجعفروعن83-

بسعتها.ولاالدنيابضيقيباللمعينيهنصبالموتجعل
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تجلسالاراشداوبنللربيعقيل:قالمالكوعن84-

علىافسدساعةقلبيفارقاذاالموتذكران:قال؟فتحدث

منه.حزنأاظهررجلاأرولم:مالكقال،قلبي

العبادةفيالاجتهاد6-

فيالتيميسليمانأتيناما:قالسلمةبنحمادعن85-

ساعة!فيكانان،مطيعاوجدناهالافيهاوجلعزاللهيطاعساعة

وامتوضئااماوجدناهصلاةساعةتكنلموانمصلياوجدناهصلاة

لاانهنرىفكنا:قال،المسجدفيقاعدااولجناز؟مشيعاأوعائدا

وجل.عزاللهيعصىيحسن

انكزاذانبنلمنصورقيللو:قالعوانهابيوعن86-

مزيد.منعندهكانماغداأواليومميت

:فقالنعودهالتياحأبيعلىدخلنا:قالجعفروعن87-

التهاونمنالناسفييرىمايزيدهانالمسلمللرجللينبغيانهوالله

بكى.ثمواجتهاداجداذلكيزيدهأناللهبامر

فينظرقتادةبناياسانبلغني:قالالأصمعيوعن88-

الموتوهذاتميمبنىلحاجاتحميراأرانيألا:فقالشيبةفرأىالمراة
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قال،ماتحتىبهانرلفلمالشبكةالىفخرج:قال،يطلبني

شيبتي.ليفهبواشبابيلكموهبتتميمبنييا:قالانهوبلغنى

ولوسليمبنصفوانرايت:قالعياضبنأنسوعن98-

.العبادةمنعليههوماعلىمزيدعندهكانماالقيامةغدالهقيل

ابيبنالربيعمعكنا:قالحوشببنخلفوعن09-

البعثمنريبفيكنتمانالناسأيهايا)يقرأرجلافسمعراشد

كانمنأخالفانلولافقال(نطفةمنثمترابمنخلقناكمفإنا

اموت.حتىمسكنيزايلتماقبلي

مجلسفيكناقالالحنينيابراهيمبناسحاقوعن19-

دإرحتىفيخبرهليلهفييصنععمارجلارجلايسألوهوالثورى

كيفإنتفأخبرنافأخبرناكسالتناقداللهعبدأيايافقالواالقوم

امنعهالاشاءتماتنامنومةاولعندىلها:فقال؟ليلكليتصنع

والله.أقيلهافلااستيفظتفإذا

عياضبنالفضيلسمعتقالاسحاقبنالفيضوعن29-

لأناعجبلااليوموأنايعطيممناعجباليومقبلكنتيقول

درهمبالفتصدقرجلاأنبلغكلووانتبصغيرليسيطلبالذي

تدرىومالتعجبترباطاوغزوصاحبيكوناولتعجبتمالهمن

عناخبرتلووالله.تعقلهلاولكنكتعقلكنتلوهذايطلبما
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عندماقليلاذلكوكانعجبتمااجتهادبشدةواسرافيلجبريل

عزربهمرضا؟يريدونشىءواييطلبونشىءاياتدري.يطلبون

وجل.

والنارالقدرمنالخوف-7

اللهرضيالحطاببنعمرعنكثيرابيبنيحيعن39-

داخلونانكمالناسايها:السماءمنمنادنادىلو:قالعنهتعالى

نادىولو،هواكونأنلخفتواحدارجلاالااجمعونكلكمالجنة

أنلرجوتواحدارجلاالاالنارداخلونانكمالناسأيها:مناد

هو.اكون

رضيعثمانانبلغنى:قالالرومىبناللهعبدوعن49-

يؤمرأيتهماالىأدريولاوالنارالجنةبينأفيلو:قالعنهتعالىالله

أصير.أيتهماإلىأعلمأنقبلرمادااكونأنلاخترتبي

رواحةبناللهعبدارادلما:قالالزبربنعروةوعن59-

اتاهالشاممنمؤتةأرضالىالخروجعنهتعالىاللهرضيالأنصاري

ماليواللهاما:فقال؟يبكيكما.لهفقالوافبكىيودعونهالمسلمون

هذهقرأ!قيااللهرسولسمعتولكنىلكمصبابةولاالدنياحب

فقد(مقضياحتماربكعلىكانواردهاالامنكموان)الاية

.الورودبعدالصدركيفادريولاالنارواردأنىعلمت
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بناللهعبدعندرجلقال:قالمسروقبنعامروعن69-

اليمين،اصحابمناكوناناحبما:عنهتعالىاللهرضىمسعود

ودرجلههنالكن:اللهعبدفقال:قالالىاحبالمقربينمناكون

.-نفسهيعني-يبعثلمماتاذاأنهلو

تعالىاللهرضىذرأبيعنليلىأبيبنعبدالرحمنوعن79-

تقاررتمولانسائكمالىانبسطتمماأعلمماتعلمونلووالله:قالعنه

تعضدشجرةخلقنييومخلقنياللهأنلوددتوالله،فرشكمعلى

ثمرها.ويؤكل

أوفىبنزرارةبناصلى:قالذكوانبنعونوعن89-

فينقرفإذا)بلغحتى(المدثرايهايا)فقراالصبحصلاة

.دارهالىحملهفيمنوكنتميتاخر(الناقور

بناللهوعبدحيانبنهرمخرج:قالالحسنوعن99-

فقال،الشجرتخالجانرواحلهمااعناقفجعلالحجازيؤمانعامر

ابنفقال؟الشجرهذهمنشجرةأنكأتحب:عامرلابنهرم

لهقال،ذلكمناوسعهومااللهرحمةمنلنرجواناواللهلا:عامر

افيلوددتواللهلكني:-باللهوأعلمهماالرجلينافقهوكان-هرم

ولمبعراقذفتنيثمالراحلةهذهاكلتنيقدالشجرهذهمنشجرة

ابنياويحك،النارالىواماالجنةالىاماالقيامةيومالحساباكابد
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.الكبرىالداهيةأخافإنيعامر

المؤمنإن:الحسنقال:قالخالدبنعمرانوعن-001

بين،مخافتينبينلأنهذلكغيريسعهولاحزيناويمسىحزينايصبح

لابقىقدأجلوبين،فيهيصنعاللهمايدريلامضىلاقدذنب

المهالك.منفيهيصيبمايدرى

وجدتما:العجليمورققال:قالقتادةوعن-101

:يقولوهوالبحرفيخشبةعلىرجلمثلالامثلاالدنيافيللمؤمن

ينجيه.اناللهلعلربياربيا

اخوتا5يا:واسعبنمحمدقال:قالحزموعن-201

واالنارالىهوإلاالهلاالذممطواللهويذهب؟ويذهباينتدرون

عنى.اللهيعفو

ديناربنمالكسمعت:قالسليمانبنجعفروعن-301

نائم،وأناالعذابينزلأنمخافةأنملمأناملاأناستطعتلو:يقول

الناسايهايا:كلهاالدنياسائرفيينادونلفرقتهماعواناوجدتولو

.النارالنار

بنعمروميسرةأبوأوى:قالاسحاقابىوعن-401
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أبا:امرأتهلهفقالتتلدقلماميليتيا:فقالفراشهالىشرحبيل

،كذابكوفعلللإسلام؟.هداكاليكاللهأحسنقدأليسميسرة

أنالنايبمينولمالنارعلىواردوناناأخبرنااللهولكنبلى:قال

عنها.صادرون

ينبغي:قالالتيمىابراهيمعنبكيرابياوبكيروعن-501

قالواالجنةاهللأنالناراهلمنيكونأنيخافانيحزنلملمن

نأيشفقلملمنوينبغي،(الحزنعناأذهبالذيللهالحمد)

اهلنافيقبلكناانا)قالوالأنهمالجنةاهلمنيكونلاانيخاف

.(مشفقين

فيبكىانه:النخعيابراهيمعنالعبديزكرياوعن-601

ابكيلاوكيف:قال؟يبكيكماعمرانأبايا:لهفقالوامرضه

.بهذهوامابهذهامايبممثرقرلىمنرسولاأننظروانا

:يقولأيوبسمعت:قالالمفضلبنبكرألىوعن1-.7

بمكانه.يشعرلاانسرهالاعبدصدقماوالله

عبيدبنيونسانبلغنى:قالعامربنسعيدوعن-801

.واحدةخصلةمنهافيماالبرخصالمنخصلةمائةلأعداني:قال

حزناأطولاحدارايتما:قالعبيدبنيونسوعن-901



أعمالناعلىاطلعقداللهولعلنضحك:يقولفكان،الحسنمن

شيئا.منكمأقبللا:فقال

التيمى:لسليمانقيل:قالعياضبنفضيلوعن-011

منلييبدوماادرىلاهكذاتقولوالا:قال؟مثلكومنأنتانت

لممااللهمنلهموبدا)يقولوجلعزاللهسمعتوجلعزربي

.(يحتسبونيكونوا

عندجزعأنهالمنكدربنمحمدعنعكرمةوعن-111

وجلعزاللهكتابمنايةاخشى:فقال؟تجزعلملهفقيلالموت

اخشىوإني(يحتسبونيكونوالممااللهمنلهموبدا)تعالىاللهقال

احتسب.اكنلممااللهمنلييبدوأن

الأعلىعبدقالقالالتيمىعبدالعزيزبنمحمدوعن-112

بينوالوقوفالموتذكر،الدنيالذاذةعنىقطعاشيئان:التيمى

وجل.عزاللهيدي

فيالتيمىمجمعارأيتقالالتيمىحيانابىوعن-113

لولدهالوالديجدمالهاجدالطقال؟لحكيكمافقلتابنهجنازة

.نارإلىأويصيرجنةالىأدريلاأنيعليهوأبكى

اشتدقدالسليمىعطاءكان:قالسليمانابيوعن-114
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نسال:قالالجنةعندهذكرتفإذاالجنةأبدايساللاوكانخوفه

العفو.الله

منصوربنبشرقالقالمهدىبنعبدالرجمنوعن115-

أخافالاخرةذكرعننفسيبهألهيالدنياأمرمنالمثىءلأذكراني

عقلى.على

الموتذكراذاالثورىسفيانكانقالنعيمأبيوعن16-1

.ادرىلاادريلا:قالالمثىءعنسملفإذاأيامابهينتفعلا

سفيانمات:قالمهدىبنعبدالرحمنوعن117-

اللهعبدأبايارجللهفقاليبكيجعلبهاشتدفلماعندىالثوري

أهونلذنوبيوالله:فقالالأرضمنشيثافرفع؟الذنوبكئيرأراك

.أموتأنقبلالإيمانأسلبأنأخافاني،ذامنعندى

بنومالكالثورىسفيانجلس:قالزحمابنوعن18-1

مجلسيمنأقوملاأنيوددتسفيانفقالرقاحتىفتذاكرامغول

الرسل،معاينة،ذلكأحبلالكني:مالكفقالأموتحتى

برجليه.الأرضيخطيبكيقامثم.الرسلمعاينة

يراهالثورىسفيانيرىمنكان:قالأسامةوعن-911

سلم.سلمربيايقولتسمعهمااكثرالغرقيخافسفينةفيكأنه
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إلاالثوريسفيانلقيتما:قالالخفافعطاءوعن-012

شقيا.الكتابامفياكوناناخافقال؟شانكمافقلتباكيا

الوفاةمسعرا،حضرتلما:قالادمبنيحيوعن-121

اللهفوتجزعلملهفقالجزعافوجدهالثوريسفيانعليهدخل

الكلامسفيانعليهفاعادأقعدولمطمسعرفقالالساعةمتافيلوددت

شاهقعلىلكافيواللهلكنى،سفيانيابعملكلواثقاذاإفكفقال

وجلعزللهأخوفأنتفقالسفيانفبكىاهبطاينادرىلاجبل

منى.

ليامثل:يقولسليماناباسمعتقال.أحمدوعن-122

قرارهاابلغحتىفيهاأهوىرأيتنىوربمانارمنجبلينبينراسى

صفته؟هذهكانتلمنالدنياتهنافكيف

والخشيةوالبكاءالحزن8-

انيعلملمنيحق:قالالحسنعنالرحالبشرعن-123

تعالىاللهيديبينالقياموانموعدهالساعةوانموردهالموت

حزنه.يطولأنمشهده

المؤصتإن:يقولالحسقسمعت:قالسميطوعنا-24
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يكفىماويكفيهالحزنفيباليقينوينقلبحزيناويمسىحزينايصبح

.الماءمنوالشربةالتمرمنالكف،العنيزة

لاوالله:قالانهالحسنعنيحيبنالسرىوعن125-

والاذابوالانصبوالاوذبلحزنالاالقرآنبهذاعبديومن

تعب.

البنانيثابتحدثنا:قالسليمانبنجعفروعن126-

.متفكرامتقنعااوباكيامتقنعاالانرىفماالجنازةنتبعكنا:قال

كادتحتىثابتبكى:قالسليمانبنجعفروعن127-

اعالجها:-الرجلأى-فقاليعالجهابرجلفجاؤاتذهبعينه

:قال،تبكىلاأنعلى:قال؟شىءوأى:قال،تطيعنيأنعلى

يتعابم.أنوألىتبكيالمانخيرمافما

قسوةقلبيمنوجدتاذاكنت:قالجعفروعن128-

محمدوجهرايتاذاوكنت،نظرةواسعبنمحمدوجهالىنظرت

ثكلى.وجهوجههأنحسبتواسعبن

وائل-أبوكان:قالالنجودأبيبنعاصموعن912-

لهجعلتولونشيجاينشحبيتهفيصلىاذا-سلمةبنشقيقأى

فعله.ماوراهوأحذيفعلهأنعلىالدنيا

بنعتبةبنعمروكان:قالعمربنعيسىوعن013-
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قدالقبورأهليا:فيقولالقبورعلىفيقفليلافرسهعلىيخرجفرقد

قدميهبينويصفيبسكىثم،الأعمالرفعتوقدالصخفطويت

إلصبح.صلاةفيشهدفيهرجعيصبححتى

جرير:بنزيادليقال:قالحميدبنحفصوعنا-31

وزركعنكووضعناصدركلكنشرحالم)عليهفقرأت،علياترا

اللهرسولظهرأنقض:زيادامابنيا:فقال(ظهركأنقضالذي

الصبي.يبكيكايبمكيفجعل؟طلاص!

