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ى اهللاُ ، وصلَّ ينِ الك يومِ الدِّ ، مَ ين، الرحمنِ الرحيمِ دُ هللاِ ربِّ العالَمِ الحمْ
.. أما بعد: دٍ وعلى آلِهِ وأصحابِه أجمعينَ مَ وباركَ على نبيِّنا محمَّ وسلَّ

ى اهللاُ ، وصلَّ ينِ الك يومِ الدِّ ، مَ ين، الرحمنِ الرحيمِ دُ هللاِ ربِّ العالَمِ ى اهللاُالحمْ ، وصلَّ ينِ الك يومِ الدِّ ، مَ ين، الرحمنِ الرحيمِ دُ هللاِ ربِّ العالَمِ الحمْ

: فهذه ترجمة مختصرة للشيخ «صالح الرشيد» ـ رحمه اهللا رحمةً واسعةً
 *

بقية  باهللاِ،  ارف  العَ  ، كُ الناسِ  ، عُ رِ الوَ  ، الزاهدُ  ، العابدُ العامِل،  العالِمُ  هو 
ج بن يْد بن فرَ شَ اهللا بن رُ لَف الصالح: «أبو محمد» صالح بن الشيخ عبدِ السَّ

. روٍ مْ ار حائل، من تميم آل عَ اري، نسبةً إلى قفَ فَ إبراهيم آل زائد القَ
وفِّي في منزله في يوم األربعاء، الموافق  لد تقريباً في سنة (١٣٥٠هـ)، وتُ وُ
ى عليه  لَّ ناهز «السادسة والثمانين» تقريباً، وصُ مرٍ يُ ١٤٣٦/٦/١٩هـ، عن عُ
بعد صالة المغرب من نفس يوم وفاته في جامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب 
رحمة  اهللا  رحمه  مشهودة،  جنازته  وكانت  بريدة،  جنوب  الخليج،  حي  في 

واسعة، وأسكنه الفردوس األعلى.
ه  اسمُ فصار  ا،  راشدً ا  صالحً عائلته  واسم  اسمه  على  ـ  اهللا  رحمه  ـ  كان 



(٦)

عناه. ا لِمَ وافقً ا مُ اه ولفظً سمَّ ا لِمُ مطابقً
ج)، لكنه لقب غير مشهور،  ج) نِسبة لجدهم (فرَ رَ ب أُسرته باسم (الفَ لقَّ تُ
ين، نِسبة  يْد) بضمِّ الراء المشددة وفتح الشِّ شَ ته اسمُ (الرُّ رَ وإنما غلب على أُسْ

يد). شِ ية: (الرْ ت بهذا االسم الذي يُنطق بالعامِّ رَ هِ يْد)، حتى اشتُ شَ لجدهم (رُ
لِد في مدينة «بريدة»، في سنة «١٣٥٠هـ» ـ تقريبًا ـ خمسين وثالثمائة  وُ

وألف للهجرة النبوية. 
دة أبناء وبنات. ، وله من زوجته األولى عِ ة زوجاتٍ دَّ تزوج مِن عِ

     *
المنكبين، وذو لحية  بين  ، أبيض، بعيد ما  قية فهو طويلٌ لْ الخَ أما صفاته 
شيه وجلوسه وفي كلِّ شيءٍ، ومِن وجهه يشع  بيضاء متوسطة، ووقورٌ في مَ

الح.  بادة والصَّ نورُ العِ
ا،  لَطيفً ا،  عً متواضِ ا،  zد جِ ق  لُ الخُ نَ  سَ حَ القلب،  رقيق   ، درِ الصَّ سليمَ  كان 

ا على بذل النفع للمسلمين. قارٍعظيم، حريصً وَ ينةٍ وَ كِ هادئًا، ذا سَ
ا. ا وال مخالِفً وهو محبوبًا لد الجميع، وال تكاد أن تجد له كارهً

 *
عنه،  فأخذ  المعروف،  العابد  الزاهد  العالِم  والده  يد  على  نا  شيخُ تربَّى 
لِد ع، والبُعد عن الدنيا، وقد وُ رَ هد، والوَ الزُّ ا في  واستفاد منه، وتأثَّر به كثيرً

والده في سنة (١٣٠٩هـ) تقريبًا، وتوفي ـ رحمه اهللا ـ في عام (١٣٧٨هـ).
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ن طلب عليه العلم واستفاد منه: ومِمَّ
ع» (١٣١٢هـ  الشيخ العالِم، الزاهد، العابد «محمد بن صالح المطوَّ ـ   ١

ـ ١٣٩٩هـ) ـ رحمه اهللا.
مة القاضي الشهير «عبداهللا بن محمد بن حميد» (١٣٢٨هـ   ٢ـ  الشيخ العالَّ

ـ ١٤٠٢هـ) ـ رحمه اهللا.
الخريصي»  أحمد  بن  «صالح  المعروف  القاضي  العالِم  الشيخ  ـ    ٣

(١٣٢٧هـ  ـ ١٤١٥هـ) ـ رحمه اهللا.
في  العلمي  المعهد  مِن  وتخرج  الثانوية  المرحلة  النظامية  بدراسته  بلغ 

«بريدة».
 *

ـ  له كتابٌ في «الفرائض»؛ وهو مفقود.
ر اهللا طباعتها. نبرية؛ يسَّ بٍ مِ طَ ـ  ومجموعة خُ

الفوائد  مِن  بُستانٌ  وهو   ،« وائِدَ فَ عُ  مَ جْ «مَ عنوانه  بديعٌ  ع  منوَّ لْميٌّ  عِ وكتابٌ  ـ  
م الوعظية، وهو هذا الكتاب، ويزيد في طبعته األخيرة عن  كَ العلمية والحِ
 للنشر  دَ ه وطباعتَه «دارُ معالِم الهُ ه وإخراجَ ثالثمائة صفحة، وقد تولَّت صفَّ

والتوزيع» بالرياض.
ـ  درس شيخنا في «الجامع الكبير» في بريدة إبَّان إمامته له.

ـ  تولَّى ـ رحمه اهللا ـ اإلمامةَ في هذا الجامع في سنة «١٣٨٤هـ» تقريبًا، 
وبقي فيه خطيبًا حتى عام «١٣٩٤هـ»، وإماماً فيه حتى عام «١٣٩٧هـ».



(٨)

مية بعد صالة الظهر في الجامع المجاور لبيته  لْ ة عِ سَ لْ ا جَ ـ  ولشيخنا أيضً
تُبٍ  كُ في  م  لْ العِ ب  طالَّ بعض  عليه  يقرأ  وفيه  بريدة،  غرب  الخبيبية  حي  في 
سنوات  عشر  قبل  حتى  ذلك  على  طويلة  سنواتٍ  ومكث  ةٍ،  عَ تنوِّ مُ ةٍ  يَّ مِ لْ عِ
ف بالقراءة عليه في هذا الجامع  ن تشرَّ تقريبًا، وكنت ـ وهللاِ الحمد والمنة ـ مِمَّ

قبل حوالي خمس عشرة سنة. 
وجعلهم  بهم،  اهللا  نفع  كرهم؛  بذِ الحديث  يطول  لمٍ  عِ بةُ لَ طَ عليه  ذَ  تتلمَ ـ 

ا كانوا. ينَ أينمَ كَ مبارَ
    *

ا بالدنيا عظيم الزهد.. وألنه زاهد صادق فقد كان مِن أكثر  نا زاهدً كان شيخُ
ها ألهلها  كِ هد بالدنيا وترْ الناسِ إقباالً عىل طاعة اهللاِ وعبادته، وكان يُويص بالزُّ
ين هبا واملشغولني هبا انشغاالً حيجبهم عن اإلقبال عىل طاعةِ اهللاِ أ،  ِّ رتَ ُغْ املْ
يقول وهو  ا  يَومً ه  عَ بأنَّه سمِ إبراهيم احلسني»  بن  الصالح «حممد  ثني األخُ  وحدَّ

ها).  ريدُ َن يُ وا الدنيا ألهلها وملِ كُ ن حوله مِن الصاحلني: (اترُ ح مَ ناصِ يُ
الً لكان الشيخ «صالح» مِن أشبه  جُ ر رَ وِّ بالِغ لو قلت بأنَّ العقلَ لو صُ وال أُ
ا،  سً بًا، وأطيبهم نفْ ، وأزكاهم قلْ لْق به!.. كان شيخنا مِن أعظم الناسِ عقالً الخَ
) هم أعقل الناس  هادَ ب إذْ كان كذلك، فإنَّ (الزُّ جَ ا.. وال عَ وأحسنهم أخالقً

ـ كما يقول بعض العلماء ـ. 
قال اإلمامُ النوويُّ ـ رحمه اهللا تعالى: (وأعقلُ الناسِ فيها ـ أيْ في الدنيا ـ

(١)  «رياض الصاحلني»، للنووي، ص : ٢٧.
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اد).. انتهى(١). هَّ م الزُّ هُ
الفقهاء:  يقول  (ولِذا  تعالى:  اهللا  رحمه  ـ  الصنعاني  األميرُ  اإلمامُ  وقال 
الناسِ في طاعةِ  الدنيا إالَّ أرغبُ  هم»، ألنه ال يزهد في  الناسِ أزهدُ «أعقلُ 

مواله).. انتهى(١). 
قال:  ن  مَ وهي  مسألة،  نا  (هُ تعالى:  اهللا  رحمه  ـ  اني  التَّلمسَ اإلمامُ  وقال 
يُعطى الزهاد، ألن  أنه  الفقهاءُ على  الناس»، فأفتى  «مالي صدقة على أعقل 

قَ الدنيا).. انتهى(٢).  ن طلَّ العاقلَ مَ
قيق: سألتُ  مِيري ـ رحمه اهللا تعالى: (وقال شَ ث الدَّ مةُ المحدِّ وقال العالَّ
بُّ الدنيا).. انتهى(٣).  ن ال يُحِ دُ مَ اهِ هم يقول: الزَّ سبعمائة شيخٍ عن الزهد، فكلُّ
به،  بأس  ال  مما  نراها  ربما  أمور  وهناك  ع؛  الورَ في  آية  شيخنا  كان  وقد 
نظر: «التنوير، رشح اجلامع الصغري، للسيوطي »، رشح: األمري الصنعاين، ٢/٣١٨؛ و«حتفة  (١) يُ

ر اهليتمي، ٥٤/٧.  املحتاج يف رشح املنهاج، للنووي»، رشح : ابن حجَ
ار»،  يلُ اجلرَّ نظر : «رشح الشفا، للقايض عياض»، رشح: املال عيل القارئ، ٣١٩/١؛ و«السَّ (٢) يُ

للشوكاين، ص : ٩٢٥. 
مِريي، ٢٨٧/٦. اج يف رشح املنهاج، للنووي»، رشح : الدَّ نظر : «النجمُ الوهَّ (٣) يُ

(٤) قال اإلمام ابن القيِّم، رمحه اهللا تعاىل، يف «الوابل الصيِّب من الكلِم الطيِّب، ص : ١٣»: (وأما 
عالمات تعظيم املناهي، فاحلرص عىل التباعد مِن مظاهنا وأسباهبا وما يدعو إليها، وجمانبة 
ر التي تقع هبا الفتنة خشية  وَ نْ هيرب مِن األماكن التي فيها الصُّ ب منها، كمَ كل وسيلة تقرِّ
وأسباهبا عالمات تعظيم املناهي، فاحلرص عىل التباعد مِن مظاهنا وأسباهبا وما يدعو إليها، وجمانبة 

املباحثات  مِن  الفضول  انب  جيُ وأنْ  بأس،  به  مما  ا  رً به حذَ ما البأس  يدع  وأن  االفتتان هبا.. 
ر التي تقع هبا الفتنة خشية  وَ نْ هيرب مِن األماكن التي فيها الصُّ ب منها، كمَ وَكل وسيلة تقرِّ نْ هيرب مِن األماكن التي فيها الصُّ ب منها، كمَ كل وسيلة تقرِّ

نها ويدعو اليها ويتهاون هبا وال  ن جياهر بارتكاهبا وحيسِّ خشية الوقوع يف املكروه، وجمانبة مَ
إالَّ  تعاىل وغضبه، والخيالطه  فإنَّ خمالطةَ مثل هذا داعية إىل سخط اهللا  كِب منها،  رَ ما  يبايل 
نها ويدعو اليها ويتهاون هبا وال  ن جياهر بارتكاهبا وحيسِّ نها ويدعو اليها ويتهاون هبا وال خشية الوقوع يف املكروه، وجمانبة مَ ن جياهر بارتكاهبا وحيسِّ خشية الوقوع يف املكروه، وجمانبة مَ

ن سقط مِن قلبه تعظيم اهللا تعاىل وحرماته.. ومِن عالمات تعظيم النهي أنْ يغضب اهللا عز  مَ
إ ذاعىص اهللا تعاىل يف أرضه، ومل يضلع  زنًا وكرسةً وجل إذا انتهكت حمارمه، وأن جيد يف قلبه حُ

باقامةحدوده وأوامره، ومل يستطع هو أنْ يغري ذلك).. انتهى.    =



(١٠)

عه كان يمتنع عنها خشية الوقوع مما به بأس(٤)،  ولكن شيخنا من عظيم ورَ
تُ بعضها في كتاب سيرته(١). وله في هذا الباب قصص عجيبة، ذكرْ

 *
أما عبادته فال تسأل عنها، فكل أوقاته معمورة بها، وذلك فضل اهللا يؤتيه 

ن يشاء، واهللاُ ذو الفضل العظيم.. نسأل اهللا الكريم من فضله. مَ
ا لعبادته،  عً طِ نقَ يته على اهللا تعالى، ومُ لِّ بِالً بكُ قْ لقد كان شيخناـ  رحمه اهللاـ  مُ
بِّ ربه  ا بحُ ا للخلوة به، وألنَّ قلبَه ـ كما نحسبه واهللاُ حسيبه ـ كان عامرً zومحب

 .y َوإجالله وخشيته ورجائه فإنك ال تكاد أنْ تر أوقاتَه إالَّ عامرة بطاعتِه َ
: (لقد كان والدي  وقد حدثني ابنه البار به والمالزم له «سليمان» قائالً
ين حتى إنه مِن عجيب لطائفه في  شبَع القلبِ بحبِّ هذا الدِّ ـ رحمه اهللا ـ مُ
ويَّة عن بعض الصحابةِ والعلامءِ  رْ =   وأورد، رمحه اهللا، يف «مدارج السالكني، ٢٥/٢» مقوالت مَ
بابًا مِن احلاللِ  ع سبعني  ا ندَ ع، منها : (قال بعض الصحابة ـ ريض اهللا عنهم: «كنَّ رَ أنِ الوَ بشَ

=   وأورد، رمحه اهللا، يف «مدارج السالكني، 

خمافةَ أنْ نقع يف بابٍ مِن احلرام!».
بابًا مِن احلاللِ  ع سبعني  ا ندَ ع، منها : (قال بعض الصحابة ـ ريض اهللا عنهم: «كنَّ رَ أنِ الوَ بابًا مِن احلاللِ بشَ ع سبعني  ا ندَ ع، منها : (قال بعض الصحابة ـ ريض اهللا عنهم: «كنَّ رَ أنِ الوَ بشَ

.« هدِ عِ والزُّ ا أهلُ الورَ دً اءُ اهللاِ غَ سَ لَ وقال أبو هريرة: «جُ  
خمافةَ أنْ نقع يف بابٍ مِن احلرام!».خمافةَ أنْ نقع يف بابٍ مِن احلرام!».

ك فاتركه». سِ ع، ما حاك يف نفْ أيتُ أسهل مِن الورَ   وقال سفيان الثوري: «ما رَ
.« هدِ عِ والزُّ ا أهلُ الورَ دً اءُ اهللاِ غَ سَ لَ وقال أبو هريرة: «جُ هدِ  عِ والزُّ ا أهلُ الورَ دً اءُ اهللاِ غَ سَ لَ وقال أبو هريرة: «جُ  

ع.  مَ الطَّ آفته؟!، قال:  ع. قال: فام  رَ الوَ ين؟!، قال:  الدِّ له: ما مِالك  ا فقال  نُ غالمً وسأل احلسَ  
ك فاتركه». سِ ع، ما حاك يف نفْ أيتُ أسهل مِن الورَ   وقال سفيان الثوري: «ما رَ

ن منه!. ب احلسَ جِ فعَ
ع خري مِن ألف مثقالٍ مِن الصوم والصالة»!.. ةٍ مِن الورَ رَّ ثقال ذَ ن: «مِ وقال احلسَ  

ا مما به بأس»،  رً وقال بعض السلف: «ال يبلغ العبد حقيقةَ التقو حتى يدع ما ال بأس به حذَ  
فٍ يسري. انتهى بترصُّ

رً وقال بعض السلف: «ال يبلغ العبد حقيقةَ التقو حتى يدع ما ال بأس به حذَ رً  وقال بعض السلف: «ال يبلغ العبد حقيقةَ التقو حتى يدع ما ال بأس به حذَ  

هد)؛ يقول اإلمام ابن القيِّم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف «مدارج  ع) وبني (الزُّ رَ (١) للتفريق بني معنى (الوَ
كُ  هد: تَرْ وحه ـ يقول: «الزُّ س اهللا رُ »: (سمعت شيخَ اإلسالم ابن تيمية ـ قدَّ
هد)؛ يقول اإلمام ابن القيِّم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف «مدارج  ع) وبني (الزُّ رَ هد)؛ يقول اإلمام ابن القيِّم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف «مدارج ) للتفريق بني معنى (الوَ ع) وبني (الزُّ رَ ) للتفريق بني معنى (الوَ

السالكني، ١٢/٢
ه يف اآلخرة»).. انتهى. رَ اف رضَ ا ختَ كُ مَ ع: تَرْ رَ ما ال ينفع يف اآلخرة، والوَ

كُ  هد: تَرْ وحه ـ يقول: «الزُّ س اهللا رُ كُ »: (سمعت شيخَ اإلسالم ابن تيمية ـ قدَّ هد: تَرْ وحه ـ يقول: «الزُّ س اهللا رُ »: (سمعت شيخَ اإلسالم ابن تيمية ـ قدَّ السالكني، 
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بلةَ في أيِّ  القِ ا، وأنْ يستقبل  يُحبُّ أنْ يكون على طهارةٍ دائمً أنه  الباب  هذا 
ا، فإنه يتحر أن يجلس في  ناسبةٍ مَ مكانٍ يجلس فيه!؛ حتى عندما يذهب لِمُ
ت لحظة مِن حياته دون  ا على أن ال يُفوِّ بلة!؛ وكان حريصً مكانٍ مستقبالً القِ
ا ورأيتُ مِن عبادته وإقباله على اهللا تعالى في  طاعة هللا y، وقد الزمته كثيرً
ي عن بعض السلف قولهم  وِ جميع أحواله ما يجعلني أقول عنه بمعنى ما رُ
ا ستموت»، فإنه لن يزيد على عباداته في اليوم  عن بعضهم بأنه لو قِيل له: «غدً

شيئًا ألن وقته عامرٌ بالكامل بطاعة اهللا أ!) انتهى بمعناه(١).
كتب رفيقُ دربه الشيخ «محمد العليِّط» شهادته في الشيخ «صالح» حيث 
نِه ـ رحمه اهللا ـ: اسِ حَ : (مِن مَ ه ـ بأنَّ يَدِ يَّ بخطِّ  لَدَ قال ـ كما في ورقةٍ خاصةٍ 

«خمسين»  مِن  قريبًا  جَّ  وحَ  ، يرٍ خَ لكل  ةٌ  رَ ومبادَ الكريم،  للقرآن  دائمةٌ  تالوةٌ 
قةِ،  دَ الصَّ كثيرَ   ، سلمين، متواضعاً للمُ ا  دائمً ه، يدعو  مِ حِ لرَ ةٍ، كان واصالً  جَّ حَ

ا).. انتهى. ائِمً ى دَ ، يزور إخوانَه، ويعودُ المرضَ ه كبيرٌ قُ لُ وكان خُ
لةٍ  جَ ا على تالوة القرآن الكريم تالوةَ تأنٍّ ال تالوة عَ zب كِ كان ـ رحمه اهللا ـ مُ
في  يركب  عندما  حتى  يده  فارق  يُ المصحف  يكاد  وال   ، رِ عْ الشِّ ذِّ  هَ كَ وهذٍّ 

، ويختم القرآن كل خمسة أيام تقريبًا. السيارة مع أحدٍ

السلف هبذا  وي عن بعض  رُ ما  ـ يف كتاب سرية شيخنا بعض  تعاىل  اهللا  ـ بحمد  كرت  ذَ (١) وقد 
قِيل  لو  بالعبادة وبذل اخلري بحيث  الوقت واستثامره كامالً  قوة حفظ  ن  املتضمِّ العظيم  الشأن 
السلف هبذا  وي عن بعض  رُ ما  ـ يف كتاب سرية شيخنا بعض  تعاىل  اهللا  ـ بحمد  كرت  ذَ رُ وقد  ما  ـ يف كتاب سرية شيخنا بعض  تعاىل  اهللا  ـ بحمد  كرت  ذَ  وقد 

ا استطاع أن يزيد عىل ما هو عليه مِن طاعة اهللا ـ جل جالله ـ ا لَمَ للواحد منهم بأنه سيموت غدً
قِيل  لو  بالعبادة وبذل اخلري بحيث  الوقت واستثامره كامالً  قوة حفظ  ن  املتضمِّ العظيم  قِالشأن  لو  بالعبادة وبذل اخلري بحيث  الوقت واستثامره كامالً  قوة حفظ  ن  املتضمِّ العظيم  الشأن 

ن يشاء، نسأله تعاىل وهو الكريم مِن  ألن وقته مملوء بذلك، وذلك مِن فضل اهللاِ الذي يؤتيه مَ
فضله العظيم.



(١٢)

والمساء  الصباح  في  ورده  إنَّ  حتى  تعالى،  هللا  كر  الذِّ كثرة  صفاته  ومن 
يستمر لمدة ساعة تقريبًا.

ا لهما. مً ا بوالديه، ومحسنًا إليهما، ومالزِ zكان بار
ع؛ ومِن ذلك: صيام االثنين والخميس، إالَّ أنه  يحرص على صيام التطوُّ

ز عن ذلك في آخر حياته، فبات يصوم أحيانًا وحسب استطاعتِه. جِ عَ
ه  نُّ ر سِ ، إالَّ في آخرِ حياته حيث كبُ يقوم مِن الليل قريبًا مِن ثالثِ ساعاتٍ
ه وأنهكه المرض، فصار يقوم مِن الليل أقل مِن ذلك إلى حوالي  ظمُ قَّ عَ ورَ

الساعة.
نَّة الضحى. نن الرواتب وسُ ا على أداء السُّ حريصً

وفي رحالته للبَرِّ كان يحرص على أن يُصلي هنا وهناك في أماكن شتى 
أبنائه المالزمين له،  القيامة، بحسب ما حدثني عنه أحد  له يوم  حتى تشهد 
ه فاتته تكبيرة اإلحرام، وال يذكر أنه ـ رحمه  ا بأنه ال يذكر أنَّ والدَ وقال أيضً

فِّ الثاني أبداً!. ى بالصَّ اهللا ـ صلَّ
بعض  يده  على  اهللاُ  وشفى  كة،  مبارَ قيته  ورُ مستجابة،  دعوات  ولشيخنا 
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ا عنه في ذلك.  الناس، وقد ذكرتُ في كتاب سيرته قِصصً

   *

ثَّ النبيُّ ☺ على أنْ ينفع المسلمُ إخوانَه المسلمين ما استطاعه  لقد حَ
قال:  أنه  ڤ،  عبداهللا  بن  جابر  ن  فعَ رضاهم؛  مَ قية  رُ ذلك:  ومِن   ، عٍ نفْ مِن 
ل:  رجُ فقال   ،☺ اهللا  رسول  مع  جلوس  ونحن   ، قربٌ عَ نا  مِ الً  جُ رَ تْ  غَ لَدَ

عبداهللا  بن  جابر  ن  فعَ رضاهم؛  مَ قية  رُ ذلك:  ومِن   ، عٍ نفْ فعَمِن  رضاهم؛  مَ قية  رُ ذلك:  ومِن   ، عٍ نفْ مِن 

(رواه  (١)( لْ عَ يَفْ لْ اهُ فَ عَ أَخَ نْفَ مْ أَنْ يَ نْكُ اعَ مِ تَطَ نِ اسْ يارسول اهللا: أَرقِيهِ ؟!، فقال: (مَ
.(٢)( هُ عْ نْفَ يَ لْ مسلم)، وفي روايةٍ أخر له: (فَ

ا هذا  هَ عِ ، ومِن أوسَ نا مِن الخيرِ أبوابًا كثيرةً وقد فتح اهللاُ تعالى على شيخِ
رضى احتسابًا ودون  قية الشرعية»، فكان يَرقي الْمَ الباب النافع، وهو باب «الرُّ
 وكان الوقت العام الذي يرقي فيه المرضى عصر كل يومٍ سو ، يٍّ مقابِلٍ مادِّ
ويأتيه في بعض  الخمسين،  منهم حوالي  والثالثاء، ويجتمع  الجمعة  يوميِ 
ن يرغب أن يقرأ عليه لوحده دون  األوقات األخر بعض المرضى ومنهم مَ

أن يراه أحدٌ حتى ال يعلم بأنه مريض، فكان الشيخ يلبي طلبه.
المستشفى  في  أو  بيوتهم  في  المرضى  بعضَ  يزور  ـ  اهللا  رحمه  ـ  وكان 
مِن  بإعطائهن  يكتفي  وإنما  الفتنة  النساء خشية  يقرأ على  قيتهم، وكان ال  لرُ

ها هذه  دة، وأصحُّ عِ بروايات  : «٢١٩٩».. وقد جاء هذا احلديث يف «صحيح مسلم»  برقم   (١)
الرواية.

(٢) حتت الرقم السابق.



(١٤)

فيه  يَرقي  الذي  الماءَ  الخاصِّ  مالِهِ  مِن  يشتري  وكان  فيه،  يقرأ  الذي  الماءِ 
كرت في  ؛ وقد ذَ قٌ كثيرٌ لْ دِ اهللاِ تعالىـ  خَ ـ  بحمْ تِهِ يَ قْ انًا، وقد انتفع بِرُ ويوزعه مجَّ
ا عجيبة لمرضى  كتاب سيرته ـ الذي ال يزال تحت الجمع واإلعداد ـ قصصً

شفاهم اهللاُ y على يده.
إمام وخطيب  ـ  ابن حميد»  بن عبداهللا   الشيخ «صالح  قال  وعن شيخنا 
ية: (كان  فِ المحلِّ حُ رَ في أحد الصُّ المسجد الحرام، في مقالٍ حافلٍ عنه نُشِ
اهللاُ  أعدَّ  ا  لِمَ ا  بً لَ طَ هللاِ  يَبذلها  التي  يَةِ  قْ الرُّ خالل  مِن  الناس  ع  نفْ على  ا  حريصً

قِه).. انتهى. لْ حسنين مِن خَ للمُ
ـ:  بريدة  الدعاة والخطباء في  ـ أحد  الخيل»  أبا  الشيخ «خالد  وقال عنه 
(باألمس زرتُ مريضاً وهو يبكي على وفاته ويقول: «كان عندي قبل عشرة 
نِّه ـ رحمه اهللا ـ»،  بَر سِ كِ بالرقية، ويتحمل ويأتي على  أيام، وكان يتعاهدني 
قية  ين والمرضى في بيوتهم ويرقيهم، وقد نفع اهللا به في الرُّ دِ عَ قْ وكان يزور الْمُ
، وال يرد  ةَ تَّ بَ قِي النساء الْ لوا بأمراض عصيبة، وكان ال يَرْ وعوفي أشخاصٌ ابْتُ
فٍ  انتهى بتصرُّ بًا)..  ا بل كان محتسِ قيته أجرً ا سواهن، وال يأخذ على رُ أحدً

يسير. 

