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أنبه، التعريف مهمة يكفينا مما ولعله رالورع، بالزهد 
.البصري الحن تلميد هو I تقول 

إلىالمواعظ من أحرى مجموعة تنغم وبهيا 
آخرمعلما لتكون والدعوْ® التربية في ))معالم سلساله 
نافحةذخيرة ولتكون الخير، له اطه أراد من به يهتدي 
حيثمهمتهم، أدانهم أثناء والمربون الالءا0 منها يستفيد 

الموترة.الحية الأمثلة إلى يكونون ما أحؤج هم 
انروّالعمل هدا يجعل أن الله وأرجو هذا 

علىالله وصلى المؤول نعم إنه له، خالصة أعمالنا 
وملم.وصحبه اله وعلى محمد صيدنا 

ا،و ٤١٨الأحر ييح غرة 
^٤٢١٩٩٧

>اإورس



منلامرأة مولى لكن يحنى، أبو دينار، بن 
•^Si ؛ن ا*ة ّض 

هماس•ابن أيام ني ولد 
عنه.وحدث أحادث. عدة مالك بن أنس أسندعن 

وابنن، المحعن التابعين، جلة عن وروى 
وغيرهم.محمد، بن والقاسم سرين، 

•الرواية أماطين من هو ولمس 
•وهمره ائي النوثقه 

ذلكفي ولكن المصاحف، كتبة أعيان من ولكن 
بالعته.

أكتب،،وأنا نيد بن جابر علي دخل ت مالك قالء 
اممه،كتاب تقل محذا؟ إلا عمل للث، ُا مالك، يا ت سال، 

،.الءلأل١١انكب وافه محيا 

.٣٦٤ْ/البلاء أيلام سر )١( 



منعليها يأخذ ولا المصاحف، يكتب وكان 
فأكله، JIaJIمحي نيدفيه يد0، عمل من أكثر الأحر 
أثهرأريعة فى المصحف يكب وكان 

عملمن الأحيان بعض يتقوت وكان 
•،١^٢
فيوالأحبار التقلل، على وصر ندرة له وكان 

كثيرة.ذك 

الحزأتت الفتنة ونعت لما مالك؛ قال 
فلاتأمرني؟ ما سعيد، أبا يا • أسأله أيام، ثلاثة المرى 
أيامثلاثة أتيتك سعيد أيا يا ت فقلت قال! • يجيبني 
هممتلقد فواض تجيبني، فلا معلى، وأنت، أسألك، 

الأنهار،أقوام من وأثرب بندمي، الأرض آخذ أن 
بينوجل عز اض بحكم حض البرية، بفل ص وآكل 
عبادْ.

اقال: ثم باكيا، بيه الحز فأرسل قال: 
نطقما واض ومما ممليق، ما يطيق ومن ءالك> 

r-\A/rالأولياء حلية )١( 
.ا/٢٣الكبرى اسات، )٢( 
.١٩١م/الصفوة صفة )٣( 



النهو ولهذا مظع، نيه ليس خاليأ مكنه وكان 
ضاح.ولا ممل إلى يجاج 

ودرمملورق ليرمم ت يرممان ماله ؤإنما 
عملهمال رأس فهما للخوص، 

الأطعمةجمح وكذلك تليل به فالعهد اللحم وأما 
عالئلتأتي إنه وفال؛ ، وحلم الملح فإدامجه والفواكه، 

منآكل فإني الأضحى، يوم ني إلا مها آكل لا المة 
.٢٢١٠٠٠ياوكر لما آضحى 

ولايمصها يحماة رزقه كفي لو يممض وهو 
ب*إل يحتاج 

الأمنمها حماة، ني رزقي أن وددت •' نال 
آمجوهمتاحتى همرها ألتمس 

بنالمقرة ختنه فلنترك ليله، في عبادته وأما 
ذللئ،.عن يحدتنا حسب، 

دينار،بن ماللث، يموت - نمي في - نالت، نال! 
عمله؟!L أدري لا الدار، في معه وأنا 

.٣٦٧٨الأوبء حالة )١( 
.٣٦٦٨الأربء حلة )٢( 
.٣٦٢>،/الشلأء اعلأم سر )٣( 

٧



جنتثم الأجرة، العشاء معه غمالست، ت هال 
الليل.يكون ما أطول في نهليفة، فلبست 

إلىقام ثم فأكله، رغيفه فقرب مالك وحاء قال: 
إذايمول! فجعل بلحيته أحذ ثم . فاستفتح. الصلاة، 
ديناربن ماللث، شيبة فحرم والاخرين، الأولين جمعتا 

المار.على 

ثم. عيني. غلبتني حتى كذللث، زال ما فوافه 
ويؤخررجلا يقدم الحال، تللث، على هو فإذا انتهبتا 

والاحرين،الأولين جمعنا إذا رب، يا ؤيقول: رجلا 
كذلكؤزال فما المار. على دينار بن ماللث، شيبة فحرم 

ءنىطأعاشم>~<.
فلنأجل•ليله فى مالك صورة تلك كانت، ؤإذا 

نهارْ•من أخرى صورة 

اأنانطالقتج سالمان: بن العزيز عبد نال 
قدفوحدناه دينار، بن مالك، إلى نيد ين الواحد وعبد 

بابعليه وأغلق منزله، فيحل ه، مجالمن قام 
حركةله لممع أو ليخرج، ننتظره فجلتا الحجرة. 

'آ/اا■'؟.الأوبءحاوت

٨



بكىثم نفهمه، لم بشيء يترنم نجعل . عليه تأذن فن
يشهق،جعل ثم بكانه، ندة من له نأوي جعلنا حتى 

عليه.غثي حى وتض 
ععلما ليس انطاس ت الواحد عبد لي فقال نال; 

هبنفمشغول رجل هذا عمل، اليوم هذا 
الأجرة،أمر شغله ؤإنما مالكا، الدنيا تشغل لم 

الدالةناخباره رجاءه غلب خونه إن قلما إذا نبالغ ولا 
كشرة.ذلك على 

الء؛لاءونوكان ير، بيالهلاءون قبل مالك توفي 
توفيالمديني: ابن وقال ،، ومائة١ وثلاثين إحدى سنة 
ومائةثلاثين ّنة 

بنمه،يكيد وهو ماللثا على يحلما ت حزم قال 
أحبأكن لم أني، تعلم إنك اللهم نال؛ ثم طرفه فرفع 

اسوطنرلأمج''/
الموت،عند مالك على لحلنا ت عيي أبو وقال 

.f١٨٧/الصفوة صفة )١( 
.r١٩٤/الصفوة صفة )٢( 
.٣٦٤ه/الملأء أعلام مير )٣( 

ه/مآم.البلاء أعلام )؛(مير 

٩



يحم،را،•أبي دروب لكن الوم هذا لمثل يقول•' تجل 
يقولمالك وكان 

اكنّمن الت ساكن علت قد مالك، إو 
ثم؟ dUUالرجين وأي ماك، دار الداؤين فأي ازر، 

•،٢^-
يقول؛ولكن 

إذاالقيامة، يوم لي أذن وجل عز اض أن وددتا 
رصيقد أته نأعالم سجدة أسجد أن يديه، بين ونمتا 
،•ترابألكن مالك يا لمح،• يقول ثم عك،، 

الدمى:نال 

نيمعدود الأبرار• العلماء علم دينار، بن ماللئ، 
اكا؛منلن.ثقات 

.r١٩٣/الصنو؛ صفة )١( 
.انمنوةصفة )٢( 
.١٩٠/٣الخفوةصفة )٣( 
.٣٦٢؛،/الملأء أعلام سر )٤( 



اتوعظمحاور 
دياربن اتك مس 

الوقوفأمكن فيما والنثلر مالك حياة دراسة إن 
استخلاصيعلى اعينا نرأنواله مواعنله من ■يليه 

ؤإرثادآ،وعظا لها همته وجه التي ة الرنيالمحاور 
ومنها؛

الأب:هسووادة - .  ١

تربمةني كجر درر للأبوين أن شك من ما 
ببيانالأمر هذا إلى الشريف الحديث أشار وقو الأبناء، 
فأبواهالفطرة على يولد مولود )كل • نال عندما واصح 
يمجاته(.أو ينمرانه أو يهرداته 

إلىينغلر وهو إليه النظر مالك لغت ما وهذا 

•له فقيل • بعياله أرحمتى ما فقال؛ صلاته يسيء رجل 
ومنهكيرهم إنه ت فقال عياله؟ وترحم صلاته يسيء 

يتعلمون.