ولحيتهيحدثناعونكان:قالموسىهاروناثطوعنا-32

.بالدموعترتش

عندقدميهإلىيونسنظر:قالإبراهيمبناحمدوعنا-33

فيتغبرالمقدماى:قال؟اللهعبدابايبكيكما:لهفقيلفبكىموته

وجل.عزاللهسبيل

بنحسانرايتإذاكنت:قالزيدبنحمادوعنا-34

بنلخلدذلكفذكرتابوجعفرقال،مريضابداكانهسناناثط

ناقة.ابداكأنهرايتهإذا،كان:هكذافقالحسين

وهوسوقهبنمحمدسمعت:قالإسحاقأبيوعنا-35

.تغيراالالونهنردادولايسمنلااللهيخافالذيالمؤمنإن:يقول

كناان:قالالاعمشعنصالحبنالحسنوعنا-36
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.إلقومحزنمننعزيمنندرىفلاالجنازةلنشهد

منإوقيمن:قالالتيميعبدالأعلىعنمسعروعنا-37

تباركاللهلأنينفعهعلماأؤقطيكونلاانلخلمقييكيهلاماالعلم

تتلىإذاقبلهمنالعلماوتواالذينان)فقالالعلماءنعتوتعالى

الاية.(سجداللأذقانيخرونعليهم

ذربنعمرلابيهذرقالقالالسماكابنوعن138-

ياتكلمتفإذااحدلحكيفلايتكلمونالمتكلمينبالما:الهمداني

النائحةليستبنىيا:فقال؟وهاهناهاهنامنالبكاءسمعتابت-

الثكلى.كالنائحةالمستاجرة

بكىقالعبدالملكبنمسلمةمولىعبدالسلاموعن913-

ماهؤلاءيدرممطلاالدارأهلفبكىفاطمةفبكتعبدالعزنربنعمر

اميرياانتبأو:فاطمةلهقالتالعبرعنهمتجلىفلماهؤلاءابكى

يديبينمنالقوممنمرففاطمةياذكرتقال؟بكيتمالمؤمنين

وغشىصرخثمقال.السعيرفيوفريقالجنةفيفريقوجلعزالله

عليه.

بنتفاطمةليقالتقالحكيمبنالمغيرةوعنا-04

وصياماصلاةاكثرهومنالرجالمنيكونقدمغيرةيا،عبدالملك

أشدكانقطأحداالناسمنأرلمولكني،عبدالعزنربنعمرمن

مسجدهفينفسهالقىالبيتدخلاذاكان،عمرمنربهمنخوفأ
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ذلكمعلفيقعليستيقظثمعيناهتغلبهحتىويدعويبكييزالفلا

اجمع.ليلته

أبكىلأنالأحباركعبقالقالالجشميعبادوعنا-41

أتصدقانمنالىأحبوجنتيعلىدموعىفتسيلاللهخشيةمن

ذهبا.بوزفي

سفيانمعجلستقالمهدىبنعبدالر-منوعنا-42

الثوريسفيانفرايتصالحفتكلمالمرىصالحمسجدفيالثوري

.قومنذيرهذابقاصهذاليسوقاليبكي

ماءمنبكوزالحسناتىقالمطيعابيبنسلاموعنا-43

قولهمالنارأهلامنيةذكرتوقالبكىفيهاليأدناهفلماعليهليقطر

حرمهااللهان)اجيبواماوذكرت(الماءمنعليناافيضواأن)

.(الكافرينعلى

عطاءكان:قالالعبدىاللهعبدبنعبدالخالقوعنا-44

:يقولثمالقبورأهلعلىفوقفالمقابرالىخرجالليلعليهجناذا

ماعاينغالقبوراهليا:ويقوليبحكيئمفواموتتاهمتمالقبورأهليا

يصبح.حتىكذلكيزالفلا،فواعملاهعملتم

ابانابنعتبةقالقالالقيسيالمهاجرأبيرياحوعنا-45

تتمنىولم:قلت.لتمنيتهالموتتمنيمنعنهيهناقدمالولا:الغلام
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الراحةقال:؟هماوما:قلتحسنتانخلتانفيهلي:قال؟الموت

:وقالبكىثم:قال.الأبرارلمجاورةورجاءالفجارمعاشرةمن

منسلسلةفىالشيطانوبينبينييقرنانيؤمننىومااللهاستغفر

عليه.غشىثمالنارفيبييقذفثمحديد

الثورىسفيانبناصلى:قالزفربنمزاحموعنا-46

حتىبكى(نستعينواياكنعبد)اياكبلغحتىفقراالمغرب

لله.الحمدفقراعادثمقراءتهانقطعت

معخرجناإذاكنا:قالالأشعثبنابراهيموعنا-47

يودعلكانهحتىولمكيويذكريعظنراللاجنازةفيالفضيل

الموتىبينفكانهفيجلسالمقابريبلغحتىالاخرةالىذاهبأصحابه

يخبرالاخرةمنرجعولكانهيقومحتىوالبكاءالحزنمنجلس

عنها.

اخوفاحدارأيتماقالابراهيمبناسحاقوعنا-48

شهيةحزينةقراءتهكانت،الفضيلمنللناسأرجىولانفسهعلى

الجنةذكرفيهابايةمرإذاوكانانسانايخاطبكانهمترسلةبطيئة

لهتلقى،قاعداذلكاكثربالليلصلاتهوكانتوسالفيهاتردد

فيلقيعينهتغلبهحتىساعةالليلأولمنفيصليمسجدهفيحصير

،يقومثمنامالنومغلبهفإذايقومئم،قليلافينامالحصيرعلىنفسه

ماالعبادةاشدويقال،ينامأننعساذادأبهوكانيصبححتىهكذا
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.هكذايكون

:يقولعياضبنالفضيلسمعتقالإسحاقوعنا-94

الموتبهنزلفإذاصحيحاالرجلدامماالرجاءمنافضلالخوف

عظممحسناصحتهفيكانإذايقول-،الخوفمنافضلفالرجاء

ظنهساءمسيئاصحتهفيكانواذا،ظنهوحسنالموتعندرجاؤه

.رجاؤهيعظمولمالموتعند

يقولفضيلاسمعتقالالأشعثبنإبراهيموعن-015

الايةهذهويرددويبكىمحمدسورةيقراوهوليلةذات

أخباركم(ونبلووالصابرينمنكمالمجاهديننعلمحتىولنبلونكم)

أخبارنابلوتان؟اخبارناوتبلوويردد:أخباركمونبلويقولوجعل

وعذبتنا.أهلكتناأخبارنابلوتانانك.استارناوهتكتفضحتنا

ويبكى.

ربما:وكيعلأبيقلتقالاسباطبنيوسفوعن-151

خافمنيوسفياليفقالالرعبيداخلنيشىءالبيتفيلىعرض

قوله.بعدشيماخفتفمايوسفقال.ضىءكلمنهخافاللهكا

لأبيالرشيدهرونقالفالعيينةبنسفيانوعنا-52

ان:قال.القربمنموضعفيانكالشيخايها:الفزارياسحاق

شيئا.اللهمنالقيامةيومعنييغنىلاذاك
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عياضبنفضيلعنالوانشىعيسىبنمحمدوعنا-53

ماوأهوالها،القيامةيعاينمرسلانبياولامقرباملكااغبطماقال

شيئا.يكنلممنالاأغبط

استوحشلمنطوبىالفضيلقالقالاسحاقوعنا-54

خطيئته.علىوبكىانيسهاللهوكانالناسمن

أبيبنلعبدالعزنرقلتقالمرزوقبناللهعبدوعن-155

والنهار.الليلفيالحزنطولقال؟العبادةافضلمارواد

بأنفسهمازراؤهم9-

نفساارأيتم:الخولانيأبومسلمقال:قالالحسنعن-156

اسخطتهاوان،اللهعندغداذمتنىوودعتهاونعمتهااكرمتهااناان

من:قالوا؟غداعنيرضيت-قال؟أو-وأعملتهاوافصبتها

نفسى.واللهتيكم:قال؟مسلمأباياتيكم

بنيونسعلىدخلت:قالجعفرألىجسروعنا-57

،شاةمنوكذاكذاخذلناجعفرابايا:فقالالأضحىايامعبيد

لاانخشيت-قالأو-شيئامنىيتقبلأراهماوالله:قالثمقال

قالأو-أرافيما:منهاأشدعلىحلفثم،شيئامنىتقبليكون



.الناراهلمناكونانخشيتقد-

بناللهعبدكان:قالالشيبانيعمروأبىبنيحيوعنأ-58

علمك؟وما؟يدريكوما:قالمدحاذامحيريز

لاقوملكانا:يقولبلالاسمعتربماقالالأوزاعيوعنأ-95

.يوقنونلاقومولكانايعقلون

مواعظهم-01

اللهرضىالصديقبكراباانكثيرابىبنيحيعن-016

وجوههم،الحسنةالوضاءأين:خطبتهفييقولكانعنهتعالى

وحصنوهاالمدائنبنواالذينالملوكاين؟بشبابهمالمعجبون

قد؟الحربمواطنفيالغلبةيعطونكانواالذيناين؟بالحيطان

الوحاالوحا،القبورظلماتفيواصبحواالدهربهمتضعضع

.النجاءالنجاء

اللهضىابوبكرخطب:قالديناربنعمرووعن161-

عليهتثنواوانتتقوهأنوفاقتكملققركمباللهاوصيكم:فقالعنهتعالى

عزللهاخلصتمماانكمواعلمواغفاراكانإنهتستغفروهواناهلىهوبما

سلفكمايامفيضرائبكمفأعطوا،حفظتموحقكماطعتمفربكموجل

ثموحاجتكمفقركمحينسلفكمتستوفواايديكمبيننوافلواجعلوها
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أين؟اليومهمواسنامسكانوااينقبلكمكانفيمناللهعبادتفكروا

فهم،ذكرهمونسىنسواقد؟وعمروهاالأرضأثارواكانواالذينالملوك

ظلماتفيوهم(ظلموابماخاويةبيوتهمفتلك)شىءكلااليوم

منوأ-ش؟(ركزالهمتسمعأواحدمنمنهمتحسهل)القبور

الشقاوةفحلراقدمواماعلىوردواقد؟وأخوانكمأصحابكممنتعرفون

خيرابهيعطيهنسبخلقهمناحدوبينبينهليساللهان،والسعادة

بعدهبخيرخيرلاوانه،امرهواتباعبطاعتهالاسوءاعنهيصرفولا

ولكم.لياللهواستغفرهذاقوليأقول.الجنةبعدهبشرشرولاالنار

يا:يقولكانالدرداءاباأنهلالابىبنسعيدوعن-162

لاماوتبنونتاكلونلاماتجمعون؟تستحيونالادمشقاهلمعشر

يجمعونقبلكممنالقرونكانقد،تبلغونلاماوتأملون،تسكنون

وأملهمبوراجمعهمفاصبحفيوثقونويينون،فيطيلونويأملون،فيوعون

اموالاعمانالىعدنبينماملأتقدعادهذه،قبوراوبيوتهمغرورا

بدرهمين؟عادالتركةمنييشترىفمنوأولادا

تعالىاللهرضىهريرةابيعنبلغنى:قالمعمروعن-163

فإنااغدىاوغادونفإناروحى:قالبجنازةمراذاكانأنهعنه

لاالاخرويبقىالأوليذهب،سريعةوغفلةبليغةموعظة،رائحون

عقل.

فلما،بالمدينةدارارجلبنى:قالالأسودابنوعن-164
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اباياقف:فقالدارهبابعلىواقفوهوعليهاابوهريرةمرمنهافرغ

قال-قائمواعرابي-قال؟داريبابعلىاكتبما،هريرة

،للوارثواجمعللثكلولد،للخرابابن:بابهاعلى.اكتب:أبوهريرة

هذاويحك:الدارصاحبفقالشيخياقلتمابئس:الاعرابيفقال

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولصاحبأبوهريرة .

فييخرجحيانبنهرمكان:قالزيادبنالمعلىوعنا-65

طالبهاينامكيفالجنةمنعجبت:صوتهباعلىويناديالليلبعض

ياتيهمأنالقرىاهلافامن)قراثمهاربهاينامكيفالنارمنوعجبت

اهله.إلىيرجعثموألهاكم،والعصريقرأثم(نائمونوهمبياتاباسنا

كانانهالخولانيمسلمابيعنمسلمبنشرحبيلوعن-166

اعمالهموبقيتذهبوا؟اهلكاينخربةيا:قالخربةعلىوقفإذا

مناهونالخطيئةتركادمابن،الخطيئةوبقيتالشهواتوانقطعت

التوبة.طلب

انتإنماادمابن:قالالحسنعنالمريصالحوعن-167

بعضك.ذهبيومذهبكلماايام

الجونيعمراناباسمعت:قالسليمانبنجعفروعن168-

فإنالطلبحسنولا،النسيئةطولتعالىاللهمنيغرنكملا:يقول
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شديد.اليماخذه

:يقولمهرانبنميمونسمعت:قالالمليحابيوعن916-

.الدرجاتفييعملورجلتائبرجل،لرجلينالاالدنيافيخيرلا

بينكمكم:التيميقال:قالعيينةبنسقيانوعن017-

فاتبعتموها.عنكموأدبرتمنهافهربواالدنياعليهماقبلت؟القوموبين

عتبة:بناللهعبدبنعونقال:قالالمسعودىوعن171-

وانكم،اخرتهمعنفضلماللدنيايجعلونكانواقبلكمكانمنان

دنياكم.عنفضلمالاخرتكمتجعلوناليوم

اعدلاكنت:قالابيهعنشجاعبنالوليدوعن172-

واقتربتبعدكالأعمارنقصتقالإلاأبجربنعبدالملكألقى

اللهيريدامر:يقولثم.القبورأهليعنى؟جيرانكفعلما،الاجال

يقبل.متىادباره

معنغازيكناقالجابربنيزيدبنعبدالرحمنوعن173-

الليلمنذهبفإذاصلاةالليليحيفكانالخراسانييسرةبنعطاء

بننريدبنعبدالرحمنيايسمعنافسطاطهفيوهونادانانصفهاوثلثه

وتوضؤاقوموافلانويافلانوياالغازبنهشامويايريدبنيزيدوياجابر

الصديدشرابمنأيسرالنارهذاوصيامالليلهذاقيامفإنوصلوا
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صلاته.علىيقبلثمالنجاالنجاالوحاالوحاالحديدومقطعات