   *
تَب  كَ أنْ  المسلمين  إخوانه  مِن  ير  للغَ له  وبَذْ للخير  حبِّه  عظيم  مِن  وكان 
بخط يده في دفترٍ خاصٍّ ـ لديَّ صورة خاصة منه ـ أكثر مِن (ألفٍ وثالثمائةٍ 
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تًا وميِّتة يخصهم بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة. وخمسين) ميِّ
وقد يسر اهللا تعالى لي تأصيل هذه المسألة في كتاب سيرة شيخنا، وهي 
ر مِن  مسألة تخصيص أشخاص بأعيانهم بالدعاء لهم، وذكرتُ هناك ما تيسَّ

رِ هذه األسماء في كتاب سيرته. الفوائد مِن نَشْ
تلك  جميعِ  كتابةِ  على  العملَ  ـ  ةُ  نَّ والْمِ دُ  الحمْ وله  ـ  تعالى  ر  يسَّ ا  وأيضً
دة أسابيع،  قةٍ، ومراجعة ذلك على مد عِ الَ مْ ةٍ عِ ليَّ وَ دْ ةٍ جَ ائِمَ قَ األسماءِ في 
رزها لتكون حسب الحروف األبجدية  وقمت بحذف المكررات منها، ثم فَ
نشر قائمة هذه  حتى يسهل على القارئ وصوله لالسم المراد، وبإذن اهللا ستُ
يرة شيخنا، رحمه اهللاُ وإياهم وجميع موتى  األسماء كاملةً في أواخر كتاب سِ

ا، إنه هو الغفور الرحيم. المسلمين، وغفر لنا وله ولهم جميعً

 *
نة األخيرة مِن عمره بعدم الرغبة في تناول  يب في السَّ وكان شيخنا قد أُصِ
ا إلى أنْ  ده وقلَّ وزنه كثيرً سَ فَ جَ عُ الطعام، فكان يتناول القليل منه حتى ضَ

توفي ـ رحمه اهللا ـ .
نِي  قْ ا وألْحِ لِمً سْ ني مُ بِّ توفَّ : (رَ ا في آخر شهرٍ مِن حياتِهِ قولَ د كثيرً ردِّ وكان يُ
لواتِ  الصَّ بَر  دُ األذكارَ  قراءته  وبعد  النوافل،  بعد  ا  وخصوصً  ،( ينَ الِحِ بِالصَّ

. المكتوباتِ
د هذا الدعاء بين األذان واإلقامة مِن  ردِّ ه يُ عَ مِ وحدثني أحدُ االخوةِ أنه سَ



(١٦)

وفِّي فيه. رِ اليَومِ الذي تُ هْ ظُ
مِن  عشر،  التاسع  لليوم  الموافق  األربعاء،  يوم  في  ـ  اهللا  رحمه  ـ  توفي 
للهجرة  وألفٍ  وأربعمائة  وثالثين  تةٍ  سِ عام  مِن  اآلخرة،   جماد شهر 
 صالة الظهر في المسجد الجامع  (١٤٣٦/٠٦/١٩هـ)، وذلك بعد أنْ أدَّ
نة   فيها السُّ المجاور لبيته في حي «الخبيبية» غرب بريدة، ثم خرج لبيته فأدَّ
بيل سالمه منها أو بعد سالمه منها  !، وقُ ا وكأنه ال يعاني مِن مرضٍ الراتبة واقفً
خمس  لحوالي  راته  كَ سَ في  دخل  حتى  فجأة،  الموت  ملَكُ  به  نزل  مباشرة 
بيل سالمه منها أو بعد سالمه منها  !، وقُ ا وكأنه ال يعاني مِن مرضٍ !، وقُالراتبة واقفً ا وكأنه ال يعاني مِن مرضٍ الراتبة واقفً

.y وحه الطيِّبة إلى بارئها دقائق فقط حتى فاضت رُ
نها،  نة أن تكون وفاة المؤمن أثناء العبادة أو بعد فراغه مِ ويا لها مِن خاتمة حسَ
ن  ن يشاء، نسأل اهللاَ الكريم مِن فَضله العظيم، وأن يُحسِ وذلك فضل اهللا يُؤتيه مَ
أعمالنا  وخير  أواخرها،  أعمارنا  خير  يجعل  وأن  الخاتمة،  ورحمته  بكرمه  لنا 

خواتمها، وخير أيامنا يوم أنْ نلقاه، إنه تعالى أكرمُ األكرمين وأرحم الراحمين.
ي فيه، في جامع  سِ اليومِ الذي توفِّ لِّي عليه بعد صالة المغرب مِن نَفْ وصُ
اإلمام «محمد بن عبدالوهاب»، في حي الخليج، في الجانب الجنوبي مِن 

مدينة بريدة. 
ه األكبر «محمد».  ين في الصالة عليه ابنُ صلِّ وأمَّ المُ

ت الشوارع  وكانت جنازته ـ رحمه اهللا تعالى ـ عظيمة ومشهودة، واكتظَّ
ر  تيسَّ ن  مَ  الصالةَ عليه  المصلين، وأدَّ بالسيارات لكثرة  بالجامع  المحيطة 

مِن العلماء.
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وأداها عليه أمير منطقة القصيم األمير «فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز»، 
جهاء المجتمع ونحوهم.  وُ وعدد مِن المشايخ واألعيان وَ

ه.  وازدحم المشيِّعون على حمل نَعشِ
فِّ  ى عليه حوالي خمسة صفوف، وال تكاد مِن طول الصَّ وفي المقبرة صلَّ

ه!. رَ الواحدِ أنْ تر آخِ
نازتِه  دَ جِ شهَ وقد وصفَ القارئُ المعروفُ الشيخُ «عبدالعزيز األحمد» مَ
لٌ  جُ ع رَ فِ المحلية جاء فيه: (.. لكن حينما يُودِّ حُ ه بأحد الصُّ رَ في مقالٍ نشَ
ا، ومالبسَ متواضعة، لكن  ، ال يملك إالَّ بيتًا صغيرً مِن أوساط الناس الحياةَ
قِهِ  ت لموته، وامتألت باحاتُ أكبرِ جوامع بريدة وطرُ مدينته وما حولها اهتزَّ

ومقبرتها باآلالف!.
شيِّعيه!، رأيتُ بعضهم  غةُ الكالمِ بين مُ في ذلك اليوم كانت «الدموع» هي لُ
صاحبُ  هو  هل  ؟!،  رُّ  السِّ فما  وأخاهم!؛  أباهم  فقدوا  كأنهم  ا  بَعضً ي  يُعزِّ

هرةِ إعالمٍ؟!، أم ماذا ؟!).. انتهى.  ؟!، أم شُ لطانٍ ثراءٍ؟!، أم سُ
ع ـ أكثر بكثير مِن هذه  توقَّ دِ لكان الحضور ـ كما يُ لِّي عليه مِن الغَ ولو صُ
مما  وفاته  مِن  فقط  قليلة  ساعات  بعد  عليه  لِّي  صُ ولكنه  الكبيرة!،  األعداد 

ن هم خارج منطقة القصيم أنْ يحضروا.  جعل مِن الصعوبة لِمَ
اهللا  رحمه  ـ  حنبل»  بن  «أحمد  والجماعة  نة  السُّ أهل  إمام  عن  ثبَت  وقد 

ؤاالت السلمي للدارقطني»، ص : ٣٦١، ورقم : ٤٧٢..   = نظر: «سُ (١)  يُ



(١٨)

(رواه الدارقطني (١)(! ائِزِ مُ الْجنَ مْ يَوْ نَكُ يْ بَ نَا وَ نَ يْ : بَ عِ لِ البِدَ هْ وا ألَ ولُ تعالىـ  أنه قال: (قُ
.( بإسنادٍ صحيحٍ

  *
 ،( راتُ بَشِّ ةِ إالَّ الْمُ وَّ بُ بْقَ مِن النُّ ) قال: (لَمْ يَ راتُ بَشِّ ةِ إالَّ الْمُ وَّ بُ بْقَ مِن النُّ (لَمْ يَ ☺ أن رسول اهللا ☺ ڤعن أبي هريرة ڤ

.(١)( ةُ الِحَ يَا الصَّ ؤْ راتُ ؟!؛ قال: (الرُّ بَشِّ قالوا: وما الْمُ
 ، ا النَّاسُ هَ يُّ ا النَّاسُ قال: (أَ هَ يُّ (أَ ☺ أن النبي ☺ سلم عن عبداهللا بن عباس ڤ ڤورو مُ

 .(٢)(  لهُ رَ ، أَوْ تُ لِمُ سْ ا الْمُ اهَ ، يَرَ ةُ الِحَ يَا الصَّ ؤْ ةِ إِالَّ الرُّ وَّ بُ اتِ النُّ رَ بَشِّ بْقَ مِنْ مُ هُ لَمْ يَ إِنَّ
؛  سانٌ حِ عديدة  منامات  الرشيد»  «صالح  شيخنا  في  يَت  ؤِ رُ فقد  وعليه؛ 
ابن شيخنا «صالح  ـ  «أحمد»  و  العليط»،  الشيخ «محمد  به  ما حدثني  منها 
الرشيد»، واألخ «محمد المبارك» ـ مؤذن جامع بريدة الكبير ـ أنهم رأوه بعد 
لَّ ذلك ـ واهللاُ أعلم ـ  ا دَ جً تزوِّ يَ الميِّتُ مُ ؤِ فيد بزواجه.. وإذا رُ وفاته برؤ تُ

ن عاقبته في اآلخرة.  سْ حه وسعادته وحُ على فرَ
عبِّر «عبد الغني النابلسي» ـ المتوفى سنة (١٠٥٠هـ)،  وقد قال الشيخ الْمُ

=   وهذا القول الشهري الثابت عن اإلمام «أمحد» تداوله بعض كبار العلامء بنصه أو بمعناه، منهم : 
 ،«١١/٤ ،شيخُ اإلسالم ابن تيمية حيث أورده بمعناه عن اإلمامِ أمحد كام يف «جمموع الفتاو
=   وهذا القول الشهري الثابت عن اإلمام «أمحد» تداوله بعض كبار العلامء بنصه أو بمعناه، منهم : =   وهذا القول الشهري الثابت عن اإلمام «أمحد» تداوله بعض كبار العلامء بنصه أو بمعناه، منهم : 

البهية،  األنوار  «لوامع  يف  اريني  فَّ والسَّ  ،«
 ،شيخُ اإلسالم ابن تيمية حيث أورده بمعناه عن اإلمامِ أمحد كام يف «جمموع الفتاو ،أمحد كام يف «جمموع الفتاو 

٢٦٢
شيخُ اإلسالم ابن تيمية حيث أورده بمعناه عن اإلمامِ أمحد كام يف شيخُ اإلسالم ابن تيمية حيث أورده بمعناه عن اإلمامِ أمحد كام يف 

/
شيخُ اإلسالم ابن تيمية حيث أورده بمعناه عن اإلمامِشيخُ اإلسالم ابن تيمية حيث أورده بمعناه عن اإلمامِ

٢
شيخُ اإلسالم ابن تيمية حيث أورده بمعناه عن اإلمامِشيخُ اإلسالم ابن تيمية حيث أورده بمعناه عن اإلمامِ

األماين،  «غاية  يف  األلويس  ا:  أيضً ونقله 
شيخُ اإلسالم ابن تيمية حيث أورده بمعناه عن اإلمامِشيخُ اإلسالم ابن تيمية حيث أورده بمعناه عن اإلمامِ

.«٦٨/١
(١) رواه البخاري يف «صحيحه، م : ٦٩٩٠».

(٢) رواه مسلم برقم : «٤٧٩»،، وفقرة : «٢٠٧».
(٣) «تعطري األنام يف تعبري املنام»، للنابليس، ص : ٣٥٠.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(١٩)

ند  الِه عِ نِ حَ سْ لَّ زواجه على حُ يِّت: (وربَّما دَ ـ رحمه اهللا ـ عن رؤيا زواج الْمَ
اهللاِ تعالى).. انتهى(٣).

إليَّ  بها  ث  بَعَ عجيبةٍ  رؤيا  في  الصالحات  حفيداته   إحد نا  شيخَ ورأتْ 
أخوها، وفيها تقول: (رأيتُ فيما ير النائم في شهر رمضان الماضي مِن عام 
«١٤٣٦هـ» جدي الشيخ «صالح الرشيد» ـ رحمه اهللا ـ حيث كنا مجتمعين 
ا على فراشٍ أبيض  عً كلنا في بيته أبناءه وأحفاده، وكان ـ رحمه اهللا ـ مضطجِ
تين، وكأنه يقصُّ علينا  ه تقريبًا ما بين الخمسين والسِّ ناصعِ البياض، وكأن عمرَ
ن حوله مِن  ه، حيث يقول: وبينما كانوا ـ يعني مَ وحِ ث له عند خروج رُ ما حدَ
المستشفيين  يشير ألحد  ـ وكان  المستشفى»  إلى  به  «اذهبوا  يقولون:  ـ  أهله 
به  «اذهبوا  يقول:  ن  مَ أسمع  بي  إذا  المركزي»،  أو  «التخصصي،  باسمهما 
استيقظتُ  حتى  أبكي،  فجلستُ  مرتيْن،  رها  وكرَّ ـ  األعلى»  الفردوس  إلى 
سِ  وْ نا به في الفِردَ عَ رَ له ـ وجمَ وقلبي يرتجف!، فدعوتُ له ـ رحمه اهللا وغفَ

األعلى).. انتهت.
تُ  رْ كَ يَت فيه ـ رحمه اهللا ـ وقد ذَ ؤِ رات حسنة أخر رُ وهناك رؤ ومبشِّ



(٢٠)

رِ اإلعداد ـ وربما يُطبَعُ  وْ يرته ـ الذي ال يزال في طَ نها في كتابِ سِ ر مِ ا تيسَّ مَ
لِّ العامِ القادم بمشيئة اهللا تعالى.   ستَهَ في مُ

:(١) *
وخطيب  إمام  ـ  الخريصي  صالح  الشيخ  بن  عبداهللا  الشيخ  حدثني  ـ   ١
الزاهد  الشيخ  مجلس  في  ا  يومً كان  بأنه  قائالً  ـ  بريدة  في  الخريصي  جامع 
(المعروف «فهد بن عبيد آل عبدالمحسن» ـ رحمه اهللا ـ(٢)، يقول: وبينما نحن 

كذلك إذْ أتى الشيخ «صالح الرشيد»، فما إن رآه الشيخ «فهد العبيد» حتى 
أو  ر اإلمام محمد بن عبدالوهاب  تذكَّ يا صالح  ن رآك  (مَ بما معناه:  له  قال 
ةِ جسدك بطاعة  رَ أحد أئمة الدعوة، ولكن اهللاَ اهللاَ بالثبات والحفاظ على نَضْ

اهللا وأن ال تمسه النار).. انتهى.
التقى الشيخ «صالح الفوزان»  بأنه  وحدثني الداعية «خالد الرشيد»  ـ   ٢
قبل حوالي عشر سنوات، فسأله عن  ـ  السعودية  العلماء  كبار  هيئة  ـ عضو 
نبوغه  وعلى  عليه  أثنى  ثم  بخير،  كان  إذا  ا  وعمَّ «صالح»  الشيخ  ه  عمِّ حال 
لم، وكنا  وذكائه وقال بما معناه: (الشيخ «صالح الرشيد» زميلي في طلب العِ
ا، وقد  zوي على طاولة واحدة في المعهد العلمي في بريدة حتى تخرجنا منه سَ

نِه شهادات عن الشيخ وتعداد مناقبه بام يفيد القارئ عنه. مُّ (١) وقد أطلْتُ يف هذا الفصل لِتَضَ
ا ـ كلامت كثرية لعدد مِن العلامء واملشايخ  zريته ـ الذي نعمل فيه حالي وقد اخرتتُ مِن كتابِ سِ  
مُ املقاالت والشهادات املكتوبة عنه  ظَ عْ واألساتذة واملحبني ثم انتقيت منها ووضعته هنا، ومُ
ا ـ كلامت كثرية لعدد مِن العلامء واملشايخ  zريته ـ الذي نعمل فيه حالي وقد اخرتتُ مِن كتابِ سِ ا ـ كلامت كثرية لعدد مِ  zريته ـ الذي نعمل فيه حالي وقد اخرتتُ مِن كتابِ سِ  

مرقومة يف كتاب سريته ـ رمحه اهللا تعاىل ـ.
ز املائةَ عام  ناهِ مرٍ يُ (٢) وهو الزاهد املشهور يف بريدة، وقد تويف يف يوم : ١٤٢٢/٦/٢٦هـ، عن عُ

ـ رمحه اهللا ـ.

zوي على طاولة واحدة في المعهد العلمي في بريدة حتى تخرجنا منه سَ
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سار  ولو  يذهب،  لم  وهو  آنذاك،  الشريعة  بكلية  لاللتحاق  للرياض  ذهبت 
نِّي!).. انتهى. نِّي وأعلمُ مِ مسيري لفاقني، فهو خيرٌ  مِ

ـ  وقال عنه الشيخ «صالح بن عبداهللا بن حميد» في مقال طويلٍ وحافلٍ   ٣
ا» ـ رحمه  فْتُ الشيخَ «صالحً رَ ف المحلية، ومنه: وقد عَ حُ نشره في أحد الصُّ
انتقال  منذ  انقطع  قد  يكون  أن  يكاد  به  االتصال  كان  وإن  تامة  معرفة  ـ   اهللا 
أراه في حلقة  المكرمة عام ١٣٨٤هـ، وكنت  إلى مكة  ـ  الوالد ـ رحمه اهللا 
هذه  معهما  أحضر  كنت  ألني  المسجد،  في  بريدة  في  ـ  اهللا  رحمه  ـ  الوالد 

الحلقات بعد صالة الفجر وفي الضحى وبعد صالة الظهر.
الوالد  المالزمين، وكان  الوالد  والشيخ صالح ـ رحمه اهللا ـ من طالب 
كثيراً  تأثر  وقد  ا،  zن سِ الطالب  كبار  من  يكن  لم  أنه  مع  ه  ويجلّ ره  ويقدِّ يحبه 
ـ  اهللا  ـ رحمه  الوالد  انتقل  أن  وبعد  تعبده،  في زهده وورعه وحسن  بوالده 
إلى مكة المكرمة حصلت لقاءات متقطعة معه ـ رحمه اهللا ـ فقد كان يحضر 
محبةً  أحيانًا فيدرس في المسجد الحرام بعد صالة الفجر، وما أر ذلك إالَّ
قه به، وكان آخر لقاء قبل  ا، ولعله سرورٌ منه لشدةحبه للوالد وتعلُّ منه وتقديرً
عليه  بالسالم  فحظيتُ  بيته  في  بزيارته  اهللا  أكرمني  حيث  سنتين،  يقارب  ما 
ا ـ رحمه اهللا، وجمعنا به في مستقر رحمته في  zث إليه فكان بي حفي والتحدُّ

جنته جنة عدن مع والدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. 
الزاهد  العالمة  والده  كنف  في  عاش  ا»  «صالحً الشيخ  أن  والمقصود 
ابن  الزاهد  فهو  وعلمه،  سلوكه  في  ا  كثيرً بوالده  تأثر  حيث  الرشيد،  عبداهللا 



(٢٢)

الزاهد، والعالِم ابن العالِم، والصالح ابن الصالح، والناسك ابن الناسك!، 
مدارج  في  فترقى  العلمي،  سيره  أول  من  الجادين  العلم  طالب  من  وهو 
كبار  من  ثلة  على  العلم  طلب  العلمي،حيث  حصيله  وتوسعت  الطلب، 
المطوع، وسماحة  الصالح  مة محمد  العالَّ الشيخ  منهم:  في عصره  العلماء 
الوالد الشيخ عبداهللا بن حميد إبَّان توليه قضاء بريدة، حيث الزم دروسه في 
الجامع الكبير ببريدة، ومن مشايخه العالِم العالمة صالح الخريصي ـ تغمد 

اهللا الجميع بواسع الرحمة ـ.
على  والحرص  أمرالدنيا  في  بالزهد  ـ  اهللا  رحمه  ـ  صالح  الشيخُ  رِفَ  عُ
ده حرصه على قيام ثلث الليل اآلخر، فكان ال ينقطع  ن مشاهد تعبُّ العبادة، فمِ
ر، وكانت له غدوة على مائدة القرآن من بعد صالة  فَ عنه ال في إقامة وال سَ
ع الحجَّ لبيت اهللا إالَّ بعد ما أعياه المرض  الفجر إلى وقت الضحى، ولَم يدَ
يصوم  فهو  الحرام،  اهللا  بيت  وزيارة  االعتمار  كثير  وكان  السفر،  عليه  وشق 

الهواجر، ويتقلب في الغنيمة الباردة وهو الصيام في الشتاء.
ا تعود  ومِن مشاهد زهده انقطاعه عن الدنيا النشغاله بأمور أحب إليه؛ لِمَ
التي  الرقية  خالل  من  الناس  نفع  على  ا  حريصً وكان  بالزيادة،  إيمانه  على 

قه. لْ ا أعدَّ اهللا للمحسنين مِن خَ ا لِمَ يبذلها هللا طلبً
بادة  العِ أثرَ  وجالسه  معه  ل  تعامَ ن  مَ ويُدرك  الكريم،  قِه  لُ بخُ الناس  يعرفه 
عليه، وفي حركته وسكونه، جمع بين العلم والعمل في سمته ومسلكه، امتاز 
ا  يبة والنَّميمة، مستحضرً الغِ مِن  ه  لسانَه ومجلسَ ون  الصدر، فهو يصُ بسالمة 
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رمة المسلمين وأعراضهم.  الوعيد في ذلك الباب، وحُ
ا  zا تقي ا ـ شيخً كان رحمه اهللا ـ أحسبه، واهللاُ حسيبه، وال أُزكي على اهللا أحدً

فٍ يسير. ا خفيzا).. انتهى باختصار وتصرُّ zنقي
وقال عنه الشيخ «محمد بن عبداهللا الخضيري» ـ أحد مشايخ بريدة:  ـ   ٤
يتُ  ( رحمه اهللا، وجعل الفردوس مستقره، ما أطيب أخالقه وأشد حياءه، صلَّ

ا سريع الخشوع).  نوات فكان مؤثِّرً الجمعة عنده سَ
يد» ـ إمام  وِ وقال عنه تلميذه أخي الشيخ «عبدالرحمن بن صالح السَّ ـ   ٥
اط»(١)، في حي الخالدية، في المدينة النبوية: (شيخنا  قَّ وخطيب جامع «السَّ
ا؛ وأذكر  zا جد ع «صالح بن عبداهللا الرشيد»، كان متواضعً رِ الزاهد العابد الوَ
ا وكنا نحضر درس الشيخ العالمة المحدث عبداهللا الدويش  ا أنْ كنا صغارً لَمَّ
فتوفي عام ١٤٠٨هـ،  السكيت،  الظهر في مسجد  بعد صالة  ـ  اهللا  ـ رحمه 
جئت للشيخ صالح الرشيد بعد وفاة الشيخ الدويش بأشهر فقلت له: بودنا لو 
ه؛ فألححنا عليه  سِ ا لنفْ ا واحتقارً ا في وقت الظهر، فاعتذر تواضعً تفتح لنا درسً
بتذكيره باالحتساب في ذلك، فيظهر لي أنه أراد أن يُجدد نيته ـ رحمه اهللا ـ 
ا،  فوافق بعد فترة قصيرة، فبدأنا بذلك واستمر هذا الدرس المبارك سنين عددً
ه وخضوعه  ةُ خشوعِ مَ ظَ وهناك مواقف آخر ال أريد اإلطالة بذكرها منها: عَ
ن بجوراه أن يُكثر  لِّه بين يدي اهللا في الصالة، حتى إنه ال يَسمح لِمَ هللا y، وذُ

(١) بالطاء يف آخره، ال بالقاف كام قد يتوهم بعض القراء.
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من الحركة، بل يشير إليه بيده أنِ اخشع في صالتك، ثم بعدالصالة يناصحه 
برفق وأدب ورحمة وشفقة.

ا ناصحه بلطف  رً ا مقصِّ ومنها: إنكاره المنكر في الحال، فإذا رأ شخصً
وحكمة ورفق. 

وال  الَّ  غِ يحمل  ال  أنه  على  تدل  أخالقه  إن  حيث  قلبه،  سالمة  ومنها: 
ا وعدم  ا على أحد من المسلمين، ومن دالئل ذلك: «اجتنابه للغيبة تمامً قدً حِ
السماح ألحد في مجلسه بالغيبة ـ رحمه اهللا وأسكنه فسيح جنته» ـ.. (انتهى 

.( فٍ يسيرٍ باختصارٍ وتصرُّ
وخطيب  إمام  ـ  الخريصي»  صالح  بن  «عبداهللا  الشيخ  عنه  وكتب  ـ   ٦
له مختصرة طلبتها منه،  ـ قائالً في رسالةٍ مؤثرة  بريدة  جامع الخريصي في 
وهي عندي بخطه الجميل: (فإنَّ األخ في اهللا والمحبوب فيه، الشيخ «صالح 
ج»ـ  رحمه اهللا وغفر له وأسكنه الفردوس األعلىـ  قد  ابن عبداهللا الرشيد الفرَ
لم والعبادة والزهد والورع وسالمة الصدر وحفظ الوقت  جمع اهللا له بين العِ

وحفظ اللسان وترك الفضول.
ويليِّن  س  بالنفْ يؤثِّر  وكالمه  باآلخرة،  ر  يذكِّ وعمله  باهللا،  ر  تذكِّ فرؤيته 
لف الصالح، نرجو مِن اهللا أنْ  بالرعيل األول والسَّ ر  ه تذكِّ تُ جالسَ القلب، ومُ
إِنَّ   : يلَ بْرِ جِ   نَادَ بْدَ  العَ اهللاُ  بَّ  أَحَ ا  «إِذَ  :☺ قوله  من  الوافر  الحظ  له  يكون 
(١) رواه البخاري يف «صحيحه، م : ٣٢٠٩» ـ واللفظ له ـ، ومسلم برقم: «٢٦٣٧»، من حديث 

أيب هريرة ڤ.
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: إِنَّ اهللاَ  اءِ مَ لِ السَّ يلُ فِي أَهْ بْرِ نَادِي جِ يُ ، فَ يلُ بْرِ هُ جِ بُّ يُحِ ، فَ بِبْهُ أَحْ نًا فَ الَ بُّ فُ اهللاَ يُحِ
 ،(١)« ضِ رْ بُولُ فِي األَ هُ القَ عُ لَ مَّ يُوضَ ، ثُ اءِ مَ لُ السَّ هُ أَهْ بُّ يُحِ ، فَ وهُ بُّ أَحِ نًا فَ الَ بُّ فُ يُحِ
: إِنَّ اهللاَ  اءِ مَ لِ السَّ يلُ فِي أَهْ بْرِ نَادِي جِ يُ ، فَ يلُ بْرِ هُ جِ بُّ يُحِ ، فَ بِبْهُ أَحْ نًا فَ الَ بُّ فُ : إِنَّ اهللاَ يُحِ اءِ مَ لِ السَّ يلُ فِي أَهْ بْرِ نَادِي جِ يُ ، فَ يلُ بْرِ هُ جِ بُّ يُحِ ، فَ بِبْهُ أَحْ نًا فَ الَ بُّ فُ اهللاَ يُحِ

ينَ  «الَّذِ
« ضِ رْ بُولُ فِي األَ هُ القَ عُ لَ مَّ يُوضَ ، ثُ اءِ مَ لُ السَّ هُ أَهْ بُّ يُحِ ، فَ وهُ بُّ أَحِ نًا فَ الَ بُّ فُ »يُحِ ضِ رْ بُولُ فِي األَ هُ القَ عُ لَ مَّ يُوضَ ، ثُ اءِ مَ لُ السَّ هُ أَهْ بُّ يُحِ ، فَ وهُ بُّ أَحِ نًا فَ الَ بُّ فُ يُحِ

مْ ؟!»، قالوا: بلى يا رسول اهللا، قال:  كُ يارِ مْ بِخِ كُ بِرُ «أَالَ أُخْ
« ضِ رْ بُولُ فِي األَ هُ القَ عُ لَ مَّ يُوضَ ، ثُ اءِ مَ لُ السَّ هُ أَهْ بُّ يُحِ ، فَ وهُ بُّ أَحِ نًا فَ الَ بُّ فُ »يُحِ ضِ رْ بُولُ فِي األَ هُ القَ عُ لَ مَّ يُوضَ ، ثُ اءِ مَ لُ السَّ هُ أَهْ بُّ يُحِ ، فَ وهُ بُّ أَحِ نًا فَ الَ بُّ فُ يُحِ

☺وقوله ☺: 

مَ  هِ يَوْ لِّ الَى فِي ظِ هُ تَعَ مُ اللَّ هُ لُّ ظِ ةٌ يُ بْعَ الَى»(١)، وقوله ☺: «سَ رَ اهللاُ تَعَ كِ وا ذُ ؤُ ا رُ إِذَ
ا  خيرً لنا  واخلف  مصيبتنا  في  آجرنا  اللهم  الحديث(٢)؛   «... هُ لُّ ظِ إِالَّ  لَّ  ظِ الَ 

الَى» رَ اهللاُ تَعَ كِ وا ذُ ؤُ ا رُ الَإِذَ رَ اهللاُ تَعَ كِ وا ذُ ؤُ ا رُ إِذَ

منها) .. انتهى.
وكتب عنه الشيخ «محمد بن سليمان المحيسني»ـ  القارئ المعروف،  ـ   ٧
ونبكي  (نبكيك،   : قائالً ـ  المكرمة  مكة  في  الراجحي»  «عائشة  وإمام جامع 
ا،  zا، وتطبيقا عملي zا حقيقي ع، والزهد، والعبادة التي عرفها الناس فيك واقعً الورَ

اللهم تقبله وارفع درجته).. انتهى.
مقاالً  األحمد»  «عبدالعزيز  الشيخ  المعروف  القارئ  عنه  وكتب  ـ   ٨
ا نشره في صحيفة «اليوم» السعودية، ومما جاء في ذلك المقال: دعونا  مؤثِّرً
الحديث،  الذي سيرته تمثل هذا  وم!، اإليجابي  خمُ الْمَ يرة هذا  نحلِّق في سِ
ن : رواه أمحد يف «مسنده، م: ٢٧٥٩٩» ـ واللفظ له ـ، والبخاري يف «األدب املفرد، م:  (١) حسَ
نه األلباين يف «صحيح األدب املفرد،  ٣٢٣»، من حديث أسامء بنت يزيد ريض اهللا عنها؛ وحسَّ
م عليه حمققو «مسند اإلمام أمحد ـ طبعة الرسالة ـ ، م : ٢٧٥٩٩» ـ بإرشافِ  »، وحكَ

نه األلباين يف «صحيح  »، من حديث أسامء بنت يزيد ريض اهللا عنها؛ وحسَّ»، من حديث أسامء بنت يزيد ريض اهللا عنها؛ وحسَّ
م: ٢٤٦

ن بشواهده. عيب األرناؤوط» ـ؛ بأنه حسَ ث «شُ املحدِّ
م عليه حمققو «مسند اإلمام أمحد ـ طبعة الرسالة ـ ، م :  »، وحكَ»، وحكَ م: 

(٢) رواه البخاري يف «صحيحه، م: ١٤٢٣»، ومسلم برقم: «١٠٣١» من حديث أيب هريرة ڤ 
 ، لٌ دْ امٌ عَ إِمَ  : هُ لُّ لَّ إِالَّ ظِ مَ الَ ظِ يَوْ هِ  لِّ اىلَ يفِ ظِ تَعَ  ُ مُ اهللاَّ هُ لُّ ظِ يُ ةٌ  بْعَ (سَ

حديث أيب » من حديث أيب هريرة  »، ومسلم برقم: «»، ومسلم برقم: « م: 
ا؛ وكامل احلديث هو:  مرفوعً

هِ  يْ لَ عَ ا  عَ تَمَ اجْ  ،ِ اهللاَّ ابَّا يفِ  َ نِ حتَ الَ جُ رَ وَ  ، دِ اجِ سَ الْمَ قٌ يفِ  لَّ عَ مُ هُ  بُ لْ قَ لٌ  جُ رَ وَ  ،ِ اهللاَّ ةِ  بَادَ عِ أَ يفِ  نَشَ ابٌّ  شَ وَ
 ، لٌ دْ امٌ عَ إِمَ  : هُ لُّ لَّ إِالَّ ظِ مَ الَ ظِ يَوْ هِ  لِّ اىلَ يفِ ظِ تَعَ  ُ مُ اهللاَّ هُ لُّ ظِ يُ ةٌ  بْعَ ، (سَ لٌ دْ امٌ عَ إِمَ  : هُ لُّ لَّ إِالَّ ظِ مَ الَ ظِ يَوْ هِ  لِّ اىلَ يفِ ظِ تَعَ  ُ مُ اهللاَّ هُ لُّ ظِ يُ ةٌ  بْعَ (سَ ا؛ وكامل احلديث هو:  وكامل احلديث مرفوعً

ةٍ  قَ دَ قَ بِصَ دَّ لٌ تَصَ جُ رَ َ، وَ افُ اهللاَّ : إِينِّ أَخَ الَ قَ الٍ فَ َ مجَ بٍ وَ نْصِ اتُ مَ ةٌ ذَ أَ رَ تْهُ امْ عَ لٌ دَ جُ رَ يْهِ، وَ لَ ا عَ قَ رَّ تَفَ وَ
يْهِ  لَ عَ ا  عَ تَمَ اجْ  ،ِ اهللاَّ ابَّا يفِ  َ نِ حتَ الَ جُ رَ وَ  ، دِ اجِ سَ الْمَ قٌ يفِ  لَّ عَ مُ هُ  بُ لْ قَ لٌ  جُ رَ وَ  ،ِ اهللاَّ ةِ  بَادَ عِ أَ يفِ  نَشَ ابٌّ  شَ يْهِ وَ لَ عَ ا  عَ تَمَ اجْ  ،ِ اهللاَّ ابَّا يفِ  َ نِ حتَ الَ جُ رَ وَ  ، دِ اجِ سَ الْمَ قٌ يفِ  لَّ عَ مُ هُ  بُ لْ قَ لٌ  جُ رَ وَ  ،ِ اهللاَّ ةِ  بَادَ عِ أَ يفِ  نَشَ ابٌّ  شَ وَ

.( نَاهُ يْ تْ عَ اضَ فَ ا فَ الِيً َ خَ رَ اهللاَّ كَ لٌ ذَ جُ رَ ، وَ هُ ينُ نْفِقُ يَمِ ا تُ هُ مَ لُ امَ مَ شِ لَ تَّى الَ تَعْ ا حَ اهَ فَ أَخْ فَ
ةٍ  قَ دَ قَ بِصَ دَّ لٌ تَصَ جُ رَ َ، وَ افُ اهللاَّ : إِينِّ أَخَ الَ قَ الٍ فَ َ مجَ بٍ وَ نْصِ اتُ مَ ةٌ ذَ أَ رَ تْهُ امْ عَ لٌ دَ جُ رَ يْهِ، وَ لَ ا عَ قَ رَّ تَفَ ةٍ وَ قَ دَ قَ بِصَ دَّ لٌ تَصَ جُ رَ َ، وَ افُ اهللاَّ : إِينِّ أَخَ الَ قَ الٍ فَ َ مجَ بٍ وَ نْصِ اتُ مَ ةٌ ذَ أَ رَ تْهُ امْ عَ لٌ دَ جُ رَ يْهِ، وَ لَ ا عَ قَ رَّ تَفَ وَ



(٢٦)

نْ عبداهللا بن عمرو ڤ قال: قِيل لرسول اهللا ☺: أيُّ الناسِ أفضل؟!،  فعَ
»؛ قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما  انِ سَ وقِ اللِّ دُ ،صَ لْبِ ومِ الْقَ مُ خْ لُّ مَ : «كُ الَ قَ
الَ  ، وَ لَّ الَ غِ ، وَ يَ الَ بَغْ ، الَ إِثْمَ فِيهِ، وَ ، النَّقِيُّ وَ التَّقِيُّ «هُ

« انِ سَ وقِ اللِّ دُ ،صَ لْبِ ومِ الْقَ مُ خْ لُّ مَ »«كُ انِ سَ وقِ اللِّ دُ ،صَ لْبِ ومِ الْقَ مُ خْ لُّ مَ «كُ
مخموم القلب؟!، قال: 

.(١)« دَ سَ حَ


سالمةالقلب،وبهذه الخصلة طابت حياته..
        