الندرةهو نالأب كبيرة، دلالة ذات كلمة وهي 
كيلك،كانوا ضأ، كان فإذا لأبماثه، بالمة والثل 

كاوإك<.فكانوا قلدوه متحرقا، كان ؤإن 

اهتمامهمدائما يدمج، الناس أن وهو ت آخر وأمر 
لشأنيرحمهم أنه لهم ثن ماللك ولكن الدنيا، أمور إلى 

•آخرتهم• بأم آخر.تُلوا 

اليلهاء:ْسؤوادة - ٢ 

مسؤوليةفإن أمرته، عن موولأ الرجل لكن ؤإذا 
عامةعلى يء الالتأثير له وانحرافه عامة، العالم 
السوي،السلوك يمثل دائما أنه بعضهم يظن إذ الناس، 
أنهمبون يحوهم الانحراف، في لهم ندوة فيكون 

صنعاءيحنون 

صماتبيان فى ماللث، أقوال كثرت هتا ومجن 
الناس.يحذرهم حش انحرافاتهم وبيان العلماء، 

نمْلةوهو بعالمه، العالم عمل على يركد كما 
تأثيروذا الناس لدى ممولأ الحالم تجعل التي الانطلاق 

فيهم•

الدنيا.لاكتساب، وسيلة ليس والعلم 

١٢



نصتجده فلم أتيته إذا الذي هو المحق والعالم 
منأو الدنيا علماء من أنه فعرفت حبره، بيته عليلئ، 
الأجرة.عالماء 

ومظ_اهِريهتم مالك يعد لم للتجارب ونتيجة 
إنمافوجدهم كثيرين اختبر فقد الثياب، لدى النك 

عرضمنهم، لواحد اختار وني الدنيا. فصدهم كان 
علىفوافق عثارأ ليعمل له يتوسهل أن عليه مالك 
رأسعلى التراب يحثو أن مالكا دعا الذي الأمر ذلك، 

.الشاب 

جلكانت الأمة، في أثر من لعلماء لولما 
•وحضا. تدكيرأ إليهم، موجهة مواعظه 

المجسع:إصلاح - ٣ 
برزمتعددة، جوانب دينار بن ماللت، وتشغل؛ال، 

جهدهيبدل وهو الاجتماعي، الما.ان في الانحراف فيها 
الذيالوحيد السلاح وهو الإصلاح، سبيل في بالوعفل 
لذلك.نماذج وذكر يمتلكه، 
ومنهم- الناس على يعتإ الزواج مسألة غي ف- 

الزواج؛اليتيمانعن يبتعدون الذين - العلماء 
الثروةوذوات الجميلات وراء عون ؤيالضعيفان، 

•• __، تكثر واللواتي والض، 
١٣



الوهر المجتمع، ني النفاق لكنرة ؤيتألم -
أوالمعاملات ني النفاق ؤإما العمسدة، نفاق يقصد 
فولاحش الاجتماعي، النفاق 

وحدما أذناب، للمنافقين نت لو لكم، م أن
عليها.يمنون أرصا المؤ'نون 

•قبيحة ففليعة صورة وص 

حتىالاجتماعي، الوصع إليه آل لما يتأمف ؤ- 
لأحدبقي ما فيقول• صديقا، الإنسان يجد يكاد لا 

دونيغهم ؤإنما الاحرة، عمل على يساعده رفيق 
قلبه.المرء على 

التشبهقيه يفشو أن المجتمع مفلاهر أسوأ من و- 
منورد بما هنا الناس يدكر وهو لمين، المبأعداء 

لمنالأحبار ببعض ليستعين إنه حتى ذلك، في السنة 
تفيقول سقنا 

لقوءك<،نل أن الأنبياء: من نبي إلى اف أوحى 
أعداني،معناعم طيموا ولا أعداني، مداخل تدخلوا لا 

همكما أعداني فتكونوا . أعداني. ملابس تلبسوا ولا 
أعدائي.
والبعدالإخلاص أمر على كثيرأ بركي هو م ث- 

لرياء•اص 



السان:حطر - ٤
مناكحدير إلى اتجهت مالك مواعظ من كثير 

تقال مما واحد يمثال ونكتمي . اللسان. خطر 
أعمالكمينسخان اللذين الملكين أن لو قال؛ 

فيهاينسخون التي الصحف أثمان يتماصون عليكم غدوا 
كلامكم.فضول من كثير عن لأمسكتم أعمالكم، 

الكريمالقارئ وسيجد المحاور بهذه تكتمي 
المتعددة.مواعظه فى أخرى محاور 



تعار:قال 

ه.ثتنو -أدكثن .آته جا إق 
الحل[]سورة 

•ه هى وؤ خيب فتح لهن دز ؤوءءل4م 
التاءآزسورة 



مماعّظ

١٧



مالياش، معرفة 

دينارتبن مالك غال 

أطّيبيذوقوا ولم الدنيا من الدنيا أهل خرج 
•مها شيء 

يحيى؟أبا يا هو وما ت قالوا 

تعالىاطه معرفة ت قال 

المم
مالك:قال 

(٢)وحلعز اطه ذكر بمثل المتنعمون تنعم ما 

اهلوب

مقال 

.٣٦٣ْ/س )ا(سرأءلأم 
.٣٥٨/٢الأربء حلت )٢( 

١٨



طرتالقرآن، علمهم نرئ إذا المدمن إن 
الارة•إر قلوبهم 

.حدواقال: ثم 
فوقمن المادق نول معوا اّ '•ؤيفول فيقرأ 

، ()١ عرسه

اهرآنحم يا 
مالك:قال 

نلوبك-م؟في القرآن زؤع ماذا القرآن، حمالة يا 
الأرض.ريح الغث أن كما المؤمن، ربح القرآن فإن 

الأرض،إلى الماء من الغسث، بمنزل اف فإن 
نتنيمنعها فلا الحبة، فيه فتكون الحش، فيصبك، 
•وتحن وتخمر تهتن أن موصعها 

تلويكم؟في القرآن زيع ماذا القرآن حملة فا 
سورة؟أصحاب، أين 

سورتض؟أصحاب أين 
فيهمارى؟عملتم ماذا 

.T-\r/oالنلأء أملام ص )١( 
.ro<{_roA/yالأولياء حلة )٢( 



اوم؛إجاهلذيذ 

•دينار بن مالك قال 

أناما أهون إن I المنزلة الكتب بعمى في قرأت 
لذيذأحرمه أن بعلمه، الدنيا طالب إذا بالعالم، صانع 

•٠ن١جانيل١، 

نعالياه خشة 
مالك،;قال 

الأتقياء،معشر يا اللام؛ عليه اش نبي داود قال 
افه.حشية أءال٠كم تعالوا 

الأعمالؤيرى يحيا أن أحسب منكم عبد أيما 
أنولسانه السوء، إلى ينفلر أن عينيه فليحفغل الصالحة، 

معيوهو الصديقين، إلى اض عين يالإذلأج. ينطق 
لهم'".

ujluitlحاة 

دينار;بن مالك، قال 

صا"ا.المغترين تسه )١( 
T0<\/Yالأولياء )؟(حلة 



يبدوكما صعيمأ، القف فى يجدو المدق إن 
,النخلة نبات 

أصلها،ذهب صبى نتفها ناذا واحدأ، غصنا يبدو 
قىونفتشر، فتسقى . أصلهاذهب عنز أكلتها ؤإن 

يستظلوظل يوطأ، أصيل أصل لها يكون حتى فتنشر، 
منها-يوكل وثمرة به 

فيتفقدهضعيفا، القلب في يبدو الصدق كذللئ، 
اممه،فيزواو0 صاحبه ويتفقدْ تعالى، الله ويزيده صاحبه، 

دواءكلامه ؤيكون ، ه نفعلى يركة اش يجعله حتى 
•للمخاشن 

رأيتموهم.أما I قال ثم 

فقال:ه نفإلى رجع ثم 

جيربن وسمد المحن رأيناهم، لقد واضإ بلى 
من^٢، ١^١٣اكلامه الله يحنى منهم، الرجل وأشباههم، 
الاسص.