لا:يقولسعدبنبلالسمعت:قالالأوزاعيوعن174-

عصيت.منإلىانظرولكنالخطيئةصغرإلىتنظر

العزيزعبدبنعمرشهدت:قالالكوفيمحمدوعن-175

خلقهخلقتعالىاللهإنالناسأيهاقالثمعليهواثنىاللهفحمديخطب

إنوالله،النارإلىوإماالجنةإلىفإمارقدتهممنيبعثهمثمارقدهمثم

ثم.لهلكىإنابهذامكذبينكناوإنلحمقىإنابهذامصدقينكنا

.نزل

خطبةاخرقالالتميمىالمفضلبناللهعبدوعن176-

:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدالمنبرصعدانعبدالعزيزبنعمرخطبها

تركهاكماالباقونوسيتركهاالهالكيناسلابايديكمفيمافإنبعداما

اللهإلىرائحااوغادياتشيعونليلةيومكلفىانكمترونالا،الماضون

ولاممهدغيرالصدعبطنفيثمالأرضمنصدعفيوتضعونهتعالى

الحسابوواجهالترابوأسكنالأحبابوفارقالأسلابخلعقدموسد

هذالكملأتولافيواللهاما،بعدهتركعماغنىامامهقدمماإلىفقير

تاناثمقال،نفسىمنأعرفمامثلالنارمناحدمنأعرفوما

حفرته.الىاخرجحتىخرجفمانزلثمفبكىعينهعلىثوبهبطرف

قربمن:عبدالعزيزبنعمرقالقالعمرانابىوعن177-
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يديه.فيمااستكثرقلبهمنالموت

أجلفياصبحتمانكم:قالالحسنعنهشاموعن-178

واللهترونوماايديكمبينوالناررقابكمفيوالموتمحفوظوعملمنقوص

لنفسه.قدمماأمرؤولينظروليلةيومكلفياللهقضاءفتوقعواذاهبا

قومالىحليمانتهىقالعيينةابنعنجميلابنوعنأ-97

انيعلمونقومبكلامتحدثوا:فقالعليهموسلمعليهمفوقفيتحدثون

.يكتبونوالملائكةكلامهمليسمعالله

الليليقولصالحبنالحسنسمعتقالغسانابيوعنأ-08

ووعيدموعودبكلويأتيانبعيدكلويقربانجديدكليبليانوالنهار

بعديلكيوملالعلهتدريلا،فإنكاغتنمنيآدمابنالنهارويقول

ذلك.مثلالليللهويقول

حامليقولالفضيلسمعتقالعبدالصمدوعنا-81

أنولايلغومنمعيلغوأنلهينبغىلا،الإسلامرايةحاملالقران

لاأنالقرانلحاملوينبغى،يسهومنمعيسهوولايلهومنمعيلهو

انوينبغى،دونهمفمنالخلفاءالىلا،حاجةالخلقالىلهيكون

اليه.الخلقحوايجيكون

الجنةتريدالفضيلليقالقالاسحاقبنالفيضوعنا-82
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محمدوإبراهيمنوحمعالموقفتقفانوتريدوالصديقينالنبيينمع

وايوجلعزللهتركتهاشهوةوأيعملباي،والسلامالصلاةعليهم

الله.فيقربتهبعيدواياللهفيباعدتهقريب

عياضبنالفضيلسمعتقالإسحاقبنالفيضوعنا-83

ليقال:وتشكوعليكوشقلغضبتمرائييالكقيللو:يقول

وتصنعتللدنياتزينت،للدنياحبكمنحقأقالوعسىمرائييا

وتهياتتصنعت،تشعرلاوانتمرائياتكنلاإاق:قالثم.للدنيا

الحواجلكوقضوافأكرموكصالحرجلهوفقالواالناسعرفكحتى

هانكماعليهملهنتذلكلولاباللهعرفوكوإنماالمجلسفيلكووسعوا

المجلس.لهيوسعواولميقضوهولميكرموهلمالفاسقعليهم

الفضيلسمعتقالالطبريابراهيمبناسحاقوعنا-84

مكبلمحرومانكفاعلمالنهاروصيامالليلقيامعلىتقدرلمإذايقول

خطيئتك.كبلتك

عياضبنالفضيلسمعتقالالأشعثبنابراهيموعن-185

دونكفأغلقعليهمقتكبعملاللهبارزتتكونانيؤمنكما:يقول

حالك؟يكونانترىكيف.تضحكوانتالمغفرةابواب

عياضبنالفضيلسمعتقالالأشعثبنابراهيموعن-186
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اناتقولحتىمؤمنأناتقولانترضىألاأجهلكماسفيهيايقول

مايؤدىحتىالإيمانالعبديستكمللاواللهلا؟الايمانمستكمل

اللهقسمبماويرضىعليهتعالىاللهحرمماويجتنبعليهتعالىاللهافترض

منه.يتقبللاانذلكمعيخافثملهتعالى

:يقولالفضيلسمعتقالنريدبنعبدالصمدوعنا-87

فيشغلهكانفمنغيركفيشغلكيكونولانفسكفيشغلكيكون

ولاصيامبكثرةادركمنعندنايدركلمالفضيلوقالمكربهفقدغيره

والنصحالصدوروسلامةالأنفسبسخاءعندناادركوانماصلاة

للأمة.

لماعياضبنالفضيلانالزمىيوسفبنيحىوعن-188

أميرالىفاشارواقال؟هوايكمقالالمؤمنينأمرهارونعلىدخل

اني،عظيماامراوليتلقد؟الوجهحسنياهوانت:فقالالمؤمنين

هذاتسودلاأنقدرتفإنمنكوجهاأحسنهوأحدارأيتما

هذااعظكماذا:فقالعظنىلهفقال.فافعلالنارمنبلفحةالوجه

بمنعملوماذااطاعهبمنعملماذاانظرالدفتينبينتعالىاللهكتاب

شديداغوصاالنارعلىيغوصونالناسرأيتاني:وقالعصاه

فقال،لنالوهاأيسرأوبمثلهاالجنةطلبوالوواللهاماحثيثاطلباويطلبونها

عدتمنىسمعتبماانتفعتواناتكلماليتبعثلملوفقالاليعد

اليك.

48



عياضبنفضيلقالقالالعابدعليبنالحسنوعن-918

سنةستينمنذفانت:قالسنةستونقال؟عليكاتتكم:لرجل

اليهواناللهاناعليأبايا:الرجكفقال.تبلغأنلوشكربكإلىتسير

للهانا:قلتالرجلقال؟ماتقولتعلم:الفضيللهفقالراجعون

لنافسرهالرجلقال؟تفسيرهماتعلم،الفضيلقالراجعونإليهوإنا

فمنراجعاللهإلىوأناعبدللهاناتقولللهاناقولك:قالعليابايا

موقوفبأنهعلمومنموقوفبانهفليعلمراجعإليهوانهعبداللهأنهعلم

فقال.جواباللسؤالفليعدمسؤولانهعلمومنمسؤولبأنهفليعلم

بقىفيماتحسنقال؟هىماقال،تسترهقال؟الحيلةفماالرجل

مضىبمااخذتبقىفيمااسأتإنفإنكبقىومامضىمالكيغفر

بقى.وما

عياضبنالقضيلحدثناقالداودبنعبدالرحمنوعن-091

عاشقا.لهاترىلاثمالأمةلهذهحليتمالأمةالجنةحليتما:قال

بنمحمدعنبكربنعبدالقدوسالجهمأبيوعن191-

العملثمحفظهثملهالاستماعثمالانصاتالعلماولقالالحارثيالنضر

بثه.ثمبه

بنمحمدلقينيقالرستهعمربنعبدالرحمنوعن291-

لي:فقالويسرةيمنةفنظربيدىفأخذمكةطريقفيالاصبهانييوسف
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لهموقلالمترفينبدارومر

والقرىالمدائنأرباباينالا

لهموقلالعابدينبدارومر

والعنى.التنصبالموتقطعالا

ماكثيرايوسفبنمحمدكان:قالسفيانفىوعن391-

البيت:بهذايتمثل

فإنماالهواندارفىكنتاذا

اجتنابهاالهواندارمنينجيك

وصاياهم-11

الخطاببنعمرقال:قالالحجاجبنثابتعن491-

انقبلوحاسبوهاتوزنواانقبلأنفسكمزنوا:عنهتعالىاللهضى

ؤلزينواانفسكمتحاسبواأنغداالحسابفيعليكماهونفإنهتحاسبوا

.(خافيةمنكمتخفىلاتعرضونيومئذ)اكبرللعرض

طالبابيبنعليقال:قالعمربنمهاجروعن591-

الأمل،وطولالهوىاتباعاخافمااخوفان:عنهتعالىاللهرضى



الا،الاخرةفينسىالأملطولوأما،الحقعنفيصدالهوىاتباعفاما

مقبلة،ترحلتقدالاخرةوإنالا،مدبرةترحلتقدالدنياوان

ابناءمنتكونواولاالاخرةابناءمنفكونوا،بنونمنهماواحدة.ولكل

عمل.ولاحسابوغداحسابولاعملاليومفإنالدنيا

بناللهعبدقال:قالمزاحمبنالضحاكوعنا-69

والعاريةمرتحلوالضيف،عاريةومالهضيفإلامنكمما:مسعود

اهلها.إلمطمؤداة

عند"الغفاريابوذرقام:قالالثوريسفيانوعنا-79

الأغإلىهلموا،الغفاريجندبأناالناسايهايا:فقالالكعبة

سفرأأرادأحدكمانلوأرأيغ:فقالالناسفاكتنقه،الشفيقالناصح

يومفسفر:قال،بلى:قالوا؟وليلغهيصلحهماالزادمنيتخذأليس

يصلحنا؟وما:قالوايصلحكممامنهفخذواتريدونماأبعدالقيامة

لطولحرهشديدايوماصوموا،الأمورلعظامحجةحجوا:قال

تقولهاخيركلمة،القبورلوحشةالليلسوادفيكعتينصلوا،النشور

تنجولعلكبمالكتصدق،عظيميوملوقوفعنهاتسكتسوءكلمةاو

فيومجلساالآخرةطلبفيمجلسا،مجلسينالدنيااجعل،غيرهامن

المالاجعل،تريدهلاينفعكولايضركوالثالث.الحلالطلب

لاخرتكتقدمهودرهماحلهمنعيالكعلىتنفقهدرهمأ،درهمين

الناسايهاياصوتهباعلىنادىثم،تريدهلاينقعكولايضركوالثالث

.أبداتدكونهلاحرصقتلكمقد

لماعنهتعالىاللهضىالدرداءاباانالدرداءأموعنا-89
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ساعتيلمثليعملمن؟هذايوميلمثليعملمن:يقولجعلاحتضر

افئدتهمونقلب)يقولثم؟هذامضجعىلمثليعملمن؟هذه

.(مرةاولبهيؤمنوالمكماوابصارهم

اللهضىاوسبنشدادكان:تالماهكبنزيادوعن991-

إلاالشرمنترواولمأسبابهالاالخيرمنتروالمانكم:لقولعنهتعالى

،النارفيحذافيرهكلهوالشر،الجنةفيبحذافيرهكلهالخير،اسبابه

صادقوعدوالاخرة،الفاجرالبرمنهاياكلحاضرعرضالدنياوان

منتكونواولاالاخرةابناءمنفكونوا،بنونولكلتاهرملكفيهايحكم

الدنيا.ابناء

يقولعلياسمعت:تالالطفيلبنابانوعن002-

بقلبك.الاخرةوفيببدنكالدنيافيكن:للحسن

خلقالبسرجلااللهرحم:تالالحسنعنهشاموعن10-2

.العبادةفيودابالحطيئةعلىوبكىبالأرضولصقكسرةواكل

ذاتمخادشبنالمغيرةقام:تالمرثدبنعلقمةوعن-202

قلوبناتكادحتىيخوفوننابأقوامنصنعكيف:فقالالحسنالىيوم

يدككحتىجوفونكاقواماصحبتلئنوالله:الحسنفقال؟تطير

.الحوفيلحقكحتىيؤمنونكأقواماتصحبأنصنلكخيرالأمن

الموتهذاان:قالاللهعبدبنمطرفعنقتادةوعن30-2
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فيه.موتلانعيمافاطلبوانعيمهمالنعيماهلعلىانجسدقد

مسجدفيالعصرىخليداسمعت:قالقتادةوعن402-

فاحبواالا،حبيبهيلقىانيحبحبيبكلإنألا:يقولالجامع

جميلا.سيرااليهوسيرواربكم

البنانيثابتحدثنا:قالسليمانبنجعفروعن502-

اللهيسالواانتبلفيقومونمجلساجلسواقوممنماانهبلغنى:قال

اغفلواالمساكبت:الملائكةقالتالاالنارمنباللهويتعوذواالجنة

العظيمتين.

ابن:يقولقتادةسمعت:قالالأسودحجاجوعن602-

السامةالىنفسكفإنبنشاطالاالحيرتانيأنتريدلاكنتان،ادم

المتقوىوالمؤمنالمتحاملهوالمؤمنولكن،اميلالمللوالىالفترةوإلى

المؤمنونزالوما.والنهاربالليلاللهالىالعجاجونهمالمؤمنينوإن

لهم.استجابحتىوالعلانيةالسرفيربناربنايقولون

.باسدعاءبثماصوفعون2الذبرت:واصعجاجون

الدنيافيتفكرمن:قالقتادةعنشيبانوعن702-

ثمبلاءدارالدنياانوعرفالأخرىعلىاحداهمافضلعرفوالاخرة

حاجةيصرمممنفكونوا،جزاءدارثمبقاءدارالاخرةوأنفناءدار
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بالله.الاقوةولااستطعتمانالاخرةلحاجةالدنيا

واسع:بنلمحمدرجلقال:قالأبومحمدخزيمةوعن802-

كيف:قال.والاخرةالدنيافيملكاتكونأنأوصيك:قالأوصني

الدنيا.فطازهد:قال؟بذلكلط

لطكنتاذا:قالقيسبنالحارثعنخيثمةوعن9-2.

