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بسم اهلل الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعو ُذ باهلل من رشور أنفسنا
وسيئات أعاملنا ،من َْي ِده اهللُ فهو املهتد ومن ُي ْضلِ ْل فلن جتد له ولي ًا
ُمرشد ًا.
وأشهد ْ
أن ال إله إال اهللُ وحده ال رشيك له ،وأشهدُ أن حممد ًا عبدُ اهلل
ورسو ُله ،وصفيه من ِ
خلقه وخلي ُله .أدى األمانة ،وبلغ الرسالة ،ونصح هلذه
ُ
األمة ب ٍ
ٍ
وإخالص وأمانة؛ حتى تركها عىل حمجة بيضاء لي ُلها كنهارها،
صدق
ال ي ُ
زيغ عنها إال هالك ،وال يتنك ُبها إال ضال .ﱣ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱢ.
وقصص
وأخبار ُمصطفاه
وآثار ُمنتقاة
كلامت متنوع ٌة،
أما بعدُ ؛ فهذه
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وصور ناطقة؛ جعلناها للسالكني طريق س ِّيد املرسلني زاد ًا،
مؤ ِّثرة
ٌ

رب العاملني ُمؤنس ًا و ُمرشد ًا.
وللمهاجرين إىل اهللِ ِّ
ِ
ألصحاب اهلمم العالية
فيها نامذج للصدِّ يقني والطائعني ،وسري ًا
واملقّصين،
والنفوس األبية ،جتدُ يف حناياها ُبكا ًء للمذنبني وأنين ًا للعصاة
ِّ
ِ
رب العاملني ،وهلج املس ِّبحني باسمه
وبني
سمع حنني املشتاقني هلل ِّ
جنباِتا ت ُ
العظيم.
ِِ
ال ف ُسدَّ هْ ،
فإن وجدت خل ً
كثري
وإن كان من ُنصح فهاته ،فاملؤم ُن ٌ
بإخوانه.
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اإلهداء
والدي الكريمين)
إلى (
َّ

علي كبير رحمهما الله.
حق
اللذين لهما ُّ
َّ

وأقدمه إلى األخ العزيز
أيمم وجهي
حيث تبوك
ُ
إلى بالد الحرمين
ِّ
ُ

والصديق الكبير( :حمود الفي العنزي أبو عبد العزيز).
إلى (زوجتي الغالية أم معاذ).
قرة عيني بنتي (بيان).
وإلى َّ
إلى

(المهاجرين إلى الله)

بأرواحهم وأجسادهم ،الباذلين

أنفسهم ومهجهم في سبيله.
ُ

أقدم هذا العمل
ِّ
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َ

ُ

حبس األنفاس
اعلم -أُيا القارئ -أنك ستحبِس أنفاسك عند بعض املواقف؛ ِ
لشدة
ُ
ْ ُ ّ
ِ
التأثر هبا ،والنبِ ِ
نار الشوق يف سويداء
هارك ب ُع ُلو ِهم القوم ،فتشتعل ُ
القلب واألعامق ،وتتنهد عند ُأخرى ح ْْس ًة عىل فوات ال ُعمر يف التقصري

والتفريط يف جنْب اهلل؛ فتتأسف لذلك وتتأل.

وهذا هو املقصو ُد واملرا ُد من هذه الرسالة؛ ْ
أن تُعيد احلسابات،
ِ
القلب ،وتغتنم ما بقي من ال ُعمر خري اغتنام ،وجتعل من
وجتمع شتات
والرضوان.
حياتك طريق ًا للجنة ِّ

وقفت عىل احلساب؛ ْ
أن
خاف إذا
( :أ
قال أبو الدرداء
خوف ما أ ُ
ُ
ُ
ُيقال يل :قد علِمت؛ فام ع ِملت فيام علِمت؟) [احللية].
كهؤالء نريد أنْ نكونَ

( ٌ
ُ
حيفظ اهللُ هبم األرض ،بواطنهم
رجال ُمؤمنون ونسا ٌء مؤمنات؛
كظواهرهم بل أجىل ،وَسائرهم كعالنيتهم بل أحىلِ ،
وِهمهم عند ال ُّثريا

اس يف
بل أعىل ،إن ُعرفوا تنكروا ،وإن ُرئيت هلم كرامة أنكروا ،الن ُ
ِ
ِ
قاع األرض،
غفالِتم وهم يف ق ْط ِع
فالِتم [األرض اجلرداء] ُُتبهم بِ ُ
وتفرح هبم أ ُ
مالك السامء.
ُ
ُ
نسأل اهلل

التوفيق التِّباعهمْ ،
وأن َيعلنا من أتْباعهم).

ابن اجلوزي  zيف كتابه «صيد اخلاطر».
قال ُه ُ

الصادي
ي ُلو الفؤاد َّ
عل حديث ُهم يا حادي فحدي ُث ُهم ْ
كر ْر َّ
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 ملذاا حلديثُ عنهم؟

أعني :األتقياء األنقياء ،العظامء الصلحاء ،أصحاب ِ
اهلمم العالية
ُ
ُّ
والنُّفوس الزكية ،أ ُ
هل التُّقى والورع والزهد والعفاف ،التائبون
املخلِصون األوفياءُ ،
العابدونُ ،
أهل الكرم واجلود ،الصادقون ْ
أهل
الشهامة واملروءة ..إلخ
ث عنهم؛ ألنم ِ
نتحدَّ ُ
والسنَّة ،وتربوا
رشبوا من النَّبع َّ
الصايف :الكتاب ّ
عىل منهاج النُّبوة وطريق الصحابة ،فكانوا نِعم السلف ملن خلف.
نتحدَّ ُ
ث عنهم؛ لنقتفي آثارهم ،ونسلك طريقهم ،وننشط لنرتقي
هبِممنا عند سامع أخبارهم إىل أعىل املراتب.
مع تأكيدنا وتشديدنا عىل أنه ما ِمن ٍ
أحد إال ُيؤخ ُذ ِمن قولِه و ُير ُّد؛ إال
النبي  ،فهو املعصو ُم.
 قال َحدون الق َّصار ( :zمن نظر يف ِسري السلف؛ عرف
الرجال) [صفة الصفوة].
تقصري ُه وختلف ُه عن درجات ِّ
حب إيل ِمن كثري
 وقال أبو حنيفة ( :z
ُ
احلكايات عن العلامء أ ُّ
ِ
آداب القوم)
[أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض].
من الفقه؛ ألنا ُ
ُ

إن مل تكونوا مثلهم
فتشبهوا ْ

فالح
َّ
إن التَّشبه بالكرام ُ
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 ستعن بذاهلل

مر باملستحيل ،وال الوصول إىل مراتبهم يشء عجيب؛ استعن
ليس األ ُ

باهلل وال تعجز ،وتو َّكل عليه وال ترتدد.

ابن اجلوزي  zيف كتابه «املدهش»( :فانض وبادر ،وال
 قال ُ

قادر ،تعرض ملن أعطاهم ،وسل ..فموالك
تستصعب طريقهم ،فالـ ُم ُ
عني ٌ
ٍ
صغري).
فضل فاز بِه
ورب
م ُ
فقريُ ،
ٌ
والهمُ .رب كنز وقع بِه ٌ
 ويف ن ْفس الكتاب قال( :قد سمعت أخبار املتقني؛ ف ِْس يف َِس ِهبم،
وقد عرفت ِجدهم؛ فتناول من ِرش ِهبم ،ثم سل من أعانم ُيعنك).
 وقال ناصح ًا ولد ُه أبا القاسم( :ومتى رأيت يف ن ْفسك عجز ًا فسل
املُ ِ
نعم ،أو كس ً
ال فاجلأ إىل املو ِّفق ،فلن تنال خري ًا إال بطاعته ،وال يفوتك

خري إال بمعصيته ،ومن الذي أقبل عليه فلم ير كل ٍ
مراد لديه؟
ٌ
ِ
ِ
ومن الذي أعرض عن ُه فمىض بفائدة أو حظي بغرض من أغراضه؟)
[لفتة الكبد يف نصيحة الولد].

لت أنفع الدُّ عاء؛ فإذا
 قال ُ
شيخ اإلسالم ابن تيمية ( :zتأم ُ
هو :سؤال اهلل العون عىل مرض ِ
اته) [مدارج السالكني].


احلسن إىل عمر بن عبد العزيز( :ال تستعن بغري اهلل؛
وكتب
ُ

فيكِ ُلك اهللُ إليه) [جامع العلوم واحلكم].
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 هذ هو ملهم

طريق اهلل
 قال الشيخ املحدث حممد نارص الدين األلباين ُ ( :z
طويل ،ونح ُن نمىض فيه كالسلحفاة! وليس الغاية ْ
أن نصل لنهاية
الطريق؛ ولكن الغاية أ ْن نموت عىل الطريق).

 ويقول الشيخ حممد الغزايل ( :zليست العودة لإلسالم أن

نكتب عىل رايتنا( :اهلل أكرب) بل
العودة إىل اإلسالم أن نمأل قلوبنا

بـ (اهلل أكرب) ونجعلها باعث أعاملنا

وهدف حياتنا).

بعضهم:
 وهبذا املعنى قال ُ

ف).
ف؛ ولكن تأكد أنك يف الص ِّ
(ال تنظر إىل مكانك يف الص ِّ

 وعىل ذات املنوال قيل:

(ليس املهم من يرفع الراية؛ ولكن املهم أن تُرفع الراية).
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ِّ

السباق إىل اهلل
 قال وهيب بن الورد ْ ( :z
إن استطعت أال يسبِقك إىل اهلل
أحدٌ ؛ فافع ْل) [القواعد ِ
احلسان يف أَسار الطاعة].

 وقال أحدُ ال ُع َّباد( :لو أن رج ً
ال سمع برجل هو أطوع هلل منه ،فامت
ذلك الرجل غام؛ ما كان ذلك بكثري) [القواعد ِ
احلسان].
ا
 ال بدَّ مِن جملذاهدة

حيتاج ُجهد ًا وجهاد ًا ،وصرب ًا ومصابرةً ،وبذالً
الوصول إىل اهلل
ُ
وعطاء ،وإقدام ًا وسباق ًا.
ً
 قال ابن القيم :z
(تذك ْر حالوة ِ
الوصال؛ َي ْن عليك ُم ُّر املجاهدة) [الفوائد].
ِ
ألجتهدن(ُ )1ثم واهلل
 وكان عامر بن عبد قيس  zيقول( :واهللِ
ِ
نجوت فربمحة اهلل ،وإال ل ُأل ن ْفيس) [جامع العلوم واحلكم].
ألجتهدن ،فإن
ُ

 وقال أبو يزيد البسطامي :z

زلت أ ُ
سوق َنفْسي إىل اهلل تعاىل وهي تبكي؛ حتى ُسقتُها وهي
(ما ُ
تضحك) [صيد اخلاطر].
ُ
اآلمال إال لصابر
الصعب أو ُأ ْدرك املنى فام انقادت
ألستسهلن َّ
َّ

 )1أي :يف العبادة وطاعة اهلل.
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 صور مُشرقة

 كان أبو إدريس اخلوالين  zيقوم الليل حتى تتورم قدما ُه،
ويقول:

(واهللِ لننافِسن أصحاب حممد
وراءهم رجاالً) [صفة الصفوة].

عىل حممد؛ حتى يعلموا أنم خلفوا

حممد بن عثامن الرتكستاين :z
 قال
ُ
شمس الدين َّ

(ما بلغني عن ٍ
دت نظريها
أحد ِمن الناس أنه تعبد عبادةً؛ إال تعب ُ
ِ
دت عليه) [سباق نحو ِ
اجلنان].
وز ُ

ذكر اهلل حتى تط ُلع َّ
مس ،ثم
 وكان ُخل ْيد
الش ُ
ّ
العرصي  zي ُ
ِ
هلل
رّب ،وا ِ
ُيغلق بابه فينادي عىل املالئكة ويقول :مرحب ًا بمالئكة ِّ
ِ
ألشهدنكم اليوم من ن ْفيس خري ًا ..خذوا( :بسم اهلل ،سبْحان اهلل ،واحلمدُ
هلل ،وال إله إال اهلل ،واهللُ أكرب) ،وال يزال كذلك حتى تغلب ُه عينا ُه ،أو َيرج

للصالة[ .هبي يا ريح اإليامن /بتّصف].

بن ميمون :z
 قال مهدي ُ

رج من ُمصالها؛ إال
(مكث ْت حفص ُة ُ
بنت سريين ثالثني سنة ال خت ُ
لقائلة ،أو قضاء حاجة) [السري].

األمر بالقوم إىل حماسبة النفس عىل خطواهتا ،قال
 بل وصل
ُ
خطوت ُم ُ
نذ أربعني سنة خطوة
بن الفضل البلخي ( :zما
ُ
حممد ُ

لغري اهلل عز وجل) [جامع العلوم ِ
واحلكم].
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 صذاحب هلِمَّة

قال أَحد بن حممد النهاوندي ( :zصاحب ِ
اهلمة ْ
إن شغلت ُه يدُ ُه
ُ
ُ َّ
ِ
[نفحات األنس].
ال ُيْسى عن اهلل؛ يقطعها بيده ال ُيمنى)
ُ

مرة تلو ُأخرى عىل األثر ،وانظر هل
قف عند هذا األثر ،وأعد ُه َّ
أحدث يف قلبك من تغيري أو أثر؟!!

السكندري ( :zمن ل تكن له بداي ٌة ُحم ْ ِرقة؛
 قال ُ
ابن عطاء اهلل َّ
ل تكن له ناي ٌة ُم ْ ِ
ْشقة) [صفحات من صرب العلامء].

 أما عبد الرزاق البيطار  zفيقول:

شتغل بام َيِ ُّله ،ال بام ي ِ
(إن الكامل؛ هو الذي ي ُ
سق ُطه يف أودية اهلوان
ُ
ُ

ويذله)

[حلية البْش يف تاريخ القرن الثالث عْش].

 أنت و خليل

قبل موتِ ِه

 قال موسى ال َّ
ط ْلح ّي( :اجتهد أبو موسى األشع ِر ُّي
اجتهاد ًا شديد ًا ،فقيل له :لو أمسكْت ورفقت بن ْفسك!
قال :إِن اخليل إِذا ُأ ِ
بت رأس جمْراها ،أخرجت مجيع ما
لت فقار ْ
رس ْ
ِعندها؛ والذي بقي ِمن أج ِِل ُّ
أقل من ذلك) [السري].
 الستعد دُ للرّحيل

الصاحلني » لإلمام النووي  zأنه قال:
 جاء يف «رياض َّ

ِ
املدينة كانوا إِذا بلغ أحدُ ُهم أر ْبعني سن ًة تفرغ للعبادة).
(نقلوا :أن أهل

 وقال عبد اهلل بن داود ( :zكان أحدُ هم إذا بلغ أربعني سن ًة؛
طوى فراش ُه .أي كان ال ينام طول الليل) [إحياء علوم الدِّ ين].
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 جاء يف كتاب «التذكرة احلمدُ ونية» :قال مرسوق ( :zإذا بلغ
أحدُ كم أربعني سن ًة؛ فليأخذ ِح ْذر ُه من اهلل).
 قال النخعي ( :zكانوا يط ُلبون الدُّ نيا ،فإذا بلغوا األربعني؛
طلبوا اآلخرة) [التذكرة احلمدُ ونية]
 وقال ُسفيان ( :zمن بلغ ستني سنة فليشرت كفن ًا) [جمتمع املثل].
 قال هالل بن قتادة ( :zكان الرجل من أهل املدينة إذا رأى
حليته أو رأ ِ
ِ
سه؛ ترك الدُّ نيا ،وتفرغ للعبادة) [تذكرة املتقني].
الشيب يف

 وكأين هبم يتم َّثلون قول الشاعر صالح بن عبد القدوس:

فدع الصبا فلقد عداك زمانُه
الشباب فام له من عودة
ذهب
ُ

دع عنك ما قد كان يف زمن الصبـا


األطيب
فعمرك م َّر منه
وازهدْ
ُ
ُ
املهرب
املشيب فأين من ُه
وأتى
ُ
ُ
ب
واذكُر ُذنُوبك وابكها يا ُمذن ُ

 حرصٌ على خلري

رج من مسجد النبي ،
كان صفوان بن ُسليم  zال يكا ُد َي ُ

أن َيرج؛ بكى .ويقول :أخشى ْ
فإذا أراد ْ
أن ال أعود إليه[ .صفة الصفوة].
 ننذافس على مذاا ؟

اخلري ْ
أن يك ُثر مالك وولدك،
عل بن أيب طالب
( :ليس ُ
 قال ّ
ِ
ِ
لمكْ ،
ولكن اخلري ْ
وأن تباهي الناس بعبادة اهلل
أن يك ُثر علمك ،ويع ُظم ح ُ
فإن أحسنت محِدت اهللْ ،
ر ِّبك؛ ْ
وإن أسأت استغفرت اهلل) [احللية].
البرصي ( :zمن نافسك يف ِدينِك فنافس ُه ،ومن
احلسن
 وقال
ّ
ُ
نافسك يف ُدنياك؛ فألقها يف ن ْحره) [اإلنسان بني علو اهلمة وهبوطها].

أمحد أبو رمان
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 وهذه األعطية -اإليام ُن وال َّطاعة -غاي ُة املح َّبة ،وال يرزقها اهلل
إال من أح َّبه واصطفاه؛ كام جاء يف األثر:

(إن اهلل تعاىل ُيعطي الدُّ نيا من ُحيب ومن ال ُحيب ،وال ُيعطي اإليامن إال
من أحب) [عدة الصابرين].
ن بذاز
 لشيخ ب ُ

 ذكر أحدُ املشايخ :أنه كان يف الطائف ،واتصل عىل الشيخ ابن باز
الرياض ،وبينام هو يتحدث معه يف اهلاتف؛ أذن املُؤذن ،فقال
رمحه اهلل يف ِّ
الشيخ :دعنا نُر ِّدد مع املُؤ ِّذن.

فانتظرت عىل اهلاتف ،حتى انتهى املُؤ ِّذن من األذان ،والشيخ
قال:
ُ
ُيردد معه[ .أطايب اجلنى].
هلل يكن لكَ
 كُن ِ

 قال قتادة ( :zمن يتق اهلل يكن معه ،ومن يكن اهلل مع ُه؛ فمع ُه
ِ
واحلارس الذي ال ينام ،واهلادي الذي ال ي ُّ
الفئ ُة التي ال ُت ْغلب،
ضل) [احللية].
ُ
إن أحببت ْ
 وقال اإلمام أَحد ْ ( :z
أن يدوم اهللُ لك عىل ما


ب) [البداية والنهاية].
ب؛ فدُ م له عىل ما ُحي ُّ
ُُت ُّ

 وجاء يف كتاب «طريق اهلجرتني » البن القيم ما نصه:

(إن اهلل سبحانه قىض ْ
أن ال ُينال ما عنده إال بطاعته ،ومن كان هلل كام
ُيريد كان اهللُ له فوق ما ُيريد ،ومن أقبل عليه ،تلقا ُه من بعيد).
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 هلل درّهذا من نَفْس

اجلوزي :z
ابن
ّ
قال ُ

در ن ْفس تطهرت من أجناس هواها ،وجتلببت جلباب الصرب عند
(هلل ُّ
ُد ْنياها ،وشغلها ما رأى قلبها عام رأت عيناهاْ ،
وإن مالت إىل الدُّ نيا ناها
ُناهاْ ،
وإن مالت إىل اهلوى شفاها ِشفاها.
وقامت ُسوق
تطلب رىض املوىل فريض عنها وأرضاها،
سهرت
ْ
ْ
ُ
املجاهدة عىل سوق هداها ،فباعت ِحرصها بالقناعة؛ فظفرت ِ
بغناها،
ُ
ُ
وفوقت ِسهام العزائم إىل أهداف املحارم تبتغي ُعالها ،ورمت نجائب
األسحار فساقها حادي االستغفار إذ عناها ،وقطعت بيداء اجلدِّ بآلة
ِ
املستعدِّ ؛ فبلغت ُمناها!) [املواعظ].
 لر حة أريد

ٌ
وإتالف
إرهاق للنفس،
 قد يظ ُّن الكثري أن يف هذه املجاهدة:
ٌ
َيطر عىل باله
للجسد؛ وهذا غري صحيح ،فقد كان ع ْلقمة بن قيس
ُ
ُ
ويسأل األسود بن يزيد :ل ُت ِّ
عذ ُب هذا اجلسد؟!
هذا التفكري،
فيجيبه األسود :راح ُة هذا اجلسد ُأريد[ .احللية].

ابن القيم :z
 قال ُ

ِ
تعب البدن أوفر ،وحظ ُه
ُّفوس أرشف واهلم ُة أعال؛ كان ُ
(كلام كانت الن ُ
من الراحة أقل) [مفتاح دار السعادة].

ابن اجلوزي ( :zما وصل القو ُم إىل املنزل إال بعد طول
 وقال ُ
ال ُّْسى [أي :املسري] ما نالوا الراحة إال بعد مرارة التعب) [املدهش].

أمحد أبو رمان
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م
م ال يُدركُ بذالنَّعي ِ
 لنَّعي ُ

السالكني»:
قال ُ
ابن القيم يف كتابه «مدارج َّ

كل ُأمة عىل أن النعيم ال ُي ُ
(أمجع ُعقال ُء ِّ
درك بالنعي ِم ،وأن من رافق
الراحة؛ فارق الراحة ،وحصل عىل املشقة وقت الراحة يف دار الراحة،
فبقدر التعب تكون الراحة).
 مسع من بن جلوزي

قال  zيف نصيحة صادقة من «مواعظه»:

خري من العطب يف طريق البِطالة .ما
(إخواين:
ُ
املوت يف طريق الطلبٌ ،
هذا؟!
ِ
أد ِم السهر والصومِّ ،
وشمر يف حلاق القوم،
وخل ألربابه طول النوم،
ِّ
فإذا وصلت إىل دوائك؛ أنخت بجناب ..يا هذا ..عليك بإدمان ِّ
الذكر؛
جليس
لعل ِذكْرك القليل ينمى ِذكْر ُه اجلليل ﴿ﲹ ﲺ ﲻ﴾ «أنا
ُ
من ذكرين»).
ة لوقت
 إضذاع ُ

 قال ابن القيم :z

(إضاع ُة الوقت أشدُّ من املوت؛ ألن إضاعة الوقت تقط ُعك عن اهلل
والدار اآلخرة،
واملوت يقطعك عن الدُّ نيا وأهلِها) [الفوائد].
ُ

 وقال يف «مدارج السالكني»:

كل نف ٍ
( ُّ
قر ُب إىل اهللِ؛ فهو حْس ٌة عىل العبد).
س َي ُ
رج يف غري ما ُي ِّ
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رصي :z
احلسن الب
 وقال
ّ
ُ

بعضك) [احللية].
(ابن آدم إنام أنت أيا ٌم ،كلام ذهب يو ٌم؛ ذهب ُ


لنفرح باأليام نقط ُعها
إنا
ُ

 ومن مجيل الكلامت:

وكل يوم مىض ُيدين من األجل

(وقتُك ذهبْ ،
إن حفظت ُه وإال..
ذهب).


صاحب مهة عالية ،وغاية
 وكتب
ُ
الوقت الذي تلهو فيه؛ غ ُريك
غالية( :
ُ

يبني جمد ُه فيه).


 وهلل د ّر الشاعر يوم قال:

ت ع ْربت
إذا هجع النّوا ُم أ ْسب ْل ُ
أليس من ُ
أن ليالي ًا
اخلرسان َّ

وأنْشدْ ُت ب ْيتًا و ُهو م ْن أ ْلطف الش ْعر
َتُر بال علم ُ
ب من ُعمري
وُتس ُ
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ُ
حياة أوقفت هلل
 قال َحا ُد بن سلمة ( :zما أتينا ُسليامن التيمي يف ساعة ُيطاع
اهلل فيها؛ إال وجدنا ُه ُمطيع ًاْ ،
فإن كان يف ساعة صالة ،وجدنا ُه ُمصلي ًا،

ْ
فإن ل تكن ساعة صالة ،وجدنا ُه ُمتوضئ ًا ،أو عائد ًا مريض ًا ،أو ُمشيع ًا
جلنازة ،أو قاعد ًا ُيس ِّب ُح يف املسجد..
فكنا ال نرى أن ُه ُحيس ُن ْ
أن يعيص اهلل ) [صفة الصفوة].

 قال إبراهيم احلريب :z

(لقد ِ
بت أمحد بن حنبل ِعْشين سنة :صيف ًا وشتا ًء ،وحر ًا وبرد ًا،
صح ُ
ولي ً
ال ونار ًا؛ فام لقيته يف يوم إال وهو زائدٌ عليه باألمس) [طبقات احلنابلة].

رأيت صفوان بن ُسليم لو قيل له:
 قال أنس بن عياض ُ ( :z
غد ًا القيامة ،ما كان عنده م ِزيد عىل ما هو فيه ِمن العبادة) [صفة الصفوة].

قال ابن أيب رواد :z

رأيت طاوس ًا وأصحابه إذا صلوا العّص؛ استقبلوا ِ
القبلة ،ول ُيك ِّلموا
( ُ
أحد ًا ،وابتهلوا يف الدُّ عاء) [صفة الصفوة].
قال األوزاعي ( :zكان حسان بن عطية يتنحى إذا صىل

فيذكر اهلل حتى تغيب
العّص يف ناحية املسجد،
الشمس) [احللية].
ُ
ُ
فيا هلا من أرواح سمت عالي ًا ،وح َّلقت يف سامء املُثل ،أوقفت حياهتا هلل،

ت ُح َّب ُه شغاف القلوب ،فهي هلل وباهلل ومع اهلل.
واسكن ْ

وقال عمرو بن قيس املالئي ( :zإذا بلغك يش ٌء ِمن اخلري،
فاعمل به -ولو مرة-؛ تكن ِمن أهله) [صفة الصفوة].
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الطاعة

َّ
تعجب
وجل أمر ًا ُي
األمر بالقوم من حبهم لطاعة اهلل ع َّز
 وصل
ُ
ُ
(وددت أن اخللق كلهم أطاعوا اهلل ،وأن حلمي
منه ،حتى قال قائلهم:
ُ
ُق ِّرض باملقاريض).
 قال سعيد بن املسيب ( :zما أكْرم ْت ِ
العبا ُد أن ُفسها بمثل

ِ
طاعة اهللِ عز وجل ،وال أهانت أ ْن ُفسها بمثل معصية اهلل ،وكفى باملؤمن
نُصرة ِمن اهلل ْ
أن يرى عدوه يعمل بمعصية اهلل) [احللية].
 وقيل( :واهلل لن تغلِب من عىص اهلل فيك بأعظم من ْ
أن تُطيع اهلل
فيه).

كل ِ
 قال ابن القيم ِ ( :z
الع ُّز ُّ
الع ِّز يف طاعة اهللِ) [الداء والدواء].
الرب،
 وقال مالك بن دينار ( :zإن األبرار تغِل ُقلوهبم بأعامل ِ ِّ
وإن ال ُفجار تغِل قلوهبم بأعامل ال ُفجور) [احللية].

حممد املختار الشنقيطي إىل فضل ال َّطاعة وما هلا
 ويرشدُ نا حممد َّ
من عظيم قدْ ر؛ فيقول حفظه اهلل:

(إن من أج ِّل نِعم اهلل عز وجل وأعالها ،وأعظم ِمنن اهلل تبارك وتعاىل
وأسناها :نعم ُة اإليامن ،والتوفيق للطاعة.

ال َّطاعة ..ما ال َّطاعة! وما أدراك ما ال َّطاعة؟!

ِ
ِ
ِ
حْشه ونْشه،
وحجتُه يف
نس ُه يف حلده وقربهُ ،
زا ُد املهاجر إىل ر ِّبه ،و ُأ ُ
وشفيع ُه إذا اصطكت القد ُم بني يدي ر ِّبه) [النجاة من املعايص].
وقت الراحة له طاعة ،ووقت الطاعة
قي ُ
السلف( :الت ُّ
 وقال بعض َّ
له راحة).
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 كر مة

 قال ابن القيم :z

(وال ي ُ
وحيبها و ُيؤثِرها؛ حتى ُيرسل اهللُ
زال العبدُ ُيعاين الطاعة ويألفها ُ
وُترضه عليها ،وتزعجه عن
@ برمحته عليه املالئكة تؤز ُه إليها أز ًا،
ِّ
فراشه وجملسه إليها ،وال يزال يألف املعايص وحيبها ويؤثِرها؛ حتى ُيرسل
اهللُ عليه الشياطني فتؤز ُه إليها أز ًا) [الداء والدواء].
 من مثر ت لطذاعة

ابن القيم  zيف كتابه «الفوائد»:
 قال ُ

وحده؛ ُتمل اهللُ سبحانه
(إذا أصبح العبدُ وأمسى وليس ِه ُه إال اهلل ْ
حوائجه كلها ،ومحل عنه كل ما أِهه ،وفرغ قلبه ملحبته ،ولسانه ِ
لذ ْك ِره،
ُ
وجوارحه لطاعته.
ْ
وإن أصبح وأمسى والدُّ نيا ِهه؛ محل ُه اهللُ ُِهومها و ُغمومها وأنكادها،
سه ،فشغل قلبه عن حمبتِ ِه بمحب ِة اخللق ،ولسانه عن ِذك ِ
ووكله إىل ن ْف ِ
ْره
ُ
ُ
بذكْرهم ،وجوارحه عن طاعته بخدمتِهم وأشغاهلم).

بعضهم:
 وقال ُ

(من غض بّص ُه عن املحارم ،وأمسك ن ْفس ُه عن الشهوات ،وعمر
السنة ،وعود ن ْفس ُه أكل احلالل؛ مل
باطن ُه بدوام املراقبة ،وظاهر ُه باتِّباع ُّ
ُُتْط له فراسة) [إيقاظ أويل ِاهلمم العالية إىل اغتنام األيام اخلالية].

فعليك تقوى اهلل فالزمها ت ُفز
واعمل بطاعته ْ
تنل من ُه الرضا

األهيب
هي
إن
َّ
ُ
التقي هو الب ّ
َّ
إن املطيع لـه لديـه ُمقـ َّر ُب
َّ
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:
بن اليامن
 قال حذيفة ُ
(من أراد ُأنس ًا بال مجاعةِ ،
وعز ًا بال عشرية؛ فليتخذ طاعة اهلل
بضاعة) [الزهد للبيهقي]
 قال لقامن احلكيم البنه:
(يا ُبني! اختذ طاعة اهللِ جتارة؛ تأتك
األرباح من غري بِضاعة) [الزهد ألمحد].
ُ
 وقال احلسن البرصي :z
حهام
(يا ابن آدم! بِع ُدنياك بآخرتك؛ ترب ُ
مجيع ًا ،وال تبيعن آخرتك بدُ نياك؛
فتخْسِها مجيع ًا) [احللية].
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احلياة الطيبة

السعاد ُة غاي ُة اجلميع ومقصدُ الناس بال استثناء ،واحليا ُة الطيبة
حيب الشقاء وال البؤس؛
والعيش ُة اهلانئة ُمنتهى أمل العاملني ،فال أحدٌ ُّ

وما شقي من شقي ،وال ضحى من ضحى إال لينال السعادة ،أو ُيذيقها
وَي ِطئون طريقها؛ مع
ملن ُحيب ،بيد أن الناس يتخبطون يف العثور عليهاُ ،
أنا واضح ٌة جلي ٌة!

ابن اجلوزي ( :zمن صفا مع اهلل صافاه ،ومن آوى إىل
 قال ُ
اهلل أواه ،ومن فوض أمره إىل اهلل كفاه ،ومن باع ن ْفس ُه ِمن اهللِ؛ اشرتاه،

وجعل ثمنه جنة ورضاه ،و ْعدٌ صادق ،وعهدٌ سابق ﱡ ﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄﱠ( [التذكرة يف الوعظ].

 وقال ابن القيم :z

أطيب ما يف الدُّ نيا :معرفتُه سبحانه
( ُ
وحمبتُه ،وأ ُّ
لذ ما يف اجلنة :رؤي ُته ومشاهدته،

عيم الدُّ نيا
فمحبت ُه ومعرف ُت ُه ُقر ُة العيون ،ولذ ُة األرواح ،وهبج ُة القلوب ،ون ُ
تنقلب آالم ًا وعذاب ًا ،ويبقى
وَسورها؛ بل لذات الدُّ نيا القاطعة عن ذلك
ُ
ُ
صاح ُبها يف املعيشة الضنك ،فليس احلياة الطيبة إال باهلل.
إن كان أ ُ
متر به أوقات فيقولْ :
هل اجلنة يف نعيم
وكان بعض املح ِّبني ُّ
مثل هذا؛ إنم لفي ع ٍ
ُ
امللوك وأبنا ُء
يش ط ِّيب .وكان غريه يقول :لو يعلم
ِ
امللوك ما نحن فيه؛ جلالدونا عليه بالسيوف) [الداء والدواء].
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 طريق لسعذادة

 قال ابن القيم ( :zفمن قرت عينُه باهلل؛ قرت به كل عني،
ومن ل تقر عينُه باهلل؛ تقطعت ن ْف ُس ُه عىل الدُّ نيا حْسات.
واهلل تعاىل إنام جعل احلياة الطيبة ملن آمن باهلل وعمل صاحل ًا؛ كام قال

تعاىل﴿ :ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉ﴾) [الداء والدواء].
صفات العبد الصادق

ليس ّ
كل من أ َّدعى العبودية صادق ًا ،وال من زعم حم َّبة احلق ُحمق ًا،
ومبتغا ُه واضح.
فالعبدُ الصادق له صفات وأوصاف ،فهدفه معروف ُ
صاحب التع ُّبد امل ْطلق ليس له غر ٌض يف
 قال ابن القيم ( :z
ُ

تعبد بعين ِ ِه ُيؤث ُر عىل غريه؛ بل غرض ُه تتبع مرضاة اهلل تعاىل أين كانت،
فمدار تع ُّبده عليها ،فهو ال ي ُ
زال ُمتنق ً
ال يف منازل العبودية ،كلام ُرفعت له
ُ
منزلة ،عمل عىل سريه إليها واشتغل هبا ،حتى تلوح له منزلة ُأخرى ،فهذا
دأبه يف السري ،حتى ينتهي سريه.

وإن رأيت ال ُع َّباد ..رأيت ُه معهم،
فإن رأيت العلامء ..رأيت ُه معهمْ ،
ْ
وإن رأيت َّ
الذاكرين ..رأيت ُه
وإن رأيت املجاهدين ..رأيت ُه معهمْ ،
ْ
وإن رأيت
وإن رأيت املتصدقني املحسنني ..رأيت ُه معهمْ ،
معهمْ ،
أرباب اجلمعية و ُعكوف القلب عىل اهلل ..رأيت ُه معهم.

ِ
الرسوم ،ول ُتق ِّيده ال ُقيود ،ول يكن
فهذا هو العبدُ امل ْطلق الذي ل متلكه ُّ
عمله عىل م ِ
راد ن ْف ِس ِه وما فيه لذاِتا وراحتها من العبادات ،بل هو عىل
ُ
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ُمراد ر ِّبه؛ ولو كانت راح ُة ن ْف ِس ِه ولذِتا يف سواه.
فهذا هو املتح ِّق ُق بإ ِّياك نعبد وإ ِّياك نستعني ح اقا ،القائم هبام صدق ًا.
م ْلب ُس ُه ما ِتيأ ،ومأك ُله ما تيْس ،واشتغا ُله بام ُأمر به يف ِّ
كل وقت بوقته،
وجملس ُه حيث انتهى ووجده خالي ًا ،ال متلكه إشار ٌة ،وال يتعبده قيدٌ  ،وال
رسمُ ،ح ٌّر جمر ٌد.
يستويل عليه ٌ

دائر مع األمر حيث دار ،يدين بدين األمر أنى توجهت ركائ ُبه ،ويدور
ٌ
يأنس به ُّ
كل ُحمق ،ويستوحش منه كل
معه حيث استقلت مضار ُبهُ ،

ُم ْبطل ،كالغيث؛ حيث وقع نفع ،وكالنخلة؛ ال يسقط ورقها ،وكلها
منفع ٌة ،حتى شوكها ،وهو موضع الغلظة منه عىل املخالفني ألمر اهلل،
والغضب إذا ُا ِ
نتهكت حمارم اهلل.
فهو هلل وباهلل ومع اهلل ،قد صحب اهلل بال خ ْلق ،وصحب الناس بال

ن ْفس؛ بل إذا كان مع اهلل عزل اخلالئق من البني وختىل عنهم ،وإذا كان مع
خ ْل ِق ِه عزل ن ْفسه من الوسط وختىل عنها.
فواه ًا له ما أغربه بني النَّاس ،وما أشد وحشته منهم ،وما أعظم ُأنسه
باهلل وفرحه به ،وطمأنينته وسكونه إليه!! واهلل املستعان وعليه التكالن!).

احلسن البرصي :z
 وقال
ُ

[بدائع التفسري].

(ما َض ْب ُت بِب ِ
ضت
ّصي ،وال نط ْق ُت بِلِس ِاين ،وال بطش ُت بيدي ،وال ن ُ
عىل قدمي ،حتى أن ُظر عىل طاعة أو عىل معصية! ْ
فإن كانت طاع ُت ُه
رت) [جامع العلوم واحلكم].
تقدم ُت ،وإن كانت معصي ًة تأخ ُ
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مناجاة اهلل واألنس به

 قال مسلم بن يسار :z

(ما تلذذ ِّ
بمناجاة اهلل عز وجل) [حلية األولياء].
املتلذذون بمثل اخللوة ُ

بعض الشيوخ إنه ليكون يل إىل اهلل
 قال ابن تيمية ( :zقال ُ
ِ
ِ
ِ
حب مع ُه
حاجة فأدعوه ،فيفتح يل من لذيذ معرفته وحالوة ُمناجاته ما ال ُأ ُّ
أن ُيع ِّجل قضاء حاجتي؛ خشية ْ
ْ
أن تنّصف ن ْفيس عن ذلك؛ ألن الن ْفس
إال حظها ،فإذا قىض انّصفت) [الفتاوى].

ال ُتريدُ
فرحت
مس
ُ
 قال الفضيل بن عياض ( :zإذا غربت الش ُ
حزنت؛ لدخول الناس عِل) [اإلحياء].
بالظالم؛ خللويت برّب ،وإذا طلعت
ُ
 وكرر هذا املعنى بقولهُ ( :طوبى ملن استوحش ِمن الناس ،وأنِس
بر ِّبه ،وبكى عىل خطيئته) [طبقات الصوفية].
ابن القيم :z
 ومما قاله ُ
اس بالدُّ نيا ،فاستغن أنت باهلل ،وإذا ِ
فرحوا بالدُّ نيا،
(إذا استغنى الن ُ
فافرح أنت باهلل ،وإذا أنِ ُسوا بأحباهبم ،فاجعل ُأنسك باهلل ،وإذا تعرفوا
ِ
ِ
والرفعة ،فتعرف أنت
بملوكهم وكُربائهم ،وتقربوا إليهم لينالوا هبم العزة ِّ
ُ
ِ
والرفعة) [الفوائد].
إىل اهلل ،وتودد إليه؛ ت ْنل بذلك غاية العزة ِّ
الصغ ْري :z
 قال أبو احلسن املُزين َّ
(من استغنى باهلل؛ أحوج اهللُ اخللق إليه) [صفة الصفوة].
 وسأل رجل عامل ًاْ :
إن كان ر ُّبك يرمينا
بسهام القدر فتُصيبنا ،فكيف يل بالنجاة؟!

فأجابه العامل :كُن بجوار الرامي تنجو.
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 وقال السباعي ( :zخلو ُة ساعة بينك وبني ر ِّبك ،قد تفت ُح لك
ِ
من آفاق املعرفة ،ما ال تفتحه العبادة يف أيام معدُ ودات) [هكذا علمتني احلياة].
 خو طر لعذارفني وأشجذان ملُحبّني

بساط ال ي ُ
ٌ
طأ عليه إال ُمقرب،
ابن القيم يف «فوائده»( :املعرف ُة
 قال ُ
احلب يف اهلل غدير يف صحراء
طرب عليه إال ُحمب ُمغرم،
ُّ
واملحب ُة نشيدٌ ال ي ُ
ليست عليه جادة [أي :عالمة] واضحة؛ لذلك قل وارد ُه.
بذ ِ
املحب َيرب إىل العزلة واخللوة بمحبوبه واألُنس ِ
كره كهرب
ُ
ُ
ُّ
احلوت إىل املاء ،وال ِّطفل إىل ُأ ِّم ِه).
( :قد جتفو الدّ نيا يف
 نسذائم لشَّوق
وجهك؛ كي تأنس بجوار اهلل).

ابن القيم :z
 قال ُ

ِ
(الش ُ
نسيم َيب عىل القلب ُير ِّوح عنه وهج الدُّ نيا ،من
ولقائه
وق إىل اهلل
ٌ

وطن قلبه عند ر ِّبه سكن واسرتاح ،من أرسل ُه يف الناس اضطرب واشتد
به القلق) [الفوائد].

وق عند عبد اهلل بن أيب زكريا  zمبلغ ُه ُ
الش ُ
 وقد بلغ َّ
حيث قال:

(لو ُخري ُت بني ْ
أن ُأعمر مئة سنة يف طاعة اهللِ ،أو أ ْن ُأقبض يف يومي
ِ
الخرتت ْ
رسوله
أن ُأقبض شوق ًا إىل اهلل وإىل
هذا أو يف ساعتي هذه؛
ُ
ِ

وإىل الصاحلني من عباده) [صفة الصفوة].

 قال احلسن البرصي ( :zلو علِم العابدون أنم ال يرون رهبم
[السنة لعبد اهلل بن أمحد].
يف اآلخرة؛ لذابت أن ُف ُسهم يف الدُّ نيا) ُّ
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 قال أبو عنبسة اخلوالين :z

أحب إليه من الشهد).
(كان من قبلكم لقا ُء اهلل ُّ

 لطريق إىل هلل

 قال أَحد بن أيب احلواري:

(سأل ٌ
قرب ما ُيتقرب به إىل اهلل
اراين :ما أ ُ
رجل أبا سليامن الد ِّ
فبكى ،ثم قال:
مثِل ُي ُ
سأل عن هذا؟ أقرب ما ُيتقرُب به إليهْ :
أن يطلِع عىل قلبك وأنت
؟

من الدُّ نيا واآلخرة غري ُه) [احللية].

ال تريدُ
 وقال سهل بن عبد اهلل ال َّتسرتي ( :zليس بني العبد وبني
ر ِّبه
طريق أقرب إليه من االفتقار) [فتاوى ابن تيمية].
ٌ
 قال ذو النّون املرصي :z
(من عال ِ
املحب هللِ :تر ُك ُه كل ما يشغ ُل ُه عن اهلل؛ حتى يكون الش ُ
غل
مة
ِّ
بِاهلل وحده) [الزهد والرقائق].
 أنت ملك ولكن ال تَشعُر

ٍ
قرع
قال عبد اهلل بن مسعود
( :ما دمت يف صالة؛ فأنت ت ُ
ِ
رع باب امللِك؛ يفتح ل ُه) [صفة الصفوة].
باب امللك ،ومن ي ْق ُ

وقال أبو بكر املزين ( :zمن ِمث ُلك يا ابن آدم؟! ُخ ِِّل بينك وبني
املاء واملِحراب ،متى ِشئت تطهرت ،ودخلت عىل ر ِّبك  ،ليس بينك
ترمجان وال حاجب) [البداية والنهاية].
وبين ُه ُ
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 أسبذاب حالوة لعبذادة

 قال مالك بن دينار ( :zقال يل عبدُ اهللِ الر ِاز ُّي :إِ ْن َسك ْ
أن
الع ِ
جتد حالوة ِ
ِ
بادة ،وتب ُلغ ُذروة سن ِامها؛ فاجعل بينك وبني شهوات الدُّ نيا
حائ ًطا من ح ٍ
ِ
ديد) [املجالسة وجواهر العلم].
 وقال أَحد بن حرب العابد:
تركت ثالثة
وجدت حالوة العبادة حتى
عبدت اهلل مخسني سنة ،فام
(
ُ
ُ
ُ
درت ْ
وتركت ُصحبة
باحلق،
أشياء:
أن أتكلم ِّ
ُ
تركت رىض الناس؛ حتى ق ُ
ُ
وتركت حالوة الدُّ نيا؛ حتى
وجدت صحبة الصاحلني،
الفاسقني؛ حتى
ُ
ُ
وجدت حالوة اآلخرة) [السري].
ُ
 قال عبد اهلل بن وهب :z
ُّ
(كل ملذوذ إنام له لذة واحدة ،إال العبادة؛ فإن هلا ثالث لذات :إذا
كُنت فيها ،وإذا تذكرِتا ،وإذا ُأعطيت ثواهبا) [موسوعة خطب املنرب].
لعيش مع هلل

 قال الشيخ صالح املغاميس:
(اجلن ُة ل َيدها ِ
الفتي ُة من أهل الكهف يف قصور آبائهم ،وال يف ُدور

ٍ
قرابتهم؛ وجدوها يف
كهف ُمظلِم مع كلب؛ ألنم قالوا :ﱡ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﱠ.