        

            
    

ال  لكنه  الناس،  مع  يجلس  ا،  zعد كالمه  يعد  للسانه،  التعاهد  شديد  كان 
جراحات  عن  ويبتعد  والمعروف،  بالخير  إالَّ  يتكلم  ال  جلس  وإذا  يُطيل، 
أقرانه  فيد  يُ بل  الحديث لوجه آخر،  نبَّهه، وصرف  اللسان، وإذا سمع أحداً 
هم،  كلَّ المسلمين  ويحب  فيه،  كان  ولو  بسوء  أحداً  يذكر  ال  أنه  وأوالده 
ويرأف بهم، ويتألم لمصابهم في أصقاع األرض، ويسأل عنهم، ويتأثر كثيراً 

لمصابهم مثل فلسطين وسوريا وبورما وغيرها.

«الرتغيب  املنذري يف  ه  إسنادَ ح  : «٤٢١٦»؛ وصحَّ برقم  ابن ماجه  : أخرجه  إسناده صحيح   (١)
«سلسلة  يف  واأللباين   ،«٢٣٩/٤ الزجاجة،  «مصباح  يف  والبوصريي   ،«٣٣/٤ والرتهيب، 

األحاديث الصحيحة، ٦٣٢/٢، م : ٩٤٨».

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(٢٧)

مفيد اإلحسان وحب الخير للناس من نصيحة أو صدقة.
ت  مْ كثير الصمت طويل التفكر ـ وتلك من صفاته المعروفة، فهو ذو سَ
ووقار، صمته أكثر من كالمه، يطيل التفكر والقراءة في النهار والقيام بالليل، 
َفي حياتي أحداً يقهر  سه، يقول ابنه محمد: «لَمْ أر  مِن أشد الناس مراقبة لنفْ
سه مثل الوالد مِنشدة ما أراه مِن عدم الخوض في الدنيا والبُعد عن كثرة  نفْ
الكالم والجلوس مع الناس خاصة فيما الينفع»، رحم اهللاُ الشيخ «صالح بن 
موته عبرة  ا وقدوة، وفي  مً علَ كان في حياته  الذي  الفرج»  بن رشيد  عبداهللا 
الصدق واإلخالص،  بساللم  يصنع  المجد  أن  منا  وعلّ باقية،  ناطقة وشهرة 

. فٍ يسيرٍ وليس لزاماً بالتفاخر واإلعالم).. انتهى باختصار وتصرُّ
المدينة  علماء  أحد  ـ  الفوزان»  فوزان  بن  «عبداهللا  الشيخ  عنه  وقال  ـ  ٩
مٌ  لَ النبوية ـ في حسابه في «تويتر»: ( هذا الرجل ـ نحسبه واهللاُ حسبنا وإياه ـ عَ
ذٌّ في: الزهد والخفاء، وصدق الورع، وحفظ السلوك؛ هذا الرجل سليل تقى  فَ
ر  هِ ن اشتُ مَّ وبذرة هد؛ والده الشيخ «عبداهللا «كان مِن الزهاد الصالحين، ومِ
لق،  وبال غلوٍّ وإطراء: الجلوس إليه وسماع حديثه  بسالمة القلب وحسن الخُ
عروف  ري» أو «مَ ن البَصْ سَ كفيل برحلة تاريخية مؤكدة تستقر بك أمام «الحَ
بهذا  اللهج  كثير  تقريباً  شهر  منذ  أنه  منه  المقربين  أحد  وحدثني  الكرخي» ، 
ا وألحقني بالصالحين»؛ واهللاِ لقد رأيت منه في  الدعاء: «اللهم توفني مسلمً

(١) الثوري، وهو من كبار أئمة السلف الصالح.
ياض، وهو من كبار أئمة السلف الصالح. (٢) ابن عِ



(٢٨)

ألحقه  فاللهم  يل»(٢)وأضرابهما،  ضَ «الفُ و  فيان»(١)  «سُ بـ  رني  ذكّ ا،  مَ موقفٍ 
يِّين).. انتهى باختصار وتصرف يسير.  لِّ بالصالحين، وارفع درجته في عِ

الدعوة في  أبا الخيل» ـ عضو مركز  ١٠ـ وها هو الشيخ «خالد بن علي 
ا عبْر  بريدة، وإمام وخطيب جامع أبي هريرة في حي المنار ـ يرثي شيخنا نثرً
حسابه في تويتر بسلسلة تغريدات تجاوزت «٢٥» تغريدة، منها: ( كان صاحبَ 
له،  مقارب  ال  وزهدٌ  له،  نظير  ال  عٌ  ورَ للسان،  وحفظٍ  وعبادةٍ  وأدبٍ  تٍ  مْ سَ
يارة..  ، وصالةٍ وقراءةٍ وحجٍّ وعمرةٍ وزِ وحفظٍ للوقت ال تضيع منه وال ثانيةً
«مجمع  حياته  آخر  بع  طُ كتابه  في  السلفية  وقدوته  وسيرته  حياته  صارة  عُ
فِهِ  رْ ضِّ طَ ا، وعندما تراه بهيئته وهيبته وعبادته وصمته وغَ zا عملي zالفوائد» تطبيق
لمَ  ر: «أنَّ العِ لٌ خيرٌ مِن ألْف قول»(١)، وتتذكَّ ر قول بعض التربويين: «فِعْ تتذكَّ
»(٢)؛ وكان حافظاً لوقته، فإذا ركب معك أو سبق وعدتهُ ليذهب معك  خشيةٌ
د ما يركب يفتح المصحف ويقرأ  جرَّ البيت فبمُ ذهب وأخذ المصحف من 
ة  وال يرفع رأسه؛ وكان لحفظه للسانه ال نظير له، وتكاد تعدُّ كالمه مع الخاصّ
ا ال  ولُونَ مَ وا لِمَ تَقُ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ن يقول اخلري وال يفعله، قال سبحانه : ﴿ يَ م اهللا تعاىل مَ (١) وقد ذَ
»، وأخرج 
ا ال  ولُونَ مَ وا لِمَ تَقُ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ا ال ﴿ يَ ولُونَ مَ وا لِمَ تَقُ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ﴿ يَ

«سورة الصف: اآليات ٢ـ٣
ولُونَ مَ وا لِمَ تَقُ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ولُونَ مَ﴿ يَ وا لِمَ تَقُ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ﴿ يَ

ونَ ﴾  لُ عَ ا ال تَفْ وا مَ ولُ ِ أَنْ تَقُ نْدَ اهللاَّ تًا عِ قْ َ مَ ربُ ونَ * كَ لُ عَ تَفْ
ن يقول اخلري وال يفعله، قال سبحانه :  م اهللا تعاىل مَ ن يقول اخلري وال يفعله، قال سبحانه : ) وقد ذَ م اهللا تعاىل مَ ) وقد ذَ

ر، م : ٨٢٩» عن  فَ دة ـ يف كتابه «معجم السَّ ني املشدَّ في ـ بكرس السِّ لَ أبو طاهر األصبهاين السِّ
ونَ ﴾  لُ عَ ا ال تَفْ وا مَ ولُ ِ أَنْ تَقُ نْدَ اهللاَّ تًا عِ قْ َ مَ ربُ ونَ * كَ لُ عَ ونَ ﴾ تَفْ لُ عَ ا ال تَفْ وا مَ ولُ ِ أَنْ تَقُ نْدَ اهللاَّ تًا عِ قْ َ مَ ربُ ونَ * كَ لُ عَ تَفْ

 ٌّ رصِ م بقولك وأنت مُ هُ ظْ لِك وال تَعِ عْ ظ الناسَ بفِ د : فعِ ا بعْ جل «حكيم» أنه قال ألخٍ له : (أمَّ رَ
ر، م :  فَ دة ـ يف كتابه «معجم السَّ ني املشدَّ في ـ بكرس السِّ لَ فَأبو طاهر األصبهاين السِّ دة ـ يف كتابه «معجم السَّ ني املشدَّ في ـ بكرس السِّ لَ أبو طاهر األصبهاين السِّ

درته عليك) انتهى؛  رِ قُ دْ فِ اهللاَ بقَ ربِهِ منك، وخَ رِ قُ دْ تِك، واستحيي مِن اهللا بقَ ظَ الف عِ عىل خِ
 ٌّ رصِ م بقولك وأنت مُ هُ ظْ لِك وال تَعِ عْ ظ الناسَ بفِ د : فعِ ا بعْ جل «حكيم» أنه قال ألخٍ له : (أمَّ ٌّ رَ رصِ م بقولك وأنت مُ هُ ظْ لِك وال تَعِ عْ ظ الناسَ بفِ د : فعِ ا بعْ جل «حكيم» أنه قال ألخٍ له : (أمَّ رَ

مٍ نبيلة. كَ وياهلا مِن وصايا جليلة وحِ
رِ قُ دْ فِ اهللاَ بقَ ربِهِ منك، وخَ رِ قُ دْ تِك، واستحيي مِن اهللا بقَ ظَ الف عِ رِ قُعىل خِ دْ فِ اهللاَ بقَ ربِهِ منك، وخَ رِ قُ دْ تِك، واستحيي مِن اهللا بقَ ظَ الف عِ عىل خِ

م بقولك) أخرجها اإلمام أمحد يف «الزهد، م : ١٥٥٩»  هُ ظْ لِك وال تعِ عْ ظِ الناسَ بفِ بَارة : (عِ وعِ  
مٍ نبيلة. كَ  نبيلة.وياهلا مِن وصايا جليلة وحِ

ي مِن قوله. ن البَرصْ عن احلسَ
ا  لم النافع إالَّ ما أثمر خشية اهللا عز وجل ؟!، قال تعاىل : ﴿إِنَّمَ !، وهل العِ لامً (٢) وكفى بخشية اهللا عِ

ءُ ﴾ «سورة فاطر، من آية : ٢٨». امَ لَ هِ الْعُ بَادِ ى اهللاَ مِنْ عِ شَ ْ خيَ
لم النافع إالَّ !، وهل العِ لامً لم النافع إالَّ) وكفى بخشية اهللا عِ !، وهل العِ لامً ) وكفى بخشية اهللا عِ
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ة، وإذا ركب معك فال تكاد تسمع مباحة فضالً عن غيرها، وكان ال  والعامّ
ا  إمامً كنتُ  أن  ا  لَمَّ وأذكر   ، جميالً بالنصيحة  أسلوبه  وكان  بالدنيا؛  يتحدث 
وتأكد  الشخص  نزل  فلما  آخر  ومعنا  ركبنا  صلينا  فلما  ينبهني،  أن  وأراد  به 
«الورع، والزهد»،  بحلتين مفقودتين:  يتحلى  بنصيحة؛ كان  إليَّ  منه أصغى 
انتهى بتصرف  إليه، رحمه اهللا)..  الزهد والورع فانظر  فإذا أردتَّ أن تعرف 

واختصار.
١١ـ وقال عنه تلميذه الشيخ «عبدالعزيز بن أحمد المشيقح»ـ  عضو مركز 
الدعوة واإلرشاد في بريدة، وصاحب مؤلَّفات: (كان شيخنا الشيخ «صالح بن
م  هم للتعلُّ م الباذلين أنفسَ لْ عبداهللا الرشيد» ـ رحمنا اهللا وإياه ـ أحد طلبة العِ
ثَمَّ  ومِن  له،  المعاصرين  المشايخ  بقراءته على  والتعليم مدة طويلة، وذلك 
المسجد  في  جلس  ثَمَّ  ومِن  ببريدة،  الكبير  الجامع  في  للتعليم  فترة  جلَس 
ا عليه،  zا جلِي التعليم، وصار ظاهرً أثَّر فيه  بِيَّة»، وقد  يْ بَ لبيته في «الخُ المجاور 
تِها  فَ صِ في  ةِ  نَّ للسُّ وافِقةً  مُ عبادته  تكون  أنْ  على  الناس  أحرص  مِن  كان  فقد 

تِها. وعددها ووقْ
ا  مَ مع  وتعامالته،  ه  بَسِ لْ ومَ ظهره  مَ في  وتطبيقها  نَّة  السُّ ظهور  ذلك  ومِن 
غير  ظاهرٍ  وخشوعٍ  وقنوتٍ  وصيامٍ  صالةٍ  مِن  عبادةٍ  كثرة  مِن  ذلك  يُالزم 
ة محافظته على  دَّ ه بالبكاء عند سماع القرآن وشِ رِ رعة تأثُّ ، ومِن ذلك سُ نَّعٍ تَصَ مُ
غير  ظاهرٍ  وخشوعٍ  وقنوتٍ  وصيامٍ  صالةٍ  مِن  عبادةٍ  كثرة  مِن  ذلك  ظاهرٍ يُالزم  وخشوعٍ  وقنوتٍ  وصيامٍ  صالةٍ  مِن  عبادةٍ  كثرة  مِن  ذلك  يُالزم 

، أو صديقٍ في  ، أوْ في زيارة مريضٍ رآنِ يًا أو قارئًا للقُ لِّ صَ وقته، فال تراه إالَّ مُ
ة محافظته على  دَّ ه بالبكاء عند سماع القرآن وشِ رِ رعة تأثُّ ، ومِن ذلك سُ نَّعٍ تَصَ دَّمُ ه بالبكاء عند سماع القرآن وشِ رِ رعة تأثُّ ، ومِن ذلك سُ نَّعٍ تَصَ مُ

الطريقةِ  اهللاُ على  اه  توفَّ الشباب حتى  نِّ  مِن سِ النَّهج  فقد سار على هذا  اهللا، 
، أو صديقٍ في  ، أوْ في زيارة مريضٍ رآنِ يًا أو قارئًا للقُ لِّ صَ ، أو صديقٍ وقته، فال تراه إالَّ مُ ، أوْ في زيارة مريضٍ رآنِ يًا أو قارئًا للقُ لِّ صَ وقته، فال تراه إالَّ مُ
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ديد، فقد كان مِن أولياءِ اهللا، نحسبه كذلك واهللاُ حسيبه  جِ السَّ القويمةِ والنَّهْ
نا وأسكنه فسيحَ جناته).. انتهى. ا، فغفر اهللاُ لشيخِ ي على اهللا أحدً وال نُزكِّ

ديد، فقد كان مِن أولياءِ اهللا، نحسبه كذلك واهللاُ حسيبه  جِ السَّ ديد، فقد كان مِن أولياءِ اهللا، نحسبه كذلك واهللاُ القويمةِ والنَّهْ جِ السَّ القويمةِ والنَّهْ

يد» ـ قاضي  وِ ١٢ـ وقال عنه تلميذه أخي الشيخ «إبراهيم بن صالح السَّ
نيِّع» في حيِّ  مة، وإمام وخطيب جامع «ابن مُ محكمة التنفيذ في مكة المكرَّ
العالِم التَّقي،  دِ قْ درِ مِن أثرِ فَ «الشرائع» ـ هناك: (فإنَّ عظيمَ ما يعتلج في الصَّ
، سلوة المحبين، وأنيس المجالسين،  يِّ والعابد الناسك الخفي، والحيِيِّ النَّدِ
عبداهللا  بن  صالح  ك»  بَارَ الْمُ شيخي  حسيبه،  واهللاُ  نحسبه  البالء،  أهل  وذخر 
لَ  لَ حُ اهللاُ  ه  بِسَ لْ يُ أن  رجائنا  عظيم  مِن  نفوسنا  في  ما  إالَّ  ه  فُ يخفِّ ال  الرشيد»، 
سي فرحٌ  لِ الصالحات.. وال يزال في نفْ مٍ وعمَ لْ ه مِن تعليمِ عِ مَ ا قدَّ الكرامةِ لِمَ
تُ على  فِظْ دحَ قِه، فقَ لُ نِ خُ سْ ه وأدبه وحُ مِ لْ ذِ عليه والنَّهل مِن عِ بشرف التَّتلمُ
سي فرحٌ  لِ الصالحات.. وال يزال في نفْ مٍ وعمَ لْ ه مِن تعليمِ عِ مَ ا قدَّ سي فرحٌ الكرامةِ لِمَ لِ الصالحات.. وال يزال في نفْ مٍ وعمَ لْ ه مِن تعليمِ عِ مَ ا قدَّ الكرامةِ لِمَ

ا مِن كتابِ اهللاِ وقرأْتُ عليه في: «األصول الثالثة» و «آداب المشي  رً وَ يديه سُ
تُ على  فِظْ دحَ قِه، فقَ لُ نِ خُ سْ ه وأدبه وحُ مِ لْ ذِ عليه والنَّهل مِن عِ تُ بشرف التَّتلمُ فِظْ دحَ قِه، فقَ لُ نِ خُ سْ ه وأدبه وحُ مِ لْ ذِ عليه والنَّهل مِن عِ بشرف التَّتلمُ

ق اهللا قراءةَ  إلى الصالة» و «رياض الصالحين» وغيرذلك مِن الكتب التي وفَّ
ر منها عليه، فكان يجمع مع شرحه وبيان المسائل خشيتَه هللاِ وتواضع  ما تيسَّ
في  اهللا  غرسه  ما  مع  نفوسنا  في  دقه  وصِ هِ  إخالصِ أثرَ  دُ  فنَجِ ربِّي،  الْمُ الِم  العَ
غر، بسبب ما نجده مِن  مَ في الصِّ لْ النفوس مِن محبته والحياء منه، فأحببنا العِ
ا على النُّصح  ا.. كان شيخي المبجل حريصً ا ذكرته آنفً مَّ فضيلتهـ  رحمه اهللاـ   مِ
كلماتٍ مختصراتٍ  أحيانًا  قِي  لْ فيُ اهللا؛  م  حارِ مَ يرة على  الغَ واإلرشاد وعظيم 
بعد الصالة وهو متألِّم ويختم الكلمة بالدعاء للسامعين بسماع الحق واتباعه 
ومعرفة الباطل واجتنابه.. كان شيخي يحب جيرانه وأهل الجامع الذي يصلي 
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فيه ويسألهم عن أحوالهم وصحتهم ثم يحمد لهم اهللا على العفو والعافية، 
قرِّ سكني في مكة المكرمة أحرص على السالم عليه  تُ مِن مَ مْ دِ وكان كلما قَ
والدعاء له فيبادلني بأجمل الكلمات وأطيب الدعوات.. لن أوفيه حقه بهذه 
الكلمات بل بصادق الدعاء له أن ينيله اهللا الفردوس األعلى، وأن يحشره في 

زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين).. انتهى باختصار.
١٣ـ  وقد أبدع الشيخ «أحمد الصقعوب» ـ عضو مركز الدعوة في بريدة، 
ناقبه، حيث  ا، وذِكر مَ ثائه نثرً نة ـ في تأبين الشيخ، ورِ اظ السُّ فَّ ومدير مركز حُ
يقول:  وفيها  التالية،  المؤثرة  الكلمة  منه  يتُ  فتلقَّ ذلك،  في  كلمةً  منه  طلبت 
أدركتهم في زماننا، وقد  نوادر من  مِن  ـ  ـ رحمه اهللا  الرشيد  (الشيخ صالح 
رنا بسير السلف الصالح، فقد  كان اسمه فضالً عن رؤيته وسماع نصيحته تذكِّ
عٌ في  رِ وَ الباب،  رأيته في هذا  ن  مَ مِن أعجب  ع، وهو  رَ الوَ في  ا  نموذجً كان 
ه في هذا الباب تفوح  لبسه ومطعمه ومشربه، وأخبارُ لسانه ومنطقه وبصره ومَ
ا مالزمته العبادة وحرصه على عمارة وقته بالقرآن والذكر والصالة  ا!، وأمَّ طرً عِ
ق  تين خشيته وتعلُّ رعة دمعته ومَ وسائر الطاعات فقد سارت بها الركبان!، وسُ
قلبه باآلخرة وعزوفه عن الدنيا أمرٌ أشهر مِن أنْ يُشهر!، كنا نكتفي برؤيته عن 
بَّاد، ألنه نموذج حيٌّ أثره في نفوسنا أبلغ من سماع األخبار!..  يَرِ العُ قراءة سِ
يب!، ورؤيته تزيدك  ه أطيب مِن الطِّ رُ كْ لقد كان ـ رحمه اهللا ـ زينة لبريدة!، ذِ
بَّاد، ألنه نموذج حيٌّ أثره في نفوسنا أبلغ من سماع األخبار!..  يَرِ العُ أبلغ من قراءة سِ

تقصيريك،  في  وم  باللَّ ك  سِ نفْ على  تَ  عْ جَ رَ رأيتَه  إذا  بالدنيا،  دك  وتزهِّ إيمانًا 
ك،  رُ ه يأسُ ك، وسمتُ رُ بْهِ تُ تألأل، سكينته  جهه الْمُ عُّ مِن وَ تر أنوارَ اإليمان تشِ
في  نظيره  لَّ  قَ ا  فريدً ا  رازً طِ كان  تحفزك،  القليلة  وكلماته  تشجعك،  وعبادته 
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ا ونصيحةً  قً لُ ا وخُ هدً ا وطاعةً وإيمانًا وزُ ا وخشيةً وخشوعً زماننا عبادةً وورعً
رُ في نفعهم، رحمه اهللا، وأسكنه الفردوس، وأخلَف  دِ ا يَقْ للمسلمين وبذالً لِمَ

ا).. انتهى. ا صالحً فً ه خلَ ا، وجعل ذريتَه بعدَ ةَ برحيله خيرً مَّ األُ
ة  دَّ ١٤ـ وقال عنه الشيخ الداعية «عبداهللا العيادة»: (قابلته ـ رحمه اهللا ـ عِ
دقَ  صِ حيَّاه  مُ في   أر وكنتُ  الصالح،  لف  السَّ مِن  نموذجاً   فأر ات،  رَّ مَ
بْقَ  لْتُ سيرتَه رحمه اهللا، فوجدته طِ اليقين، أعرض عن الدنيا وزخرفها، وتأمَّ
هد الحقيقي، وكان يملك شيئاً من الدنيا،  ق العبادة والزُّ دْ ما آمن به، وهو صِ
ا، سلمت عليه،  وقد صليت بجواره في الحرم المكي قبل خمسة وثالثين عامً
وزخرفها،  الدنيا  هجر  كثيرة؛  مفاهيم  عندي  غيرت  بكلمة  أذني  في  فهمس 
يًا،  تخفِّ بَادة مُ ع وأقبلَ على العِ رَ وهو يستطيع أن يتقلَّب بنعيمها، ولبس ثوبَ الوَ

وآخر نافلة كانت في بيته) انتهى بتصرف يسير.
١٥ـ وقال تلميذه الشيخ «عبد العزيز بن محمد الحسني «إمام مسجد في 
تُ مع الشيخ «صالح الرشيد»ـ  رحمه اهللاـ   جْ حي الصفراء شمال بريدة: (حجَ
حبته،  سن صُ دتُّ منه عجبًا في حُ في أحد عامي ١٤١٠ أو ١٤١١هـ، وقد شاهَ
قه، وكثرة عبادته وطول قيامه الليل، وكان حتى في السيارة يكب  لُ ودماثة خُ
على تالوة كتاب اهللا دون فتور، وإذا فرغ مِن قراءته كبَّر يصلي النافلة، وعند 
المسجد  إلى  نصل  وحتى  ملل  دون  التلبية  في  يشرع  اإلحرام  في  الدخول 
الحرام، وال يُمكن أنْ يتحدث بشيء فيه ثناء على أحوال الدنيا، أو أن تُذكر 
ا على أن يخدم  ينةٍ عظيمةٍ، وكان حريصً كِ عنده بحال مِن األحوال، وكان ذا سَ
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دنا جميعاً  ه ال أن يخدمه أحد، وكنا إذا اجتمعنا لتناول الطعام تفقَّ سِ ه بنَفْ سَ نفْ
ا أو غافالً عن الحضور، ومع كثرة عبادته وانقطاعه  حتى ال يكون أحدنا نائمً

).. انتهى. طفٍ ل حيث يمازحنا بلُ إليها إالَّ أنه كان خفيف الظِّ
دار  ـ مدير  البريدي»  بن عبدالوهاب  الشيخ «عبدالملك  ١٦ـ وقال عنه 
ا في بداية كالمه ببيتين شهيريْن  النفائس والمخطوطات في بريدة ـ مستشهدً

يْن: مؤثِّرَ
             

     

            
       

نِ الشيخ «صالح الرشيد»، وأخذت  فْ سي هذه األبيات بعد دَ تْ في نفْ لَجْ جْ تلَ
أستعرض حياة الصالحين، وكيف أنَّ اهللا أسعدهم بطاعته، وحفظهم برعايته، 
قوا ظالمَ  كر، ومزَّ وتوالهم بمحبته، ووفقهم للخير فأناروا قلوبهم بسراج الذِّ
اإلخالصُ  سَ  والمَ اليقين،  ءِ  فْ بِدِ حياتهم  تْ  مَ فاتَّسَ التسبيح،  بدويِّ  الليلِ 
 ، يعِ كِ وَ ، وَ يْلِ ضَ ونا بـ «الفُ رُ هجةَ قلوبهم، فراحت سجاياهم تمأل الزمان ليذكِّ مُ
الذي عاش  الرشيد»  اهللاُ «صالح  ير»(١)، فرحم  خِّ الشِّ بن  اهللا  فِ بن عبدِ رِّ طَ ومُ

يعِ كِ وَ ، وَ يْلِ ضَ ونا بـ «الفُ رُ هجةَ قلوبهم، فراحت سجاياهم تمأل الزمان ليذكِّ يعِمُ كِ وَ ، وَ يْلِ ضَ ونا بـ «الفُ رُ هجةَ قلوبهم، فراحت سجاياهم تمأل الزمان ليذكِّ مُ

م، ووجد األنس والطمأنينة في خلوته،  هِ لِّ ظِ ر ووطأة  البَشَ أنفاس  ا عن  بعيدً
وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد).. انتهى.