صاحبه.نفس أي ت نفسه )١( 
البماءةسالاباكام:)ما(
.^{<oTالأوبء حيأن )٣( 



اضعرف من 
،:iUUقال 

وويلشاغل، شغل في تعالى اض عرف من إن 
.، باطلار ءمر0 ذهب لمن 

ومدحذم 
مالك:قال 

أكرهولم بمدحهم، أفرح لم الناس، عرفت مذ 
مفرط.وذامهم مفرط، حامدهم لأن ذمهم، 

تعلمهؤإذا كره، للعمل العالم المالم تعلم إذا 
•، فخرأل زاده العمل لغير 

هتزؤج؟من 
U^،:قال 

أحمليعني - الحرم دتياجة بروج أحدكم يغللق 
كأنهاأبوها سمنها ند جارية إلى ينطلق أو -، الناس 
شيءأي لها: فيقول بقلبه، فتأخذ فيتزوجها، نبلة، 

.A٢٣/الأربء حك )١( 

.٣٦٢ه/النلأء أعلام ص )٢( 

٢٢



تفتقول تريدين؟ شيء وأي خز، خمار ت فتقول تريدين؟ 
.وكداكدا 

القارئ،ذلك، دين واض ذتمرءلل١، عالك: قال 
فيوجر،فيكوها صعيفة، يتيمة يتزوجها أن ؤييع 

مح"ملى•ؤيدهنها 

الخزن
ماك:قال 

لمإذا كما خرب،، حزن القلب، في يكن لم إذا 
يخربماكن ائت قمح، يكن 

امحقبمرفون لا 
،:iJUUقال 

والفضةالله_، إليه طؤح إذا ااكال_إ إن ، هؤلاء يا 
،iJJJi؛عاليه، أكن، العفلم إليه طؤح ؤإذا يعرفهما، لم 

.يعرفون لا سفهاؤكم 

.نفه.الشم: َط )١( 
مأ/هحا.الصنوة صفة )٢( 
٠٣٦/• Y^Vlحلة )٣( 

.Y٣٦/• الأولياء )؛(حلة 

٢٣



هواهاهاثب 
م:قال 

هراهالخالب فداك الدنيا، زهرة من تباعد من 

جرأة
•دينار بن لمالك يومأ البصرة والى قال 

القول،في علنا أجرأك الذي محا أتدرى 
بأيدينا،فيما ؤلمعك عدم مقابلتلث،؟ على مدرتنا وعدم 

وزهدك

دعاء

مالك:فال 

نا،حنعرفك حض إليك، ملوبنا أقبل اللهم 
حسنا.وصيك نحفثل وحض عهدك، نرعى وحض 

■التقوى لباس وألبنا الأبرار، ميما مؤمنا اللهم 
باللامونلقى الماُت،، فبل إليك نتوب q اللهم 

.o٣٦٣/الشلأء أعلام سر )١( 
٢٠ ٠ همى المغترين تنبيه )٢( 



الخيربهأ لنا تجمع نظرة منك إلينا انظر اللهم 
والدرهمالدينار ليس - الأخرة وحير الدنيا حير كله، 

عناوأتت ألقاك حتى - المالح العمل إنما يحبون كما 
ؤإلهماء الإله يا يك، إلورهبة رغبة راض، 

ص'■

عشات

م:قال 

صبرفان عقبة، دونه إلا شيء البر أعمال من ما 
•^٣٢ حنع ؤإن وحيم 'وإل به أفضت محاجمها، 

الدنا>ب علاْه 

مالك:نال 

السهلنة،دائم يكون أن ت الدنيا حب علامة من 
أصبحمتى ت يقول وفرحه، بهلنه همته المهلنة، قليل 

.٣٦١الأوبءأ/حلة )١( 
إلىبه اسهت والمعنى; الاصراحة. من بالفتح! الرؤح )٢( 

راحت.

م/هما؛الصفوة صفة )٣( 

٢٠



جيفةفأنام، أممي متى وأشرب، وآكل وألعب، ذألهو 
1ض\رص.طال باللل 

عرفتنيالأن 
متبخترا.دينار ين مالك على المهلب مر 

إلااش يكرهها مشية أنها علمت أما ت مالك فقال 
االصفين؟ محن 

تعرفني؟أما ت الهلب فقال 
جيفةوآخرك مدرة، نطنة أولك بلى، ت ئال 

الندرة.تحمل ذلك بين فيما وأنت قذرة، 
حقعرفتني الآ0 •' ونال المهلب فانكسر 

الخفاقهن مخ 
م:قال 

منافق،فهو حاله، سلغه لم بشيء الناس أمر من 
حكمهل'أ،.عن أحد يسأله أن إلا 

.ا/٢٣اعرى الطقات )١( 
.T-\T/oالملأء اعلأم مير )٢( 
هرا؟.اسرين تب )٣( 

٢٦



اممساتهام 
،:iUUقال 

حلىما يرنكم، عليه يابي أغلق ْا علمتم لو 
،.حوله منكم أحد 

اممسجهاد 

قال

•جهادأ^ ني مي من أنا الجهاد، مولون 

الموعظتتنجع لم 
تال

ولاطعام، فيه ينجع لم سمم إذا البدن إن 
علقهإذا القالب وكيلك راحة. ولا نوم، ولا ثراب، 

.، ر المرعظة فيه تنبع لم الدنيا حب 

اودزينمنأأ.)ا(سه
.A٣٦٣ الأوبء حلة )٢( 
والوواء:الوعظ مه تجع يمال: ، A٣٦٣ الأولياء حلية )٣( 

•دأثر دخل أي 

٢٧



يفلقهق د| 
مالك:قال 

الاخرة،عمل على اعده يرفيق لأحد بقي ُا 
تاليهالمرء على يفسدون عم إنما 

عدرآلأخيك امحْص 
مالك:قال 

سهيثزورء، أخاْ يلقى أن بمب رجل من كم 
أناش عسى له، يعرض والأمر الشغل، ذلك محن 

مها.فرقة لا دار ني سهما بمبمع 
قال:ثم 

قللفي وبينكم بيننا يجمع أن اض أسأل وأنا 
العابديزأى.ومستراح ؤلوبى، 

امماق
مالك:قال 

بعمنايأمحر فلا الدنيا، حب على اصعللممحنا 
بعضا.بعضنا ينهى ولا بعضا، 

اعرياسات )١( 
.Y٣٦٢/الأوس حلة )٢( 



عيابأي شعري فليت . هداعلى اض يدعط ولا 
ّزل"'؟

الرحمنقراء 

ع:قال 

معهمصربوا القراء لموا إذا ناسا، الماس من إن 
معهمأحدوا الدنيا، وأبناء الجبابرة لفوا ؤإذا بسهم، 
فيكماش يارك الرحمن قراء من فكونوا بسهم، 

ماشياحج 
المرة.من ماشيا دينار بن محاللئ، حج 

تركب؟ألا له: فقيل 

إلىيأتي أن الأبق العاصي العبد يرضى أما فقال: 
علىمكة أتيت، أني لو واش راكبا، إلا مولاه صلح 

قليلاص.ذللث، لكان الجمر، 

.r٢١/•الدين علوم إحياء )١( 
.Y٣٦٣/الأربء طية )٢( 
.٣١ص المغترين تنبيه )٣( 



ممءيذإ!

؛،:uuنال 

والقبرممسره، الموت أن يعلم لمن عجبأ 
عينه.فيها يطيب وكيف عينه؟ JالJنيا تم كيف مورده، 

^١،•ثم 

امن
قال

عنارآى.الثار وأمين خاتن، الخاتن أمن 

الحجارةاسبهلى 

•ربك لنا ابع • دينار بن لمالك نل 

نال:

.١ ٨ ٦ "y/ انمغوة صغة )١( 
»_YTالمغترين شه )٢( 

نهووانحراف ملالة يي انأ إني—اعد من كل أن ت والمعنى 
نيأمواله يوظف ان للإنمجحاسأ ه تفيوحر فالذي مثله، 
منلكل بالربا، التعامل ^؛5، ّاءد• لأنه مراب، نير الربا، 
.ءلالم. فهو بكلمة ولو ظله مر ءلال-ا صاعد 

٣٠



الحجارةأسهلئ وأنا المعلر، سهلثون إنكم 

أشهبزمان 
مال

إلازمانكم يبصر لا ، أشهب زمان ني إنكم 
البصر.