الرضا عنه يف قلوهبم ،فلام دخلوا الكهف وهم
فأورثهم اهللُ جل وعال ِّ

الكهف يف أعينهم ،وارتاحت أجسادهم واطمأن
راضون عن اهلل؛ اتسع
ُ
حاهلم ،وأورثهم اهلل ِذكر ًا يف كتابه إىل قيام الساعة).
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 لعجَبُ

ب ِمن قول ِ ِهُ ﴿ :حي ّبون ُه﴾! إنام
 قال ابن القيم ( :zليس العج ُ
ِِ
العج ِ
ب ُحمسن ًا
ب من فقري مسكني ُحي ُّ
ب من قولهُ ﴿ :حيبهم﴾! ليس العج ُ
ُ
ِ
ِ
إليه! إنام
ب فقري ًا مسكين ًا!!) [الفوائد].
العجب من ُحمسن ُحي ُّ
ُ
 وقال -أيض ًا -يف ن ْفس الكتاب:
ب ِمن مم ُلوك يتذل ُل هلل ،وال ي ُّ
مل خدمته مع حاجته وفقره،
(ليس العج ُ
ِ
ِ
ِ
إنعامه ،ويتودد إليه
بصنوف
إنام
ب إىل مملوكه ُ
العجب من مالك يتحب ُ
ُ
بأنواع إحسانه مع ِغنا ُه عنه!).
ب ممن ل َيد لذة
 وقال أبو سليامن الدَّ اراين ( :zليس العج ُ
ب ممن وجد لذِتا ثم تركها؛ كيف صرب عنها؟!) [احللية].
الطاعة ،إنام العج ُ
كل قلب يَصلُح للقُرب
 مذا ُّ

وصنوف ،واألوليا ُء الربانيون اشتغلوا بمرضاة
صنوف
قلوب الناس
ٌ
ٌ
ُ
ِ
اهلل وطاعته ،وهجروا ما ُيغضب ُه و ُيسخطه؛ لينالوا املنازل ال ُعىل ،وُت ُّل
والرضا.
بأرضهم الرمح ُة ِّ
 قال ابن اجلوزي ( :zيا مطرود ًا عن الباب ،يا حمروم ًا من ِ
لقاء
ُ
أن ت ِ
األحباب! إذا أردت ْ
عرف قدْ رك عند امللِك؛ فانظر فيام يستخدمك،
وبأي األعامل ُيشغلك.
ٍ
كم عند ِ
واقف ،لكن ال يدخل إال من ُعني به .ما ُّ
كل
باب امللِك من
ٍ
مل احلب ،ما ُّ
كل صدْ ٍر حي ُ
صلح لل ُق ْرب ،وال ُّ
كل نسيم ُيشب ُه نسيم
قلب ي ُ
السحر) [فتاوى حممد املنجد].
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 إا أَحبّك هلل وفقك للطذاعة

ً
جارية ُينادى عليها
رأيت
السقطي السوق فقال:
ُ
الرس ّ
ي َّ
دخل َّ
بالرباءة من ال ُعيوب ،قال :فاشرتي ُتها بعْشة دنانري ،فلام انصرفتُ هبا إىل
رأيت أحد ًا يف
ضت عليها الطعام ،فقالت :واهلل يا سيدي ما
ُ
املنزل ،عر ُ
دارنا أكل نار ًا قط [أي :أنا صائمة]!

فخرجت ،فلام كان العشاء ،أتي ُتها بطعام فأكل ْت منه قليالً ،ثم
قال:
ُ
قلت :ال ،قالت :دعني خلدمة موالي
قالت :يا موالي! بقيت لك ِخدمة؟ ُ
قلت :إي وكرامة.
األكرب [أي :لطاعة اهلل ومناجاته]ُ ،
يت أنا ِ
فانّصف ْت إىل ٍ
ورقدت ،فلام
العشاء اآلخر
ُ
بيت تُصِل فيه ،وصل ُ
فقلت هلا :ماذا تريدين؟
مىض من الليل ال ُّثلث؛ َضب ْت الباب،
ُ
قالت :يا موالي! أما لك ٌّ
قلت :ال.
حظ من الليل؟ ُ

نصف الليل؛ َضبت عِل الباب ،وقالت :يا
فمضت ،فلام مضى
ُ
ْ
موالي! قام املتهجدون إىل ِ
قلت :يا جارية؛ أنا بالليل خشبة
وردهمُ ،

وبالنهار جلبة.

فلام بقي من الليل ال ُثلث األخري؛ َضبت عِل الباب َضب ًا عنيف ًا!

وقالت:

الش ُ
أما دعاك َّ
وق إىل مناجاة امللك؟! قم لنفسك ،وخذ مكان ًا ،فقد
سبقك ُ
اخلدَّ ا ُم.

وركعت
فأسبغت الوضوء،
وقمت،
قال :فهاج مني كالمها خاطر ًا،
ُ
ُ
ُ
ست إليها فوجدُ ِتا ساجد ًة وهي تقول:
ركعات ،ثم ُتس ُ
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ب ُحبك يل؛ إال غفرت يل!

فقلت :يا جارية! ومن أين علمتي أنه ُحيبك؟!
ُ

قالت :لوال حم َّبته ما أنامك وأقامني!
ْ

فقلت :اذهبي ..فأنت ُحر ٌة لوجه اهلل العظيم.
ُ
فدعت يل ،ثم خرجت ،وهي تقول:

العتق األكرب[ .صفقات رابحة /بتّصف يسري].
العتق األصغر؛ بقي ُ
هذا ُ


ال ت ْعذل املشتاق يف أشواقه
بدموعـه
َّ
ضج ًا ُ
إن القتيل ُم َّ

حتى يكون حشاك يف أحشائه
م ْث ُل القتيـل ُمضجـ ًا بدمائـه

 قال ابن القيم :z

ِ
بعبده خري ًا فتح له من
(إذا أراد اهللُ
أبواب الت ِ
ُّ
والذل
وبة والندم واالنكسار

واالفتقار ،واالستعانة به وصدق اللجأ

إليه ،ودوام التضع والدعاء والتقرب إليه

بام أمكن من احلسنات) [الوابل الصيب].

 فن لشكر

ابن رجب احلنبل  zيف كتابه «لطائف املعارف» عن بعض
ذكر ُ
ِ
ناره صائ ًام،
السلف أنه كان إذا ُو ِّفق لقيام ليلة من الليايل؛ أصبح يف
َّ

ُ
وَيعل صيامه شكر ًا للتوفيق للقيام.
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أولياء اهلل

 قبل لكالم

وإن اختلفنا معهم ،ولألولياء مكانة ومنزلة؛ ْ
حق و ُحرمة؛ ْ
وإن
للعلامء ُّ
ليق بنا ْ
أن ننهل من علومهم ونقتبس من سريهم ،ثم يكون
أخطأوا .وال ي ُ
اجلفاء وقلة األدب واالحرتام!!

 قال مصطفى السباعي :z

حلب فمنحهم
(أحبا ُء اهلل ،صدقوه العهد فصدقهم الوعد ،وحم ُضو ُه ا ُ

ال ُقرب) [هكذا علمتني احلياة].

نقف مع إمام احلنابلة  -يف زمانه -ر ُ
و ُ
زق اهلل التَّم ْيمي وهو
يرشدنا ملكارم األخالق وأخالق الكرام ،فقال :z
ِ

ِ

(يق ُبح بكُم ْ
رتمحوا عل ْينا).
أن تستفيدُ وا منا ،ثم تذكرونا ،فال ت ُ

[سري أعالم النبالء].
لذا ..أكثرنا من الرتحم عليهم؛ وفا ًء هلم ،ولعل اهلل ْ
أن يرمحنا بذلك،

حم علينا.
و ُيقيض لنا من يرت ُ
 صفذات ألوليذاء

 أمجل لنا أبو العباس بن عطاء  zأوصافهم فقال:

ُ
وحفظ جوارحه
َسه فيام بينه وبني اهلل،
ٌ
(عالمات الويل أربعة :صيان ُة ِّ
ُ
واحتامل األذى فيام بينه وبني خ ْلق اهلل ،ومدارات ُه
فيام بينه وبني أمر اهلل،

للخ ْلق عىل تفاوت عقوهلم) [صفة الصفوة].
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ُ
القرين عىل األصفياء
ِ
عائض
الشيخ
عرج
ُ
 يف كتابه «ال ُتزن» َّ
واألولياء ،وأطنب يف ِذك ِْر صفاِتم؛ ل ُيذكِّرنا بقوله عز وجل :ﱡ ﱁ ﱂ
ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱠ فنتأسى هبم ،ونقتفي آثارهم.

انتظار األذان باألشواق،
:
فقال وفقه اهلل( :
ُ
والتهافت عىل تكبرية ِ
ف األول ،و ُمداومة اجللوس
اإلحرام ،والول ُه بالص ِّ
ُ
ِ
الروضة ،وسالم ُة الص ِ
السن ِة ،وكثر ُة ِّ
الذكر.
در،
يف
وظهور مراسيم ُّ
ُ
وترك ما ال يعني ،والرضا بالك ِ
ُ
ُ
فاف ،وتعل ُم الوحي كتاب ًا
وأكل احلالل،
ِّ
رك ِ
والتوج ُع ملصائب املسلمني ،وت ُ
اخلالف،
وسن ًة ،وطالق ُة املُحيا،
ُّ
ُ
ِ
رب للشدائدُ ،
وبذل املعروف).
والص ُ
 صفذات ملتقني

البرصي ( :zألهل التقوى عالمات ُيعرفون هبا:
 قال احلسن
ّ
ُ
صدق احلديث ،والوفا ُء بالعهد ،و ِصل ُة الرحم ،ورمح ُة الضعفاء ،وقل ُة
ِ
ُ
وحس ُن اخلُلق،
الفخر واخلُيالء،
وبذل املعروف ،وقل ُة املباهاة للناسُ ،
ِ
قر ُب إىل اهلل عز وجل) [احللية].
وسع ُة اخللق؛ مما ُي ِّ

جاء يف رسالة «مفتاح طريق األولياء» ألَحد بن إبراهيم
نص ُه( :إِن أردت أن تنال درجة أهل التقوى
الواسطي  zما ّ

ِ
باحلياء ِمن اهللِ يف اخللوات ،واعلم أنه يراك ِمن ِ
فوق
واخلشية؛ فعليك
عر ِش ِه وفوق سب ِع سامواته ،وأنه يرى ما تتحر ُك به جوارحك ،قال اهلل
ْ

تعاىل :ﱡ ي ْستخْ ُفون من النَّاس وال ي ْستخْ ُفون من اهلل و ُهو مع ُه ْم إ ْذ ُيبيتُون
ما ال ي ْرَض من ا ْلق ْول ﱠ).
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 حلومُ ألوليذاء

والقدح يف العلامء واألولياء ،وَتادى
عن
ُ
يف زمن ك ُثر فيه ال َّط ُ
األصاغر عىل األكابر بغري علم وال هدى وال كتاب ُمنري؛ يف هذا
ُ
ال َّزمن ما أحوجنا لنُدرك خطورة األمر وفداحت ُه.
 قال ب ُ
عض ال ُبلغاء:
الْشيع ِة أ ْن ُ ِ
جتل أ ْهل ِ
(إن ِم ْن ِ
الْشيع ِة) [أدب الدنيا والدِّ ين].
القلوب اإلعراض عن
 قال أبو تُراب النخشبي ( :zإذا ألِفت
ُ
اهلل عز وجل؛ ص ِحبتها الوقيع ُة يف األولياء) [صفة الصفوة].
 وجاء يف كتاب «عيوب النفس»( :ا ْل ُق ُلوب إِذا ب ُعدت عن اهلل؛
مقتت القائمني بِح ِّق اهلل).

 فعالم ُة ُقربك من اهلل ،أن َتُ سك لسانك عن خلقه ،وقد قيل:
ِ
ني من
(عالم ُة اإلفالس؛ كثر ُة احلديث عن الناس) فاحذر لسانك ال تُؤت َّ
قبله.

 قال أبو عل الثقفي :z

(من ص ِحب األكابر وما حفظ ُحرمتهم؛ حرم اهللُ تعاىل عليه فائدة
صحبتهم ،وما ي ِ
ِ
وأنوارهم)
نتف ُع من بركات نظ ِرهم
[نفحات األنس].
ُ

 وصدق َّ
اعر بقوله:
الش ُ
كم سيد ُمتفضل قد س َّب ُه

من ال ُيساوي غرزة يف نعله
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:

بن أيب طالب
عل ُ
 قال ّ
ف ف ْضل أ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم إال أ ْه ُل ا ْلف ْض ِل) [أدب الدنيا والدِّ ين].
(ال ي ْع ِر ُ
ِ
العلامء مسمومة ،وعاد ُة اهلل يف
 قال ابن عساكر ( :zحلو ُم

ه ِ
ِ
أستار ُمنتقصيهم معلومة) [تبيني كذب املفرتي].
تك

بن معني  zعند ذكره بعض رواة
 وقال ُ
شيخ املحدثني حييى ُ
اجلرح وال َّت ْعديل:
احلديث الذين تُكلم فيهم من قبل علامء ْ
(إنا لنطع ُن عىل أقوا ٍم لعل ُهم ح ُّطوا ِرحاهلم يف اجلنة ُ
منذ أكثر من مئتي

سنة).

فدخلت عىل عبد الرمحن بن أّب حاتم وهو يقر ُأ
قال حممد بن مهرويه:
ُ
عىل الناس كِ ِ
اجلرح والت ْعديل» فحدث ُت ُه هبذه احلكاية؛ فبكى
تاب « ْ
ِ
تاب من يده ،وجعل يبكي ويستعيدُ ين
وارتعد ْت يدا ُه ،حتى سقط الك ُ
احلكاية ،ول يقرأ يف ذلك املجلس شيئ ًا) [اجلامع ألخالق الراوي].
 ز دُ لطريق

ُسئل أبو األعىل املودودي عن مقومات الدَّ اعية فقيل له:

ضعيف ،فامذا
عب ،وإن أملك يف اإلصالح
ٌ
إن الطريق أمامك ص ٌ

أعددت للمشاق واملصاعب التي ستواجهها يف طريقك؟

فأجاب  zقائالً:

للشد ِة يقين ًا ،وللمعو ِ
قات ِدين ًا ،ولل ُّظل ِم صرب ًا ،وللس ِ
عددت ِّ
جون
أ
ُ
ُ ِّ
ُّ
واملعتقالت ُقرآن ًا ِ
ِ
وذكْر ًا ،وللمشانِق ﱡ ﲛﲜ ﲝﲞﱠ.
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اإلخالص
 يف لسّمذاء

قائ ً
ال( :كونوا ينابيع العلم،
أوصانا عبد اهلل بن مسعود
مصابيح اهلدى ،أحالس ال ُبيوتَُ ،سج الليلُ ،جدد القلوبِ ،خلقان
الثياب؛ تُعرفون يف السامء ،وختفون عىل أهل األرض) [صفة الصفوة].
 أهم لعلوم

 قال عبد اهلل بن أيب مجرة :z

وددت لو أنه كان من ال ُفقهاء من ليس له ُش ٌ
غل؛ إال ْ
أن ُيع ِّلم الناس
(
ُ
م ِ
قاصدهم يف أعامهلم ،ويق ُعد للتدريس يف أعامل النيات؛ ليس إال ،فإنه ما
كثري من الناس إال من تضييع ذلك) [املورد العذب].
ُأيت ٌ

 قال ابن عيينة ( :zلو ل ُينزل اهلل تعاىل علينا إال قوله تعاىل:
ِ
احذ ُرو ُه لكان قد أعذر) [حماَضات األدباء].
أن اهلل ي ْعل ُم ما ِيف أ ْن ُفسك ُْم ف ْ
 منذااج وصور

 قال احلسن البرصي :z

وإن كان الر ُ
إن كان الر ُ
جل مجع القرآن ،وما ي ْش ُع ُر به جار ُهْ ،
( ْ
جل قد
وإن كان الر ُ
فقه الفقه الكثري ،وما ي ْش ُع ُر به الناسْ ،
جل ل ُيصِل الصالة

الزوار ،وما ي ْش ُعرون به!
الطويلة يف بيته وعند ُه ُّ
ولقد أ ْدركنا أقوام ًا ما كان عىل ظهر األرض ِمن عمل يقدرون ْ
أن
الْس؛ فيكون عالنية أبد ًا) [الزهد البن املبارك].
يعم ُلوه يف ِّ ِّ
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دركت رجاالً كان الرجل يكون
حممد بن واسع ( :zلقد أ
ُ
 قال َّ
ٍ
ٍ
واحدة ،قد بل ما ُتت خدِّ ه من ُدموعه
وسادة
رأسه مع رأس امرأته عىل
ُ
ف فت ُ
سيل
شعر امرأ ُته! ولقد
أدركت رجاالً يقو ُم أحدُ هم يف الص ِّ
ُ
ال ت ُ
شعر بِ ِه الذي إىل جانبه!) [احللية].
ُدموعه عىل خدِّ ه ،وال ي ُ

 قال ُ
بديل العقيل ( :zمن أراد بوجهه اهلل تعاىل؛ أقبل اهللُ عليه
بوجهه ،وأقبل ب ُقلوب العباد عليه ،ومن عمل لغري اهلل؛ صف اهللُ وجهه
عنه ،وصف قلوب العباد عنه) [ذ ُّم اجلاه واملال].

 قال عبدُ اهلل بن أَحد بن حنبل ألبيه :أوصني يا أبتي؟
فقال اإلمام ( :zيا ُبني ِ
انو اخلري؛ فإنك ال تزال بخري ما نويت

اخلري) [اآلداب الْشعية].

 قال نافع بن ُجبري ( :zمن
ش ِهد جنازة لريا ُه أه ُلها؛ فال يشهدْ ها)
[سري أعالم النبالء].

( :zإِن
أ ْعاملك ُْم قلِيل ٌة ،فأ ْخلِ ُصوا
هذا ا ْلقلِيل) [احللية].

ِ
ب أن يعرفني بطاعتِه
 وكان ُمورق الع ْجل  zيقول( :ما أح ُّ

غري ُه) [التواضع البن أّب الدنيا].
م دقيق
 فه ٌ

شيخ اإلسالم ابن تيمية ُ ( :zحكي أن أبا حامد الغزا ِّيل بلغ ُه
قال ُ
أن من أخلص هللِ أربعني يوم ًا تفجرت ِ
احلكم ُة من قلبِ ِه عىل لسانِ ِه ،قال:
فذكرت ذلك لبعض العارفني.
فأخلصت أربعني يوم ًا؛ فلم يتفجر يش ٌء،
ُ
ُ
فقال يل :إنك أخلصت للحكمة ،ومل ُُتلص هلل) [درء التعارض].
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 لتوفيق و إلخالص

بن قتادة ْ :z
الْس؛ أصلح قلبك؛
 قال حذيفة ُ
(إن أطعت اهلل يف ِّ ِّ

ِشئت أ ْم أب ْيت!) [هبي يا ريح اإليامن].

 قال أبو حازم سلمة بن دينار ( :zعند تصحيح الضامئر؛
تُغفر الكبائر ،وإذا عزم العبدُ عىل ترك اآلثام؛ أتت ُه ال ُفتوح) [صفة الصفوة].

 وقال صالح املغاميس:

ِ
اإلخالص ،وما نزل يش ٌء إىل
(ما ارتفع يش ٌء إىل السام ِء أعظم من
ِ
ِ
اإلخالص؛ يك ُ
ُون التوف ْي ُق).
التوفِ ِيق ،وبِقدْ ِر
األرض أعظم من ْ
الْس)
(َس اإلصالح؛
ُ
صالح ِّ ِّ
 وما أمجل تلك القاعدة التي تقولُّ :

واللبيب من اإلشارة يفهم.
ُ
 إلخالص و لريذاء

 قال عل بن أيب طالب

:

(ال تبدأ ْ
ألن تشتهر ،وال ترفع شخصك لت ُْذكر ،وتعلم واكتم،
واصمت تسلم؛ تَسرُّ األبرار وتغيظ ال ُفجار) [تفسري ابن كثري].
ُ

 ولذي النّون املرصي  zيف هذا الباب ُ
قول مجيل:

ِ
(ل أر شيئ ًا أ ْبعث لِط ِ
الوحدة؛ ألنه إذا خال ،ل ير
لب اإلخالص ،من

حكم اهلل.
غري اهلل تعاىل ،فإذا ل ير غريه؛ ل ُحي ِّركْه إال
ُ
ِ
ٍ
بركن كبري
بعمود اإلخالص ،واستمسك
ومن أحب اخل ْلوة ،فقد تعلق
الصدق) [طبقات الصوفية].
من أركان ِّ
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 وقال ابن القيم :z

وسنته التي ال تتحول؛ ْ
أن ُيلبِس
(وقد جرت عاد ُة اهلل التي ال تتبدل ُ
ِ
املهابة والنُّور واملحبة يف قلوب اخل ْلق ،وإقبال قلوهبم إليه ،ما
املخلص من
ِ
ِ
الزور من
بحسب
هو
إخالصه ونيته ومعاملته لر ِّبه ،و ُيلبِس املرائي ثوّب ُّ
ِ
امل ْق ِ
واملهانة وال ُبغض وما هو الالئق به.
ت
املقت والبغضا ُء) [إعالم املوقعني].
فاملخلص له املهاب ُة واملحب ُة ،ولآلخر ُ
ُ

ابن اجلوزي :z
 وقال ُ

بري فضله،
(من أصلح َسيرت ُه؛ فاح ع ُ
لوب بنْش طِيبه) [صيد اخلاطر].
وعبِقت ال ُق ُ
 قال ذو النون ( :zعالم ُة
املُخلص؛ ُ
بذل املجهود يف الطاعة).

 شؤم لريذاء

:z

(إذا فسدت النية وقعت
البلية) [حماَضات األدباء].

أن برش بن احلارث  zقال:
 جاء يف كتاب «حلية األولياء» َّ

ال أحب ْ
أعلم رج ً
أن ُيعرف؛ إال ذهب دينُه وافتضح).
(ال ُ

 وقال يف الكتاب ذاته:

أن ي ِ
(ال َيدُ حالوة اآلخرة ٌ
رجل ُحيب ْ
عرف ُه الناس).

 ومن مجيل ما قال الدكتور عبد اهلل الرحيل:

أعلم بالنِّهايات).
(إذا ل ن ِّ
ُصحح النيات واخلُطوات؛ فاهللُ ُ

[كلامت يف مناسبات].
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هذا هو اهلل
 باهلل قل يل( ...:كم مرة ِ
مرضت فيها فشفاك ،ونزلت بك نازلة
ِ
اجلوع والع ُ
باملصائب
طش فأطعمك وسقاك ،وابتالك
فنجاك ،وأل بك
ُ

ليغفر لك الذنوب ،وقصدك بالباليا ليمحو اخلطايا.
أنعم عليك باإلسالم وماليني البَشر يف بحار الكفر غارقون ،وأفاض
عليك بن ِعم السمع والبصر والفؤاد واملحرومون كثريون.
وحيبك ،وتعصيه ويغفر لك ،وِتتِك سرت اهلل عليك
تبارزه باملعايص ُ
ويوايل أستار ُه عليك ،تُسيءُ ف ُيحسن ،وتُذنب ف ُينعم ،وتقطع ُه في ِص ُلك.
ال يمن ُعه إساءة لسانك بالكذب ْ
أن حيرمك نعمة الكالم ،وال إساءة
عينك بالنظر إىل احلرام ْ
أن حيرمك نعمة اإلبصار ،وال إساءة األذن
باالستامع إىل احلرام وال ُفحش من القول إىل إصابتك بالصمم.
ِ
ِ
ِ
ُتس هبا،
شعر هبا وال ُّ
أنعم عليك بنعم تعرفها ونعم ال تعرفها ،نعم ت ُ
كرها؛ فال تعرف ثمنها إال ِ
نِعم أورثك اعتيا ُد رؤيتها نسيان ُش ِ
بفقدها).
[هبي يا ريح اإليامن].
روح ُه ِمن جنبيه،
قال ابن اجلوزي ( :zليس ُ
امليت من خرجت ُ
ِ
احلقوق عليه) [التذكرة يف الوعظ].
امليت من ال يفقه ماذا لر ِّبه ِمن
وإنام ُ

 قال مصطفى السباعي :z

مجي ً
ال) [هكذا علمتني احلياة].

(من عرف اهلل؛ رأى كل ما يف احلياة
ِ
ُ
القرآن،
القلوب عظمتك؛ لكان شهي ُقها
أدركت
 وقيل( :يا رب! لو
ُ
وزفريها ِّ
بضها الدعاء) [ففروا إىل اهلل].
الذكر ،ون ُ
ُ

40

أَنني املُذنبني وحَنني املُحبني

ب هلل ؟
ق يف ح ّ
 هل أنت صذاد ٌ


 ذكر ابن رجب احلنبل  zيف كتابه «جامع العلوم واحلكم»

ُمجلة من اآلثار الدالة عىل صدق املحبة هلل فمنها:
 قال احلسن الب
رصي ( :zاعلم أنك لن ُُتب اهلل حتى ُُتب
ّ

طاعت ُه).

حلب ُ
أن ُُتب ما
 قال برش بن الرسي ( :zليس من أعالم ا ِّ

بغض ُه حبيبك).
ُي ُ

 قال أبو يعقوب النهرجوري ( :zكل من ادعى حمبة اهللِ عز
وجل ،ول ُيوافِق اهلل يف أ ِ
مر ِه؛
:z
فدعواه باطل).
 مَن ملسكني؟

قيل أليب حازم:

ملسكني!

إنك

(ليس بصادق من ادعى
حمبة اهللِ ،ول حيفظ ُحدُ ود ُه).

ُ
أكون مسكين ًا!! وموالي له ما يف الساموات وما يف األرض
فقال :كيف
وما بينهام وما ُتت الثرى؟! [أدب الدُّ نيا والدِّ ين].
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 رمحة هلل

الرجاء

عندما قرأ قتاد ُة  zاآلية :ﱡ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ .قالُ :س ْبحانك رّب ما أحلمك ،ما أعظمك!
ِ
حلمك
إذا كان هذا حلمك بفرعون الذي قال( :أنا رب ُكم األعىل) فكيف ُ
ٍ
رّب األعىل)؟.
بعبد قالُ ( :س ْبحان ِّ
 ربي أرحم

 قال سفيان الثوري ( :zواهلل
لو قامت القيامة ما ُأحب أن الذي
ُحياسبني عىل دخول اجلنة أّب ،بل ُأحب
ْ
أن ُحياسبني اهلل؛ ألنه أرحم ّب من أّب).

 قال َحاد بن سلمة ( :zما

قيل ألعرايب :إنك ميت!
فقال :ثم إىل أين؟!
قيل :إىل اهلل تعاىل.
فقال :ما وجدنا اخلري إال
من اهلل تعاىل ،أفنخشى
لقاء ُه؟!!!.

ي ُْسين أن أمري يوم القيامة صار إىل
والدي ،إن رّب أرح ُم ّب من والدي) [هبي يا ريح اإليامن].

علمت أن رّب
 قال عطاء بن املبارك ( :zقال بعض ال ُعباد :ملا
ُ

[حسن
يِل حماسبتي ،زال عني ُحزين؛ ألن الكريم إذا حاسب عبد ُه تفضل) ُ

الظن باهلل البن أّب الدُّ نيا].

 قال ابن عون( :لو أن رج ً
ال انقطع إىل هؤالء امللوك يف الدُّ نيا
النتفع؛ فكيف من ينقطِ ُع إىل من له السموات واألرض وما بينها وما
ُتت الثرى؟!) [صفة الصفوة].
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 هلل درّهم

مر معروف الكرخي يوم ًا -وكان صائ ًام -بس َّقاء ماء وهو يقول:
َّ

رحم اهللُ من رشب! فْشب معروف رجاء الرمحة[ .هبي يا ريح اإليامن].
 ملقرّبون و لرِّضذا

 قال عمر بن اخلطاب :

خري يل).
(ما ُأبايل أ
ُ
صبحت عىل عُسر أو يُسر؛ ألين ال أدري أَيام ٌ

 وقال عبد اهلل بن مسعود :

[إحياء علوم الدِّ ين].

أصبحت عىل ٍ
فتمنيت ْ
حال،
(ما
أن أكون عىل غريها) [إحياء علوم الدِّ ين].
ُ
ُ

 قال الفضيل بن عياض :z

الرىض عن اهلل عز وجل؛ درج ُة املقربني ،ليس بينهم وبني اهلل
(درجة ِّ

روح ورحيان) [حلية األولياء].
تعاىل إال ٌ

 وقال عبد الواحد بن زيد :z

سرتاح العابدين).
عظم ،وجن ُة الدُّ نيا ،و ُم
الرضاُ ..
ُ
باب اهلل األ ُ
( ِّ

[خمتّص منهاج القاصدين].

 وقال رجل للبابة العابدة :أريدُ احلج ،فامذا أدعوا باملوسم؟
قالت :س ْل اهلل تعاىل شيئنيْ :
أن يرىض عنك ،ويب ِّلغك منازل الراضني
ِ
عنهْ ،
أوليائه[ .صفة الصفوة].
وأن َيعل ِذكرك فيام بني
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 قال الشافعي :z

( ُاذكر رىض من تطلب ،ويف أي نعيم ترغب ،ومن أي
عقاب ترهب ،فمن فكر يف ذلك؛ ص ُغر ِعنده عمله)

[السري].

 كان ضيغم  zيقول:

ِ
لفعلت ذلك)
قريض حلمي باملقاريض؛
مت أن رضا ُه يل يف ت
ُ
(لو علِ ُ

[الزهر الفائح يف ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح].

 وقيل أليب حازم  :zما ما ُلك؟
شيئان :الرىض عن اهللِ ،
ِ
والغنى عن الن ِ
اس[ .أدب الدنيا والدين].
قال:
ِّ

 قيل لبعض الصاحلني:
ُقتل ولدك يف سبيل اهلل!

فبكى ،فقيل له :أتبكي وقد استشهد؟

فقال :إنام أبكي كيف كان رضا ُه عن اهلل عز وجل حني أخذت ُه
السيوف[ .تسلية أهل املصائب] .
ُّ
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اخلوف من اهلل

 قال ميمون بن مهران :z

ِ
ِ
دركت من ل يكن يم ُ
السامء؛ خوف ًا من ر ِّبه عز وجل).
عينيه من
أل
(أ
ُ

[احللية].

كعب األحبار:
 قال
ُ

(والذي نفْسي ِ
بيده! ْ
ألن أبكي من خشية اهلل حتى تسيل دموعي عىل
وجنتي؛ أحب إيل من ْ
أن أتصدق بجبل من ذهب) [اإلحياء].

أن ُيديل بدلوه يف هذا األمر
 ويأبى اإلمام ابن اجلوزي  zإال ْ
َّ
اهلا َّم فيقول( :من علم عظمة اإلله؛ زاد وج ُل ُه ،ومن خاف نِقم ر ِّبه؛

ستخرج داء
فاخلوف ي
ح ُسن عم ُله،
ُ
ُ
البطالة ويشفيه ،وهو نِعم املؤ ِّدب
للمؤمن ويكفيه) [املواعظ].

قال الفضيل ( :zمن
اخلوف عىل
خاف اهلل؛ دل ُه
ُ
ِّ
كل خري) [اإلحياء].

 قال عبدُ اهلل ابن اإلمام أَحدُ :ق ْلت
ٍ
ِ
يش ٌء ِم ْن ا ْل ِع ْل ِم؟
أل ِّب :ه ْل كان مع م ْع ُروف ْ
فقال ِيل :يا ُبني ..كان مع ُه ر ْأ ُس ا ْل ِع ْل ِم؛ خ ْشي ُة اهلل تعاىل.
 ملَهر ألعظم

 قال الشيخ املغاميس يف حمارضة له:

[اآلداب الْشعية واملنح املرعية]

(إن أعظم عطية ،وأجل منحة إهلية؛ هي :لذة النظر إىل وجه اهلل،
ومهرها األعظم :اخلوف من اهلل).
ُ
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مراقبة اهلل

 قال رجل لوهيب بن الورد :ع ْظني.
قال :اتق ْ
أن يكون ا ُ
هلل أهون الناظرين إليك[ .حلية األولياء].

 قال ذو النون :z
وتصـغري مـا
وتعظيم ما عظـم اهلل،
ثار ما أنزل اهللُ،
ُ
(عالم ُة املراقبة :إي ُ
ُ
صغر اهلل).
 قال ابن عطاء :z

ـق
(أفضــل الطاعــات ُمراقبــة احلـ ِّ
عىل الدوام) [اإلحياء].

ُ
خفض
(احلياء؛ ليس
ُ
اَحرار الوجه!!
الرأس ،وال
ُ
ُ
حيث
احلياء أن ال يدُ ك اهللُ
ُ
هناك).
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البكاء من خشية اهلل
 قيل للحسن البرصي  :zنراك طويل البكاء؟
فقال :أخاف ْ
أن يطرحني يف النار وال ُيبايل! [الداء والدواء].

لقيت سفيان الثوري إال باكي ًا ،فقلت :ما
 وقال
عطاء اخلفاف :ما ُ
ُ

شأنُك؟

قال :أخاف ْ
أن أكون يف أم الكتاب شق ايا[ .احللية].
احلامئم
أنا ُم عىل سهو وتبكي
ُ
كنت عاق ً
ال
لعمر اهلل لو ُ
ُ
كذبت ُ

اجلرائم
وليس هلا ُجرم ومني
ُ
ما سبقتني بالبكاء احلامئم

يت ي ِزيد بن هارون بِو ِ
اسط ،وهو ِمن
 قال احلسن بن عرفة :رأ ُ
ُ
ني ِ
نيُ ،ثم رأي ُت ُه بِع ْ ٍ
اس ع ْين ِ
أحس ِن الن ِ
فقلت ل ُه:
واحد ٍةُ ،ثم رأي ُت ُه وقد ع ِمي،
ُ
خالد! ما فعل ِ
يا أبا ٍ
ان اجل ِميلت ِ
ت العين ِ
ان؟
ْ
قال :ذهب ِ ِهبام ُبكا ُء األسح ُار[ .سري أعالم النبالء].

ابن اجلوزي الدّ موع ثمن ًا لعفو اهلل؛ فقال :z
 وعدَّ ُ

طرود ًا عن الباب! يا مضوب ًا بسوط احلجاب! لو وفيت ب ُعهودنا؛
(يا م ُ

ما رميناك بصدودنا ،لو كاتبتنا بدمع األسف؛ لعفونا عن كل ما سلف).
[املدهش].
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ُ

سرت اهلل
ِ



ٌ
رجل البن تيمية :كيف
 قال يونس بن عبد اهلل  :zقال

أصبحت؟

ذنوب سرتها اهلل؛ فال
صبحت بني نعمتني ال أدري أَيام أفضل:
قال( :أ
ُ
ٌ
يستطيع ْ
أن ُيعريين هبا أحد ،ومود ٌة قذفها اهللُ يف قلوب العباد؛ ل يبلغها
عمِل)[ .الشكر البن أّب الدُّ نيا].

 قال ُ
السلف:
بعض ُصلحاء َّ

(قد أصبح بِنا من نِعم اهلل تعاىل ما ال
صيه؛ مع ك ِ
نُح ِ
ثرة ما نعصيه ،فال ندْ ري
ْ
نشكر! أ ُ
قبيح ما
أَيام
ينْش ،أ ْم ُ
ُ
مجيل ما ُ
ُ

يسرت؟) [أدب الدنيا والدين].

 قال حكيم:

الناس؛
مدحك
ُ
(إنام ي ُ
ُ
فالفضل
ألن اهلل سرتك،

ملن سرت ال ملن مدح).

فيا من أظهر اجلميل ،وسرت القبيح ..لك احلمد َحد ًا كثري ًا.

 تأمل من حولك

قال بعض الصاحلني( :إذا أمسيت فامحد اهلل؛ فكم من ٍ
بيت مهدو ٍم،
َّ
وعرض منه ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مسلوب؟!).
ومال
وك،
مسفوك،
ود ٍم
ٍ ُ
 هتك لسِّرت

قال ابن القيم :z

السرت
رت بينه وبني الناس ،فمن هتك ِّ
رت بينه وبني اهلل ،وس ٌ
(للعبد س ٌ
السرت الذي بينه وبني الناس) [الفوائد].
الذي بينه وبني اهلل؛ هتك اهللُ ِّ
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التوكل على اهلل
وسكونُه إىل خالقه وموال ُه ،وتع ّل ُق قلبه به واعتام ُد ُه بكليته
ُرك ُ
ُون العبد ُ
وتفويضه األمور ملن بيده مقاليدُ األُمور ،ثق ًة باهلل وتوك ً
ال عليه ،مع
عليه،
ُ
األخذ باألسباب؛ ُ
دليل صدق العبد يف إيامنه.

بن جبري :z
 قال سعيدُ ُ

(الت ُ
اع اإليامن) [الزهد /هلناد].
وكل عىل اهلل ِمج ُ


 وقال رجل ملعروف الكرخي :أوصني.

وموضع شكواك،
نيسك
قال( :توكل عىل اهلل حتى يكون
ُ
جليسك وأ ُ
ُ
وأكثر ِذكْر املوت حتى ال يكون لك
جليس غريه) [صفة الصفوة].
ٌ
الصاحلني( :متى رضيت باهلل وكيالً؛ وجدت إىل ِّ
 وقال ُ
كل
بعض َّ

خري سبي ً
ال) [إحياء علوم الدِّ ين].

 وقال مصطفى السباعي :z
ٍ
عسري إذا استعنت باهلل؛ فهو يسريُّ ،
ُّ
وكل
(كل
يسري إذا اعتمدت فيه عىل نفسك أو أ ٍ
ٍ
حد من
خلقه؛ فهو عسري) [هكذا علمتني احلياة].

 ومما اشتهر عىل األلسنة( :كُن مع اهلل وال تُبايل!).
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 أقوى لنَّذاس

ابن تيمية :z
 قال ُ
شيخ اإلسالم ُ

(االستعانة باهلل ،والتوكل عليه ،واللجوء إليه ،والدُّ عاء له؛ هي التي
ُقوي العبد ،وتُيَسِّرُ عليه األُمور ،وهلذا قال ُ
السلف:
ت ِّ
بعض َّ
من َسُه ْ
أن يكون أقوى الناس؛ فليتوكل عىل اهلل) [الفتاوى].

 وقيل:

(ال ُتز ْن إذا منع اهللُ عنك يشء ُ ِ
ُتبه،
فلو علِ ْمتم كيف ُيدب ُر الر ُّب أ ُموركم؛
كم من حمب ِته؟!).
لذاب ْت قلو ُب ْ

 جاء يف «زاد املعاد»
البن القيم :z

(فالقوة كل القوة يف
التوكل عىل اهلل).
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ُ

َ

حنني احملبني إىل الرسول األمني 

 قال عمرو بن العاص

:

(ما كان أحدٌ أحب إيل من رسول اهلل  ،وال أجل يف عيني منه ،وما
أن ِ
ئلت ْ
طيق ْ
طقت؛
كنت ُأ ُ
أصف ُه ما أ ُ
أن أمأل عيني منه إجالالً له ،ولو ُس ُ
ُ
ألين ل أ ُكن أمأل عيني منه) رواه مسلم.

 ملا حضت بالالً  الوفاةُ ،قالت امرأتُه :واحزناه!
فقال :بل واطرباه! غد ًا نلقى األحبة حممد ًا وصحبه[ .أروع القصص].
بنت خالد بن معدان( :ما كان أّب يأوي إىل فراش
 قالت عبد ُة ُ
ِ
رسول اهلل  وإىل أصحابه من
ذكر فيه شوقه إىل
مقيله؛ إال وهو ي ُ
املهاجرين واألنصارُ ،يسميهم ويقول :هم أصِل وفصِل ،وإليهم حي ُّن
رّب قب ي إليك! ..حتى يغلب ُه النو ُم)
قلبي ،طال شوقي إليهم؛ فعجل ِّ
[حمبة الرسول  بني اال ِّتباع واالبتداع].



ك ُّل القلوب إىل احلبيب ُ
َتيل
َّأما الدَّ ُ
حممد ًا
ليل إذا ذكرت َّ

ومعي هبـذا شاهـد ودليـ ُل
صارت ُدموع املحبني ُ
تسيل

 قال أنس بن مالك :
أن
(لقد أ ْدرك ُ
ْت عجائز باملدينة ال ُيصلني صال ًة إال سأ ْلن اهلل تعاىل ْ
السنة البن أّب عاصم].
ُيورد ُه َّ
ن حوض ُحم َّمد ُّ [ )
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ب
 إا اُِكرَ حلبي ُ

هذا هو حاهلم إذا ُذكر عندهم رسول اهلل  ،فام هو حالنا يا
ترى؟!
 قال إسحاق التجيبي :z

بي  ب ْعد ُه ،ال يذكرون ُه إال خشعوا ،واقشعرت
(كان
ُ
أصحاب الن ِّ
جلودهم ،وبكوا) [الشفا بتعريف حقوق املصطفى].
ٌّ
كل عىل ليال ُه أضنا ُه اهلوى
ُ
طيف حممد يف خاطري
مر
إن َّ
فاهللُ صىل واملالئكــ ُة اقتدت

وأنا اهلوى بمحمد ترياق
حار ُ
احلب يف أعامق
هاجت ب ُ
فاهت َّز ّ
كل الكون باألشــواق

السامع واملتكلم يف
 ونقل ُ
ابن مجاعة الكناين يف كتابه «تذكرة َّ
أدب العامل واملتعلم» شيئ ًا من ذلك؛ فقال :z
ِ
بي  يتغري لونه ،وينْحني.
كان اإلمام مالك إذا ُذكر الن ُّ
ِ
بي  عنده اصفر لو ُنه.
وكان جعفر بن حممد إذا ُذكر الن ُّ

ِ
َيف لسانه يف فيه ،هيب ًة
بي ؛ ُّ
وكان ابنُ القاسم إذا ُذكر الن ُّ
لرسول اهلل .
 وقال مالك بن أنس ( :zكنا ندخل عىل أيوب السختياين؛
فإذا ذكرنا له حديث رسول اهلل ؛ بكى حتى ْنرمحه) [السري].

ب املصطفى ز ْد صباب ًة
أال يا ُحم َّ
أن باملبطلني فإنام
وال تعب َّ

وضمخ لسان الذكر منك بطيبه
ب حبيبه
عالم ُة ُحب اهلل ُح ّ
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ِّ
صدق االتباع

 قال ابن القيم  zيف كتابه «مدارج السالكني»:

(ملا ك ُثر الـ ُمد ُعون للمحبة؛ ُطولِبوا بإقامة البينة عىل صحة الدعوى،
ِ
الشج ِّي.
فلو ُيعطى الناس بدعواهم الدعى اخل ِ ُِّل ُحرقة
فتنوع املدعون يف الشهود ،فقيل :ال تُقبل الدعوى إال بب ِّينة :ﱡ ﱞ ﱟ

لق كلهم ،وثبت أتْباع
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ؛ فتأخر اخل ُ
ِ
ِ
وأخالقه).
احلبيب يف أفعاله

 قال ُ
حممد :z
اجلنيدُ بن َّ

(ال ُّط ُ
رق [إىل اهلل] كلها مسدودة عىل اخللق؛ إال من اقتفى أثر الرسول
 ،واتبع ُسنته ،ولزم طريقته ،فإن ُطرق اخلريات كلها مفتوحة عليه؛

كام قال تعاىل :ﱡ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

ﳋﳌﳍﳎﱠ) [تلبيس إبليس].