لف الصالح. (١) هؤالء الثالثة مِن مشاهري وكبار أئمة السَّ
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أئمة جامع عائشة  ـ أحد  المحيسني»  الشيخ «عزام بن محمد  ١٧ـ وقال عنه 
رِ  كْ ، ولسانٍ في الذِّ ، وذنبٍ اجتَنَبَ ةٍ كبَتَ وَ هْ : ( كم مِن شَ الراجحي في مكة المكرمةـ 
فٍ يسير. ؛ وها هو اليوم يجني الثمر!).. انتهى بتصرُّ لَ رِ أُرسِ كُّ فَ لْبٍ في التَّ ، وقَ لِقَ أُطْ

رِ  كْ ، ولسانٍ في الذِّ ، وذنبٍ اجتَنَبَ ةٍ كبَتَ وَ هْ : ( كم مِن شَ رِ الراجحي في مكة المكرمةـ  كْ ، ولسانٍ في الذِّ ، وذنبٍ اجتَنَبَ ةٍ كبَتَ وَ هْ : ( كم مِن شَ الراجحي في مكة المكرمةـ 

١٨ـ وقال عنه األستاذ التربوي والمستشار االجتماعي «أحمد بن سليمان 
، ومدرسةُ  دُّ سَ ين ال تُ دُ العالِم ثلمة في الدِّ قْ السعيد» في حسابه على تويتر: ( فَ
 يُحتذ ثالٌ  ومِ ا،  جميعً لنا  قدوة  حل  مَ ه  عُ وورَ الرشيد»  «صالح  الشيخ  زهدِ 

به).. انتهى. 
١٩ ـ  وقال عنه األستاذ «عبد الكريم الجار اهللا»: ( بقية السلف رحل عن 
للناس:  تقول  األرض  على  تمشي  مشرقة  ا  صورً أعطى  أن  بعد  الدنيا  هذه 
وورعهم  لف  السَّ زهد  عن  ا  كثيرً و نقرأ  المبارك!،  وابن  الفضيل  كان  هكذا 
بشخصيته!،  متمثلة  اإلجابة  فتأتيك  نقرأ؟!،  ما  أصحيحٌ  ب!،  جَ العَ فيأخذك 

فاللهم اغفر له وارحمه).. انتهى بتصرف يسير. 
تحبه، 
السلف 
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تحبه، تحبه، ،تحبه، ه،تحبه، تحبه، ه،تحبه، تحبه، تحبه، تحبه، 
السلف السلف فالسلف السلف فالسلف فالسلف فالسلف فالسلف فالسلف 

ااا
وو

صورة بخط الشيخ «صالح الرشيد» ـ رمحه اهللا تعاىل ـ
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   *

في  الرشيد»  «صالح  لشيخنا  حافلةٍ  سيرةٍ  عَ  مْ جَ لي  تعالى  اهللاُ  ر  يسَّ وقد 
ةٍ  تَربويَّ صٍ  وقَصَ ةٍ،  فِقهيَّ امٍ  وأحكَ ةٍ،  يَّ مِ لْ عِ بِفوائدَ  عليها  التعليقِ  ع  مَ  ، دٍ لَّ جَ مُ

واقعيةٍ.
القادم  العام  أوائل  في  الكتاب  هذا  يصدر  سوف  تعالى  اهللا  وبمشيئة 

اءِ والمشايخ. (١٤٣٨هـ)، وبتقديمٍ عددٍ مِن كبارِ العلمَ
ها، أو لديه  م له ـ مواقفَ ولطائفَ ونحوَ ن يعرف عن شيخنا ـ المترجَ ومَ
فدنا بها مشكوراً على عنوان البريد اإللكتروني  يُ مقترحات، أو مالحظات؛ فلْ

ده، وأحسن إليه، وبارك فيه. دَّ ه، وسَ قَ ا، ووفَّ أدناه؛ وجزاه اهللا خيرً
، وجمعنا به في الفردوسِ  ه «صالح الرشيد» رحمةً واسعةً رحم اهللاُ عبدَ
نبينا  على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  الحمد  أنِ  دعوانا  وآخر  األعلى، 

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
رها الفقير إلى اهللا تعالى : قيَّدها، وحرَّ

(أبو أيوب) يد وِ محمد بن صالح بن محمد السَّ
غفر اهللا له، ولوالديه، وألهله، ولجميع المسلمين

القصيم ـ بريدة ـ حي الريان
وقد تمَّ الفراغ من هذه الترجمة المختصرة ـ بتوفيق اهللا وفضله ـ في:

يوم  األحد، الموافق: ١٤٣٧/٥/١٢هـ.
m.s.alsswed@gmail.com
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ترمجة خمترصة للشيخ الزاهد العابد صالح بن عبداهللا الرشيد 
فهرس املوضوعات

فائدة: قال ابن إسحاق ملا أراد اهللا إظهار دينه وإعزاز نبيه...
رساقة بن جعشم

الزبري يف طريق اهلجرة وكسوته للنبي ☺ وأيب بكر
ع األنصار لمجيء النبي ☺ تطلّ

ڤ: خطبه ومواعظه أبو بكر الصديق
ڤ: سبب إسالمه... عمر بن اخلطاب

yڤ وذكر تواضعه، وخوفه من اهللا مناقب عمر
ڤ ونبذة من كالمه ومواعظه ذكر تعبده

ڤ: وذكر أفعاله اجلميلة، وطاعته عثامن بن عفان
ڤ : كالمه ومواعظه عيل بن أيب طالب

ڤ طلحة بن عبيد اهللا: ذكر مجلة من مناقبه
ڤ: ذكر مجلة من مناقبه الزبري بن العوام

ڤ عبداهللا بن جحش
ڤ عتبة بن غزوان

ڤ املقداد بن عمرو
ڤ قتادة بن النعامن

ڤ معن بن عدي
ڤ أبو عقيل عبدالرمحن بن ثعلبة

ڤ أُيبَ بن كعب
ڤ أبو طلحة: زيد بن سهل بن األسود

صفحة

٥
١٥
٤٧
٥٠
٥١
٥١
٥٢
٥٤
٥٧
٥٨
٥٩
٦١
٦٣
٦٥
٦٧
٦٨
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٤
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عبداهللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس
ڤ أبو دجانة سامك بن خرشة

عبداهللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة أبو جابر ڤ
ڤ عمري بن احلامم

ڤ قطبة بن عامر بن حديدة
ڤ معاذ بن جبل

اإلمام أبو حاتم الرازي
عثامن بن سعيد الدارمي

إبراهيم احلريب
فائدة: أبو عبداهللا البوشنجي 

فائدة: ابن احلداد.. أحواله
فائدة: قصة كتبها القائم بأمر اهللا اخلليفة

اإلمام ابن خفيف 
إسامعيل اجلرجاين

أبو نعيم: صاحب احللية
الطلمنكي: كان من بحور العلم

ابن مندة: له قصة مع عمر بن اخلطاب ڤ يف املنام
سفيان الثوري: أحواله ومواعظه

شعبة بن احلجاج
مسعر بن كدام

سفيان بن عيينة
مما ينسب للشافعي: أبيات يف خطر الغيبة

فائدة: سئل سفيان: ما تقول اإليامن يزيد... 
الليث بن سعد وقصته مع هارون الرشيد

٧٦
٧٨
٧٩
٨٠
٨٠
٨١
٨٥
٨٦
٨٦
٨٦
٨٧
٨٧
٨٨
٨٨
٨٨
٨٩
٨٩
٨٩

١٠٠
١٠٢
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٨

فائدة: سئل سفيان: ما تقول اإليامن يزيد... 
الليث بن سعد وقصته مع هارون الرشيد

الطلمنكي: كان من بحور العلم

اإلمام ابن خفيف اإلمام ابن خفيف 

فائدة: أبو عبداهللا البوشنجي 
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داود بن نصري الطائي
فائدة: قال عبدالرمحن بن مهدي لفتى يتكلم يف صفات الرب 

فائدة: قال عبدالرمحن بن مهدي: كنت أجلس يوم اجلمعة.. إلخ
أبو عبداهللا أمحد بن حنبل ~ 

أبو سليامن الداراين
أمحد بن عاصم األنطاكي

عيل بن بكار
ذو النون املرصي

أبو يزيد البسطامي
أبو تراب النخشبي: ما متنت عيلَّ نفيس إال مرة  

حييى بن معاذ  
احلارث بن أسد املحاسبي

الرسي السقطي
فائدة:  ننافس يف الدنيا ونحن نعيبها.. إلخ أبياته   

وصية إبراهيم بن سعد أليب احلارث
شبل املدري

إبراهيم املغريب  
سعيد الشهيد املقنع باحلديد  

زهري البايب  
قال أبو حازم: إن بضاعة اآلخرة كاسدة... 

كتاب أيب حازم األعرج إىل الزهري
ڤ كنا مواقفي العدوَّ يوم بدر قال عبدالرمحن بن عوف

بحث شيخ اإلسالم: يف الرواتب مع الفرائض
سهل بن عبداهللا

١٠٩
١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٦
١١٨
١١٩
١٢٢
١٢٢
١٢٣
١٢٦
١٢٩
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٥
١٣٦
١٣٨
١٣٩
١٤٣
١٤٥
١٤٦

إبراهيم املغريب  

فائدة: قال عبدالرمحن بن مهدي لفتى يتكلم يف صفات الرب 

فائدة:  ننافس يف الدنيا ونحن نعيبها.. إلخ أبياته   فائدة:  ننافس يف الدنيا ونحن نعيبها.. إلخ أبياته   فائدة:  ننافس يف الدنيا ونحن نعيبها.. إلخ أبياته   

قال أبو حازم: إن بضاعة اآلخرة كاسدة... قال أبو حازم: إن بضاعة اآلخرة كاسدة... 

سعيد الشهيد املقنع باحلديد  سعيد الشهيد املقنع باحلديد  
زهري البايب  زهري البايب  

 نفيس إال مرة  
حييى بن معاذ  حييى بن معاذ  



(٤٠)

عيل بن معبد
قال أبو عبداهللا املغريب:  املخصوصون من اهللا y عىل منازل ثالثة

قال اجلنيد: الطرق كلها مسدودة عىل اخللق إال..  
أبو جعفر ابن الفرجي  

أبو عبداهللا البخاري ~  
سعيد بن حامد  
حممد بن يوسف

مسلم بن احلجاج
أبو داود  

أبو زرعة الرازي عند الوفاة
أبو داود ~ 

ذكر آيات السكينة
قال ابن القيم إذا دفعت اخلاطر الوارد عليك؛ اندفع عنك ما بعده

حديث: (من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة) 
قال ابن القيم ~ بعدما تكلم عىل فضل سورة الفاحتة يف رقية اللديغ
نَّة سئل سهل بن عبداهللا عن اإليامن ما هو؟ فقال: قولٌ وعمل ونيةٌ وسُ

 بعدما تكلم عىل فضل سورة الفاحتة يف رقية اللديغ بعدما تكلم عىل فضل سورة الفاحتة يف رقية اللديغ

بْل: ورد يف حديث أشج عبدالقيس، واجلرب مل يرد اجلَ
قال يف الكشاف: وال يسجد لشكه هل سها

أخربته أن رسول اهللا ☺ كان إذا اشتكى ڤ عن عروة أن عائشة
قال حممد بن احلسني: ينبغي ملن علمه اهللا القرآن..  ـ كالم نفيس ـ

قال ابن القيم ~ فصل: فإن قيل ما تقولون يف صالة من عدم... 
اإلشارة باإلصبع تارةً تكون يف الدعاء

عن الثوري قال كانوا يقولون: إن كان أول ما شك فإنه يبني عىل... 
ما يباح من الغيبة

١٤٧
١٤٧
١٤٩
١٥٠
١٥٠
١٥١
١٥١
١٥٤
١٥٥
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٩
١٦١
١٦٢
١٦٢
١٦٢
١٦٣
١٦٣
١٦٤
١٦٨
١٦٨
١٧٠
١٧٠

أبو جعفر ابن الفرجي  أبو جعفر ابن الفرجي  

ل: ورد يف حديث أشج عبدالقيس، واجلرب مل يردل: ورد يف حديث أشج عبدالقيس، واجلرب مل يرد

  ~

 فصل: فإن قيل ما تقولون يف صالة من عدم...  فصل: فإن قيل ما تقولون يف صالة من عدم... 

عن الثوري قال كانوا يقولون: إن كان أول ما شك فإنه يبني عىل... 

سعيد بن حامد  

أبو داود  أبو داود  

قال اجلنيد: الطرق كلها مسدودة عىل اخللق إال..  قال اجلنيد: الطرق كلها مسدودة عىل اخللق إال..  قال اجلنيد: الطرق كلها مسدودة عىل اخللق إال..  
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فائدة ـ نفيسة ـ قال ابن القيم: اعلم أن القلب إذا خال من االهتامم... 
بلي: اإلمام الشهيد قايض مدينة برقة ~  الحَ

قصة عبداهللا القالنيس: ركب البحر... 
قال ابن القيم: فأما قرص األمل فهو العلم بقرب الرحيل... 

فصل: ومن مراتب احلياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العامل... 
.. (قصة عجيبة)  قال يوسف ابن اسباط: خرجت من شيح راجالً

قال ابن القيم: وأما اهتام التوبة...
يف اإلنصاف: لو أدرك ركعتني من الرباعية املعادة مل يسلم مع إمامه  

قال يف حاشية الروض وحيرم عىل الذكر استعامل منسوج بذهبٍ
قوله ورسائرهم مصونة ـ يعني مستورة ـ مل يكشفوها ملن انبسطوا له

وغرية العبد لربه نوعان
كل قدرٍ يكرهه العبد و ال يالئمه

قال شيخ اإلسالم يف ذكر ما يعرض للعبد من الوساوس
فصل: وال بد من التنبيه عىل قاعدة حترك القلوب إىل اهللا تعاىل

التسليم: عدم املعارضة بشبهةٍ
قال سفيان الثوري: لو كان معكم من يرفع احلديث إىل السلطان

قال ابن مفلح يف اآلداب: ينبغي اإلشارة إىل ذكر العمل باحلديث.. 
وعن طاووس قال: رأيت عيل بن احلسني ساجداً يف احلجر فقلت.. 

بعث بعض األمراء إىل عمر بن املنكدر بامل فلام جاءه بكى.. 
رؤيا رشيح بن يونس

مرّ معروف الكرخي عىل سقاءٍ يسقي املاء وهو يقول: رحم اهللا..
قال مالك: إنه فساد عظيم أن يتكلم اإلنسان بكل ما سمع
قاعدة: فيام إذا رجع األصل إىل صاحبه أن الزائد ال يرجع

قال األصحاب: لو سجد عىل حشيش أو قطنٍ ونحوه ومل جيد..

١٧٣
١٧٥
١٧٧
١٧٩
١٧٩
١٨١
١٨٣
١٨٥
١٨٦
١٨٦
١٨٦
١٨٧
١٨٨
١٨٩
١٩٠
١٩١
١٩١
١٩٤
١٩٥
١٩٦
١٩٦
١٩٧
١٩٨
١٩٨

قال ابن القيم: فأما قرص األمل فهو العلم بقرب الرحيل... قال ابن القيم: فأما قرص األمل فهو العلم بقرب الرحيل... قال ابن القيم: فأما قرص األمل فهو العلم بقرب الرحيل... 

قال ابن مفلح يف اآلداب: ينبغي اإلشارة إىل ذكر العمل باحلديث.. قال ابن مفلح يف اآلداب: ينبغي اإلشارة إىل ذكر العمل باحلديث.. 

يف اإلنصاف: لو أدرك ركعتني من الرباعية املعادة مل يسلم مع إمامه  يف اإلنصاف: لو أدرك ركعتني من الرباعية املعادة مل يسلم مع إمامه  

فصل: ومن مراتب احلياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العامل... فصل: ومن مراتب احلياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العامل... 

فائدة ـ نفيسة ـ قال ابن القيم: اعلم أن القلب إذا خال من االهتامم... 

قصة عبداهللا القالنيس: ركب البحر... 
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ويكره أن يقدم إحد رجليه إذا قام للصالة
ابن معني: كنت إذا دخلت منزيل بالليل أقرأ آية الكريس عىل داري

قال مالك بن دينار: إذا تعلم العامل العلم للعمل كرسه علمه
احلافظ عبدالغني املقديس: كان ال ير منكراً إال غريه

شعبة بن احلجاج
بحث نفيس يف طواف اإلفاضة للحائض املضطرة

عن ابن عمر: تعلم عمر البقرة يف ثنتي عرشة سنة فلام تعلمها نحر جزوراً
منسك ابن جارس: أول وقت ذبح اهلدي واألضاحي وهدي التمتع

قصة: ابن مهدي مع املرأة ببغداد
قصة: إبراهيم بن أدهم مع األسد

إبراهيم بن أدهم خارجاً من اجلبل، فقيل من أين؟ فقال: من األنس باهللا
الغضب وعالجه

الفضيل بن عياض ~ ذكر أحواله
الدعاء عند الكرب

مسألة املزين مع الشافعي
شميط بن عجالن: له كالم نفيس

املرتبة الثامنة من مراتب احلياة: حياة الفرح والرسور، وقرة العني باهللا
داود الطائي. بعض أحواله

إبراهيم بن أدهم:  مرّ مع أصحاب له بنهر وهم مسافرون
قال الفضيل: تريد اجلنة مع النبيني والصديقني..

 وصية عيسى
 دعوة داود

دعاء حسان بن سنان
قال األوزاعي: رأيت كأن ملكني عرجا يب
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عن األوزاعي:  اصرب نفسك عىل السنة، وقف حيث وقف القوم
يْهِ يف دعاء القنوت؟  هُ بِيَدَ هَ جْ حُ وَ سَ لْ يَمْ هَ : وَ هُ لُ وْ يف اإلنصاف قَ

قال أمحد: ما يعجبني الكي وللحاقن ونحوه نظر موضع احلقنة
ذكر السامري أن أمحد ~: كره التفل يف الرقية

قال عبدالواحد بن زيد: أصابتني علة يف ساقي
عمران القصري، قالت ابنته رأيت أيب يف منامي...  

رؤيا عجيبة: عن صالح املري قال: ملا مات عطاء السليمي
فتنة ابن الزبري

قصة: كان ملك من ملوك األرض.. 
قال احلسن ~  

كتب الفضل إىل أخٍ له: أما بعد؛ فإن الدار... 
ليمي عطاء السَّ

عتبة الغالم مع بعض الوالة  
أيبعث الرجل بالسالم إىل أهل الرجل؟ 

املغرية بن حبيب: عىل ما آسى من الدنيا؟  
محاد بن سلمة مع سفيان الثوري عند املوت

رؤيا محاد بن زيد ومحاد بن سلمة
زياد بن عبداهللا النمريي

هشام الدستوائي 
ةٌ لِيقَ ا تَطْ هَ بِينُ ا تُ َ لْ هبِ خَ دْ ْ يُ ا ملَ ةُ إذَ جَ وْ الزَّ قال يف املغني: وَ

قال يف حاشية الزاد: وإن شك فيها ـ أي النية أو التحريمة.. 
قيل البن املبارك: إذا صليت مل جتلس معنا؟ قال... 

عبداهللا بن املبارك أتى زمزم فاستقى منها ثم استقبل الكعبة فقال... 
☺: استووا حتى...  ملا كان يوم أحد وانكفأ املرشكون قال رسول اهللا
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 له: أما بعد؛ فإن الدار... 

عمران القصري، قالت ابنته رأيت أيب يف منامي...  عمران القصري، قالت ابنته رأيت أيب يف منامي...  

عتبة الغالم مع بعض الوالة  عتبة الغالم مع بعض الوالة  

عبداهللا بن املبارك أتى زمزم فاستقى منها ثم استقبل الكعبة فقال... عبداهللا بن املبارك أتى زمزم فاستقى منها ثم استقبل الكعبة فقال... عبداهللا بن املبارك أتى زمزم فاستقى منها ثم استقبل الكعبة فقال... 
: استووا حتى... 

 يف دعاء القنوت؟  يف دعاء القنوت؟ 

أيبعث الرجل بالسالم إىل أهل الرجل؟ أيبعث الرجل بالسالم إىل أهل الرجل؟ 
املغرية بن حبيب: عىل ما آسى من الدنيا؟  املغرية بن حبيب: عىل ما آسى من الدنيا؟  املغرية بن حبيب: عىل ما آسى من الدنيا؟  

  ~
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قال ابن املبارك: اهللا يدفع بالسلطان معضلة... 
قال عمر بن عبدالعزيز يف أبياتٍ له يتمثل هبا: ير مستكيناً... 

قال: دخلت زمزم يف السحر فإذا بشيخ ينزع الدلو (قصة عجيبة) 
ڤ... لِهِ].. قال ابن عباس مُ اهللاُ مِن فَضْ نِهِ غْ اء يُ رَ قَ ونُوا فُ [إِن يَكُ

يونس بن عبيد
سليامن التيمي

عبداهللا بن عون
فرقد السبخي
يزيد الرقايش

أبو الشعثاء
فضيل بن يزيد الرقايش

مرّ حسان بن أيب سنان بغرفةٍ فقال: منذ كم بنيت هذه الغرفة؟... 
شميط بن عجالن   

كان احلسن بن حي إذا أراد أن يعظ أخاً له كتبه يف لوح وناوله إياه
ملا صاف قتيبة بن مسلم للرتك، وهاله أمرهم، سأل عن حممد بن واسع

عون بن عبداهللا: كان أهل اخلري... 
عن إبراهيم النخعي: كنا إذا حرضنا جنازة أو سمعنا بميت... 

قال شميط: يا ابن آدم؛ إنك ما دمت ساكتاً فإنك سال... 
زين العابدين

قال عيل بن احلسني: من ضحك ضحكة، مج جمة من العلم... 
حج هشام بن عبدامللك فاجتهد أن يستلم احلجر فلم يمكنه... 

ة فبكيت..  قال سفيان بن عيينة: أصابتني ذات يوم رقّ
حممد بن إدريس الشافعي يقول:

قال ابن القيم يف االستشفاء بامء زمزم: وقد جربت أنا وغريي أموراً عجيبة 
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قال ابن املبارك: اهللا يدفع بالسلطان معضلة... قال ابن املبارك: اهللا يدفع بالسلطان معضلة... 

....

شميط بن عجالن   شميط بن عجالن   

قال عيل بن احلسني: من ضحك ضحكة، مج جمة من العلم... 

عن إبراهيم النخعي: كنا إذا حرضنا جنازة أو سمعنا بميت... 

 ...

 فقال: منذ كم بنيت هذه الغرفة؟...  فقال: منذ كم بنيت هذه الغرفة؟... 
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قال رجل البن عمر: يا خري الناس، أو يا ابن خري الناس... 
كان رجل من ولد عبداهللا بن مسعود جيلس يف جملس ابن السامك فكان... 

رأ رجل أخاً له يف املنام فقال: ما فعل اهللا بك؟ قال: نجوت... 
قال بعض أئمة هذه الدعوة يف معرض القراءة خلف اإلمام... 

قال رجل أليب حنيفة: أال أعجبك من الثوري، رأيته يلبي عىل الصفا... 
قال أبو حازم: إن بضاعة اآلخرة كاسدة فاستكثروا منها

وقال ~: عجباً لقومٍ يعملون لدارٍ يرحلون عنها
رسي السقطى: رآه بعض إخوانه يف النوم فقال: ما فعل اهللا بك؟ 

: عجباً لقومٍ يعملون لدارٍ: عجباً لقومٍ يعملون لدارٍ يرحلون عنها

ر...  قال ابن القيم ~: الطاعة هللا هي موافقة األمر، ال موافقة القدَ
ڤ فذكر ما فتح اهللا...  عن رجل من بني عبس قال صحبت سلامن

قال شيخ اإلسالم: من كرر النظر إىل األمور إىل قوله... 
كان ☺ يستعني باخلاصة عىل العامة ويقول... 

مٌّ قط ا هَ حديث ابن مسعود ما أصاب أحدً
قوهلم الكفاءه دين

الرتبع يف الصالة
ڤ الوفاة ملا حرضت معاوية

أصل اخلري والرش من قبل التفكري وأنفع
وقال ابن القيم أيضاً: حقيقة اإلنابة عكوف القلب... 

لّم يف يشء. فيقول نعم إن شاء اهللا...  عن األوزاعي يف رجلٍ كُ
حديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة، حتى... 

السكوت سالمة
من خري الكالم لإلمام البخاري ~ يف وجوب القراءة خلف اإلمام... 

فائدة: بني العبد وبني اهللا واجلنة قنطرة تقطع بخطوتني... 
نّة... قال الشافعي ~ أمجع الناس ـ يعني العلامء ـ أن من استبانت له سُ
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 له يف املنام فقال: ما فعل اهللا بك؟ قال: نجوت... 

قال شيخ اإلسالم: من كرر النظر إىل األمور إىل قوله... 

قال رجل البن عمر: يا خري الناس، أو يا ابن خري الناس... 

قال بعض أئمة هذه الدعوة يف معرض القراءة خلف اإلمام... قال بعض أئمة هذه الدعوة يف معرض القراءة خلف اإلمام... 

 يف وجوب القراءة خلف اإلمام...  يف وجوب القراءة خلف اإلمام... 
فائدة: بني العبد وبني اهللا واجلنة قنطرة تقطع بخطوتني... 

ة...

رسي السقطى: رآه بعض إخوانه يف النوم فقال: ما فعل اهللا بك؟ رسي السقطى: رآه بعض إخوانه يف النوم فقال: ما فعل اهللا بك؟ 

كان رجل من ولد عبداهللا بن مسعود جيلس يف جملس ابن السامك فكان... 

 يستعني باخلاصة عىل العامة ويقول... 

: حقيقة اإلنابة عكوف القلب... 

ر... 
 فذكر ما فتح اهللا... 
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فائدة: قال ابن القيم ~ فصل القرآن واحلكم وكالم الرسول ☺... 
سؤال عن الزكاة يف البواخر والفنادق والبواخر واملكائن واآلالت... 
كتب سامل بن عبداهللا بن عمر إىل عمر بن عبدالعزيز ملا ويل اخلالفة... 

موعظة عن الزهري قال: سمعت عيل بن احلسني يقول: يا نفس ختام... 
عن صخر بن وداعه الصحايب: اللهم بارك ألمتي يف بكورها... 

قوله تعاىل: ]§  ¨   ©  Z..¬  «  ª اىل... 
يف حاشية الروض: حتى ما له سبب كتحية مسجد وسجدة تالوة... 

ويكره تكرار الفاحتة
وال تصح الصالة بقراءة خارجة عن مصحف عثامن

قوله يف نواقض الوضوء زوال العقل إال يسري نوم يف قاعد  
قوله: اخلامس من نواقض الوضوء مس امرأة بشهوة قال الشيخ  

غسل امليت
قال أمحد العافية عرشة أجزاء كلها يف التغافل   

عتاب النفس: كالم للوالد عبداهللا الرشيد يعاتب نفسه عند بلوغ األربعني...  
ذكر ترمجة حياة الوالد عبداهللا الرشيد ~ بقلم الشيخ فهد بن عبيد... 

ؤيا الشيخ عبداهللا بن حممد بن محيد، رمحهم اهللا    رُ
ترمجه الشيخ الزاهد العابد حممد الصالح املطوع

ترمجة ابنه الشيخ عبداهللا املحمد املطوع

***
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كتب سامل بن عبداهللا بن عمر إىل عمر بن عبدالعزيز ملا ويل اخلالفة... 

قوله: اخلامس من نواقض الوضوء مس امرأة بشهوة قال الشيخ  قوله: اخلامس من نواقض الوضوء مس امرأة بشهوة قال الشيخ  

ؤيا الشيخ عبداهللا بن حممد بن محيد، رمحهم اهللا   ؤيا الشيخ عبداهللا بن حممد بن محيد، رمحهم اهللا   

يف حاشية الروض: حتى ما له سبب كتحية مسجد وسجدة تالوة... 

 ... ...

 اىل... 

موعظة عن الزهري قال: سمعت عيل بن احلسني يقول: يا نفس ختام... موعظة عن الزهري قال: سمعت عيل بن احلسني يقول: يا نفس ختام... 

قال أمحد العافية عرشة أجزاء كلها يف التغافل   قال أمحد العافية عرشة أجزاء كلها يف التغافل   

سؤال عن الزكاة يف البواخر والفنادق والبواخر واملكائن واآلالت... سؤال عن الزكاة يف البواخر والفنادق والبواخر واملكائن واآلالت... 

 بقلم الشيخ فهد بن عبيد...  بقلم الشيخ فهد بن عبيد... 
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وبه نستعني
*

نبيه وإنجاز موعده  أراد اهللا تعاىل إظهار دينه وإعزاز  ملا  ابن إسحاق:  قال 
خرج رسول اهللا ☺ يف املوسم الذي لقيه فيه النفر من األنصار فعرض نفسه 
عىل قبائل العرب كام كان يصنع يف كل موسم، فبينام هو عند العقبة لقي رهطاً 
أفال  قال:  اخلزرج  من  له:  قالوا  أنتم؟  ممن  هلم:  قال  أنه  فذكروا  اخلزرج  من 
جتلسون أكلمكم؟ قالوا بىل، فجلسوا معه فدعاهم إىل اهللا تعاىل وعرض عليهم 
اإلسالم وتال عليهم القرآن، وقد كانوا يسمعون من اليهود أن نبياً مبعوثاً قد 
أظل زمانُه، فقال بعضهم لبعض واهللا يا قوم إن هذا النبي الذي تعدكم به اليهود 
وعوف  زرارة،  بن  أسعد  ستة:  يزعمون  فيام  وهم  فأجابوه  إليه.  يسبقنكم  فال 
ابن عفراء، ورافع بن مالك بن العجالن، وقطبة بن عامر بن  ابن مالك وهو 

حديدة، وعقبة بن عامر بن نايب، وجابر بن عبداهللا بن رئاب.
فلام انرصفوا إىل بالدهم وقد آمنوا ذكروا لقومهم رسول اهللا ☺ ودعوهم 
إىل اإلسالم حتى فشا فيهم، فلم يبق دار من دور األنصار إال وفيها ذكر رسول 
اهللا ☺ حتى إذا كان العام املقبل أتى املوسم اثنا عرش رجالً من األنصار فلقوا 
رسول اهللا ☺ بالعقبة وهي العقبة األوىل، فبايعوه بيعة النساء قبل أن تفرتض 
احلرب، وفيهم عبادة بن الصامت، قال عبادة: بايعنا رسول اهللا ☺ ليلة العقبة 
األوىل عىل أن ال نرشك باهللا شيئاً وال نرسق وال نزين وال نقتل أوالدنا وال نأيت 
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ببهتان نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيه يف معروف، وذلك قبل أن تفرتض 
احلرب فإن وفيتم بذلك فلكم اجلنة وإن غشيتم شيئاً فأمركم إىل اهللا، إن شاء 

غفر وإن شاء عذب.
إىل  عمري  بن  مصعب  معهم  بعث   ☺ اهللا  رسول  عن  القوم  انرصف  فلام 
يسمى  فكان  زرارة،  بن  أسعد  عىل  فنزل  القرآن،  ويقرئهم  أهلها  يفقه  املدينة 
باملدينة املقرئ فلم يزل يدعو الناس إىل اإلسالم حتى شاع اإلسالم، ثم رجع 

مصعب إىل مكة قبل بيعة العقبة الثانية.      
☺ قال كعب بن مالك: خرجنا يف احلجة التي بايعنا فيها رسول اهللا ☺ بالعقبة 

مع مرشكي قومنا، فواعدنا رسول اهللا ☺ العقبة أواسط أيام الترشيق، ونحن 
، ومعهم امرأتان فلام كانت الليلة التي واعدنا فيها رسول اهللا ☺  ☺ سبعون رجالً

نمنا أول الليل مع قومنا فلام استثقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا تسلل 
القطا حتى اجتمعنا بالعقبة فأتانا رسول اهللا ☺ ومعه عمه العباس ليس معه 
غريه، فقال العباس: يا معرش اخلزرج. إن حممداً منا حيث قد علمتم، وهو يف 
منعة من قومه وبالده وقد أبى إال االنقطاع إليكم فإن كنتم ختشون من أنفسكم 

خذالناً فاتركوه يف قومه فإنه يف منعة من عشريته وقومه. 
فقلنا: قد سمعنا ما قلت، تكلم يا رسول اهللا، فتكلم رسول اهللا ☺ ودعا 
إىل اهللا ورغب إىل اإلسالم وتال القرآن فأجبناه باإليامن به والتصديق له، وقلنا 
أبايعكم عىل أن متنعوين مما منعتم  يا رسول خذ لربك ولنفسك، قال: إين  له: 
منه أبناءكم ونساءكم، فأجابه الرباء بن معرور فقال: نعم والذي بعثك باحلق 
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مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول اهللا فنحن واهللا أهل احلروب وأهل احللقة 
ورثناها كابراً عن كابر.    