انتفختند تفاحرمم، كثير زمان في إنكم 
الاحرة.يعمل الدنيا وحللبوا أفواههم، فى ألسهم 

فييوقعونكم لا كم، أنفعلى فاحذروهم 

عقوبات
م:قال 

أنفكممن فتعاهدوهن ، ءقوداات، تعالى ض إن 
والأبدان:القلب فى 

.T'A\/الدين علوم إحياء )١( 
والزمانمملر، ولا فيها خفرة لا المي الشهباء; اك )٢( 

الماسلقاة ب، خير لا الذي القاحل عو كذلك، الأشهب، 
فيه.الخير يصلون الذين 

.Y٣٦٣/الأولياء طين )٣( 

٣١



فيصكآ 

.، العبادة^ فى ووهنا 

،٣٧٧١نى وسخطة 

الاخرةوهم اس  ٠٥

ذ1ل

الآخرْهم يخيج كذلك نيا، jlUتحزن ما بقدر 
فلبك.من 

الدنياهم يخرج فكذلك للاخرة، تحزن ما وبقدر 
سةلكص.

قملإلى أحتاج لا 
الك:قال 

الضيق.الضنك: )١( 
الوافل.لأداء المشاط عدم والمراد: الضعف؛ الوص: )٢( 
عد.عن نمير للوزق: واسل  Y٣٦٤/الأوبء حالية )٣( 

•الذنوب من ذنب وهو الرضي 
.١٨٧م/الصفوة صفة )٤( 

٣٢



أناأما حلال، له نهو نيئا، فأخذ بيتي دخل من 
نلأأءظجإركل،رلأإرشاحء''.

الأمار

فال

إلىالدار هذْ من وبصرته منْ يعتر لم من كل 
العملفليل القلب محجوب فهو الأخرة، الدار 

اثذبأعداء اكشه 
مالك:قال 

لقومك:قل أن الأساء: من بي إلى افه أوحى 
أعداني،مطاعم تطعموا ولا أعداني مداخل تدخلوا لا 

أعدائي،مراكب تربكوا ولا أعدائي، ملابس تلسسرا ولا 
همكما أعداني، فتكونوا 

.Y٣٦٧/الأولياء حلية )١( 
•عليه يخاف شيثا يلك لا لأنه تفل إلى يحتاج لا وهو 

ص*فالمغترين تب ، ٢١
افهمخلونات إلى فى ه بمر ستعمل أن للمسلم ينبغي 
بصيرتهستعمل كما الخالق، عنلمة نى للتفكير نم وعن تعالى، 

العبادة.عن نؤع العمل وطا . وتعالى. سبحانه اطه صنع فهم نى 
.٣٧١'ا/ الأوبءحلمة )٣( 

بالكفار.التشبه من ال-ءي ني كثيرة أحادث وردمحت، وقد 

٣٣



اس؛امحار 

قال

بالليل;البصرة منار من لتاديت اعوانا وجدت لو 
.١^١٢ايار، 

اسنسماء

للأسماء؟معنا تخرج ألا • دينار بن لمالك قيل 
حجارةعليكم نملر أن أحاف ت فقال 

الأمواترهائن 
م:قال 

تردحتى محتبسون وهم الأموات، رهائن نحن 
حميعارم/فيحشرون الرهائن، إليهم 

.٣٧١الأوناءآ/حلية )١( 
أنذرتكمالنار، ااJذرتكم ت نقال يوما س الرسول خطب وقد 

رجالورجاله وغيرْ أح-مد أخرجه النار؛ا أندتركم النار، 

ًضينصا؛.
.٣٧١الأوبءآ/)"؟(حلية 

٣٤



الإخرةمحر 
تمالك قال 

قصيته في تجدْ فلم أتيته، إذا الذي العالم إنما 
فترى:بيته، عليك 

اااصلأة.حصثرآ 
مصحفا.ترى 

•للوصوء إحانة ترى 

أثرالآ>ةلا،.ترى 

رهطسعه 
تعار:نوله في مالك فال 

ذينتدوى ينط تعه آددثو 1، 
محلحرة.^٢،•ثلأ 

يصلح.ولا د يفممن مدية كل في اليوم فكم 

ولايصالحون كلهم كانوا التسعة عدا مجا أن يعني 
دوزص.يف

.Y٣٧٣/الأولياء حيت )١( 
(.٤٨)الأية المل: سورة )٢( 
١٠٣٢; الكٍرى الطقات )٣( 



سهيممل لا 
م:قال 

إذا،، الصغاربمنزلة بعلمه، يعمل لا الذي العالم 
محهارى.زلق المطر علها وقع 

اسج،اهول لزوم 
ماس:قال 

وكباركم،صغاركم كثير، فجاركم هؤلاء، يا 
الصالح،والعمل الهليب،، القول لزم من اش فرحم 

آ.والالاومةل 

لواحد؟يستجاب 
منح:قال 
فجاءسقيته، عليه وا فحبارين، بعتاجر مر 

فمشىمالاك< قتام له، ذك فدكر دينار، بن ماس إلى 
:قالوارأوه فلما العئارين، إلى معه 

والمرادصفا. والجمع: ملساء، صخرة الصفا؛: الصفا: )١( 
علمه,من شينا تمتد ي لا العالم هذا أن 

.٣٧٢الأوبءأ/حلية )٢( 
.Y٣٧٣/الأوبء حلة )٣( 

٣٦



حاجتك؟ما إلينا، يمنت ألا يحص، أبا يا 

الرجل.محيا سقيتن تخلوا أن حاجتي ت تال 
تدسا.نالوا: 

يأحذون•،ا فيه يجعلون كون عندهم وكان تال: 
•الدراهم من لناس اس 

يحص.أبا يا لتا اف ايع فقالوا: 

لكم،أدعو كيف لكم، يدم للكون تولوا ت تال 
ولا، لواحل. تجاب يأترى عليكم، يدعو وألف 

يتجابساأاا

السوءالواعي أيها 
فقال:البصرة أمير على دينار بن مالك دخل 
افهأن الكتب: بعض في قرأت الأمير، أيها 

يقول:تعار 

محالهلاناإس أحس ما 

اعصاي! ممن أجهل ومجا 

.Y٣٧٤/الأولياء حلة )١( 

٣٧



نح،؟اعتر ممن أعز دمن 
سمانأغنما إليك ينمن السوء، الراعي أبها 
وتركتهاالصوف، ولبت اللحم، فأكلتا صحاحا، 

'LallaP !تشفر

يجوئكالذي ما أتدري البصرة؛ والي له فقال 
عنك؟ويحننا علينا، 

لا.قال: 

نيلما اك الاموترك فينا، الملمح قلة نال؛ 
أدبال١،.

ودعاءدعاء 
اض؛عبد أبو لم مقال 

هوفإذا ينفلر، يومأ، الخراج دار ماللثط لحل 
•رجله قي الكل وصع قد المجار، هزلأء من 

يديه.بين فوصعر بعلعامه، أتي إذ ينْلر، هو مينا 
هوومما أكله، من ؤيتعجسا ينفلرْ ماللثا فجعل 

٠٠!!