 قيل للحسن البرصي :z

(سبقنا القو ُم عىل ٍ
خيل ُد ٍ
هم [أي :سود] ،ونح ُن عىل ُمحر ُمعقرة [أي:

جمروحة]! فقال :إن كنت عىل طريقهم؛ فام أَسع اللحاق هبم) [الفوائد].
 ختيذار

 قيل( :عند الشدائد َيتار الكثري منهج السالمة ،بينام َيتار ِ
القل ُة
ُ
ُ
ُ

سالمة املنهج).

 ويقول الدكتور عبد العزيز الطريفي( :ال تلتفت خلفك لرتى

كثرة األتْباع ،وإنام انظر أمامك لرتى سالمة الطريق).
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ُّ

ُ

السنة وغربة أهلها
أ ُ
تتفاوت غربتهم من
السنة ُغربا ُء يف هذا الزمن وقبل هذا الزمن،
ُ
هل ُّ
والسنة املطهرة قائدهم
وقت آلخر ،وذنبهم أنم جعلوا القرآن الكريم ُّ
ودليلهم ،واتبعوا آثار الصحابة حذو القذة بالقذة ،يسريون مع الدليل
النبي  وما صح عنه من
حيث سار ،و ُينيخون مطاَياهم ألحاديث
ِّ
سبب
أخبار ،فيتبعون وال يبتدعون ،ويقتدون وال ُيق ِّلدون؛ فكان هذا
ُ
غربتهم ،ووحش ُة الناس منهم.

 قال سفيان الثوري ليوسف بن أسباط:

صاحب ُسنة ،فابعث إليه
(يا يوسف ..إذا بلغك عن رجل باملْشق أنه
ُ
بالسالم ،وإذا بلغك عن رجل باملغرب أنه صاحب ُسنة ،فابعث إليه
بالسالم؛ فقد قل ُ
السنة واجلامعة) [تلبيس إبليس].
أهل ُّ
السنة خري ًا ،فإنم ُغرباء).
 وقال أيض ًا ( :zاستوصوا بأهل ُّ
السنة].
[اعتقاد أهل ُّ

بالسنة نجا ٌة).
 قال حممد بن شهاب الزّ هري ( :zاالعتصا ُم ُّ
[السري].

 وما أروع ما قاله السيوطي  zيف كتابه « ُدرر الكلم وغُرر
احلكم»( :السنة ..السنة ،ولو عل ْتك ِ
األسنة(.))1
ُّ
ُّ
ِ
ِ
بسنة أمحد؛ فهو من الناس أمحد).
 وقال أيض ًا ( :من متسك ُ
الرماح.
ِّ )1
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 أهل حلديث

رأيت رج ً
قال َّ
ال من أصحاب احلديث؛ فكأين
افعي ( :zإذا
ُ
الش ّ
ِ
رأيت رج ً
حفظوا لنا
بي - جزاهم اهلل خري ًا -هم
ُ
ال من أصحاب الن ِّ
األصل؛ فلهم علينا الفضل) [مواعظ الشافعي لصالح الشامي].
 ملذاا حلزنُ؟!

والسنة؛ فله
 قال عون بن عبد اهلل ( :zمن مات عىل اإلسالم ُّ
بشري ِّ
السنة].
بكل خري) [رشح اعتقاد أهل ُّ
صاحب يل كان
 وقال املعتمر بن سليامن  :zمات
ٌ

طلب احلديث ،فجزعت عليه ،فرأى أّب جزعي عليه فقال:
ي ُ
قلت :نعم.
السنة؟ ُ
يا ُمعتمر كان صاح ُبك –هذا -عىل ُّ

قال :فال جتزع عليه ،وال ُتزن عليه[ .صفة الصفوة].
السنة!! احليا ُة :رشيع ٌة
 قال عائض القرين( :ترجوا اجلنة و ُتف ِّر ُط يف ُّ

ودمع ٌة ،وركع ٌة ،وحمارب ُة بدعة) [رفع اهلمم إىل القمم].

مل يَهزّ أعمذاق لفؤ د
أ ٌ

 قال أيوب السختياين ( :zإنه ليب ُلغني موت الرجل ِمن أهل
السنة؛ فكأنام ي ُ
سقط عضو من أعضائي) [احللية].
ُّ
 هلل يغضب ألهل لسُّنة

تغضب
قال الشيخ سلامن بن فهد العودة( :إذا كان للشيعة دولة
ُ
السنة؛
هلم ،وللنصارى دول ُتامي دونم ،فإن املسلمني وأهل ُّ
يغضب هلم اجلبار ِمن ِ
فوق سبع ساموات) [وذروا ظاهر اإلثم وباطنه].
ُ
ُ
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الصحابة

 قال عبد اهلل بن مسعود :

(من كان منكم ُمتأسي ًا فليتأس بأصحاب حممد
؛ فإنم كانوا أبر
هذه األُمة ُقلوب ًا ،وأعمقها عل ًام ،وأقلها تكلف ًا ،وأقومها هدي ًا ،وأحسنها
حاالً) [جامع بيان العلم وفضله].

السقط ّي :z
الرس ّ
ي َّ
 قال َّ

سمعت بِْش بن احلارث يقول :ما أنا بيشء من عمِل أوثق به مني
(
ُ

بح ِّبي أصحاب حممد
ُ

) [احللية].

ابن القيم يف «زاد املعاد»:
وقال ُ

(قال بعض السلفُ :
مثل أصحاب حممد  مثل العني؛ ودوا ُء العني
ُ
ترك مسها).

 قال اإلما ُم الشافعي  zلبعض أصحابه:

ِ
أصحاب رسول اهلل  ،فإن
(ال ختوضن يف
النبي  غد ًا) [السري].
خصمك ُّ
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 حذرهم ..فإنهم زنذادقة

الرازي :z
 قال أبو زُرعة َّ

ينتقص أحد ًا من أصحاب رسول اهلل ؛ فاعلم أنه
(إذا رأيت الرجل
ُ

حق ،وإنام أدى إلينا
حق ،والقرآن ٌّ
زنْديق ،وذلك أن الرسول  عندنا ٌّ
أصحاب رسول اهلل  ،وإنام ُيريدون أ ْن َيرحوا
والسنن
ُ
هذا القرآن ُّ
ِ
ِ
أوىل ،وهم زنادقة) [الكفاية
والسنة،
واجلرح هبم ْ
ُ
ُشهودنا؛ ل ُيبطلوا الكتاب ُّ
يف علم الرواية].

 ويف رده عىل الطاعنني يف أصحاب النبي  قال شيخ اإلسالم
ابن تيمية :z
ُ
ِ
قدح يف
(فإن القدح يف خري القرون الذين صحبوا الرسول ٌ 
الرسول عليه السالم ،كام قال مالك وغريه من أئمة العلم ،هؤالء طعنوا
يف أصحاب رسول اهلل  إنام طعنوا يف أصحابه ليقول القائلُ :
رجل

أصحاب سوء ،ولو كان رج ً
ال صاحل ًا؛ لكان أصحابه
سوء كان له
ُ
صاحلني.
وأيض ًا فهؤالء [أي :الصحابة] الذين نقلوا القرآن واإلسالم ،ورشائع
يوجب أن
فالقدح فيهم؛
النبي  ،وهم الذين نقلوا فضائل عِل وغريه،
ُ
ُ
ِّ

ال يوثق بام نقلوه من الدِّ ين) [الفتاوى].
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ُّ

الزهد
 سِرُّ لزُّهد

 قال عبدُ اهلل بن مسعود  ألصحابه:

ُ
وأكثر اجتهاد ًا من أصحاب رسول اهلل  ،وهم
أطول صالة
أنتم
ُ

كانوا أفضل منكم.

بأي يشء؟!
قيل لهِّ :

قال :إنم كانوا أزهد يف الدُّ نيا وأرغب يف اآلخرة منكم[ .صفة الصفوة].

 وسئل احلسن البرصي  :zما َس ِ
زهدك يف الدُّ نيا؟
ُ
ُّ
ِ
ِ
مت
مت بأن رزقي لن يأخذه غريي؛ فاطمئن قلبي له ،وعل ُ
فقال( :عل ُ

بأن عمِل لن يقوم به غريي؛
مت بأن
فاشتغلت به ،وعلِ ُ
ُ

قال ذو النون ( :zما رجع من
رجع إال من الط ِر ِيق ،ولو وص ُلوا

فاستحييت
لع عِل؛
ُ
اهلل ُمط ٌ
فازهدْ يا أخي يف
ْ
إىل اهلل ما رج ُعواْ ،
أن ُأقابله عىل معصية،
الدُّ نيا ترى العجب) [الزهد الكبري].
مت بأن املوت ينتظرين؛
وعلِ ُ
فأعددت الزاد للقا ِء اهللِ).
ُ
 وهو الذي قال( :من عرف ربه أحبه ،ومن عرف الدُّ نيا ِ
زهد فيها)
ُ
[احللية].
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ك يف لدُّنيذا و آلخرة
 مل ٌ

ملحمد بن واسع  :zأوصني!
 قال رجل َّ
قال :أوصيك ْ
أن تكون ملِك ًا يف الدُّ نيا واآلخرة!
قال :كيف يل بذلك؟

قال :ازهد يف الدُّ نيا[ .احللية].

 وقال مالك بن أنس ( :zبلغني أنه ما ز ِهد أحدٌ ِيف الدُّ نيا
واتقى ،إِال نطق بِ ِ
احلكم ِة) [سري أعالم النبالء].

نص ُه:
وجاء يف «حلية األولياء» ما ّ

بعض بني ُأمية إىل أّب حازم  zيعز ُم عليه إال رفع إليه
(كتب ُ
حوائجه ،فكتب إليه:
قبلت ،وما أمسك منها
قد رفع ُت حوائجي إىل موالي ،فام أعطاين منها ُ

قنعت).
عني
ُ

لعذابد ألعمى

 قال عبد الواحد بن زيد :z

(من قوي عىل بطنه؛ قوي عىل ِدينِه ،ومن قوي عىل بطنه؛ قوي عىل
األخالق الصاحلة ،ومن ل يعرف مضته يف ِدينه من ِقبل ب ِ
طنه؛ فذاك

رجل يف العابدين أعمى) [احللية].
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ُ ُّ
لذات الدنيا

 قال مالك بن دينار :قالوا لعل بن أيب طالب  :يا أبا احلسن؛
ِصف لنا الدُّ نيا .قالُ :أ ُ
طيل أم أقّص؟ قالوا :بل أقّص.
قال :حالهلا حساب ،وحرامها النار[ .ذم الدُّ نيا].
زع
 قال احلسن البرصي ( :zاملؤمن يف الدُّ نيا كالغريب؛ ال َي ُ
نافس يف ِع ِّزها ،له ٌ
شأن وللناس شأن) [جامع العلوم واحلكم].
من ُذهلا ،وال ُي ُ

الصقر عبد العزيز بن عثامن :z
 قال أبو َّ

(ع ُظم يف أعني الناس؛ من ص ُغرت الدُّ نيا يف عينه) [تتمة صوان احلكمة].
 قال عبد األعىل التيمي ( :zشيئان قطعا عني لذات الدُّ نيا:
ِ
والوقوف بني يدي اهلل) [إيقاظ أويل اهلمم العالية].
كر املوت،
ُ
ذ ُ
ِ
هوات الدُّ نيا؛
رب عن ش
 وقال أبو سليامن الدَّ اراين ( :zال يص ُ
ِ
ِ
إال من كان يف قلبِه ما ُيشغله عن اآلخرة) [ذم الدنيا].
 وقال أحدُ الصاحلني( :الدُّ نيا عند اهلل تعاىل ال قيمة هلا ،مع أنه
ُ
تكون هلا قيمة ِعندك وأنت ال متلِكُها).
يملكُها ،فكيف
ة ملُنى
 غذاي ُ

ارف من
َيرج الع ُ
 قال ابن القيم  zيف كتابه «الفوائد»ُ ( :
الدُّ نيا ول يقض وطر ُه من شيئني :بكائه عىل نفسه ،وثنائه عىل ر ِّبه).
 وقال مالك بن دينار  :zخرج ُ
أهل الدُّ نيا من الدُّ نيا ول
يذوقوا أطيب يشء فيها!
قالوا :ما هو يا أبا حييى؟
[السري].
قال :معرف ُة اهلل تعاىل.
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املوت
 قال ُحم َّمدُ ْب ُن ُيونُس:
ِ
ِ
يش ٍء؟
كُنا عند ُزه ٍري الب ِ ِّ
اّب ،فقال له ر ُج ٌل :يا أبا عبد الرمح ِن تُويص بِ ْ
احذ ْر ال ي ْأ ُخ ْذك اهللُ وأنْت عىل غ ْفل ٍة[ .شعب اإليامن].
فقال :نع ُمْ ..

 قال م ْع ُروف الكرخي -بعد ثنائه عىل أَحد بن حنبل :-سم ْعت منه
كلمت ْني أزْعجتاين( :م ْن علِم أن ُه إذا مات ن ُِيس ،ف ْل ُي ْح ِس ْن وال ُي ِس ْئ)

[اآلداب الْشعية واملنح املرعية].

 حُسن لظنّ بذالنَّذاس

عي ( :zمن أحب ْ
 قال َّ
أن ُيقىض له باحلُسنى؛ فل ُيحسن
الشاف ّ

بالناس الظن) [مواعظ الشافعي لصالح الشامي].
 قال أحدهم:

ليصعب عليه معرفة نيته يف عمله ،فكيف يتسل ُط عىل
(واهللِ إن العبد
ُ

نيات اخللق؟!).

قال ُمصطفى السباعي :z
(ألن ُُتسن الظن فتندم ،خري من أن

تُيسء الظن فتندم) [هكذا علمتني احلياة].
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 من يعمل ملثل سذاعيت

 قالت ُأ ّم الدَّ رداء:

لـام احتض أبو الدرداء  جعل ُ
يقول :من يعمل ملثل يومي هذا؟ من

يعمل ملثل ساعتي هذه؟ من يعمل ملثل مضجعي هذا؟ ثم يقول:
ﱡﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﱠ [احللية].
 قال أبو حازم ( :zانظر الذي ُُتب أن يكُون معك يف
ِ
اآلخرة؛ فقدِّ م ُه اليوم ،وانظر الذي تكره أن يكون معك –ث ْم -فاتر ُك ُه
اليوم) [رشح الصدور بأحوال املوتى والقبور].

خعي  zيف مرضه ،فقالوا له:
 بكى إبراهيم الن ّ
يا أبا عمران ما ُيبكيك؟

بْشين :إما هبذه ،وإما
نتظر رسوالً من رّب ُي ِّ
قال :وكيف ال أبكي وأنا أ ُ

هبذه؟! [أي :إما بجنة ،أو بنار].

ملا احتض مرسوق بن األجدع بكى ،فقيل له:

[احللية].

اجلزع؟!!
ما هذا
ُ

قال :ما يل ال أجزع ،وإنام هي ساع ٌة ،وال أدري أين ُي ُ
سلك ّب ،وبني

يدي طريقان :ال أدري إىل اجلنة أم إىل النار) [صفة الصفوة].
 وملا حضت ابن املنكدر الوفاةُ؛ بكى !z
فقيل له :ما ُيبكيك؟

أتيت شيئ ًا
فقال( :واهللِ ما أبكى لذنب أعلم أين أتي ُت ُه ،ولكن أخاف أين ُ
عظيم) [إحياء علوم الدِّ ين].
حسب ُت ُه هين ًا وهو ِعند اهللِ
ٌ
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 مذا يُغين عنّي هؤالء

قال سعيد بن عامر  :zحدَّ ثني صاحب لنا قال :ملا ث ُقل حممد بن

()1
فدخلت ،فإذا قو ٌم قيام ،وآخرون
اس عليه يف العيادة،
ُ
واسع كثر الن ُ
عل فقال :أخربين ما ُيغني عني هؤالء إذا ُأخذ
قعود،
ُ
فقعدت ،فأقبل َّ

لقيت يف النار؟! [املحتضين].
بناصيتي وقدمي غد ًا ،و ُأ ُ
 من يبكي عنّي
دخلت عىل عابد وإذا أ ُ ِ ِ
حول ُه ،فإذا
قايش :z
ُ
هل بيته ْ
قال يزيد َّ
الر ّ
هو جمهو ٌد قد أجهده االجتهاد [يف العبادة والطاعة].
فبكى أبوه ،فنظر إليه ،ثم قالُّ :أَيا الشيخ؛ ما الذي ُيبكيك؟
قال :يا ُبني ،أبكي فقدك ،وما أرى من ُجهدك.
قال :فبكت ُأ ُّم ُه ،فقال :أيتها الوالدة الشفيقة الرفيقة! ما الذي ُيبكيك؟
قالت :يا ُبني؛ فِراقك ،وما أتعج ُل من الوحشة ب ْعدك؟
قال :فبكى أهل ُه وصبيانه ،فنظر إليهم ،ثم قال :يا معشرَ اليتامى -بعد
قليل -ما الذي ُيبكيكم؟
قالوا :يا أبانا نبكي فِراقك ،وما الذي نتعجل من ال ُيتم بعدك.
فقال :أقعدوين .ثم قال :أرى كلكم يبكي لدُ نياي ،أما فيكم من يبكي
الرتاب وجهي؟ أما فيكم من
آلخريت؟ أما فيكم من يبكي ملا يلقاه يف ُّ
يبكي ملسألة منكر ونكري إياي؟ أما فيكم من يبكي لوقويف بني يدي اهلل
رّب!!! قال :ثم صخ صخ ًة فامت[ .صفة الصفوة].
ِّ
 )1أي :اشتد مرضه.
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 أضحكين وأبكذاني

قال سلامن الفاريس :

واملوت
ضحكت من ُمؤ ِّمل الدُّ نيا
(أضحكني ثالث ،وأبكاين ثالث:
ُ
ُ
وضاحك ملء فيه ال يدري أمس ِ
ٍ
خط ربه أم
وغافل ال ُيغفل عنه،
ٍٍ
يطل ُبه،
ُ ْ
ُم ْرضيه.
راق األحبة حمم ٍد ِ
ُ
وأبكاين ثالث :فِ ُ
وهول املطلع عند غمرات
وحزبه،
رب العاملني؛ حني ال أدري إىل النار انصرايف،
املوت،
ُ
والوقوف بني يدي ِّ
أم إىل اجلنة) [احللية].


 حلزن

 قال احلسن البرصي :z

ورده ،وأن الساعة ِ
موعد ُه ،وأن القيام بني
( ُّ
حيق ملن يعلم أن املوت م ِ ُ
يدي اهلل تعاىل مشهدُ ُه؛ ْ
أن يطول ُحزنه) [احللية].

 وقال يونس بن عبيد :z

يت أحد ًا أطول ُحزن ًا من احلسن ،كان يقول :نضحك! ولعل اهلل
ما رأ ُ
قد اطلع عىل أعاملنا فقال :ال ُ
أقبل منكم شيئ ًا[ .احللية].
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 اكر ملوت واكر لقرب

 قال أبو عل الدَّ قاق :z

ٍ
ِ
تعجيل التوبة ،وقناع ِة القلب،
بثالث:
(من أكثر ذكر املوت؛ ُأكرم
ِ
ونشاط العبادة) [رشح الصدور].
 قال سفيان الثوري ( :zمن أكثر ِمن ِذكر ِ
القرب؛ وجد ُه روض ًة

ِمن رياض اجلنة ،ومن غفل عن
ِذكره؛ وجد ُه ُحفرة ِمن ُحفر النار)
[تسلية أهل املصائب].
 ال يغرنّك

 قال سلمة بن دينار :z
(كل ع ٍ
ُّ
مل تكر ُه ِمن أجلِ ِه املوت
ضك متى ِمت)
ُ
فاترك ُهُ ،ثم ال ي ُّ
[سري أعالم النبالء].

رصي :z
احلسن الب
 قال
ّ
ُ

(رحم اهلل رج ً
ال ل يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس ،ابن آدم! إنك
ُ
وتدخل القرب وحدك ،وت ُ
وُتاسب وحدك،
ُبعث وحدك،
متوت وحدك،
ُ
ُ
ابن آدم! وأنت
املعني ،وإ ِّياك ُيرا ُد) [احللية].
ُّ
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 حُسن خلذامتة

 قال خيثمة :z

أن يموت الرجل عند ٍ
(كان ُيعجبهم ْ
خري يعمل ُه :إما حج ،وإما عمرةٌ،

وإما غزاة ،وإما صيام رمضان) [حلية األولياء].

 قال أبو نُعيم ( :zمات جماهد وهو ساجد!) [السري].
وجماهد هذا؛ هو :اإلما ُم أبو احلجاج املكيُ ،
شيخ ال ُقراء وا ُملفْسين.

 قال يزيد بن هارون :z

(مات خالد بن معدان وهو صائم!) [السري].

 قال نوح بن حبيب ( :zكان أبو بشر جعفر اليشكري ساجد ًا
خ ْلف املقام حني مات [ )zالسري].

ابن العامد يف «شذرات َّ
الذهب» ترمجة اإلمام ابن قدامة
 ذكر ُ
املقديس  zأنه:


سمع دعا ًء؛ إال
(كان ال يكا ُد ي ُ
ٍ
صالة
سمع ِذكر
حفظ ُه ودعا به ،وال ي ُ
سمع حديث ًا إال
إال صالها ،وال ي ُ
ِ
رت ُك قيام الليل من
عمل به ،وكان ال ي ُ
وقت شبوبيته ...ومات وهو عاقدٌ
عىل أصابعه ُيس ِّبح).

ملا احتض زكريا بن عدي
 ،zرفع يديه وقال:
اللهم إين إليك ملشتاق.
َّ
[جامع العلوم واحلكم].

 قال إبراهيم بن أيب بكر بن عياشِ :
فبكيت
دت أّب عند املوت،
ُ
شه ُ
فقال :ما ُيبكيك؟! فام أتى أبوك فاحش ًة ُّ
قط[ .روضة املحبني].
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 فتذاة يف ريعذان لشبذاب

قال أبو عياش القطان  :zكانت امرأ ٌة بالبّصة ُمتعبِدة يقال هلا:

( ُمنيبة) وهلا ابنة أشد عبادة منها ،فكان احلس ُن ربام رآها وتعجب من
عبادِتا عىل حداثة ِسنِّها.
فبينام احلس ُن ذات يوم جالس إذ أتاه آت ،فقال :أما علمت أن اجلارية

قد نزل هبا املوت ،فوثب احلس ُن فدخل
عليها ،فلام نظرت إليه اجلارية بكت،

فقال هلا :ما ُيبكيك؟

الرتاب ُحيثى عىل
فقالت له :يا أبا سعيد؛
ُ

شباّب

ولم أشبع من طاعة ربي،

يا أبا

سعيد؛ ان ُظ ُر إىل والديت وهي تقول لوالدي:
احفر البنتي قرب ًا واسع ًا ،وك ِّفنها بكفن

حسن.

أول ليلةةةفي ةةة
القبةةةح أثةةة ا
لن يحويها لةَ
أثةةةةةةة ولةةةةةةةن
تحويها ألث .

نت ُأجه ُز إىل مكة لطال بكائي؛ كيف وأنا ُأجه ُز إىل ُظ ِ
لمة
واهلل ،لو ُك ُ
ُ
ِ
ال ُقبور ووحشتها وبيت الظلمة والدُّ ود؟! [صفة الصفوة /بتّصف].
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اجلنة والنار
ت
 عجب ُ

َيرج يف بعض الليل،
 قال املعىل بن زياد  :zكان هرم بن حيان ُ
وعجبت من
عجبت من اجلنة كيف نام طال ُبها؟!
و ُينادي بأعىل صوتِ ِه:
ُ
ُ
هارهبا؟!
النار كيف نام ُ
ثم يقرأ قوله تعاىل :ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜﱠ [السري].

قال اإلمام ابن القيم
 أعظم لغنب
:z
 وقال الشيخ صالح املغاميس:
(ومن أعظم الغبنْ :
أن يقول اهللُ جل )أشقى اخللق الذي
وعال﴿ :ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ مل تُدرك ُه رَح ُة اهلل
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ التي وسعت َّ
كل
ﱊ ﱋ ﱌ﴾ ،فيخ ُرب اهلل أنا يشء).

رضها الساموات واألرض ،وال
جن ة ع ُ
َيدُ أحدُ نا فيها موضع قدم) [حماَضة :آيات وعظات].
 لعذاقل

ُ
العاقل ال يرى لن ْف ِسه ثمن ًا إال اجلنة).
 قال ابن حزم ( :z

[األخالق والسري].

 وقال ابن القيم ( :zكيف يكون عاق ً
ال من باع اجلنة بام فيها
ِ
بشهوة ساعة) [الفوائد].
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 يدخل جلنَّة وهو يضحك

 قال أبو الدرداء ( :إن الذين ألسنتهم رطبة ِ
بذكر اهللِ عز وجل؛

يدخل أحدهم اجلنة وهو يضحك) [احللية].
 يدخل لنذار وهو يبكي

 قال بكر بن عبد اهلل املزين ( :zمن يأيت اخلطيئة وهو يضحك؛

دخل النار وهو يبكي) [احللية].
 ألمذان

بن جبل ( :إن املؤمن ال يطمئ ُن قل ُب ُه ،وال تسك ُن
 قال معاذ ُ
روع ُت ُه ،حتى َُي ِّلف ِجْس جهنم وراء ُه) [إحياء علوم الدِّ ين].

 أما عامر بن عبد قيس z؛ فقد سألت ُه ابن ُت ُه :ما يل أرى الناس

ينامون وال أراك تنام؟

فقال :يا بنية إن جهنم ال تدع أ ِ
باك ينام[ .الزهد البن حنبل].
ُ

مر أحدُ الصاحلني برجل يشوي حل ًام؛ فبكي!!
َّ 

ُ
تاج إىل اللحم؟!
فقال له
الرجل ما ُيبكيك؟! أو ُحم ٌ
ُ
ُ
احليوان هذه
الصالح :ال ..إنام أبكي عىل ابن آدم!! دخل
الرجل
قال
ُ

ُ
حي.
النار وهو ميت،
ويدخل ابن آدم النار وهو ٌّ
ُ
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الورع
 خري دينكم لورع

عن
 هذا العنوان جزء من حديث يرويه حذيفة بن اليامن
النبي  أنه قالُ « :
وخري
إيل من فضل العبادة،
فضل العلم أ ّ
ُ
حب َّ
دينكم الورع» [صحيح اجلامع.]4214/
 قال أشهب بن عبد العزيز :z
(إنام الورع يف املشتبهات ،وأما الكبائر فكل أحد يتقيها) [ترتيب املدارك].

الشافعي :z
 قال
ّ

احلق عند
(أشدُّ األعامل ثالثة :اجلو ُد من ِقلة،
والورع يف اخللوة ،وكلم ُة ِّ
ُ
وَياف) [صفة الصفوة].
من ُيرجى ُ

 قال سفيان الثوري :z

(عليك بالورع؛ َُيفف اهلل حسابك ،ودع ما يريبك إىل ما ال يريبك،
وادفع الشك باليقني؛ يسلم لك ِدينك) [الورع البن أّب الدنيا].
وسفيان هذا؛ قال عنه قتيبة بن سعيد:

(لوال سفيان ملات الورع) [سري أعالم النبالء].
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 لتقوى و ملتقني

البرصي :z
 قال احلسن
ّ

(ما زالت التقوى باملتقني؛ حتى تركوا كثري ًا من احلالل خمافة احلرام)

[رياض األُنس].
ُ

 وقال سفيان الثوري ( :zإنام ُسموا املتقني؛ ألنم اتقوا ما ال

ُيتقى).

 وقال مصطفى السباعي :z

(يكفيك ِمن التقوى برد االطمئنان ،ويكفيك ِمن املعصية نار القلق

واحلرمان) [هكذا علمتني احلياة].

(فحق عىل اهللِ ملن اتقا ُه؛ ْ
أن ُحي ِسن اهللُ بدايت ُه،
حسان:
ٌّ
 ويقول حممد َّ
وأن يتوىل اهللُ رعايت ُهْ ،
ْ
وأن ُحي ِسن اهلل
نايت ُه) [حماَضة :اخلوف من سوء اخلامتة].



ضرّك
 ال يَ ُ

سمعت
 وقال مؤمل ( :z
ُ
وهيب ًا يقول :لو ُقمت قيام هذه السارية؛

ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك

قال سفيان الثوري
( :zانظر درمهك
من أين هو؟ وصل يف
الصف األخري).
[الزهد الكبري للبيهقي]

حالل أم حرام؟!) [احللية].

 وقال سهل التسرتي ( :zمن أكل احلالل أطاع اهلل؛ شاء أم

أبى ،ومن أكل احلرام عىص اهلل؛ شاء أم أبى).
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 وقال ال ُفضيل بن عياض ُ ( :z
السنة؛ من عرف ما يدخل
أهل ّ

بطن ُه من حالل) [إُتاف الطالب بمنازل الطلب].

 وهذا شميط بن عجالن ُيعرفك احلقيقة فيقول:
(إنام بطنُك -يا ابن آدم -شرب يف شرب؛ فلِم ُيدخلك النار) [اإلحياء].
 قصة

بن عرفة :z
 قال احلسن ُ

فذهبت عىل ْ
أن
تعرت قل ًام بأرض الشام،
ُ
اس ُ
قال يل عبدُ اهلل بن املباركْ :
أرده إىل صاحبه ،فلام ِ
نظرت؛ فإذا هو معي ،فرجع ُت إىل
مت م ْرو،
ُ
قد ُ
ُ
الشام حتى رددت ُه عىل صاحبِ ِه[ .السري].

 لنذا فيه شركذاء

عي
 روى العباس بن سهم  :zأن امرأ ًة من الصاحلات أتاها ن ُ
زوجها وهي ت ْع ِجن ،فرفعت يدها من العجني ،وقالت:
هذا طعا ٌم قد صار لنا فيه رشكاء[ .صفة الصفوة].

أدركت أن هذا العجني ليس هلا؛ بل هو مال
 يا له من ورع دقيق!
ْ

وج؛ صار للورثة يف العجني نصيب؛ فرتكته.
زوجها ،وبموت الز ُ
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حماسبة النفس

يتبادر للذهن قول الفاروق عمر
 عند ذكر هذا املوضوع؛ َّأو ُل ما
ُ
ابن اخلطاب ( :حاسبوا أنفسكم قبل أن ُتاسبوا ،وزنوا أعاملكم قبل
ْ
أن ُتوزن عليكم) [الزهد ألمحد بن حنبل].

 وقد كان توب ُة بن الصمة بالرق ِة ،وكان ُحم ِ
اسب ًا لن ْف ِس ِه ،فحسب؛ فإِذا
َّ
هو اب ُن ستِّني سن ًة ،فحسب أيامها؛ فإِذا هي أحد وعِشرونَ ألف يو ٍم

ومخس مائة يو ٍم ،فرصخ ،وقال:
ُ

نب ،كيف ِ
يا ويلتِي! ألقى رّب بِأحد وع ْ ِ
ْشين ألف ذ ٍ
ويف ِّ
كل يو ٍم آالف
من الذنوب ،ثم خر مغش ايا عليه؛ فإِذا هو ميت[ .إغاثة اللهفان].
 قال احلسن البرصي ( :zإن العبد ال ُ
يزال بخري ما كان له

ِهه) [احللية].
واعظ من نفسه ،وكانت املحاسبة من ِّ

 وذكر ال ُفضيل بن عياض  zأمر ًا عجيب ًا يف حماسبة الن ْفس
أعرف من ي ُعدُّ كالم ُه من اجلمعة إىل اجلمعة) [صيد اخلاطر].
فقال( :
ُ
قي أشدُّ حماسب ًة لن ْف ِس ِه من سلطان
 قال ميمون بن مهران ( :zالت ُّ

غاشم ،ومن رشيك شحيح) [إحياء علوم الدِّ ين].

مت بكلمة،
قال ابن دقيق العيد ( :zما تك َّل ُ
أعددت لذلك جواب ًا بني
علت فعالً؛ إال
ُ
وال ف ُ
يدي اهلل تعاىل)[.من سري علامء السلف عند الفتن].
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حقيقتهذا

التوبة الصادقة

 قال ذو النون املرصي ( :zحقيقة التوبةْ :
أن تضيق عليك
األرض بام ر ُحبت؛ حتى ال ي ُ
فسك).
ُ
قرار ،ثم تضيق عليك ن ُ
كون لك ٌ

بن حبيب :z
 وقال طلق ُ

أن يقوم هبا ِ
(إن حقوق اهلل تعاىل أعظم من ْ
العبا ُد ،وإن نِعم اهلل أكثر من
ْ
أن ُُتىص؛ ولكن اِصبحوا تائبني ،وامسوا تائبني) [السري].
 تعجيل لتوبة

 قال لقامن احلكيم البنه( :يا ُبني ..ال ِّ
تؤخر التوبة؛ فإن املوت يأيت

بغتة) [لطائف املعارف].

 وقال أَحد بن عاصم األنطاكي( :هذه غنيمة باردة ،أصلح ما

بقي من عمركُ ،يغفر لك ما مىض) [الزهد /ألمحد].

جمذالسة لتذائبني

 قال عون بن عبد اهلل :z

(جالسوا التوابني؛ فإنم ُّ
أرق الناس ُذنوب ًا) [صفة الصفوة].

(قلب التائب بمنزلة الزجاجة؛
 وقال  zيف ن ْفس الكتاب:
ُ
الرقة
يؤ ِّثر فيها مجيع ما أصاهبا ،فاملوعظة إىل قلوهبم َسيعة ،وهم إىل ِّ
فلرب تائب دعته توبته إىل اجلنة؛ حتى
أقرب ،فداووا القلوب بالتوبة؛ ُ
أوفدته عليها ،جالسوا التوابني؛ فإن رمحة اهلل إىل التوابني أقرب).
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الذنوب واملعاصي

بن عباس
 قال عبدُ ُ

:

ِِ
(يا صاحب الذ ِ
أعظم
تبع الذنب
نب؛ ال تأمنن من ُسوء عاقبته ،ولـام ي ُ
ُ
من الذنب إذا عملت ُه ،فإن ِقلة حيائك ممن عىل اليمني وعىل ِّ
الشامل ،وأنت
أعظم ِمن الذنب الذي عملته ،وضحكك وأنت ال تدري ما
عىل الذنب؛
ُ
أعظم
عظم من الذنب ،وفرحك بالذنب إذا ظفرت به؛
اهللُ
ٌ
ُ
صانع بِك؛ أ ُ
عظم ِمن الذنب إذا ظفرت
من الذنبُ ،
وحزنك عىل الذنب إذا فاتك؛ أ ُ
ِبه.
الريح إذا حركت ِسرت بابك وأنت عىل الذنب وال
وخو ُفك من ِّ
ِ
أعظم من الذنب إذا عملته) [حلية
ضطرب فؤادك من نظر اهلل إليك؛
ي
ُ
ُ
األولياء].

ابن اجلوزي  zقائالً( :كال ُمك مكتوب ،وقو ُلك
 وصدح ُ
وشمس
حمسوب ،وأنت -يا هذا -مطلوب ،ولك ُذنوب وما تتوب،
ُ
احلياة قد أخذت يف الغروب ،فام أقسى قلبك من بني القلوب) [التبّصة].


قيل للحسن البرصي

 :zيا أبا سعيد :من أشد

الناس ُصاخ ًا يوم القيامة؟

عصيت الـ ُم َ
غيث؛
َ
(ويحكَ إذا
ُ
ستغاث مبن؟!)
فالـ ُم

فقالٌ :
رجل ُرزق نعم ًة؛ فاستعان هبا عىل معصية اهلل!! [ ُلباب اآلداب].
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 يذا خيبة لعمر

 جاء يف كتاب «صيد اخلاطر» البن اجلوزي  zأنه قال:

الشيخ يف كِ ِ
ربه حتى ترمح ُه ُ
(وقد َُي ُ
ُ
القلوب ،وال يدري أن ذلك
ان
إلِهال ِ ِه حق اهلل تعاىل يف ش ِ
بابه! فمتى رأيت ُمعاقب ًا فاعلم أنه ل ِ ُذنوب).

 وقال أيض ًا:

ِ
السن
(وقد تتأخر العقوبة وتأيت يف آخر ال ُعمر ،فيا طول التعثري مع كرب ِّ

لذنوب كانت يف الشباب!

فاحلذر احلذر من عواقب اخلطايا ،والبِدار البِدار إىل حموها باإلنابة،

فلها تأثريات قبيحة ،إن أَسعت ،وإال اجتمعت وجاءت).
لت كالم ابن اجلوزي؛ فوجدتُه واقع ًا ناطق ًا ،وصوره كثرية ،فكم
تأم ُ
قرب الناس إليه-؛ لتفريطِ ِه يف
السن ُأهني وازدرا ُه -حتى أ ُ
من كبري يف ِّ

جنب اهلل يف مايض أيامه وزهرة شبابه.

لناس عند مكربه،
ُ
ورأيت من أكرمه ا ُ
وأج ُّلوه واحرتموه برغم فقره وعجزه
ومرضه؛ غري أنه كان حافظ ًا حلدود اهلل
ُمراعي ًا ألوامره ،وجمتنب ًا لنواهيه.

 قالوا( :من جار
عىل صب ُاه؛ جارت
عليه شيخوختُه).

ابن اجلوزي  zهذا املعنى يف نفس الكتاب ،فقال:
وكرر ُ
َّ 

(باهلل عليك يا مرفوع القدر بالتقوى ،ال تبع ِعزها بذل املعايص ،وصابر
عطش اهلوى يف هجري املشتهىْ ،
وأرم ْض).
وإن أمض ْ
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 قال ابن القيم ( :zمن استحيى من اهللِ عند معصيته ،استحيى
ِ
اهللُ من ُع ِ
معصيته ،ل يستح اهلل من
قوبته يوم يلقا ُه ،ومن ل يستحِ من
عقوبته) [إغاثة اللهفان].

 وقيل( :من عظم وقار اهلل يف
قلبِه ْ
أن يعصيه؛ وقره اهلل يف قلوب
اخللق ْ
أن يذلوه) [الفوائد].
 انوب خللو ت

 قال احلكامء( :من
أحب املك ِ
ارم اجتنب
املح ِ
ارم) [أدب الدُّ نيا والدِّ ين].

 قال ابن رجب احلنبل ( :zخامت ُة الس ِ
وء تكون بسبب د ِسيسة
ُ
ِ
ِ
اس) [جامع العلوم واحلكم].
لع عليها الن ُ
باطنة للعبد؛ ال يط ُ
الْس؛ هتك اهللُ
 قال ذو النون املرصي ( :zمن خان اهلل يف ِّ ِّ
ِسرت ُه يف العالنية) [الداء والدواء].
ُ
أصل
 وقيل( :أمجع العارفون باهلل عىل أن ُذنوب اخللوات هي
االنتكاسات ،وأن عبادات اخلفاء هي أعظم أسباب الثبات).
 لتفكري يف ملعصية

ُ سئل وهيب بن الورد  :zأَيد لذة الطاعة من يعيص؟
قال :وال من هم! [أي :باملعصية] [صفة الصفوة].

 سئل ابن عيينة عن غ ٍّم ال ُيعرف سببه؟
فجزيت ِه ًا به.
َسك ول تفعلهُ ،
فقال :هو ذنب ِهمت به يف ِّ
بالْس ،والعالنية
قال ُ
الْس ِّ ِّ
ابن تيمية ُمعلق ًا( :فالذنوب هلا ُعقوباتُّ ِّ :

بالعالنية) [جمموع الفتاوى].
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 عقوبة ..ولكن ال تشعر



أعظم
 قال ابن اجلوزي ُ ( :z
املعاقبةْ :
ب بالعقوبة،
أن ال حيس املعاق ُ
وأشدُّ من ذلكْ :
أن يقع الْسور بام هو
ُعقوبة ،كالفرح باملال احلرام ،والتمكن
من الذنوب) [صيد اخلاطر].



الراسبي :z
قال عبد اهلل َّ

(اهلموم ُعقوبات ُّ
الذنوب)

األُنس].

فحات
[ن
ُ



(اهللُ يبتل املرء بتيسري
أسباب املعصية ،حتى
يعلم –سبحانه -من
َيا ُف ُه بالغيب) [القول املفيد
عىل كتاب التوحيد].

الْس
سليامن
 قال
ُ
ّ
التيمي ( :zإن الرجل ل ُيصيب الذنب يف ِّ
فيصبح وعليه مذلتُه) [الداء والدواء].
ِ ِ
ار الفضيحة ُيكدِّ ُر لذِتا) [أدب الدُّ نيا والدِّ ين].
 وقيل( :ع ُ
استغفرك يا رب

(تب ًا ملعصية أغضبتُك هبا ريب؛ ألُرِض
هبا ن ْفيس)
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 حرمذان لطّذاعة

ابن اجلوزي ( :zقال احلكامء :املعصية بعد املعصية؛
 قال ُ
العقاب
عقاب املعصية ،واحلسنة بعد احلسنة؛ ثواب احلسنة ،وربام كان
ُ
بعض أ ِ
حبار بني إَسائيل :يا رب! كم أعصيك
العاجل معنوي ًا؛ كام قال ُ
وال تعاقبني؟
فقيل له :كم أعاقبك وأنت ال تدري؟ أليس قد حرمتُك حالوة
مناجايت؟!) [صيد اخلاطر].
 جاء رجل إىل احلسن البرصي فقال له :إين أعيص اهلل و ُأذنب،
وأرى اهلل ُيعطيني ويفتح عِل من الدُّ نيا ،وال أ ِجدُ أين حمروم من يشء؟!

فقال له احلسن :هل تقوم الليل؟ فقال :ال.
فقال :كفاك ْ
أن حرمك اهللُ مناجات ُه!
 وقال ال ُف ُ
ضيل بن عياض ( :zإذا ل تقدر عىل قيام الليل
وصيام النهار؛ فاعلم أنك حم ُروم ُمكبل ،كبلتك خطيئتُك) [صفة الصفوة].
 وقال احلسن البرصي ( :zإن الرجل ليذنب الذنب؛ ف ُيحرم

به قيام الليل) [املجالسة].

 لشَّرف لعظيم

قال رجل إلبراهيم بن أدهم  :zإين ال أ ْق ِد ُر عىل قيام الليل؛
فصف يل دواء؟!!
فقال :ال ِ
فإن وقوفك
تعص ِه بالنهار ،وهو ُيقيمك بني يديه يف الليلَّ ،
الرشف ،والعايص ال ي ِ
بني يديه يف الليل من أعظم َّ
ستح ُّق ذلك الْشف.
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 هو ن ملُذنب على هلل

 قال احلسن البرصي ( :zهانوا عليه فعصوه ،ولو عزوا عليه

لعصمهم ،وإذا هان العبدُ عىل اهلل ل ُيكْرم ُه أحد؛ كام قال اهلل تعاىل :ﱡ ﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ ْ
اس يف الظاهر حلاجتهم إليهم
مهم الن ُ
وإن عظ ُ
رشهم؛ فهم يف ِ
قلوهبم أحقر يشء وأهونه) [الداء والدواء].
أو خوف ًا من ِّ
العدو إِال بعد أ ْن توىل عنك الو ُّيل،
 وقد قيل( :تاهلل ..ما عدا عليك
ُّ
فال تظن أن الشيطان غلب ،ولكن احلافظ أعرض) [الفوائد].

 قال ابن القيم :z
العز كل ِ
(املعصي ُة تورث الذل -وال بد -فإن ِ
العز يف طاعة اهلل تعاىل،
ُ

قال تعاىل :ﱡ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﱠ أي :فليطلبها بطاعة اهلل،
فإنه ال َيدها إال يف طاعته ،وكان من دعاء بعض السلف :اللهم أعزاين

بطاعتك ،وال تذلني بمعصيتك ،قال احلسن البرصي :إنم وإن
ُ
تفارق
طقطقت هبم البِغال وِهلجت هبم الرباذين()1؛ إن ذل املعصية ال
قلوهبم ،أبى اهلل إال أن يذل من عصا ُه) [الداء والدواء].