بأمرهممتواذافتوخالدنياأمرفيكنتو)ذافقمكثالاخرةامر

فزدهمراءانكفقالتصلىوأنتالشيطاناتاكو)ذا،تزخرهفلايخر

طولا.

نا:قالحبيببنطلقعنابراهيمبنسعدوعن021-

أنمناكثراللهنعموانالعبادبهايقومأنمناعظمتعالىاللهحقوق

تالبين.وأمسواتائبيناصبحواولكنتحصى

أبيكان:قالعجلانبنسميطبناللهعبدوعن211-

الدنيافي)فطاركغايةواجعلالدنياعنصم:يقولانالطفاوىوغيون

.الموت

سلمةاي-ابوحازمقال:قالعيينةبنسفيانوعن212-

.كدوكمقاتلةمناشدهواكقاتل:-ديناربن
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حسناتكاكتم:ابوحازمقالقالعيينةبنسفيانوعن213-

سيئاتك.تكتممماأشد

علىالمنكدربنمحمدنزل:قالعيينةبنسفيانوعن214-

يااللهعبدأبايافقالوافسالوهحمارعلىفحملهبالكوفةسوقهبنمحمد

بقىفماقالوا،المؤمنعلىالسرورادخال:قال؟اليكأحبالعمل

.الإخوانعلىالإفضال:قال؟يسثلذمما

من:قالمرةبنعمروعنالمسيببنالعلاءوعن215-

بالفانيفاضروابالاخرةاضرالدنياطلبومنبالدنيااضرالاخرةطلب

للباقي.

ذربنعمرحمعتقالالعلاءبنعمربنعمارةوعن216-

المغبونفإنوسوادهالليلهذافياللةرحمكملأنفسكماعملوا:يقول

سبيلاجعلاوانماخيرهماحرممنوالمحروموالنهارالليلخيرغبنمن

فاحيواأنقسهمعنللغفلةالاخرينعلىووبالاربهمطاعةالىللمؤمنين

الليلهذافيقائممنكم،الله-بأكرالقلوبتحيافإنماباكرهانفسكملله

طولعلىندمقدالليلهذافيظئممنوكمحفرتهفيبقيامهاغتبطقد

ممرفاغتنمواغداللعابدينوجلعزاللهكرامةءتررىعندمانومه

الله.رحمكموالأيامواللياليالساعات

يقولذربنعمرحمعتقالكناسهبنمحمدوعن217-
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سمعتهاما؟تريدأفأسفه،معاصيهعلىفتوثبتحلمهجانبآنسك

مقامأجلواالناسايها(فاغرقناهممنهمانتقمناآسفونافلما)يقول

عصى.اذايؤمنلااللهفإنيحللاعمابالتنزهالله

لا:يقولسعدبنبلالسمعتقالالأوزاعىوعن218-

السر.فيوعدوهالعلانيةنيللهولياتكن

الىعبدالعزنربنعمركتبقالنوحبنجابروعن921-

أوليلكفيالموتذكراستشعرتانفإنكبعداما:بيتهأهلبعض

والسلام.،باقكلاليكوحببفانكلاليكبغضنهارك

بنعمرخطبناقالالعيذاربناللهعبيدوعن022-

تكلمثمعليهوأثنىاللهفحمدطينمنمنبرعلىبالشامعبدالعزيز

علانيتكمتصلحسرائركماصلحواالناسإيها:فقالكلماتبثلاث

ادموبينبينهليسرجلاانواعلموادنياكمتكفوالآخرتكمواععلوا

عليكم.والسلامالموتنيلهلمغرقحىأب

كتب:قالغنيةأبيبنعبدالملكبنيحىوعن221-

واعلمجانبكلمنبكاحيطقدفإنهبعدأما:لهاخالىالأوزاعي

يكونوانيديهبينوالمقاماللهفاحذروليلة-سمكلفيبكيسارأنه

.والسلامبهعهدكآخر
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عمروبنالرحمنعبدعنالفزارياسحاقابيوعن222-

عائ!جمل!محمدأصحابعليهاكانخمسيقالكان:قالالأوزاعي

المسجدوعمارةالسنةواتباعالجماعةلزوم:بإحسانوالتابعون

الله.سبيلفيوالجهادالقرانوتلاوة

إذاالرجلكان:قالزيدبنعبدالواحدوعن223-

قالالبحروبينهابينكاجعلقالالذنوبكثرةالحسنإلىاشتكى

الجنةطريقومختصرمختصرطريقلكلانيقولالحسنوسمعت

.الجهاد

يزيدبنعمروبنإياسدخلقالتميمبنخلفوعن224-

لاقولأناللهعبداباياابلغكفقالالثوريسفيانمسجدعقالبن

كذا:فقال؟عشراكبرواللهلهوالحمدحسناتعشراللهإلااله

حقهاغيرمندرهمألفثلاثينكسبفيمنتقولفما:قال.ابلغنا

؟هذهبعددالحسناتمنأعملحتىواكبرواحمدواسبحأقعدوقال

بردها.إلاذكرلهيقبللافإنهقبلفليردهاالثوريسفيانفقال

لا:يقولالثوريسفيانسمعتقالقبيصةوعن225-

واحبالأمواتيهتغبطبماالأحياءواغبطبالزهدإلاالقراءةتصلح

المعصية.عندواستعصالطاعةعندوذلأعمالهمقدرعلىالناس

أخيهإلىمبارككتبقالالسندياللهعبدوعن226-
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كتابكفهمتاخىيا:إليهفكتببمرهذهاباليهيشكوسفيان

بمركذهابعليكيهنالموتاذكر،ربكشكايتكفيهتذكر

.والسلام

اياكمالثوريسفيانقالقالالمباركبناللهعبدعن227-

فإنهالضحكتكثرواولاالغيظواكظمواالقلبتقسىفإنهاوالبطنة

.القلوبيميت

رجلقالقالالبصرياللهعبدبنعبدالرحمنوعن228-

بقدروالإخرةفيهابقائكبقدرللدنيااعمل:قالاوصنىلسفيان

.والسلامفيهابقائك

عبدهبنواحمدالشاذكونيداودبنسليمانوعن922-

طولواذكروالفخرالكبردعيقالكان:قالسفيانحدثناقالا

القبر.فيالثواء

داودوكانالطائيداودأتيتقالالأعرجالربيعوعن023-

فإذافيصلىفيخرجالصلاةقاتالمؤذنيقولحتىمنزلهمنيخرجلا

يوماادركمهعالىذلكطالفلمامنزلهودخلنعلهاخذالامامسلم

سليمانابايأفقلتليفوقفرسلكعلىسليمانأبايا:لهفقلت

ثممراتثلاث.فبرهماوالدانلككانواناللهاتق:قالأوصنى

الناسواجتنبموتكالفطرواجعلالدنياصمويحك:الرابعةفيقال
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لجماعتهم.تاركغير

صترجلحدثنيقالالصفاراشكاببنمحعدوعن231-

الرحمعرفتقدسليمانابايا،يومألهقلتقالالطادداوداهل

اضهارواالليلإنمااخىيا:ليقالثمعيناهفدمعتقالفأوصنىبيننا

ا-صإلىذلكبهمينتهىحتىمرحلةمرحلةبالناستنزلمراحل

يديهبينلمازادامرحلةيومكلفيتقدماناستطعتفانسفرهم

ذلكمناعجلوالامرهوماقريبعنالسفرانقطاعفإنفافعل

قدبالأمرفكأنكامركمنقاضيأنتماواقضلسفركفتزود

ثملذلكمنىتضييعأاشداحدااعلموماهذالأقولاني،بغتك

.قام

بعضالطائيداودجاءقالالكلبىعمروبنسويدوعن232-

لمبهاللهجاءكضىءهذاسليمانابايا:قالدرهمبالفياصحابه

فما:ا!قايأخذونماامثللمنإنه:قالنفسكلهتشرهولمتطلبه

انجى.يكونانتركهلعلقال؟منهيمنعك

بوصية:داوداخىاوصانيقالالسماكابنوعن233-

فيواصىامركحيثيققدكلاواننهاكحيثاللهرراكلاانانظر

عليك.وقدرتهمنكقربه

اسباطبنيوسفسمعتقالالهذيلبنوهيبوعن234-
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توكلوتوكلعملهالاينجيهلارجلعملاعمليقالكان:قال

له.كتبماالايصيبهلارجل

تعلموا:اسباطبنيوسفليقالقالبشاروعن235-

سنة.وعشريناثنينفيتعلمتهفإنيسقمهمنالعملصحة

:ا-لارثبنبشرليقالقالالمثنىبنمحمدوعن236-

احدااعلمما:وقال،بخيلقارىءمنالىاحبسخيربعصاحب

كيففينظررزقهفيلهتعالىاللهبسطرجل،مبتلىالاالناسمن

.صبرهكيففينظررزقهعنهوجلعزاللهقبضورجلشكره

اني:حنبلبناحمدليقالقالالمدينيبنعليوعن237-

نأاخافانيالاذاكمنيمنعنىومامكةالىاصحبكانلأحب

.بشىءتوصينىاللهعبداباياله.قلتودعتهفلماقالتملنيأواملك

امامك.الآخرةوانصبقلبكالتقوىالزمنعم:قال



والنفقةالجودفي12-

كأثاتعالىاللهرضىعائشةرايتلقد:قالعروةعن238-

درعها.جيبلترقعوإنهاالفاسبعينتقسم

البنافيثابتاسمعت:قالسليمانبنجعفروعن923-

فلماسساريةفيفجعلهمالهفجمعللعمالعاملارجلكان:يقول

يا،بعراكانتليتهايا:يقولفجعليديهبينفنثربهأمرالوفاةحضرته

بعر.كانتليتا

وائلايىعطاءكان:قالالنجودالمطبنعامموعن024-

ذاسك.سوىبماوتصدقسنةاهلهيكقىماامسكخرجفإذااغينأ

ادكتاغدوالله:قالالحسنعنحسانبنهشاموعن241-

عليهم.ينفقعامااربعينأهلهفياخاهجلفأحدهمكانافواما

كلفيسعدبنالليثدخلكان:قالرميحابنوعن-242

ء-.سا

قط.بزكاةدرهماعليهتعالىاللهاوجبمادينارالفثمانينسنة

بنالليثعندكنت:قالعماربنمنصوروعن243-

زوجىانالحارثأبايافقالتقدحومعهاامراةفاتتهجالسايوماسعد

لهفقوليقسيمةابيإلىاذهبى:فقالالعسللهنعتوقديشتكي
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فسارهقسيمةابوجاءانالبثفلمفذهبتعسلمنمطرايعطيلث

مطرافأعطهااذهب:فقالإليهراسهفرفعلهقالماادريلابشئ

ومائةعشرونوالفرقالقرقوالمطربقدرناواصطيناهابقدرهاسألتانها

رطل.

جهادهم-13

والله:يقولالجونيعمراناباحمعت:قالجعفرعن244-

انفسهم.شهوةعلىتعالىاللهطاعةاثرواعبادااللةان،ضيعنالمن

علقخرجحتىالأسنةعلىمشواحتىمهلمهلعلىالدنيامنمضحوا

.الآخرةروحبذلكيبتغونالأسنةأطرافعلىفهمالأجواف

فرقد:بنعتبةبنععروقال:قالالأعمشوعن245-

في-نرهدقانسألته،العالثةانتظروأنااثنتينفأعطانيثلاثأاللةسالت

الصلاةعلىيقوينىانوسألته،ادبرومامنهااقبلمااباليفماالدنيا

ارجوها.فأناالشهادةوسالته،منهافرزقني

عتبةبنلعمروعمابنحدثني:قالالسدىوعن246-

المرجهذااحسنما:عتبةبنعمروفقالحسنمرجفينزلنا:قال

رجلفخرجاكبياللهخيليا:نادىمنادياانلوالاناحسنما

:قال،المرجهذافيفدفنبهجيءثمفأصيبلقىمناولفيفكان

فيععروفخرجاكبياللهخيليامنابنادىأنمنبأسرعكانفما

علي:فقالبذلكفاخبرعتبهفاقىخرجمنأولفيالناسسرعان
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أصادـشما:قالاضياحتىادركفماطلبهفيفارسلعمراعليعمرا

غيروقالقال،الناسعليوممذوعتبة،رمحهمركزفيإلادفن

ربليباركتعالىاللهوإنلصغيرإنكوالله:فقالجوحاصابه:السدى

فارفعوفي،عشتانافإنامممىحتىهذامكانيفيدعوني،الصغير

ذلك.مكانهفيفماتقال

الذكرفي14-

كانوا:قالالبنانيثابتعنسلمةبنحمادعن247-

؟هذايومناعشرجلسناترون:فيقولونتعالىاللهيذكرونيجلسون

يومنااعطاناقداللهيكوناننرجوالحمدفلله:قالوانعمقالوافإذا

أجمع.هذا

ابنميمونسمعت:قالالجنوببناللهعبدوعن248-

.ذكرهاليهحببخيرابعبدهاللهاراداذا:يقولسياه

سعد:بنبلالقالقالعبدالعزيزبنسعيدوعن924-

احلعندمااللهوذكرجميلحسنباللسانذكر،ذكرانالذكر

أفضل.وحرم

اذايتنحىعطيةبنحسانكانقالالأوزاعيوعن-025

الشمس.تغيبحتىاللهفيذكرالمسجدناحيةفيالعصرصلى
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العملكتمان15-

واسعبنمحمدسمعت:قالخالدبنعمرانعن251-

به.تعلملامعهوامراتهسنةعشرينليبكىالرجلكانان:يقول

لقد:قالواسعبنمحمدعنعطيةبنيوسفوعن252-

وسادةعلىامرأتهراسمعراسهيكونالرجلكانرجالاأدركت

ولقدامرأتهبهتشعرلادموعهمنخدهتحتمابلقدواحدة

ولاخدهعلىدموعهفتسيلالصففياحدهميتومرجالاادركت

جنبهالذيبهيشعر

يسترلأن:ايوبقال:قالزيدبنحمادوعن253-

.يظهرهانمنلهخيرالزهدالرجل

الليليقومالسختيانيايوبكان:قالسلاموعن254-

تلكقامكأنهصوتهرفعالصبحعندكانفإذاذلكفيخفيكله

الساعة.