\/تما؛ا.الدين طوم إحياء )١( 

٣٨



يحص.أبا ي1 كل، -مال، الرجل: له نقال 

فييوضع أن هذا، مثل أكلت إن أحاف، نال: 
.هذامثل رجلي 

يحيى،أبا يا فقال: الرجل، عم ابن إليه فتقدم 
مامحا،وعلى علي، ينفق وهو لي،، عم ابن، هذا إن 

فادعاغأنتصهّ
مثلعمالثؤ؟ ابن مثل ما أتدري ماللث،: فمال فال 

وصاحبفماتت، بْلها فانتفخ نوم عجين أكلتا شاة 
الشاةومحاحس، عجينه، أكل من على اف يدعو العجين 

أمرعاض فلأيهم؛زى شاته، نتل من على اض يدعو 
•ا إجا؛ةل 

اتج؛قفي زهد 
اشأعطاني لو يقول: رجلا دينار بن ماللث، سمع 

به,لرصست، صغيرا بيتا الجنة في تعالى 
فيزهدت أخي. يا - لمتلئ، مالك: له فقال 

.، ١^>^^ فى زهدت كما الدنيا، 

.٣٧٤الأوبءأ/)ا(حل؛ن
.»_UUالمنترين ي )٢( 



اساتمحوا 

دينار;بن مالك قال 

وتلهيهمالعلماء قلوب تحر التي الحارة اتقوا 
منوأثبح أسحر وهي - الدنيا يعني - تعالى اش عن 

وماروت.هاروت مححر 

بتنيفرق وهذا وزوجه، المرء بين يفرق ذاك لأن 
•، ور؛هلالعبد 

تعمل؛لا وألت 
JU :م

منديرأ فدخلت فيها، أنظر بالكتب، مولعا كنتر 
كتبهم،من كتابا فأخرجوا - الحجاج ليالي - الديارات 

فيه:فإذا فته، فنفلرت 

الوأنم، تعلم، لم ما علم تهللب، لم آدم، ابن يا 
،؟بما تعمل 

صهم\.المغترين تنسه )١( 
.Y٣٧٥/الأولياء حلية )٢( 



اوْا؛افقينممره 
دينارتبن مالك قال 

وحدما أذناب، للمنافمن نبت لو لكم، م أق
؛،!it.يمشون أرصا المؤمنون 

الإسلامعلى بكاء 
نبالةبجيل صوت سمع دينارت بن مالك نال 

يقول;

باكياكان س الإسلام على لماك 

العهدقدم وما هلكى أومكوا فقد 
خيرهاوأدبر الدنيا وأدبرت 

يالوعدرآ،يوقن كان من ملها وقد 
الخضب

الك:قال 

إلاخعليب من ما الكتب؛ بعض ني قرأت 
ؤإنصدق، صادقا كان فإن عماله، على خهلبته وتعرض 

الأوسآآ/ا-'ام)ا(طٍأن
TUn/Y_iحلية )٢( 



قرصتاكلما نار، من ومقاريفس شفتاه قرصت، كاذا كان 
ستال١/

واثكدباضوق عراك 
مالك:قال 

يخرجحتى القلب في يعتركان والكذب الصدق 
٠صاحيه أحدهما 

اسلقيول 
:dUUقال 

منأشل يتقبل لا أن العمل على الخوف 
انمزرم•

اضلاحدعاء 
مالك:دعاء من كان 

حتىصالحين، فاجعلما الصالحين، أصالحت أنت 
.، لصالحين نكون 

.١٣٦*ا/الدين علوم إحياء )١( 
,١٣٧م/علوم إحياء )٢( 
.Y٣٧٧/الأولء حلت )٣( 
.Y٣٨/•الأولياء حلة )٤( 

ما؛



سكتأكل 
■مال.الك:

وتمخربعلمك، تأكل عالم أتت عالم، يا 
لرويتعالى، ض طلبته العلم هذا كان لر بعالمك، 

عمالك.وني فك، 

ل،;رقا 

طلبومن اض، وفمه للعمل العالم طلب من 
فخرأبالعلم يزداد العمل، لغير العلم 

بالناسالفلز حن 

،:iUUفال 

شركمليخرج المجد بباب ينادى مناديا أن لو 
رحلاإلا الباب، إلى بقنى يأحد كان ما واض رحلا، 
أوقوة بمقل 

rvA/Yالأربء حليأ )١( 
؛Y/YT•الدين علوم إحاء )٢( 

بإخرانهالظن نمن غي لم السلوك من نموذج رمدا 
ليرىتعالى، اف *نامة مدان ني أنلهم ه نفنرى لمز، ال

ذصش د الفضل مهم لكل 

٤٣



ايهئادسش هئل 
دينارتبن مالك قال 

فخا،نمب رحل كمثل الزمان، هذا ثراء مثل 
قمح.حبة فيه ونصصا 

التراب،؟في غيلثا ما فقال! عصفور فجاء 

التواضع.ت الفخ قال 

انحتست،؟شيء لأي العصفور: قال 
العبادة.'لول من قال: 

فيلث،؟المنصوبة الحبة هذه فما قال: 

للصانمن.أعددتها قال: 

أنت.الجار نعم • العصفور قال 
لياحذها،الصقور دنا المغرب، محي كان فلما 

الفخ.فخقه 

حنقلث،.يخنقون المناد كان !ن المصفور؛ فقال 
•٢١٢١الماد في حر فلا 

الصنوةصفة 



اختار

للمجد،ملازم ثاب إلى دينار بن مالك نظر 
ل:ممال إك، فجلس 

يجرونالمثارين، بعض للئ، أكالم أن لك هل 
معهم؟وتكون شيئا، عاليك 

•يحنى أبا يا ثنت، ما افعل ت قال 
رأسعلى فجعله تراب من كفا مالك فاخذ 

اساءمخ 
دينار؛بن مالك قال 

الماسفيفنع وظلمة، رياح الزمان آخر في يكون 
مسخواقد فيجدونهم علمائهم، إلى 

أصيهصت؟كاس 
أصحت،؟، كيف٠ دينار ين لماللثا قيل 

Iفقال 

.٣٨٢آآ/الأوبءحلة )١( 
.٣٨٢الأولياء؟/حلة )٢( 



^١٢٠وذنوب يمحى صر في أصجحت 
ت•رة ونال 

.، نارل إلى أر جة إلى أأمإب أدري لا أصحت 

علأ٠محاكغاء

ديتارIبن مالك قال 

'•الثماء علم من أرح 
الئيبهوة 

انمنوجمود 

الأملومحلول 

الدنيارم.على والحرص 

اضعفمحن كلموا لو 
مالك:قال 

 ١( C ٠١٠صن؟ المغترثن تئييه
٠١٠صزا الممترين تتييه )٢( 
(.٤٧١الأثر)رقم للمهقي، الكمر، النعي )٣( 



.، لأنلوا الصحف، كلغوا القوم أن لو 
اضامحينفي الوقؤخ 

قال

فيؤنقع صالحا، يكون لا أن ثرأ يالمرء كفى 
.، ل الصالحين 

منهملمون 

هماض؛بن كيل ئال 

Iنقال صلاته، يسيء رحلا دينار بن مالك رأى 
ابعياله! أرحمني ما 

وترحمصلاته، هذا يسيء يحيى، أبا يا ت له فقيل 
عياله؟!
,.)٣(ا _ِ . . ِ يتعلمونومنه كبيرهم إنه قال 

إحضاركلفوا الناس أن لو والمعنى؛  ١٨٩"T/الصفرة صفة )١( 
لاثروابه، يتكلمون ما الملائكة فيها تكب التي الصحف 
تلكحمل هم أنفعلى تخفيفا التعلق، وعدم الممن 

شمنها.ودير الأثئال 
•ا/-آا.الصفوة صفة )٢( 
TAV/Yالأولياء حلة )٣( 

٤٧



اسللخن 
دينار؛بن مالك قال 

كلهوعمله حرفا، يلحن وما \إرجإا تلقى 

امماقعلاث 

:dUUقال 

ؤيزاحمغد، رزق يخبأ أن المنافق علامة من 
بالصت.ينفرد أن ؤيحب الدنيا، على غيره 

Iمرة وقال 

فيؤيكون الناس، يحل أن ت المنافق علامة من 
فيعليه زاد أو آذاْ لمن والضغائن الحقد ثه ثال

الجاْلى.