 )1الدواب.
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 مؤمنٌ ومنذافق

( :إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد
 قال عبد اهلل بن مسعود
ُتت جبل َياف أن يقع عليه ،وإن الفاجر يرى ذنوبه ُ
كذباب مر عىل أ ِنفه
فقال به هكذا( ))1رواه البخاري.
 أحالهمذا مرّ

 قال َُحيد الطويل  zلسليامن بن عل:

(لئن كنت إذا عصيت اهلل خالي ًا ظننت أنه يراك؛ لقد اجرتأت عىل ٍ
أمر

عظيم ،ولئن كنت تظن أنه ال يراك؛ فقد كفرت) [هبي يا ريح اإليامن].

 قال ُ
بالل بن سعد :z
ِ

(ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ،ولكن انظر إىل من عصيت) [الداء والدواء].

 وقال ابن القيم :z

ِ

(إن الذنب كلام ص ُغر يف عني العبد؛ ع ُ
ظم عند اهلل) [الداء والدواء].
حد
 ملعذاصي هلذا ُّ

قال احلسن البرصي ( :zإن بني العبد وبني اهلل حد ًا من املعايص
معلوم ًا؛ إذا بلغ ُه العبدُ طبع اهللُ عىل قلبِه ،فلم ُيوفقه ب ْعدها خلري) [اإلحياء].

 )1أي :دفع ُّ
الذباب عن أنف ُه بيده.
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 لعذافية

ٍ
زوجة حسناء
السعادة ليست يف مال كثري ،وال منصب رفيع ،وال

غيداء ،وليست العافية -فقط -يف جسم قوي سليم ،خال من األمراض
كل السعادة ،والعافي ُة ُّ
واألسقام ،لكن السعادة ُّ
كل العافية :أن تكون
لر ِّبك طائع ًا ُخمبِت ًا ،وأن جتعل بينك وبني الذنوب حاجز ًا وخندق ًا.
ُ سئل حكيم :ما العافية؟
قالْ :
أن يمر بك اليوم بال ذنب.
 لبهذائم تلعن لعصذاة


قال جماهد ( :zإن البهائم تلعن ُعصاة بنى آدم إذا أشتدت

السنة وأمسك املطر ،وتقول :هذا بشؤم معصية) [الداء والدواء].
 حمبّة وتأديب

من حمبة اهلل للمؤمن أن يعاجله ببالء ك َّلام وقع يف ذنب لريده إىل
ابن القيم ُ ( :zيؤد ُب [اهلل] عبد ُه املؤمن الذي
جادة الطريق ،قال ُ

ِ
يم ِعند ُه بِأ ْدنى زل ٍة وه ْفو ٍة ،فال يز ُال ُم ْست ْي ِق ًظا حذر ًا ،وأما من
ُحيب ُه وهو ك ِر ٌ
سقط ِمن عين ِ ِه وهان عليه؛ فإِنه َُيِل بينه وبني مع ِ
اص ِيه ،وكُلام أ ْحدث ذن ًبا
ُ
ُ
أ ْحدث ل ُه نِ ْعم ًة.
ني ِ
اإلهان ِة
ور ي ُظن أن ذلك ِمن كرامتِ ِه عل ْي ِه!! وال ي ْعل ُم أن ذلك ع ُ
واملغ ُر ُ
وأنه ي ِريدُ بِ ِه العذاب الش ِديد والع ُقوبة التي ال ع ِ
اقبة معها) [الداء والدواء].
ُُ
ُ
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اخلسران املبني
قال الشيخ صالح عواد املغاميس( :إن احلْسة كل احلْسة ،واملصيبة
ُ
كل املصيبةْ :
اإلنسان راحت ُه حني يعيص ربه جل وعال!
أن َيد

هلل -هو اخلُْسان املبني؛ الذي حذر اهللُ جل وعال منه،
هذا -والعيا ُذ با ِ
قال ر ُّبنا ُمذكر ًا :ﱡﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ ،وقال ر ُّبنا متوعد ًا :ﱡ ﱁ ﱂ
ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊﱋ ﱠ .

فس ْبحان من ال ختفى عليه -من عباده -خافية؛ الطائعون إذا أطاعوه،
ُ
ِ
وال ُعصاة إذا عصوه! لكن ُه ح ْل ُم اهلل جل وعال عىل عباده.

إن من ازدمحت عليه الشهوات ،وتكاثرت عليه الرغبات؛ يب عليه
أن يتذكر فضل اهلل
الرب تبارك وتعاىلْ ،
ْ
أن يواجهها بتذكّره لعظمة َّ

جل وعال عليه ،ونعامئه تبارك وتعاىل إليه :ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ ﱠ.
عليه أن يتَ ذَ كَّ ر أن كُل لذ ٍة دون اجلنة فانية ،وأن كل ٍ
بالء ُدون النار
ُْ
َ
ْ
عافية.
عليه أن يتَ ذَ كَّ ر أنه ما من أ ٍ
حد إال وس ُيوسد الرتابُ ،
وُت ُّل عنه أربط ُة
َ
ْ

وَيال بينه وبني عمله؛ ْ
ظلم
الكفنُ ،
إن خري ًا فخري ،وإن رش ًا فشرّ ،وال ي ُ
ربك أحد ًا.
أن
عليه ْ

يتَ ذَ كَّ َر املوت وسكرته ،والقرب ووحشته وظلمته ،والنفخ يف

الصور وفزعته ،والّصاط وزلته.
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وأعظم من ذلك كلّ ه؛ لو ُقدِّ ر له ْ
بأي
أن ُيقبض عىل لذته املحرمة؛ ِّ
وجه يلقى اهلل بعد ذلك؟!
بأن َيتَ ذَ كَّ َر أنه َيب عليه ْ
أن يصرب يف ترك ما
أن ُي
ؤدب نَ ْف َس ُه ْ
َ
عليه ْ
يفنى؛ ليفوز غد ًا بام َي ُلدْ ويبقى.

أن يتَ ذَ كَّ َر ما أعد ُه اهللُ جل وعال للصابرين عىل طاعته ،واملنفقني
عليه ْ

ابتغاء وجه رهبم.

قال ر ُّبنا -وهو أصدق القائلني :-ﱡﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ

ﳘﳙ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎ

ﱏ ﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗ ﱘﱙ ﱚﱛ ﱜﱝ

ﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱠ.

رحم الرامحني بقوله﴿ :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
هذا صنيعهم؛ فكافأهم أ ُ

ﱱﱲﱳﱴ﴾.
اللهم ِقنا رش ذلك اليوم ،ول ِّقنا اللهم نض ًة وَسور ًا).
 حفظ هلل حيفظك

كان بعض العلامء قد جاوز املائة سنة وهو ُمم َّتع بقوته وعقله ،فوثب
يوم ًا وثب ًة شديد ًة ،ف ُعوتِب يف ذلك؛ فقال:
الصغر؛ فحفظها اهللُ علينا يف
(هذه
جوارح حفظناها عن املعايص يف ِّ
ُ
ِ
الكرب) [أولئك األخيار].






84

ومضة

أَنني املُذنبني وحَنني املُحبني

القلب قسوته والعالج

ابن القيم :z
 قال اإلما ُم ُ

(قد أمجع السائرون اىل اهلل أن القلوب ال تُعطي ُمناها حتى تصل إىل

موالها ،وال تصل إىل موالها حتى تكون صحيحة سليمة ،وال تكون
ِ
صح هلا
صحيحة سليمة؛ حتى ينقلب داؤها فتصري نفس دوائها ،وال ي ُّ
ذلك إال بمخالفة هواها ،وهواها مرضها وشفاؤها خمالفته ،فإن استحكم

املرض؛ قتل -أو كاد.-
وكام أن من نى ن ْفس ُه عن اهلوى؛ كانت اجلن ُة مأواه ،كذلك يكون قلبه
ِ
ِ
يم البتة؛ بل التفاوت
يف هذه الدار يف جنة عاجلة ،ال ُيشبه نعيم أهلها نع ٌ
مر ال
الذي بني النعيمني كالتفاوت الذى بني نعيم الدُّ نيا واآلخرة ،وهذا أ ٌ
ُيصدِّ ُق به إال من بارش قلبه هذا) [ .اجلواب الكايف].

قال ابن اجلزري :z

(أحذر -يا أخي -أن يراك اهللُ ُمشتغ ً
ال بغريه؛ فتسقط من عينه ،وال

تكن غاف ً
ال عنه فإنه ليس بغافل عنك) [الزهر الفائح].
 أنو ع لقلوب

بعض السلف :إن القلوب جوالة؛
ابن القيم ( :zقال ُ
 قال ُ
َي ُ
َي ُ
حلش([ ))1الداء والدواء].
ول ْ
ول ْ
حول ا ُ
حول العرش ،ومنها ما ُ
فمنها ما ُ
 )1مكان قضاء احلاجة.
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 طهذارة لقلب

 قال اإلمام الغزايل ( :zطهار ُة القلب ال ُت ُ
بالكف
صل إال
ِّ
واحلب ال حي ُ
عن شهوات الدُّ نيا ،والسعاد ُة ال ُت ُ
صل إال بكثرة ِّ
صل
الذكر،
ُّ
ُ
ُتصل معرفة اهللِ إال بدوام ِذكر اهلل).
إال بمعرفة اهلل ،وال
 أسبذاب موت لقلب

حممد بن واسع :z
 قال َّ

أرب ٌع ُيمتن القلب :الذنب عىل الذنب ،وكثر ُة مثافنة النِّساء
وجمالسة املوتى .قيل:
وحديثهن ،و ُمالحاة األمحق؛ تقول له ويقول لكُ ،

()1

وما جمالسة املوتى؟
قال :جمالسة ُّ
وسلطان جائر[ .احللية].
كل غني ُمرتفُ ،
 عجبذاً!!

بن منبه ( :zواعجب ًا من الن ِ
اس يبكون عىل من
 قال وهب ُ

مات جسد ُه ،وال يبكون عىل من مات قل ُب ُه؛ وهو أشدُّ ؟!) [تنبيه املغرتين].
 قسوة لقلب

ٍ
بعقوبة أعظم من
 قال مالك بن دينار ( :zما َضب اهللُ عبد ًا

قسوة القلب) [صفة الصفوة].

 قال ابن القيم :z
القلب القايس) [الفوائد].
(أبعدُ ال ُقلوب عن اهلل:
ُ

 )1خمالطة النساء.
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 أسبذاب قسوة لقلب

قال اإلمام الشافعي ( :zاملِرا ُء يف الدِّ ين ُيقَسِّي القلب،
ُ
ويورث الضغائن) [السري].
سفيان الثوري ( :zكان ُيقال :إياكم والبِطنة؛ فإنا تُقسِّي
قال
ُ
القلب) [الزهد البن املبارك].

 قال ابن القيم :z

ُ
األكل،
(قسو ُة القلب من أربعة أشياء -إذا جاوزت قدر احلاجة:-
والنو ُم ،والكال ُم ،واملخالط ُة) [الفوائد].

 قال أبو الوفاء بن عقيل ( :zيا من َيدُ يف قلبه قسو ًة! احذر
ْ
أن تكون نقضت عهد ًا؛ فإن اهلل تعاىل يقول :ﱡ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘﲙﲚﲛﲜ ﱠ) [ذيل طبقات احلنابلة].

 أعر ض قسوة لقلب

ُ
الفضيل بن عياض قسوة القلب من عالمات َّ
الشقاء؛ فقال
عدَّ
مخس من عالمات الشقاء :القسوة يف القلب ،ومجود العني،
ٌ ( :z

وقلة احلياء ،والرغبة يف الدُّ نيا ،وطول
األمل) [طبقات األولياء].

وقال ابن القيم ( :zإذا

القلب؛ قحطت العني) [الفوائد].
قسا
ُ

قال حيي بن معاذ :z
(يا ابن آدم؛ ال ي ُ
زال ِدينُك
ب
ُم ِّ
بح ِّ
تمزق ًا؛ ما دام قل ُبك ُ
الدُّ نيا متع ِّلق ًا) [صفة الصفوة].
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 لعالج

 من طُحق عالج القلب :كثحةُ ذِكح الموت:

شكت امرأة إىل عائشة أم املؤمنني

قساوة قلبها ،فقالت:

(أكثري من ِذ ْكر املوت؛ ُّ
يرق قلبك) [إيقاظ أويل اهلمم العالية].

قيل للربيع بن خثيم  :zلو جالستنا؟
فقال :لو فارق ِذك ُْر املوت قلبي ساع ًة؛ فسد عِل[ .احللية].

 ومن ذلَ :إ امفُ ذِكح الله عزَّ وجلَّ:

 قال عمر بن اخلطاب

:

(إن هلذه القلوب إقباالً وإدبار ًا؛ فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل ،وإذا
أدبرت ِ
فألز ُموها بالفرائض)
 قال رجل للحسن البرصي :يا أبا سعيد! أشكو إليك قسوة

قلبي!

قالِ :
أذبه ِّ
بالذكر[ .روح األرواح].

 وصف ابن القيم  zالداء
والعالج فقال( :صد ُأ القلب بأمرين:

بالغفلة ،والذنب ،وجالؤه بشيئني:
باالستغفارِّ ،
والذكر).

قال ابن القيم :z

(إن يف القلب قسوة؛
َّ
كر اهلل
ال ُيذيبها إال ذ ُ
تعاىل) [الوابل الصيب].

ِ
احلي الذي
وقال أبو احلسني الوراق ( :zحيا ُة القلب يف ذكر ِّ
والعيش بالراحة؛ ْ
ُ
أن تكون حياته معه ال غريه)
ال يموت،
[نفحات األُنس].
ُ
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 ومن وسائل العالج :مجالسفُ الصَّالثين:

رأيت االشتغال بالفقه وسامع احلديث
ابن اجلوزي ُ ( :z
 قال ُ
ال يكا ُد يكفي يف صالح القلب؛ إال ْ
أن ُيمزج بالرقائق والنظر يف ِسري
الصالح
السلف يقصدون العبد َّ
السلف الصاحلني ...وقد كان مجاعة من َّ

للنظر إىل س ْمته وهدْ يه) [صيد اخلاطر].

وجدت من قلبي قسوةً؛
ُنت إذا
ُ
 قال جعفر بن سليامن ( :zك ُ
ِ
فنظرت إىل وجه حممد بن واسع ،كان كأنه ثكىل! ([ ))1السري].
غدوت
ُ
ُ
 ومنها تحَُ الشِبع:

قال أبو ُسليامن الدَّ اراين ( :zإن الن ْفس إذا جاعت وعطِشت؛
القلب) [جامع العلوم واحلكم].
القلب ورق ،وإذا شبِعت ورويت؛ عمي
صفا
ُ
ُ
 ومنها الحأ ف:

آداب النفوس ( :صالح
يقول احلارث املحاسبي  zيف كتابه
ُ
ِ
والرقة ،وفساد ا ْلقلب ا ْلق ْسوة والغلظة).
القلب الرأفة ِّ
 وآخحُ أنواع العِالج :ثفظُ اللسان:

كان عبد اهلل بن مسعود

ُيقسم ويقول( :والذي ال إله غريه

أحوج إىل طول سجن من لسان).
ما عىل ظهر األرض يش ٌء
ُ

 قال أَحد بن عاصم األنطاكي ( :zإذا أردت صالح قلبِك؛

فاستعن عليه بحفظ اللسان) [أَسار خزانة املكتبة الرتاثية].
 )1الثكىل من فقدت ولدها.

89

أمحد أبو رمان

م لقلب
 حو جز أمذا َ

( :من ك ُرم ْت عليه نفسه هانت عليه شهوته).
قال عل
قال ابن القيم ( :zالقلوب املتع ِّلقة بالشهوات؛ حمجوب ٌة عن

اهلل بقدر تعلقها هبا) [الفوائد].

القلب املعلق بالشهوات؛ ال يصلح له زهدٌ وال ورع)
 وقال( :
ُ
[الفوائد].
 لقلب آهذات وآهذات

لمه إال اإلقبال عىل
 قال ابن القيم ( :zيف القلب شعث ال ي ّ
اهلل ،وعليه وحش ٌة ال ُيزيلها إال األُنس به يف خلوته ،وفيه ُح ٌ
زن ال ُيذهبه
قلق ال ُيسكنه إال االجتامع
إال الْسور بمعرفته ،وصدق معاملته ،وفيه ٌ
عليه والفرار منه إليه.

الرضا بأمره ونيه وقضائه ،ومعانقة
وفيه
ُ
نريان حرسات ال ُيطفئها إال ِّ
طلب شديدٌ ال يقف دون ْ
أن يكون
الصرب عىل ذلك إىل وقت لقائه ،وفيه
ٌ

هو وحد ُه مطلوب ُه.

وفيه فاقة ال يسدها إال حمبته ،ودوام ِذ ْك ِر ِه ،وصدق اإلخالص له ،ولو
ُأعطي الدُّ نيا وما فيها؛ ل تُسد تلك الفاقة أبد ًا) [مدارج السالكني].

:z

(خلقت النَّار؛ إلذابة القلوب القاسية) [الفوائد].
ُ
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 حلسنة و لسيئة

 قال عبد اهلل بن عباس

:

ِ
ِ
الرزق ،وقو ًة
(إن للحسنة ضيا ًء يف الوجه ،ونور ًا يف القلب ،وسع ًة يف ِّ
يف البدن ،وحمب ًة يف قلوب اخل ْلق.

وإن للسيئة سواد ًا يف الوجه ،و ُظلم ًة يف القلب ،ووهن ًا يف البدن ،ونقص ًا
الرزق ،و ُبغض ًا يف قلوب اخللق) [الداء والدواء].
يف ِّ

 وقال سليامن التيمي :z

نور يف القلب ،وقو ٌة يف العمل ،والسيئ ُة ظلم ٌة يف القلب،
(احلسن ُة ٌ
عف يف العمل) [احللية].
وض ٌ

91

أمحد أبو رمان

الصالة
وركن اإلسالم العظيم ،هتاون النَّاس فيها بشكل عجيب!
عمو ُد الدين،
ُ

رص
وتساهلوا بحقها ،واستخفوا بمنزلتها؛ حتى من ُيصليها ربام ال حي ُ
عىل أدائها يف اجلامعة ،أو ال ُيؤدُيا يف وقتها املحدد ،واهللُ املستعان!
 خطورة ترك لصَّالة

أصحاب رسول اهلل  ال
 قال عبد اهلل بن شقيق ( :zكان
ُ
يرون شيئ ًا من األعامل تر ُكه ُكفر؛ غري الصالة) [رواه الرتمذي].


قال أَحد بن حنبل ( :zمن أراد أن يعرف مكانت ُه عند اهلل؛

فلينظر إىل مكانة الصالة عنده) [الطريق إىل اجلنة].

 قال ابن القيم :z
الصالة املفروضة –عمد ًا -من أعظم
(ال َيتلف املسلمون أن ترك َّ
ّ
عظم من إثم قتل الن ْفس
الذنوب وأكرب الكبائرَّ ،
وأن إثم ُه عند اهلل أ ُ
وأخذ األموال ،ومن إثم الزنا
:z
والرسقة ُ
وُشب اخلمر ،وأنَّه
َّ
(يا ابن آدم! إذا هانت
ُمتعرض لعقوبة اهلل وسخطه
عليك صالتُك؛ فام الذي
وخزيه يف الدّ نيا واآلخرة)
يع ّز عليك؟!) [التبّصة].
[الصالة وحكم تاركها].
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 لوقوف بني يدي هلل

 قال ابن القيم :z

(للعبد بني يدي اهلل موقفان :موقف بني يديه يف الصالة ،وموقف بني

بحق املوقف األول؛ هون عليه املوقف اآلخر،
يديه يوم لقائه ،فمن قام ِّ
ومن استهان هبذا املوقف ،ول يو ِّفه حقه؛ ُشدد عليه ذلك املوقف ،قال

تعاىل :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ

ﱍﱎﱏﱐﱑﱠ) [الفوائد].

 قال بكر املزين ( :zإذا أردت ْ
أن تنفعك صالتُك؛ فقل :لعِل
ال ُأصِل غريها) [جامع العلوم واحلكم].
 صالة جلمذاعة وتكبريةُ إلحر م

 قال سفيان بن عيينة :z

(ال تكن ِمثل عبد السوء؛ ال يأيت حتى يدعىِ ،
ائت الصالة قبل النِّداء)
ُ
ُّ

[التبّصة].

 قال إبراهيم بن يزيد التَّيمي :z

(إذا رأيت الرجل يتهاون يف التكبرية األوىل؛ فاغسل يدك منه) [السري].

البيهقي يف « ُشعب اإليامن» عن وكيع بن اجلراح أنه
 ذكر اإلما ُم
ّ
ترج خريه).
قال( :من ل يدرك التكبرية األوىل؛ فال ُ
(مكثت أربعني سنة ل ت ُف ْتني التكبرية
 قال حممد بن سامعة :z
ُ
األوىل؛ إال يوم ًا واحد ًا ماتت فيه أمي؛ ففاتتني صالة واحدة يف مجاعة)

[ِتذيب التهذيب].
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 قال أبو حرملة ( :zقال سعيد بن املسيب :ما فاتتني الصال ُة
يف اجلامعة ُ
منذ أربعني سنة).
ِ
رصه
ليس هذا فحسب؛ فقد بلغ به األمر أكثر من ذلك ،فلم يكن ح ُ
 zعىل إدراك تكبرية اإلحرام؛ بل إن ِِهته جعلته ُيسابق املؤذن ويبادر
املسجد قبل مناداته للصالة؛
ُ
املؤذن ُمنذ
حيث قال( :ما أذن

ثالثني سنة إال وأنا يف املسجد)
[السري].

قال وكيع ( :zكان
األعمش ،قريب ًا من سبعني سنة،
ل تفت ُه التكبرية األوىل) [السري].

 وقد ُسئل أحد الصاحلني :ملاذا تذهب للمسجد قبل اآلذان؟!
ُ
األذن لتنبيه الغافلني ،وأرجو أن ال أكون منهم.
فأجاب:
فارقت املسجد؛ إال ملا ال
 قال م ْسعر بن كدام ( :zلوال ُأمي ملا
ُ
ُبد ِمن ُه) [صفة الصفوة].
وري( :كان سعيد بن عبد العزيز
الص ّ
بن املبارك ّ
 قال حممد ُ
التن ُْو ِخ ُّي إذا فات ْت ُه صال ُة اجلامع ِة؛ بكى) [سري أعالم النبالء].
أن بعض طلبة العلم –يف زماننا-
ومما حي ّز يف النَّ ْفس،
ويرح القلبَّ ،
ُ
ُ
ليتهرب من صالة اجلامعة،
يبحث عن أدلة ُشعية ،وأقوال ألهل العلم؛
َّ

وُيجر عامرة املساجد؛ بل

وينرشها بني الناس!!..
فإنا هلل وإنا إليه راجعون.

 قيل( :إن من توقريك للصالة:
أن تأت قبل اإلقامة)[صفة الصفوة].
ْ
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 حي على لصَّالة

حممد بن خفيف  zبه وجع اخلارصة ،فكان إذا أصابه
 كان َّ

أقعد ُه عن احلركة ،فكان إذا نودي إىل الصالة؛ ُحيمل عىل ظهر رجل،
فقيل :لو خف ْفت عن ن ْف ِسك؟!
ف؛ فاطلبوين يف
قال :إذا سمع ُتم (حيَّ على الصَّالة) ول تروين يف الص ِّ

املقربة!!

الصالة وبه الفالج [شلل] ،فقيل
 وكان
الربيع بن ُخثيم ُيقا ُد إىل َّ
ُ
له :قد ُر ِّخص لك!
فإن استطعتم ْ
أسمع (حيَّ على الصَّالة)؛ ْ
أن تأتوها ولو ح ْبو ًا
قال :إين
ُ

[السري].

 هكذ كذانت صالتهم

 قال عبد اهلل بن مسلم بن يسار :z

(كان أّب إذا صىل كأن ُه و ٌّد ،ال ي ُ
ميل ال هكذا وال هكذا) [السري].

بن أيب رباح - zبعدما ك ُرب وضعف -يقوم إىل
 وكان عطاء ُ
الصالة ،فيقرأ مائتي آية من البقرة وهو قائم ،ما ي ُ
زول منه يشء وال

يتحرك) [سري أعالم النبالء].

 قال ميمون بن حيان :z

رأيت مسلم بن يسار ُملتفت ًا يف
(ما
ُ
صالتِه ُّ
قط؛ خفيفة وال طويلة) [احللية].


سمع ُعم ُر ب ُن اخل َّطاب
ر ُج ًال رافِ ًعا صوت ُه يف
امل ْس ِج ِد ،فقال :أتدْ ِري أين
أنت؟ [مصنف ابن أّب شيبة].
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األسدي:
الرَحن
ّ
 قال أبو عبد َّ

قلت لسعيد ِ
عرض لك
ُ
بن عبد العزيز التن ُْو ِخ ُّي :ما هذا ال ُبكا ُء الذي ي ُ
يف الصالة؟ِ
فقال :يا ابن ِ
أخي ،وما ُسؤا ُلك عن ذلك؟
قلت :لعل اهلل أن ينفعني ِبه.
ُ

مت إىل ص ٍ
لت يل جهن ُم[ .سري أعالم النبالء].
الة إال ُم ِّث ْ
فقال :ما ُق ُ

 قالت امرأ ُة مرسوق بن األجدع ( :zكان مسروق ُيصِل حتى
لست أبكي مما أراه يصنع بن ْف ِس ِه).
تورم قدما ُهُ ،فربام ج ُ

قال سعيد بن عامر
الضبعي:
(كان سليامن التَّيمي
ُ zيسب ُح اهلل يف كل
سجدة سبعني تسبيحة)
[تذكرة احلفاظ].
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قيام الليل
 لليلُ ومذا أدر ك مذا لليل؟!

 قال أبو سليامن الدَّ اراين ُ ( :z
أهل الليل يف ليلهم ُّ
ألذ من أهل

حببت البقاء يف الدُّ نيا) [إحياء علوم الدِّ ين].
اللهو يف هلوهم ،ولوال الليل ما أ
ُ
 وقال ابن املنكدر ( :zما بقي من لذ ِ
ات الدُّ نيا إال ثالث :قيام

ُ

الليل ،ولقاء اإلخوان ،والصالة يف اجلامعة) [إحياء علوم الدِّ ين].
 قال عل بن البكار ُ ( :zم ُ
نذ أربعني سنة ما أحزنني يش ٌء سوى
ُطلوع الفجر) [إحياء علوم الدِّ ين].

وحرقة قلوهبم ،وقارن حالنا معهم؛ فإنك
انظر إىل سبب ُحزهنم ُ
ستجدُ العجب!
أدركت أقوام ًا يستحيون من اهللِ
 وقال ال ُفضيل بن عياض ( :z
ُ
يف سواد هذا الليل من طول اهلجعة! إنام هو عىل اجلنب ،فإذا ُترك قال:
لك!! ُقومي ُخذي حظ ِ
ليس هذا ِ
ك من اآلخرة) [صفة الصفوة].
 ركعذات ألسحذار

فقلت له :ما فعل
رأيت اجلنيد يف النوم؛
ُ
 قال جعفر اخللدي ُ :z

اهللُ بك؟

اإلشارات ،وغابت تلك ِ
بارات ،وفنيت تلك
الع
فقال( :طاحت تلك
ُ
ُ

ال ُعلو ُم ،ونفدت تلك الرسو ُم ،وما نفعنا إال ُركيعات ُكنَّا نرك ُعها يف
األسحار) [صفة الصفوة].
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 نور على نور

 قيل للحسن البرصي  :zما ُ
بال املتهجدين بالليل أحسن
وجوه ًا؟
الناس ُ
هم اهللُ
قال :إنم خلوا بالرمحن تبارك وتعاىل؛ فألبس ُ
[املجالسة].

نور ًا من نوره.

 وقال سعيد بن املسيب :z

(إن الرجل ل ُيصِل بالليل فيجعل اهللُ يف وجهه نور ًا ُحيبه عليه كل
ألحب هذا الرجل).
مسلم ،فريا ُه من ل يره قط فيقول :إين
ُّ
 لقرب

 كانت معاذة بنت عبد اهلل رَحها اهلل ُُتيي الليل عباد ًة وتقول:

(
الرقاد يف ُظلم ال ُقبور!) [السري].
عجبت لعني تنا ُم وقد علِ ْ
ُ
مت طول ُّ
 يذا هلل!!..

 قال داود بن إبراهيم :z

احلج؛ ففزعوا واضطربوا ،فلام كان
حبس األسدُ الناس ليل ًة يف طريق ِّ
وقت السحر ،ذهب عنهم ،فنزل الناس يمين ًا وشامالً ،ثم ناموا ،وقام

طاوس ُيصِل! فقال ابنُه :أال تنام؛ فقد تعبت الليلة؟!

فقال طاوس :ومن ينا ُم السحر؟! [صفة الصفوة /بتّصف].
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 لفُضيلُ بن عِيذاض

 قال إسحاق بن إبراهيم الطربي :z

رأيت أحد ًا أخوف عىل ن ْف ِس ِه وال أرجى للناس من ال ُفضيل ،كانت
(ما ُ
َياطب إنسان ًا ،وكان إذا مر بآية
مرتسلة؛ كأنه
قراءتُه حزين ًة شهي ًة بطيئ ًة
ُ
ِّ
ِ
كر اجلنة ير ِّدد فيها وسأل.
فيها ذ ُ
احلصري يف مسجده؛
وكانت صالتُه بالليل أكثر ذلك قاعد ًاُ ،يلقى له
ُ
فيصِل يف أول الليل ساعة ،ثم تغلبه عينيه؛ في ِ
لقي ن ْفس ُه عىل احلصري؛ فينام
ُ
ُ

قليالً ،ثم يقوم ،فإذا غلب ُه النو ُم؛ نام ،ثم يقوم هكذا حتى ُيصبح ،وكان
دأبه إذا ن ِعس ْ
أن ينام .و ُيقال :أشدُّ العبادة ما كان هكذا) [سري أعالم النبالء].
وبات يف ٍ ِ
ب موال ُه
ُطوبى ملن سهرت بالليل عينا ُه
قلق من ُح ِّ
وقام يرعى ُنجوم الليل ُمنفـرد ًا

ني اهللِ تـرعـا ُه
شـوق ًا إليـه وعـ ُ

 وقال إبراهيم بن األشعث :z

ِ
صدره أعظم من الفضيل بن عياض؛ كان
رأيت أحد ًا كان اهللُ يف
(ما
ُ
إذا ذكر اهلل ،أو ُذكِر عنده أو سمع القرآن؛ ظهر به من اخلوف واحلزن،

وفاضت عينا ُه ،وبكى حتى يرمحه من بحضته ،وكان دائم احلزن شديد
الفكرة.

وبذ ِ
ِ
ِ
ال يريدُ اهلل بعلمه وعمله ،وأ ِ
ومنعه ْ
له،
وعطائه،
خذه
ما
ُ
رأيت رج ً ُ
وخ ِ
غضه وحب ِهِ ،
وب ِ
صاله كلها غريه) [احللية].
ُ ِّ
ُ
سفيان الثوري( :إذا أردت أن
إيل
ُ
 قال عثامن بن زائدة :كتب َّ
ِ
ِ
سمك ،ويقل نو ُمك؛ فأقلل من األكل) [حلية األولياء].
يصح ج ُ
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الصيام ورمضان
الذهبي ُتذير ًا شديد ًا للمتهاونني يف الصيام فقال:
أرسل اإلما ُم
ّ
رض وال عر ٍ
(وعند املؤمنني ُمقر ٌر أن من ترك صوم رمضان بال م ٍ
ض؛

رش من املكاس( )1والزاين ،و ُمدمن اخلمر؛ بل يشكُّون يف إسالمه،
أنه ٌّ
ويظنون به الزندقة واالنحالل) [فيض القدير].
حب لصيذام
ُّ 

بنت احلسن بن زيد العلوية احلسنية صائمة؛
كانت نفيسة ُ
فحضِتا الوفاةُ؛ فألح عليها من كان عندها ْ
أن تُفطر .فقالت :واعجباه!

نذ ثالثني سنة ُ
أسأل اهلل تعاىل ْ
أنا ُم ُ
أن ألقا ُه صائمة؛ أ ُأ ْفطِر اآلن؟! هذا ال
يكون! وخرجت من الدُّ نيا وقد انتهت ِمن قراءِتا إىل قوله تعاىل :ﱡ ﱤ

ﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫ ﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱﱠ.

ابن أيب مريم الغ َّساين  zفإنه ل ُيفطر؛ مع أنه كان يف النزع
َّ أما ُ
األخري ،وظل صائ ًام ،فقال له من حول ُه :لو جرعت ُجرعة ماء؟
الليل؛ فقال :أذن؟ قالوا :نعم ،فقطروا يف ف ِ
فقال بيده :ال ،ثم جاء ُ
مه

قطرة ماء ،ثم مات[ .صفة الصفوة].

 وملا احتض عامر بن قيس  zبكى! فقيل :ما ُيبكيك؟!
قال :ما أبكي جزع ًا من املوت ،وال ِحرص ًا عىل الدُّ نيا ،ولكن أبكي عىل
ِ
اهلواجر ،وقيام الليل[ .السري].
ظمأ
 )1الذي يأخذ األموال بغري حق.
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الرَحن بن األسود  zالوفا ُة؛ فبكى! فقيل له؟
 حضت عبد َّ

[أيُ :سئل عن سبب بكائه].
فقال :أسف ًا عىل الصالة والصوم!

ول يزل يتلو [أي :القرآن] حتى مات[ .السري].

ب أن أبا عثامن النهدي -وكان ال
قال معتمر :قال أيب( :إين ألحس ُ
صيب ُدني ًا -كان ليله قائ ًام ،وناره صائ ًامْ ،
وإن كان ل ُيصِل حتى ُيغشى
ُي ُ
عليه) [السري].

 وقال ابن عدي ( :zصام داود بن أّب ِهند أربعني سنة ال
يعل ُم ِبه أهله!! وكان خراز ًا(ُ ،)1
حيمل معه غداءه من عندهم ،فيتصدق به
رجع ِعشا ًء؛ ف ُيفطر معهم!) [التذكرة احلمدونية].
يف الطريق ،وي ُ
 قيل لألحنف بن قيس  :zإنك كبري والصوم ي ِ
ضع ُفك؟!
ُ ُ
ٌ
قال :إين ُأ ِعد ُه لس ٍ
فر طويل[ .السري].
سفري بعيد وزادي لن ُيبلغنـي
لست أ ْعل ُمهـا
ويل بقايا ُذنوب ُ

ما أ ْحلم اهلل عني ح ْي ُ
ث أ ْمهلني

واملوت يط ُلبُني
ت
ُ
و ُق َّوت ض ُعف ْ

اهللُ ي ْعل ُمهــا يف السـر والعلـن

رتين
وقـد َتـاد ْي ُ
ت يف ذنْبي وي ْس ُ ُ

رّب،
السلمي قبل موته( :كيف ال أرجو ِّ
 وقال أبو عبد الرَحن ّ
ت له ثامنني عام ًا) [أطايب اجلنى].
وقد ُص ْم ُ

 )1اخلراز :الذي َُييط اجللود.

أمحد أبو رمان

101

 حكمة

اجلوع طعا ٌم به يقوي اهللُ أبدان
قال حييى بن معاذ ( :z
ُ
الصدِّ يقني) [عيوب النفس].

السلف :مل ُُشع الصيا ُم؟!
وسئل بعض َّ
الغني طعم اجلوع؛ فال ينسى اجلائع) [لطائف املعارف].
فقال( :ليذوق
ُّ

 لرت ويح

الرَحن بن هرمز األعرج
بن احلصني:
ُ
 قال داو ُد ُ
سمعت عبد َّ
يقول:

القارئ
أدركت الناس إال وهم يلعنون الكفرة يف رمضان ،وكان
(ما
ُ
ُ
يقر ُأ سورة البقرة يف ثامين ركعات ،فإذا قام هبا يف اثنتي عْشة ركعة؛ رأى
اس أنه قد خفف) [السري].
الن ُ
 العتكذاف

ّهري :z
 قال حممد بن شهاب الز ّ

(عجب ًا للمسلمني! تركوا االعتكاف ،مع أن
النبي  ما ترك ُه ُم ُ
نذ ق ِدم املدينة؛ حتى قبض ُه اهلل ) [فتح الباري].
ِ
 وقال عطاء بن أيب رباح ُ ( :z
املعتكف كرجل له حاجة
مثل

برح حتى تق ي حاجتي ،وكذلك
إىل عظيم؛ فجلس عىل بابه ،ويقول :ال أ ُ
ف َيلس يف بيت اهلل ،ويقول :ال أبرح حتى ي ِ
غفر يل).
املعتكِ ُ
ُ
ُ
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 ليلةُ لقدْر

الراجني خلريها إىل
فيان
 أرشد ُس ُ
ّ
الثوري امللتمسني ليلة ال ْقدر َّ
أفضل الوسائل الغتنامها؛ فقال :z
حب إيل من الصالة) [لطائف املعارف].
(الدُّ عا ُء تلك الليلة أ ُّ

السلف َيصون ليلة القدر بمزيد اهتامم كام جاء يف
 وقد كان َّ
كتاب «لطائف املعارف».
ُحلة اشرتاها بألف درهم ،وكان يلبسها
 كان لتميم الدَّ اري
يف الليلة التي ُترجى فيها ليلة القدر.

أنه إذا كانت ليلة أربع وعْشين
 وروي عن أنس بن مالك
اغتسل وتطيب ،ولبس ُحلة وإزار ًا وردا ًء ،فإذا أصبح طواِها ،فلم
يلبسهام إال مثلها من قابل.
وَحيد
 وكان ثابت ال ُبناين ُ
الطويل يلبسان أحسن الثياب،
ويتطيبان ،و ُيط ِّيبون املسجد بالنضوح
والدخنة يف الليلة التي ُيرجى فيها ليلة
القدر.
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رمضان و القرآن
ُ
أنقل إليك هذه الصور املْشقة لتلك ال ُّثلة

الطيبة من سلفنا الصالح من كتاب «لطائف

املعارف» البن رجب احلنبِل  ،zوكيف كان

حاهلم مع القرآن يف شهر رمضان!

رمضان يقول( :إنام هو تالو ُة
الزهري  zإذا دخل
 فقد كان
ُ
ّ

القرآن ،وإطعا ُم الطعام).

ُ
رمضان؛ ترك مجيع العبادة،
الثوري  zإذا دخل
فيان
 وكان ُس ُ
ّ

وأقبل عىل قراءة القرآن.

 وهذا إما ُم دار اهلجرة مالك بن أنس z؛ كان إذا دخل
فر من قراءة احلديث وجمالس أهل العلم ،وأقبل عىل تالوة
رمضان ي ُّ
القرآن من املصحف.

كل سبع ٍ
 أما قتاد ُة  zفكان َيتم القرآن يف ِّ
ليال دائ ًام ،ويف
كل ثالث ،ويف العْش األخري منه يف ِّ
رمضان يف ِّ
كل ليلة ،وكان يدرس
القرآن يف شهر رمضان.

إبراهيم النَّخعي َ zيتم القرآن يف رمضان يف ِّ
كل ثالث
 وكان
ُ
ليال ،ويف العْش األواخر يف ِّ
كل ليلتني.
 وكان األسو ُد  zيقر ُأ القرآن يف ليلتني يف مجيع الشهر.
رحم اهللُ اجلميع ،وأعىل يف اجلنة منزلتهم.
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احلـج والعمرة
للحاج عليهم
( :لو يعلم املقيمون ما
 قال عبد اهلل بن عباس
ِّ
ِ
رواحلهم؛ ألنم وفدُ اهلل
احلق؛ ألتوهم حني يقدُ مون؛ حتى ُيق ِّبلوا
من ِّ
تعاىل من مجيع الناس) [لطائف املعارف].

عل بن املوفق  zستني حجة عىل قدميه.
َّ 
حج ّ
وجلست يف ِ
احلجر
قال :فلام تم يل ستون حجة؛ خرجت من الطواف،
ُ

وجعلت أتفك ُر :أي يشء حايل
بحذاء امليزاب،
ُ

عند اهلل ،وكثرة تردادي إىل ذلك املكان ،وال
مت؛
أدري هل ُقبِل ِمني حجي أم ُرد؟! ثم نِ ُ
ال ُ
فرأيت يف منامي قائ ً
يقول :يا عِل؛ هل تدعو إىل بيتِك إال من ُُتب؟!
ُ
فاستيقظت وقد َُسي عني[ .تاريخ بغداد/بتّصف يسري].
قال:
ُ

 قال سعيد بن جبري ( :zما أتى هذا البيت طالب حاجة ِ
لدين
ُ

أو ُدنيا؛ إال رجع بحاجته) [مصنف ابن أّب شيبة].

 قال ابن قدامة املقديس :z

ِ
واالنفراد خلدمته ،وقد كان
بالتجر ِد
(اعلم أنه ال وصول إىل اهلل @ إال
ُّ
الر ُهبان ينفردون يف اجلبال طلب ًا ل ُ
احلج رهباني ًة هلذه
فجعل ُّ
ألنس باهللُ ،
األُمة) [خمتّص منهاج القاصدين].
 قال إبراهيم النَّخعي ( :zكان ُي ِ
عجبهم إذا ق ِدموا مكةْ ،
أن ال

ُ

ّ

َي ُرجوا منها؛ حتى َيتموا القرآن) [أخبار مكة لألزرقي].
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 حزم

وَس( )1ل حيج؛ فلم
 قال سعيد بن املسيب ( :zمات ٌ
جار يل ُم ٌ
ُأ ِّ
صل عليه) [الكبائر].
 لطَّو ف

ِ
بأجسادهم،
تطوف قلوهبم
 قال الرشيف حاتم بن عارف العوين( :
ُ
طأ أرض املطاف ،وهو ي ْش ُع ُر أنه ي ُ
ال أجسادهم بقلوهبم ...ترا ُه ي ُ
طأ

النجوم) [عطاءات البلد احلرام].
نيس احلجاج واملعتمرين ،و ُمتعة
( ال َّط ُ
واف؛ وما أدراك ما الطواف؟ أ ُ
الطائفني والوافدين ،من ذاق عرف ،وليس من طاف كمن وقف!
وترتفع إىل اهلل الدعوات ،سكينة وخشوعٌّ ،
ذل
هناك تسكب العربات،
ُ

الطواف األهل واألحباب ،وشغلهم عن
اهم
ُ
للموىل وخضوع ،أنس ُ
ِ
هم األكرب :أ ْن يرىض اهلل عنهمُ ،
وشغلهم
اخلالن واألصحابِ ،ه ُ
الشاغل :الغفران يوم احلساب) [حنني املشتاق إىل بالد األشواق].

 قال عبد املجيد بن أيب رواد ( :zكانوا يطوفون بالبيت
ني ملن رآهم أنم يف
خاشعني ذاكِرين؛ كأن عىل رؤوسهم الط ُري وقع ،يست ُب ُ
ٍ
ن ٍ
وعبادة) [مثري الغرام الساكن].
ُسك
ُ
فيأخذ يف البكاء
 وكان ُأمي ُة الشامي  zيدخل الطواف؛
والن ِ
حيب ،وربام سقط مغشي ًا عليه[ .صفة الصفوة].
 )1كثري املال.
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ج
 لنِّسذاء و حل ّ

عن منبوذ بن أيب سليامن عن ُأمه :أنا

كانت عند عائشة ،فدخلت عليها موال ٌة هلا،
طفت بالبيت س ْبع ًا،
فقالت هلا :يا أم املؤمنني؛
ُ

الركن مرتني -أو ثالث ًا.-
واستل ُ
مت ُّ
رك اهلل! ال آج ِ
فقالت هلا عائش ُة :ال آج ِ
رك
ِ
ِ
[سنن البيهقي].
الرجال؟! أال كربت ومررت؟! ُ
اهلل! ُتدافعني ِّ
ماء زمزم

 قال سويد بن سعيد :z

رأيت ابن املبارك بمكة أتى زمزم ،فاستقى رشبة ،ثم استقبل ِ
القبلة
ُ
فقال:
اللهم اب ُن أّب املوال حدثنا عن حممد بن املنكدر ،عن جابر عن النبي

ماء زمزم ملا ُُشب له» وهذا أرش ُبه لعطش القيامة ،ثم
 أنه قالُ « :
رشبه[ .السري].