الىفنظوطعامإلىالحسندعى:قالعمرانوعن255-

شهدتاسفرحديا:فقالصوفجبةوعليه-السبخىاي-فرقد

تعالى.اللةعفومنترىمماثيابكلخرقتالموقف

؟ا



اي-التياحاباسمعتقالسليمانبنجعفروعن256-

صاماذاالحىومشيخةابيادركت:يقول-الضبعىحميدبننريد

سنةعشرينيقراالرجلكانولقد،ثيابهصالحوليسادهناحدهم

جيرانه.يهيعلمما

هندابيبنداودصام:قالعديابيابنوعن257-

عندهممنغداهمعهيحعلخرازاوكاناهلهبهيعلملاسنةاربعين

معهم.فيفطرعشياوروجعالطريقفييهفيتصدق

سفيانسمعتقالالعبقريمحمدبنعمرووعن258-

الشيطانبهنرالفلاصراالعمليعملالعبدأنبلغني:يقولالثوري

نأيحبحتىبهالشيطاننراللاثمالعلانيةنيفيكتبيغلبهحتى

.الرياءفيفيثبتالعلانيةمنفينسخعليهيحمد

بنبشرقالقالعبدالرحمنبنالحسينوعن925-

وقالوافتضحدينهذهبإلايعرفانأحبرجلااعلملا:الحارث

.الناسيعرفهأنيحبرجلالاخرةحلاوةيجدلا:بشر

صصصلم\

خف
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العزلةفياراؤهم16-

ديناربنمالكسمعت:قالعصامبنسعيدعن026-

وكثرةاللسانبسجن،بثلاثيتواصونالأبراركان:يقول

والعزلة.الاستغفار

بيتهفييجلسطاووسكان:قالالثوريسفيانوعن261-

.الناسوفسادالائمةحيف:فقالذلكفيلهفقيل

شغلتإذا:قالقيسبنعمروعنسنانأبيوعن262-

ذاتعنذهلتبالناسشغلتوإذاالناسعنذهلتبنفسك

نفسك.

فييقولسعدبنبلالسمعتقالالأوزاعيوعن263-

عندقال(واسعةارضىإنامنواالذينعبادييا)تعالىقوله

إليها.ففرواواسعةأرضىالفتنةوقوع

بنبشرأينا:قالنمربنالوليدبنالعباسوعن264-

محمدأبايا:لهفقلتمتغيروكانهالينافخرحالعصربعدمنصور

أو-اكتمكمما:قالثمضعيفاردافرد؟ضىءعنشغلناكلعلنا

قالثم-شغلتمونيأي-المصحففيأقرأكنت-نحوهاكلمة

.هذانحوأو.شيئاعليهفاربحاحداألقىأكادما:لنا
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بشرأبايا:عطاءليقالقالالمريصالحوعن265-

الميتأنعلمتقدانيغير،راحةفيهلىانأرىولاالموتأشتهي

علىفيحبطبمعصيةيعملانمنفاستراحالأعمالوبينبينهحيلقد

كلهذلكواخروجلعلىنفسهمنهويومكلفيوالحي،نفسه

.الموت

بشرسمعتقالعبدالرحمنأبيالسجستانيزهيروعن266-

منفقمتأحدالىجلسولااحدالىجلستما:يقولمنصوربن

كانالييقعدأوإليهأقعدلملوانيعلمتالاعنديمنقاماوعنده

لي.خيرا

:يقولالثوريسمعتقالاسماعيلبنمؤملوعن267-

.استذلولااعرفلاموضعفياكوناناحب

سفيانمعكنت:قالاسباطبنيوسفوعن268-

هذهوربهوالاالهلاالذيوالله:فقالالحرامالمسجدفيالثوري

العزلة.حلتلقدالكعبة

سقيانسمعتقالالبرزانياسماعيلبنخلفوعن926-

غيبتك.تقلالناسمعرفةمنأقل:يقولالثوري

الثوريسفيانسمعتقالمحمدبنحجاجوعن027-

وحشة.الاتزدادأراهاولافاستوحشتالبلاداوحشت:يقول
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فيالصوامعالزموا:الثوريسفيانقالقالوكيعوعن271-

الثوريسفيانورؤىكيعقال.بيوتكمصوامعكمانالزماناخر

تأكلأينمنانظرولكنالاكلعنانهكملمانيوقالالطباهحياكل

أنهاكمكيف،تتكلمكيفوانظروتكلمتدخلمنعلىوانظروارتحل

وكلوامسجدكلعندزينتكمخذوا)يقلتعالىواللهالأكلعن

(.واشربوا

عياضبنالفضيلسمعتقالزيادبنالحسينوعن-272

ومن،مجنونهذالقلتحولهالناساجتمعرجلارأتلو:يقرل

وسمعتهقال؟كلامهلهميردانيحبلاحولهالناساجتمعالذي

واخفزمانكواعرفشانكعلىواقبللسانكاحفظ:يقولكثيرا

فيانترىعساك:فقاليوماالفضيلعلىودخلتقال،مكائك

كنتان،منكشرارجلا-الحرامالمسجديعني-المسجدذلك

بعظيم.ابتليتفقدفيهترى

لمن:الطائيداودقالقالحرببنشعيبوعن273-

يتعنتك؟غلامأوسقطكيحفظلرجليجلس؟

انييقولفضيلاسمعتقالاسحاقبنالفيضوعن274-

أنهولوددت.بعيداأمكانقريعاذلكفاكرهالبابحلقةصوتلأسمع

بذكر،لييسمعولابذكرلهاسمعلاحتىفدتأنيالناسنيطار
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منهم.فرقاالبولفياخذنيالحديثاصحابصوتلأسمعواني

مررترجلقالقالخنيسبننريدبنمحمدوعن275-

بهااللهينفعنيبوصيةاوصنىلهفقلتعياضبنبفضيليومذات

لذنبكواستغفرلسانكواحفظمكانكاخفاللهعبديا:قال

.امرككماوالمؤمناتوللمؤمنين

يافقلتالمنامفيأبيرأيتقالفضيلبنمحمدوعن276-

ربه.منخيراللعبدأولمقال؟فيهكنتالذيالعمرفيبكصنعماابت

قليلصبريقولالفضيلسمعتقالعبدالصمدوعن277-

ذكرهاحمدعبدااللهرحم.طويلةوندامةقليلةوعجلة.طويلونعيم

بعمله.يرتهنانقبلخطيئتهعلىوبكى

وجدت:قالوهيبعنيأكرالمباركبناللهعبدوعن278-

.اللسانفيالعزلة

بنمحمدعلىدخلتقالالكرمانيمحمدبناللهعبمدوعن927-

أمالهقلتاجلقالالناسمجالسةتكرهكانكلهفقلتالحارثيالنضر

ذكرني؟منجليسأنايقولوهواستوحشكيفقال؟تستوحش

بناللهلعبدقيلقالالبلخيابراهيمبنشقيقوعن028-
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الصحابةمعاذهب:قال؟معناتجلسلالممعناصليتاذاالمبارك

نيأنظرأذهب:قال؟والتابعونالصحابةافىومنلهقلناوالتابعين

.الناستغتابونأنتم؟معكماصنعفماواعمالهمآثارهمفادركعلعي

مناجاتهم-17

مسلمارايت:قاليساربنمسلمبناللهعبدعن281-

القاكمتى:سجودهنييقولوهوساجدوهو-يسارابناي-

عنيوأنتألقاكمتى:يقولثمالدعاءنيويذهب،راضعنيوانت

.راض

الحاربي:النضربنمحمدقالقالعبيدبنابراهيموعن282-

اكرميالديكالرباحاتفضلالمتقونواممىسوقهالىامرىءكلغدا

لبناسلهفيقالالنهاريتعالىحتىورهمنيفوملاوكان،المسؤولين

حوائج.اللهالىليأيضاوأنا:فيقولحوائجاليك

محمدأبوحبيبقالقالثابتبنمحمدقرةأبيوعن283-

بكيفرحلالمنفرحولابكعينهتقرلالمنعينفرةلاالفارصي:

احبك.أنيتعلمانكوعزلك

الثوريسفيانسألت:قالالمباركبناطهعبدوعن284-

ربه.يناجىأنينويقال؟بصلانهينويشيءأييصلىالرجلعن



الطائيداودوبينبينناكانقالتعلقمةبنسعيدأموعن285-

فيسمعتهولربماقالتيهدألاالليلعامةحنينهاسمعفكنتقصيرجدار

السهادوبينبينيوحالاهمومعليعئىهمكاللهميفولالليلجوف

ايهاسجنكفيفاناوالشهواتاللذاتمنيمنعاليكالنظرالىوشوفي

نافأرىالقرانمنبمثيءالسحرفيترنمولربماقالتمطلوبالكريم

الدارفييكونوكانقالتالساعةتلكترنمهالدنياجعفينعيمجمغ

.-يسرجلاتعنى-يصبحلاوكانوحده

للموتذكرهم18-

يقولعبدرباباسمعمنحدثنيقالثوبانابنعن286-

قالالجنةيحبلاومن:قال؟الجنةأتحباللهعبدأبايا:لمكحول

.تموتحتىالجنةترىلنفإنكالموتفأحب

عبداكثرما:قالحيوةبنرجاءعنعتبةأبيوعن287-

.والفرحالحسدتركالاالموتذكر

بنمحمدالىسليمبنصفوانابى:قالزيدابنوعن288-

شققداراككانياللهعبدأبايا:فقالقالالموتفيوهوالمنكدر

حتىمحمدعنوينجلىالأمرعليهيهونزالفماقال؟الموتعليك

لقرتفيهانماترىلو:محمدلهقالثمالمصابيحلكانهوجههأناذ

الله.رحمهقضىثم،عينك
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حينابيقال:قالالتيمىسليمانبنالمعتمروعن928-

وأناوجلعزاللهالقىلعليبالرخصحدثنيمعتمريا:الموتحضره

به.الظناحسن

الحارثبنبشرسمعتقالإلسلميالعباسأبي-وعن.92

عنكوذهبتوشهواتهاالدنياصفوعنلث"ذهبالموتذكرتاذايقول

.الموتذكرعندالجماعشهوة

الحكمةفي91-

اللهرضىالفارصىسلمانانبلغنا:قالبرقانبنجعفرعن192-

ضحكت،ثلاثوابكانيثلاثاضحكني:يقولكانعنهتعالى

فيهملءوضاحكعنهيغفللاوغافليطلبهوالموتالدنيامؤملمن

الأحبةفراق،ثلاثوابكاني،مرضيهأمربهأمسخطيدريلا

يهديبينوالوقوفالموتغمراتعتدالمطلعوهولوحزبهمحمد

الجنة.الىأمانصرافيالنارالىأدريلاحينالعالمينرب

كانانهعبيدبنفضالةعنيزيدبنشراحيلوعن292-

منالطاحبخردلمنحبةمثقالمنيتقبلاللهأنأعلملأن:يقول

.(المتقينمناللهيتقبلانما)يقولتعالىاللهلأنفيهاوماالدنيا

المسيببنسعيدسمعت:قالسعيدبنيحيوعن392-

72



حقهمنهيعطىحلهمنالمالجعيريدلافيمنخيرلا:يقول

.الناسعنوجههبهويكف

الجرميزيدبناللهعبدقلابهابيعنايوبوعن492-

فيعفهمصغاراعيالهعلىينفقرجلمناجرااعظمرجلاي:قال

به.ويغنيهمتعالىاللهوينفعهم

رديئاتمرااشتريواناابوقلابةراني:قالايوبوعن592-

علمتأما،بمجالستنانفعكقدتعالىإدئهأناظنكنتقد:فقال

بركته.رديءكلمننزعقدتعالىاللهان

:قالانهيساربنمسلمعنرجلعنسفيانوعن692-

ماأدريوما،منههربضىءمنخافومنطلبهشيئارجامن

.ادريوما،يرجولماعليهيصبرلمبلاءلهعرضامريءرجاءحسب

يخشى.لمايدعهالمشهوةلهعرضتامريءخوفحسمبما

بنمحمدليقال:قالالمعوليمهرانبنعمارةوعن792-

وهومنزليمنيعجبكوماقلت:قالمنزلكالىاعجبما:واسع

.الاخرةويذكرونكالأذىيقلون،عليكوما:قال،القبورعند

بنوهبسمعت:قالحورانبنعبدالعز-نروعن892-

احداهماارضيتان،ضرتينمثلوالاخرةالدنيامثل:يقولمنبه

.الأخرىأسخطت
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منبهبنوهبسمعت:قالاللهعبدبنبكاروعن992-

عجبت:تال؟مالك:فقالعابدرجلعلىعابدرجلمر:يقول

تعجل،:فقالالدنيابهومالتعبادتهمنبلغقدكانانهفلانمن

.استقامممناعجبولكنالدنيايهئميلممنتعجبلا

مهرانبنميمونسمعت:تالبرتانبنجعفروعن0-03

تركومن،الجنةفيبهيحلحتىالقرآنتادهالقرآنتبعمن:يقول

.النارفييقذفهحتىيتبعهالقرانيدعهلم!لقران

مهرانبنميمونسمعت:تالبرتانبنجعفروعن1-03

فيفلينظروجلعزاللهعندمنزلتهمايعلمأنوويدكانمن:يقول

.كانماكائناعملهعلىتادمفإنهعمله

التيعى:ابراهيمتال:تالعيينهبنسفيانوعن203-

واشربزتومهامنوآكلوسعيرهااغلاهاالناراعابمفينفسىمثلت

الىارجع:تالت؟تشهينثىءاينفسىيا:فقلتزمهرووهامن

معالجنةفينفسىومثلت،العذابهذامنبهأنجوعملااعملالدنيا

يأنفسىيا:فقلتوحرووهاواستبرقهاسندسهامنوأليسحورها

هذامنازدادعملافاعملالدنياالطأرجع:تالت؟تشتهينشىء

الأمنية.وفيالدنيافيأنت:فقلتالثواب

الفقهاءكان:قالعونعنالمسعوديوعن3.3-

عملمن:بعضالىبعضهمبذلكويكعببثلاثسهميتواصون

ومنعلانيتهاللهأصلحمرووتهأصلحومندنياهاللهكفاهلاخرته
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.الناسوبينبينهمااللهاصلحاللهوبينبينهمااصلح