الخزن
،:iUUقال 

العمللقاح الحزن ؤإن لقاحا، شيء لكل إن 

.Y٣٨٣/الأوبء حلية )١( 
.١ * صْ المغترين سه )٢( 

٤٨



•يحرن إلا الأمر هذا على أحد يصر لا إنه المالح. 
بالأجرةحرن نط؛ عبد قلب ش اجتمعا ما فواض 

صاحبهليطرد أحدهما إن يالدنيا، وفرح 

الماوحب 
مالك:قال 

إثم،كل أصل في نظرت ت العلم أهل بعض قال 
نمنالمال، حب إلا - له امتحاني كثرة من - أجده فالم 

استراحفقد المال، حب عنه ألقى 

الآبرارتواصي 
تدينار ين مالكا قال 

يثلاث؛يتواصون الأبرار كان 

نلما بجن 

الاستغفاروكثرة 

والزلارم•

.الصفوةصفة )١( 
(.YOY)رقم يهقي، الكبٍر، الزس )٢( 
.f١٨٧/الصفوة محنة )٣( 



الصحومن خرجت ما 
يسار:بن مالك قال 

دلاليل فكا المجد من حرجت ما الرل لولا 
نهار•

لأهمإز ت بقول رجل عر اض أن بلغني فقد 
ونراءاحي، المعمار إلى نأنفلر عبادي، بعذاب 
ضيي٣مكن الإسلام ررلدان القرآن، 

الموق
U^،:قال 

ا.ية منللمال، مكثرة السوق 

الدناعالم موعظاد 
دسار:بن مالك، قال 

عنمرعظته زلت بعالمه، يعمل لم إذا العالم إن 
الصفال'ُآ،.عن القهلرة تزل كما القلوب، 

.١ • »_A المغترين تيه )١( 
.١ • ص؟ المغرين نايه )٢( 
.١٩٠"T/الصفوة صفان )٣( 



مراليمحا 
مراني.يا • دينار بن لمالك امرأة قالت 
أصالهالذي لقبي عرفت ند هذْ، يا لها: فقال 

•، يعرفوْلولم البصرة، أهل 

همومكW انظر 

نأليجده، فلم مالك إلى ان حبن هشام حاء 
إليه.ندب البقال، عند هو فقيل: عنه، 

هذاأعطي إني هشام، يا له: تال مالك رآه فلما 
شهركل منه فاخذ ودانقين، درهما شهر كل البقال 

فهوسخنا أصبتهما فإذا رغيفين، ليلة كل رغيفا، متنين 
•أذمهما 

رأبثإلهي، ت يائي زبور ني، نرأت إني، هشام يا 
ياهمومالث، ما فانظر العالي. فوق، من وأنتا ،، همومي،ل

سهالمغترينص'ا^، ١١
٠الاحرق بأمر مرتيطة همومه أن أي )٢( 
ولتكنهمرماك ما انفلر ت والمعنى  ٢١٩١! الصفوة صنة )٣( 

فىأمالآخرةّ



حنيتهبأصوات سموا 
قال

اأيهاف بحوا ت الكتب بعض في وحد 
.، لحزينة بأصوات المديقون 

المدق

تمالك قال 

(٢) يممنفلا صادقآ، كن لم من 

تجارةاش طاعه 

دينارتين مالك، قال 

تجارة,اض ٠لاعة اتخذ بني، يا ت لابنه لقمان قال 
بقاغير من الأرباح تأتلث، 

T0A/Yالأولياء حلية )١( 
 )Y( الأوبء حالية /Yوعرانماء يسل يممن: وُعنى  ٣٦٠

قبوله،مر هو العمل ني الإخلاص أن والمراد التعجا، 
ه.نفالإنسان يتعب، فلا مرحودأ الإخلاص يكن لم فإذا 

(.٧٢١)الأثر رقم لاو؛هةي، الكر، الزٌل )"١( 

٥٢



بمليممحس 
دينار!بن مالك تال 

•هرْلا، أر حمار ني غضه نفذ من بحليم لس 

المعلاج 

دينارتبن مالك نال 

ؤإظهارجوابه، عن الإعراض المه على ما أشد 
١^^^٢،.عدم 

اضالخونذم إذا 
_تالصالحون ذكر وقد - مالك تال 

وف.ر فأف الصالحون، ذكر إذا 

ونال:

ضنعب اليع_، ف المعا القيا إن 
رو•عز 

.١١٠ص المغترين تنسه )١( 

•المغترينص'اا سه ٢٢١
.T٣٦٣/الأولياء حلية )٣( 



اكمردار 

•دينار بن مالك قال 

•مقر دار والأجرة منر، دار الدنيا جعل اض إن 

تبلتلويكم، من الدنيا وأخرجوا لمقركم، فخدوا 
منعند أمتاركم تهتكوا ولا أيدانكم، منها تخرج أن 

•أسراركم يعلم 
■حلقتم ولغيرها حييتم، الدنيا نفي 
يعرفه،لا س أكله كالم الدنيا، ثل إنما 

•عرفه من راجمه 

جرنهاوفي لين، منها الحية، مثل الدنيا، ومثل 
إلهاؤيهري العقول، ذوو يحيرها القاتل، تر ال

يأيديهمالصبيان 

قلوبهمالمتكسرة 
تدينار ين مجالكا قال 

أبغيك؟أين رب، يا السلام"• عليه مرمى تال 

)ا(صئة|كفوةما؟ا.



قلوبهمالمنكرة عند ابنتي  '•نال 

امحاسأخوة 
مالك:لأل 

كمرنةالزمان، هذا في الناس أخوة صارت ند 
لهاطعم ولا الريح، طبة الطباخ، 

اصرفطام 
مالك:نال 

 Iالكبير.فطام شد أ
الشاعر:قول ينشد وكان 

هرمثبعدما عرنك وذر'وضن 

الهرمريامحة اء العنومن 

اييانسحر 

م:ىل 

(٣)

.A٣٦٤ الأوبء حلة )١( 
ؤ١ ٤ ص؛ المغرين تب )٢( 
Y/؟U؛والمن او1ن )م(

٠٠



ؤيدكرمنبره، على يتكلم الحجاج رأيت لربما 
إليه،صنيعهم وسوء العراق، أهل إلى صنيعه حن 

مظلومصادق أنه السامع إلى ليخيل إنه حتى 

ضست 
نبهانين الحارين، قال 

ديناربن مالك، إلى فأهاديحا مكة، قدمتر 
غيذجلسست، يوما فجئت( عنده، فكانتؤ ، ، ركوْل 

Iلي نال قضاه فلما ه، مجل

تاشغلففد الركوة، تاللث، حد تعال ، حارث( يا 

هم،•علي 
تتوصأ، للث، اشتريتها إنما يحيى، أبا يا فقالت، 

وتشربا.فيها 

جاءنيالمجد دحلت، إذا إني ، حارث يا فقال؛ 
فقد، مرنت، فد الركوة إن ماللاج، يا I لي فقال الJيaلان 

ثغالت،عالىناوىص.

اواذ<واك_نأ/^ا.)ا(
للماء.وعاء الركوة: )٢( 

.١٩٢.١٩١/٣اكفوة)٣(صغة

٥٦



اثياطلْدح 
دينارتبن مالك قال 

الغالبفذلك الدنيا، الحياة زهرة من تباعد من 
لهواه.

مناو؛ويهلان أمكن فئد البامحلل، يمدح فرح ومن 
دخول

سنيممارئ
دينار!ين مالك قال 

قارئ؟أنت قارئ، يا 

وعماصوف، دارعة عليه يكون أن للقارئ ينبغي 
العبادويحوش وجل، عز اف إلى اض من يفز رغ 

١ضتعالىر٢،.على 

الأبقلكس 
تالموت حضره لما مالك قال 

.٣٦٤حالية)١( 

.T٣٦٤/الأوبء حالية )٢( 

٥٧



أحديمنعه لم ثينأ أصنع أن أكره أني لولا 
وأن؛_jj_، أن ت، أنا إذا أهلي لأرصيت قبلي، 

الحالتلك على يي فينهللموا عنقي، إلى يدي يجمعوا 
الآبقأبالعبد بمنع كما أدفن، حتى 

المشوهالعزم 

م:قال 

ه،والسي تعالى، الحق يجالس لم من 
عزلته.خابت ممد عنهم، اض رصي وأصحابه 

ذلك؟كف له: قيل 

أفعالفي وينفلر بتدبر، القرآن يدرس ذال<ت 
عنهمافه رصي أصحابه وأفعال وأقواله، . افه رسول 

•وأقوالهم 

وحادثتعالى، اممه حادث فقد ذلك: فعل فمن 
مم اش رصي أصحابه وحادث ه، الني 

٣١٩٣;الصفوة صفة )١( 

اص٥٥المغثرين تنبيه )٢( 



تزوجت؟م
يات يحيى أم ماتت حين لمالك قالت ت جعفر قال 

إتزوجت لو بمي، أبا 
نفيلطلمتح اسطعت لو ت قال 

الشيطانيغافه 
ديناربن مالك قال 

يفرقالذي نذلك الدنيا، الحياة شهرة غلب من 
.^٢٢من الشيطان 

فرقناهسرق يء 
يأخذ.ما وجد فما ، ماللث، على لص دخل 
فيفترغب الدنيا، من شيئا تجد لم ت مالك فناداه 

الاخرة؟من شيء 

نعم.I قال 

ريتن•وصل ترصا ت نال 

(.١٧٧)الار رنم الكير، الزس )١( 
ب،غالمن القشيرا: الرسالة رني  Y٣٦٥/الأربء حالية )٢( 

>١ ^٠١٣٤ • * الدنيا شهوات 

٥٩



شم ففعل 
نلفالرجل، ومعه المجد إلى مالك وخرج 

ا؟ذص 
.، ذرقاْأ ليسرق جاء قال! 