بن خزمية

 قيل البن خزيمة  :zمن أين ُأوتيت العلم؟

بت
فقال :قال رسول اهلل « :ماء زمزم ملا ُشب له» ،وإين ملا رش ُ
سألت اهلل ِعل ًام نافِع ًا[ .طبقات الشافعية الكربى].
ماء زمزم؛
ُ
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جلزَري
ن َ
بُ

خاوي يف ترمجة ابن
الس
ّ
 قال احلافظ َّ
اجلـزري اإلمام العامل :z

(كان أبو ُه تاجر ًا ،ومكث أربعني سن ًة ل
ُيرزق ولد ًا ،فحج ورشب ماء زمزم بنية ْ
أن
فولِد له ُحممد اجلزري).
ي ُ
رزق ُه اهلل ولد ًا عامل ًا؛ ُ
 زمزم شفذاء

ابن القيم :z
 قال ُ

فكنت
وفقدت الطبيب والدواء؛
مت فيه،
ُ
ُ
وقت بمكة س ِق ُ
(وقد مر ّب ٌ
فوجدت
آخذ رشب ًة من ماء زمزم ،وأقرأ عليها الفاُتة مرار ًا ،ثم أرشبه؛
ُ
فأنتفع هبا
الربء التام ،ثم ِصت أعتمدُ ذلك عند كثري من األوجاع؛
ُ
بذلك ُ
غاية االنتفاع) [زاد املعاد].

 وقال يف «زاد املعاد»:

بت أنا وغريي من االستثسفاء بامء زمزم
(وقد جر ُ
واستشفيت به من عدة أمراض؛ ِ
أت
ُأمور ًا عجيبة،
فرب ُ
ُ

بإذن اهلل).

 وُشب أَحد بن عبد اهلل الرشيفي  zزمزم بنية ِّ
الشفاء من

العمى؛ ُ
فشفيُ [ .مثري احلنني إىل البلد األمني].
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اجلهاد

روس أنا
بن الوليد
( :ما من ليلة َُيدى إيل فيها ع ٌ
 قال خالدُ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
كثرية اجلليد يف
الربد
ْش فيها ب ُغالم؛ أ ُّ
هلا ُحم ٌّ
حب إيل من ليلة شديدة ْ
ب ،و ُأب ُ
هبم العدو) [سري أعالم النبالء].
َسيةُ ،أص ِّب ُح ُ
 فال نذامت أعني جلبنذاء

 قال أبو الزناد :ملا احتض خالد بن الوليد

بكى ،وقال:

رب إال وفيه َضب ٌة بسيف أو
( ُ
لقيت كذا وكذا زحف ًا ،وما يف جسدي ش ٌ
العري! فال
موت
موت عىل فرايش حتْف أنفي كام ي ُ
رمي ٌة بسهم؛ وها أنا أ ُ
ُ
ني اجلبناء) [سري أعالم النبالء].
نامت أ ْع ُ ُ
 طريق ألنبيذاء

قرب الناس من درجة النُّبوة:
 قال إسحاق بن عبد اهلل ( :zأ ُ
أهل العلمُ ،
ُ
وأهل اجلهاد.
ِ
الرسل ،وأما ُ
فأما ُ
أهل
أهل العلم؛ فدلوا الناس عىل ما جاءت بِه ُّ
الرسل) [الفقيه واملتفقه].
اجلهاد؛ فجاهدوا عىل ما جاءت به ُّ
 لسَّهمُ لذي ال ُيرَدُّ

ُ سئل موسى بن نصري -األمري الكبري فاتح األندلس:z -
فزع إليه عند احلرب؟
ما كنت ت ُ

رب[ .سري أعالم النبالء].
قال :الدُّ عا ُء والص ُ
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 لطريق ملختصر ..قال احلسن البرصي ( :zإن ِّ
لكل طريق
خمتّص ًا،
وخمتّص طريق اجلنة :اجلهاد) [احللية].
ُ
معَزيذات
 مهنّئذات أم ُ

ملا استشهد صل ُة بن أشيم زوج ُمعاذة العدوية وابنُها يف بعض احلروب،
إن كُنتن جئتن للهناءْ ،
ساء عندها ،فقالت( :مرحب ًا بكن ْ
وإن
اجتمع الن ُ
كُنتن ِجئتن لغري ذلك؛ فارجعن.

وكانت ُ
حب البقاء؛ إال ألتقرب إىل رّب بالوسائل؛
تقول :واهلل ما ُأ ُّ
لعله َيمع بيني وبني أّب الشعثاء ِ
وابنه يف اجلنة) [السري].
الشهداء؛ مجامجهم صح ِ
قال عبد اهلل عزام ( :zهؤالء ُّ
العزة،

أجسادهم ُبنيان الكرامة ،دماؤهم ما ُء احلياة هلذا الدِّ ين وإىل يوم الدِّ ين).
 هِمَّة عذالية

قلت لقومي :اكـتبوين يف الغزو! قالوا:
 قال يزيد بن األسود ُ :z

لقد كربت! قال :سبحان اهلل! اكتبوين؛ فأين سوادي يف املسلمني [أي:
تكثري عددهم]؟!

قالوا :أما إذ فعلت ،فأفطر ،وتقو عىل العدو -وكان صائ ًام.-
كنت أراين أبقى حتى ُأعاتب يف نفسي ،واهلل! ال ُأشبعها من
قال :ما ُ

الطعام ،وال أوطئها من منام حتى ت ْلحق باهلل[ .السري].

ّهري  :zخرج سعيدُ بن املسيب إىل الغزو -وقد ذهبت
 قال الز ّ
إحدى عينيه -فقيل له :إنك ٌ
عليل! فقال :استنْفر اهللُ اخلفيف والثقيل؛

ْ
وحفظت املتاع[ .تفسري البغوي].
رت لكم السواد،
ُ
فإن ل يمكنني احلرب؛ كث ُ
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 حسرة

 قال أَحد بن إبراهيم  :zنظر يونس ب ُن ُعبيد إىل قدميه عند

موته؛ فبكى ،فقيل له :ما ُيبكيك أبا عبد اهلل؟
قال :قدماي ل ت ْغربا يف سبيل اهلل [ .احللية].
 صفحذات مُشرقة

 ذكر البالذري أن البوارج اهلندية – يف زمن احلجاج -استولت عىل
ٍ
سفينة كانت ُ
ُتمل نساء مسلامت ،وقام القراصن ُة اهلنو ُد بخطفهن.
والسند
فأرسل
ُ
احلجاج –وكان أمري ًا عىل العراق -إىل داهر ملك اهلند ِّ

يطالبه بإلقاء القبض عىل القراصنة ،وُترير النِّسوة .

داهر :إن يدي ليست فوق القراصنة.
فأجابه ٌ
احلجاج غضب ًا عظي ًام ،وقال :ليست فوق القراصنة!!!
فغضب
ُ

عمه حممد بن
ثم جهز أربعني ألف مقاتل ،وأسند قيادِتم إىل ابن ِّ
القاسم الثقفي –ابن السبعة عشر ربيع ًا -وسار باجليش ،وفتح اهلند
وح ِّررت النِّسوة.
والسند ،و ُقتِل داهر ،و ُألقي ُ
القبض عىل القراصنةُ ،
ِّ
[الدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات االنيار ،وقصة األندلس]

حبيب بن مسلمة الفهري،

أمري املؤمنني عثامن بن عفان
 بعث ُ
قائد ًا عِل جيش من املسلمني لتأديب الروم ،وكانت زوج ُت ُه مع ُه ،وقبل
الوطيس وماجت
أن تبدأ املعركة ،قالت له زوج ُت ُه :أين ألقاك إذا محي
ُ

الصفوف؟
ُ

قال :يف خيمة قائد الروم ،أو يف اجلنة[ .صالح البيوت].
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القرآن الكريم
 هذ لقرآن

رت
 قال عثامن بن عفان
( :لو ط ُه ْ
قلو ُبنا؛ ملا شبِعت من كالم اهلل) [إغاثة اللهفان].
 قال أبو اجلوزاء ُ ( :z
نقل احلجارة

أهون عىل املنافق من قراءة القرآن) [مصنف ابن أّب شيبة].

ُ
أفضل من
 قال سفيان الثوري ( :zسمعنا أن قراءة القرآن

ِّ
الذكر) [التذكار].

حممد بن واسع :z
 قال َّ
القرآن ُب ُ
ُ
ستان العارفني؛ فأينام حلوا
(
ِمن ُه حلوا يف نُزهة) [احللية].
 هكذ كنَّذا

(ومـــن
أكــرب األســباب الســتقامة
القلب كثر ُة قـراءة ال ُقـرآن)
[فتاوى نور عىل الدرب].

ذكر ابن أيب شيبة  zيف «مصنفه» :أن أبا صالح قال :ملا ق ِدم أ ُ
هل

اليمن يف زمان أّب بكر

فسمعوا القرآن؛ جعلوا يبكون.

فقال أبو بكر :هكذا كُنا ،ثم قست القلوب!

 حبث عن قلبك

ِ
ثالثة مواطن :عند
( :اطلب قلبك يف
قال عبد اهلل بن مسعود
الذكر ،ويف أوقات اخللوةْ ،
سامع القرآن ،ويف جمالس ِّ
فإن ل جتده يف هذه

املواطن؛ فاسأل اهلل ْ
أن ي ُمن عليك بقلب؛ فإنه ال قلب لك!) [الفوائد].
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( :تقرب إىل اهلل ما استطعت ،واعلم

أنك لن تتقرب إليه بيشء أحب إليه من كالمه) [تزكية النفوس].
 وقال حممد بن كعب ال ُقرظي ( :zمن قرأ القرآن ُمتِّع بعقلِه؛
ْ
وإن بلغ ِمئتي سنة) [املورد العذب املعني].
عليهم القرآن
 قال مالك بن دينار ( :zإن الصدِّ يقني إذا ُقرئ
ُ

قلوهبم إىل اآلخرة) [السري].
طربت ُ
عالمة حلبّ

ُ
ب
قال
سهل بن عبد اهلل ( :zعالم ُة ُح ِّ
ب القرآنُ :حب
اهللُ :حب القرآن ،وعالم ُة ُح ِّ
السنة:
السنة ،وعالم ُة ُح ِّ
بي  ،وعالم ُة ُح ِّ
ب ُّ
بي ُ :حب ُّ
ب الن ِّ
الن ِّ

ُحب اآلخرة) [ال ُلباب يف علوم الكتاب].
ت أهل لقرآن
 صفذا ُ

( :ينبغي حلامل القرآن ْ
أن ُيعرف بليله
 قال عبد اهلل بن مسعود
ِ
اس
اس ُمفطرون،
وبحزنه إذا الن ُ
ُ
اس نائمون ،وبنهاره إذا الن ُ
إذا الن ُ
ِ
اس َيلِطون،
اس يضحكون ،وبصمته إذا الن ُ
يفرحون ،وببكائه إذا الن ُ
ُ ِ
اس َيتالون.
وبخشوعه إذا الن ُ
وينبغي حلامل القرآن ْ
أن يكون باكي ًا حمزون ًا حكي ًام سكين ًا ،وال ينبغي
حلامل القرآن ْ
أن يكون جافي ًا ،وال غافالً ،وال صخاب ًا ،وال صياح ًا ،وال
حديد ًا) [الفوائد].
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 وقال رجل أليب جعفر القاري  :zهنيئ ًا لك ما آتاك من القرآن!
مت حرامهِ ،
لت بام فيه[ .السري].
وعم ُ
لت حالل ُه ،وحر ُ
قال :ذاك إذا أحل ُ
ُ
حامل ِ
ُ
ُ
ُ
راية
(حامل ال ُقرآن؛
بن عياض :z
 قال
الفضيل ُ

اإلسالم ،ال ينبغي له أن يلغو مع من يلغو ،وال يسهو مع من يسهو ،وال
يلهو مع من يلهو؛ تعظي ًام هلل تعاىل) [خمتّص منهاج القاصدين].
كان زيد بن اخلطاب ُ
حيمل راية املسلمني يوم الياممة ،ولقد انكشف
املسلمون؛ حتى غلبت بنو حنيفة عن الرحال ،فجعل زيدٌ يقول :أما
()1
أعتذر إليك
صيح بأعىل صوته :اللهم إين
الرحال فال رحال  ،ثم جعل ي ُ
ُ
من فرار أصحاّب ،وأبر ُأ إليك مما جاء به مسيلمة وحمكم بن الطفيل.
وجعل يشتدُّ بالراية يتقد ُم هبا يف نحر العدوُ ،ثم ضارب بسيفه؛ حتى
ُقتل ووقعت الراية .فأخذها سامل موىل أيب حذيفة ،فقال املسلمون :يا سال
نخاف أن نؤتى من ِقبلك!!
إنا
ُ
ِ

ُ
فقال :بئس
حامل القرآن أنا إن ُأتيتم من قبِل[ .طبقات ابن سعد].

ع بهذ لكتذاب أقو مذاً.
 إنَّ هلل يَرف ُ

نافع بن عبد احلارث عمر بن اخل َّطاب ب ُعسفان -وكان عمر
 لقي ُ
استعمله عىل مكة -فقال عمر :من است ْخل ْفت عىل أه ِل الو ِ
ادي؟
ْ
ْ
استخلفت عليهم ابن أ ْبزى ،قال :ومن اب ُن أ ْبزى؟
قال:
ُ
قالٌ :
عمر :فاستخلفت عليهم موىل؟!
رجل من موالينا ،قال ُ

 )1يف رواية :أما الرجال فال رجال.
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ِ
ال بِالفر ِائ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ض.
قال :إن ُه قار ٌئ لكتاب اهللِ تعاىل ،ع ٌ
رفع هبذا الكتاب
قال عمر
 :أما إن نبِيكُم  قالَّ « :
إن اهلل ي ُ

أ ْقوام ًا ،ويض ُع به آخر ْين» [سنن ابن ماجة].

رجل ُيكثِ ُر ِغشيان ِ
احلسن البرصي  :zكان ٌ
باب ُعمر
 قال
ُ
 :فقال له عمر :اذهب فتعلم كتاب اهلل تعاىل.
قال :فذهب الر ُ
جل ،ففقد ُه ُعمر ،ثم ِلقي ُه؛ فكأن ُه عاتبه!
ِ
وجدت يف
فقال:
كتاب اهللِ ما أغناين عن باب عمر[ .مصنف ابن أّب شيبة].
ُ

 أبو عبد لرَّمحن لسُّلمي

ُمقرئُ الكوفة؛ اإلما ُم عبد اهلل بن حبيب بن ربيعة الكويف  ،zجلس
يف مسجد الكوفة ُيع ِّل ُم القرآن -يقال :أربعني سنة -وكان يروي حديث

خريكُم من تع َّلم القرآن وع َّلمه» ويقول( :ذلك الذي
النبي ُ « :
أ ْقعدين هذا امل ْقعد) [السري /بتّصف].
 طلبذات لشذافعي

ِّ
ختتلف من شخص آلخر ،وكلام علت
لكل إنسان طلبات وغايات،
ُ
املطلوب أعىل وأرقى.
اهلم ُة وارتقت؛ كان
ُ

قال اإلمام الشافعي ( :zطل ْبنا ترك ُّ
الذنوب؛ فوجدْ نا ُه يف صالة

الضحى ،وطل ْبنا ضياء القبور؛ فوجدْ نا ُه يف قراءة القرآن ،وطل ْبنا ُعبور
ُّ
الّصاط؛ فوجدْ نا ُه يف الصوم والصدقة ،وطل ْبنا ظل العرش؛ فوجدْ نا ُه يف
ِّ
ٍ
إخوة صاحلني).

115

أمحد أبو رمان

 عتذ ر خذالد بن لوليد

قال خالد بن الوليد

( :لقد منعني كثري ًا من القراءة [أي :يف

القرآن] اجلها ُد يف سبيل اهلل) [مسند أبو يعىل].

انظر ما هو عذره؟! اجلها ُد هو من شغل ُه عن القرآن؛ فام هو عذرنا؟!

 و بن تيمية يتندم

شيخ اإلسالم ابن تيمية  zندمه يف آخر حياته -وهو يف سجن
أظهر ُ

القلعة -عىل عدم إيالء كتاب اهلل الغاية القصوى فقال:
(قد فتح اهللُ عِل يف هذا ِ
احلصن -يف هذه املرة -من معاين القرآن...

وندمت عىل تضييع أكثر أوقايت يف
ُ

غري معاين القرآن) [ذيل طبقات احلنابلة].

 هل بكيت مثله؟

قال عمرو بن ُم َّرة :z

رأت مث ً
ال من القرآن فلم
نت إذا ق ُ
( ُك ُ
كيت عىل ن ْفيس؛ ألن اهلل تعاىل يقول:
أفهم ُه ،ب ُ

ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ)
ﲗ
ﱡﲓ ﲔ ﲕ

[تفسري ابن كثري].
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 مع إلمذام مذالك

 قال أبو بكر األويس:

ِ
ِ
ٌ
موته بسنني ،وكان كثري
املصحف قبل
مالك قد أدام النظر يف
(كان
ِ
القراءة ،طويل البكاء) [ترتيب املدارك].

 وقال ابن وهب:

قيل ألخت مالك :ما كان ُش ُ
غل مالك يف بيته ؟
املصحف ،ال ِّتالو ُة[ .سري أعالم النبالء].
قالت:
ُ
ْ

 بك أو ال تبك

قال حسني بن عمرو العنقزي  :zملا نزل بعبد اهلل بن إدريس

املوت ،بكت ابنتُه.
ُ

ختمت القرآن يف هذا البيت أربعة آالف ختمة.
فقال :ال تبك! فقد
ُ

[صفة الصفوة].

 بقيَت لفذاحتة

البغدادي  :zأن أحد العلامء تُويف ُفرئي يف
اخلطيب
 ذكر
ّ
ُ
املنام؛ فقالوا :ما فعل اهللُ بِك؟
وذهبت تلك العلوم -يعني :علوم
ذهبت تلك الشطحات،
فقال:
ْ
ْ
قيت لنا سور ُة الفاُتة؛ ُكنَّا نُعلمها عجائز يف قريتنا ،نفع اهللُ هبا.
الدُّ نيا -وب ْ

الس ْمعاين:
قال َّ

رؤي -أبا منْصور اخلياط -بعد موته ،فقال :غفر اهللُ ِيل بِ ِ
تعليمي
ْ
ْ
ُ ْ
ُ
ِ
الص ْبيان الفاُتة[ .سري أعالم النبالء].
ِّ
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ُ

ذكر اهلل عز وجل
 مُحذال

 قال أبو َحزة البغدادي ( :zمن املُحال أن ُُتبه ثم ال تذكره،
أن تذكره ثم ال ُي ِ
ومن املُحال ْ
وجدك طعم ِذكره ،ومن املُحال أن جتد طعم
ِذكره ثم ُيشغلك بغريه) [سري أعالم النبالء].
الربيع  zعن بعض أصحابه أنه قال:
 وذكر
ُ
(عالم ُة ِحفظ اهلل :كثر ُة ِذكره؛ فإنك لن ُُتب شيئ ًا إال أكثرت ِذكره).
 قال ذو النون ( :zمن اشتغل قل ُب ُه ولسانُه ِّ
بالذكر؛ قذف اهللُ يف
قلبِه نور االشتياق إليه) [جامع العلوم واحلكم].
 قال عاصم األحول( :كان عامة

كالم ابن سريينُ :س ْبحان اهلل العظيم،
ُس ْبحان اهلل وبحمده) [صفة الصفوة].
يت ِم ْسعر ًا
الس َّامك :رأ ُ
 وقال ُ
ابن َّ
بن كِدام ِيف الن ْو ِم ،ف ُق ْل ُت :أي العم ِل

وجدْ ت أنفع؟

قال :ذك ُْر اهلل.
:z
(املحب هلل؛ ال ي ُ
غفل عن ذكر اهلل
ّ
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 جنذاة

( :ما يشء أنجى من عذاب اهلل من ِذكر

 قال معاذ بن جبل

اهلل) [صحيح الرتغيب].

 وقال أبو برزة األسلمي

ذكر اهلل
ُيعطيها ،وآخر ي ُ

ال يف ِح ِ
( :لو أن رج ً
جره دنانري

اكر أفضل) [حلية األولياء].
؛ لكان الذ ُ

 أدرك القو ُم ما للذكر من
عظيم أجر وفضل ،فجع ُلو ُه

حياهتم .قال إسامعيل بن عمر
 :zدخلنا عىل ورقاء بن عمر
يموت ،فجعل
بن كليب وهو
ُ
وَيلل ويذكُر اهلل ،فلام ك ُثر
كرب ُ
ُي ِّ

قال حييى بن معاذ :z

(يا جهول يا غفول! لو سمعت
رصير القلم حني يري يف اللوح
ت طرب ًا)
املحفوظ بذكْرك؛ مل َّ
[حلية األولياء].

الناس قال البنه:
ُ

السالم ،ال ُيشغلوين عن ريب[ .تذكرة احلفاظ].
اكفني ر َّد َّ

 لصحذابة و لذِّكر

 كانوا

ِ
كر اهلل؛
يتحاد ُثون ،ويتناشدون األشعار ،فإذا جاء ذ ُ

انقلبت محاليقهم([ .)1املستطرف].

 )1باطن جفن العني.
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 حلمد هلل

 كان الفقيه بكر املزين يميش وأمام ُه رجل يعمل ح َّطاب ًا ،و ُيكرر
استغفر اهلل)!
أثناء مشيه( :احلمدُ هلل،
ُ
فقال له بكر املزين :أال ُجتيدُ غريها؟!

فقال احلطاب :بىل فإين أحفظ القرآن ،واعلم

ب بني ذنب أو
الكثري ،ولكن املرء ال يزال يتقل ُ

استغفر اهلل من الذنب ،وأمحده عىل النعمة.
نعمة ،وأنا
ُ
ِ
اب.
فقال الفقيه :جهل بكر وعلم احلط ُ
 قال بعضهم :من أكثر من قول( :احلمدُ هلل) ك ُثر الداعون له.
قيل له :ومن أين قلت هذا؟

قال :ألن كل من ُيصِل يقول :سمع اهللُ ملن محده.

 وقال آخر:

(لو ُرزق العبدُ الدُّ نيا وما فيها ،ثم قال :احلمدُ هلل؛ لكان إهلا ُم اهللِ ل ُه
ِ
أعظم نعمة ِمن إعطائه الدُّ نيا وما فيها؛ ألن نعيم الدُّ نيا يزول،
باحلمد
ُ
ِ
احلمد يبقى).
وثواب
ُ

 قال احلسن البرصي ( :zما ِمن رجل يرى
تتم
نعمة ا ِ
هلل عليه فيقول( :احلمدُ هلل الذي بنعمته ُّ
الصاحلات)؛ إال أغنا ُه اهللُ وزاد ُه ِمن فضلِ ِه).
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االستغفار
حقيق ْ
أن يكون له جمالس َيلو فيها؛
 قال مرسوق ( :zاملر ُء
ٌ
فيذكر ُذنوبه ،ويستغفر منها) [تاريخ دمشق].

 فهم هذا امل ْعنى رباح القييس فقال ( :zيل ن ِّيف وأربعون ذنب ًا،
استغفرت ِّ
لكل ذنب مائة ألف مرة) [صفة الصفوة].
قد
ُ


األولياء واألتقياء :اإلكثار
 ومن مجلة الوصايا التي كان يتبادهلا
ُ


من االستغفار:

األبرار يتواصون بثالث:
 فقد قال مالك بن دينار ( :zكان
ُ
ِ
بسجن اللسان،
وكثرة االستغفار ،وال ُعزلة) [احللية].
 وقال احلسن البرصي ( :zأكثروا ِمن االستغفار يف ُبيوتِكم،
ِ
ِ
موائدكم ،ويف ُط ِ
ِ
جمالسكم ،وأينام كُنتم؛
أسواقكم ،ويف
رقكم ،ويف
وعىل
فإنكم ما تدرون متى تنزل ِ
املغفرة) [تزكية النفوس].
 نهجُ لصذاحلني

أن ال تُقبل
إذا ما رأيت إنسان ًا ُيكثر االستغفار بعد الطاعات ،وَيشى ْ
الصاحلني.
منه؛ فاعلم أنه سلك طريق الفاحلني ،وسار عىل درب َّ
 قال ابن القيم :z
االستغفار ع ِقب الطاعات :طريق ُة الصاحلني) [مدارج السالكني].
(
ُ
 وقال ابن رجب احلنبل ( :zإذا ل تستطع أن ُتنافس الصاحلني
يف أعامهلم ،فنافس املذنبني يف استغفارهم).
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 آهٍ ثمّ آه!

 قال ابن اجلوزي ( :zأسف ًا لعبد كلام ك ُثرت أوزار ُه؛ قل
استغفاره ،وكلام ق ُرب من ال ُقبور؛ قوي ِعنده ال ُفتور) [التبّصة].

 قال حييى بن معاذ :z

(مسكني ابن آدم ! قلع األحجار أهون عليه من ترك األوزار) [السري].

 أغبى لنّذاس وأمحقهم

 قال ابن القيم ( :zأغبى الناس من ضل يف آخر سفره ،وقد

قارب املنزل) [الفوائد].
الر ُ
حيل إىل ديار اآلخرة
قرب َّ
ُ

فاجعل إهلي خري ُعمري آخره
خربوين بِ ِ
بن عبد العزيز  zجللسائه :أ ِ
أمحق الن ِ
اس؟
عمر ُ
 قال ُ

قالواٌ :
رجل باع آخرت ُه بدُ نيا ُه.
عمر :أال ُأنب ُئكم بأمحق منه؟! قالوا :بىل.
فقال ُ
رجل باع آخرته بدُ نيا ِ
قالٌ :
غري ِه[ .املورد العذب املعني].
ُنر ِّق ُع ُدنيانا بِت ْم ِز ِيق ِدينِنا *** فال ِدينُنا يبقى وال ما نُر ِّق ُع
 طوق جنذاة

عل بن أيب طالب
قال ّ

قيل له :وما ُ
طوق النجاة؟!
واالستغفار.
قال :التوب ُة
ُ

وق الن ِ
 :عجب ًا ملن َيلك ومع ُه ط ُ
جاة !
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مفتذاحُ لفرج

 وقال ابن صبيح :شكا ٌ
رجل إىل احلسن البّصي اجلدوبة.
فقال له :است ِ
غفر اهلل.
وشكا آخر إليه الفقر.
فقال له :است ِ
غفر اهلل.

وقال له :آخر ادع اهلل ْ
أن يرزقني ولد ًا.
فقال له :است ِ
غفر اهلل.
وشكا إليه آخر جفاف بستانه.
فقال له :است ِ
غفر اهلل.
فقلنا له يف ذلك؟

ُ
يقول يف سورة نوح:
قلت من عندي شيئ ًا ،إن اهلل تعاىل
فقال :ما ُ

ﱡﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﱁﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆﱇ

ﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱠ [تفسري القرطبي].

 نِعم جلذار

 قال أبو املنهال ( :zما جاور عبدٌ يف ِ
قربه من ٍ
جار؛ أحب إليه
ٍ
استغفار كثري) [جامع العلوم واحلكم].
من
لت ألخ يل :أوصني.
 وقال بكر بن عبد اهلل ُ :zق ُ

ِ
احلمد
فرت ِمن
فقال :ما أدرى ما أقول! غري أنه ينبغي هلذا العبد أن ال ي ُ
ِ
صلح النِّعم ُة اال باحلمد
واالستغفار؛ فإن ابن آدم بني نعمة وذنب ،وال ت ُ

نب إال بالتوبة واالستغفار[ .مفتاح دار السعادة].
صلح الذ ُ
والشكر ،وال ي ُ
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ُّ

الدعاء

اللهم اغفر
 قال لقامن احلكيم  zالبنه( :يا ُبني! ِّ
عود لسانكَّ ( :

يل)؛ فإن هلل ساعات ال ي ُر ُّد فيهن سائ ً
[حسن الظن باهلل].
ال) ُ

 قيل لإلمام أَحد  :zكم بيننا وبني عرش الرمحن؟
ٍ
قال :دعو ٌة صادق ٌة من ٍ
قلب
صادق[ .تزكية النفوس].

 قال طاوس لعطاء:

(إياك أن تط ُلب حوائجك إىل من

أغلق باب ُه ُدونك ،وَيعل دونا
حجابه ،وعليك بمن بابه مفتُوح إىل
يوم القيامة ،أمرك ْ
أن تسأل ُه ،ووعدك
ْ
أن َُييبك) [جامع العلوم واحلكم].

(أحدُ هم ُحيدّ ثني ألدعو له
ُ
أحدث آخر
غيب ًا ،وأنا
ليشملني يف دعائه ،وك ّلنا
-يا اهلل -ببابك واقفون).

القلوب الصادقة ،واألدعي ُة الصاحلة؛ هي
 قال ابن تيمية ( :z
ُ

العسكر الذي ال ُيغلب) [الفتاوى].
ُ

ابن القيم  zيف
 وعن تأليفه لكتاب «مفتاح دار السعادة» قال ُ
مقدمته( :إذ كان هذا ِمن بعض النُزل والتُّحف التي فتح اهللُ هبا عِل حني

ِ
ببابه مسكين ًا ذليالً ،وتعريض
انقطاعي إليه ِعند بيتِ ِه ،وإلقائي ن ْفيس
بيته و ِ
لنفحاته يف ِ
حوله ُبكر ًة وأصيالً؛ ما خاب من أنزل به ثوائجهُ وعلَّق
به آماله وأصبح ببابهِ مُقيماً وبثِماهُ نَزيالً).
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 ومما قاله الشيخ حممد حممد املختار الشنقيطي يف حمارضته «دمعة
يف احلج»:

ِ
ِ
( ُ
يقول ُ
بعباده أن املبتىل إذا صدع بدعائه
رمحة اهلل
بعض العلامء :من
وكان صادق ًا ،ال ُيعطيه اهللُ فقط تفريج ال ُكربة؛ بل ُيعطيه ت ْفريج ال ُكربة

وزيادة ،ولذلك قال اهلل :ﱡ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ

ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱠ).

جبت ملن يعرفك كيف يرجو غريك!
 قال بعض السلف( :يا رب؛ ع ُ

جبت ملن يعرفك كيف يستعني بغريك!) [جامع العلوم واحلكم].
وع ُ

الروائع قوهلم:
 ومن َّ

أت له ُحسن الظ ِّن باهللِ).
(ال أعلم ما َُي ِّب ُئ يل الغد! لكني خب ُ

 قصة وعِربة

ريح ،واضطربت
كان
إبراهيم بن أدهم  zيف البحر؛ وهبت ٌ
ُ
اس ،فقيل لبعضهم :هذا إبراهيم بن أدهم؛ لو سألته ْ
أن
الس ُفن ،وبكى الن ُ

رأس ُه ،فدنا
يدعو اهلل! وكان إبراهيم قائ ًام يف ناحية من السفينة ،م
ٌ
لفوف ُ
إليه وقال :يا أبا إسحاق ،ما ترى ما فيه الناس؟

إبراهيم رأس ُه ،وقال :اللهم قد أريتنا قدْ رتك؛ فأرنا رمحتك!
فرفع
ُ
الراوي :فهدأت الس ُفن[ .وفيات األعيان].
قال َّ
ُ
الدعاء
وما تدري بام صنع
أهتزأ بالدعاء وتزدريه
ُ
سها ُم الليل ال ُُتطي ولكـن

انقضـــاء
هلا أمد ولألمــد
ُ
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العلم والعلماء

 قال َّ
افعي :z
الش ّ
(من أراد الدُّ نيا فعليه بالعلم ،ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم) [مواعظ

الشافعي لصالح الشامي].
 بهذ سبقونذا

 قيل حلمدون القصار  :zما ب ُال كالم السلف أنفع من كالمنا؟
ِ
ونجاة النفوس ،ورضا الرمحن،
لعز اإلسالم،
قال :ألنم تكلموا ِّ

لعز النفوس ،وطلب الدُّ نيا ،ورضا اخللق[ .صفة الصفوة].
ونحن نتكل ُم ِّ

السلف
 قال حممد خلف سالمة -يف معرض حديثه عن علامء َّ
وطلبهم للعلم:-

(لقد كانوا يطلبون العلم للعمل ،وكانوا ُي ْبغضون اجلدال واالفرتاض،
وَيابون الفتوى ،و ُي ِقلون الكالم و ُيكْثرون العمل ،ويع ِّظمون كتاب اهلل

بي  ،ويؤثرون
بسنة الن ِّ
كثري ًا ،ويتلونه بتدبر وتفهم وتأثر ،ويعملون ُ
العلم الذي يؤثر يف قلوهبم و ُيرق ُقها ،و ُيؤدي هبم إىل زيادة يف تعظيم
وحيبون االستامع أكثر مما ُحيبون
اهلل وحمبته وخوفه ورجائه وطاعته؛ ُ
الكالم ،و ُيؤثِرون عدم الظهور ُّ
العلم خوف ًا من اهلل
والشهرة ،ويزيدُ هم
ُ
وسوء ظن بالن ْفس) [املورد العذب املعني].
وتواضع ًا وانكسار ًا ُ
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 صدْقُ ملعلم

الربيع بن سليامن بطي ُء الفهم ،فقال له الشافعي :z
 كان َّ

قدرت ْ
أن ُأطعمك العلم ألطعمتك!) [طبقات الشافعية الكربى].
(لو
ُ

ابن مجاعة :z
وقال ُ

(كنا إذا رأينا يف ٍ
صبي نباه ًة؛ ألقينا عليه ِشباكنا ،فال ُنخرج ُه إال عامل ِ ًا).
 تَهَجّد لعلمذاء

 قال اإلمام الشافعي ( :zال بد للعال ِمن ِو ٍ
رد من أعامله ،يكون
ُ
ّ
ُ
بينه وبني اهلل تعاىل) [مواعظ الشافعي].
طلب احلديث عند
 قال عبد الصمد بن سليامن ُ :z
كنت أ ُ
فبت ليل ًة ،فوضع املاء عندي ،فلام أصبح
اإلمام أمحد بن حنبل z؛ ُّ
ِ
ستعمل ُه!!
نظر إىل املاء؛ فوجد أين ل أ
ُ
يكون له ور ٌد من الليل!!
ب حديث ال
فقال :صاح ُ
فقلت :أنا مسافر.
ُ
فقالْ :
وإن كُنت مسافر ًا!! لقد حج مْسوق العابد؛ فام نام إال ساجد ًا.

[تاريخ دمشق]

 لعلم هلل

 دخل اإلما ُم الفقيه عبد اهلل بن ُحمرييز  zدكان ًا يريد ْ
أن يشرتي
ِ
ثوب ًا ،فقال ٌ
فأحسن
رجل -قد عرف ُه -لصاحب املحل :هذا اب ُن حمرييز؛
بيعه ،فغضب اب ُن حمرييز! وطرح الثوب ،وقال:
إنام نشرتي بأموالنا ،لسنا نشرتي بديننا[ .صفة الصفوة].
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حممد بن يوسف األصبهاين  zال يشرتي ُخبزه من خباز
 وكان َّ
واحد ،وال ب ْقل ُه من بقال واحد ،ويقول :لعلهم يعرفوين! ولكن إذا جئته

سمع عنه؛ فتقع يل املحاباة ،فأكون
ألول وهلة ال ي ُ
عرف أين فالن الذي ي ُ
ِ
ممن ي ُ
بدينه[ .البداية والنهاية /بتّصف].
عيش
 إلمذام بن لقيِّم

ٍ
عبادة
ابن رجب احلنبل يف ترمجة ابن القيم( :كان  zذا
 قال ُ
بالذكر ،وش ٍ
وِتج ٍد ،وطول صالة إىل الغاية ال ُقصوى ،وتأ ٍ
له وهلج ِّ
غف
باملحبة ِ
واإلنابة واالستغفار واالفتقار إىل اهلل ،واالنكسار له ،واالطراح
بني يديه عىل عتبة عبوديته.

ف بمعاين
ل أشاهد مثله يف ذلك ،وال
رأيت أوسع منه ِعل ًام ،وال أعر ُ
ُ

والسنة وحقائق اإليامن منه ،وليس هو املعصوم ،ولكن ل أر يف
القرآن ُّ

معناه مثله...

ٍ
مرات كثرية ،وجاور بمكة ،وكان ُ
أهل مكة يذكُرون عنه من
وحج
ِ
ب منه) [ذيل طبقات احلنابلة].
شدة العبادة ،وكثرة الطواف أمر ًا ُيتعج ُ
 بنذاء لنَّفْس

قال اإلمام الشافعي :z
(من تعلم القرآن؛ ع ُظمت قيم ُت ُه ،ومن تكلم يف الفقه؛ نام قدْ ر ُه ،ومن

ويت ُحج ُت ُه ،ومن نظر يف اللغة؛ رق ط ْب ُعه ،ومن نظر يف
كتب احلد ْيث؛ ق ْ
ِ
لم ُه) [سري أعالم النبالء].
احلساب؛ ج ُزل رأ ُي ُه ،ومن ل ي ُص ْن ن ْفس ُه ،ل ينفع ُه ع ُ
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 أثر لعلم على صذاحبه

لب الع ْلم ،فال ي ْلب ُث
 قال احلسن
البرصي ( :zكان الر ُج ُل ي ْط ُ
ّ
وز ِ
هد ِه ،ولسانِ ِه ،وب ِ
ّص ِه) [سري أعالم النبالء].
أ ْن يرى ذلك ِيف خت ُّش ِع ِهُ ،

عْشة
 قالت أ ّم سفيان الثوري البنها سفيان( :يا ُبني ..إذا كتبت ْ
أحرف؛ فانظر ..هل ترى يف ن ْف ِسك زياد ًة يف خشيتِك ِ
ِ
ووقارك؟!
وحلمك
ْ
ضك وال تنف ُعك!) [صفة الصفوة].
فإن ل تر ذلك؛ فاعلم أنا ت ُّ
رسذالة من بن جلوزي إىل طلبة لعلم

أن
ابن اجلوزي بكلامت تُكتب بامء ال ُعيون ،وال ينبغي ْ
نصحنا ُ
تغيب عن القلوب وال ُعيون؛ ملن يرجو يف اجلنان األهنار وال ُعيون،
َُي ُّلكم ،وبمقدار تعظيم قدْ ره
فقال ( :zإنه بقدر إجاللكم هلل

رأيت -واهلل -من أنْفق عمره
واحرتامه؛ ُيع ِّظم أقداركم وحرمتكم ،ولقد ُ
يف العلم إىل ْ
أن ك ُربت ِسن ُه ،ثم تعدى احلدود؛ فهان عند اخل ْلق ،وكانوا ال
يلت ِفتون إليه مع غ ِ
زارة ِعلمه ،وقو ِة جماهدته.

رأيت من ُيراقب اهلل يف صبوته؛ مع ُق ِ
ولقد
صوره باإلضافة إىل ذلك
ُ
العال؛ فعظم اهلل قدْ ره يف القلوب ،حتى علِق ْت ُه ووصفته بام يزيد عىل ما فيه
من اخلري.
ورأيت من كان يرى االستقامة إذا استقام ،وإذا زاغ؛ مال
ُ

اللطف ،ولوال عموم السرت وشمول رمحة الكريم؛
عنه
ُ

تأديب ،أو
الفتضح هؤالء املذكُورون ،غري أنه يف األغلب
ٌ

ف يف العقاب) [صيد اخلاطر].
تلط ٌ
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 مو طن لتّهم

موطن اهللكات ،وساحة الدَّ ركات ،ق َّل من يسلم منه ،بل ربام مل يسلم
السلطان؛ ُم ُ
عرتك املنايا ،وطريق الرزايا والباليا.
منه أحد؛ ذاكم هوُ :
باب ّ

بن املسيب ( :zإذا رأيتم العال يغشى األمراء؛
قال سعيد ُ

فاحذروا منه؛ فإنه لص) [خمتّص منهاج القاصدين].
 لسلطذان بعد لشيب

 قال عمر بن عبد املجيد:

(الس ُ
لطان من
قالواُّ :
السلطان).
اعتزل ُّ

اعتم شهر ب ُن حوشب [أي :لبس
عاممته] وهو ُيريد ُسلطان ًا يأتيه؛ ثم أخذ املرآة فنظر يف وجهه وعاممته؛

فنظر إىل حليته فرأى شيب ًة ،فأخذها بيده ،ثم نفض عاممته ،ثم جعل يقول:
لطان بعد الشيب؟! [تاريخ دمشق].
الس ُ
الس ُ
لطان بعد الشيب!! ّ
ّ

بن زيد :z
 قال َحا ُد ُ

كان أيوب السختياين صديق ًا ليزيد بن الوليد ،فلام ويل يزيدُ اخلالفة،
يوب :اللهم أن ِْسه ِذكْري! [السري].
قال أ ُ
 لقدوة

ِ
ِ
حب إلينا
 قال
الزهري ( :zكنا نأيت العال؛ فام نتعل ُم من أدبِه أ ُّ
ّ
ِ ِ ِِ
من ع ْلمه) [اقتضاء العلم العمل].

الشافعي ( :zمج ُال العلامء :كر ُم الن ْفس ،وزينة العلم:
 قال
ّ

الورع واحللم)

[مواعظ الشافعي لصالح الشامي].
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 لعلمذاء و لعهد

 قال احلجاج ليحيى بن ي ْعمر :ما ُ
تقول يف واسط؟ [مدينة بناها
احلجاج]؟ فقال له :ما ُ
أقول فيها ،وقد بنيتها من غري مالِك ،وسيسكنُها

غري أهلك!
ُ

فقال له احلجاج -يف غيظ وغضب : -ما محلك عىل ما قلت؟
ِ
العهد أال يكتموا الناس حديث ًا.
قال :ما أخذ اهللُ تعاىل عىل العلامء من

ِ

قال له احلجاج :أل ختش سيف احلجاج؟!
فقال له حييى :لقد مأل ْتني خشي ُة اهلل جل وعال؛ فلم تد ْع مكان ًا خلشية

سواه)[ .إيقاظ أويل اهلمم العالية]

 أدبٌ جمّ

 قال ُمعاذ بن سعيد  :zكُنا عند عطاء بن أّب رباح ،فتحدث
ٍ
ٌ
آخر يف حديثه.
رجل بحديث؛ فاعرتض ُ
فقال عطاءُ :سبحان اهلل! ما هذه األخالق ،ما هذه األخالق؟!

أعلم منه به-؛ فأري ُه أين ال ُأحس ُن
إين
ُ
ألسمع احلديث من الرجل -وأنا ُ
من ُه شيئ ًا[ .صفة الصفوة].

عل بن أيب طالب
 قال ّ

:

ُ
واملال تُفنيه
والعلم حي ُرسك،
ُترس ُه
خري من املال؛ ألن املال
ُ
ُ
ُ
(العلم ٌ
ُ
واملال حمكو ٌم عليه ،مات
حاكم
والعلم
والعلم يزكو عىل اإلنفاق،
النفق ُة،
ٌ
ُ
ُ

أعيانم مفقودة
هر،
ُ
ُخزان املال وهم أحياء ،والعلام ُء باقون ما بقي الد ُ
وآثارهم يف القلوب موجودة) [جامع بيان العلم].
ُ
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 خلالف ال يُفسد لود د

وح َّق لك أن تعجب من ُطالب علم هذا الزمان!
ت ْعجب -واهللُ -

بعضهم بعض ًا،
َيتصمون ويتهاجرون ألدنى خالف ،و ُيبدِّ ُع و ُيف ِّس ُق ُ
خلالف ِ
ٍ
وسع
ويتبادلون الشتائم والتُّهم؛ بل ربام كفر أحدُ هم اآلخر
الصحابة والعلامء األخيار قبلنا!!

ومن تتبع كُتب القوم وردودهم :عرب الفضائيات وشبكة املعلومات
يسمع ،ولقذاعة ما يقر ُأ ،فإنا هلل
رأس ُه هلول وشناعة ما
ُ
(اإلنرتنت)؛ يشيب ُ

وإنا إليه راجعون!

 قال التابعي اجلليل حييى بن سعيد األنصاري :z

وحي ِّرم هذا ،فال يرى
(ما برح املستفتون يستفتون ،ف ُي ِح ُّل هذاُ ،
املحرم هلك
املحر ُم أن املح ِّلل هلك لتحليله ،وال يرى املح ِّل ُل أن
ِّ
ِّ
لتحريمه) [جامع بيان العلم].