بعدالسيئاتاقبحما:قالعونعنمسعروعن403-

ذلكمنوأحسن،السيئاتبعدالحسناتاحسنوماالسيئات

.الحسناتبعدالحسنات

الشعبيسمعت:قالخالدأبيبناسماعيلوعن503-

لولدهيتركهمالمناجرااعظمفيههومالاعبدتركما:يقول

.الناسعنبهيتعفف

عبيدبنيونسسمعت:قالشوذبابنوعن603-

،امرهمنسواهماماصلحالعبدمنصلحتااذاخصلتان:يقول

ولسانه.صلاته

مررت:ليونسقلت:قالجعفرأبيجسروعن7.3-

فياختصموالماذنوبهملوهمتهم:قالالقدرنييختصعونبقوم

.القدر

القرظيكعببنمحمدعنعبدهبنيونسوعن803-

فيفقه:خلالثلاثفيهجعلخيرابعبدتعالىاللهأراداذا:قال

بعيوبه.وبصراالدنيافيوزهادةالدين

يكفيكمايغنيككان:انقالعيينةبنسفيانوعن903-

الدنيافيفليسيكفيكمايغنيكلاكانوانيكفيكعيشكفأدق
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يغنيك.شىء

انظر:قالحازمابيعنعبدالرحمنبنيعقوبوعن0-31

تكرهالذيوانظراليومفقدمهالاخرةفيمعكيكونانتحبالذي

.إليومفاتركهثممعكيكونان

لا:نالابوحازمحدثنا:قالمطرفبنمحمدوعن1-31

العبادوبينبينهفيعااللهأحسنالاتعالىاللهوبينبينهفيعاعبديحسن

،العبادوبينبينهفيعااللهعورالاتعالىاللهوبينبينهفيعايعورولا

اذاانك،كلهاالوجوهمصانعةمنأيسرواحدوجهولمصانعة

وبينهبينكماأفسدتواذااليككلهاالوجوهمالتاللهصانعت

كلها.الوجوهشنئتك

شيمان:ابوحازمقالتالعبدالرحمنبنيعقوبوعن312-

قيل،عليكأطولولاوالآخرةالدنياخيربهماأصبتبهماعملتاذا

اللهكرههاذاتحبماوتكرهاللهاحبهاذاتكرهماتحمل:تال؟هماوما

وجل.عز

الدنيا:قالعميربنعبيدعنديناربنعمرووعن313-

أبد.والآخرةامد

من:تالثابتابيبنحبيبعنسنانابيوعن314-

الكبر.منبرىءفقدتعالىللهجبينهوضع
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غنى.المرتكر:التيميمجمعقالقالمطهروعن315-

العلماء:قالالحولانيمسلمأبيعنتلابةابيوعن316-

يعشولمبعلمهعاشورجلمعهالناسوعاشبعلمهعاشرجل:ئلالة

نفسه.واهلكبعلمهالناسعاشورجلمعهالناكا

زكرياابيبناللهعبدعنتميمبنعتبةسباأبيوعن317-

ورعهقلومنورعهقلسقطهكثرومنسقطهكثركلامهكثرمنقال

قلبه.اللهامات

بنايقععندنتحدثكناتالمالكبنالهيثموعن318-

؟الناسأنعممنممالراالنعمفتذاكرواالمذبرحابوعطيةوعندهعبد

مناخبركمأنافقال؟عطيةاباياتقولماأيقعفقالىوفلانفلانفقالرا

لمطوقال:بقيةقالالعذافيمنأمنقداللحدفيجسد،منهانعمهو

ينتظرالعذابمنأمنقدالترابفيجسد:قالعمروبنصفوان

.الثواب

أخ:يقولسعدبنبلالسمعتقالالأوزاعيوعن931-

لقيككلمااخمنلكخيراللهمنبحظكذكركلقيككلمالك

.ديناراكفكفيوضع

زيدبنعبدالراحدسمعتقالالغنوىسراروعن032-



بينهما.فرقةلابالإخلاصمقرونةالإجابة:يقول

مازيدبنعبدالواحدليقالقالالقارىءمضروعن321-

ازيعدرجةأعلمولا،الرضاالاالصبريتقدمالأععالمنشيعااحسب

المحبة.رأسوهيالرضامنأشرفولا

زيد:بنعبدالواحدفالقالعاصمبنمسمعوعن322-

الصبرنوىومنهاوقواهعليهااللهصبرهاللهطاعةعلىالصبرنوىمن

منها.وعصمهذلكعلىاللهإعائهاللهصعاصىعن

ديناربنمالكسمعت:قالسليمانبنجعفروعن323-

تزل؟القلوبعنموعظتهزلتبعلمهيعمللماذاالعالمان:يقول

الصفا.عنالقطرة

اذا:قالالثوريسفيانعنالمستملىمسلمأبيوعن324-

وبمحرهلسانهبهاواطلققلبهفيالحكمةاللهانبتالدنيافيالعبدزهد

ودواءها.وداءهاالدنياعيوب

دعامنالثوريسفيانقالقالأصباطبنيوسفوعن325-

الله.يعصىانأحبفقدبالبقاءلظالم

:إلثوريلسفيانقلتقالالعابدمحمدبنبكروعن326-
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توجد.لاضالةتلكقالاليهاجلسرجلعلىدلنى

فيالأغنياءتذللاحسنما:الثوريقالالعمريوقال327-

.الأغنياء"مجالسفيالفقراءتذللاقبحوماالفقراءمجلس

الثوريسفيانسمعتقالالمباركبناللهعبدوعن328-

مصيبة.والرخاءنعمةالبلاءيعدلممنبفقيهليس:يقول

ذكرللهحملأ:سفيانقالقالحرلببنمحمدوعن932-

.غيرهوشكراذكراشىءوليسوشكر

بعضقاليقولسفيانسمعتقالعوفبنزبدوعن033-

ؤلركموعظةفيكابقىمؤدبحكيمفامسثلاثةالأيام:الحكمأهل

الظعنصريععنكوهوالغيبةطويلعنككانضيفواليومعوةفيك

صاحبه.منيدريلاوغدا

استقراليقينانلوقالالثوريسفيانعنكيعوعن331-

.النارمنخوفااوالجنةالىشوقاوحزنافرحالطارينبغى؟القلبفي

:يقولصاعبنالحسنسمعتقالغسانأبيوعن332-

والعملالبصرفيوضوءالقلبفيونورالبدنفيقوةبالحسنةالعمل

البصر.فيوعمىالقلبفيوظلعةالبدنفيوهنبالسيعة
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الطالطنصيربنداودسألتقالحميدبنحفمىوعن333-

اليسالحربيلقياناراداذاالمحارباليس:داودفقالمسالةعن

العلمان؟يحاربفتلمىالالةجعفيعصرهافنىفإذا؟التهلهيجمع

يعمل؟فتلمىفيهعصرهافنىفإذاالعملالة

اللهاخرجماقالالطافطداودعنيحمىبنمحمدوعن334-

عشؤبلاوأعزهمالبلاأغناهالاالتقوىعزالىالمعاصىذلمنعبدا

أنيس.بلاوانسه

:!ولالبلخيشقيقاسمعتقالالأصمحاتموعن335-

نيفاصبتهالآخرةمنالدنيا3ميزتحتىسنةععثرفىالقراننيعملت

وثهشتهاالدنياالحياةفمتاعثيءمناؤليغوما)تعالىقولهوهوحرفين

.(وأبقىخيراللهعندوما

مابينميز:يقولشقيقاسمعتقالالأصمحاتموعن336-

وان.للدنيامحبفأنتاليكأحبيعطيكمنكانانوتعطىتعطى

.للآخرةمحبفانتاليكاحبتعطيهمنكان

علام:الأصملحاتمقيلقالاللهعبدبنأحمدوعن337-

بهفاناغيرييؤديهلافرضعلى،أدريععلى:قال؟علمكبنيت

وعلمتيهوثقتفقدغيريالىيجاوزنيلارزقيأنوعلمتمشغول



ليانوعلمتمستحيمنهفاناعينطرفةاللهعينمناخلولااني

.فابادرهلمادرنياجلا

بنالفضيلسمعتقالالطبريابراهيمبناسحاقوعن338-

اللهغيرخافومنضىء!رهلمتعالىخاف/اللهمن:يقولعياض

ماعليأبايافقالمالكبناللهعبدوساله.احدينفعهلمتعالى

هلوجلعزاللهأطاعمنأخبرنيلة:فقال؟فيهخصمماالحلاص

هلوتعالىسبحانهاللهعصىفمن:قاللاقال؟أحدمعصيةتضره

.الحلاصأرتانالحلاصفهو:قاللاقال؟أحدطاعةتنفعه

عياضبنالفضيلسمعتقالالأشعثبنابراهيموعن933-

وسمعتهلهأخوضيميهالناسوأعلمبحسناتهالمدلالناساكذفي:يقول

زهادتهوانباللهعلمهقدرعلىوجلعزاللهمنالعيدرهبةان:يقول

0الاخرةفيرغبتهقدرالدنياعلىفي

لا:يقولالفضيلسمعتقالاسحاقبنالفيضوعن0-34

لاوحتىمصيبةوالرخاءنعمةالبلاءيعدحتىالإيمانحقيقةالعبديب!لغ

وجل.عزاللهعبادةعلىيحمدانيحبلاوحتىالدنيااكلمنيبعالي

بنالفضيلسمعتقالالمروزين!لادبنالحسينوعن341-

تزهدواحتىالإيمانحلاؤهتصيبأنقلوبكمعلىحرائم:يقولعياض

الدنيا.في
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:!ولالفضيلسمعتقالنريدبنعيدالصمدوعن342-

قال،مغموماويمسىمغمومايصبحاللهالىبذنبهاهربيهمهالمؤمن

صديقكمنمنهااكثرعدوكمنحسناتك:يقولالفضيلوسمعت

يديهبينذكرتاذاصدقكان:قال؟علىأباياذاككيفقيل

وانماوالنهارالليليغتابكيديهبينذكرتاذاوعدوكاللهعافاهقال

تقولأنيديكبينذكراذاترضىفلااليكحسناتهالمسكينيدفع

اللهويكون،يهراجعاللهمأصلحهاللهم:اللهادعبللاأهلكهاللهم

أعطىفقدأهلكهاللهملرجلقالمنفإنهيهدعوتماأجريعطيك

وسمعتقالالحلقهلاكعلىيدور)نماالشيطانلانسؤالهالشيطان

المقربيندرجةوجلعزاطهاعنالرضادرجة:يقولعياضبنالفضيل

.وريحانروحالاتعالىاللهوبينبينهمليس

عياضبنفضيلسمعتقالالأشعثبن)براهيموعن343-

قليلالكلامكثيروالمنافقالعملكثيرالكلامقليلالمؤمن:يقول

و)ذابروعملهعؤونظرهتفكروصمتهحكمالمؤمنكلام.العمل

.عبادةفيتزللمكذاكنت

بنمح!قالقالالعجلىعلىبنالحسينوعن344-

.والطرباللهونيالأحمقوهمةواهربالنجاةفيالعاقلهمة:السماك

حسناتكأكغ:يقولبمث!%سمعتقالالربيعالىوعن345-

سيئاتك.تكتم؟
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ليس:عيينةبنسفيانقالقالالحارثبنبشروعن346-

اتبعهالخيرراىاذاالذيالعاقلانما،والشرالحيريعرفالذيالعاقل

اجتنبه.الشرراى:اذا

اذايقولالكرخىمعرؤداسمعتقالالبكاءابراهيموعن347-

الجدلبابعنهوأغلقالعملبابعليهاللهفتحخ!ابعبداللهأراد

.الجدلبابعليهوفتحالعملبابعليهاغلقثرابعبداأرادواذا

الحكاموبينبينهم-02

بنلسليمانابنجاء:قالعيينةبنسفيانعن348-

جل!بىلهفقيل،اليهيلتفتفلمطاووسجنبالىفجلسعبدالملك

دلهانيعلمأنأردت:قال،اليهتلتفتفلمالمؤمنيناميرابناليك

يديه.فيفيمانرهدونعبادا

يوسفبنالحجاحبعث:قالمهرانبنميـونوعن934-

حجاجيا:فقاليديهبينففامعليهدخلفلمابهوقدهمالحسنالى

:قال؟همفأين:قال،كثير:قال؟ابمنادموبينبينككم

الحسن.وخرجراصهالحجاجفنكس:قال،ماتوا

عياضبنالفضيلسمعتقالالأشعثبنوعنأبراهيم0-35

هؤلاءالىيدنوانمنلهخيرمنتنهجيفةمنإلرجليدنولأن:يقول
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علىنر!دولاهزلاءيخالطلارجل:يقولوسمعته-السلطانيعني-

ويعتمرويححاليارويصومالليليقومرجلمنعندناأفضلالمكتوبة

ويخالطهم.افهسبيلفيويجاهد

البلاءعلىصبرهم21-

من:قالمنبهبنوهبعنمعقلبنعيدالصمدعن351-

الصلاةعليهمالأنبياءطررويهسلكفقدالبلاءمنبشىءاصيب

.والسلام

ما:ثابتابيبنحبيبقالقالسفيانوعن352-

حتيإمهلىهااقولنفسىمنالمطإحبشيئاإحدمناستقرضت

احب.حيثمنيجىء

:يقولالثرريسمعتقالعمرانبنالمعافىوعن353-

بالجنة.مصيبةكلهماللهجبرالدنيانيإصابهمماماضرهم

ذربنعمربنذرماتلماقالكناسةبنمحمدوعن3-ه4

انا؟مالكمفقال!كونبيتهأهلجاء-فجأةموتهوكان-الهمداني

نجاغيأ!دولابناأخطىءولابكقلناذهبولاذ!رناولاظلمناماوالله

واللهلنييااللهرحمك:قالقيفيوضعهفلمامعتباللهعلىلناوما

الىولاوحشةمناليكومابيحدباعليككنتولقدبارابيكنتلقد
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ولقدذلمنعليناأبقيتولابعزلناذهبتولافاقهاللهبعدأحد