انمدانهفيه لتا ْا 

فأخذمالك، بيت في حريق ونع • قالوا 
خرجهما.فا اكليفة وأخذ المصحف 

البيت؟يحيى، أبا يا ت له فقيل 
أنالى أبما اتلى، ال_راننيه لما ا مقال: 

)٣(-
بمحتريا

طعاموجيه 
ماللئ،:قال 

غلامالحي في فليس نفي، ومحنابتت، تغديت، إذا 
قوص.تندى غلام إلا مثالي، 

.r\Y/oالنلأء أملام سر )١( 
فيهلنا ما هتا: والمراد •قدس، ست، لي الخادم المائل؛ )٢( 

.الخدمة 

TIA/Yالأوبء حلة )٣( 
آ/آا-ا.الأوبء حلة )٤( 



ايذابخوف 
ع:قال 

ينزلأن مخافة أنم، لم أنام، لا أن استطعت لو 
ينادونلفرقتهم أعوانا، وحدت ولو نائم، وأنا العياب، 

.^٧١١٢المار الماس، أيها ا كلها: الدنيا سائر في 

المعروفذهب 

ماللأ،يندطر:قال 

يضحالئ،.المنكر وحاء يبكى، المعروف ذهب 

)د.لم 

يفعالهمالمقتدى الرحال ذهب، 

منكرأمر لكل والمنكرون 
بعضهميزكمح، خف م، وبقيت 

معورلعن معور ليدفع بعضا 

Tl،\/Yالأربء حكن )١( 
٦١ صى٥ المغترين تنبيه )٢( 



راثحاد

ديار:بن مالك ئال 

اسطاعلما ريحا، للعاصص تجدون أنكم لر واف 
حثمن إلي بجلن أن منكم أحد 

مالك:نال 

ولهمالك عند زهد أي زاهد، مالك ت ينولون 
أتتهالعزيز، عبد ين عمر الزاهر، إنما وكساء، حبة 

فاهافاغرة الدنيا 

اصأصحاب 
البارك:بن اف عبد نال 

بطرفدينار بن مالك فأخي بالبصرة، حريق ونع 
Iوقال كساته 

الأماللُآ،.أصحارا علك 

الخرينصابا.تنيا<)ا(
(.٤٤)الأثر رنم __، الكير، الزس )٢( 

. ١٨٨)'ا(صأةاكفو؛-ا/

٦٢



ارٍقيئإييدءْاد 
٠٠

وض|حلئ،إنانأ ورأى - دينار بن مالك قال 
مالي وأن هذا، لمثل فيع نلجئ أن أحب محا 

والسدلالأموال من الصرة حوت 

للخدْهم؛فرغ 
دينارتبن مالك قال 

دنيا0،من انتقصه عبدأ أحب إذا وجل عر اش إن 
•يدي محن من محرح لا • ليقول صيعته، عنه وكما 

•وجل عر ربه لخدمة ممغ نهو قال؛ 

الدنيا،من شيثآ نحر0 ني ينع عبدآ، أبغض ؤإذا 
•يدي ين أراك فلا يدي، ين من اغرب • ؤيقرل 

كداوتجارة كدا بأرض القلب معلق فتراء 

اضعفاتمان 
ديتارتبن مالك، قال 

. ١٨٨ّا/المعرة صفة )١( 
.١٨٩/٣الصنوة صفة )٢( 

٦٣



غدواأعمالكم، خان ينالذين الملكين أن لو 
فيهاينحون التي اثمحف أثمان يتفاصونكم عليكم 

كلامكم.نقول من كثير عن لأمسكتم أعمالكم، 

أفلاربكم، عناد من المحق كانت فإذا 
أمسكملآ،؟عر ، تربعوزأ 

باكمحراماكدقت 
م:قال 

أنمن إلي أحب حلال، بتمرة أتملق لأن 
.، حراملألف يماتة أتصدق 

طواف
دسار:بن مجالك قال 

متعبدة،بجويريان أنا إذ بالبيت، أؤلوف أنا بينما 
شهوةكم رب، يا تقول: وهي الكعبة، بأستار متعلقة 
لككان أما رب، يا سعاتها، وبقيت لذاتها، ذمت 

وتمهل.ف أي نفك: على ارع بمال: تربعون: )١( 
.٣٨٥م الأوياء حليت )٢( 

.٣٧١الأوبءم/)محاو؛ن



مهامهاذلك زال فما وتبكي، النار؟ إلا وعقوبة أدب 
الفجر.طلع حتى 

علىيدي وصت ذلك، رأيت فلما ت مالك قال 
رأمه مالكا ثكلت ت أقول صارحا، رأسى 

ذممياسم قلل 
دينار!بن مالك قال 

ومنيكفيه، منه فالقليل ه لتفالعلم طل_، من 
كثيرةالناس فحوائج للناس طلبه 

نفسهعرف ْن 
•دينار بن مالك قال 

لفيه الناس قال ما يفرم لم ه، نفرف عس 

تأمحن
تيبكي وهو أحوه مات لما دينار، بن مالك قال 

الجنةأفي أعلم حش بعدك عيني تمر لا أحي يا 

,١٨٤إ/الدين ءارم إحياء )١( 
.AT/Yالفريد العقد )٢( 
.Y٣٢٥/الفريد القد )٣( 

٦٥



،.^١١ألحق حش ذلك ولا ازر، ني أم أنت 

الاحرقأْر هكذا 
دمار:بن مالك تال 

نامبالجّر صرت فلما لي، سمر من ندت 
يقومولا فينة، المن يخرحى لا ت فقال ، العنار 

مكانه.من أحد 

فإذاربتا ثم عنقي، على نوصعته ثوبي فأحدت 
أحرحلث،؟ما ت لي فقال الأرضي، على أنا 

شيء؟معي ليس فلح،: 
اذمر.فال: 

الآحر٠لأمجر هكذا نني: في فقلت، 

سراص 
ماللأ،:نال 

ذليوما أربمن اللحم ترك من إن يقولون•■ النام، 

.٢٦٨"Y/الفرِط القد )١( 
السر.ضريبة يأخذ الذي المشار: )٢( 
.T١٨٦/الخنوة صفة )٣( 

٦٦



شيء،عقلي من نقص وما ّتن تركته ند ، ybعقله، 
،.(،^ JJوالحمد 

باممرآناضوت حن 
الصوتن حثخمى هاهنا ت لمالك نبل 

فتمعه؟تأتيه أفلا Jالقر^ن، 

فقال:

سلآا.إلى تحتاج لا الثكلى إن 

اأءء؛اءساف 
دينارتبن مالك قال 

منهسلب أن من بأشد نلبا تعالى اممه عاقب ما 
اسص.