أن تقرأ هذا القول لسفيان الثوري ،تريث وتأمل يف مسائل
 قبل ْ
فرق املسلمني ُ
ومت ِّزقهم ،هل هلا أصول وأدلة رشعية ؟ وهل
اخلالف التي ُت ِّ

سبقنا بقوهلا علامء أجالء؟ ْ
ب والتباغض،
فإن كانت كذلك؛ فلامذا التعص ُ

وملاذا التهاجر والتدابر؟

قال - zويا لروعة ما قال( :-إذا رأيت الرجل ي ُ
عمل العمل

الذي قد اختُلف فيه ،وأنت ترى غري ُه؛ فال تنه ُه).
وقال أيض ًا( :ما اختلف فيه الفقهاء ،فال أنى أحد ًا من إخواين أن يأخذ

به) [الفقيه واملتفقه].
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الصديف :z
يونس
 قال ُ
ّ

افعي! ناظرتُه يوم ًا يف مسألة ،ثم افرتقنا ،ولقيني؛
ما ُ
رأيت أعقل من الش ِّ

ثم قال:
فأخذ بيديَّ ،

أن نكون إخوان ًا؛ ْ
يا أبا موسى! أال يستقيم ْ
وإن ل نتفق يف مسألة؟.
[سري أعالم النبالء].

 كتب عبد اهلل بن عبد العزيز العمري -العابد -إىل اإلمام مالك
ابن أنس حي ّضه عىل االنفراد والعمل ،فكتب إليه مالك:
(إن اهلل
قسم األعامل كام قسم األرزاقُ ،فرب رجل ُفتِح له يف
الصالة ،ول ُيفتح له يف الصوم ،وآخر ُفتِح له يف الصدقة ،ول ُيفتح له يف
الصيام ،وآخر ُفتِح له يف اجلهاد ول يفتح له يف الصالة.
ِّ
رضيت بام فتح اهلل يل
الرب؛ وقد
ُ
ْش العلم وتعليمه من أفضل أعامل ِ ِّ
ون ْ ُ
فيه من ذلك ،وما أظ ُّن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه ،وأرجو أن يكون كالنا
وَيب عىل ِّ
كل واحد ِمنا أن يرىض بام ُق ِسم له ..والسالم).
عىل خري،
ُ

[التمهيد البن عبد الرب.]185/7/

 وقال ابن القيم ( :zالرجل اجلليل الذي له
وآثار حسنة ،وهو من
صالح،
يف اإلسالم قد ٌم
ٌ
ٌ
اإلسالم وأهله بمكان؛ قد تكون من ُه اهل ْفوة والزلة،
ومأجور الجتهاده ،فال َيوز أن
معذور؛ بل
هو فيها
ٌ
ٌ
ُيتبع فيها ،وال َيوز ْ
أن ُِتدْ ر مكانته وإمامته ومنزلته
من قلوب املسلمني) [إعالم املوقعني].
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ُب لرئذاسة
طالب لعلم وح ُّ

حب الرئاسة؛ تلك الشهوة اخلفية واملخيفة!
ّ
ٌ
وهوس ُم ِّ
ومتأصل يف النفوس ،كم
تجذ ٌر يف القلوب،
مرض ُعضال،
ٌ
ٌ
قسم من ظ ٍ
حيتاج -بعد عون اهلل-
ص منها
ُ
هر ،ونكس من رأس ،والتخل ُ
إىل جهاد للنفس كبري.

 قال سفيان الثوري ( :zما

الرياسة!
ُ
رأيت ُّ
الزهد يف يشء أقل منه يف ِّ
ترى الرجل يزهد يف املطعم واملْشب واملال

والثياب ،فإذا نُوزع يف الرياسة؛ حامى عليها
وعادى) [حلية األولياء].

 وقال ابن اجلوزي ( :zوإين

 قال اإلمام مالك
الر ُجل
( :zإ َّن َّ
إذا ذهب يمد ُح
ن ْفسه ،ذهب هباؤُ ُه)
[سري أعالم النبالء].

تدبر ُت أحوال أكثر العلامء واملتزهدين؛ فرأيتهم يف عقوبات ال ُحيِ ُّسون
هبا ،ومعظمها من ِقبل طلبهم للرياسة) [صيد اخلاطر].
 ليس ألمر بذالسهل

 قال أبو احلسن السريوين الصغري :z

آخر ما َيرج من رؤوس الصدِّ يقنيُ :حب الرياسة)
( ُ

[نفحات األُنس].
ُ

ُ
الفضيل بن عياض ( :zلق ْل ُع اجلبال
 وقال
باإلبر؛ أهون من قلع رئاسة قد ثبتت يف ال ُقلوب) [أخبار أصبهان].
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 هلو ن

 قال سهل بن حممد بن سليامن ( :zمن تصدر ق ْبل أوانِ ِه؛ فقد
تصدى هلو ِ
انه) [السري].

 وقال َّ
الرياسة؛ فرت ِمنه ،وإذا تصدر
افعي ( :zمن طلب ِّ
الش ّ
احلد ُ
كثري) [صفة الصفوة].
ث؛ فاته ٌ
علم ٌ
 حذر

 قال الشافعي :z

(كتب حكيم إىل حكيم :يا أخي! قد ُأوتيت ِعل ًام ،فال تُدنس ِعلمك
بظلمة الذنوب ،فتبقى يف الظلمة يوم يسعى ُ
أهل العلم بنور ِعلمهم)
[مواعظ الشافعي لصالح الشامي].

 قال أكثم بن صيفي
ب املديح؛
(ح ّ
ُ :z
الضياع).
رأس َّ
ُ
ب
(ح ّ
 قالوا قدي ًامُ :
الظهور؛ يقس ُم الظهور).
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الفتوى واإلفتاء
 لفر ر من لفتوى

رأيت ثالثامئة من أصحاب بدر؛ ما فيهم
( :لقد
الرباء
 قال
ُ
ُ
ب ْ
أن يكفي ُه صاحبه ال ُفتيا) [املعرفة والتاريخ].
من أحد إال وهو ُحي ُّ

الرَحن بن أيب ليىل :z
 وقال عبد َّ
أدركت عْشين ومائة من األنصار من أصحاب الرسول ؛
(لقد
ُ

ُيسأل أحدهم عن املسألة؛ فريد هذا إىل هذا ،وهذا إىل هذا! حتى ترجع إىل
األول) [املعرفة والتاريخ].

 قال عمرو بن دينار لقتادة لـام جلس لل ُفتيا:
عمل وقعت؟ وقعت بني اهلل وبني ِ
ٍ
عباد ِه،
أي
(تدري يف ِّ

وقلت :هذا يصلح ،وهذا ال يصلح) [ذ ُّم اجلاه واملال].
 خوف ووجل

أدركت أقوام ًا ْ
إن كان أحدهم ل ُيسأل عن
 قال عطاء ( :z
ُ
اليشء؛ فيتكلم وإنه لري ِعد!) [املعرفة والتاريخ].

 وكان النَّخعي ُ zي ُ
سأل؛ فتظهر عليه الكراهة ،ويقول:
(ما وجدت أحد ًا تسأله غريي؟!) [ذ ُّم اجلاه واملال].
 جمنون!!

 قال عبد اهلل بن مسعود

عنه؛ فهو جمنون) [الطرباين الكبري].

( :من أفتى الناس يف ِّ
كل ما يسألونه
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 بكذاء فقيه ملدينة

قال عبد اهلل بن وهب :حدَّ ثني مالك قال :أخربين رجل أنه دخل

عىل ربيعة بن عبد الرمحن -ربيعة الرأي؛ فقيه املدينة ومفتيها يف زمنه-

فوجده يبكي.

فقال له :ما ُيبكيك؟ وارتاع لبكائه!
فقال له :أمصيب ٌة دخلت عليك؟!
ِ
مر عظيم،
فقال :ال ولكن استُفتي من ال علم له ،وظهر يف اإلسالم أ ٌ
الْساق[ .جامع بيان العلم].
ولب ُ
عض من ُيفتي ها هنا أحق بالسجن من ُّ
 غضبُ إلمذام مذالك

ُ سئل اإلمام مالك  zعن مسألة؛ فقال :ال أدري.
أردت ْ
أن ُأعلم هبا
فقال له السائل :إنا مسأل ٌة خفيف ٌة سهل ٌة ،وإنام
ُ

األمري!

خفيف ،أما سمعت
فغضب وقال :مسأل ٌة خفيف ٌة سهل ٌة! ليس يف العلم
ٌ

قول اهلل تعاىل :ﱡ ﱖﱗﱘﱙﱚﱠ ؟ [ترتيب املدارك].

واإلمام مالك هو القائل:

فتيت؛ حتى ِ
شهد يل سبعون أين ٌ
أهل لذلك) [الفقيه واملتفقه] .ومع
(ما أ ُ
ذلك يقول :ال أدري!!
وعن عطاء ( :zال ينبغي ألحد أن ُيفتي الناس ،حتى يكون

عاملًا باختالف الناس) [جامع بيان العلم].
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 قَطعُ لسذاني أَحبّ إليّ

حممد بن أيب بكر  zعن يشء،
ُسئل العامل الفقيه القاسم بن َّ
فقال :ال ُأ ْح ِسنُ ُه.
عرف غريك!
فقال السائل :إين جئ ُتك ال أ ُ

فقال له القاسم :ال تنظر إىل طول حليتي ،وكثرة الناس حويل؛ واهلل ما
ُأ ْح ِسنُ ُه!
فقال شيخ من قريش جالس إىل جنبه :يا ابن أخي الزمها! فواهلل ما

رأيتُك يف جملس أنبل منك اليوم.
ألن ُيقطع لساين؛ أحب إيل من ْ
فقال القاسم :واهلل ْ
أن أتكلم بام ال ِعلم

يل به[ .إعالم املوقعني].
 جرأة

 قال سحنون بن سعيد :z

جْس الناس عىل ال ُفتيا أقلهم عل ًام ،يكون عند الرجل الباب الواحد
(أ ُ

من العلم؛ فيظ ُّن أن احلق كله فيه!) [عوائق الطلب].

بن عبد العزيز  zعن مسألة ،فقال:
 و ُسئل عمر ُ
(ما أنا عىل ال ُفتيا بجريء) [ذ ُّم اجلاه واملال].
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سالمة الصَّدر
 كان رجل يؤذي أبا هريرة بلسانه :فقيل له :مات فالن.
 :ليس يف املوت شامتة[ .تاريخ دمشق].

فقال
ابن
 وعند حديثه عن شيخه ُ -
شيخ اإلسالم ابن تيمية -قال ُ
القيم يف «مدارج السالكني»:

عيت إليه
(كان يدعو ألعدائه ،ما رأي ُته يدعو عىل واحد منهم ،وقد ن ُ
يوم ًا أحد ُمعارضيه الذي كان ي ُ
فوق الناس يف إيذائه وعدائه؛ فزجرين

وأعرض عني وقرأ﴿ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾.

وذهب لساعته إىل منزله فع َّزى أهله وقال :اعتربوين خليف ًة له ونائب ًا
عنه ،أساعدكم يف ِّ
كل ما ُتتاجون إليه ،وُتدث معهم ب ُلطف وإكرام؛
بعث فيهم الْسور ،فبالغ يف الد ِ
عاء هلم حتى تعج ُبوا منه).

قال
:z

الرسي

فرحم اهلل اجلميع

السقطي

ِ
(من أج ِّل أخالق األبرار؛ سالمة

الصدر لإلخوان ،والنصيحة هلم)

الصحبة واإلخوة].
[أدب العْشة وذكر ُ

 قال قاسم اجلوعي
ُ
(أفضل العبادة؛
:z

ُ
وأفضل
مكابد ُة الليل،
طرق

اجلنَّة؛

سالمة

الصدر) [بستان العارفني].
َّ
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قال احلارث املحاسبي :z

(واعلم أنه ال طريق أقرب من الصدق ،وال دليل أنجح من العلم ،وال
رأيت أنفى للوسواس من ترك ال ُفضول ،وال
زاد أبلغ من التقوى ،وما
ُ

ووجدت كرامة املؤمن تقوا ُه).
أنور للقلب من سالمة الصدر،
ُ

[رسالة املسرتشدين]

 قال الفضيل بن عياض :z
(ما أدرك ِعندنا من أدرك بكثرة الص ِ
الة والصيام ،وإنام أدرك عندنا
ْ
بسخاء األُنفس ،وسالمة الصدور ،والنُّصح لألمة).

 قال سلامن بن فهد العودة:

[جامع العلوم واحلكم]

ٍ
(ال تسمح لقلبِك –أبد ًاْ -
عابد هلل؛ ملجرد
أن يفرح بموت مسلم
َّ
خصومة بينك وبين ُهْ ،
فإن أبى قل ُبك إال هذا؛
فتخل عن ُه فإنه ليس قلب ًا؛ بل
احلجارة ،بل ِ
هو حجر ِمن ِ
احلجار ُة ألني منه وأرق ،فهي تبكي ملوت
ٌ
املؤمن ،كام قال تعاىل :ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ ).

[ ُشكر ًا أَيا األعداء].
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ي عن املُنكر
األم ُر باملعروف والنَّه ُ
وظيفة ألنبيذاء و ملرسلني

 قال أبو الدرداء

:

موعظة ِ
ٍ
ٍ
يع ُظ هبا قوم ًا ،يقوم
بصدقة أحب إىل اهلل من
(ما تصدق مؤم ٌن

بعضهم وقد نفع ُه اهللُ هبا) [تاريخ دمشق البن عساكر].

قال ابن القيم :z

(فالدعوة إىل اهلل تعاىل :هي وظيف ُة املرسلني وأتباعهم ،وهم ُخلفاء
الرسل يف ُأممهم والناس تب ٌع هلم) [جالء األفهام].
ُّ

 قال شجاع بن الوليد:

فرت عن األمر
خرج مع سفيان
الثوري ،فام يكا ُد لسان ُه ي ُ
( ُ
ِّ
كنت أ ُ
باملعروف والنهي عن املنكر؛ ذاهب ًا وراجع ًا) [احللية].
 لرِّفق

فتى َي ُّر
 قال ثابت ال ُبناين  :zمـر بصلة بن أشيم وأصحابه ً
أصحاب ِصلة ْ
أن يأخذوه بألسنتهم أخذ ًا شديد ًا.
ثوب ُه ،فهم
ُ
فقال صل ُة :دعوين أكفكم أ ْمر ُه!
فقال للفتى :يا ابن أخي! إن يل إليك حاجة ،قال :وما حاج ُتك؟
حب ْ
أن ترفع إِزارك ،قال الفتى :نعم ،ونِعم عني ،فرفع إزار ُه.
قالُ :أ ُّ

فقال صل ُة ألصحابه:

هذا كان أ ْمثل مما أردتم ،لو شت ْمتُموه وآذيتموه؛ لشتمكم[ .احللية].
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ُ
اإلنسان بعباد اهلل أرحم؛ كان
 قال ابن عثيمني رَحه اهلل( :كلام كان

إىل رمحة اهلل أقرب) [رشح رياض الصاحلني].

 قال ُ
بعض الدعاة:

باحلق –سبحانه-؛ ازددت رمح ًة باخل ْلق).
(كلام ازددت معرف ًة ِّ
 من أبو ب جلهذاد

قال ابن باز ( :zالتعاون مع رجال اهليئة اآلمرين باملعروف
حق من ص ُلحت نيته)
رب من اجلهاد يف سبيل اهلل ،يف ِّ
الناهني عن املنكر؛ ُيعت ُ
[جمموع رسائل وفتاوى ابن باز].

 أمقتُ خللق عند هلل

ابن القيم ( :zما أكثر من يتعبد اهلل برتك ما أوجب،
قال ُ

فيتخىل وينقطع عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ مع قدرته عليه،
ٌ
تارك ما ال يعنيه! فهذا
جمتمع عىل ر ِّبه،
تقرب إىل اهلل بذلك،
ٌ
ويزعم أنه ُم ِّ
من أمق ِ
ِ
ت اخل ِ
وأبغضهم إليه)[ .إغاثة اللهفان].
لق إىل اهلل تعاىل
قال العمري الزاهد ( :zمن ترك األمر باملعروف والنهي عن
املنكر خماف ًة من املخ ُلوقني؛ نُزعت منه الطاعة ،ولو أمر ولد ُه أو بعض
مواليه؛ الستخف بح ِّق ِه) [الداء والدواء].

هي
األمر باملعروف والن ُ
قال الشوكاين  zيف «فتح القدير»( :و ُ
عن املنكر من أهم القواعد اإلسالمية وأج ِّل فرائض الْشعية ،وهلذا كان
تاركه رشيك ًا لفاعل املعصية ،و ُمستحق ًا لغضب اهلل وانتقامه).
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وقال عبد الرَحن بن نارص بن السعدي  zعند تفسريه لقوله
تعاىل ﴿ :ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ.

(وهكذا سن ُة اهلل يف عباده ،أن العقوبة إذا نزلت؛ نجا منها ِ
اآلمرون
ُ

باملعروف والناهون عن املنكر) [تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان].

 صرخة بن لقيّم وأمحد ديد ت

ابن
☜ دوت رصختُه فأسمعت ،فهل بلغك النداء؟ اسمع ..قال ُ
(وأي ِدين وأ ُّي ٍ
خري فيمن يرى حمارم اهلل تُنتهك ،وحدوده
القيم :z
ُّ

رغب عنها ،وهو بار ُد القلب،
وسنة رسول اهلل ُ ي ُ
تُضاع ،ودين ُه ُيرتك ُ
ٌ
شيطان ناطق.
ساكت اللسان شيطان أخرس؛ كام أن املتكلم بالباطل
ُ
وهل بلي ُة الدِّ ين إال من هؤالء الذين إذا سلِمت هلم مآكلهم

ورياساِتم؛ فال ُمباالة بام جرى عىل الدِّ ين ،وخيارهم املتحزن املتلمظ،
ولو نُوزع يف بعض ما فيه غضاضة عليه يف جاهه أو ماله؛ بذل وتبذل
ِ
وسعه ،وهؤالء
وجد واجتهد ،واستعمل مراتب اإلنكار الثالثة بحسب
مع سقوطهم من عني اهلل ،ومقت اهلل هلم؛ قد ُبلوا يف الدُّ نيا بأعظم بلية
موت ال ُقلوب ،فإن القلب كلام كانت حيا ُت ُه
تكون وهم ال يشعرون؛ وهو ُ
وانتصار ُه للدِّ ين أكمل).
أتم؛ كان غض ُب ُه هلل ورسولِه أقوى،
ُ




رب العاملني].
[إعالم املوقعني عن ِّ
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☜ وتأمل الداعية أَحد ديدات  zلتخلف املسلمني عن واجب
الدعوة إىل اهلل ،فرصخ بمرارة وهتف بحرارة؛ فقال:

ِ
املبْشين يندفِعون يف نِ ٍ
واحد لِنشر ِدينهم ،والتضحية
طاق
(وبينام نرى ِّ
بحياة الرتف والبذخ ،والعيش يف أدغال أفريقيا ،والصحاري احلارقة ال
يفعل املسلمون ذلك.
نسمع من يدعوننا إىل االنطالق للدعوة إىل اهلل يف بِقاع العال  ،إنم
قلام
ُ
ُحيدِّ ثوننا عن الصالة والزكاة فحسب) [هذه حيايت ..سرييت ومسرييت].
 لصرب ..لصرب
قال أويس القرين ( :zإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ل
يدع للمؤمن صديق ًا! نأ ُم ُرهم باملعروف؛ فيشتِ ُمون أعراضنا ،وَيدون عىل
ذلك أعوان ًا من الفاسقني ،حتى -واهلل -لقد رموين بالعظائم! وأيم اهلل!
أن أقوم هلل فيهم بحقه) [خمتّص صفة الصفوة].
دع ْ
ال أ ُ
 غتنذام لفرص

دخل لص بيت مالك بن دينار؛ فام وجد ما يأخذه ،فنادا ُه مالك:
ل جتدْ شيئ ًا من الدُّ نيا ،فرتغب يف ٍ
يشء من اآلخرة؟
قال :نعم.
وصل رك ِ
ِّ
ْعتني.
قال مالك :توضأ
ِ
املسج ِد.
ففعل ،ثم جلس ،وخرج إىل
فسئل مالك :من ذا؟
ُ
قال :جاء ليْسق؛ فْسقنا ُه! [السري].
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الرِّزق على اهلل
أرح ن ْفسك من العناء ،ارض بام قسم اهللُ لك ،ال تقلق لق َّلة ذات اليد؛
فالر ُ
ت األقال ُم -بام هو كائن -وجفت
زق مقدُ ور،
والقضاء نافذُ ،رفع ْ
ُ

الص ُ
حف بام هو مكتُوب.
ّ

البرصي ( :zابن آدم! لست بسابق أجلك ،وال
 قال احلسن
ّ

ببالغ أملك ،وال مغلوب عىل رزقك ،وال بمرزوق ما ليس لك؛ فعالم
ُ
تقتل ن ْفسك؟!) [املورد العذب املعني].

 وشكا ُأناس لسلمة بن دينار؛ فقالوا:

السعر؟!
يا أبا حازم! أما ترى؛ قد غال ِّ

يغمكم من ذلك؟! إن الذي
فقال :وما ُّ
رزقنا يف الغالء[ .خمتّص تاريخ دمشق].
الرخص هو الذي ي ُ
ي ُ
رزقنا يف ُّ

 ومن روائع الشافعي :z
شاء
دع األيام تفع ُل ما ت ُ
وال جتزع حلادثة الليايل
ورز ُقك ليس ُينق ُص ُه التأين
وال ُحزن يدو ُم وال ُُسور
إذا ما كُنت ذا قلب قنــــوع

ضاء
وطب ن ْفس ًا إذا حكم الق ُ
فام حلوادث الدّ نيا بقاء

ناء
وليس يزيدُ يف الرزق الع ُ
خاء
وال ُبؤس عليك وال ر ُ
فأنت ومال ُ
واء
ك الدُ نيا ســــ ُ

 قال أبو ُسليامن الدَّ اراين :z
لق ِه ،وأ ْعقبه ِ
رزق ِه؛ زاد يف حسن ُخ ِ
(من وثِق باهلل يف ِ
احللم ،وسخ ْت
ُ
ُ ْ
اوس ُه يف صالتِ ِه) [السري].
ن ْف ُسه ،وقلت وس ُ
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 فكيف بنظرة أرحم لر محني؟!

 قال حاتم األصم  zألوالده :إين ُأريد احلج ،فبكوا؛ وقالوا:
إىل من تكِلنا؟
فقالت إحدى بناته :اسكتوا! دعوه؛ فليس هو برزاق ،اهلل هو الرزاق!
فباتوا جياع ًا ،وجعلوا يو ِّبخون البنت ،قالت :اللهم ال ُختجلني بينهم!
أمري البلد ،وطلب ما ًء؛ فناوله ُ
أهل حاتم كُوز ًا جديد ًا فيه ماء بارد
فمر ُ

دار من هذه؟
فْشب ،وقالُ :
[صة] من ذهب ،وقال
دار حاتم األصم ،فرمى فيها ُ
فقالواُ :
ألصحابه :من أحبني فعل مثِل ،فرمى من حوله ُك ُّلهم مثله.
فجعلت ابن ُة حاتم تبكي ،فقالت هلا أ ُّمها :ما ُيبكيك وقد وسع اهلل
علينا؟! فقالت :خم ُلوق نظر إلينا فاستغنينا!
أي :فام ظنك يا أماه! برمحة اخلالق جل وعال الذي سخر لنا هذا

املخلوق؛ فعطفه علينا؟

مريم البرصية رَحها اهلل:
 وقالت ُ

تعبت يف طلبه ُم ُ
سمعت اهلل عز وجل
نذ
بالرزق وال
(ما ا
ُ
ُ
ُ
هتممت ِّ
[الرزق أبوابه ومفاُته].
يقول :ﱡﲘ ﲙﲚ ﲛﲜﱠ) ِّ
 دخر ربي لولدي

 أصاب حممدُ بن كعب ال ُقرظي  zماالً؛ فقيل له :ادخر
ِ
لولدك من ب ْعدك!
ِ
رّب لولدي.
دخر ِّ
قال :ال ،ولكن أدخره لن ْفيس عند رّب ،وأ ُ
[الزهد الكبري].
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 هلل يرزقهم وإيّذاكم

ٍ
رغيد
كثري من اآلباء َيهدُ يف ُتصيل املال؛ رغب ًة يف تأمني مستقبل
ٌ
ألوالده ،وال ُيبايل من أين يكسب ماله من حالل أم حرام!
وإىل من كان هذا طبع ُه وشأن ُه؛ ُ
ننقل هذه املحاورة التي فيها ما فيها من

عظيم الثقة باهلل والتوكل عليه سبحان ُه:

دخل مقاتل بن سليامن  zعىل أيب جعفر املنصور  zيوم
ُبويع باخلالفة؛ فقال له املنصورِ :عظني يا ُمقاتل!
فقالِ :
سمعت؟
رأيت أو
ُ
أع ُظك بام ُ

قال :بام رأيت.

قال :يا أمري املؤمنني! عمر بن عبد العزيز؛ أنجب أحد عْش ولد ًا،
رب بأربعة
وترك ثامنية عْش دينار ًا؛ ُك ِّفن بخمسة دنانري،
ُ
واشرتي له ق ٌ
دنانري ،ووزع الباقي عىل أوالده.

وهشام بن عبد امللك؛ أنجب أحد عْش ولد ًا ،وكان نصيب كل ٍ
ولد من
ُ

الرتكة مليون دينار.

ٍ
واحد؛ ولد ًا من أوالد عمر بن
رأيت يف يو ٍم
واهلل -يا أمري املؤمنني -لقد ُ
ِ
ِ
أوالد هشام
عبد العزيز يتصدق بامئة فرس
للجهاد يف سبيل اهلل ،وأحدُ

يتسو ُل يف األسواق[ .هبي يا ريح اإليامن].
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 وقال مسلمة بن عبد امللك لعمر بن عبد العزيز :z
يا أمري املؤمنني؛ إنك أفقرت أفواه ِ
()1
ولدك من هذا املال ،وتركتهم عيلة

ال يشء ،هلم فلو وصيت هبم إيل وإىل نظرائي من أهل بيتك.

فقال عمر :أسندوين ،ثم قال:

أما قولك :إين أفقرت أفواه ولدي من هذا املال؛ فواهلل إين ما منع ُتهم
حق ًا هو هلم ،ول ُأعطهم ما ليس هلم.
وأما قو ُلك :لو أوصيت هبم ،فإن وصيي ووليي فيهم

اهلل الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني.
ني أحدُ الرجلني:
ب َّ

إما رجل يتقي اهلل؛ فسيجعل اهلل له خمرج ًا.

وإما رجل مكب عىل املعايص؛ فإين ل أكن ُأقويه عىل معايص اهلل.

[صفة الصفوة].

 حوّله إىل منزلي

عل بن بكار  :zشكا ٌ
رجل إىل إبراهيم بن أدهم كثرة
 قال ّ

عياله!!

فقال إبراهيم :يا أخي! انظر كل من يف منزلك ليس ِرزق ُه عىل اهللِ؛
فحو ْل ُه إىل منزيل[ .تاريخ دمشق].
ِّ
 )1عيلة؛ أي :فقراء.
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املسجدَّ  ،وقال لرجل -كان واقف ًا

عل بن أيب طالب
دخل ٌّ
عىل باب املسجد :-امسك بغلتي! فاخذ الر ُ
جل جلام البغلة وتركها،
عِل من املسجد ،ويف يده درِهان ليكافئ ُه؛ فوجد البغلة بغري جلام،
فخرج ٌّ
فركبها ومىض.

ِ
لغالمه ِدرِهني ليشرتي هبام جلام ًا
ثم دفع
جديد ًا ،فلام ذهب الغال ُم للسوق؛ وجد اللجام يف
ارق ِ
السوق ،وقد باع ُه الس ُ
بدرِهني؛ فأخذه
ُّ
بالدِّ رِهني.
الرزق احلالل
عل :إن العبد ليحرم ن ْفس ُه ِّ
فقال ٌّ

برتك الصرب ،وال يزدا ُد عىل ما قدر له[ .ربيع األبرار].
فاحلرص ليس بزائد
ال ُترصن
ُ

كم عاجز يف الناس يأت رز ُق ُه

ويتعب
احلريص
يف الرزق بل يشقي
ُ
ُ

رغد ًا

وحير ُم
ُ

كيس

ب
ُ
وَي َّي ُ
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سرت األعرا
يا اهلل ما أمجل هذا الدين! وما أمجل تعاليمه السامية وأخالقه النبيلة!
ومنها :السرت عىل اآلخرين ،وعدم فضحهم ،فهي عباد ٌة و ُقربى إىل اهلل،

و ُمروء ٌة ونخوة.

ما أحوجنا لطرق هذا الباب يف زمن قل فيه السرت ،وكثر فيه من يفتخر

بفضح الناس ،وتتبع عوراِتم؛ حتى يف ُبيوِتم!!
ومما حي ُّز يف الن ْفس أن أهل االستقامة ما سلِموا من هذه العثرة؛ فتجدُ
من يفر ُح ْ
فيطري هبا طريان
إن وقع داعية يف خطأ ،أو سقط عال بزلة،
ُ

ُ
ويسقط سقوط ال ُغراب عىل اجليف!
الرخم،
فهم يقت ُفون اهلنات ،و ُيف ِّتشون عن الزالت ،ويتصيدون يف املاء العكر،
ولربام عكَّروا املاء ليصتادوا فيه ،فحسبنا اهلل ونعم الوكيل!

 عند كالمه عن اجلرح والتعديل يف رواة األحاديث؛ قال ابن
أعراض املسلمني حفر ٌة من ُحفر النار ،وقف عىل
دقيق العيد ( :z
ُ
شفريها طائفتان من الناس :املحدِّ ثون ،واحلُكام) [االقرتاح يف فن االصطالح].
 كمذا تدين تد ن

البرصي ( :zمن رمى أخا ُه بذنب -قد تاب منه-
 قال احلسن
ّ

ل يمت حتى ُيصيب ذلك الذنب) [البداية والنهاية].

بن عبد اهلل ( :zإذا رأيتُم الرجل ُموك ً
ال بع ُيوب
 وقال بكر ُ
الناس ،ناسي ًا لعيبِ ِه؛ فاعلموا أنه قد ُمكِر ِبه) [صفة الصفوة].
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 تكتب مبذاء لذّهب

 وعىل صفحات ُ
اإلمام
اخلدود؛ تلك الكلامت التي ذكرها
ُ
الغزايل  zيف كتابه «إحياء علوم الدين» فقال:
(قال ُ
السلف :أ ْدركنا السلف الصالح وهم ال يرون العبادة يف
بعض َّ

ف عن أعراض الناس).
الصوم ،وال يف الصالة؛ ولكن يف الك ِّ

 وقال اإلمام مالك :z

أدركت هبذه البلدة( )1أقوام ًا ل تكن هلم ُعيوب؛ فعابوا الناس،
(
ُ
وأدركت هبا أقوام ًا كانت هلم ُعيوب؛ فسكتوا عن
فصارت هلم عيوب!
ُ

عيوهبم) [الضوء الالمع].
ُعيوب الناس ،فنُسيت ُ

 قال حممد بن سريين ُ ( :zكنا نُحد ُ
ث أن أكثر الناس خطايا؛
أفرغهم ِ
لذكر خطايا الناس) [الصمت].
 قال ابن حبان ( :zمن

اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه؛

عمي قلبه ،وتعب بدنه ،وتعذر عليه
ترك عيوب ن ْفسه ،وإن من أعجز
الناس من عاب الناس بام فيهم،

وأعجز منه من عاهبم بام فيه ،من عاب

الناس عابوه) [روضة العقالء ونزهة الفضالء].
 )1أي :املدينة النبوية.

 قال عل الطنطاوي
( :zال تسخر ،وال
تستصغر،

وال

هتزأ

بالناس؛ فال تعل ُم كيف
سيكون حا ُلك غد ًا).
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 قال ابن عثيمني :z

ِ
عوراِتم؛ سلط اهللُ عليه من
(من تسلط عىل نْش ُعيوب الناس وتتب ِع

نْش ُعيوب ُه ،ويتتب ُع عورته).
ي ُ

 وقال سلامن بن فهد العودة:

بت هذا غري مرة يف قراءيت ألحداث جرت من حويل؛
(وقد جر ُ
ِ
ِ
ُ
يطول به
والوقيعة فيهم؛ ال
إيذاء الناس وهبتِهم
فوجدت أن من يلح عىل
ُ

وقت حتى يقع له ما ُيوجب ْ
أن يتسلط عليه بعض من حول ُه ،ويفعلون
ٌ

فيه نظري ما فعل هو بغريه ﱡﳥ ﳦ ﳧ ﳨﱠ واجلزا ُء من جنس
العمل) ُ
[شكر ًا أَيا األعداء].

إذا شئت أن ُتيا سلي ًام من األذى
لسانك ال ت ْذك ُْر به عورة امرئ

أبدت إليك مساوئ ًا
وعينك أن
ْ

صني
وذن ُبك مغفور وعرضك
ُ
فك ّلك عورات وللناس أ ْل ُس ُن
فصنها ْ
عني للناس أعيـ ُن
وقل يا ُ
ُ
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 مِنَ لرِّجذال رجذال

 قال اإلمام مالك :z

(بلغني عن القاسم بن حممد كلمة أعجبتني؛ وذاك أنَّه قال:

ِ
ٌ
الرجال:
عيوهبم) [التاريخ ألّب زرعة الدمشقي].
رجال ال تُذكر ُ
من ِّ
ظلم ألخيك ْ
أن تذكر منه أسوأ ما
حممد بن سريين ٌ ( :z
 وقال َّ

تعلم منه ،وتكتُم خريه) [البداية والنهاية].
 إحسذاس مُرهف!

ُ
األخالق؛ ترتقي بأصحاهبا إىل أعىل الدرجات ،وتسمو
هكذا هي
ِ
سامء الفضائل واملروءات ،فصاح ُبها إحساس ُه
بأرواحهم لتُح ِّلق عالي ًا يف
ُم ْرهف ،وذوق ُه رفيع ،ومشاعر ُه فياضة.

السنية يف تراجم احلنفية» عند ذكْر
 جاء يف كتاب «الطبقات َّ
حاتم بن إسامعيل األصم :z
والسبب يف تسميته باألصم :أن امرأ ًة جاءت إليه تسأله عن مسألة؛
(
ُ

ِ
فخجلت.
صوت،
فاتفق أنه خرج منها يف تلك احلالة
ٌ

فقال حاتم :ارفعي صوتك! وأراها من ن ْفسه أنه أصم.

فْست املرأ ُة بذلك ،وقالت :إنه ل يسمع الصوت.
ُ

اسم :األصم).
فغلب عليه ُ
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 يذا هلل!

 قال ابن القيم :z
ون عليه التح ُّف ُظ واال ِ
(ومن العجب! أن اإلنسان َُي ُ
حرت ُاز من أ ْك ِل

ورشب اخلمر ،ومن النظر املحرم،
والزنا ،والسَّرقةُ ،
احلرام ،وال ُّظلمِّ ،
ِ
الرجل
وغري ذلك ،وي
ُ
صعب عليه التَّح ّف ُظ من حركة لسانه؛ حتى ترى َّ

شار إليه بالدين وال ّزهد والعبادة ،وهو يتكل ُم بالكلامت من سخط اهلل ال
ُي ُ
ُيلقى هلا باالً؛ ي ِز ُّل بالكلمة الواحدة منها أ ْبعد مما بني املْشق واملغرب!
وكم ترى من رجل متور ٍع عن الف ِ
واحش وال ُّظلم؛ ولسا ُن ُه يفري يف
ُ ِّ
ِ
األحياء واألموات ،وال ُيبايل ما ُ
يقول!) [الداء والدواء].
أعراض
 ملؤمن

 قال ال ُف ُ
ضيل بن عياض ( :zاملؤمن يسرت وي ِع ُظ وينصح،
ِ
عري و ُيفيش) [حلية األولياء].
والفاجر َيتك و ُي ِّ
ُ
 قال ابن القيم ( :zإذا أراد اهللُ ٍ
بعبد خري ًا؛ جعله ُمعرتف ًا بذنبِ ِه،
ُممسك ًا عن ذنب ِ
غريه) [الفوائد].
حممد الكواء قال للربيع:
 وجاء يف كتاب «احللية» :أن عبد اهلل بن َّ

عيب أحد ًا وال تذمه؟
ما نراك ت ُ

فقال :ويلك يا ابن الكواء! ما أنا عن نفيس براض؛ فأتفرغ من ذنبي إىل

ذم الناس!

إن الناس خافوا اهلل تعاىل عىل ُذنوب الناس ،وأمنوه عىل ن ُفوسهم.
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 ال تُظهر لشمذاتة فتبتلى

 قال لقامن البنه:
(يا ُبني ،إذا رأيت اخلاطئ فال تُع ِّ ْري ُه وا ْذك ُْر ُذنُوبك ،فإنام ُتسأل عن

عملِك) [إيقاظ أويل اهلمم العالية].

ت
ابن سريين  zآخر حياته بدين ركب ُه ،فقال( :عري ُ
ُ حبس ُ
رج ً
ال فقلت :يا ُمفلس!
فأفلست بعد أربعني سنة) [صيد اخلاطر].
ُ

 ومن األقوال اجلميلة -وال
يص ّح مرفوع ًا للنبي ( :-ال ُت ْظ ِهر

الشامتة ألخيك؛ فيعافي ُه
ويبتليك!) [السلسلة الضعيفة].
 الستخفذاف بذاآلخرين

اهللُ

قال عبد اهلل بن املبارك :z
ِ
بالعلامء ذهب ْت
(من استخف

 قال عبد اهلل بن
مسعود
:
رت من
(لو سخ ُ
أن
كلب؛
ُ
خلشيت ْ
ُأحول كلب ًا) [الفوائد].

آخر ُت ُه ،ومن استخف باألمراء ذهب ْت ُدنيا ُه ،ومن استخف باإلخوان
ذهب ْت مروءت ُه) [سري أعالم النبالء].
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 مروءة وشهذامة

بن مهدي :z
 قال أَحد ُ

جاءتني امرأ ٌة ببغداد ليلة من الليايل؛ فذكرت أنا من بنات الناس،
ُحنت ِ
وأنا امت ِ
بمحنة ،وأسألك باهلل ْ
أن تسرتين!!

قلت :وما حمن ُتك؟
ف ُ
لت :إنك زوجي ،فال
قالتُ :أكرهت عىل نفيس وأنا ُحبىل ،و ُق ُ
تفضحني!!

ومضيت ،فلم أشعر حتى جاء إما ُم املحلة [احلي]
فنكبت عنها
ُ
ُ
ووزنت يف
فأظهرت التهليل [الْسور]،
واجلريان َُينئوين بالولد امليمون!
ُ
ُ
وكنت
وقلت :أعطِها نفقة؛ فقد فارقتُها،
اليوم الثاين لإلمام دينارين؛
ُ
ُ

ُ
ُأعطيها يف ِّ
الطفل،
كل شهر دينارين ،حتى أتى عىل ذلك سنتان ،فامت
والرىض.
وجاءين الناس ُيعزوين؛
ُ
ظهر هلم التسليم ِّ
فكنت ُأ ُ
فجاءتني املرأ ُة بعد أيام بالدنانري فردِتا ،ودعت يل.

فقلت :هذه الدنانري كانت ِصل ًة للولد،
فقالت :سرتك اهلل كام سرتتني!
ُ

وقد ورثتيه ،وهو لك[ .سري أعالم النبالء ،واملنتظم].
إين لتُطر ُبني اخل ُ
طرب الغريب بأوبة وتالقي
الل كريم ًة


وهتزّين ذكرى املروءة والنَّدى

بني َّ
الشـامئـل هـزَّة املـشتـاق

عد هذه القصة وهذا الخبر ..ماذا ي ُ
قول من يَنشر الشائعات
َ ب َ

غرر بالعفيفات ويفضحهن ،ويتص ِّيد بنات املسلمني ،ويتحر ُش
و ُي ُ
وينْش صور ًا وأخبار ًا عن عالقته ومغامراته مع ضحاياه؟!!
بالطاهرات،
ُ
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 لشذاعر لفرزدق

البرصي للفرزدق -الشاعر املعروف:-
احلسن
 قال
ّ
ُ

(إن لـ ( :ال إله إال اهلل) ُرشوط ًا؛ فإياك وقذف املحصنة)

[جامع العلوم واحلكم]

 دقّ أضالعي

 قال سفيان الثوري :z

(إين ألُريدُ ُرشب ِ
املاء؛ فيسبقني الرجل إىل الْشبة ،فيسقينيها فكأنام دق
ِضلع ًا من أضالعي؛ ال أقدر عىل مكافأته).

 قال عبد الواحد بن زيد :z

[حلية األولياء]

(جالِسوا أهل الدِّ ين من أهل الدُّ نيا ،وال ُجتالسوا غريهمْ ،
فإن كُنتم ال

ُبد فاعلني؛ فجالسوا أهل املروءات ،فإنم ال يرفثون( )1يف جمالسهم).

[أَسار خزانة املكتبة الرتاثية].

ُ )1فحش الكالم.
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األخالق
 أوضح ابن القيم  zهذا األمر حني قال:

(الدِّ ي ُن ك ُّله ُخ ُلق فمن زاد عليك يف اخلُلق؛ زاد عليك يف الدِّ ين).

[مدارج السالكني].

ال سيئ ُ
 صحب ابن املبارك  zرج ً
اخللق يف سفر ،فكان
ُ
حيتمل ِمن ُه و ُيداريه ،فلام فارق ُه؛ بكى –اب ُن املبارك -فقيل ل ُه يف ذلك!
فقال :بكيتُه رمح ًة له ،فارق ُت ُه ُ
وخ ُل ُق ُه مع ُه ل ُيفارق ُه.
 قال املثنى بن حارثة لشيباين :z
(ألن أموت عطش ًا؛ أحب إيل ِمن ْ
ْ
أن ُأخلف موعد ًا).
حب مكارم األخالق جهدي
ُأ ّ
صفح عن سباب النَّاس حل ًام
وأ ُ
ومـن هــاب الرجال هتيبـــو ُه
ومن قضت الر ُ
جال له حقوقـ ًا

[إحياء علوم الدِّ ين].

[هبجة املجالس و ُأنس املجالس].
أن أعيب وأن ُأعابا
وأكر ُه ْ

وُش النَّاس من ُيوى السبابا
ّ
ومـن حقر الرجال فلن ُُيابــا
ومل يقض احلقــوق فام أصابــا
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التواضع

ابن القيم :z
 وقال ُ
(من تطاول تعظ ًام حطه اهلل ،ومن تواضع ختشع ًا رفع ُه اهلل) [الفوائد].
 قال الشافعي :z
( :إنكم
(التواضع ِمن أخالق الكِرام ،قالت عائش ُة
والتكرب ِمن شيم ال ِّلئام ،التواضع
ُيورث املحبة ،والقناعة تورث
الراحة) [السري].

لتغفلون عن أفضل العبادات:

التواضع) [إحياء علوم الدِّ ين].

وحيذرك الرطيان يف «وصاياه» بقوله:
ُ 

الوضيع يتكرب).
الكبري يتواضع..
(انتبه يا ولدي؛
ُ
ُ
 قال ذو النون ( :zدوام الفقر إِىل اهلل مع التخليط؛ أحب إيل
من دوام الصفاء مع ال ُعجب) [طريق اهلجرتني].
رأيت أحد ًا تكرب عىل من ُدون ُه؛ إال ابتال ُه
 قال أبو حاتم ( :zما
ُ
هلل بالذِّلة ملن فو َق ُه ...
ا ُ

وقال :ما استُجلبت ال ُبغضة بمثل التكرب ،وال اكتُسبت املحب ُة بمثل
التواضع ،ومن استطال عىل اإلخوان؛ فال يثِقن ِمنهم بالصفاء ،وال َيب
لصاحب ِ
الكرب ْ
أن يطمع يف ُحسن الثناء ،وال تكا ُد ترى تائه ًا( )1إال
وضيع ًا) [روضة العقالء].
 )1متكرب ًا.
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إلمذامُ أمحد

 جاء يف كتاب «مناقب اإلمام أَحد»..
 قال إسامعيل بن إسحاق الثقفي:

قلت ألبى عبد اهلل أَحد بن حنبل َّ -أول ما رأيتُه:-
ُ
يا أبا عبد اهلل ،ائذن يل ُأقبل رأسك.
فقال :ل أبلغ أنا ذلك!![ .مناقب اإلمام أمحد].