بيننا وبني  يا رسول اهللا إن  التيهان فقال:  اهليثم بن  أبو  فعرض يف احلديث 
قومك  إىل  ترجع  أن  اهللا  أظهرك  إن  عسيت  فهل  قاطعوها،  وإنا  حباالً  أقوام 
وتدعنا؟ فقال رسول اهللا: بل الدم الدم واهلدم اهلدم أنا منكم وأنتم مني، أسامل 
من ساملتم وأحارب من حاربتم. فقال له الرباء بن معرور: ابسط يدك يا رسول 
اهللا نبايعك. فقال رسول اهللا ☺ أخرجوا إيلَّ منكم اثني عرش نقيباً فأخرجوهم 
وهم أسعد بن زرارة وعبداهللا بن عمرو بن حرام، وسعد بن عبادة، واملنذر بن 
الربيع  بن  وسعد  رواحة،  بن  وعبداهللا  العجالن،  بن  مالك  بن  ورافع  عمرو، 
بن  وسعد  التيهان،  بن  اهليثم  وأبو  حضري،  بن  وأسيد  الصامت،  بن  وعبادة 

خيثمة.
فأخذ الرباء بن معرور بيد رسول اهللا ☺ فرضب عليها فكان أول من بايع 

وتتابع الناس فبايعوا.   
☺ قال ابن اسحق: فلام أيقنت قريش أن رسول اهللا ☺ قد بويع، وأمر أصحابه 

بالرجال  عليكم  كر  قد  لكأنه  واهللا  فقالوا:  بينهم  تآمروا  باملدينة،  يلحقوا  أن 
ال  أن  وأمره  جربيل  وأتاه  قتله،  عىل  فاجتمعوا  أخرجوه،  أو  اقتلوه  أو  فأثبتوه 
يبيت يف مكانه الذي يبيت فيه، فبات يف غريه فلام أصبح أذن له يف اخلروج إىل 

املدينة.. (صفة الصفوة: ج ١/ ص ١٢٤/١٢٠).
***



(٥٠)

N O

قال ابن شهاب وأخربين عبدالرمحن بن مالك املدجلي، وهو ابن أخي رساقة 
ابن جعشم، أن أباه أخربه أنه سمع رساقة بن جعشم يقول: جاءنا رسول كفار 
قريش جيعلون يف رسول اهللا ☺ وأيب بكر دية كل واحد منهام ملن قتله أو أرسه. 
فبينام أنا جالس يف جملس من جمالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام 
دة بالساحل أراها حممداً  وِ علينا ونحن جلوس فقال: يا رساقة إين قد رأيت آنفاً أسْ
وأصحابه قال رساقة: فعرفت أهنم هم فقلت إهنم ليسوا هم؛ ولكنك رأيت فالناً 
وفالناً انطلقوا بأعيننا ثم لبثتُ يف املجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي 
أن خترج بفريس من وراء أكمة فتحبسها عيل وأخذت معي رحمي فخرجت به من 
أتيت فريس فركبتها  ه األرض وخفضت عاليهُ حتى  بزجّ البيت فخططت  ظهر 
فقمت  عنها  فخررت  فريس  يب  فعثرت  منهم  دنوت  حتى  يب  ب  تقرّ فرفعتها 
أرضهم  هبا  فاستقسمت  األزالم  منها  فاستخرجت  كنانتي  إىل  بيدي  فأهويت 
إذا  حتى  يب  تقرب  األزالم،  وعصيت  فريس،  فركبت  أكره  الذي  فخرج  ال  أم 
سمعت قراءة رسول اهللا ☺ وهو ال يلتفت وأبوبكر يكثر االلتفات ساخت يدا 
تْ ومل تكد  ضَ فريس يف األرض حتى بلغتا الركبتني فخررت عنها ثم زجرهتا فنَهَ
خترج يدهيا. فلام استوت قائمة إذا ألثر يدهيا غبار ساطع يف السامء مثل الدخان، 
فاستقسمت باألزالم فخرج الذي أكره فناديتهم باألمان فوقفوا فركبت فريس 
حتى جئتهم ووقع يف نفيس حني لقيت ما لقيت من احلبس عنهم أن سيظهر 
أمر رسول اهللا ☺ فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخربهتم أخبار 
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ما يريد الناس هبم وعرضت عليهم الزاد واملتاع، فلم يرزآين ومل يسأالين إال أن 
فِ عنا. فسألته أن يكتب يل كتاب أمن، فأمر عامر بن فهرية فكتب يف  قال: أَخْ

رقعة من أديم ثم مىض رسول اهللا ☺.. (صفة الصفوة: ج ١/ ص ١٣٠).
***

NO

الزبري يف  لقي   ☺ اهللا  أن رسول  الزبري  بن  ابن شهاب فأخربين عروة  قال 
☺ اهللا  رسول  الزبري  فكسا  الشام  من  قافلني  جتاراً  كانوا  املسلمني  من  ركب 

☺ من مكة  باملدينة بمخرج رسول اهللا  املسلمون  بيضاً وسمع  ثياباً  وأبا بكر 
ة فينتظرونه حتى يردهم حرّ الظهرية فانقلبوا  رّ فكانوا يغدون كل غداة إىل احلَ
يوماً بعدما أطالوا انتظارهم فلام أووا إىل بيوهتم أوىف رجل من هيود عىل أطم 
من آطامهم ألمر ينظر إليه، فبرص برسول اهللا ☺ وأصحابه مبيضني يزول هبم 
كم  الرساب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعىل صوته: يا معرش العرب هذا جدّ
ة،  احلرّ بظهر   ☺ اهللا  فتلقوا رسول  السالح  إىل  املسلمون  فثار  تنتظرونه  الذي 
فعدل هبم ذات اليمني حتى نزل هبم يف بني عمرو بن عوف، وذلك يوم االثنني 
☺  من شهر ربيع األول فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول اهللا ☺  صامتاً، فطفق 

☺ من جاء من األنصار ممن مل ير رسول اهللا ☺ حييي أبا بكر حتى أصابت الشمس 

رسول اهللا ☺ فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول اهللا 
☺ عند ذلك. فلبث رسول اهللا ☺ يف بني عمرو بن عوف بضع عرشة ليلة، 

وأسس املسجد الذي أسس عىل التقو، وصىل فيه رسول اهللا ☺، ثم ركب 
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باملدينة وهو  الناس حتى بركت عند مسجد الرسول  راحلته فسار يميش معه 
يصيل فيه يومئذ رجال من املسلمني وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل؛ غالمني 
راحلته  به  بركت  حني   ☺ اهللا  فقال رسول  زرارة،  بن  أسعد  يتيمني يف حجر 
هذا إن شاء اهللا املنزل؛ ثم دعا رسول اهللا ☺ الغالمني فساومهام باملربد ليتخذه 
مسجداً فقاال بل هنبه لك يا رسول اهللا فأبى رسول اهللا ☺ أن يقبله منهام هبة 
يف  اللبِن  معهم  ينقل   ☺ اهللا  رسول  وطفق  مسجداً  بناه  ثم  منهام  ابتاعه  حتى 

بنيانه. ويقول:
 

ويقول:
 

فتمثل بشعر رجل من املسلمني مل يسم يل. (صفة الصفوة: ج ١/ ص ١٣٤/١٣٢).
***

NڤO

*
عن هشام بن عروة عن أبيه قال ملا ويل أبو بكر ڤ خطب الناس: «وليت 
فعلمنا،  السنن   ☺ النبي  القرآن وسن  نزل  قد  أمركم ولست بخريكم ولكن 
عندي  أقواكم  إن  الفجور  احلمق  أمحق  وأن   التقو الكيس  أكيس  أن  اعلموا 
الضعيف حتى آخذ له بحقه وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه احلق أهيا 

الناس إنام أنا متبع ولست بمبتدع فإن أحسنت فأعينوين وإن زغت فقوموين».
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وعن احلسن قال ملا بويع أبو بكر ڤ قام خطيباً فال واهللا ما خطب خطبته 
أما بعد فإين وليت هذا األمر وأنا له  أحد بعد فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال: 
فيكم  أعمل  أن  إن كلفتموين  أال وإنكم  أن بعضكم كفانيه  لوددت  كاره واهللا 
مثل عمل رسول اهللا ☺ مل أقم به كان رسول اهللا ☺ عبداً أكرمه اهللا بالوحي 
وعصمه به أال وإنام أنا برش ولست بخري من أحد منكم فراعوين فإذا رأيتموين 
استقمت فاتبعوين وإذا رأيتموين زغت فقوموين واعلموا أن يل شيطاناً يعرتيني 

فإذا رأيتموين غضبت فاجتنبوين ال أوثر يف أشعاركم وأبشاركم.
الوضاء  «أين  خطبته:  يف  يقول  كان  ڤ الصديق بكر  أبا  أن  حييى  وعن 
وحصنوها  املدائن  بنوا  الذين  امللوك  أين  بشأهنم  املعجبون  وجوههم  احلسنة 
هبم  تضعضع  قد  احلرب  مواطن  يف  الغلبة  يعطون  كانوا  الذين  أين  باحليطان 

الدهر فأصبحوا يف ظلامت القبور، الوحا الوحا النجاء النجاء».
وعن عبداهللا بن عكيم قال خطبنا أبوبكر ڤ فقال: «أما بعد فإين أوصيكم 
بتقو اهللا وأن تثنوا عليه بام هو أهله وأن ختلطوا الرغبة بالرهبة وجتمعوا اإلحلاف 

  »  º  ¹   ¸ [  »  º  ¹   ¸ باملسألة إن اهللا أثنى عىل زكريا وأهل بيته فقال: 
اعلموا  (األنبياء: ٩٠).   ZÃ  Â  Á  À¿  ¾  ½    ¼
عباد اهللا أن اهللا قد ارهتن بحقه أنفسكم وأخذ عىل ذلك مواثيقكم واشرت منكم 
القليل الفاين بالكثري الباقي وهذا كتاب اهللا فيكم ال تفنى عجائبه وال يطفأ نوره 
فصدقوا قوله وانتصحوا كتابه واستضيئوا منه ليوم القيامة وإنام خلقكم لعبادته 
ووكل بكم الكرام الكاتبني يعلمون ما تفعلون ثم اعلموا عباد اهللا أنكم تغدون 
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وتروحون يف أجلٍ قد غيب عنكم علمه فإن استطعتم أن تنقيض اآلجال وأنتم 
يف عمل اهللا فافعلوا ولن تستطيعوا ذلك إال باهللا فسابقوا يف مهل آجالكم قبل 
أن تنقيض آجالكم فرتدكم إىل سوء أعاملكم فإن أقواماً جعلوا آجاهلم لغريهم 
حا ألوحا النجاء النجاء إن وراءكم  ونسوا أنفسهم فأهناكم أن تكونوا أمثاهلم ألْوَ

طالباً حثيثاً مره رسيع».. (صفة الصفوة: ج ١/ ص ٢٦٠).
***

Nڤ O

*
☺ قال: اللهم أعز اإلسالم بأحب الرجلني إليك  عن ابن عمر أن النبي 
بعمر بن اخلطاب أو بأيب جهل بن هشام فكان أحبهام إليه عمر بن اخلطاب ڤ.
وعن رشيح بن عبيد قال: قال عمر بن اخلطاب ڤ خرجت أتعرض لرسول

☺ اهللا ☺ قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إىل املسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة 

احلاقة فجعلت أتعجب من تأليف القرآن قال فقلت هذا واهللا شاعر كام قالت 
قريش قال فقرأ: ]   ;    >  =  <  ?  @  ZG  F  E  DC  B  A، قال 

   V  U  T     S  R  Q  P   O  N  M  LK  J    I  [   V  U  T     S  R  Q  P   O  N  M  LK  J    I قال:  قلت كاهن 
إىل آخر اآليات..  (احلاقة: ٤٠ ـ ٤٥) Z ^  ]  \  [   Z     Y  X  W

فوقع اإلسالم يف قلبي.
بني  السيف فوجده رجل من  أنس بن مالك قال خرج عمر متقلداً  وعن 
تأمن يف  قال: وكيف  أقتل حممداً،  أن  أريد  قال  يا عمر  تعمد  أين  فقال:  زهرة 
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بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت حممداً. فقال له عمر: ما أراك إال قد صبأت 
وتركت دينك الذي أنت عليه، قال: أفال أدلك عىل العجب يا عمر إن أختك 
وختنك قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر ذامراً حتى أتامها 
 وعندمها رجل من املهاجرين يقال له خباب فلام سمع خباب حس عمر توار
وكانوا  قال  عندكم  التي سمعتها  اهلينمة  ما هذه  فقال  عليهام  فدخل  البيت  يف 
يقرؤون (طه) فقاال ما عدا حديثاً حتدثناه بيننا، قال: فلعلكام قد صبومتا، فقال 
له ختنه: أرأيت يا عمر إن كان احلق يف غري دينك فوثب عمر عىل ختنه فوطئه 
وطئاً شديداً فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمي وجهها 
فقالت وهي غضبى: أرأيت يا عمر إن كان احلق يف غري دينك أشهد أن ال اله 

إال اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللا.
فلام يئس عمر قال أعطوين هذا الكتاب الذي عندكم فأقرؤه وكان عمر يقرأ 
توضأ  أو  فاغتسل  فقم  املطهرون  إال  يمسه  إنك رجس وال  أخته  فقالت  الكتب 

فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ (طه) حتى انتهى إىل قوله: ]'  )  (  *  +   
(طه: ١٤). فقال عمر دلوين عىل حممد فلام  Z1  0  /  .   -    ,

تكون  أن  أرجو  فإين  يا عمر  أبرش  فقال  البيت  من  قول عمر خرج  سمع خباب 
اللهم أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب أو  ليلة اخلميس  لك   ☺ دعوة رسول اهللا 
بعمرو بن هشام قال ورسول اهللا ☺ يف الدار التي يف أصل الصفا فانطلق عمر 
حتى أتى الدار قال وعىل الباب محزة وطلحة وناس من أصحاب رسول اهللا ☺ 
لَ الناس من عمر قال محزة نعم هذا عمر فإن يرد اهللا بعمر خرياً  فلام رأ محزة وجَ
☺ وإن يرد غري ذلك يكن قتله علينا هيناً قال والنبي ☺ داخل  ☺يسلم ويتبع النبي ☺
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ومحائل  ثوبه  بمجامع  فأخذ  عمر  أتى  حتى   ☺ اهللا  رسول  فقام  قال  إليه  يوحى 
يعني بك من اخلزي والنكال  ينزل اهللا  يا عمر حتى  أنت منتهياً  ما  السيف فقال 
ما نزل بالوليد بن املغرية؛ اللهم هذا عمر بن اخلطاب اللهم أعز الدين بعمر بن 

اخلطاب فقال عمر ڤ أشهد أنك رسول اهللا فأسلم وقال أخرج يا رسول اهللا.
ڤ ألي يشء سميت  وعن ابن عباس ڤ قال سألت عمر بن اخلطاب
الفاروق قال أسلم محزة قبيل بثالثة أيام ثم رشح اهللا صدري لإلسالم فقلت اهللا 
ال اله إال هو له األسامء احلسنى فام يف األرض نسمة أحب إيل من نسمة رسول 
اهللا ☺ فقلت أين رسول اهللا فقالت أختي هو يف دار األرقم بن أيب األرقم عند 
☺ الصفا فأتيت الدار ومحزة يف أصحابه جلوس يف الدار ورسول اهللا ☺ يف البيت 

فرضبت الباب فاستجمع القوم فقال هلم محزة مالكم قالوا عمر بن اخلطاب. 
ثيابه ثم هزه هزة فام متالك أن وقع  فأخذ بمجامع   ☺ قال فخرج رسول اهللا 
عىل ركبته فقال ما أنت بمنته يا عمر قال قلت أشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال 
رشيك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله. قال فكرب أهل الدار تكبرية سمعها 
أهل املسجد قال فقلت يا رسول اهللا ألسنا عىل احلق إن متنا وإن حيينا قال: بىل 
االختفاء  ففيم  فقلت:  حييتم.  وإن  متم  إن  احلق  عىل  إنكم  بيده  نفيس  والذي 
والذي بعثك باحلق لنخرجن فأخرجناه يف صفني محزة يف أحدمها وأنا يف اآلخر 
وإىل محزة  قريش  إيلَّ  فنظرتْ  قال  املسجد  دخلنا  الطحني حتى  كديد ككديد  له 
فأصابتهم كآبة مل يصبهم مثلها فسامين رسول اهللا ☺ يومئذ الفاروق. قال أهل 
السري: أسلم عمر وهو ابن ست وعرشين سنة بعد أربعني رجال وقال سعيد بن 

املسيب بعد أربعني رجالً وعرش نسوة.. (صفة الصفوة: ج ١/ ص ٢٦٨).
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ڤ:    *
عن احلسن قال: خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عرشة 

رقعة وعن أنس قال كان بني كتفي عمر ثالث رقاع.
وعن مصعب بن سعد قال: «قالت حفصة لعمر: يا أمري املؤمنني لو اكتسيت 
ثوباً هو ألني من ثوبك وأكلت طعاماً هو أطيب من طعامك فقد وسع اهللا من الرزق 
☺ وأكثر من اخلري فقال إين سأخاصمك إىل نفسك؛ أما تذكرين ما كان رسول اهللا ☺ 

يلقى من شدة العيش وكذلك أبو بكر ڤ فام زال يذكرها حتى أبكاها فقال هلا أما 
واهللا ألشاركنهام يف مثل عيشهام الشديد لعيل أدرك عيشهام الرخي».. (رواه أمحد).

*
عن عبداهللا بن عباس ڤ قال: كان للعباس ميزاب عىل طريق عمر فلبس 
بّ ماء بدم  بح للعباس فرخان، فلام واىف امليزاب صُ عمر ثيابه يوم اجلمعة وقد ذُ
الفرخني فأصاب عمر، فأمر عمر بقلعه، ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثياباً غري 
الذي وضعه  إنه للموضعُ  العباس فقال: واهللا  فأتاه  بالناس  ثيابه، ثم جاء فصىل 
رسول اهللا ☺. فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك ملا صعدت عىل ظهري حتى 

تضعه يف املوضع الذي وضعه رسول اهللا ☺ ففعل ذلك العباس.. (رواه أمحد).
y*

يٌ  عن عبداهللا بن عمر قال: كان عمر بن اخلطاب ڤ يقول: لو مات جدْ
فّ الفرات خلشيت أن حياسب اهللا به عمر. بطَ



(٥٨)

من  تبنة  أخذ  ڤ  اخلطاب  بن  عمر  رأيت  قال:  عامر  بن  عبداهللا  وعن 
األرض فقال: ليتني كنت هذه التبنة، ليتني مل أخلق، ليت أمي مل تلدين، ليتني مل 

، ليتني كنت نسياً منسياً. أكن شيئاً
وعن عبداهللا بن عيسى قال: كان يف وجه عمر خطان أسودان من البكاء.

ڤ *
عن ابن عمر قال: ما مات عمر حتى رسدَ الصوم.

عن سعيد بن املسيب قال: كان عمر حيب الصالة يف جوف الليل، يعني يف 
وسط الليل.

ڤ *
عن ثابت بن احلجاج، قال: قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وزنوا 
أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم يف احلساب غداً أن حتاسبوا أنفسكم 

اليوم، تزينوا للعرض األكرب: ]  Zf   e  d  c  b  a  (احلاقة: ١٨).
كثر  من  أحنف،  يا  ڤ:  اخلطاب  بن  عمر  يل  قال  قال:  األحنف،  وعن 
ضحكه قلَّت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من يشء عرف به، ومن 
كثر كالمه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قلّ حياؤه، ومن قل حياؤه قلَّ ورعه، 

ومن قل ورعه مات قلبه.
ڤ يقول وهو يعظ  وعن وديعة األنصاري قال: سمعت عمر بن اخلطاب
: ال تكلم فيام ال يعنيك واعرف عدوك، واحذر صديقك إال األمني، وال  رجالً
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الفاجر فيعلمك من فجوره، وال تطلعه  أمني إال من خيشى اهللا، وال متشِ مع 
عىل رسك، وال تشاور يف أمرك إال الذين خيشون اهللا y. (صفة الصفوة: ج ١/ص 

٢٨٤/ص٢٩٣).
***

Nڤ O

*
ورٌ  وَ حمْصُ هُ رص وَ مِنْ الْقَ ڤ ثْامنُ : أَرشفَ عُ الَ نِ قَ محْ بْدِ الرَّ مةَ بْنِ عَ لَ نْ أَيبِ سَ عَ
هِ  مِ دَ هُ بِقَ لَ كَ رَ بَلُ فَ َ تَزَّ اجلْ اءٍ إِذْ اهْ رَ م حِ ولَ اهللاِ ☺ يَوْ سُ دَ رَ هِ دُ بِاهللاِ منْ شَ نْشُ الَ أَ قَ فَ

ثْامنُ : أَرشفَ عُ الَ نِ قَ محْ بْدِ الرَّ مةَ بْنِ عَ لَ نْ أَيبِ سَ ثْامنُعَ : أَرشفَ عُ الَ نِ قَ محْ بْدِ الرَّ مةَ بْنِ عَ لَ نْ أَيبِ سَ عَ

هُ  دَ لَ انْتَشَ . فَ هُ نَا معَ أَ يدٌ وَ هِ يقٌ أَوْ شَ دِّ يْكَ إِال نَبِيٌّ أَوْ صِ لَ يْسَ عَ اءُ لَ رَ نْ حِ كُ الَ اسْ مَّ قَ ثُ
نِي إِىلَ  ثَ انِ إِذْ بَعَ وَ ضْ ةِ الرِّ يْعَ م بَ ولَ اهللاِ ☺ يَوْ سُ دَ رَ هِ دُ بِاهللاِ منْ شَ نْشُ : أَ الَ الٌ قَ جَ رِ
هُ  دَ لَ انْتَشَ . فَ ايَعَ يلِ بَ فَ ڤ ثْامنَ هِ يَدُ عُ ذِ هَ ي وَ هِ يَدِ ذِ الَ هَ ةَ قَ لِ مكَّ ينَ إِىلَ أَهْ شركِ الْمُ
بَيْتِ يفِ  ا الْ ذَ َ نَا هبِ عُ لَ سِّ وَ الَ منْ يُ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ دَ رَ هِ دُ بِاهللاِ منْ شَ نْشُ : أَ الَ الٌ قَ جَ رِ
 . الٌ جَ هُ رِ دَ لَ انْتَشَ . فَ دَ جِ سْ تُ بِهِ املْ عْ سَّ وَ هُ مِنْ مايلِ فَ تُ ابْتَعْ ةِ فَ نَّ دِ بِبَيْتٍ يفِ الْجَ جِ الْمسْ
بَيْتِ يفِ  ا الْ ذَ َ نَا هبِ عُ لَ سِّ وَ الَ منْ يُ بَيْتِ يفِ  قَ ا الْ ذَ َ نَا هبِ عُ لَ سِّ وَ الَ منْ يُ  قَ

م  يَوْ نْفِقُ الْ الَ منْ يُ رسةِ قَ يْشِ الْعُ م جَ ولَ اهللاِ ☺ يَوْ سُ دَ رَ هِ دُ بِاهللاِ منْ شَ نْشُ أَ : وَ الَ قَ
الٌ جَ هُ رِ دَ لَ انْتَشَ . فَ دَ جِ سْ تُ بِهِ املْ عْ سَّ وَ هُ مِنْ مايلِ فَ تُ ابْتَعْ ةِ فَ نَّ دِ بِبَيْتٍ يفِ الْجَ جِ الٌالْمسْ جَ هُ رِ دَ لَ انْتَشَ . فَ دَ جِ سْ تُ بِهِ املْ عْ سَّ وَ هُ مِنْ مايلِ فَ تُ ابْتَعْ ةِ فَ نَّ دِ بِبَيْتٍ يفِ الْجَ جِ الْمسْ

دُ بِاهللاِ  نْشُ أَ . وَ الٌ جَ هُ رِ دَ لَ انْتَشَ الَ فَ . قَ يْشِ مِنْ مايلِ َ فَ اجلْ تُ نِصْ زْ هَّ جَ ةً فَ لَ بَّ قَ تَ ةً مُ قَ نَفَ
 . بِيلِ ا البْنِ السَّ هَ تُ بَحْ أَ ا مِنْ مايلِ فَ هَ تُ ابْتَعْ بِيلِ فَ ا ابْنَ السَّ هَ بَاعُ ماؤُ يُ ومةَ  دَ رُ هِ منْ شَ
دُ بِاهللاِ  نْشُ أَ . وَ الٌ جَ هُ رِ دَ لَ انْتَشَ الَ فَ . قَ يْشِ مِنْ مايلِ َ فَ اجلْ تُ نِصْ زْ هَّ جَ ةً فَ لَ بَّ قَ تَ ةً مُ قَ دُ بِاهللاِ نَفَ نْشُ أَ . وَ الٌ جَ هُ رِ دَ لَ انْتَشَ الَ فَ . قَ يْشِ مِنْ مايلِ َ فَ اجلْ تُ نِصْ زْ هَّ جَ ةً فَ لَ بَّ قَ تَ ةً مُ قَ نَفَ

.. (رواه اإلمام أمحد). الٌ جَ هُ رِ دَ لَ انْتَشَ الَ فَ قَ
بِيلِ ا البْنِ السَّ هَ تُ بَحْ أَ ا مِنْ مايلِ فَ هَ تُ ابْتَعْ بِيلِ فَ ا ابْنَ السَّ هَ بَاعُ ماؤُ يُ ومةَ  دَ رُ هِ بِيلِمنْ شَ ا البْنِ السَّ هَ تُ بَحْ أَ ا مِنْ مايلِ فَ هَ تُ ابْتَعْ بِيلِ فَ ا ابْنَ السَّ هَ بَاعُ ماؤُ يُ ومةَ  دَ رُ هِ منْ شَ

☺وعن عبدالرمحن بن خبّاب السلمي قال: خطب النبي ☺ فحث عىل جيش 
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العرسة فقال عثامن عيلَّ مائة بعري بأحالسها و أقتاهبا ثم حث، فقال عثامن: عيل 
مائة أخر بأحالسها وأقتاهبا قال: ثم نزل مرقاة من املنرب ثم حث فقال: عثامن 
عيل مائة أخر بأحالسها وأقتاهبا. فرأيت النبي ☺ يقول بيده حيركها: ما عىل 

عثامن ما عمل بعد هذا..  (رواه عبداهللا بن اإلمام أمحد).
يمة قالت: كان عثامن يصوم  هَ ةٍ له يقال هلا رُ وعن الزبري بن عبداهللا عن جدَّ

الدهر ويقوم الليل إال هجعةً من أوله.. (رواه اإلمام أمحد).
وإنه  قتلتموه  عثامن:  قتل  حني  عثامن  امرأة  قالت  قال:  سريين،  ابن  وعن 
حني  ڤ  عفان  بن  عثامن  امرأة  قالت  قال:  وعنه  بالقرآن؟  كله  الليل  ليحيي 
كله يف ركعة  الليل  كان حييي  فإنه  ترتكوه  أو  تقتلوه  وإن  قتله:  يريدون  أطافوا 
جيمع فيها القرآن. وعن يونس، أن احلسن سئل عن القائلني يف املسجد، فقال: 
رأيت عثامن بن عفان ڤ يقيل يف املسجد وهو يومئذ خليفة ويقوم وأثر احلىص 

بجنبه. قال: فنقول هذا أمري املؤمنني هذا أمري املؤمنني.. (رواه اإلمام أمحد).
نائامً يف املسجد ورداؤه حتت رأسه فيجيء الرجل  وعنه قال: رأيت عثامن 

فيجلس إليه ثم جييء الرجل فيجلس إليه كأنه أحدهم.
عىل  كانوا  قوم  إىل  دعي  ڤ  عفان  بن  عثامن  أن  موسى  بن  سليامن  وعن 
مل  إذ  اهللا  فحمد  قبيحاً  أمراً   ورأ تفرقوا  قد  فوجدهم  إليهم  فخرج  قبيح  أمر 

يصادفهم وأعتق رقبة.
 وعن رشحبيل بن مسلم أن عثامن كان يطعم الناس طعام اإلمارة ويدخل 

بيته فيأكل اخلل والزيت.
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عن احلسن وذكر عثامن بن عفان ڤ وشدة حيائه فقال إن كان ليكون يف البيت 
والباب عليه مغلق فام يضع الثوب ليفيض عليه املاء؛ يمنعه احلياء أن يقيم صلبه.