الإخلاصدعوى 
يبار:بن مالك قال 

•الإخلاص دعوى في لنفسي سنة مكثت 

_YU^المغترين سه )١( 
.اسرينص٩٧١تنمه )٢( 
المغترينسه )٣( 

٦٧



أزقةفي بوما مررت حتى تكدبين، ت لها أنول وأنا 
تنظريأن أردت إن لأخرى؛ تقول بامرأة فإذا البصرة، 

إليه.فانظري د؛بار، بن مالك ^ا مراء، رحل إلى 
نفيعلى انتصرت باليي ففرحن، ت مالك قال 

هذهمن القبيح لقبك اسمعي نفى، يا لها ونالت 
الصالحة.\ور\1 

رحلإلى ينظر أن أراد من ت يقول ذلك بعل وكان 
■ما؛فد>إلن 

العمممران 
تمالك، فال 

•تقول دجل عز اض إن ؛ الكتب، بعمى في قرأت 
إلئ،يصعد وشرك ءاليلأ.ا، ينزل حيري آدم، ابن يا 

ولابالمعاصي، إلم، وتتبغفى بالنعم، إليالث، وأتحبب، 
،•بعمل الإ منلثا يعرج كريم ملك يزال 

صلييلمها لإ 
Iدينار بن مالك، قال 

المعزينص1'آّسه)١( 

.Y٣٧٧/الأربء حلية )٢( 

٦٨



إذاولكن عملي، بملغه-ا لا بأساء آمركم إني 
يومئذفأنا إليه، حالفتكم يم ، محيء عن نهيتكم 

كاJابل١،.

امن؟أين من 
ديار:بن مالك قال 

ثمنعن تسألوني ولا الم، نسذ عن تسألوني 
^٢،؟أين رمن هو؟ أين ومن الجر؟ سذ 

الخلالاصوا 
١٠٢٧في الاس على كغلفل إنك _: LJقيل 
•وطعامهم 

.٢٣١١٠^U والسوا الحلال اكسوا م: فقال 

ندم

مطح؛أبي بن سلام قال 
بيتفى وهو ليلا، دينار بن مالك على دخلنا 

أ/ا"امأ.الأولياء حلمة )١( 
.Y٣٨٥/الأولياء )"؟(حاليأن 

'ا/هخم.الأولءحلمة )٣( 



يحيى،أبا ت فقلنا يكدمه، رغيف يده وفي راج، م بغير 
خزك؟عليه تضع شيء ألا مراح؟ ألا 

•^١٢ ما على لنائم إني فراش دعوني قال؛ 

والجليسالماحب 
مالك:قال 

ديناكفي منه تستمال لا وصاحب وحليس أخ كل 
صحبتهعنك فانبذ حيرآ، 

اوونيارؤح من ثلاته 
م:قال 

ثلاثة:إلا الدنيا روح من لي يبق لم 

الإخوانلقاء 

بالقرانوالتهجد 

.، فيه^ اض يذكر حال وت 

TT،>/Yالأولياء حلية )١( 
.١٩٢/٣الصفوة صفة )٢( 
.ا/٢٣الكبرى اتجقات )٣( 

٧



 _uاساة
JU

يعصعلى بعضهم يعيب لا وهلم الصحابة أدركنا 
الالخز صاحب فكان وأدنى، أعلى من الملابس، في 

الصرفصاحب ولا الصوف، صاحب ء-لى يعيمبإ 
الخزرا،.صاحب على يعيب 

بامحقميرهمر 
فال

إرمنزلي،من أحد يأت؛ني أن م، إني 
.، رحقه بواجب أقوم لا أن حوفا 

امحارأو اثد عفو 
هماض؛بن المضل نال 

بالصرة!دينار بن ومالك واسع ين محمد احتح 

أوايقه طاعة إلا عو ما دينار بن مالك سال 

الطقاتاعرىا/مآم.را(
.ا/٢٣اعرى الدتات )أ(

٧١



إلاهو ما I نقول كنا ت واسع بن محمد فقال 
•النار أو اف عفو 

تكونأن ليعجبني إنه دينار بن مالك ئال 
.يقونه ما قدر معيشه للأنان 

تقول،كما إلا هو ما واسع; بن محمد فقال 
ويميغداء، له وليس الرجل يصح أن يعجني ليس 

افهعن راض ذلك مع وهو ، عناء ه لي يول
وجل•عر 

مثالكليعظني أن إلى أحوجني ما مالك! فقال 

الدنامن الخعالل 
•دينار بن مالك قال 

وطالدنيا من أنفكم حلوا 

.Y٩٣/الفرد القد )١( 
ديناربن مالك دبين دامع بن محمد بين الحوار هذا ني ونلاحظ 

بنمحمد أن وكتف الأخر، لرأي منهما كل واحترام العلماء، أدب 
رصجميل بأسلوب له قدم مغايرأ رأيا يعرض أن أراد لما دامع 
مول.كما إلا ص ما ت نال الثانية المرة وني نقول، كنا نوله؛ 

القيودأن والمراد يثيبه ما دالو*اق:  ٣٧٤آ/ الأولياء حلية رى 
التخلصيكون ولا كثيرة كثيرة الدنيا إلى الإنسان تشل التي 
الأخر.نلو الواحد منها بالتقاليل ؤإنما واحدة، دفعة منها 

٧٢



ءليء-اذأيى-ل يوما، الموو ذبنار بن مالك زار 
مول؛وهر محزون بصوت 

بهتهومن الفور حيي ألا 
أحمهضالتراب في وجوم 

حياأحبن المبرر أن فلو 

هتهزرتإذ لأجسني إذأ 
عنيصمس الفور ولكن 

اهيرمن ح^ف 
مرزوق'بن اش مد قال 

رحلفإذا يوم، ذات المقابر دسار بن مالك دخل 
إلىينفلر فجعل الشر، على وقف حتى فجاء يدفن، 
ليقول;يدفن، وهو الرحل 

يتوسدْشيء له وليس يصير، هكذا غدأ مالك 
فىئحمْ•

xUr٨ص حبة )\( 
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حئحتى يصير، هكذا ماللث، غدا I يقول يزل فلم 
.، ل عله مغثأ 

الشيطانأوعيه 
دينار;بن ماللئ، قال 

للشيطان،، جربألبطونكم تجعلوا لا هؤلاء، يا 
شاءر؛،.ما إبليس فيها ، يوعي،ل 

هيْهانمليا

م:قال 

بنواة،الأبله إلى ، الجيوأمن لمح، أن بمرنمح، ما 
إلىالجسر من لي أن ولا قال: ثم سعرة، ولا قال: ثم 

ولا؛٠عرةأ٦،.قال: نم بتواة، خراسان 

.١٨٨الصفوة"ا/صفة )١( 
الوعاء.وهو جراب، جمع • جربا  ٢٢١
•يجعع يرما•  ٢٣١

٠١٨٤/٣الصفوة )؛(صفة 
اJدائن.تحت بغداد نرى س نرية المحل؛ ، ٥١

.٣٧٥ما/الأوبءحلة )٦( 

٧٤



قيرعلى ْوعظان 
مكتوبفإذا نر على أتت دينار؛ بن مالك نال 

عله:

غايتكمإن ستروا الركب أيها يا 
سيرونالا يوم ذات تصبحوا أن 

أزمتهامن وارخوا المطايا حثوا 

تقضوناما ونضوا الممات نبل 
تجرناكتم كما ا أنامكط 

تكونوناكا كما وف فدهر 

السلطانعن ادس 

البصرةأمراء من أمير قم قال؛ ثوذب ابن عن 
و\ردينار بن مجالك إلى بث البصرة، أهل فراء على 

محمد.وأبى ماك، فقبل واسع، بن محمد 
لطان؟الجواتز قبلت مالك يا محمد؛ فقال 

حلساشتمل بكر، أبا يا ت مالكرفقال 

•فأعتقهم رقابا بها اشترى بكر، أبا يا ؛ فقالوا

.Y٣٨٣/الأونء حلة )١( 
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لهالساعة أئلبك افه، أنثيك ت محمد له فقال 
يجتنك؟أن مل عليه كان ما على 

لا.اللهم قال: 
عليك؟دخل شيء أي ترى قال: 
ؤإنماحمار، مالك إنما لجلسائه؛ مالك فقال 

واسعبن محمد مثل الله يعبد 

والاخرةاس طب 
لحوثب:مالك قال 

تثتهيه.وأنت الطعام ويع شبعان، وأنت تستن لا 
الدنيا.أهل أطباء وصف هدا حوشب; فقال 

فقال؛كلامهما يسمع واسع بن محمد وكان 
الأجرة.طريق أطباء ووصف نعم، 

والدنياللدين بخ بخ مالكر: فقال 

.A٣٥٤ الأوبء حلية )١( 
.٣٥:أ/االأوبءحلية )٢( 
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