وقيل ألبى عبد اهلل :جزاك اهلل عن اإلسالم خري ًا.
فقال :ال ،بل جزى اهلل اإلسالم عنى خري ًا.

ثم قال :ومن أنا؟ وما أنا؟
ِ
ازداد من خري تواضع وانحنى
األصل كال ُغصن ُكلام
إن كريم
ف قدْر نفْسه
عرَ َ
 رحم هلل مرأ َ

 بلغ عمر بن عبد العزيز  zأن ابنه اشرتى خاَت ًا بألف درهم،
فكتب إليه:
أما بعد؛ فقد بلغني أنك اشرتيت خامت ًا بألف درهم؛ فبِع ُهْ ،
وأشبِع منه
ألف جائع ،واختذ خامت ًا ِمن حديد بدرِهني ،واك ُتب عليه:
(رحمَ اهللُ امرأً عَرَفَ قَدْر نَفْسه)[ .سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز].
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حممد بن واسع  zولده َيتال؛ فدعا ُه ،وقال:
 ورأى َّ
(أتدري من أنت؟

أما ُأمك؛ فاشرتيتُها بامئتي درهم ،وأما أبوك؛ فال أكثر اهللُ يف املسلمني

مثله) [اإلحياء].

وللعلم؛ حممد بن واسع -هذا -ذكر ُه اإلما ُم َّ
الذهبي يف «السري»
فقال:

(اإلمام الرباين القدوة ..أحد األعالم ،وقال أَحد العجل :ثقة عابد

صالح.

ُ
أفضل أهل البّصة؟ قيل :حممد ابن
وقال ابن شوذب :إذا قيل :من

واسع.

وقال سليامن التيمي :ما
ِ
ب ْ
أن ألقى اهلل بمثل
أحدٌ ُأح ُّ
صحيفته مثل حممد بن

واسع ،وكان احلسن البّصي
ُيسميه :زي ُن ال ُقراء).

السنابل تنحني بتواضع
مألى َّ

شوامخ
رؤوسه َّن
والفارغات
ُ
ُ
ُ
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احلِلمُ

ِ
ُ
والعقل ُحسا ٌم
لم ِغطا ٌء ساتر،
 قال عل بن أيب طالب
( :احل ُ
ِ
بحلمك ،وقاتل هواك بعقلك).
باتر ،فاسرت ُخ ُلقك

رجل األحنف بن قيس  ،zوقال له :لئن قلت
 خاصم ُ
[كلمة] واحدة؛ لتسمعن عْش ًا!

األحنف :لكنك ْ
ُ
إن قلت عْش ًا؛ ل تسمع مني واحد ًة[ .السري].
فقال
ٍ
األحنف هذا املعنى قائ ً
ُ
كلمة س ِمع
ال( :من ل يصرب عىل
 وكرر
كلامت ،ورب ٍ
ٍ
غيظ قد جترعتُ ُه؛ خمافة ما هو أشدُّ ِمنه) [عيون األخبار].
ُ
قال ذو النون املرصي (:zثالث ٌة من أعالم الكاملُ :
وزن الكالم
ُ
وترك إجابة السفيه ِحل ًام
قبل التفوه به ،وجمانب ُة ما ُحيوج إىل االعتذار،
عنه) [ففروا إىل اهلل].

 قال خالد بن ص ْفوان:

ِ
دت ع ْمرو بن عبيد ،و ٌ
رجل
شه ُ
يشتِ ُم ُه ،فام ترك شيئ ًا ،فلام فرغ؛

 قال احلسن بن عل

:

(لو أن رج ً
ال شتمني يف ُأذين
هذه ،واعتذر يف ُأذين األخرى؛
لت ُع ْذر ُه) [اآلداب الْشعية].
لقبِ ُ

قال ل ُه ع ْمرو :آجرك اهللُ عىل ما
ذكرت من صواب ،وغفر لك ما ذكرت من أخطاء.
سدت أحد ًا حسدي عىل هاتني ا ْلكلِمت ْ ِ
ني.
قال خالد :فام ح ُ

[اجلوهر النفيس يف سياسة الرئيس]

قيل يل قد أسى عليك فالن

لت قد جاءين وأحدث ُعـذر ًا
ُق ُ

ومقا ُم الفتى عىل ّ
عار
الذل ُ
دي ُة َّ
ذار
الذنب عـندنا االعتــ ُ
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الصَّرب

ُ
(أفضل عيش أ ْدركنا ُه بالصرب ،ولو
:
بن اخلطاب
 قال عمر ُ
ِ
الرجال كان كري ًام) [تسلية أهل املصائب].
أن الصرب كان من ِّ
رب ك ٌنز ِمن كُنوز اخلري ،ال ُيعطيه
 قال
احلسن البرص ّ
ُ
ي ( :zالص ُ
اهللُ إال ٍ
لعبد كري ٍم ِعنده) [تسلية أهل املصائب].
الغزايل ( :zاعلم أن الصرب مقا ٌم ِمن مقامات
 قال اإلمام
ّ
ٌ
الدِّ ين،
ومنزل ِمن منازل السالكني) [إحياء علوم الدِّ ين].
وسئل اجلنيدُ عن الصرب؟ فقال( :جترع
ُ 
زع ال ير ّد
قيل( :اجل ُ
املرارة ِمن غري تعبس) [تسلية أهل املصائب].
رس
شكوت الفائت ،ولكن ي ّ
قال إبراهيم احلريب ( :zما
ُ
َّ
الشامت).
إىل ُأمي وال إىل إخويت ،وال إىل امرأيت ،وال إىل
غمه عىل ن ْفسه ،وال
الرجل هو الذي ُيدخل َّ
بنايت –قطُ -محى وجد ُِتاَّ ،
أخربت هبا أحد ًا قط ،ويل
غم عياله ،كان ّب شقيقة مخس ًا وأربعني سنة ما
ُ
ي ّ
أخربت به أحد ًا) [تاريخ بغداد].
بّص بفرد عني ما
ُ
ْش سنني ُأ ُ
ع ُ
ٍ
جسيمةِ ،
ٍ
ٍ
عظيمة؛
ومن ٍة
نعمة
 قال ابن القيم ( :zفكم هلل ِمن
ُجتنى ِمن ُقطوف االبتالء واالمتحان) [مفتاح دار السعادة].
ي ع ْن ب ْعض أ ْصحابه أ َّن ُه قال( :ثال ٌ
ث ِمن الص ْ ِرب :أال
 وذكر ال َّث ْور ّ
ُُتدِّ ث بِوج ِعك ،وال بِ ُم ِصيبتِك ،وال تُزكِّي ن ْفسك) [تفسري ابن كثري].
 قال ابن اجلوزي ( :zمن تذكر حالوة ا ْلع ِ
اقبة ،نيس مرارة
الص ْرب) [املدهش].
 قال شقيق البلخي ( :zمن شكا ُمصيب ًة به إىل غري اهلل ،ل َيد
ِ
يف قلبِه لطاعة اهلل حالو ًة أبد ًا) [منهاج القاصدين].
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 يف زمن لعجذائب

الوفاء

حق علينا :الوالدين ..الزوج..
ما أحوجنا للوفاء مع اآلخرين؛ ممن هلم ٌّ

الزوجة ..األصدقاء ..املعلم ..املريب ...إلخ.

افعي ( :zاملؤم ُن من راع وداد حلظة ،وانتمى ملن أفاده
 قال الش ّ

لفظة) ُ[شكر ًا أَيا األعداء].

 وقال شعر ًا:

وك ُْن ر ُج ً
اء
ال عىل األ ْهوال ج ْلد ًا
وشيمتُك َّ
السامح ُة والوف ُ
 قيل( :ليس عليك أن ترد اجلميل ،ولكن إياك أن تُنكر ُه).
 يقول حممود شاكر( :حفظ اجلميل؛ أدب ال ينبغي التهاون فيه).

 رو ية وقصة

 ذكر اإلما ُم الغزايل  zرواية عن
الصاحلني :أنَّه أراد طالق امرأته؛
بعض َّ
فقيل له :ما الذي ُيريبُك فيها؟
ُ
العاقل ال ُيت ُ
ك سرت امرأته.
فقال:
فلام طلقها ،قيل ل ُه :ل طلقتها؟!

فقال :مايل والمرأة غريي! [إحياء علوم الدِّ ين].

قيل( :إذا خانتك
قيم املبادئ ،فحاول
ُ
قيم
ْ
أن ال ُتونك ُ
الرجولة).
ّ

 كان رجل يزور زوجته املريضة عقل ًّيا يف املستشفى ،ويُحضِر هلا

تعرف قيمتها!
أغىل اهلدايا ،فقال له من كان هناك :إنا ال
ُ

وج :ولكني أعرفها -يعني :أنه يعرف قيمة وقدْ ر زوجته.-
فقال ال َّز ُ
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الكذب
:

الصدق؛ أحب إيل من ْ
ُ
( ْ
أن يرفعني الكذب).
ألن يضعني
 وقال عمر بن عبد العزيز :z
ض أهل ُه) [السري].
ذبت ُمنذ علِ ُ
(ما ك ُ
مت أن الكذب ي ُّ
 وقال ُمطرف بن عبد اهلل :z
(ما يْسين أين
كذبت كذب ًة ،وأن يل الدُّ نيا وما فيها) [السري].
ُ
أو عادة السوء أو من ق َّلة األدب
املرء إال من مهانته
ال ي ُ
كذب ُ
ل ْب ُ
من كذبة املرء يف جدٍّ ويف لعب
خري رائحة
عض جيفة كلب ُ
 نتفذاضة إلمذام لزهري

كان جمموعة من العلامء يف جملس اخلليفة األموي هشام بن عبد
امللك ،وكان احلدي ُث عن حادثة اإلفك ،وكان اخلليفة يدعي أن الذي

توىل كِرب اإلفك هو عِل بن أّب طالب

 ،وكان ُكلام سأل عامل ًا،

فأجاب بخالف دعواه ،قال له :كذبت.
الزهري؛ قال
وملا وجه اخلليف ُة السؤال إىل اإلمام حممد بن شهاب ُّ
ِ
ّب بن سلول.
ُّ
هري :إن الذي توىل كرب ُه هو عبدُ اهلل ب ُن ُأ ِّ
الز ُّ
فقال هشام :كذبت!

فانتفض اإلمام الزهري  ،zوقال :أنا أكذب ،ال أب لك،
والذي ال إله إال هو لو نادى مناد من السامء :أن الكذب حالل ،ما
كذبت.
ُ
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احلسد
رأيت أعرابي ًا قد أتت عليه مائ ٌة وعشرون
األصمعي :z
 قال
ُ
ّ

سنة!

فقلت له :ما أطول ُعمرك؟
ُ

فبقيت[ .ربيع األبرار].
قال :تركت احلسد؛
ُ
أن ُتيى
إذا ما شئت ْ
فال تغضب وال ُتســد

بن حبان :z
 قال أبو حاتم ُ

سلي ًام طيب املُحيا
ودار النَّاس يف الدّ نيــا

(احلسدُ من أخالق اللئام ،وتر ُك ُه من أفعال الكِرام ،ولكل حريق
ِ
احلسد ال ُتطفأ) [روضة العقالء].
ونار
ُمطفئُ ،
 ملرض لذي ال أجر فيه

قال الدكتور عائض القرين:

ٍ
ِ
ِ
ِ
(يا للحسد ِمن م ٍ
ثاب عليه
ؤجر عليه صاح ُبه ،ومن بالء ال ُي ُ
رض ال ُي ُ
ٍ
املُبتىل به ،وسوف يبقى هذا احلاسدُ يف ح ٍ
دائمة حتى يموت ،أو ْ
تذهب
رقة
ُ
ْ
ِ
ِ
عم
الناس عنهم) [ال ُتزن].
ن ُ
 حلذاسد عذاصي

 قال سفيان بن عيينة ( :zاحلسدُ أول ٍ
ذنب عُصي اهلل

إبليس آدم] وهو أول ذنب عُصي اهلل
يف السامء [يعني :ملا حسد
ُ
ن أدم أخاه فقتله]) [املجالسة].
األرض[ ،يوم حسد اب ُ

به

به يف
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 وقال عائض القرين يف كتابه «ال ُتزن»:

ِ
احلاس ِد أن ُه خاصم القضاء ،واِتم الباري يف العدْ ِل ،وأساء األدب
(بلِي ُة

مع الشَّرعْ ،وخالف صاحب املنْهجِ ).
 عالج حلسد

 قال أبو الدرداء

حسده) [احللية].

( :من أكثر ِذكر املوت؛ قل فرحه ،وقل

خيس  zعالج ًا آخر؛ فقال( :دواء ترك احلسد
 ووصف َّ
الرس ّ

الزهدُ يف الدُّ نيا) [تنبيه املغرتين].
هوُّ :

 وقالوا( :من أصلح فاسده؛ أرغم ِ
حاسد ُه).
ُ

 يقول أبو حيان التوحيدي :z

(عذب ُحسادك باإلحسان إليهم).

167

أمحد أبو رمان

اجلدل
:

 قال عبد اهلل بن عباس
(ال ُجتادل بليغ ًا ،وال سفيه ًا ،فالب ُ
ليغ يغلبك ،والسفي ُه ُيؤذيك).
 قال عبد الرَحن بن أيب الزناد :z

(ما برح من أدركنا ِمن أهل الفقه والفضل -من خيار أولية الناس-؛

يعيبون أهل اجلدل والتنقيب واألخذ بالرأي ،وينهون عن لقائهم
وجمالستهم  ،وحيذرون مقاربتهم أشد التحذير) [جامع بيان العلم وفضله].

كان احلسن البرصي  zإذ سمع قوم ًا يتجادلون يقول:

ُ
القول ،وقل ورعهم فتكلموا).
(هؤالء ملوا العبادة ،وخف عليهم

 قال معروف الكرخي :z

[حلية طالب العلم].

(إذا أراد اهللُ تعاىل ٍ
بعبد خري ًا؛ فتح عليه باب العمل ،وأغلق عنه باب
اجلدل ،وإذا أراد ٍ
بعبد رش ًا؛ أغلق عليه باب العمل ،وفتح عليه باب

اجلدل) [احللية].

 قال خالد بن معاوية :z
(إذا كان الر ُ
جل جلوج ًا ُمماري ًا ُمعجب ًا برأيه؛ فقد متت خسارته) [السري].
 وقال مالك بن أنس :z
ذهب بنور العلم من ِ
ُ
قلب العبد).
(املرا ُء
واجلدال يف العلم؛ ي ُ

[ترتيب املدارك.]51/1/
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 ال تعرتض

يف األغلب جتد اجلديل وكثري االعرتاض؛ إما قليل علم ،أو عديم
تقوى ،أو كالمها.
( :ما
قال الشاطبي ( :zملا قالت عائش ُة

تُويف شيخنا األستاذ الكبري العلم

أن يعيبوا ما
أُسع الناس إىل ْ

اخلطري أبو عبد اهلل حممد بن
ْ
أن ُيرينِيه يف
سألت اهلل
الفخار؛
ُ
ٍ
فع هبا يف احلالة التي أنا عليها من طلب العلم.
النوم ،ف ُيوصيني بوصية أنت ُ
داخل عليه يف ِ
ٌ
داره التي كان يسكن
رأيت كأين
مت تلك الليلة؛
ُ
فلام نِ ُ
ال علم هلم به) رواه مسلم.

فقلت له :يا سيدي أوصني؟!
هبا،
ُ

فقال يل :ال تعرتض عىل أحد) [اإلفادات واإلنشادات].
وليس املعنىْ :
أن ال نعرتض عىل الباطل واحلرام؛ بل املرفوض..

حق ،أو عىل أمر فيه سعة.
االعرتاض بغري ِّ
كثر اعرتاضه ،ومن ك ُثر ا ِّطالعه قل
وقد قيل( :من قل ا ِّطالعه ُ

اعرتاضه).

 نصيحة

وقفت عندها كثري ًا ،وتأمل ُتها
هي حكمة ..هي كنز ..قل ما شئت،
ُ
أن نتع َّلمها ونُعلمها
جيد ًا؛ فألفيتُها تص ُل ُح لكل زمان ومكان ،وينبغي ْ
للناس؛ لنفاستها وقيمتها؛ أال وهي:

اس يف التفريق بينكام!).
(ال ُجتادل األَحق؛ فقد َُيطئ الن ُ
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 حكمة من لتذاريخ

ملا ُسئل عمر بن عبد العزيز  zعن معركة ِص ِّفني ،واخلالف الذي
بن أّب طالب ومعاوية ِ
وقع بني عِل ِ
أدرك أن احلديث
بن أّب سفيان
رش حمض فقال:
ال طائل منه؛ بل هو ٌّ

(تلك دماء عصم اهلل منها سيوفنا ،فلنعصم منها ألسنتنا).

 فلسفة ز ئدة

ِمن الناس من تُشغله الفلسفات واألسئلة اهلامشية عن حقائق األُمور
ِ
ومقاص ِدها ،وي ُ
نشغل ب ُبنيات الطريق عن ُسلوك جاد ِِتا.

الساعة؟ أرشد ُه  وعلم ُه ْ
أن َيتم بام
نبي  عن َّ
ملا سأل رجل ال َّ
حيتاجه ْ
إن قامت الساعة؛ فقال له :
«ويلك! وما أعددت هلا؟» متفق عليه.
ُحب وال أُحبُّ
 أ ُّ

ُ
رجل عند عبد اهلل بن مسعود
قال

أصحاب اليمني؛ ُأحب ْ
أن أكون من املقربني.

 :ما ُأحب ْ
أن أكون من

بن مسعود :لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات ل ُيبعث -يعني:
فقال ا ُ

ن ْفس ُه[ .-الفوائد].
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 طُوبى هلذاتني لعينني

بن نُفري :z
قال ُجبري ُ

جلسنا إىل املقداد بن األسود

يوم ًا ،فمر به ٌ
رجل؛ فقالُ :طوبى

هلاتني العينني اللتني رأتا رسول اهلل  ،واهلل لود ْدنا أنا رأ ْينا ما رأ ْيت،

وشهدنا ما شهدت! فاستغضب املقداد!

عجب ،ما قال الرجل إال خري ًا!
فجعلت أ
ُ
ُ
الرجل فقال :ما حي ُ
مل الرجل عىل ْ
أن يتمنى حمض ًا
ثم أقبل املقداد إىل َّ
غيبه اهلل عنه ،ما يدري لو ش ِهده كيف كان يكون فيه؟

هم اهللُ عىل مناخرهم يف
واهلل! لقد حض رسول اهلل  أقوا ٌم كب ُ
جهنم ،ول َييبوه ،ول ُيصدقوه.
أوال ُتمدون اهلل إذ أخرجكم ال ت ِ
عرفون إال ربكمُ ،مصدِّ قني بام جاء به
نبيكم  ،ولقد كُفيتم البالء بغريكم.

نبي من األنبياء يف
النبي  عىل أشدِّ حال ُبعث عليها ٌّ
واهلل! لقد ُبعث ُّ
ٍ
ٍ
جاهلية ،ما يرون أن دين ًا أفضل من عبادة األوثان ،فجاء ب ُفرقان فرق
فرتة
احلق والباطل ،وفرق بني الوالد وولده.
ِبه بني ِّ
وإن كان الرجل لريى والده وولده وأخاه كافر ًا ،وقد فتح اهللُ قفل
يعلم ْ
قر عينُه؛ وهو يعل ُم أن حبيب ُه
إن هلك دخل النار ،فال ت ُّ
قلبِه لإليامنُ ،

هلل
وإنا للتي قال ا ُ
يف النار! ِّ

 :ﱡ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ

ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﱠ [صفة الصفوة].
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إغاثة اللهفان


احلق
( :أشدُّ األعامل ثالثة :إعطا ُء ِّ



ِ
كر اهلل عىل ِّ
كل حال ،و ُمواساة األخ يف املال) [احللية].
من نفسك ،وذ ُ
الذنوب ِ
(من كفارات ُّ
العظام؛ إغاثة امللهوف،


والتنفيس عن املكروب) [التذكرة احلمدونية].



اس إليهم يف قضاء
( :إن هلل ِعباد ًا ي
سرتيح الن ُ
ُ

الْسور عليهم؛ أولئك هم اآلمنون من عذاب يوم
حوائجهم وإدخال ُّ
القيامة) [فضائل يف أبواب اجلور].
أيض ًاْ ( :
ألن أعول أهل بيت من املسلمني شهر ًا أو

ُمجعة ،أو ما شاء اهلل؛ أحب إيل من

حجة بعد حجة ،ولطبق بدانق
ُأهديه إىل أخ يل يف اهلل ؛ أحب
إيل من دينار ُأن ِْفق ُه يف سبيل اهلل
) [احللية].
()1




ألن أَقضي حاجة
ْ ( :z
أن
إيل من ْ
ألخ؛ أحب َّ

أعتكف سنة) [املجالسة].

z

ِ
عباد ِه ،يرون اجلود
(إن هلل وجوه ًا من خ ْل ِقه ،خلقهم لقضاء حوائج
ب مكارم األخالق) [ربيع األبرار].
جمد ًا ،واإلفضال مغن ًام ،واهلل ُحي ُّ
 )1الدانق؛ ُسدس الدرهم.
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:z

(إن للصدقة تأثري ًا عجيب ًا يف دفع أنواع البالء ،ولو كانت من فاجر أو
ِ
أمر معلو ٌم
ظال؛ بل كافر ،فإن اهلل تعاىل يدْ ُ
فع هبا أنواع ًا من البالء ،وهذا ٌ
عند الن ِ
اس خاصتِهم وعامتِهمُ ،
وأهل األرض ك ُّلهم ُم ِق ُّرون به؛ ألنم قد
جر ُبوه) [الوابل الصيب].

وبر قة
 صور مشرِقة َّ

عِل بن احلسني حي ُ
مل اخلبز

( :zكان ُّ
ِ
تبع به املساكني يف ال ُّظلمة ،ويقول:
بالليل عىل ظهره ،ي ُ

إن الصدقة يف سواد الليل تُطفئ غضب الر ِّب) [السري].
يت أقوام ًا كانت الدُّ نيا أهون

( :zلقد رأ ُ

الرتاب ُتت قدميه!
عىل أحدهم من ُّ
ُ
فيقول :ال
رأيت أقوام ًا ُي ْميس أحدهم وما َيدُ ِعنده إال ُقوت ًا،
ولقد
ُ
أ ُ
جعل هذا كله يف بطني؛ ألجعلن بعضه هللِ  ،فيتصد ُق ببعضهْ ،
وإن

كان هو أحوج ممن يتصدق به عليه) [احللية].

الرَحن بن أبان بن عثامن  zيشرتي أهل البيت ،ثم
 كان عبدُ َّ
يأمر هبم؛ ف ُي ْكسون ويدهنون ،ثم ُيعرضون عليه؛ فيقول:
أستعني بكم عىل غمرات املوت.
أحرار لوجه اهلل؛
أنتم
ُ
ٌ

السبحة([ .)1صفة الصفوة].
قائم يف مسجده يصِل ُّ
فامت وهو ٌ

السبحة؛ صالة الضحى.
)ُّ )1
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 وكان زُبيد بن احلارث اليامي  zإذا كانت ليلة مطرية طاف
السوق حاجة؟) [السري].
عىل عجائز احلي ،ويقول( :ألكم يف ُّ
وف عىل عجائز
 وكذلك سعيدُ بن جبري  zفإن ُه كان ي ُط ُ
احلي ،ويقول:
(ألكُن حاج ٌة أشرتَيا لكُن؟) [مكارم األخالق للخرائطي].
 جلَنَّة بقميص

ٌ
رجل من أهل الشام؛ فقال :دلوين عىل
قال سليامن  :zجاء

بأي يشء؟
صفوان بن ُسليم ،فإين رأيته دخل اجلنة.
ُ
فقلتِّ :
فقالوا :بقميص كسا ُه إنسان ًا!!
فسئل صفوان عن قصة القميص!
ُ

خرجت من املسجد يف ٍ
ليلة
فقال:
ُ
ٍ
ٍ
زعت
باردة وإذا برجل
عار؛ فن ُ

(اإلُساع يف العطاء؛
ُ

يعني العطاء مرتني).

قمييص فكسو ُت ُه[ .احللية].

 عبد هلل بن عمر و لعبيد

ابن كثري  zيف «البداية والنهاية» ،عند ترمجته لعبد اهلل بن
نقل ُ
عمر
آثار ًا منها:
 أنه -

يقرب ُه إىل اهلل
-كان إذا أعجبه يشء من ماله؛ ِّ

 ،وكأن

عبيد ُه قد عرفوا ذلك منه ،فربام لزم أحدهم املسجد ،فإذا رآه ابن عمر عىل
تلك احلال أعتق ُه ،ف ُي ُ
قال له :إنم َيدعونك!
فيقول :من خدعنا هلل انخدعنا له.
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 له جارية؛ ُحيبها كثري ًا ،فأعتقها وزوجها ملوال ُه وكان –
نافع ،وقال :إن اهلل تعاىل يقول :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈﱠ.
مرة -مخسة عبيد ،فقام ُيصىل ،فقاموا خلفه ُيص ُّلون.
 واشرتى َّ -
فقال :ملن صليتم هذه الصالة؟ فقالوا :هلل.

أحرار ملن صليتم له ،فأعتقهم[ .البداية والنهاية.]4/9
فقال :أنتم
ٌ
 مصيبة

كنت أميش مع ُسفيان بن ُعيينة إذ أتا ُه ُ
سائل فسأل ُه ،فلم
 قال رجلُ :

يكن معه ما ُيعطيه؛ فبكى سفيان!

فقلت :يا أبا حممد! ما الذي أبكاك؟
ُ
أن يؤ ِّمل فيك ٌ
أي مصيبة أعظم من ْ
رجل خري ًا؛ فال ُيصيبه.
قالُّ :

[خمتّص منهاج القاصدين].

الشافعي :z
 وأنشد
ّ

يا هلف ن ْفيس عىل مال أجو ُد به
إن اعتذاري إىل من جاء يسأ ُلني
َّ


 فقه دقيق

عىل املقلني من أهل املروءات

ما ليس عندي ملن إحدى املصيبـات

ابن تيمية  zعند قول اهلل تعاىل﴿ :إنَّام
 قال شيخ اإلسالم ُ
ِ
الفقراء الثناء أو الدُّ عاء؛ فقد خرج
ُن ْطع ُمك ُْم لو ْجه اهللَّ﴾( :من طلب من
من هذه اآلية) [جمموع الفتاوى].

175

أمحد أبو رمان



 قال مطرف بن عبد اهلل  zلبعض إخوانه:

(يا أبا فالن! إذا كانت لك حاج ٌة؛ فال تُكلمني فيها ،واكتُبها يف ُرقعة،

أن أرى يف وجهك َّ
ذل السؤال) [السري].
ثم ارفعها إيل؛ فإين أكره ْ

بن سوقة  zمنه شيئ ًا؛ فبكى ابن
حمد ُ
 طلب ُ
ابن أخ مل َّ
سوقة ،فقال له:
مت أن مسألتي ت ْب ُل ُغ منك هذا ما سألتك!
يا عم! لو علِ ُ

حممد بن سوقة:
فقال َّ

بكيت ألين ل أبتدرك قبل السؤال!
بكيت لسؤالك؛ إنام
ما
ُ
ُ
ُ
تتوق إىل أمور
أرى ن ْفيس
فن ْفيس ال تُطاوعني ببخل



 قال عبد اهلل بن املقفع :z

(إذا أسديت مجي ً
ال إىل إنسان؛
ٌ
أن تذ ُكر ُهْ ،
فحذار ْ
إنسان
وإن أسدى
إليك مجيالً؛ فحذار ْ
أن تنسا ُه).



[صفة الصفوة].

رص دون مبلغهن مايل
وي ْق ُ ُ
ومايل ليس يبلغه فعايل

قال عبد اهلل بن شداد:

تزهدن يف
(يا ُبني ..ال
َّ
معروف؛ فإن الدَّ هر ذو
ُرصوف).
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ذ ّم البخل
 قال عل بن أيب طالب
ٍ

( :ال ُب ُ
جامع ملساوئ ال ُع ُيوب،
خل
ٌ

وهو زما ٌم ُيقا ُد به إىل ِّ
كل ُسوء) [ربيع األبرار].

 قالت أ ّم البنني -أخت عمر بن عبد العزيز:-

(أف للبخل ،واهلل لو كان طريق ًا ما سلكتُه ،ولو كان ثوب ًا ما لبستُه)

[روضة العقالء ونزهة الفضالء].

 قال َّ
الشاعر:

ُ
األفعال يوم ًا ألهلها
ألن كانت
وإن كانت األرزاق رزق ًا ُمقدَّ ر ًا
ْ

وإن كانت الدُ نيا ُتعدّ نفيسة

نشئت
وإن كانت
األبدان للموت ُأ ْ
ُ
ْ

ُ
األموال للرتك مجعها
وإن كانت

قال ُ
(جو ُد
بعض ال ُفصحاءُ :
ال َّر ُجل ُحيب ُب ُه إىل أ ْضداده،
و ُبخ ُل ُه ُيبغ ُض ُه إىل أوالده).
فح ْس ُن ُ
اخللق أهبى وأكم ُل
كامالً ُ
ت ُج ْهد امل ْرء يف الكسب ْأمج ُل
فقل ُ

ُ
وأنبل
فدار ثواب اهلل أعىل
ُ
ُ
ُ
أفضل
فقتل امرئ بالسيف يف اهلل
فام ُ
املرء ي ُ
بخل
بال مرتوك به
ُ
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 لصمت

اللسان ..الصمت والكالم

 قال حييى بن أيب كثري :z
(خصلتان إذا رأيتهام يف الرجل؛ فاعلم أن ما وراءِها خري منهام :إذا

ُ
حيافظ عىل صالته) [الصمت].
كان حابِس ًا للسانه ،و
كسب صاحب ُه املحبة)[املجالسة].
الصمت ُي
 قال أكثم بن صيفي( :
ُ
ُ
 قال حكيم( :الزم الصمت؛ فإنه ي ِ
كس ُبك املحبة ،ويؤمنك ُسوء
ُ
املغبة ،و ُيلبسك ثوب الوقار ،ويكفيك مؤنة االعتذار) [طالئع السلوان].
حج وال ِر ٌ
باط وال ِجها ٌد؛ أشد
 قال الفضيل بن عياض ( :zما ٌّ
ِمن ح ْبس اللسان) [جامع العلوم واحلكم].


وقال عمرو بن العاص

( :الكال ُم كالدواء إن أقللت
منه نفع ،وإن أكثرت منه قتل)
[املستطرف].

 قال ُ
بعض احلكامء( :ألن
املرء ثور ًا هائج ًا،
ُيمسك
ُ
أهون من أن ُيمسك لسان ُه).

مت بكلمة ُأريدُ ْ
أن أعتذر
 وقال خملد بن احلسني ( :zما تكل ُ
منها منذ مخسني سنة) [احللية].
 ألمحق

رف عيب ُه فهو أمحق!
 قال إياس بن معاوية  :zكل رجل ال ي ْع ُ

قالوا :وما عي ُبك؟! قال :كثر ُة الكالم[ .املورد العذب].
 قال بع ُض ا ْل ُفصحاء( :فم ا ْلع ِ
اق ِل ُملج ٌم إذا هم بِالكال ِم أ ْحجم،
ْ
ُ
ِ
[أدب الدُّ نيا والدِّ ين].
اجلاهل ُمطل ٌق كُلام شاء أطلق)
وف ُم
ُ
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 للعن و لسبّ

أن رسول اهلل  قال:
َّ :

 عن جابر بن سليم اهلجيمي

وإن امرؤ شتمك وعريك بأمر ليس هو فيك؛ فال تُعري ُه بأمر هو فيه،
« ْ
بن أحد ًا» [صحيح اجلامع.]98/
ودع ُه يكون وباله عليه ،وأجر ُه لك ،وال ت ُس َّ
ببت ب ْعده ُحر ًا وال عبد ًا وال بعري ًا
فقال راوي احلديث جابر( :فام س ُ
وال شا ًة) [الصحيحة.]1109/

هل رأيت؟! هل سمعت؟! حتى احليوانات ُينزهون ألسنتهم عن
لعنها ،ويرتفعون عن شتمها.
سمعت أبا وائل شقيق بن
بن أيب النجود ( :zما
ُ
 قال عاصم ُ
سلمة سب إنس ًا ُّ
قط ،وال هبيمة!) [السري].

 وقال سعيد بن العاص :z
رجال ُم ُ
شامتت ً
كنت رجالً؛ ألين ال أشاتم إال أحد رجلني :إما
(ما
نذ ُ
ُ

لئيم؛ فأنا أوىل من رفع ن ْفسه عنه).
كريم؛ فأنا ُّ
أحق من أحتمله ،وإما ٌ
ٌ
 مِن لكبذائر

 قال سلمة بن األكوع

[أَسار خزانة املكتبة الرتاثية].

الرجل يلعن أخا ُه؛ رأينا
( :كُنا إذا رأينا َّ

أن قد أتى باب ًا من الكبائر) [الصحيحة.]2649 /
ْ
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 إلمذام أمحد ويزيد

لت ألّب :إن قوم ًا ُيقو ُلون :إنم ُحي ُّبون يزيد!
 قال
بن أَحدُ :ق ُ
صالح ُ
ُ
فقال :يا بني! وهل حيب يزيد أحدٌ يؤمن باهلل واليوم ِ
اآلخر؟!
ُ ُ
ُّ
ُ
ِ
فقلت :يا أبت ،فلامذا ال تلعنُ ُه؟
فقال :يا ُبني! ومتى رأيت أباك يلع ُن أحد ًا؟! [فتاوى ابن تيمية].

 نصيحة من اهب

 ويقول سلامن العودة يف كتابه « ُشكر ًا أُيا األعداء»:

بسب فرعون وهامان وقارون ،وأّب
(ولو أن امر ًأ شغل ن ْفس ُه وحياته
ِّ
جهل وأّب ٍ
ٍ
هلب ،ورؤوس الكفر والشركِ ،فهو ي ُسبهم ويفضحهم
ويلعنهم؛ لكان مذموم ًا ملوم ًا عىل ت ْفريطه بال َّطاعات ،وتركه للواجبات،
عرف
ولربام مات
مسلم ال ي ُ
ٌ
وانشغاله عن ذكر اهلل تعاىل بذكْر ُفالن و ُفالنُ ،
هؤالء ول يسمع بأسامئهم؛ فكان من أهل الدرجات ال ُعال ،وهذا صح

عن النبي  من حديث املغرية بن شعبة
« :ال تسبوا األموات؛
« :فإهنم قد أ ْفضوا إىل ما
فتُؤ ُذوا األحياء»( ،)1ويف حديث عائشة
قدَّ ُموا»( )2قال :هذا يف أّب جهل فرعون هذه األُمة(.))3

وابن ِحبان (.)3022
) )1أخرجه أمحد ( ،)18209والرتمذي (ُ ،)1982
) )2أخرجه البخاري (.)1393
)ُ )3ينظر «ال ُلمع يف أسباب ورود احلديث» للسيوطي (ص.)48
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الغيبة

 قال عل بن أيب طالب

( :الغيب ُة ُجهدُ

الع ِ
اجز).

ُ سئل ُ
بعض األُدباء عن صفة ال َّلئيم.

[التذكرة احلمدونية].

ِ

يم إذا غاب عاب ،وإِذا حض اغتاب) [أدب الدُّ نيا والدِّ ين].
فقال( :اللئ ُ

سمعت أبا عاصم يقول:
الرقايش :z
ُ
 قال أبو قالبة َّ

رفت ما يف ِ
(ما
الغيبة) [تفسري القرطبي].
اغتبت أحد ًا ُمذ ع ُ
ُ
وري :يا أبا عبد اهلل ما أ ْبعد
 قال عبد اهلل بن املباركُ :ق ُ
لت لسفيان الث ِّ
أبا حنيفة ِمن الغيبة! ما سمعتُه يغتاب عدو ًا له قط.
قال :هو –واهلل -أعقل من ْ
أن ُيس ِّلط عىل حسناته ما يذهب هبا).

الصاحلني:
 قيل لبعض َّ

[تاريخ بغداد].

لقد وقع فيك ُفالن؛ حتى أشفقنا عليك ورمحناك!
قال :عليه فأشفقوا! وإيا ُه فارمحوا!!

غتاب يف جملسه
دع أحد ًا ي ُ
بن أيب زكريا  zال ي ُ
 كان عبدُ اهلل ُ
أحد ًا ،ويقول:
إن ذكر ُت ُم اهلل أعناكمْ ،
( ْ
وإن ذكر ُت ُم الناس تركناكم) [صفة الصفوة].
يغتاب عند ُه[.السري].
بن ُجبري  zكان ال يد ُع أحد ًا
ُ
 وسعيدُ ُ
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 قال ابن اجلوزي :z

ِ
أحبطت من ُأجور
أفسدت الغيب ُة من أعامل الصاحلني ،وكم
(كم
ْ
ِ
رب العاملني .فالغيب ُة فاكِه ُة األرذلني،
العاملني ،وكم جل ْ
بت من سخط ِّ
وسالح العاجزين ،مضغ ٌة طاملا لفظها ِ
أسامع
ألسن ُة املتقني ،نغم ٌة طاملا جمها
ُ
ُ
ُ
األكرمني) [التذكرة يف الوعظ].

 قال سفيان بن احلصني :z

كنت جالس ًا عند إياس ِ
بن معاوية ،فمر ٌ
لت منه.
رجل ،فن ِ ُ
ُ
فقال إياس :اسكُت.

ثم قال يل :سفيان ! هل غزوت الروم؟

قلت :ال.
ُ

قلت :ال.
قال :غزوت ُّ
الرتك؟ ُ
ِ
الرت ُك ،ول يسل ْم منك أخوك
الرو ُم ،وسلِم منك ُّ
قال :سلم منك ُّ
املسلم؟!
دت إىل ذلك بعدُ .
قال ُسفيان :فام ُع ُ

 قال رجل للحسن البرصي  :zإن ُفالن ًا قد اغتابك!
فبعث إليه ُرطب ًا عىل طب ٍق ،وقال:
فأردت ْ
أن ُأكافئك عليها،
(قد بلغني أنك أهديت إيل من حسناتِك،
ُ

قدر ْ
أن ُأكافئك عىل التامم) [إحياء علوم الدِّ ين].
فاعذرين؛ فإين ال أ ُ
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 هكذ هم لنّذاس ..دع لقذافلة تسري...

ملعرفة حقيقة الناس وطبائعهم؛ تد َّبر هذا اخلرب ملي ًا ،وأمعن النظر
فيه؛ تُدرك األمر جيد ًا:
قلت للحسن  :zإن ها ُهنا قوم ًا
الربيعُ بن صبيحُ :
 قال َّ

ِ
يتتبعون السقط من ِ
كالمك؛ ل ِ ِ
الوقيعة فيك سبي ً
ال!
يجدُ وا إىل
ُ
ِ
كرب ذلك عليك! فقد أطم ْع ُت ن ْفيس يف ُخلود ِ
اجلنان؛
فقال
ُ
احلسن :ال ي ُ ُ
ِ
ِ
فطمعت ،وأ ْطم ْعتُها يف ِج ِ
السالمة من
وار الرمحن؛ فطمعت ،وأطم ْعتُها يف َّ
النَّاس؛ فلم أجد إىل ذلك سبي ً
رضون عن
ال؛ ألين
ُ
رأيت الناس ال ي ُ
رضون عن خم ٍ
لوق ِمثلهم[ .احللية].
خالِ ِق ِهم،
ُ
فعلمت أنم ال ي ُ
 وليتك تَسْلَم

أن أَحد بن حنبل قال حلاتم األصم:
 جاء يف «وفيات األعيان» َّ
ص من الناس؟
أخربين -يا حاتم -فيم أختل ُ

قال :يا أبا عبد اهلل ،يف ثالثة خصال.
قال :وما هي؟

قال :أن تُعطيهم مالك وال تأخذ من ِ
ماهلم شيئ ًا ،وتق ي حقوقهم وال
تستق ي منهم ح اقا ،وُتمل مكروههم وال ُتكره واحد ًا منهم عىل يشء!!
ينكت بأصبعه األرض ،ثم رفع رأسه ،وقال:
قال :فأطرق أمحد
ُ
يا حاتم! إنا لشديدةُ!!

فقال حاتم :ول ْيتك تسلم ،ول ْيتك تسلم ،ول ْيتك ت ْسلم!
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 وهذا ما عنا ُه الفضيل بن عياض بقوله ( :zمن عرف الناس

اسرتاح)

[طبقات الصوفية].

 وقال مالك بن دينار ُ ( :z
عرفت الناس ما ُأب ِايل من
منذ
ُ
دين ،وال من ذمني؛ ألين ال أرى إال ِ
محِ ِ
حامد ًا ُم ِ
فرط ًا ،أو ذا اما ُمف ِّرط ًا)
[الزهد للبيهقي].

مر أنا يف طلبه ُمنذ كذا وكذا سنة ل
 قال مورق العجل  :zأ ٌ
ِ
بتارك طلبه أبد ًا!
ولست
أ ْقدر عليه،
ُ
قالوا :وما هو؟

الكف عام ال يعنيني[ .صفة الصفوة].
قال:
ُّ
 جز ء من تكلّم فيمذا ال يَعنيه

 قال مالك بن دينار ( :zإذا رأيت قساو ًة يف قلبِك ،أو وهن ًا يف
بدنِك ،أو ِحرمان ًا يف ِر ِ
زقك؛ فاعلم أنك تكلمت بام ال يعنيك).

 قال سهل بن عبد اهلل
التسرتي ( :zمن تكلم فيام ال

يعنيه؛ ُح ِرم الصدق ،ومن اشتغل
بالفضول؛ ُح ِرم الورع ،ومن ظن

بالناس السوء؛ ُح ِرم اليقني ،ومن
ُحرم الثالثة؛ هلك) [السري].

[بحر الدموع].

قال أبو عل الروذباري
:z

اخلوف يف القلب؛
(إذا سكن
ُ

لن ينطق اللسان بام ال يعينه)
[التذكرة احلمدونية].
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 عندمذا يتهلل لوجهُ

وجه ُه يتهلل فقيل له:
ٌ
ُ دخل عىل ابن أيب دجانة وهو
مريض ،فكان ُ
بال ِ
ما ُ
وجهك يتهلل -يرمحك اهلل-؟
فقال :ما ِمن عمِل يش ٌء أوثق يف َنفْسي من اثنتني :مل أتك َّلم فيام ال
يعنيني ،وكان قلبي للمسلمني سلي ًام[ .الصمت البن أّب الدنيا].
 عالمة إعر ض هلل عن لعبد

هلل عن عبده ،وَيذله
أن ُي ْعرض ا ُ
إهنا طامة ال َّطامات ،وأعظم املصيبات؛ ْ

حشْرَ اإلنسان أ ْنف ُه
وإن َ
يف موطن أحوج ما يكون فيه إىل عونه ونُرصتهَّ ،
فيام ال يعنيه ،وتدخله يف ُأمور الناس سبب من أسباب إعراض اهلل عنه.

احلسن البرصي :z
 قال
ُ

(من عالمة إعراض اهللِ عن العبد:
ْ
أن َيعل شغل ُه فيام ال يعنيه؛ ُخذالنا من
اهلل تعاىل) [صفة الصفوة].

قال حييى بن أيب كثريُ ( :يفسد

اب يف ساعة ما ال ُيفسد
النام ُم والكذ ُ
الساحر يف سنة) [هبجة املجالس وأنس املجالس].
ُ

قال معروف الكرخي
الرجل
( :zكال ُم َّ
فيام ال يعنيه؛ مقت من

اهلل

) [املجالسة].
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املال

ُ
إن ُأحسن استعام ُله؛ وما ح َّرم اإلسال ُم –يوم ًا -الكسب
املال نعمة ْ
احلالل ومجع املال؛ بل َّ
أن مكمن اخلطر إذا
حث عليه ور َّغب فيه ،بيد َّ
استوىل ُ
ُ
والعطب.
اهلالك
املال عىل القلب واستحوذ عليه ،كان
ُ
 قال حييى بن معاذ ( : zإن اضطررتم إىل طلب الدُّ نيا،
ِ

فاطلبوها وال ُُت ُّبوها ،واشغلوا هبا أبدانكم ،وع ِّلقوا بغريها ُقلوبكم) [صفة

الصفوة].