ڤ كان ال  وعن الزبري بن عبداهللا قال حدثتني جديت أن عثامن بن عفان 
يوقظ أحداً من أهله من الليل إال أن جيده يقظاناً فيدعوه فيناوله وضوءه وكان 

يصوم الدهر.. (صفة الصفوة: ج ١/ ص ٣٠٠).
***

Nڤ O

*
قال ليس اخلري أن يكثر مالك وولدك ولكن  ڤ عن عبد خري عن عيل
اخلري أن يكثر عملك ويعظم حلمك وال خري يف الدنيا إال ألحد رجلني رجل 
أذنب ذنوباً فهو يتدارك ذلك بتوبة أو رجل يسارع يف اخلريات وال يقل عمل 

يف تقو وكيف يقل ما يتقبل.
ما  أخوف  «إن  ڤ:  طالب  أيب  بن  عيل  قال  قال:  عمري  بن  مهاجر  وعن 
وأما طول  احلق  فيصد عن   اهلو اتباع  فأما  األمل  اهلو وطول  اتباع  أخاف 
األمل فينيس اآلخرة أال وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة أال وإن اآلخرة قد ترحلت 
أبناء  من  تكونوا  وال  اآلخرة  أبناء  من  فكونوا  بنون  منهام  واحدة  ولكل  مقبلة 

الدنيا فإن اليوم عمل وال حساب وغداً حساب وال عمل». 
واعلموا عباد اهللا أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا عىل سبيل من قد مىض 



(٦٢)

ممن كان أطول منكم أعامراً وأشد منكم بطشاً وأعمر دياراً وأبعد آثاراً فأصبحت 
أمواهلم هامدة من بعد نقلتهم وأجسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية 
القبور  يف  واألحجار  الصخور  املمهدة  والنامرق  املشيدة  بالقصور  فاستبدلوا 
التي قد بني عىل اخلراب فناؤها وشيد بالرتاب بناؤها فمحلها مقرتب وساكنها 
مغرتب بني أهل عامرة موحشني وأهل حملة متشاغلني ال يستأنسون بالعمران 
وال يتواصلون تواصل اجلريان واإلخوان عىل ما بينهم من قرب اجلوار ودنو 
الدار وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله البىل وأظلتهم اجلنادل 
والثر فأصبحوا بعد احلياة أمواتاً وبعد غضارة العيش رفاتاً فجع هبم األحباب 

  ¬        «   ª   ©¨      [  ¬        «   ª   ©¨ هيهات:     هيهات  إياب  هلم  فليس  وظعنوا  الرتاب  وسكنوا 
(املؤمنون: ١٠٠). وكأنْ قد رصتم إىل ما صاروا  Zµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®

إليه من البىل والوحدة يف دار املثو وارهتنتم يف ذلك املضجع وضمكم ذلك 
يف  ما  وحصل  القبور  وبعثرت  األمور  تناهت  قد  لو  بكم  فكيف  املستودع 
الصدور ووقفتم للتحصيل بني يدي امللك اجلليل فطارت القلوب؛ إلشفاقها 
تكت عنكم احلجب واألستار وظهرت منكم العيوب  من سالف الذنوب وهُ
اهللا  إن   .(١٧ اآلية:  من  (غافر  Z..&   %   $        #   "   ![ واألرسار: 
آية:  (النجم  Zk    j   i   h   g   f   e   d   c[k    j   i   h   g   f   e   d   ck    j   i   h   g   f   e   d   c يقول:   y

  W   V   U   T   S   R    Q   P   O   N[ وقال:   .(٣١
  g   fe    d   c   b   a`   _     ^   ]   \   [   Z    Y   X
(الكهف: ٤٩). جعلنا اهللا وإياكم عاملني بكتابه متبعني ألوليائه  Z j  i   h

حتى حيلنا وإياكم دار املقامة من فضله إنه محيد جميد».
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قال طوبى لكل عبد نام نومة: [اخلامل الذكر الذي  ڤ عن احلسن عن عيل
أولئك  اهللا برضوان  الناس عرفه  يعرفه  الناس ومل  الرش وأهله]. عرف  يعرف  ال 
منه  رمحة  يف  اهللا  سيدخلهم  مظلمة  فتنة  كل  عنهم  اهللا  يكشف   اهلد مصابيح 

البذر وال اجلفاة املرائني. ليسوا باملذاييع مجع مذياع من أذاع اليشء إذا أفشاه.
أال إن الفقيه الذي ال يقنط الناس من  ڤ وعن عاصم بن ضمرة عن عيل
يدع  وال  اهللا  معايص  يف  هلم  يرخص  وال  اهللا  عذاب  من  يؤمنهم  وال  اهللا  رمحة 
القرآن رغبة عنه إىل غريه وال خري يف عبادة ال علم فيها وال خري يف علم ال فهم 

فيه وال خري يف قراءة ال تدبر فيها».. (صفة الصفوة: ج ١/ ص ٣٢١).
***

Nڤ O

 *
يوم  يعني  يومئذ  يقول   ☺ اهللا  رسول  سمعت  قال  الزبري  بن  عبداهللا  عن 
أحد أوجب طلحة حني صنع برسول اهللا ☺ ما صنع يعني حني برك له طلحة 

فصعد رسول اهللا ☺ عىل ظهره.. (رواه اإلمام أمحد).
إذا ذكر يوم أحد قال ذاك كله  ڤ ڤ قالت: كان أبو بكر وعن عائشة 

يوم طلحة. 
قال أبو بكر ڤ كنت أول من جاء يوم أحد فقال يل رسول اهللا ☺ وأليب 
عبيدة بن اجلراح عليكام يريد طلحة وقد نزف فأصلحنا من شأن النبي ☺ ثم 



(٦٤)

أتينا طلحة يف بعض تلك احلفار فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر بني طعنة 
ورضبة ورمية وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه.

وعن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيداهللا قال ملا رجع رسول اهللا 
☺ من أُحد صعد املنرب فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قرأ هذه اآلية: ]!  "  

فقام   ،(٢٣ (األحزاب:  Z...-   ,   +   *   )(   '   &   %   $   #
إليه رجل فقال يا رسول اهللا من هؤالء فأقبلت وعيلَّ ثوبان أخرضان فقال أهيا 

السائل هذا منهم.
عد بنت عوف قالت دخل عيلَّ طلحة ورأيته مغموماً فقلت: ما  وعن سُ
شأنك؟ فقال: املال الذي عندي قد كثر وقد كربني، فقلت: وما عليك اقسمه 

فقسمه حتى ما بقي منه درهم.
قال طلحة بن حييى: فسألت خازن طلحة؛كم كان املال؟ فقال أربعامئة ألف.

املال عنده  له بسبعامئة ألف فبات ذلك  باع طلحة أرضاً  وعن احلسن قال 
ليلة فبات أرقاً من خمافة ذلك املال فلام أصبح فرقه كله.. (رواه اإلمام أمحد).

ألف فحملها  بسبعامئة  له من عثامن  أرضاً  باع  بن عبيداهللا  أن طلحة  وعنه 
إليه، فلام جاء هبا قال إن رجالً تبيت هذه عنده يف بيته ال يدري ما يطرقه من أمر 
اهللا لغرير باهللا فبات ورسله ختتلف هبا يف سكك املدينة حتى أسحر وما عنده 

منها درهم.
وعن سعد بنت عوف امرأة طلحة بن عبيداهللا قالت لقد تصدق طلحة 
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الرواح إىل املسجد أن مجعت له بني طريف ثوبه.  يوماً بمئة ألف ثم حبسه عن 
(صفة الصفوة: ج ١/ ص ٥٨).

***
Nڤ O

*
عن أيب األسود قال أسلم الزبري بن العوام وهو ابن ثامين سنني وهاجر وهو 
ابن ثامين عرشة سنة وكان عم الزبري يعلق الزبري يف حصري ويدخن عليه بالنار 

وهو يقول ارجع إىل الكفر فيقول الزبري ال أكفر أبداً.
وعن أيب األسود حممد بن عبدالرمحن بن نوفل قال كان إسالم الزبري بعد 

إسالم أيب بكر؛ كان رابعاً أو خامساً.
وعن عبداهللا بن الزبري عن أبيه قال مجع يل رسول اهللا ☺ أبويه يوم أحد.

وعن عبيداهللا بن الزبري قال: (ملا كان يوم اخلندق كنت أنا وعمر بن أيب سلمة 
فإذا  أطم حسان وكان يرفعني وأرفعه   ☺ فيه نساء رسول اهللا  الذي  يف األطم 
يوم   ☺ اهللا  مع رسول  يقاتل  قريظة وكان  بني  إىل  يمر  أيب حني  رفعني عرفت 
اخلندق فقال من يأت بني قريظة فيقاتلهم. فقلت له حني رجع يا أبت إن كنت 
ا واهللا إن كان رسول اهللا ☺  ☺ ألعرفك حني متر ذاهباً إىل بني قريظة، فقال: يا بني أَمَ

ليجمع يل أبويه مجيعاً يتفداين هبام ويقول فداك أيب وأمي).. (أخرجاه يف الصحيحني). 
الناس   ☺ وعن جابر بن عبداهللا قال ملا كان يوم اخلندق ندب رسول اهللا 



(٦٦)

☺فانتدب الزبري ثم ندهبم فانتدب الزبري، فقال رسول اهللا ☺ : «لكل نبي حواري 

وحواريي الزبري».. (أخرجاه يف الصحيحني).
وعن سعيد بن املسيب قال: أول من سل سيفاً يف سبيل اهللا الزبري بن العوام 
تل فخرج عريانا ما  بينا هو بمكة إذ سمع نغمة يعني صوتا أن النبي ☺ قد قُ
عليه يشء يف يده السيف صلتا فتلقاه النبي ☺ كفة بكفة.. (يف النهاية: ج١٩٢/٤)،  
[كفة كفة قال: أي مواجهةً كأن كل واحدٍ منهام قد كف صاحبه عن جماوزته أي منعه].

فقال له: مالك يا زبري؟ قال سمعت أنك قد قتلت. قال: فام كنت صانعاً؟ قال: 
أردت واهللا أن أستعرض أهل مكة، قال: فدعا له النبي ☺.

وعن عمرو بن مصعب بن الزبري قال: قاتل الزبري مع رسول اهللا ☺ وهو 
ابن اثنتي عرشة سنة فكان حيمل عىل القوم.

وعن هنيك قال كان للزبري ألف مملوك يؤدون الرضيبة ال يدخل بيت ماله 
منها درهم يقول يتصدق هبا ويف رواية أخر فكان يقسمه كل ليلة ثم يقوم إىل 

منزله ليس معه منه يشء.
وعن جويرية قالت باع الزبري داراً له بستامئة ألف قال فقيل له يا أبا عبداهللا 

غبنت قال كال واهللا لتعلمن أين مل أغبن هي يف سبيل اهللا. 
وعن عيل بن زيد قال أخربين من رأ الزبري وإن يف صدره مثل العيون من 

الطعن والرمي.
أن  منكم  استطاع  من  قال:  العوام  بن  الزبري  عن  حازم  أيب  بن  قيس  وعن 

يكون له جنى من عمل صالح فليفعل.. (صفة الصفوة: ج ١/ ص ٣٤٤).
***
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Nڤ O

☺ أسلم قبل دخول رسول اهللا ☺ دار األرقم وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة 

مى بأمري املؤمنني فهو  الثانية وبعثه رسول اهللا ☺ عىل رسية إىل نخلة وفيها تَسَ
أول من دعي بذلك.

يوم  قبل  يقول  جحش  بن  عبداهللا  سمع  رجالً  أن  املسيب  بن  سعيد  وعن 
أحد بيوم اللهم إنا القوا هؤالء غداً وإين أقسم عليك ملّا يقتلونني ويبقروا بطني 
وجيدعوين فإذا قلت يل مل فعل بك هذا فأقول: اللهم فيك. فلام التقوا فعل ذلك 
يف  سأل  ما  اهللا  وأعطاه  له  استجيب  فقد  هذا  أما  سمعه  الذي  الرجل  فقال  به 

جسده يف الدنيا وأنا أرجو أن يعطى ما سأل يف اآلخرة.
وعن إسحاق بن سعد بن أيب وقاص قال حدثني أيب أن عبداهللا بن جحش 
قال له يوم أحد أال ندعو اهللا فخلوا يف ناحية فدعا عبداهللا بن جحش فقال يا 
فيك  أقاتله  ه  دُ رْ حَ شديداً  بأسه  شديداً  رجالً  فلقني  غداً  العدو  لقيت  إذا  رب 
ويقاتلني ثم يأخذين فيجدع أنفي وأذين فإذا لقيتك غداً قلت يا عبداهللا من جدع 
أنفك وأذنك فأقول فيك ويف رسولك. فتقول صدقت. قال سعد فلقد رأيته 

آخر النهار وإن أذنه وأنفه ملعلقتان يف خيط. 
قال الواقدي قتل عبداهللا بن جحش يوم أحد قتله أبو احلكم بن األخنس بن 
رشيق ودفن عبداهللا ومحزة بن عبداملطلب وهو خاله يف قرب واحد وكان لعبداهللا 

(صفة الصفوة: ج ١/ ص ٣٨٥). يوم قتل بضع وأربعون سنة..
***



(٦٨)

NO

انَ  وَ زْ ةُ بْنُ غَ بَ تْ نَا عُ بَ طَ الَ خَ يِّ قَ وِ دَ ٍ الْعَ مريْ الِدِ بْنِ عُ نْ خَ يف صحيح مسلم: (عَ
 ْ ملَ اءَ وَ ذَّ لَّتْ حَ وَ نَتْ بِرصمٍ وَ دْ آذَ يَا قَ نْ إِنَّ الدُّ دُ فَ ا بَعْ الَ أَمَّ مَّ قَ يْهِ ثُ لَ نَى عَ ثْ أَ دَ اهللاَ وَ مِ حَ فَ
انَ  وَ زْ ةُ بْنُ غَ بَ تْ نَا عُ بَ طَ الَ خَ يِّ قَ وِ دَ ٍ الْعَ مريْ الِدِ بْنِ عُ نْ خَ انَ يف صحيح مسلم: (عَ وَ زْ ةُ بْنُ غَ بَ تْ نَا عُ بَ طَ الَ خَ يِّ قَ وِ دَ ٍ الْعَ مريْ الِدِ بْنِ عُ نْ خَ يف صحيح مسلم: (عَ

ارٍ  ا إِىلَ دَ نْهَ ونَ مِ لُ تَقِ نْ مْ مُ إِنَّكُ ا وَ هَ بُ احِ ا صَ َ اهبُّ ابَةِ اإلِنَاءِ يَتَصَ بَ صُ ابَةٌ كَ بَ ا إِال صُ نْهَ بْقَ مِ يَ
 ْ ملَ اءَ وَ ذَّ لَّتْ حَ وَ نَتْ بِرصمٍ وَ دْ آذَ يَا قَ نْ إِنَّ الدُّ دُ فَ ا بَعْ الَ أَمَّ مَّ قَ يْهِ ثُ لَ نَى عَ ثْ أَ دَ اهللاَ وَ مِ حَ ْ فَ ملَ اءَ وَ ذَّ لَّتْ حَ وَ نَتْ بِرصمٍ وَ دْ آذَ يَا قَ نْ إِنَّ الدُّ دُ فَ ا بَعْ الَ أَمَّ مَّ قَ يْهِ ثُ لَ نَى عَ ثْ أَ دَ اهللاَ وَ مِ حَ فَ

ةِ  فَ ى مِنْ شَ قَ لْ رَ يُ جَ َ ا أَنَّ احلْ نَ رَ لَ كِ دْ ذُ إِنَّهُ قَ مْ فَ رضتِكُ ِ ما بِحَ ريْ وا بِخَ لُ تَقِ انْ َا فَ الَ هلَ وَ ال زَ
دْ  قَ لَ مْ وَ تُ بْ جِ عَ أَفَ نَّ  ألَ مْ تُ لَ اهللاِ  وَ ا وَ رً عْ َا قَ كُ هلَ رِ دْ يُ ا ال  امً نيَ عَ بْعِ ا سَ ي فِيهَ وِ يَهْ فَ نَّم  هَ جَ
ا  يْهَ لَ َّ عَ تِنيَ أْ يَ لَ نَةً وَ نيَ سَ بَعِ ةُ أَرْ ةِ مسريَ نَّ َ يعِ اجلْ ارِ ِ مِنْ مصَ نيْ َ مِرصاعَ ا أَنَّ ما بَنيْ نَ رَ لَ كِ ذُ
نَا  لَ ☺ ما  ولِ اهللاِ  سُ ةٍ معَ رَ بْعَ ابِعَ سَ نِي سَ تُ يْ أَ دْ رَ قَ لَ امِ وَ حَ يظٌ مِنْ الزِّ ظِ وَ كَ هُ مٌ وَ يَوْ

يْهَ لَ َّ عَ تِنيَ أْ يَ لَ نَةً وَ نيَ سَ بَعِ ةُ أَرْ ةِ مسريَ نَّ َ يعِ اجلْ ارِ ِ مِنْ مصَ نيْ َ مِرصاعَ ا أَنَّ ما بَنيْ نَ رَ لَ كِ يْهَذُ لَ َّ عَ تِنيَ أْ يَ لَ نَةً وَ نيَ سَ بَعِ ةُ أَرْ ةِ مسريَ نَّ َ يعِ اجلْ ارِ ِ مِنْ مصَ نيْ َ مِرصاعَ ا أَنَّ ما بَنيْ نَ رَ لَ كِ ذُ

 َ بَنيْ يْنِي وَ ا بَ هَ تُ قْ قَ شَ ةً فَ دَ رْ تُ بُ طْ تَقَ الْ ا فَ نَ اقُ دَ تْ أَشْ حَ رِ تَّى قَ رِ حَ جَ قُ الشَّ رَ امٌ إِال وَ عَ طَ
ولِ اهللاِ  سُ ةٍ معَ رَ بْعَ ابِعَ سَ نِي سَ تُ يْ أَ دْ رَ قَ لَ امِ وَ حَ يظٌ مِنْ الزِّ ظِ وَ كَ هُ مٌ وَ ولِ اهللاِ يَوْ سُ ةٍ معَ رَ بْعَ ابِعَ سَ نِي سَ تُ يْ أَ دْ رَ قَ لَ امِ وَ حَ يظٌ مِنْ الزِّ ظِ وَ كَ هُ مٌ وَ يَوْ

دٌ  أَحَ ا  نَّ مِ م  يَوْ الْ بَحَ  أَصْ ام  فَ ا  هَ فِ بِنِصْ دٌ  عْ سَ رَ  زَ اتَّ وَ ا  هَ فِ بِنِصْ تُ  رْ زَ اتَّ فَ مالِكٍ  بْنِ  دِ  عْ سَ
يامً  ظِ يس عَ ونَ يفِ نَفْ وذُ بِاهللاِ أَنْ أَكُ إِينِّ أَعُ ارِ وَ صَ مْ ىلَ مِرص مِنْ األَ ا عَ بَحَ أَمِريً إِال أَصْ
ا  تِهَ اقِبَ عَ رُ  آخِ ونَ  يَكُ تَّى  حَ تْ  خَ نَاسَ تَ إِال  طُّ  قَ ةٌ  وَّ بُ نُ نْ  تَكُ  ْ ملَ ا  َ إِهنَّ وَ ا  ريً غِ اهللاِ صَ نْدَ  عِ وَ
يامً  ظِ يس عَ ونَ يفِ نَفْ وذُ بِاهللاِ أَنْ أَكُ إِينِّ أَعُ ارِ وَ صَ مْ ىلَ مِرص مِنْ األَ ا عَ بَحَ أَمِريً يامً إِال أَصْ ظِ يس عَ ونَ يفِ نَفْ وذُ بِاهللاِ أَنْ أَكُ إِينِّ أَعُ ارِ وَ صَ مْ ىلَ مِرص مِنْ األَ ا عَ بَحَ أَمِريً إِال أَصْ

نَا). انفرد بإخراجه مسلم وليس لعتبة يف  دَ اءَ بَعْ مرَ بُونَ األُ رِّ َ جتُ ونَ وَ ُ ربُ تَخْ سَ ا فَ كً لْ مُ
ا  تِهَ اقِبَ عَ رُ  آخِ ونَ  يَكُ تَّى  حَ تْ  خَ نَاسَ تَ إِال  طُّ  قَ ةٌ  وَّ بُ نُ نْ  تَكُ  ْ ملَ ا  َ إِهنَّ وَ ا  ريً غِ اهللاِ صَ نْدَ  عِ تِهَوَ اقِبَ عَ رُ  آخِ ونَ  يَكُ تَّى  حَ تْ  خَ نَاسَ تَ إِال  طُّ  قَ ةٌ  وَّ بُ نُ نْ  تَكُ  ْ ملَ ا  َ إِهنَّ وَ ا  ريً غِ اهللاِ صَ نْدَ  عِ وَ

الصحيح غريه.. (صفة الصفوة: ج ١/ص ٣٨٧).
***

NڤO

وعن عبدالرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه قال: جلسنا إىل املقداد يوماً فمر 
به رجل فقال: طوبى هلاتني العينني اللتني رأتا رسول اهللا ☺، واهللا لوددنا أنا 
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إال  قال  ما  أعجب،  فجعلت  فاستغضب  شهدت.  ما  وشهدنا  رأيت  ما  رأينا 
إليه فقال: ما حيمل الرجل عىل أن يتمنى حمرضاً غيّبه اهللا عنه،  خرياً، ثم أقبل 
ما يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ واهللا لقد حرض رسول اهللا ☺ أقوام 
إذ  اهللا  حتمدون  أوال  قوه،  يصدّ ومل  جييبوه  مل  جهنم  يف  مناخرهم  عىل  اهللا  كبّهم 
البالء  نبيكم. ولقد كفيتم  به  بام جاء  إال ربكم مصدقني  تعرفون  أخرجكم ال 
بغريكم؟ واهللا لقد بعث النبي ☺ عىل أشد حال بعث عليها نبي من األنبياء يف 
فرتة وجاهلية، ما يرون أن ديناً أفضل من عبادة األوثان، فجاء بفرقان فرق به 
بني احلق والباطل، وفرق بني الوالد وولده، إن كان الرجل لري والده وولده 
وأخاه كافراً وقد فتح اهللا قفل قلبه لإليامن يعلم أنه إن هلك دخل النار فال تقرّ 

   u  t  s  [:y النار وأهنا للتي قال اهللا  عينه وهو يعلم أن حبيبه يف 
(الفرقان: ٤٧).. Z z  y  x  w  v  }  |  {   ~  ے 

(صفة الصفوة: ج ١/ص ٤٢٤).

***
NڤO

وأُحداً  بدراً  وشهد  املذكورين  الرماة  من  وكان  السبعني  مع  العقبة  شهد 
ميت يومئذ عينه فسالت.  فرُ

عن اهليثم بن عدي عن أبيه قال: أصيبت عني قتادة بن النعامن يوم أُحد فأتى 
النبي ☺ وهي يف يده فقال: ما هذا يا قتادة؟ قال: هذا ما تر يا رسول اهللا، 
ا ودعوتُ اهللا لك فلم تفتقد  قال: «إن شئت صربت ولك اجلنة وإن شئت رددهتُ



(٧٠)

منها شيئاً». فقال: واهللا يا رسول اهللا إن اجلنة جلزاء جزيل وعطاء جليل ولكني 
يل  ها  تردّ ولكن  دنني  رِ يُ فال  أعور  يقلن  أن  وأخاف  النساء  بحب  مبتىلً  رجل 
☺ وتسأل اهللا يل اجلنة. فقال: أفعل يا قتادة. ثم أخذها رسول اهللا ☺ بيده فأعادها 

إىل موضعها، فكانت أحسن عينيه إىل أن مات، ودعا اهللا له باجلنة. فدخل ابنه 
عىل عمر بن عبدالعزيز فقال له عمر: من أنت يا فتى؟ فقال:

 
   


  

فقال عمر: بمثل هذا فليتوسل إلينا املتوسلون. ثم قال:
 

☺ املشاهد كلها، وكانت معه يوم الفتح راية  وشهد قتادة مع رسول اهللا 
بني ظفر. وتويف سنة ثالث وعرشين وهو ابن مخس وستني وصىل عليه عمر.

***

NO

شهد العقبة وبدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا ☺.
☺حممد بن سعد: قال الزهري: قال عروة: بلغنا أن الناس بكوا عىل النبي ☺

حني مات، وقالوا: واهللا لوددنا أنا متنا قبله نخشى أن نفتتن بعده. فقال معن: 
هُ حياً. قه ميتاً كام صدقتُ لكني واهللا ما أحب  أين  متّ قبله حتى أصدّ

***
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NO

شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا ☺، وقتل يوم الياممة شهيداً.
الناس  الياممة واصطف  يوم  كان  ملا  قال:  أسلم،  بن  بن عبداهللا  عن جعفر 
كان أول من جرح أبو عقيل، رمي بسهم فوقع بني منكبيه وفؤاده يف غري مقتل، 

رّ إىل الرحل. ه األيرس يف أول النهار وجُ قَّ فأخرج السهم ووهن له شِ
ن من  القتال واهنزم املسلمون وجاوزوا رحاهلم، وأبو عقيل واهِ فلام محي 
ةَ عىل عدوكم.  مع معن بن عدي يصيح: يا لألنصار! اهللا.. اهللا والكرّ جرحه، سُ
قال عبداهللا بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت: ما تريد: ما فيك قتال. 
ه املنادي باسمي: قال ابن عمر: فقلت له: إنام يقول: يا لألنصار، وال  قال: قد نوَّ
يعني اجلرحى. قال أبو عقيل: أنا من األنصار وأنا أجيبه ولو حبواً قال ابن عمر: 
ةً  فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى، ثم جعل ينادي: يا لألنصار! كرّ
، تقدموا فاملسلمون دريئة دون عدوهم.  نني فاجتمعوا رمحكم اهللا مجيعاً كيوم حُ

حتى أقحموا عدوهم احلديقة فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم.
قال ابن عمر: فنظرت إىل أيب عقيل وقد قطعت يده املجروحة من املنكب 
فوقعت إىل األرض وبه من اجلراح أربعة عرش جرحاً كلها قد خلصت إىل مقتل 

تل عدو اهللا مسيلمة. وقُ
أبا  يا  بآخر رمق فقلت:  ابن عمر: فوقفت عىل أيب عقيل وهو رصيع  قال 
عقيل! قال: لبيك ـ بلسان ملتاث ـ ملن الدبرة (يف أساس البالغة: ووىلّ دبره: 
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قلت:  نه، وكانت الدبرة عليه إذا اهنزم هو). اهنزم. وكانت الدبرة له إذا اهنزم قِرْ
أبرش قد قتل عدو اهللا. فرفع إصبعه إىل السامء حيمد اهللا. ومات ~.

قال ابن عمر ڤ: فأخربت عمر، بعد أن قدمت، خربه كله. فقال ~: 
ما زال يسعى للشهادة ويطلبها، وإن كان ـ ما علمت ـ من خيار أصحاب نبينا 

☺ وقديم إسالمهم ڤ.. (صفة الصفوة: ج ١/ ص ٤٦٦).
***

Nڤ O

يكنى أبا املنذر. شهد العقبة مع السبعني وبدراً، واملشاهد كلها مع رسول 
اهللا ☺. وكان يكتب له الوحي. وهو أحد الذين حفظوا القرآن كله عىل عهد 
☺. ومل يكن  اهللا  يُفتون عىل عهد رسول  الذين كانوا  ☺، وأحد  اهللا  رسول 

بالطويل وال بالقصري. وله من الولد: الطفيل، وحممد، وأم عمرو.
سنة  يف  ومات  املسلمني»،  سيد  «هذا  حقه:  يف  ڤ  اخلطاب  بن  عمر  قال 

ثالثني.
وعن أنس بن مالك ڤ قال: قال رسول اهللا ☺ أليبّ بن كعب: «إن اهللا 
ين لك؟ قال: نعم.  Z، قال: وسامَّ G  F  E  D ] أمرين أن أقرأ عليك: ] y

فبكى».. (أخرجاه يف الصحيحني).
أُمرت أن أعرض عليك  ☺: أين  وعن أيب بن كعب قال: قال رسول اهللا 
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، وعىل يدك أسلمت، ومنك تعلمت. قال: فرد النبي  القرآن. فقال: باهللا آمنتُ
كرتُ هناك؟ قال: نعم باسمك ونسبك يف  ☺ القول. فقال: يا رسول اهللا وذُ

املأل األعىل. قال: فاقرأ إذاً يا رسول اهللا.
وقد رو مسلم يف أفراده من حديث أيب بن كعب قال: قال رسول اهللا 

  s[ :يا أبا املنذر، أتدري أيّ آيةٍ من كتاب اهللا أعظم؟ قال: قلت) :☺

قال: فرضب يف صدري وقال: ليهنك العلم   ،Zy  x   w   v  u  t
يا أبا املنذر).

وعن أيب املهلب، عن أيب بن كعب: أنه كان خيتم القرآن يف كل ثامين ليالٍ 
وكان متيم الداري خيتمه يف سبع.

قال:  تستعملني؟  ال  مالك  لعمر:   ّ أُيبَ قال  قال:  عبداهللا  بن  عمران  وعن 
أخاف أن يدنَّس دينك.

وعن أيب العالية، عن أيب بن كعب قال: عليكم بالسبيل والسنّة فإنه ليس 
ه النار،  ت عيناه من خشية اهللا فتمسَّ من عبدٍ عىل سبيلٍ وسنّةٍ ذكر الرمحن ففاضَ
وليس من عبد عىل سبيلٍ وسنة، ذكر الرمحن فاقشعر جلده من خشيةِ اهللا إال كان 
ها فبينام هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحاتَّ عنها  مثله كمثل شجرة يبِس ورقُ
ها، وإن اقتصاداً يف  ورقها؛ إال حتاتَّت عنه ذنوبه كام حتاتّ عن هذه الشجرة ورقُ

سبيلٍ وسنَّةٍ خريٌ من اجتهاد يف خالفٍ من سبيل وسنّةٍ.
وعن عبيد بن عمري، عن أُيب بن كعب قال: ما من عبد ترك شيئاً هللا y إال 



(٧٤)

أبدله اهللا y به ما هو خري منه من حيث ال حيتسب، وما هتاون به عبد فأخذه 
من حيث ال يصلح إال أتاه اهللا y بام هو أشد عليه منه، من حيث ال حيتسب.

ري  (جتُ قال:  ى؟  احلمّ جزاء  ما  اهللا  رسول  يا  قال:  أنه  كعب  بن  أُيب  وعن 
) فقال أيب بن  رقٌ احلسنات عىل صاحبها ما اختلج عليه قدم أو رضب عليه عِ
إىل  روجاً  خُ وال  سبيلك،  يف  روجاً  خُ متنعني  ال  ىّ  محُ أسألك  إين  اللهم  كعب: 

ى. ّ بيتك، وال مسجد نبيك. قال: فلم يُمسِ أُيبّ قطُّ إال وبه محُ
***

NO

شهد العقبة مع السبعني وبدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا وكان من الرماة 
املذكورين. وله من الولَد: عبداهللا، وأبو عمري: أمهام أم سليم بنت ملحان.

، وكان  باملدينة ماالً أكثر أنصاري  أبو طلحة  عن أنس بن مالك قال: كان 
يدخلها   ☺ النبي  وكان  املسجد،  مستقبلة  وكانت  بريحاء،  إليه  أمواله  أحب 

ويرشب من ماء فيها طيب.
]قال أنس: فلام نزلت: ] !  "  #   $  %  &  'Z قال أبوطلحة: 

يا رسول اهللا، إن اهللا يقول: لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون، اللهم إن أحبّ 
خرها عند اهللا، فضعها يا رسول  ها وذُ أَموايل إيلَّ بريحاءُ وإهنا صدقة هللا أرجو بِرَّ
، وذاك مال رابح، ذاك مال رابح وقد  اهللا حيث أراك اهللا. فقال النبي ☺ : «بخٍ
سمعت ما قلت، وأنا أر أن جتعلها يف األقربني». فقال أبو طلحة: أفعل يارسول
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اهللا. قال: فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبني عمه.. (أخرجاه يف الصحيحني).
 ☺ ☺، وكان رسول اهللا  أبو طلحة بني يدي رسول اهللا  وعنه قال: كان 
يرفع رأسه من خلفه ينظر إىل مواقع نبله. قال: فيتطاول أبو طلحة بصدره يقي 

به رسول اهللا ☺ ويقول: يا رسول اهللا نحري دون نحرك.. (رواه اإلمام أمحد).
وروي أيضاً عنه عن النبي ☺ قال: «لصوت أيب طلحة يف اجليش خريٌ من 

فئةٍ».. (رواه اإلمام أمحد).
وعنه أن رسول اهللا ☺ قال يوم حنني: «من قتل قتيالً فله سلبه».  فقتل 

أبوطلحة يومئذ عرشين رجالً فأخذ أسالهبم.
«هكذا».  وقال:  األيمن  بشقه  بدأ  حجته  يف  حلق  ملا   ☺ النبي  أن  وعنه 
قال  ثم  وأكثر  ذلك  من  وأقل  والشعرتان  الشعرةُ  فأصاهبم  الناس  بني  فوزعه 

بشقه اآلخر: « هكذا»، فقال: أين أبو طلحة؟ فدفعه إليه.
، حتى  وعنه أن أبا طلحة ما أفطر بعد رسول اهللا ☺ إال يف مرض أو سفرٍ

لقي اهللا.
وعنه أن أبا طلحة رسد الصوم بعد رسول اهللا ☺ أربعني عاماً.