!نيتومحشرهالمطلعهوللولاذرياعليكالحزنعنلكالحزنشغلني

اللهمقالثم؟قلتوماذالكقيلماذرياشعريفليتاليهصرتما

ورحمتكصلواتكذرفعلىاللهمذرعلىبالصبرالثوابوعدتنيانك

فلامنيصلهلذرذرعلىإجرمنلمطجعلتماوهبتقدإنياللهم

لذروهبتقدوانياللهممنيبهأرحمفإنكعنهوتجاوزقبيحاتعرفه

ذهبفلما.اكرممنياجودفإنكاليكاساءتهلهفهبالى)ساءته

.نفعناكمااقمناولووتركناكانصرفناقدذريا:قاللينصرف

التواضع؟ماالفضيلسالتقالالأشعثبنإبراهيموعن355-

سمعتهولومنهقبلتهصبيمنسمعتهولولهوتنقادللحقتخضعان:قال

لاانفال؟المصيبةعلىالصبرماوسالتهمنهفبلتهالناسأجهلمن

التقوىفي22-

يونسكانما:فالغيمأومطيعأبيبنسلامعن356-

الااللهحقوقمنحقحضرماواللهلاولكنصوماولاصلاةبأكدرهم

له.مشءوهو

لسفيانقلتقالالفريابييوسفبنعمدوعن357-

لي:فقال؟بالليلتناموانتالثوريسفيانيقولونالناسأرىالثوري
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.التفوىالأمرهذاملاكاسكت

عييدبنمحمدسالتقالالحلوانيعليبنالحسنوعن358-

فجاءاليهأمهبهبعثتلهابنارايتنعم:فقال؟امراةللثورياعن

لمحمد:قلتلجنازتكدعيتانيليتسفيانفقاليديهبينفجلس

نعم.قال؟دفنهحتىلبثفما

لا:قالسفيانحدثناقالحنبلبناحمدوعن935-

منحاجزاالحراموبينبينهيحيلحتىالتقوىحقيقةرجليصيب

منه.تشايهوماالإثميدعوحتىالحلال

هذهقيامقتلو:!ولوهيباسمعتفالمؤملوعن036-

.حرامأمحلالبطنكيدخلماتنظرحتىنفعكماالسارية

اللسانوسقطالغيبةدم23-

يأكرلازكرياأبيابناللهعبدكانقالجميلةابيعن361-

تركناكم.الناسكرتمواناعناكماللهكرتمان:يقول،احدمجلسهفي

أدعلأن:قالوهيبعنعلىبنمزاحمبنظفروعن362-

تفنىانالىخدقتمنذالدنيالييكونانمنالىاحبالغيية

ليتكونأنمنالياحببصريأغضولأن.اللهسبيلفيفاجعلها
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الرقائق-24

تعالىاللهضىعمركان:قالالحسنبنهشامعن363-

يعادحتىبيتهيلزمثميسقطحتىفيبكيفتخنقهوردهفيبالايةيمرعنه

مريضا.يحسبونه

لا،6

فيبكىهرروةاباانجحلبنبشربنسالموعن0364-

،هذهدنياكمعلىابكىلاانيأما:فقال؟ل!كيكمالهفقيلمرضه

مهبطصعودفياصبحتوانيزاديوقلةسفريبعدعلىابكىولكني

بي.يفخذأيهماادريلا،ونارجنةعلى

-!ر.،

قراانهالبنانيثابتعنسليمانبنجعفروعن365-

تبلغلقد،حيوهوفؤادهالىتأكله:قال(الأفعدةعلىتاللع)

حوله.منوأبكىبكىثم،العذابفيهم

معهوانطلقتالحسنانطلق:قالفلانبناياسوعنت0366

ادن:أبونضرةلهفقالنعوده-مالكبنالمنذرأي-نضرةابىالى

فقالخدهوق!لعنقهعلىيدهفوضعمنهفدناسعيدأبايامني

اخوانكمنرجالالسالمطلعهوللولاواللهانكأبانضرةيا:الحسن

بدعواتوادعسورةاقراسعيدابايا:فقالواماهاهنا.فارقوايكونواأن
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النبيعلىوصلىعليه،أثنىاللهوحمدوالمعوذتيناحداللههوقلفقرا

:قال،الراحمينارحموانتالضراخانامساللهم:قالثم!لاشذ

رايتفما:قال،لأخيهمرحمةالبيتاهلفبكىالحسنوبكىفبكى

الذيانتكنسعيدابايا:نضرةابووقالمنهاشدبكاغبكىالحسن

علىتصلى

قيس:بنمحمروقالقالغسانابنمفضلوعن367-

منقضيةخمسينمنالياحبربيإلىبهواتبلغقلبىبهأرققحديث

شريح.قضايا

المأكلفيزهدهم25-

نإ:قالأنهعنهتعالىاللهضىالمدنيالأبيضابيعن368-

الحاجة.يشكونوهماهليإلىارجعيوملعينىايامىاتر

من:قالزيدبنعبدالواحدعنعبداللهبنمحمدوعن-936

الأخلاقعلىقوىبطنهعلىقوىومندينهعلىقوىبطنهعلىقوى

فيرج!!فذاكبطنهقبلمندينهفيمضرتهيعرفلمومنالصالحة

اعمى.العابديرت

تالواحدعبدقالقالالرزانالقاسمبنحصينوعن-037
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برمقه.تقومالتىالعلقةتجزيهالعاملانما؟والبطنةللعاملينما:زيد

أدركتوالله:قالالحسنعنحسانبنهشاموعن371-

فيمسك،شبعهيقاربانعسىفماغداءلياكلأحدهمكاناناقواما

يأكلانمنلهخيرللكلبطعامهرجلينبذلئنوالله:الحسنقال

شبعه.فوق

إن:الثوريسفيانالىكتبقالزائدةبنعثمانوعن-372

.الأكلمنفأقللنومكويقلجسمكيصحاناردت

:يقالكانسفيانقالقالمنصوربنالحارثوعن373-

.الأبدانوتحياالقلوبفيهتموتزمانالناسعلىياقي

:يقولمسعراسمعتقالعبدالعزنروعن374-

رغيفيطردهالجوعوجدت

الفراتماءمنالكفوملء

للمصلعونالطعموقل

للسباتعونالطعمكثر
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الصالحةالصحبةفي-26

ولاخرجناالحسنعكدخلناإذاكنا:قالاشعثعن-375

شيئا.الدنيانعد

الاخهانوذكر-يوسفبنمحمدفالفالكردموصت376-

قا-وهوميراثكيقسموناهلك؟الصالحالأخمثلوالمت:فقال-

.الأرءاطباقبينوأنتلكيدعوخدثلثشفرد

وجلعزباللهظنهمحسن27-

بعف!!سمعتقالالبخارياسماعيلبنمحمدعن377-

أبا:ءياسفيانفقالالثوريسفيانسلمةءحمادعاد:يقولاصحابنا

اللهمحاسبةبينخيرتلووالله:حمادفقال؟لمثلىاللهيغفراترىسلمة

ناوذلك،ابويمحاسبةعالمااللهمحاسبةلاخترتأبويمحاسبةوبينإياي

.ابويمنبيارحهاتعالىالله

ما:الطالىداودقالقالعونبنجعفربنمحمدوعن-378

.الأبدانعلىالمستولىفهوالتفريطفاماالظنحسنعلىإلايعول



والغنىالسعةفضل28-

عبداللهبنعمرواسحاقابيعنالثوريسفيانعن937-

الدين.علىعوناالسعةيرونكانوا:قالالسبيعي

إلاسوقهمنينصرفلاايوبرايت:قالحمادوعن-038

لهفقلتيحملهابيدهالدهنقارورةرايتحتىلعيالهيحملهشىءمعه

عزاللهعنأخذالمؤمنان:يقولالحسنسمعتاني:فقالذلكفي

امسك.عليهامسكوإذاأوسععليهاوسعفإذاحسناادباوجل

سوقك،الزم:ايوبليقال:قالزلدبنحمادوعن381-

اليهم.تحتجلمماإخوانكعلىكريماتزاللافإنك

المنكدربنمحمدسمعت:قالسوقهبنمحمدوعن382-

الغنى.وجلعزاللهتقوىعلالعوننعم:يقول

سفيانليقالقالالمرعشىقتادةبنحذيفةوعن383-

أنمنإليأحبعليهاأحاسبدرهمالافعشرةاخلفلأن:الثوري

.الناسالىاحتاج
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:يقولالثوريسفيانسمعتقالالجراحبنداودوعن-384

المؤمن.ترسفهواليومفأمايكرهمضىفيماالمالكان

منهوحياؤهموجلعزللهحبهمفي-92

لو:عياضبنالفضيلقالقالحاتمبنمحمدعن385-

لاانلاخترتابعثلاأنوبينالجنةفأدخلابعثانبينخيرت

صتهذانعم:قال؟الحياءمنهذا:حاتمبنلمحمدقلت.ابعث

وجل.عزاللهمنالحياءطويق

العبدصاستحياإذا:ابوسليمانقالقالأحمدوعن-386

الخير.استكملفقدوجلعزربه

ابيابنعبداللهأنجابربنيزيدبنعبدالرحمنوعن-387

فيقبلذيمنسنةمائةاعمراتبننخيرتلو:يقولكانزكريا

نالاخترتهذهساعتىفياوهذايومىفياتجضاناواللهطاعة

وإلىرسولهوإلىاللهإلىتشوقاهذهساعتيفياوهذايومىفيالبض

.عبادهمنالصالحين

قل:قالتابيهاعنمعدانبنخالدبنتعبدةوعن-388
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إلىشوقهفيهيذكروهوإلامقيلةفراشالىيأويخالدكانما

يسميهمثموالأنصارالمهاجرينمن.اصحابهوالى!االلهرسول

ريىفعجلايهمإشوقيطالقلبييحنواليهموفصلىاصلىهمويقول

ذللث.بعضفيوهوالنوميغلبهحتىإليكقبضى

بنفضيلرجلسالقالالساجىعبداللهابيوعن-938

تعالى؟اللهحبمنغايتهالرجلببلغمتىعليابايا:فقالعياض

بلغتفقدسواءعندكاياكومنعهعطاؤهكاناذا:الفضيللهفقال

حبه.منالغاية

الدارانيسليمانأبيعنالحواريابىبناحمدوعن-093

فبكىوجلعؤاللهالىالعبدبهيتقربماأقربعنرجلوساله-

نااللهالىالعبدبهيتقربماافضل؟هذاعنيسالمثلك:وقال-

.غيرهوالاخرةالدنيامنتريدلا"وانتقلبكعلىيطلع

ءلمإ1*تصلملما**-صصلم'إل!

3لأا/صص*لاألم/ص*لاالم/ص
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وسلوكهموالتابعونالصحابةفضل35-

ايىكانما:قالمهرانبنميمونبرعمرووعن193-

الله.يعصحطانيكرهكانواممنهوالصلاةاصيامابكثير

مايقولالحارتبنبشرسمعتقالالسقطىصرىوعن293-

عاص!للهش!.محمداصحا!..لهاوثرعما.صلجىءانا

حبىمني.!ط!

فيكمالمجشثدما:قالعميربنعبيدصتمجاهدوعن-393

.مفىفيمنكاالإعبإلا

ماحماناتسأ:قالا!ارديناربنسفيانوعن493-

وكانتقليلةاعمالهمكانت:قال؟اغومااعمالكانتما:الحنفى

سليمة.ء3قلر

الحارثبرتبشرحمعتقالالمثنىبنءصدوعن593-

عملاواضاساعملوتستقلعملكتستكثرأناسجبا:يقول

.غيرك

اشدفطرجلارايما:قالزيدبرحمادوعن693-

.ايوبمنالرجالوجوهفيتبسمأ
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ماانىلكمقلتلو:قالاسماعيلبنموسوعن793-

إمابنفسهمشغولاكان،صدقتكمقطضاحكاسلمةبنحمادرايت

قسمقدكان،يصليانوإمايسبحانوإمايقراانوإمايحدثان

.الأعمالهذهعلىالنهار

سفيانمعأخرجكنتقالالوليدبنشجاعوعن893-

المنكرعنالهىإبالمعروفالأمرعنيفترلسانهيكادفماالثوري

وراجعا.ذاهبا

سف!يانعندكناقالالأصدياحماعيلبنوهبوعن993-

فنظرسوداءقلنسوةراسهوعلىمسألةعنفسألهرجلفجاءهالثوري

ابايالهفقالعنهفأعرضإليهفنظرالثانيةسألهثمعنهفأعرضإليه

!فط؟تعرضثمإليفنظرواسألكفتجيبهمالناسيسالكعبدالله

فهذا:قال،السنةقال؟بهتريدضىءايتسألنىالذيهذا:فقال

سوءرجلسنهاسنة5هذ؟السنةعنهوشىءايراسكعلىالذي

فوضعهاقلنسوتهالرجلفنزعقال.بسنتهتستنلاابومسلملهيقال

فذهب.قامثمتليلالبثثم

عنالحجاجبنشعبةكان:قالسعيدبنيحمىوعن0-04

امكنه.مافيعطيهبيتهفيدخلالسائلبهمرربماكانالناسارق

:قالعيينةابنحدثناقالعيسىبنعيسىوعن104-
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جاريةا،جاررجلفأعتقدفيبخلقالكوفةاهلصترجلعمل

مطرامكةوامطرت:قال،الخلقذلكمناللهعافاهإذللهشكرا

للهش!صالهجاريةروادابيبنعبدالعزنرفاعتقالبيوتمنهتهدمت

منه.اللهعافاهإذ

كاناحدارأيتما:فالالأشعثبنإبراهيموعن-204

واعندهذكرأواللهذكرإذاكان،الفضيلمناعظمصدرهفيالله

حتىوبكىعيناهوفاضتوالخوفالحزنمنبهظهرالقرانسمع

رجلارايتما،الفكرةشديدالحزندائم،كانبحضرتهمنيرحمه

وخصالهوحبهوبغضهوبذلهومنعهوإعطائهواخذهبعلمهاللهيريد

.-الفضيليعنى-غيرهكلها

يا-عبدالرحمنكانقالعمربنعبدالرحمنوعن-304

وصيتهوقبلإليهوأوصىأخوهفماتسنةكليحج-مهديابن

ربماكنت:يقولعبدالرحمنوسمعت،الحجوزركأيتامهعا!اوقام

نافأن!مىدرهمبعضاودرهماالسائليعطىانالربحصاحبامرت

جـىمنفاستقرضتالأيتامبزلاءابتليتوقداونلكفأسهرإليهارده

وغيرها،اراضيهممصلحةفياليهاواحتجتديناراربعمائةسعيدبن

يجهزكانانهوظشتالموسممنىيخلوأناحبمايقولوسمعته

الحج.فييعطىفى

مشايخمنماثبتلقيتقالالسجستانيداودايىوعن-404
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يخوضمماشيءفيجوضيكنلم،حنبلبناحمدمثلرايتفماالعلم