جر يف الزيت ،وخلف أربعامئة
 وكان سعيد بن املسيب  zيت ُ

دينار.

وقال  :إنام تركتُها ألصون هبا ِعريض ِ
وديني[ .خمتّص منهاج القاصدين].

 وقال لقامن البنه( :يا ُبني؛ استغن بالكسب احلالل ،فإنه ما افتقر
ضعف يف عقله ،أو
أحدٌ إال أصابته إحدى ثالث خصالِ :رق ٌة يف ِدينه ،أو
ٌ
تخفاف الناس به).
وها ٌء يف مروءتِه ،وأعظم من هذا؛ اس
ُ
عض ال ُبلغاء( :خري األمو ِ
 قال ب ُ
ال ما أخذته ِم ْن احلال ِل وصفته ِيف
ُ
ال ،ورش األ ِ
النو ِ
موال ما أخذته ِمن احلرا ِم،
ُّ
(الدَّ راه ُم مراه ُم؛ ألهنا
وصفته ِيف اآلثا ِم) [أدب الدنيا والدين].
 وقال بعض السلف( :ثالث ٌة
ُيمتح ُن هبا ُع ُ
الرجال :كثر ُة املال،
قول ِّ
واملصيب ُة ،والوالي ُة) [تسلية أهل املصائب].

تُداوي

ك َُّل

ُج ْرح،

يب هبا ك ُّل ُص ْلح).
وي ط ُ
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 أنت يف نعيم

 سأل رجل عبد اهلل بن ع ْمرو بن العاص
ألسنا ِمن ُفقر ِاء امله ِ
اج ِرين؟
ْ

:

فقال ل ُه عبدُ اهلل« :ألك ا ْمرأ ٌة ت ْأ ِوي إِليها؟» ...قال :نعم.
قال« :ألك مسك ٌن ت ْس ُكنُ ُه؟» ...قال :نعم.
قال« :فأنْت ِمن ْاأل ْغنِي ِ
اء».
قال الرجل :فإِن ِيل خ ِ
ادم ًا!

قال عبدُ اهلل« :فأنت من امل ُلوك» رواه مسلم
 شتذات لقلب

 كان أبو الدرداء

تفرق ِة القلب!

ُ
ستعيذ ويدعو :اللهم ِّإين أعو ُذ بك من
ي

قيل :وما تفرق ُة القلب؟
كل ٍ
أن َيعل يل يف ِّ
قالْ :
واد مال[ .احللية].

سمعت احلسن البّصي
 وقال هشام( :
ُ
حيلف باهلل :ما أعز أحدٌ
ُ
الدِّ رهم إال أذل ُه اهللُ) [احللية].


 أصلُ إلثم

 قال مالك بن دينار :z

ظرت يف أصل ِّ
( ُ
كل إثم؛ فلم أجدْ ُه إال ُحب
بعض أهل العلم :ن ُ
يقول ُ

املال ،فمن ألقى عنه ُحب املال؛ فقد اسرتاح) [احللية].
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العالء بن زياد  zأنه قال:
 وحدَّ ث َُحيد بن هالل عن
ُ
جوز كبري ٌة
( ُ
رأيت الناس يف النوم يتْب ُعون شيئ ًا؛ فتبِ ْع ُت ُه ،فإذا ع ٌ

فقلت :ما ِ
هتْام ُء()1ع ْورا ُّءِ ،عليها من ِّ
أنت؟!
كل ِح ْلية وز ْينة!
ُ
قالت :أنا الدُّ نيا.
أن يب ِّغض ِ
لتُ :
ك إيل!
ُق ُ
أسأل اهلل تعاىل ْ ُ
إن أبغضت الد ِ
راهم) [سري أعالم النبالء].
ْ
قالت :نعم؛ ْ ْ


 مصيبتذان

 قال حييى بن معاذ :z

مصيبتان ل يسمع –األولون اآلخرون-
مثلهام للعبد يف ماله عند موته.
قيل :وما ِها؟

قالُ :يؤخذ منه ك ّل ُه ،و ُيسأل عنه ك ّل ُه.

 قيل لعبد اهلل بن عمر :تويف فالن

بن عجالن
قال ُشميط ُ
( :zإنام بطنُك يا

بن آدم شرب يف شرب؛ فلم

ُيدخلك النَّار)
علوم الدِّ ين].

[إحياء

األنصاري.

قال :رمحه اهلل .قالوا :ترك مائة ألف.

قال :لكن هي مل ترتكه[ .تذكرة احلفاظ].

 وقال مصطفى السباعي ( :zخلق اهللُ املال ليكون جواز س ٍ
فر
طامع اإلنسان جواز س ٍ
فر إىل جهنم) [هكذا علمتني احلياة].
إىل اجلنة؛ فجعلت ُه أ ُ
 )1اهلتامء؛ املرأة التي ليس هلا أسنان.
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 جمذالسة ألغنيذاء و لفقر ء

كنت ُأجالس األغنياء؛ فال ُ
أزال
 قال عون بن عبد اهلل ُ ( :z
كنت أرى ثوب ًا أحسن من ثوّب ،وداب ًة أفره من دابتي!!!
غموم ًا! ُ
م ُ
فاسرتحت).
فجالست الفقراء؛
ُ
ُ

قال سفيان الثوري ( :zما أحسن تذ ُّلل األغنياء يف جمالس
الفقراء ،وما أقبح تذ ُّلل الفقراء يف جمالس األغنياء) [احللية].

ُ
 وقال َّ
يصف نظرة النَّاس للغني والفقري:
اعر
الش ُ

الفقري ّ
وكل يشء ضدَّ ُه
ميشي
ُ
بمذنب
وترا ُه مبغوض ًا وليس ُ
رأت ذا ثروة
حتى
الكالب إذا ْ
ُ
وإذا رأت يوم ًا فقري ًا عابر ًا

اس تُغل ُق دون ُه أبواهبا
والنَّ ُ
ويرى العداوة ال يرى أسباهبا

عت لديه وحركة أذناهبا
خض ْ
نبـحـت عليه َّ
وكشـرت أنياهبا
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العالقات الزوجية

 ذكر الشيخ عبد امللك القاسم يف مجعه الطيب «أطايب اجلنى»:

(«وك ْرسها طالقها(ٌ »)1
دائم ،ودمع ٌة ال تفارق.
حزن ٌ
لكن إن فعلت :ال ت ْأب أن تكون من ا ُملتقني ،ال ت ْأب أن تكون من
اعا
املحسنني﴿ ،ول ْل ُمط َّلقات متاع با ْمل ْع ُروف ح ًّقا عىل ا ُْملتَّقني﴾ ﴿مت ً
باملْ ْع ُروف ح ًّقا عىل املُْ ْحسنني﴾.

قال سعيد بن جبري« :لكل ُمط َّلقة متاع».
ٍ
دعاء هلا
وأ ْذ ُك ُر من فارق امرأت ُه ومتعها ِضعف م ْه ِرها ،مع
ٍ
وتعاهد ألُ ِّمها بالزيارة).
بالتوفيق،

 )1حديث نبوي رواه البخاري ومسلم.
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 غرية زوج وشهذامتهُ

(حضت جملس موسى بن
 قال حممد بن أَحد بن موسى القاِض:
ُ

إسحاق القايض بالري سنة ست وثامنني ومائتني ،وتقدمت امرأ ٌة فادعى
ول ُّيها عىل ِ
وج!
زوجها مخسامئة دينار مهر ًا ،فأنكر الز ُ
فقال القاِضُ :شهودك.

قال :قد أحضِتم.

بعض الشهود ْ
أن ينظر إىل املرأة ،ل ُيشري إليها يف شهادتِ ِه ،فقام
فاستُدعى ُ

الشاهدُ  ،وقال للمرأة :قومي.

فقال الزوج :تفعلون ماذا؟!

قال الوكيل :ينظرون إىل امرأتك ،وهي م ِ
سفرة؛ لت ِصح عندهم
ُ
معرف ُتها!
عل هذا املهر الذي تدعيه ،وال
قال الزَّوجُ :وإين أشهد القاِض َّ
أن هلا َّ

تُسف ُر عن وجهها.
ُفردت املرأ ُة و ُأخربت بام كان ِمن زوجها.
فقالت :فإين ُأشهدُ القايض ْ
وهبت له هذا املهر ،وأبرأ ُت ُه ِمنه يف
أن قد
ُ
الدُّ نيا واآلخرة.

كتب هذا يف مكارم األخالق).
قال القاض ُ ..:ي ُ

[تاريخ بغداد].
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اآلباء واألوالد

ابن املبارك
شكا رجل إىل عبد اهلل بن املبارك بعض ولده؛ فقال ُ
 :zهل دعوت عليه؟
قال :نعم!!

قال ابن املبارك :فأنت أفسدت ُه[ .اإلحياء].
 لو لِد قدوة

ُ
مالك بن دينار رج ً
ال يُسيءُ صالت ُه
 قال الفضيل بن عياض :رأى
[يصِل لكنه ال ُحيسنها]؛ فقال :ما أرمحني بعياله!
فقيل له :يا أبا حييى ُييس ُء هذا صالته ،وترحم عياله؟!

قال :إنه كبريهم ،ومنه يتعلمون!! [احللية].

حضت مع أّب وأخي عند
 وقال ُمقاتل بن حممد بن بنان العتكي:
ُ

أّب إسحاق -إبراهيم احلرّب  -فقال إبراهيم ألّب:
هؤالء أوالدك؟

قال :نعم.

قال :احذر ال يرونك ُ
حيث هناك اهللُ؛ فتسقط من أع ُينهم.

[صفة الصفوة].
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بر لو لدين
ُّ 

الصاحلني :-نادته ُأ ُّمه يوم ًا
 عون بن عبد اهلل - zرجل من َّ

فأجاهبا ،فعال صوتُه!!! فأعتق رقبتني[ .العقوق].

 وهذا حيوة ابن ُشيح اإلمام الرباين فقيه الدِّ يار املصرية ،كان
 zيقعد يف حلقتِه ُيع ِّل ُم الناس .فتقول له ُأمه:
قم يا حيوة فألق الشعري للدجاج ،فيقوم ويرتك التعليم.

[الرب والصلة البن اجلوزي].
ِ ُّ

تأملوا ..يا طلبة العلم ويا أصحاب اجلاه واملناصب حال هذا اإلمام مع
َّ

ب نداءها.
رصخُ عليه ل ُيطعم الدجاج؛ فيرتك درسه ،ويي ُ
أمه ،بني تالميذه ت ُ

 قال سفيان الثوري :z
(كان حممد ابن احلنفية يغسل

رأس ُأ ِّمه ويمشطها) [بر الوالدين].

 كان رجل من الن َّّساك ُيقب ُل
َّ
كل يوم قدم ُأمه ،فأبطأ يوم ًا عىل
إخوته فسألوه.

نت أمتر ُغ يف رياض اجلنة،
فقالُ :ك ُ

فقد بلغنا أن اجلنة ُتت أقدام

األمهات[ .صفوة األخبار ومنتقى اآلثار].

قال برش بن احلارث:z

(الولدُ بال ُقرب من ُأمه حيث
ُ
أفضل من الذي
تسمع؛
ضب بسيفه يف سبيل اهلل
ي
ُ
ظر إليها أفضل من
 ،والن ُ

كل يشء) [بر الوالدين].
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حسان :قلت للحسن البرصي:
 قال هشام بن َّ
إين أتعل ُم القرآن ،وإن ُأمي تنتظرين بالعشاء.

تقر به عينُها؛ أحب إيل من حجة
قال احلسن :تعش العشاء مع ُأ ِّمك ُّ
ُتجها تطوع ًا) [بر الوالدين].

 وبكى احلارث العكل  zيف جنازة ُأمه.
فقيل له تبكي؟!
ِ

قال :ول ال أبكي وقد ُأغلق عني باب من أبواب اجلنة[ .ففيهام فجاهد].

حلذر

بن اجلوزي يف كتابه «ب ّر الوالدين» أن جماهد ًا  zقال:
 ذكر ا ُ

أن يدفع يد ِ
ِ
للولد ْ
والد ِه إذا َضب ُه ،ومن شد النظر إىل والديه
(ال ينبغي

ل يربِها ،ومن أدخل عليهام ما حيزنام؛ فقد عقهام).

حلجة عىل الوالدين
 قال يزيد بن أيب حبيب ( :zإَياد ا ُّ
عقوق).
واملعنى أن يأيت اإلنسان –وإن كان عىل حق -بأدلة وبراهني إلثبات

صحة قوله وسداد رايه ،وختطئة والدا ُه أو أحدِها؛ فهذا من العقوق!!!
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 هلل دّر ألم مذا أرمحهذا

خطت يدُ شاعر أبيات ًا رقيق ًة ُمبكي ًة ،حكى خالهلا مشاعر األ ِّم نحو
ولدها ،وحنانا عليه رغم ِعناده وقسوته؛ وكأين به قد متثل قول القائل:
(قليب على ولدي ،وقلب ولدي على حجر).

فصور املشهد قائ ً
ال :

غالم ًا

بنقوده كيام ينال به الوطر

أغرى امرؤ يوم ًا
قال ائتني بفؤاد ُأمك يا فتى
فمىض وأغرز خنجر ًا يف صدرها
لكنه من ف ْرط ُُسعته هوى
قلب األم وهو ُمع َّفر ولدي
ناد ُه ُ

حبيبي هل أصابك من رضر

فكأ َّن هذا الصوت رغم حنوه
فارتدَّ نحو القلب يغس ُل ُه بام
وأدرك ُسوء فعلته التي
واست َّل خنجره ليطعن ن ْفس ُه

ويقول يا قلب انتقم مني وال
ب األم ُكـ َّ
ف يـــد ًا وال
ناد ُه قلــ ُ

واجلواهر والدّ رر
راهم
ولك الدَّ
ُ
ُ
والقلب أخرج ُه وعاد عىل األثر
القلب املق َّط ُع إذ عثر
فتدحرج
ُ

غضب السامء عىل الغالم قد اهنمر
ُ

فاضت به عينا ُه من دمع العرب
مل يأهتا أحد سوا ُه من البرش
طعن ًا فيبقى عرب ًة ملن اعترب
تغف ْر فإن جريمتي ال ُتغتفر
مرتني عىل األثــــر
تذبح فـؤادي َّ
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ُ
األخوة والصحبة
حلب يف هلل
ُّ


( :واهلل إنه لي ُ
تذكرت
طول عِل الليل إذا
 قال عمر بن اخلطاب
ُ
أخي يف اهلل؛ فأمتنى الصباح ألُعانقه شوق ًا إليه).
 صحبة لصَّذاحلني

 قال عمر بن اخلطاب

:

(ما ُأعطي عبدٌ -بعد اإلسالم -خري ًا من أخٍ صالح) [قوت القلوب].
حب إلينا من أهلِينا؛ ألن
احلسن الب
 قال
رصي ( :zإخواننا أ ُّ
ّ
ُ
إخواننا ُيذكِّروننا باآلخرة ،وأه ُلونا ُيذ ِّكروننا بالدُّ نيا) [قوت القلوب].
 قال مالك بن دينار ( :zإنك ْ
خري
أن تن ُقل احلجارة مع األبرارٌ ،
من أن تأكل اخلبيص( )1مع ال ُفجار) [روضة العقالء].

 وقال األوزاعي :z

سمعت بالل بن سعد يقولٌ :
أخ لك كلام لقيك ذكرك بح ِّظك من اهلل؛
(
ُ
خري لك من أخ كلام لقيك وضع يف ك ِّفك دينار ًا) [احللية].
ٌ

 قال حممد بن يوسف ( :zوأ ْين مثل األخ الصالح؟!
أه ُلك ي ْق ِسمون مرياثك ،وهو قد تفرد بجدثك [قربك]؛ يدْ عو لك

وأنت بني أطباق األرض) [احللية].
 )1نو ٌع ِمن احللوى.
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أن
 ويرى حممد بن واسع َّ z
اإلخوان من ُمتع الدّ نيا َّ
ولذاهتا فقال:

(ما بقي يف الدُّ نيا يش ٌء ألذ ُه :إال الصالة يف
اجلامعة ،ولقاء اإلخوان) [احللية].
 لتمذاس لعذر
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قال األعمش :z
(إن ُكنَّا لنتبع اجلنازة،
ْ
فام ندري من نُعزي
من ُحزن القوم)
[القبور البن أّب الدنيا].

بنت عبد اهلل بن ُمطيع
 قالت ُ
الرَحن بن ع ْوف –وكان أجود ُقريش يف زمانه:-
لزوجها ط ْلحة بن َّ

رأيت قوم ًا أألم ِمن إخوانك!!
ما ُ
قال طلح ُة :مه!! ِ
ول ذلك؟
أراه ْم إذا أ ْيْست ِلز ُموك ،وإذا أ ْعْست تركُوك!
ْ
قالتُ :
فقال هلا :هذا –واهللِ -من كرم أخالقهم ،يأتوننا يف ح ِ
ال قدرتنا عىل
إكرامهم ،ويرتكُوننا يف ح ِ
ال عجزنا عن القيام بح ِّقهم).
 وفذاءٌ بعد لوفذاة

[أدب الدُّ نيا والدين/بتّصف]

 قال أيوب السختياين :z
[رياض األُنس].
(إذا بلغني موت أخ يل؛ فكأنام سقط ُعضو مني)
ُ
البرصي z؛ فقال:
 وأقسم احلسن
ّ
ف أخا ُه يف أهله أربعني
(واهلل؛ لقد
أدركت أقوام ًا كان أحدهم َي ُل ُ
ُ

نفق عليهم!) [احللية].
عام ًاُ ،ي ُ

197

أمحد أبو رمان

 حدَّ ث أبو حنيفة –اإلما ُم -عن شيخه َحاد بن أيب سليامن رَحهام
اهلل فقال( :ما صليت صال ًة ُم ُ
استغفرت له مع والدى،
نذ مات محاد؛ إال
ُ

ت منه عل ًام ،أو علمته عل ًام) [تاريخ دمشق].
وإين
ألستغفر ملن تعلم ُ
ُ

 وقال أَحد بن حنبل لولد الشافعي -رحم اهلل اجلميع:-

الستة الذين أدعو هلم كل ليلة وقت السحر) [صيد اخلاطر].
(أبوك من ِّ

السلف( :يا أخي! إذا ذكرتني ادعوا يل ،وإذا ذكرتُك
 وقال أحد َّ

ادعوا لك ،فإذا ل نلتقي؛ فكأنام قد التقينا).
 هل تُر نذا نلتقي؟!!

 قال ابن عقيل ( :zلوال أ َّن القلوب تُوق ُن باجتامع ثان؛
لتفطرت
املرائر لفراق املُحبني) [املنتظم].
ُ
هل تُرانا نلتقي أم أهنا
ثم ولت وتالشــى ظ ُلهـا

كانت ال ُلقيا عىل أرض الرساب
واستحالت ذكريات للعـــذاب

ِ
 ومن روائع ما قيلُّ ( :
القلوب تفرتق؛ إال املتحابني يف اهلل ،فإن
كل
م ِ
وعدها اجلنة).
عل بن احلسني ( :zفقدُ األحبة ُغ ْربة) [السري].
 قال ّ
 وقالوا( :من أشدِّ العذاب؛ ُفرق ُة األحباب) [هبجة املجالس].
ودعت قلبي حني ودعتُهم
ُ
وصحت بالنوم انرصف راشد ًا
ُ

السال ُم
ُ
وقلت يا قلبي عليك َّ
فإن عيني بعدهــــم ال تنا ُم
َّ
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إكرام الضيف

ابن عبد الرب قول رسول اهلل « :من كان يؤمن باهلل
بعد ْ
أن ذكر ُ
واليوم اآلخر؛ فليكرم ضيف ُه ،جائزته يوم ًا وليلة ،والضياف ُة ثالثة أيام ،وما
أن يثوي عنده حتى ُحيرج ُه» [صحيح الرتغيب].
زاد فهو صدقة ،وال حيل ْ
ِ
ٌ
ضيفه الكامخ [أي :اإلدام أو
رجل قدم إىل
قيل لألوزاعي:
ُ
من؟
اللحم
املخلالت] والزيتون ،وعندهم
والعسل والس ُ
ُ
فقال :ال يؤمن هذا باهلل ،وال باليوم اآلخر! [هبجة املجالس].
عرف الضيف؛ مقربة لساكنيها).
قالوا( :إن دار ًا ال ت ُ

ُ
أن ُأنزل رحل ُه
أضاحك ضيفي قبل ْ

أن ُتكثر القرى
وما
اخلصب لألضياف ْ
ُ

ُ
ديب
لينزل عندي
واملحل ج ُ
ب
ولكنام وجه الكريم خصيـ ُ

حق اجلار

 باع أبو اجلهم العدوي داره بامئة ألف درهم ،ثم قال :فبكم

تشرتون جوار سعيد بن العاص؟

وار قط؟!
قالوا :وهل ُيشرتى ج ٌ
دع ِجوار رجل ْ
قعدت
إن
ُ
قال :ردوا عِل داريُ ،ثم خذوا مالكم ،ال أ ُ
غبت حفظنيْ ،
وإن رآين رحب ّبْ ،
سأل عنيْ ،
شهدت قربني،
وإن
ُ
وإن ُ
وإن سألتُه قىض حاجتي ،وإ ْن ل أسأله بدأينْ ،
ْ
وإن نابتني جائح ٌة فرج
عني.

فبلغ ذلك سعيد ًا؛ فبعث إليه بامئة ألف درهم[ .وفيات األعيان].
ف قدْ ُر ُه باجلار
جاور إذا جاورت بحر ًا أو فتى
رش ُ
ُ
فاجلار ي ُ
 قال ُ
احلكام ُء( :من أجار جار ُه أعان ُه اهللُ وأجار ُه) [أدب الدُّ نيا والدِّ ين].
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ِّ

فتنة النساء

 قال عبد اهلل بن مسعود

( :ألن ُأ ِ
زاحم ب ِعري ًا مطلِ ايا

بِقطِران( ،)1أحب إيل ِمن أن ُأز ِ
احم امرأ ًة) [مصنف ابن أّب شيبة].

 قال سعيد بن املسيب :z
ُ
الشيطان من يشء؛ إال أتا ُه من ِقبل النِّساء) [السري].
(ما يئس
 قال عل بن زيد  :zقال لنا
سعيد بن املسيب -وهو ابن أربع وثامنني قال ُ
بعض احلكامء:

سنة ،وقد ذهبت إحدى عينيه ،وهو
ي ُ
عشو باألُخرى:-

(ما من يشء أخوف عندي من النِّساء)

[السري].

(م ْن أ ْرسل ط ْرف ُه
استدْ عى حتْف ُه) [أدب
ْ
الدنيا والدِّ ين].

قلت ألَحد بن حنبل:
 وقال أبو بكر املروزي ُ :z

ٌ
دخلت يف معصية اهلل؛
بالسياط ما
ُ
رجل تاب ،وقال :لو َُضب ظهري ِّ

إال أنه ال يد ُع النظر [أي :للنِّساء].
فقال اإلمام أَحد :أي ٍ
توبة هذه؟! [السري].
ُّ
ُ


1
عري لعالج اجلرب.
) دواء ُيده ُن به الب ُ
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 خطر

 قال أبو املليح :z

ألن أومتن عىل بيت ٍ
سمعت ميمون بن مهران يقولْ :
مال؛ أحب إيل
(
ُ
من ْ
أن ُأومتن عىل امرأة) [السري].
يغض بّص ُه ،فمر نِسوة؛ فأطرق بّص ُه
الربيع بن خثيم ُّ z
 كان َّ
حتى ظن النِّسو ُة أنه أعمى ،فتعوذن باهلل من العمى!

 وقال عطاء بن أيب رباح
نت عىل بيت ٍ
مال؛
( :zلو ائت ُِم ُ

لكنت أمين ًا ،وال آم ُن نفيس عىل أم ٍة
ُ
شوهاء) [السري].

 وإا كذانت لنفوس كبذار ً..

()1

قال ُ
بعض احلكامء( :إ َّياك
و ُخمالطة النساء؛ فإ َّن ْحلظ

املرأة س ْهم ،ول ْفظها ُس ٌّم)
ْ
[أدب الدنيا والدِّ ين].

ب منه؛ فالتَّقوى حالت بينهام
وصل
بالصاحلني إىل حدٍّ ُيتعج ُ
األمر َّ
ُ
وبني معصية اهلل حتى يف املنام!
نظرت إىل ِ
غري أ ِّم عبد اهلل -
 قال حممدُ بن سريين ( :zواهللِ ما
ُ
وإين ألرى املرأة يف املنام؛ فأذ ُك ُر أنا ال
يعني :زوجت ُه -يف يقظ ٍة وال منا ٍمِّ ،
ِ
ِ
ف بّصي عنها).
ُت ُّل يل؛
فأص ُ

بعضهم عىل هذا اخلرب فقال( :ليت عقِل يف اليقظة ،كعقل ابن
ع َّقب ُ

سريين يف املنام) [أطايب اجلنى].
 )1األم ُة؛ هي املرأ ُة من العبيد.
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 عقوبة

ٍ
امرأة فأعجبتني؛ ف ُكف
نظرت إىل
 قال عمرو بن مرة ( :z
ُ
بّصي ،فأرجو ْ
أن يكون ذلك جزائي) [احللية].

إبراهيم بن أدهم إىل ُسفيان الثوري:
 وكتب
ُ

طلب؛ هان عليه ما ي ُ
بذل ،ومن أطلق بّص ُه؛ طال أس ُف ُه،
(من عرف ما ي ُ
ومن طال أم ُل ُه؛ ساء عمل ُه ،ومن أطلق لسان ُه؛ قتل ن ْفس ُه) [البداية والنهاية].
 جنبو

ُ
األحنف بن قيس ( :zجنِّبوا جمال ِسنا ِذكر النِّساء
 قال
بغض الرجل يكون وصاف ًا لف ِ
رجه وبطنِه) [السري].
والطعام ،إين ُأ ُ
 طريق لعظمة

قالوا:
(توجدُ يف طريق العظمة مخس ُة موانع :الك ُ
ب النساء،
وح ّ
سلُ ،

طاط الص ِ
ِ
ُ
وانح ُ
واإلعجاب بالن ْفس).
واالشتياق إىل الوطن،
حة،
ُ
 وقال ابن اجلوزي ( :zمن مال
إىل النساء؛ مل ي ْص ُ
ف له عيش) [صيد اخلاطر].
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الزنا

 قال أحدُ العارفني:
طأطئ الرؤوس العالية،
الزنا عار ُه َيد ُم البيوت الرفيعة ،و ُي
( ِّ
ُ
ِ
وَير ُس
األلسنة البليغة ،وَيوي بأطول
سو ُد الوجوه البيضُ ،
و ُي ِّ
الناس أعناق ًا وأسامهم مقام ًا وأعرقهم عز ًا إىل هاوية من ِّ
الذل
واالزدراء واحلقارة ،ليس هلا من قرار.
قدر أنواع العار عىل نزع ثوب اجلاه؛ مهام اتسع ،وهو ُلطخة
وهو أ ُ
سوداء؛ إذا حلقت ُأَسة غمرت كل صحائفها البيض ،وتركت
العار الذي ي ُط ُ
ول عمره
العيون ال ترى منها إال سواد ًا حالك ًا ،وهو
ُ
طوي ً
ال.
فقاتله اهلل من ذنب! وقاتل فاعليه!!).
 وجاء يف كتاب «أطايب اجلنى» لعبد امللك القاسم:
سأل أحدُ الوزراء اإلنجليزي سفري الدولة العثامنية -يف حينها:-
ِ
ُّصون عىل ْ
الرجال
أن تبقى املرأة املسلمة ُمتخ ِّلفة ،معزولة عن ِّ
ملاذا ت ُّ
وحمجوبة عن النور؟
رفع
فام كان من السفري العثامين إال أن قال :قيل( :ال يشء ي ُ
إن نساءنا –املسلامت -ال يرغ ْبن أن قدر املرأة كالعفة)
يلِدْ ن إال من أزواجهن.
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الغناء
 خطره

 جاء يف «تاريخ اخللفاء» للسيوطي أن يزيد بن الوليد z
قال:
(يا بني ُأمية! إياكم ِ
والغناء؛ فإنه ُينقص احلياء ،ويزيدُ يف الشهوة ،وَيد ُم

اخلمر ،وي ُ
املسكِر.
املروءة ،وإنه لينُ ُ
فعل ما يفعل ْ
وب عن ْ

فإن كنتم ال ُبدَّ فاعلني؛ فجنبو ُه النساء ،فإن الغناء داعي ُة الزنا).
ْ

 لتذاريخ يشهد

أن نستنطق التاريخ ونسأله عن الغناء
طلب منا مصطفى السباعي ْ
وأهله .فقال :z

طعت ُنجو ُم املغنِّني ،وق ِويت
جمنا؛ إال يوم س ْ
(س ُلوا التاريخ :هل أفل ن ُ
ِ
دول ُة الراقصات يف سامء حضارتنا) [هكذا علمتني احلياة].

204

أَنني املُذنبني وحَنني املُحبني

احلكام وامللوك
 إنهذا أمذانة

 قال عمر بن اخلطاب

( :لو ماتت شا ٌة عىل ِّ
شط ال ُفرات

لظننت أن اهلل تعاىل سائِل عنها يوم القيامة) [حلية األولياء].
ضائعة؛
ُ

 وقال عطاء بن أيب رباح  :zحدثتني فاطمة امرأ ُة عمر بن عبد
العزيز :أنا دخلت عليه ،فإذا هو يف ُمصاله؛ يدُ ُه عىل خدِّ ِه ،سائل ٌة ُد ُموعه،
فقلت :يا أمري املؤمنني! أليشء حدث؟!
ُ
دت أمر ُأم ِة حمم ٍد
قال :يا فاطمة! إين تقل ُ

رت يف الفقري
؛ فتفك ُ
املقهور ،والغريب
اجلائع ،واملريض الضائع ،والعاري
املجهود ،واملظلوم ُ
ُ
مت أن رّب
املأسور ،والكبري ،وذي العيال يف أقطار األرض؛ فعلِ ُ
ُ
شيت أال تثبت يل
سيسألني عنه ،وأن خصمهم دونم حممد
 ،فخ ُ
حجة عند خصومتِ ِه؛ ِ
فرمح ُت نفيس
فبكيت[ .السري].
ُ
ُ
 هذ صوتُ رمحته

 قال عبد العزيز بن يزيد األيل :z

ُ
سليامن بن عبد امللِك ومع ُه عمر بن عبد العزيز ،فأصاهبم ب ْر ٌق
حج
ِ
لوهبم.
ورعدٌ ؛ حتى كادت تنْخلع ُق ُ
سليامن :يا أبا حفص! هل رأيت ِمثل هذه الليلة قط أو ِ
سمعت
فقال
ُ
هبا؟

صوت رَحة اهلل ،فكيف لو سمعت
قال عمر :يا أمري املؤمنني! هذا
ُ

صوت عذاب اهلل؟! [السري].
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 ظننتك سذاهر ً

السلطان سليامن القانوين تشكو إليه
 دخلت امرأة عجوز عىل ّ
جنوده الذين َسقوا هلا ماشيتها بينام كانت نائمة.
فقال هلا السلطان :كان عليك ْ
أن تسهري عىل مواشيك؛ ال تنامي!

فأجابت العجوز:
ت مطمئنة البال!
ظننتُك ساهر ًا علينا يا موالي! فن ْم ُ
الرَحن النارص ،من ملوك األندلس حكم مخسني سنة ،يقول
 عبد َّ

عددت األيام السعيدة يف حيايت –بال ُمنغصات-؛
بعد هذا امللك واحلكم:
ُ

فوجدهتا أربعة عرش يوم ًا.
ب لسُّلطذان
ُ قرْ ُ

ضم
حممد بن واسع ( :zلق ُ
 قال َّ
خري من الدُّ نو من
ف ُّ
القصب ،وس ُّ
الرتاب؛ ٌ
السلطان) [احللية].
ُّ

 قال الفضيل بن عياض ْ ( :z
ألن
ٍ
يدنو الر ُ
خري له من ْ
أن
جل من جيفة ُمنتنة؛ ٌ

ُ
الفضيل( :من
قال

عشق الرياسة؛ فقد
ُتودع من صالحه).

يدنو إىل هؤالء [يعني :السالطني]).
 وقال ٌ ( :z
رجل ال َُيالط هؤالء [أي :احلكام] ،وال يزيدُ عىل
ُ
وحيج،
أفضل عندنا من رجل يقو ُم الليل ،ويصو ُم النهار،
املكتوبة؛
ُّ

وَياهدُ يف سبيل اهلل ،وَيالطهم) [احللية].
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 قال عمر بن عبد املجيد :z

اعتم شهر ب ُن حوشب [أي :لبس عاممته] ،وهو ُيريد سلطان ًا يأتيه؛ ثم
ِ
وجه ِه وعاممتِ ِه؛ فنظر إىل حليته فرأى شيب ًة ،فأخذها
أخذ املرآة ،فنظر يف
ِ
بيد ِه ،ثم نفض عاممته ،ثم جعل يقول:
السلطان بعد الشيب؟! [تاريخ دمشق].
لطان بعد الشيب!!
ُ
الس ُ

 وقيل لعلقمة بن قيس ال َّنخعي :z

أال تدخل عىل السلطان فتنْت ِفع؟!
ِ ِ
صيب من ُدنياهم شيئ ًا؛ إال أصابوا من ديني م ْثل ُه.
قال :إين ال ُأ ُ

 قال سفيان الثوري :z

[صفة الصفوة].

(إ ِّياك واألمراء أن تدنو ِمنهم ،وختالطهم يف يشء من األشياء ،وإ ِّياك أن
ُ
فيقال لك :تشفع ،وتدرأ عن مظلوم ،أو ترد مظلمة ،فإن ذلك
ُختدع،
خديعة إبليس) [احللية].

وقالْ :
(إن دعاك هؤالء امللوك تقرأ عليهمُ  :ق ْل ُهو اهلل أحد؛
فال جتئهم ،فإن ُقرهبم مفسدة للقلب) [اجلرح والتعديل].
 من لبالء

 ميمون بن مهران ٌ ( :z
ثالث ال تب ُلون ن ْفسك هبن :ال تدخل
السلطان؛ ْ
وإن قلت :آمره بطاعة اهلل ،وال تُصغني بسمعك إىل هوى؛
عىل ُّ
فإنك ال تدري ما ي ْعل ُق بقلبِك منه ،وال تدخل عىل امرأة؛ ولو ُقلت:
ُأع ِّلمها كتاب اهلل) [السري].
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للهم أنسِه اِكْري
َّ


بن زيد :z
 قال َحا ُد ُ

كان أيوب السختياين صديق ًا ليزيد بن الوليد ،فلام ويل يزيدُ اخلالفة،

اللهم أنْسه ذكْري! [السري].
يوب:
قال أ ُ
َّ
 لكرسي غذالي

ابن اجلوزي :z
 قال ُ

رأيت أولئك احلكام يتعبدون ،ويط ُلبون ِ
العلم؛ غري أنم ملا
(وكم قد
ُ
خافوا عىل رياستهم ْ
أن تزول؛ تركوا جانِب الدِّ ين) [صيد اخلاطر].
 كمذا تكونو يولّى عليكم

 قال املأمون ملحمد بن يزداد :z

(إياك ْ
أن تعيص اهلل فيام تتقر ُب به إيل؛ ف ُيس ِّلطني عليك!) [َساج امللوك].

 قال الطرطويش :z

(ل أزل أسمع الناس يقولون :أعاملكم عاملكم ،كام تكونوا يوىل
عليكم ،إىل ْ
ظفرت هبذا املعنى يف القرآن ،قال اهلل تعاىل﴿ :وكذلك نُويل
أن
ُ
ب ْعض ال َّظاملني ب ْع ًضا﴾).

 وقال عبد امللك بن مروان :z

(ما أنصفتمونا يا معْش الرعية! ُتريدون منا ِسرية أّب بكر و ُعمر؛ وال

تسريون فينا ،وال يف أنفسكم بسريِتام؟!).
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موت لعظمذاء

 ملا حضت اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان الوفا ُة ،نظر إىل
غس ٍ
ضب به املغسلة:
ال بجانب دمشق؛ يلوي ثوب ًا بي ِد ِه ،ثم ي
ُ
كنت غساالً ُ
آكل من كسب يدي يوم ًا بيوم ،ول
فقال عبد امللك :ليتني ُ
أل من أمر الدُّ نيا شيئ ًا.

فبلغ ذلك أبا حازم -سلمة بن دينار -فقال:

املوت يتمنون ما نح ُن فيه ،وإذا
احلمدُ هلل الذي جعلهم إذا حضهم
ُ

املوت ل نتمن ما هم فيه[ .إحياء علوم الدِّ ين].
حضنا
ُ

 وجعل اخلليف ُة عبد امللك ُ
يقول ملا حضته الوفا ُة:
لوددت أين عبد لرجل من هتامة ،أرعى ُغنيامت يف جباهلا ،ول
واهلل
ُ

أيل([ .)1تسلية أهل املصائب].

بن أيب ُدواد :ملا احتض اخلليفة هارون الواثق باهلل؛
 وقال ز ُْرق ُ
ان ُ

جعل يردد هذين البيتني:
مجيع اخل ْلق ُمشرتك
ُ
املوت فيه ُ

منهم يبقى وال مل ُ
ك
ال ُسوقة
ُ
وليس ُيغني عىل األمالك ما ملكوا

رض أهل قليل يف تفاقرهم
ما َّ
ُثم أمر بالب ِ
سط ف ُطويت وألصق خد ُه باألرض وجعل ُ
يقول:
ُ

يا من ال يز ُ
ُول ُمل ُك ُه ارح ْم من قد زال ُمل ُ
ك ُه[ .خمتّص تاريخ دمشق].

 )1أي أتوىل احلكم واخلالفة.
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م
ل أسذاسُ حلُك ِ
 لعد ُ

 قال ابن ُ
لرشيح القاِض ألبيه:

احلق يل خاصمتُهمْ ،
وإن
بيني وبني قوم خصومة ،فانظر فيها؛ فإن كان ُّ

احلق ل أخاصمهم ،فقص قصته عليه.
ل يكن يل ُّ
فقال ُُشيح البنه:
ِ
فخاص ْم ُهم ،فانْطلق إليهم فخاصم ُهم إليه ،فقىض ُُشيح عىل
انطلق
ابنه!!

فقال الولد له -ملا رجع إىل أهله :-واهلل! لو ل أتقدم إليك بطلب
النُّصح ل أ ُلـ ْمك ،فضحتني!

فقال القاِض ُُشيح:

أعز
ني! ألنت أحب إيل من ملء األرض مثلهم ،ولكن اهلل هو ُّ
واهلل يا ُب َّ
عِل منك ْ
أن ُأخربك أن القضاء عليك فتصاحلهم؛ فتذهب ببعض ح ِّقهم.

[صفة الصفوة].

األمري وحاجبا ُه
إذا جار
ُ
فـويـل ثم ويـل ثم ويـل

وقاِض األرض أُسف يف القضاء

لقاِض األرض من قاِض السامء
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ن للبالد
 لعدل أمذا ٌ

كتب بعض عامل عمر بن عبد العزيز  zإليه :أما بعدُ  ..فإن
مدينتنا قدْ ِ
خربتْ ،
أمري املؤمنني أن يقطع هلا ماالً ي ُر ُّمها به؛ فعل.
فإن رأى ُ
فهمت كتابك وما ذكرت أن مدينتكم
عمر :أما بعدُ  ..فقد
ُ
فكتب إليه ُ

خربت؛ فإذا قرأت كتاّب هذا؛ فحصنْها بالعدل ،ونق طرقها من
قد
ْ
الظ ْلم؛ فإنه مرمتُها( ..)1والسالم[ .املورد العذب املعني].
 لنصر و لتمكني

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
( :zفإِن الناس ل يتناز ُعوا ِيف أن

ُ
أهنأ
(األمن
قال حكيم:
ُ
ع ْيش ،والعدْ ُل أقوى

جيش) [أدب الدُّ نيا والدِّ ين].

ِ
عا ِقبة ال ُّظل ِم ِ
وعاقبة العدْ ِل
وخيم ٌة،
ِ
ِ
نّص
ينّص الدولة العادلة وإ ْن كانت كافرةً ،وال ي ُ
كريم ٌة ،وهلذا ُي ْروى :اهللُ ُ
الدولة الظاملة وإِ ْن كانت ُمؤمن ًة) [الفتاوى].

كنت طري ًا» قال سلامن العودة:
 ويف كتابه «لو ُ

(سئل بعض ُملوك ال ُفرس :بم دام ُمل ُككم؟
ُ
ِ
ب عىل قدْ ر الذ ِ
نب ،ال عىل قدْ ر الغضب).
قال :ألننا ُنعاق ُ
الرافعي : z
 قال ُمصطفى صادق َّ
(إذا فسق احلاكِم؛ فقد حكم ِ
الف ْسق).
ُ

ُ )1يرمها :ترميمها وإعادة صيانتها.
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الظلم

 قال معاوية

:

(إين ألستحي ْ
أن أظلم من ال َيدُ عِل ناص ًا إال اهلل).

 قال األحنف بن قيس :z

(إذا دعتك ن ْف ُسك إىل ظلم الناس؛ فاذكر قدْ رة اهلل عىل عقوبتِك،
وانتقام اهلل هلم ِمنْك ،وذهاب ما ُأتيت إليهم عليك) [التذكرة احلمدونية].

ُ
يوسف بن أسباط :z
 وقال

(من دعا لظال بالبقاء؛ فقد أحب ْ
أن ُيعىص اهلل).
ال تظلم َّن إذا ما ُكنت ُمقتدر ًا

تنا ُم عيناك واملظلـو ُم ُمـنتبــه

[التذكرة احلمدونية].

ترجع ُعقبا ُه إىل النَّدم
لم
ُ
فال ّظ ُ

ني اهلل مل تنـم
يدعو عليك وع ُ

 وقال السيوطي  zيف كتابه « ُدرر الكلم وغُرر احلكم»:

ِ
الـمهني).
(من يظلم الضعيف الـمهني؛ ي ُذق أشد
العذاب ُ
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 قصة من لتذاريخ

الربمكي وأبيه قال ألبيه ُ -
ومها يف
ملا ُحبس جعفر بن حييى بن خالد ْ
القيود واحل ْبس:-

ِ
ِ
هر إىل
يا أبت! بعد األمر والنهي ،واألموال العظيمة؛ أصارنا الد ُ
ود ،ولبس الص ِ
ال ُقي ِ
وف واحل ْبس!
ُّ
ُ
فقال له أبوه :يا ُبني! دعو ُة مظلوم؛ َس ْت بليل غفلنا عنها! ول ي ْغ ُفل
اهللُ عنها!

ثم أنشأ يقول:

ُر َّب قوم قد غد ْوا يف ن ْعمة
هر زمان ًا عنهـ ُم
سكت الدَّ ُ

[تاريخ بغداد].

هر ر َّيان غد ْق
زمن ًا والدَّ ُ
أبكاه ْم دم ًا حني نطــ ْق
ثم
ُ
َّ

الر ُ
احلجاج رج ً
جل إليه ُرقع ًة فيها:
 حبس
ُ
ال ُظل ًام ،فكتب َّ

ِ
ِ
ِ
والسج ُن
قد مىض من ُبؤسنا أيام ،ومن نعيمك أيام ،واملوعدُ القيامةِّ ،
حيتاج إىل بينة ،وكتب يف آخرها:
واحلاكم ال
جهنم،
ُ
ُ
علم يا نؤو ُم إذا التقينا
لوم
ست ُ
غد ًا عند اإلله من الظ ُ
امللوم
وما زال الظلو ُم هو
أما واهلل إن ال ّظلم لؤم
ُ
عيم
نقطع التَّلذ ُذ عن ُأناس
أداموه وي ُ
سي ُ
نقطع النَّ ُ
ُ
إىل د َّيان يوم الدين نميض

وعند اهلل جتتم ُع ُ
صوم
اخل ُ
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