وعنه أن أبا طلحة غزا البحر فامت فلم يوجد له جزيرة يدفن فيها، سبعة 
أيام، فلم يتغري.

***
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NO

يكنى أبا حممد. أحد النقباء االثني عرش. شهد العقبة مع السبعني، وبدراً، 
مرة القضية. واستخلفه رسول اهللا ☺  يرب وعُ وأُحداً، واخلندق، واحلديبية، وخَ
عىل املدينة يف غزوة بدر املوعد، وبعثه رسية يف ثالثني إىل أُسري بن رزام اليهودي 
ص عليهم إىل أن قتل بمؤتة. بخيرب فقتله، وأرسله إىل خيرب خارصاً فلم يزل خيرُ

اليوم  أسفاره يف  ☺ يف بعض  النبي  نا مع  رأيتُ لقد  قال:  الدرداء  أيب  وعن 
احلار الشديد احلر، حتى إن الرجل ليضع يده عىل رأسه من شدة احلر، وما يف 

القوم صائم إال رسول اهللا ☺ وعبداهللا بن رواحة.. (أخرجاه يف الصحيحني).
وعن قيس، عن عبداهللا بن رواحة: أنه بكى فبكت امرأته فقال: ما يُبكيك؟ 
أين  نبأ  أُ ومل  وارد  أين   نبئت  أُ إين  قال:  لبكائك.  فبكيتُ  بكيتَ  رأيتك  قالت: 

صادر.. (رواه اإلمام أمحد).
أخته  فجعلت  رواحة،  بن  عبداهللا  عىل  أغمي  قال:  بشري  بن  النعامن  وعن 
د عليه. فقال ابن رواحة ملا  دِّ عَ تبكي عليه وتقول: واجباله، وا كذا، وا كذا. وتُ

أفاق: ما قلت شيئاً إال وقد قيل يل: أنتَ كذا.
وعن عروة بن الزبري قال: ملا جتهز الناس واستعدوا للخروج إىل مؤتة قال 
املسلمون: صبحكم ـ لعلها (صحبكم اهللا) ـ اهللا ودفع عنكم فقال عبداهللا بن 

رواحة:
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قال: ثم مضوا حتى نزلوا أرض الشام. فبلغهم أن هرقل قد نزل من أرض 
البلقاء يف مائة ألف من الروم وانضمت إليه املستعربة من خلم وجذام وبلقني 
وهبرام وبيل، يف مائة ألف. فأقاموا ليلتني ينظرون يف أمرهم، وقالوا: نكتب إىل 
ثم  الناس  بن رواحة  ع عبداهللا  قال: فشجّ نا.  بعدد عدوّ نخربه   ☺ اهللا  رسول 
وما  الشهادة،  تطلبون  له  خرجتم  الذي  تكرهون:  الذي  إن  قوم  يا  واهللا  قال: 
ة وال قوة وال كثرة، ما نقاتلهم إال هلذا الدين الذي أكرمنا اهللا  نقاتل الناس بعدَّ
الناس:  فقال  شهادة.  وإما  ظهور  إما  سنيني:  احلُ  إحد هي  فإنام  فانطلقوا  به، 

صدق واهللا ابن رواحة. فمىض الناس.
م بن عبدالسالم بن نعامن بن بشري األنصاري: أن جعفر بن أيب  وعن احلكَ
يا عبداهللا بن رواحة.  يا عبداهللا بن رواحة،   : الناسُ تل دعا  قُ ڤ حني  طالب 
لع مجلٍ ينهشه ومل يكن ذاق طعاماً قبل ذلك  وهو يف جانب العسكر ومعه ضِ
بثالث. فرمى الضلع ثم قال: وأنتِ مع الدنيا!! ثم تقدم فقاتل فأصيبت إصبعه 

فارجتز فجعل يقول:
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رت فقد شقيت. وإن تأخَّ
ثم قال: يا نفس إىل أي يشء تتوقني؟ إىل فالنة؟ هي طالق ثالثاً. وإىل فالنٍ 

وإىل فالن؟ غلامن له، وإىل معجف، حائط له، هلو هللا ولرسوله:
  
    
       

  
 
 

***

N  O

وبايعه عىل  يومئذ   ☺ اهللا  وأُحداً وثبت مع رسول  بدراً  لوذان. شهد  ابن 
املوت، وقتل يوم الياممة.

أخذ سيفاً يوم أُ☺ أخذ سيفاً يوم أُحد فقال: من يأخذ هذا السيف؟  ☺ عن أنس: أن رسول اهللا 

فأخذه قوم فجعلوا ينظرون إليه. فقال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال 
امك: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق هام املرشكني.. (رواه اإلمام أمحد). جانة سِ أبو دُ

وجهه  وكان  مريض،  وهو  دجانة  أيب  عىل  دخل  قال:  أسلم  بن  زيد  وعن 
من  عندي  أوثق  يشء  عميل  من  ما  فقال:  يتهلل؟  لوجهك  ما  فقيل:  يتهلل. 
اثنتني: أما إحدامها فكنت ال أتكلم فيام ال يعنيني، وأما األخر: فكان قلبي 

للمسلمني سليامً.. (صفة الصفوة: ج ١/ ص ٤٨٥).
***
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NO

أحد النقباء. شهد العقبة مع السبعني، وبَدراً، وأُحداً، وقتل يومئذ.
عن جابر بن عبداهللا، قال: ملا قتل أيب يوم أُحد جعلت أكشف الثوب عن 
ينهاين،  ☺ ال  ينهوين والنبي   ☺ وجهه وأبكي، وجعل أصحاب رسول اهللا 
قال: وجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكي عليه. فقال النبي ☺: «ابكيه أو 

ال تبكيه ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه».
يدي  بني  فإذا هو  فأقبلت  فبلغني ذلك  أحد  يوم  أيب  قتل  قال:  وعن جابر 
 ☺ اهللا  رسول  وأصحاب  وجهه  عن  الثوب  فتناولت  ى.  مسجَّ  ☺ النبي 
ثلة، ورسول اهللا ☺ ال ينهاين فلام رفع قال  ينهوين، كراهية أن أر ما به من المُ
فع». ثم لقيني بعد أيام  ةً بأجنحتها حتى رُ «مازالت املالئكة حافّ رسول اهللا ☺:
فقال: أي بني أال أبرشك؟ إن اهللا تعاىل أحيا أباك فقال: متنَّه. فقال: يا رب، أمتنى 
قتل مرةً أخر. قال: إين قضيت  يا رب أن تعيد روحي وتردين إىل الدنيا حتى أُ

أهنم إليها ال يرجعون.
العني،  معاوية   أجر حني  أحد  يوم  قتالنا  إىل  بنا  رصخ  قال:  جابر  وعن 
ج  الصفوة:  (صفة  أطرافهم..  تتثنى  هم  أجسادُ لينةً  أربعني سنةً  بعد  فأخرجناهم 

١/ص ٤٨٦).
***



(٨٠)

N  O

تل من األنصار يف اإلسالم. تل ببدر، قال عاصم بن عمر: هو أول قتيل قُ قُ
☺ قال: انطلق رسول اهللا ☺ وأصحابه حتى سبقوا املرشكني يف  ڤ عن أنس
☺بدر. فدنا املرشكون فقال النبي ☺: «قوموا إىل جنةٍ عرضها الساموات واألرض».

؟» قال: ال واهللا  . قال رسول اهللا ☺: «ما محلك عىل قولك بَخٍ بَخٍ قال: بَخٍ بَخٍ
يا رسول اهللا إال رجاءَ أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها». قال: فأخرج 
نه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل مترايت هذه  مترات من قرَ

تل ڤ. إهنا حلياة طويلة. قال: فرمى ما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قُ
***

NO

يكنى أبا زيد. لقي رسول اهللا ☺ يف الستة الذين أسلموا أول من أسلم من 
األنصار وشهد العقبتني وبدراً ورمى يوم بدر حجراً بني الصفني وقال: ال أفر 
حتى يفر هذا احلجر. وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا ☺ وكان من الرماة 
املذكورين وجرح يوم أُحد تسع جراحات. وتويف يف خالفة عثامن ڤ.. (صفة 

الصفوة: ج ١/ ص ٤٨٩).

***
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(٨١)

N ڤO

    *
عن أيب إدريس اخلوالين، أن معاذ بن جبل قال: إن من ورائكم فتناً يكثر 
والكبري،  والصغري  واملنافق،  املؤمن  يقرأه  حتى  القرآن  فيها  ويفتح  املال  فيها 
فال  القرآن  الناس  عىل  أقرأ  يل  ما  يقول:  أن  قائل  فيوشك  واألسود،  واألمحر 
وما  وإياكم  إياكم  أبتدع هلم غريه.  عليه حتى  يتبعوين  أظنهم  فام  عليه  يتبعوين 
 ّ الشيطان يقول عىل يفِ ابتدع ضاللة وأحذركم زيغة احلكيم فإن  ابتدع فإن ما 
احلكيم كلمة الضاللة، وقد يقول املنافق كلمة احلق فاقبلوا احلق فإن عىل احلق 
نوراً، قالوا: وما يدرينا رمحك اهللا أن احلكيم قد يقول كلمة الضاللة؟ قال: هي 
كلمة تنكروهنا منه وتقولون ما هذه؟ فال يثنكم، فإنه يوشك أن يفيء ويراجع 

بعض ما تعرفون.
وعن عبداهللا بن سلمة قال: قال رجل ملعاذ بن جبل: علمني. قال: وهل 
ونم،  وصل  وأفطر،  صم  قال:  حلريص.  طاعتك  عىل  إين  قال:  مطيعي؟  أنت 

واكتسب وال تأثم، وال متوتنّ إال وأنت مسلم، وإياك ودعوة املظلوم. 
ة قال: قال معاذ بن جبل البنه: يا بني إذا صليت فصلّ  رّ وعن معاوية بن قُ
املؤمن يموت بني  بني أن  يا  أبداً، واعلم  إليها  ع ال تظن أنك تعود  صالة مودّ

حسنتني، حسنة قدمها وحسنة أخرها. 
وعن أيب إدريس اخلوالين قال: قال معاذ: إنك جتالس قوماً ال حمالة خيوضون 



(٨٢)

(روامها   .. رغباتٍ ذلك  عند  ربك  إىل  فارغب  رأيتهم غفلوا  فإذا  احلديث  يف 
اإلمام أمحد).

وعن حممد بن سريين قال: أتى رجل معاذ بن جبل ومعه أصحابه يسلمون 
، إنه ال غنى بك  تَ فِظْ عليه ويودعونه، فقال. إين موصيك بأمرين إن حفظتهام حُ
عن نصيبك من الدنيا وأنت إىل نصيبك من اآلخرة أفقر، فآثر من اآلخرة عىل 

نصيبك من الدنيا حتى ينتظمه لك انتظاماً فتزول به معك أينام زلت.
. وعن األسود بن هالل قال: كنا نميش مع معاذ فقال: اجلسوا بنا نُؤمِنُ ساعةً

وعن أشعث بن سليم قال: سمعت رجاء بن حيوة، عن معاذ بن جبل قال: 
ابتليتم بفتنة الرضاء فصربتم، وستبتلون بفتنة الرساء، وأخوف ما أخاف عليكم 
فتنة النساء إذا تسورن الذهب، ولبسن رياط الشام وعصب اليمن فأتعبن الغني 

وكلفن الفقري ما ال جيد.
    *

عن طارق بن عبدالرمحن قال: وقع الطاعون بالشام فاستغرقها فقال الناس: 
ما هذا إال الطوفان إال أنه ليس بامء فبلغ معاذ بن جبل فقام خطيباً فقال: إنه قد 
بلغني ما تقولون، وإنام هذه رمحة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصاحلني قبلكم، 
ولكن خافوا ما هو أشد من ذلك، أن يغدو الرجل منكم من منزله ال يدري 

أمؤمنٌ هو أو منافق وخافوا إمارة الصبيان.
طاعون  شهد  كان  قومه،  من  رجل  ـ  رابّه  عن  حوشب،  بن  شهر  وعن 
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(٨٣)

عمواسـ  قال: ملا اشتعل الوجع قام أبو عبيدة بن اجلراح يف الناس خطيباً فقال: 
أهيا الناس إن هذا الوجع رمحة ربكم ودعوةُ نبيكم وموتُ الصاحلني قبلكم وإن 

أبا عبيدة يسأل اهللا أن يقسم له منه حظه.
عن فامتـ  رمحة اهللا عليهـ  واستخلف عىل الناس معاذ بن جبل فقام  قال: وطُ
خطيباً بعده فقال: أهيا الناس إن هذا الوجع رمحةُ ربكم ودعوةُ نبيكم وموتُ 

الصاحلني قبلكم، وإن معاذاً يسأل اهللا أن يقسم آلل معاذ منه حظه.
راحته  يف  فطعن  لنفسه  ربه  فدعا  قام  ثم  قال  عبدالرمحن.  ابنه  فطعن  قال: 
فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه ثم يقول: ما أحب أن يل بام فيك شيئاً من 

الدنيا. فلام مات استخلف عىل الناس عمرو بن العاص. 
وعن عبداهللا بن رافع قال: ملا أصيب أبو عبيدة يف طاعون عمواس استخلف 
عىل الناس معاذ بن جبل. واشتد الوجع فقال الناس ملعاذ: ادع اهللا أن يرفع عنَّا 
هذا الرجز. فقال: إنه ليس برجز ولكنه دعوة نبيكم وموتُ الصاحلني قبلكم، 
أربع خالل من  الناس،  أهيا  وشهادةٌ خيتص اهللا هبا من يشاء من عباده منكم، 
؟ قال:  استطاع منكم أن ال يدركه يشء منها فال يدركه يشء منها قالوا: وما هنَّ
يأيت زمان يظهر فيه الباطل ويصبح الرجل عىل دين ويميس عىل آخر، ويقول 
الرجل: واهللا ال أدري عىل ما أنا؟ ال يعيش عىل بصرية وال يموت عىل بصرية، 
ويعطى الرجل من املال مال اهللا عىل أن يتكلم بكالم الزور الذي يسخط اهللا، 

اللهم آت آل معاذ نصيبهم األوىف من هذه الرمحة.
عن ابناه فقال: كيف جتدانكام؟ قاال يا أبانا: ] 1  2   43  5  6  7   ] فطُ



(٨٤)

Z 8، قال: وأنا ستجداين إن شاء اهللا من الصابرين.

ويقول:  بفيه  يمسها  إهبامه فجعل  عن هو يف  فهلكتا وطُ امرأتاه  عنت  طُ ثم 
لك. ك فيها فإنك تبارك يف الصغرية حتى هَ اللهم إهنا صغرية فبارِ

عن معاذ وأبو عبيدة ورشحبيل بن حسنة،  وعن احلارث بن عمري قال: طُ
نبيكم  إنه رمحة ربكم ودعوة  وأبو مالك األشعري يف يوم واحد. فقال معاذ: 
وقبضُ الصاحلني من قبلكم، اللهم آت آل معاذ النصيب األوفر من هذه الرمحة. 
ه الذي كان يكنى به وأحبَّ اخللق إليه.  رُ فام أمسى حتى طعن ابنه عبدالرمحن بِكْ
فرجع من املسجد فوجده مكروباً فقال يا عبدالرمحن كيف أنت؟ فقال يا أبت: 
] Z 8  7  6  5  43   2  1، فقال معاذ: وأنا إن شاء اهللا ستجدين 

من الصابرين. فأمسكه ليلته ثم دفنه من الغد.
فطعن معاذ فقال حني اشتد به نزع املوت ـ فنزع نزعاً مل ينزعه أحد وكان 
إنك  فوعزتك  اخنقني خنقك،  قال: رب  ثم  ـ  عينيه  فتح  أفاق من غمرة  كلام 

لتعلم أن قلبي حيبك.
وعن عمر بن قيس عمن حدثه عن معاذ قال، ملا حرضه املوت قال: انظروا 
أصبحنا؟ قال: فأيت فقيل: مل نصبح حتى أتى يف بعض ذلك فقيل له: قد أصبحت. 
، زائر مغيب، حبيب  فقال: أعوذ باهللا من ليلة صباحها النار، مرحباً باملوت مرحباً
جاء عىل فاقة، اللهم إين قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، إنك لتعلم أين لم 
أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري األهنار وال لغرس األشجار ولكن لظمأ 

اهلواجر ومكابدة الساعات ومزامحة العلامء بالركب عند حلق الذكر.
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(٨٥)

مات يف طاعون عمواس بناحية األردن من  ڤ اتفق أهل التاريخ أن معاذاً
الشام سنة ثامين عرشة.. (صفة الصفوة: ج ١/ ص ٤٨٩). 

☺ريض اهللا تعاىل عن أصحاب حممد ☺ كانوا كام قيل: تعبوا قليالً واسرتاحوا 

دائامً. يا قلة التوفيق للكسالن.
***

NO

وصنف  ومجع  واإلسناد  املتن  يف  وبرع  البالد  فَ  وَّ طَ العلم  بحور  من  كان 
وجرح وعدل وصحح وعلل. ولد سنة (١٩٥ هـ).

هلام  ودعا  خراسان  إماما  حاتم  وأبو  زرعة  أبو  عبداألعىل:  بن  يونس  قال 
وقال بقاؤمها صالح للمسلمني.

قال احلافظ أبو القاسم الاللكائي: وجدت يف كتاب أيب حاتم يقول مذهبنا 
أهل  بمذاهب  والتمسك  والتابعني  وأصحابه   ☺ اهللا  رسول  اتباع  واختيارنا 
نَّة ونعتقد  األثر مثل الشافعي وأمحد وإسحاق وأيب عبيد. ولزوم الكتاب والسُ
أن اهللا y عىل عرشه ليس كمثله يشء وهو السميع البصري، وأن اإليامن يزيد 
وينقص، ونؤمن بعذاب القرب وباحلوض وباملسألة يف القرب وبالشفاعة ونرتحم 
عىل مجيع الصحابة، وذكر أشياء.. ا.هـ. (صفحة ١٠٧٧ من خمترص سري أعالم النبالء ج/٣).

***



(٨٦)

NO

نكيف  ال  يقول  كان  املئتني،  قبل  ولد  والتصانيف  الكبري  املسند  صاحب 
صفات اهللا وال نكذب هبا وال نفرسها. ا.هـ. (ج/٣).

***
NO

ملا دخل إبراهيم احلريب عىل إسامعيل القايض بادر إىل نعله فأخذها ومسحها 
عن الغبار فدعا له وقال: أعزك اهللا يف الدنيا واآلخرة.

فلام تويف رئي يف النوم فقيل: ما فعل اهللا بك؟ 
قال: أعزين يف الدنيا واآلخرة بدعوة الرجل الصالح. ا.هـ.

قال إبراهيم احلريب جلامعةٍ عنده: ما تعدون الغريب يف زمانكم؟ فقال رجل: 
الغريب من نأ عن وطنه. وقال آخر: الغريب من فارق أحبابه. فقال إبراهيم: 
الغريب يف زماننا رجل صالح عاش بني قومٍ صاحلني إن أمر بمعروفٍ آزروه، 
وإن هنى عن منكرٍ أعانوه، وإن احتاج إىل سببٍ من الدنيا مانوه، ثم ماتوا وتركوه.

 *
كان أبو عبداهللا البوشنجي يقول يف معنى قول النبي ☺: «لو كان القرآن 
يف إهابٍ ما مسته النار». معناه أن من محل القرآن وقرأه يعني وعمل به مل متسه 

النار. ا.هـ. (خمترص أعالم النبالء: ص١١١٨ج٣).
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(٨٧)

 *
وكان  النُّساك،  صحب  قد  وكان  منه،  دمعةً  أغزر  رَ  يُ مل  سعيد  احلداد  ابن 
يقول من طالت صحبته للدنيا و للناس فقد ثقل ظهره. خاب السالون عن اهللا 
املتنعمون يف الدنيا. ويقول: من حتبب إىل العباد باملعايص بغضه اهللا إليهم. 
مواقف  له  الشيخ  هذا  كان  الرفعة  املحامد وطلب  مثل طلب  اهللا  صد عن  ما 

نَّة والدفع عن اإلسالم. حممودة من الدفع والذب عن السُ
وقد ناظر الشيعي الداعي إىل دولة بني عبيد فتكلم ومل خيف سطوة سلطاهنم، 
وله مع شيخ املعتزلة الفراء مناظرات رجع هبا عددٌ من املبتدعة ـ رمحه اهللا وعفا 

عنه ـ ا.هـ. (خمترص أعالم النبالء: ص١١٤٤ج٣).
 *

قصة كتبها القائم بأمر اهللا اخلليفة حينام بغي عليه، قال املؤلف: وكان فيه خري 
واهتامم بالرعية وقضاء للحوائج، بعث هبا إىل بيت اهللا احلرام مستعدياً ممن ظلمه.

املطلع  بالرسائر  العامل  إنك  اللهم  عبده  املسكني  من  العظيم  اهللا  إىل  وقال: 
عىل الضامئر اللهم إنك غني بعلمك واطالعك عىل هذا عبدك قد كفر نعمك 
وأطغاه حلمك حتى تعد علينا بغياً اللهم قل النارص واعتز الظامل وأنت املطلع 
إليك وتوكلنا  يديه فقد حاكمناه  نعتز عليه وإليك هنرب من بني  احلاكم؛ بك 
بكرمك،  إىل حرمك ووثقنا يف كشفها  منه عليك، ورفعنا ظالمتنا  إنصافنا  يف 

فاحكم بيننا باحلق وأنت خري احلاكمني.
فحصل له العز عىل الباغي عليه. ا.هـ.. (خمترص النبالء: ج٣ ص١١٩٦).



(٨٨)

NO

هو اإلمام العارف القدوة، قال ابن باكويه: سمعت ابن خفيف يقول كنت 
يف بداية أمري ربام أقرأ يف ركعةٍ واحدة عرشة آالف ]قل هو اهللا أحدZ  وربام 

كنت أقرأ يف ركعة القرآن كله. 
تِّع  وكان ~ قد مجع بني العلم والعمل وعلو السند والتمسك بالسنن. ومُ
بطول العمر؛ عاش مخساً وتسعني سنة. وازدحم اخللق عىل رسيره، وكان أمراً 
(خمترص أعالم النبالء: جعجيباً، قيل إهنم صلوا عليه نحواً من مئة مرة.ا.هـ (خمترص أعالم النبالء: ج٣ص١٢٩٨).

 *
إسامعيل اجلرجاين الشافعي له الورع الثخني واملجاهدة والنصح لإلسالم 

  2 [ يقرأ  املغرب وهو  ~ وهو يف صالة  تويف  والسخاء وحسن اخللق 
كرامة.. له  تكون  أن  فريجى   .~ نفسه  ففاضت   Z5   4   3

(أعالم النبالء: ج٣).
***

N«»O

 كان أبو نعيم ~ مرحوالًً إليه ومل يكن يعلم يف أفق من اآلفاق أسند منه 
وال أحفظ يعني يف وقته، فكان احلفاظ من أهل العلم قد اجتمعوا عنده فكان 
كل يوم نوبة واحدٍ منهم يقرأ ما يريده إىل قريب الظهر، فإذا قام إىل داره ربام 
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كان يقرأ عليه يف الطريق وكان ال يضجر. ا.هـ.. (خمترص أعالم النبالء:ج٣ص١٣٤٩).
 *

كان من بحور العلم وكان سيفاً مسلوالً الطلمنكي: كان من بحور العلم وكان سيفاً مسلوالً عىل أهل البدع واألهواء 
قامعاً هلم غيوراً عىل الرشيعة شديداً يف ذات اهللا إىل آخر أحواله. ا.هـ.. (خمترص 

أعالم النبالء: ج٣ص ١٣٦٤).

***

NO

قال أبو طالب كنت أشتم عبدالرمحن بن مندة فرأيت أمري املؤمنني عمر يف 
النوم ويده يف يد رجلٍ فسلمت عليه فلم يرد عيل وقال تشتم هذا!!؟

النوم: هذا عمر وهذا عبدالرمحن بن مندة. فانتبهت وقصدت  فقيل يل يف 
عبدالرمحن فلام سلمت عليه قال يل: وعليك السالم.

فقال قبل أن أكلمه: يشء حرمه اهللا ورسوله جيوز لنا أن نحله؟
فقلت اجعلني يف حلٍ وناشدته اهللا وقبلت عينيه فقال: جعلتك يف حلٍ مما 

. ا.هـ.. (خمترص أعالم النبالء:ج٣ص١٤٢٠). يرجع إيلَّ
 *

عبداهللا  أبا  يا  له  قلت   . عيلَّ فرده  ثوباً  الثوري  لسفيان  أهديت  رجل:  قال 
ليس ممن  أنك  قال علمت   . ترده عيلّ أنا ممن يسمع احلديث منك حتى  لست 
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يسمع احلديث ولكن أخوك يسمع مني احلديث فأخاف أن يلني قلبي ألخيك 
أكثر مما يلني لغريه. ا.هـ.. (احللية: ج٧). 

 *
قال ابن مهدي قال سفيان طُلبت يف أيام املهدي فهربت فأتيت اليمن فكنت 
، وآوي إىل مسجدهم فرسق يف ذلك احلي فاهتموين فأتوا يب  أنزل يف حيٍّ حيٍّ

نَّا. ن بن زائدة وكان قد كتب إليه يف طلبي. فقيل لألمري: إن هذا قد رسق مِ معْ
فقال مل رسقت متاعهم؟ فقلت ما رسقت شيئاً. فقال هلم: تنحوا ألسأله.

ثم أقبل عيلَّ فقال ما اسمك؟ فقلت عبداهللا بن عبدالرمحن، قال يا عبداهللا بن 
بن  بن سعيد  أنا سفيان  قلت:  نسبك؟  انتسبت يل  ملا  باهللا  نشدتك  عبدالرمحن 

مرسوق الثوري.
. قال: أنت بغية أمري املؤمنني؟ قلت: أجل؟.فأطرق ساعةًً

قال: ما شئت فأقم وارحل متى شئت، فواهللا لو كنتَ حتت قدمي ما رفعتها.
وقال الزبريي: كنت يف مسجد اخليف مع سفيان الثوري واملنادي ينادي: 

من جاء بسفيان فله عرشة آالف.
ومرةً ينادي منادي هارون: من دلنا عىل سفيان فله ألف درهم. ا.هـ.. (حلية 

األولياء: ج٧ص٤).

 *
عن حييى بن اليامن تسمعت إىل الثوري وهو يقول: سرتك اجلميل الذي مل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(٩١)

يزل، سرتك اجلميل الذي مل يزل.
.y وكان معه رقعة مكتوب فيها سفيان الثوري اذكر وقوفك بني يدي اهللا

وكان يقول: ما عاجلت شيئاً قط أشد عيلَّ من نفيس، مرة عيلَّ ومرة يل.
 *

كتب رجل من إخوان سفيان: عظني فأوجز.
يفنى  ال  غمها  الدنيا  إن  أخي  يا  السوء  من  وإياك  اهللا  عافانا  إليه:  فكتب 
تتوانى  وال  تنجو  حتى  لنفسك  فاعمل  ينقيض.  ال  وفكرها  يدوم  ال  وفرحها 

فتعطب.. والسالم.
 *

قيل لسفيان: أي يشء رش؟ قال: اللهم غفراً، العلامء إذا فسدوا.
وقال ~: لقد أنعم اهللا عىل عبدٍ يف حاجة أكثر ترضعه إليه فيها

 *
،Zc  b  a  `  _  [ :عن سفيان الثوري يف قوله تعاىل

قال: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. ا.هـ.. (حلية األولياء: ج٧ص٧). 
عن عثامن بن زائدة قال كتب إيلَّّ سفيان إن أردت أن يصح جسمك ويقل 

نومك فأقلل من األكل.
وكان يقول: من أحب أفخاذ النساء مل يفلح.

وقال: يأيت عىل الناس زمان ال تقر فيه عني حكيم.
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 *
عن  ناحية  فاعتزلنا  قال  اجلبانة  إىل  بيده  أخذ  أنه  سفيان  إخوان  بعض  عن 
طريق الناس فبكى ثم قال: إن استطعت أن ال ختالط يف زمانك هذا أحداً فافعل 
وليكن مهك مرمة جهازك وعليك باالستغناء عن مجيع الناس وارفع حوائجك 

إىل من ال تعظم احلوائج عنده.
الناس  احذر  عطاء  يا  سفيان  يل  قال  قال:  اخلفاف  مسلم  بن  عطاء  عن 
العكس  أو  حلوة  وقلت  حامضة  فقال  رمانة  يف  رجالً  خالفت  فلو  واحذرين 

خلشيت أن يستشيط بدمي.
تقل  الناس  معرفة  من  أقلّّ  ويقول:  يعرفك  ال  من  تعرفنَّ  ال   ~ وقال 
غيبتك. وقال لرجل: يأتيك ما تكره ممن تعرف منهم أو ممن ال تعرف؟ قال بل 

ممن أعرف. قال فام قلّ من هؤالء فهو خري.
 *

به  ومتاري  العلامء  به  لتباهي  تطلبه  وال  به  لتعمل  العلم  اطلب  يقول  كان 
السفهاء وتأكل به األغنياء فإن لك من علمك ما عملت به وعليك ما ضيعت 
منه واستقم عىل سبيل ربك، فإنك إن فعلت ذلك؛ كان موالك اهللا y وجربيل 
وصالح املؤمنني، واشتغل بذكر عيوب نفسك عن ذكر عيوب غريك، واحزن 
عىل ما قد مىض من عمرك يف غري طلب آخرتك، وأكثر من البكاء عىل ما قد 
أوقرت به ظهرك من الذنوب، وال متل من اخلري وأهله، وال تباعد عنهم، ومل 

اجلهال وباطلهم وال تنس من ال ينساك. ا.هـ.. (احللية: ص١١ج٧).
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 *
قال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقو واألمانة ومن خيشى 

اهللا y وكان يقول:امللكان جيدان ريح احلسنات والسيئات إذا عقد القلب.
وسئل عن الزهد فقال سقوط املنزلة، وسئل عن الظن: فقال الذي يتكلم به 

هو ظن اإلثم والذي ال يتكلم به فليس فيه إثم.
وكان سفيان يقول: إين أللقى الرجل أبغضه فيقول كيف أصبحت فيلني له 

قلبي؛ فكيف بمن أكل ثريدهم، ووطئ بساطهم. ا.هـ. (احللية: ص١٧ج٧).
عن مزاحم بن زفر قال: صىل بنا سفيان املغرب فقرأ حتى بلغ: ]   2  3  
&  '&  '&  'Z.. إلخ. ]  فبكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقرأ: ] Z5  4

وكان سفيان ~ يديم النظر يف املصحف فيوم ال ينظر فيه يأخذه فيضعه 
عىل صدره.