تكلم.العلمذكرفإذاالدنياامرمنالناسفيه

فييقرأأبيكان:قالحنبلبناحمدبنعبداللهوعن505-

لمالسبعكلفيختمةلهوكانت،ايامسبعةكلفييخغسبعايومكل

ثمخقيفةنومةينامالاخرةعشاءيصلىساعةوكان.النهارصلاةسوى

ويدعو.يصلىالصباحالىيقوم

النونذاسمعتقالالخوارزمىسعيدبنمحمد604-؟وعن

ابغضماوتبغضاللهاحبماتحبان:فقالالمحبةعنوسئلالمصري

اللهفيتخافلاواناللهعنيشغلماكلوترفضكلهالحيروتقعلالله

رو!االلهرسولواتباعللكافرينوالغلظةللمؤمنينالعطفمعلائملومة

الدين.في

يموتانيعجبهمكان:خيثمةقال:قالطلحةوعن704-

صيامواما،غزوةواما،عمرةواما،ححاما،يعملهخيرعندالرجل

.رمضان

لم/اأ

!!.ر
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تأملاتهم-31

:قالعنهمااللهرضىالعاصبنعمروبنعبداللهعن80-4

معكنالأنا،ض!هنلااللهرسولمعمثليهمنإلياحباليوماعملهلخير

بنامالتقداليوموإنالدنياتهمناولاالاخرةيهمنا!اع!ق!اللهرسول

اسدنيا.ا

فيكانصت:قالعبداللهبنعونعنالمسعوديوعن-904

تواضعثمالرزقمنعليهووسع،يشينهلاموضعفياوحسنةصولآ

الله.خاصةمنكانلته

أسكنهمقديقولسليماناباسمعتقالاحمدوعن-041

ىتعمركانوقديعصوهأنقبلالناروادخلهميطيعوهانقبلالغرف

اللهعندذلكضرهمايحبهتعالىواللهالأصنامإلىالطعاميحملالخطاب

عين.طرفة

جاءتإذا:يقولسليماناباسمعتقالاحمدوعن411-

لماعلبافياسدنيااكانتوإذامنهالاخرةترحلتاعلباإلىالدنيا

.عزنرةوالاخرةلئيمةالدنيالأن،تزحمهاالاخرةمخىء

عليههانواإنما:يقولسليماناباسمعتقالاحمدوعن-412
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منها.لمنعهمعليهكرمواولوفعصوه

وصلواإذا:يقولسليماناباسمعتقالاحمدوعن413-

اطريق.امنرجعمنرجعإنما،ابداعنهررجعوالمإليه

سليماناباسمعتقالالحواريأبيبنأحمدوعن414-

الحلمواعقبهخلقهحسنفيزادرزقهفيباللهؤلقمن:يقولالداراني

صلاته.فيوساوشهوقلتنفقتهفينفسهوسخت

قولهفيليلىابي!تعبدالرحمنعنمرةبنعمرووعن-415

احدكمعلىما:قال(وشهيدسائقمعهانقسكلوجإءت)تعالى

.خيرافيملي،اللهرحمكافي:يقولأنخلىاذا

يكنلملو:يقولسليماناباسمعتقالاحمدوعن416-

.ناضرةيوممذوجوه)بها!مفواالواحدةالايةهذهالاالمعرفةلأهل

.(ناظرةل!كاالى

:يقولانسبنمالكسمعتقالحفصأبىوعن417-

قالثوابهالىيقراسنقوم(ناظرةلىكاالى.ناضرةيوممذوجوه)

يوممذربهمعنإنهمكلا)تعالىاللهقولعنهمفاينكذبوا:مالك

.(لمحجوبون
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بشراإنعيينةبنلسفيانقي!قالالحميديوعن418-

الىل!ةالدشاللهقاتل:فقالالقيامةيومررىلاتعالىاللهإتيقولالمريسي

احتجبفإذا(لمحجوبونيومئل!ربهمعنإنهمكلا)قوا،إلىتسمع

.الأعداءعلىللأولياءةضلفأيوالأعداءالأولياءعن

عنالأعمشسألت:قالالأسودابيإبنمنصوروعن-914

ما(يكسبونكانوابمابعضاالظالمينبعضنوليوكذلك)تعالىفوله

عليهمامرالناسفسداذايقولونسمعتهم:قال؟فيهيقولونسمعتهم

شرارهم.

قراإذاذربنعمركان:قالعيينة3تسفيانوصت425-

ذكركاملأمايوممنلكياقال()الدينيوممالك)الايةهذه

الصادقين.لقلوب

يمثىايوببينما:قالابيهعنعميرابيبنحمزةوعن-421

اللهعافةعلىاكس!كمدانما:!الوقفاذقدسماهإنسانوبينبينى

وهواحدناشربهاباردماءضربهجزاءكلهعملنايبعلغوماوسترهإياهم

بعد.بالنعمفكيفعطشان

السختيانيايوبسمعت:قالسميطبناللةعبيدوعن-422

فيهيكونحتى-العبديسودلااو-العبديستويلا:يقولوهو

منهم.يكونعماوالتغافلالناسايديفيممااليأس؛خصلتان



اللهعلىاقبلإذاالعبدإن:قالمجاهدعنليثوعن-423

إليه.المومنينبقلوبوجلعزاللهاقبلبقلبهتطلى

فيعملىاؤلقإنقالابيهعنعطاءبنعثمانشعن424-

العلم.نشرينفمى

)مواةعبيدبنيونسجاءث:قالبسطامبناميةوعن-425

خمسمائة:قالت؟تبيعيهابكم:فقال،اشترهالهفقالتخزبجبة

ولم،ذاكمنخيرهى:قالبستمائة:قالتذاكمنخيرهي:قال

بخصسمائة.بذنتهاوقدالفابلغتحتىذاكمنخيرهىيقولنرل

ماوالله:قال%نهالحسنءنمسلمبن-سثصبوعن426-

وجهه.علىالنارفياكبتهالااموأتهيطيعرجلاليومأصبح

ليسربالكمانقالسعدبنبلالعنالأوزاعىوعن-427

المقبلمنويقبلالتوبةويقبلالعثرةيقيلبسريعاحدكمعقابإلى

المدبر.علىويعطف

واسعبنمحمدسمعتقالىسليمانبنجعفروعن428-

ولماءالجماعةفيالصلاةالاالذهشىءالدنيافيبقيما:يقول

.الإخوان

العلمهذاانشعبةقالقالمهديبنعبدالرحمنوعن-942



ص!وعنالصلاةوعناللةذكرعنيصدكم-الحديثطلبيعني-

؟منتهونانغفهلالرحم

اعلمما:يقولمسعراسمعتقالامامةابيوعن-435

لكاخأوبكفهفيثربالفراترجليردأنإلافيهشكلاحلالا

هدية.لكيهديصالح

صالحبنالحسنسمعتقالعبدالرحمنبنحميدوعن-431

ليصيرتقدكلهاالدنياوكاندرهمعنديوماأصبحتربمايقول

ياكفى.وممط

يقولالحارل!لمتبشرسمعتقالمنبهىتالقاسم،محكلت-432

.الناسملامةلخافةشيئاتعطلا

فلمالمباركابنعندرجلعطسقالحميدإبنوعن433-

يقولمال؟عطساذاالعاطسيقولإيش:المباركابنفقالاللهيحمد

الله.رحمك:فقالللةالحمد

بنبكرلأيىجليسالخياطرستمبنإبراهيموعن434-

:شابرانامرةرجلليقال:قالعياسقبنبكرارعنعياسق

الاخرةاسيرفإنالاخرةرقمنالدنيالااستطعتمارقبتكخلص

.ابدانسيتهافماابوبكرقال.ابدامفكوكغير

يحىبنالحسينسمعتقالالقطاعخالدابيوعن435-
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للأعمالالدنيادارفييوفقهمقالاوليائهفيعلامتهماوسئلالحسني

عنهم.بهايرضىالتى

الكرخىمعروفقالقالىاليامىمسلمةبنمحمدوعن-436

شكواكوموضعيخنيسكمعلمكهويكونحتىاللهعلىتوكل:لر-ل

بلاءكلمناسشفاءاانواعلميفارقنلثلاجليسكالموتذكروليكن

ولايمنعونكولايضرونكولاينفعونكلا3طالنافان،كتمانهبكنزل

يعطونك.

يقولىسليمانأباسمعتقالالحواريابيبناحمدوعن-437

تركه.إلىلعودلااتأ-حرىفهوفاقضالتطوعصنشىءفاتكإذا

سليماناباسمعتقالالحواريأبيبناحمدوعن-438

الموكل.إلىذاكا-خرجهالزهدمنغايةالعبدبلغإذايقولالداراني

بنعثمانكان:سليمانلأبيقلتقالاحمدوعن-943

عثمانكانإنمااشكت:قال.موسرينعوفبنوعبدالرحمنعفان

قال.الخيرو-سفيينففانارضهفياللهخزانمنخازنينوعبدالرحمن

بقلوبهم.ربهمعاملواهم:يقولسليماناباوسمعت

:ابوسليمانلمبقاققالاطواريابيبناحمدوعن-044

إبذأولكنلك.يفتوغيركقدميكتصفانعندناالعبادةليس

يترقعقلبفيخيرولا:ابوسليمانقال.تعبدثمفاحرزهمابرغيفيك

شجئا.يعطحهيجىء)نسانايتوقعالبابقرع
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فقالالمباركابنالىرجلقامقالالطالقانيرستهوعن441-

فياوالقرانتعلمفييومىفضلاجعلثىءايفيعبدالر-منابيا

قال؟صلانكبهتقيمماالقرانمنتقراهل:فقال؟العلمطلب

.القرانبهيعرفالذيالعلمطلبفيفاجعله:قالنعم

يدعوننا!الثوريسفيانعنمنصوربنبشروعن؟44-

لنا!وكانواعندنامماورهبةعندنافيمارغبة:قال(ورهبارغبأ

القلب.فيالدائمالخوفى:قال(خاشعين

الهذيلابيبنعبداللهعنحوشببنالعواموعن443-

الجنة.ذكرعنيعقلمنالنارشغلتلفد:قال

:ابوحازمقالاصحابهبعضعنعامربنسعيدوعن444-

اعطانيفيماعلىنعمته.كأاعظمالدنيامنعنىزوىفيمااللهنعمة

فهلكوا.قوماأعطاهارايتهإني،تثا

منإن:قالمرةبنكثيرعنمعدانبنخالدوعن-445

فا،؟امطركمانتريدونمافتقولالجنةبأهلالسحابةتمرانالمزيد

ذلكاللهأشهدنيلئن:كثيريقولخالدقالامطرواالاشيئايتمنون

.مزيناتجواريامطرينالهالأقولن

فييساربنمسلمرايت:قالديناربنمالكوعن446-

لالم:فقلتالسلامعلىيردفلمعليهفسلمتبسنةموتهبعدمنامى

401



ماذا:فقلت،السلامأردفكيفميتانا:قال؟السلامعلىترد

شدادا.عظاماوزلازلاهوالالقيتقد:قال؟الموتيوملقيت

قبل؟الكريممنيكونتراهوما:قال؟ذلكبعدكانوماذا:قلت

،التبعاتعناوضمن،السيماتعنلناوعفى،الحسناتمنا

عليه،يغشىثمويشهقلمكىوهوبهذايحدثمالكفكان:قالت

تلبهاننرىفكنامرضهفيماتثممريضأايامأذلكبعدفلبث

.انصدع

الىجاءحوشبأشهدت:قالزيدبنعبدالواحدوعن-447

ينادى!نادياكأنالبارحةرايتيحمىابايا:فقالديناربنمالك

بنمحمدإلايرتحلاحدارأيتفماالرحيلالرحيلالناسايهايا:يقول

مضر:قال.عليهمغشيأوخرصيحةمالكفصاح:قال،واسع

.القراءزينواسعبنمحمديسميالحسنكان

لما:قالالمريصالححدثناقالمحرزبنشعيبوعن-448

يافقلتمنامىفيفرايتهشديداحزنأعليهحزنتالسليميعطاءمات

بعدإليهصرتفماذاقلتبلىقال؟الموقىزمرةمنالستمحمدابا

قلت:تالشكورغفوروربكثيرخيرالىواللهصرتفقال؟الموت

ياواللهأماوقالفتبسبمقالالدنيادارفيالحزنطويلكنتلقدواللهاما

أيففىقلتدائماوفرحأطويلةراحةذلكأعقبنىلقدبشرابا

النبيينمنعليهماللهانعمالذينمع)اناقالانتالدرجات

.(رفيقاأولعكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقين

فيمنصوربنبشررايتقالالمفضلبنبشروعن944-
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ممااهونالأمروجدتقال؟بلثاللهصنعمامحمدابايا:فقلتالمنام

نفسى.علىاحملكنت

المنامفي!االنبيرأيتقالالمقدامبنمصعبوعن-045

رسوليا:الثوريسفيانففاليطوفانوهمابيدهاخذالثوريوسفيان

."السماءاهلبهواستبشرنعم"قالكدامبنمسعرماتالله

سمعتاسامةاباسمعتالجوهريسعيدبنإبراهيموعن451-

جانبهوإلىالمنامفي!االلهرسولرايتيقولعياضبنالفضيل

فقلت"الفزارياسحاقأبيمجلسهذا"فقاللأجلسفذهبتفرجة

اسحاقأبووكاننقسهرجلفضيلكانقال؟أفضلأيهماأسامةلأبي

عامة.رجل

اللهبحمدتم
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