ج٢٧ج٧).  وسئل ~ عن رجلٍ عليه دين أيأكل اللحم؟ قال: ال.. (احللية: ص
وكان يقول ادفع الشك باليقني يسلم لك دينك ويقول: ال حيرز دين املرء 

إال قربه.
 *

كتب مبارك إىل أخيه سفيان يشكو إليه ذهاب برصه؛ فكتب إليه: يا أخي 
فهمت كتابك تذكر فيه شكايتك ربك، ثم قال: اذكر املوت هين عليك ذهاب 
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برصك، والسالم. 
سأل رجل سفيان قال: عىل بايب مسجد يصيل هبم صاحب بدعة؟ فقال: ال 
لِّ خلفه. قال تكون الليلة املطرية وأنا شيخ كبري. قال: ال تصل خلفه.. ا.هـ.  تُصَ

جج٣٠ج٧). (احللية: ص

~ يقول: من قدم علياً عىل أيب بكرٍ وعمر فقد أزر باملهاجرين  وكان 
واألنصار.

 *
ونسمع  فنخشى،  التشديد  نسمع  الثوري:  سفيان  قال  قال:  الفريايب  عن 
اللني فنرجو ألهل القبلة وال نقيض عىل املوتى و ال نحاسب األحياء، ونكل ما 

جج٣٠ج٧).  ال نعلم إىل عامله، ونتهم رأينا. ا.هـ.. (احللية: ص
يغلبه  حتى  الشيطان  به  يزال  فال  رساًً  يعمل  العبد  أن  بلغني   :~ وقال 

فيكتب يف العالنية ثم ال يزال به حتى حيب أن حيمد عليه فيكتب يف الرياء.
جاء زائدة بن قدامة إىل سفيان فلام رآه صاح به فقيل: ما شأنه.؟ فقال إن 

رشيكاً أمر باملٍ يقسم فواله هذا ثم قال: إنه مل يصب لدنسه غريك.
وكان يقول: إذا أحببت رجالً يف اهللا ثم أحدث حدثاً يف اإلسالم فلم تبغضه 

عليه؛ فلم حتبه يف اهللا.
 *

عن سفيان الثوري قال: جلست ذات يومٍ ومعنا سعيد بن السائب الطائفي 
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فجعل سعيد يبكي حتى رمحته فقلت له يا سعيد ما يبكيك وأنت سمعتني أذكر 
مناقب اخلري  ذُكرت  أبكي وإذا  أن  يمنعني  ما  يا سفيان  قال سعيد:  أهل اجلنة 

رأيتني عنها بمعزل. قال سفيان: وحق له أن يبكي.
وقال بلغني أنه يأيت عىل الناس زمان متتلئ قلوهبم يف ذلك الزمان من حب 

الدنيا؛ فال تدخله اخلشية.
ويقول: الفاجر الراجي لرمحة اهللا أقرب إىل اهللا من العابد الذي ير أنه ما 

ينال ما عند اهللا إال بعمله. ا.هـ.
 *

بعث أبو جعفر املنصور اخلشابني ثم خرج إىل مكة ليصلب سفيان فنودي 
عىل سفيان ورأسه يف حجر فضيل و رجاله يف حجر ابن عيينة؛ فقاال له: اتق اهللا 
يا أبا عبداهللا يف نفسك (يعني اتركهم) فقام سفيان ودخل أستار الكعبة وقال: 
برئت منه إن دخلها أو كام قال فامت املنصور قبل أن يدخل مكة، فأخرب سفيان 

بذلك فلم يقل شيئاً. ا.هـ.. (احللية: ص٤٧ج٧).
 *

قال سفيان الثوري: إياك واملعصية فتستحق سخط اهللا، واعلم يا أخي أن 
اهللا ال يدخل أحداً اجلنة باملعايص، وأن داود خليفة اهللا يف األرض نزل ما نزل 
به بخطيئة واحدة؛ فاتق اهللا يا أخي واجتنب املعايص وأهلها، وأبغض جمالسة 
وجهك  عىل  تظهر  أن  النفاق  وخشوع  وإياك  وصحبتهم،  والفجار  اجلهال 

جج٥٠ج٧). خشوعاً ليس يف قلبك (اللهم عافنا).. (احللية: ص
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 *
مر سفيان بشيخ وهو يتكلم ببعض ما يضحك به الناس فقال له: يا شيخ 
أما علمت أن هللا يوماً حيرش فيه املبطلون فام زالت تعرف يف وجه ذلك الرجل 

.y حتى لقي اهللا
عىل  القيام  فأحسن  بعد  أما  قال:  سعيد  بن  مبارك  أخيه  إىل  سفيان  كتب 

عيالك، وليكن املوت من بالك، والسالم. 
قال رجل لسفيان: دلني عىل رجلٍ أجلس إليه فقال: تلك ضالة ال توجد.

شهراً.  غافالً  هبا  فأكون  اللقأة  اإلخوان  من  األخ  أللقى  إين   :~ وقال 
وقال: إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل اآلخرة. 

 *
الناس عليك. وقال  ثناء  يقال للميت وهو عىل رسيره: اسمع  عن سفيان 

العمري: معارش القراء كلوا الدنيا فقد مات سفيان الثوري. 
وسئل سفيان وهو يشرتي فقال: دعني فإن قلبي مع درمهي. وقال رجل 
بقدر  لآلخرة  واعمل  فيها،  بقائك  بقدر  للدنيا  اعمل  فقال:  أوصني  لسفيان 

بقائك فيها والسالم.
سألتنا  فقالوا  فأخربوه.  بالليل  صالهتم  عن  إخوانه  بعض  سفيان  سأل 
فأخربناك؛ فأخربنا أنت ما تصنع يف ليلك؟ فقال: هلا عندي أول نومة تنام فإذا 

استيقظت فال أقيلها واهللا. 
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عن ابن املبارك قال سألت سفيان الثوري عن الرجل يصيل أي يشء ينوي 
بصالته؟ قال: ينوي أن يناجي ربه.

كان سفيان يقول يف وصيته لبعض إخوانه: اتق اهللا حيثام كنت إذا عملت 
ذنباً يف الرس فتب إىل اهللا يف الرس، وإذا عملت يف العالنية فتب إىل اهللا يف العالنية، 

وال تدع ذنباً يركب ذنباً.
ختلق  مل  فإنك  بسبيل  منه  فلست  والضحك  استطعت  ما  البكاء  من  وأكثر 
بربٍ  أو  إذا مهمت بصدقةٍ  عبثاً، وصل رمحك و قرابتك وجريانك و إخوانك. 
بنية  الشيطان، واعمل  وبينه  بينك  أن حيول  قبل  مُضيه  أو عملٍ صالح فعجل 
وكل بنية وارشب بنية، وإياك والشح فإن الشح يفسد عليك دينك، وال تعدن 
أحداً شيئاً فتخلفه، وإياك والشحناء فإنه ال تقبل توبة عبدٍ يكون بينه وبني أخيه 
بالسالم  وعليك  احلالقة،  هي  فإنام  والبغضاء  وإياك  يصطلحا،  حتى  شحناء 
لكل مسلم؛ خيرج الغل والغش من قلبك، وعليك باملصافحة؛ تكن حمبوباً إىل 
الكبري، ختلق  الناس، وال تزل عىل وضوء حتبك احلفظة، ارحم الصغري ووقر 
بأخالق الصاحلني، وال حتب إال يف اهللا، وال تبغض إال يف اهللا؛ فإن مل تفعل كان 

ج٦٤ج٧).  سيامك سيام املنافقني. ا.هـ.. (احللية: ص
 *

عن برش بن احلارث احلايف قال سفيان: وددت أين إذا جلست لكم أين أقوم 
. كام جلست ال عيلَّ  وال يلَ
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غري  يف  كنت  وإذا  وأنكرت،  نشطت  احلديث  يف  أخذت  إذا  لسفيان:  قيل 
احلديث كأنك ميت؟ قال سفيان: أما علمت أن الكالم فتنة.

ٍ عىل سفيان فقال: يا أبا عبداهللا أي يشء هذا الثوب؟  نظر رجل إىل ثوب 
فقال سفيان: كانوا يكرهون فضول الكالم، وكان يقول: ال تسأل أحداً يف يومٍ 

واحد أكثر من حاجة.
 *

توحيد  عىل  يشتمل  القرآن  ألن  القرآن  ثلث  تعدل   Z$   #   "   ![

وترشيع و قصص فـ  ]!  "  #  $Z  توحيد.
 *

رُ  فِ تَغْ اهللاِ إِينِّ ألَسْ : «وَ ولُ قُ ولَ اهللاِ ☺ يَ سُ تُ رَ عْ مِ ةَ سَ رَ يْ رَ الَ أَبُو هُ ☺يف البخاري قَ

.« ةً بْعِنيَ مرَّ نْ سَ ثَرَ مِ مِ أَكْ أَتُوبُ إِلَيْهِ يفِ الْيَوْ اهللاَ وَ
 *

عن سفيان الثوري ملا جاء البشري إىل يعقوب  قال له عىل أي دين تركت 
جج٧٠ج٧). يوسف؟ قال عىل اإلسالم. قال: اآلن متت النعمة. ا.هـ.. (احللية: ص

وكان ~ يقول: يأيت عىل الناس زمان ال ينجو فيه إال من حتامق. 
 *

إين  سفيان:  فقال  فبكيا  فتذاكرا  عياض  بن  فضيل  و  الثوري  سفيان  التقى 
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ألرجو أن يكون جملسنا هذا أعظم جملس جلسناه بركة، قال له فضيل: ترجو؛ 
لكني أخاف أن يكون أعظم جملس جلسناه علينا شؤماً أليس نظرت إىل أحسن 
ما عندك فتزينت به يل وتزينت لك به فعبدتني وعبدتك؟!! قال فبكى سفيان 

ج٦٧ج٧). حتى عال نحيبه؛ ثم قال: أحييتني أحياك اهللا. ا.هـ.. (احللية: ص
 *

رب  يا  جملس:  يف  سفيان  يدعهام  يكن  مل  كلمتان  منصور  بن  احلارث  عن 
لِّم، يا رب سلم، يا رب عفوك يا رب عفوك.  سَ

الناس ثم يف نفسك قبل. وقال:  الزهد يف  الدنيا هو  الزهد يف  وكان يقول 
الزموا الصوامع يف آخر الزمان؛ إن صوامعكم بيوتكم.

 *
عن سفيان طلبت عابداً اسمه كوثاين عرشين سنة؛ فمررت يوماً بالفرات 
وقوم يعملون يف الطني فقالوا: يا كوثاين يا كوثاين فقلت يا كوثاين ناديته فأتى 
كلمني  قلت  حاجتك؟  ما  قال:  الثوري.  سفيان  أنا  قلت:  تريد؟  ما  فقال  إيل 
بيشءٍ فقال يا سفيان كل خري نرجو من ربنا، حتى منع ربنا لنا عطاء، ثم ذهب.

فيقال هذا عياله أكلوا  القيامة  النار يوم  بالرجل إىل  عن سفيان قال: يؤمر 
القلوب وحتيا األبدان.  فيه  الناس زمان متوت  حسناته، وكان يقول: يأيت عىل 

ويقال: الصمت زين العامل وسرت اجلاهل.



(١٠٠)

 *
مما أوىص به سفيان عليك بالصدق يف املواطن كلها وإياك والكذب واخليانة 

وجمالسة أصحاهبا.
وإياك أخي والرياء يف القول والعمل؛ فإنه رشك بعينه، وإياك والعجب؛ فإن 
ّ دينك إال ممن هو مشفق عىل  العمل الصالح ال يرفع وفيه عجب، وال تأخذن 
دينه، وليكن جليسك من يزهدك يف الدنيا ويرغبك يف اآلخرة، وإياك وجمالسة 
أهل الدنيا الذين خيوضون يف حديث الدنيا؛ فإهنم يفسدون عليك دينك وقلبك، 

وأكثر ذكر املوت، وأكثر من االستغفار مما سلف من ذنوبك. إلخ.
***

NO

ما  فيعطيه  بيته  فيدخل  السائل  به  مر  ربام  كان  الناس  أرق  من  شعبة  كان 
فلقيه  له  محاراً  ركب  النفس،  سخي  الصيام،  كثري  الصالة  كثري  وكان  أمكنه، 
رجل فشكى إليه احلاجة؛ فقال: واهللا ما أملك إال هذا احلامر؛ ثم نزل عنه ودفعه 
إليه، وكان إذا قعد يف زورق أعطى عن مجيعهم، وكان إذا وقف سائل يف جملسه 
ال حيدث حتى يعطى، وكان ~ يأيت بعض إخوانه فيقول تعال نغتاب يف اهللا 

جج٧٤ج٧). ساعة نذكر مساوئ أصحاب احلديث. ا.هـ.. (احللية: ص
التجوز يف  قال  أشد عليك؟  األعامل وجدت  أي  له:  فقيل  املنام  ورئي يف 

الرجال.
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أن  من  إيلَّ  أحب  السامء  من  أخر  ألن  فقال  حرفٍ  عن  شعبة  رجل  وسأل 
أدلس، وكان يقول: كان الرجل يموت ومل يطلب شيئاً من هذا؛ فأغبطه (يعني 

احلديث).
قال حييى القطان: كنت عند شعبة ورجل يسأله عن حديث؛ فامتنع. فقلت: 
جج٧٦ج٧).  مل ال حتدثه؟ قال: هؤالء قصاص يزيدون يف احلديث. ا.هـ.. (احللية: ص

 *
يف صحيح مسلم قال حسان يف عائشة ڤ شعراً:

    

قالت: فإنك أنت لست كذلك.
معنى (غرثى): جوعانة ما تأكل حلوم الناس.

قال شعبة كم من عصيدة فاتتني (يعني بسبب طلب العلم).
شبابة  قال  يفلحون.  ال  الدواب  عىل  احلديث  يطلبون  الذين  إن  ويقول: 
دخلت عىل شعبة يف يومه الذي مات فيه وهو يبكي فقلت: ما هذا اجلزع يا أبا 
دِدتُ أين وقاد محام،  بسطام أبرش فإن لك يف اإلسالم موضعاً فقال: دعني فلوَ

ومل أعرف احلديث. ا.هـ.. (احللية: ص١٧٩ج٧). 
 *

☺ : حديث أيب أيوب األنصاري قال رسول اهللا ☺ : «إذا عطس أحدكم فليقل 



(١٠٢)

احلمد هللا عىل كل حال، وليقل الذي يشمته: يرمحكم اهللا، وليقل: هيديكم اهللا 
ويصلح بالكم» (رواه البخاري).

عن ابن مسعود أنه كان يقرأ القرآن يف كل مجعة، ويف رمضان يف كل ثالث.
يبارك  «كيلوا طعامكم  يقول:   ☺ النبي  قال سمعت  بن برس  عبداهللا  عن 

لكم فيه». ا.هـ.. (احللية: ص١٩٢ج٧).
***

NO

قال سفيان كان مسعر من معادن الصدق، وقال ابن عيينة: ما رأيت أفضل 
من مسعر. 

عن مصعب بن املقدام يقول رأيت النبي ☺ يف املنام وسفيان الثوري آخذ 
بيده ومها يطوفان، فقال سفيان الثوري: يا رسول اهللا مات مسعر بن كدام؟. 

قال: نعم واستبرش به أهل السامء.
وكان ~ يسمونه املصحف. (أي لضبطه). 

قال ابن عيينة: ملا مات مسعر رأيت كأن املصابيح والرسج قد طفئت، فقال 
سفيان هو موت العلامء، وملا حرضت مسعر الوفاة دخل عليه سفيان الثوري 
مسعر:  فقال  الساعة.  مت  أين  لوددت  فواهللا  جتزع؟  مل  له  فقال  جزعاً  فوجده 

ج٢٤٩ج٧). أقعدوين. وقال: إنك لواثق بعملك يا سفيان. ا.هـ.. (احللية: ص
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 *
عن سفيان قلت ملسعر إن إنساناً كلمني أن أكلمك أن حتدثه، وكانوا هيابون 

مسعراً. قال: قل له جييء. قلت: فأجيء أنا معه؟ قال: أما أنت فبت عندنا. 
ْنِي باآلجر وأقبض جوائز السلطان!.  أثنى رجلٌ عىل مسعر فقال تثني عيلَّ  وأنا أَب
قال حممد بن مسعر: كان أيب ال ينام حتى يقرأ نصف القرآن. فإذا فرغ من 
؛ ثم يثب كالرجل الذي ضل منه  ورده لف رداءه ثم هجع عليه هجعةً خفيفةً
يشء ٌ فهو يطلبه وإنام هو السواك والطهور، ثم إىل الفجر، وكان جيهد عىل إخفاء 

ج٢٥٣ج٧).  ذلك. ا.هـ.. (احللية: ص
وكان ~ يقول: إن طلبت العلم لنفسك فأقلل؛ وإن طلبته للناس فأنت 

يف شغلٍ شاغل. 
ويقول: من مهته نفسه تبني ذلك عليه.

؛ فوجدها  استسقت أم مسعر ماء منه يف بعض الليل فذهب فجاء بقربة ماءٍ
قد غلبها النوم فثبت يف الرشبة عىل يديه حتى أصبح.

 *
عن ابن السامك قال رأيت مسعراً يف املنام فقلت: أليس قد مت؟ قال: بىل. 

.y قلت: فأي العمل وجدت أنفع؟ قال: ذكر اهللا
عن سفيان بن عيينة عن مسعر قال: إن اجلنة والنار قد لـُقـِّيتا السمع من بني 
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آدم؛ فإذا قال العبداللهم إين أسألك اجلنة. قالت: اللهم بلغه، وإذا قال: اللهم 
إين أعوذ بك من النار. قالت: اللهم أعذه، فإذا مل يذكرمها؛ قالت املالئكة أغفلوا 

ج٢٥٦ج٧). العظيمتني. ا.هـ.. (احللية: ص
***

NO

القرية  يأتيان  السالم  عليهام  وحييى  عيسى  كان  قال  عيينة  بن  سفيان  عن 
فيسأل عيسى عن رشار أهلها، ويسأل حييى عن خيار أهلها فقال له حييى: مل 

تنزل عىل رشار الناس فقال إنام أنا طبيب أداوي املرىض. ا.هـ. 
كان سفيان يقول: إذا ترك العامل (ال أدري) أصيبت مقاتله، وكان إذا سئل 
اهللا  العلامء، وسل  فيقول: سل  يسأل؟  من  فيقول:  أحسن.  يقول ال  عن يشء 

التوفيق.
أن  لو  والغيبة ال تقىض؛  الدين يقىض  الدين،  أشد من  الغيبة  يقول:  وكان 
رجالً أصاب من مال رجلٍ شيئاً فتورع عنه بعد موته، فجاء به إىل ورثته لكنا 
نر أن ذلك كفارة له. ولو أن رجالً أصاب من عرض رجلٍ شيئاً فتورع عنه 
بعد موته، فجاء إىل ورثته، وإىل مجيع أهل األرض فجعلوه يف حلٍ ما كان يف 
؛ فعرض املؤمن أشد من ماله، افقهوا ما يقال لكم. ا.هـ.. (احللية: ٣٢٧ ج ٧).  حلٍ
فاسكت.  الكالم  أعجبك  وإذا  فتكلم،  الصمت  أعجبك  إذا  سفيان:  قال 

ويقول: دع الكرب والفخر واذكر طول الثو يف القرب.
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ومما ينسب للشافعي ~ قوله:

   
    
 
 

   
 


  
     


   
    
     
    
    
    




  
   
  

 *
: اللهم إنك تعلم أنه ما عرض أمران أحدمها يف رضاك،  قال أيوب 
واآلخر يف هو نفيس إال قدمت الذي يف رضاك؛ فنودي من غاممة من عرشة 

آالف صوت: يا أيوب من فعل ذلك بك؟!!!
فوضع الرتاب عىل رأسه، ثم قال: أنت أنت يا رب. ا.هـ.. (احللية: ج٧).
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انظر  فقلت  تكلم؛  فقال  املدينة؛  أمري  عىل  حازم  أبو  دخل  سفيان:  وقال 
الناس ببابك إذا أدنيت أهل اخلري ذهب أهل الرش؛ وإن أدنيت أهل الرش ذهب 

أهل اخلري.
بخفة  املجالس  تطيب  إنام  يقول:  الوراق  عيينة: سمعت مساور  ابن  وقال 

اجللساء. 
وعن سفيان عن مسعر أن رجالً ركب البحر فكرس به؛ فوقع يف جزيرةٍ 

فمكث ثالثة أيام ال ير أحداً، ومل يأكل طعاماً وال رشاباً، فقال:
       

فأجابه جميب ال يراه:
    

فنظر؛ فإذا سفينة قد أقبلت فلوح هلم فحملوه فأصاب خرياً كثرياً.
 *

يا  فقال رجل:  بن عيينة  قال كنت عند سفيان  الرقي  بن عثامن  عن عمرو 
أبا حممد ما تقول: اإليامن يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء اهللا، وينقص حتى 
ا ☺ إىل الناس أن يقولوا ال إله إال اهللا  ال يبقى منه يشء، بعث اهللا النبي حممدً
فإذا قالوها حقنوا هبا دماءهم وأمواهلم إال بحقها وحساهبم عىل اهللا، فلام علم 
اهللا صدق ذلك من قلوهبم أمره بأن يأمرهم؛ أن يقيموا الصالة فأمرهم ففعلوا، 
من  ذلك  صدق  تعاىل  اهللا  علم  فلام  األول،  اإلقرار  نفعهم  ما  يفعلوا؛  مل  ولو 
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املدينة، فأمرهم ففعلوا. ولو مل يفعلوا  يأمرهم أن هياجروا إىل  قلوهبم أمره أن 
ما نفعهم اإلقرار األول، وال الصالة، فلام علم اهللا صدق ذلك من قلوهبم أمره 
بمثل  يقروا  وأبناءهم؛حتى  آباءهم  فيقاتلوا  مكة؛  إىل  يرجعوا  أن  يأمرهم،  أن 
نفعهم  ما  يفعلوا  مل  ولو  ففعلوا،  فأمرهم  شهادهتم،  بمثل  ويشهدوا  إقرارهم، 
قلوهبم  اهللا صدق ذلك من  فلام علم  اهلجرة،  الصالة، وال  األول وال  اإلقرار 
أمره أن يأمرهم أن يطوفوا بالبيت تعبداً وحيلقوا رؤوسهم تذلالً، ففعلوا ولو مل 
يفعلوا ما نفعهم اإلقرار األول، وال الصالة، وال اهلجرة، وال الرجوع إىل مكة، 
من  عليهم  تتابع  ما  اهللا  علم  فلام  رؤوسهم.  حلقهم  وال  بالبيت،  طوافهم  وال 

  P   O  N  M  L  K[ :الفرائض ومثوهلم هلا قال له قل هلم
(املائدة: ٣)، فمن ترك شيئا من ذلك كسالً أو  ZU  T  S  R  Q

أدبناه عليه، وكان ناقص اإليامن، ومن تركها عامداً كان هبا كافرا. هذه  جموناً 
جج٣٤٦ج٧).  السنة أبلغ عني من سألك من املسلمني.. (احللية: ص

 *
عن سفيان بلغ عمر بن اخلطاب ڤ أن رجالًً بنى باآلجرِّ فقال: ما كنت 

  J  I    H  G  J  I ]أحسب أن يف هذه األمة مثل فرعون يريد قوله تعاىل: ]

  X   W   V   U   T   S   R    Q   P   O   N   M   L   K
(القصص: ٣٨). Z a  `   _  ^  ]  \     [  Z  Y

وقال ~: بلغني أن الدجال يسأل عن بناء اآلجر هل ظهر بعد؟ 
ڤ أن أبا الدرداء ابتنى كنيفاً بحمص  وعن سفيان بلغ عمر بن اخلطاب



(١٠٨)

إليه: أما بعد يا عويمر أما كانت لك كفاية فيام بنت الروم؟ عن تزيني  فكتب 
الدنيا و جتديدها وقد أذن اهللا بخراهبا فإذا أتاك كتايب هذا فانتقل من محص إىل 

دمشق. قال سفيان عاقبه هبذا. 
***

NO

حينام حصل منه طالق ابنة عمه زبيدة وكانا قد تالحيا يف أمرٍ من األمور فقال 
هارون: إن مل أكن من أهل اجلنة فأنت طالق. فاستفتى العلامء الذين عنده وأقدم 
علامء األمصار فلم حيصل له منهم اجلواب عن يمينه، وقد اغتمّ هو وزوجته 
ابنة عمه غامً شديداً وكان ممن قدم عليه الليث بن سعد، فقال له الرشيد: تكلّم. 
فقال: خييل أمري املؤمنني جملسه إن أراد أن يسمع كالمي. فانرصف من كان يف 
جملسه من الفقهاء والعلامء والناس، ثم قال: تكلم. فقال: أتكلم يا أمري املؤمنني 
ذلك.  فقال: لك  به.  آمر  ما  املؤمنني يف مجيع  أمري  من  والطاعة يل  األمان  عىل 
قال: يدعو أمري املؤمنني باملصحف. فأمر به فأحرض. فقال يأخذه أمري املؤمنني 

  ?  [ قرأ:  حتى  الرمحن  سورة  إىل  وصل  حتى  فتصفحه  فأخذه  فيتصفحه. 
اهللا؟.  مقام  ختاف  أنك  هو  إال  إله  ال  الذي  باهللا  فحلفه   ،Z  C   B   A   @

فقال: إين أخاف مقام اهللا. فقال: يا أمري املؤمنني فهي جنتان وليست بواحدة 
كام ذكر اهللا يف كتابه، فسمعت التصفيق والفرح من خلف السرت، وقال هارون: 
أحسنت واهللا بارك اهللا فيك. ثم أمر باجلوائز و اخللع لليث بن سعد، و أمرت له 

جج٣٧٧ج٧). زبيدة بضعف ما أمر به الرشيد. إلخ ا.هـ.. (احللية: ص
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 *
عن عيل بن املنذر قال: سمعت احلسن بن صالح بن حي يقول: ملا احترض 
أخي عيل بن صالح رفع برصه، ثم قال: مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني 
نفسه  خرجت  ثم  رفيقا،  أولئك  وحسن  الصاحلني  و  والشهداء  والصديقني 

 .~

   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥  [ تعاىل:  قوله  عىل  يقول  وكان 
جج٣٨٦ج٧).  ¬Z، قال بلغنا أنه الصيام، أو سمعنا أنه الصيام. ا.هـ.. (احللية: ص

***

NO

كان ~ يقول: سبقني العابدون وقطع يب، وا هلفاه. قال ابن املبارك: وهل 
األمر إال ما كان عليه داود.

سأله رجلٌ عن الرمي أتعلمه؟ قال هي أيامك فانظر بم تقطعها. 
قال سفيان بن عيينة: كان داود ممن فقه ثم علم ثم عمل ثم أقبل عىل العبادة، 

وختىل ولزم الصمت.
قال حفص بن محيد: سألت داود الطائي عن مسألةٍ فقال: أليس املحارب 
إذا أراد أن يلقى احلرب أليس جيمع له آلته؟ فإذا أفنى عمره يف مجع اآللة فمتى 

حيارب؟ إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى عمره فيه فمتى يعمل!.
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عن لوين قال: أراد داود الطائي أن جيرب نفسه هل تقو عىل العزلة، فقعد 
يف جملس أيب حنيفة سنة. قال فكانت املسألة جتيء و أنا أشد شهوةً للجواب من 

العطشان إىل املاء؛ فال أجيب. قال فاعتزل الناس.
فال  مرة  جئتامين  فقال:  داود  إىل  عيينة  وابن  أنا  جئت  أسامة  أبو  قال 

. تعودا إيلَّ
عن حممد بن احلسن قال: أتيت داود الطائي ألسلم عليه، فقعدت عىل باب 
احلجرة ِ فقلت: أنت وحدك هاهنا رمحك اهللا؟ فقال: رمحك اهللا وهل أنس اليوم 

إال يف الوحدة واالنفراد، إما يتجمل لك أو متجملٌ له ففي أي ذلك خري؟!
فقال: رمحك احلجرة ِ فقلت: أنت وحدك هاهنا رمحك اهللا؟ فقال: رمحك اهللا وهل أنس اليوم 

 *
عن عبداهللا بن إدريس قال: قلت لداود الطائي أوصني. قال: أقلّ معرفة 
الناس. قلت: زدين. قال: ارض باليسري من الدنيا مع سالمة الدين. قلت: زدين 

قال: اجعل الدنيا كيومٍ صمته، ثم أفطر عىل املوت. 
وملا قيل له يف الوحشة. قال: حالت وحشة القرب بيني وبني وحشة الدنيا. 

وقال: توحش من الدنيا كام تتوحش من السباع.
 *

قال عبدالرمحن بن مهدي لفتى يتكلم يف صفات الرب تبارك وتعاىل ويشبه. 
رويدك حتى نتكلم أوالً يف صفة املخلوق، فإن عجزنا عن صفة املخلوق؛ فنحن 

   w  v[ :عن صفة اخلالق أعجز. ثم ساق احلديث عن ابن عباس يف قوله تعاىل[
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Z{  z  y  x قال رأ جربيل له ست مئة جناح. فبقي الغالم ينظر. 

فقال عبدالرمحن بن مهدي: يا بني إين أهون عليك املسألة، وأضع عنك مخس 
مئة وسبعاً وتسعني جناحاً، صف يل خلقاً بثالثة أجنحة، ركب اجلناح الثالث 
منه موضعاً غري املوضعني الذين ركبهام اهللا y؛ حتى أعلم. فقال يا أبا سعيد 
قد عجزنا واهللا عن صفة املخلوق، ونحن عن صفة اخلالق أعجز، فأشهدك أين 

جج٨ج٩).  قد رجعت عن ذلك، وأستغفر اهللا تعاىل. ا.هـ.. (احللية: ص
قيل لعبدالرمحن بن مهدي إن فالناً صنف كتاباً يف السنة رداً عىل فالن فقال 

عبدالرمحن رداً بكتاب اهللا وسنة نبيه ☺؟ قيل بكالم. قال: رد باطالً بباطل. 
اجلامع  مسجد  يف  اجلمعة  يوم  أجلس  كنت  مهدي:  بن  عبدالرمحن  وقال 
فيجلس إيلَّ الناس فإذا كانوا كثرياً فرحت، وإذا قلوا حزنت. فسألت برش بن منصور، 
فقال: هذا جملس سوء ال تعد إليه. قال: فام عدت إليه. ا.هـ.. (احللية: ص١١ج٩). 

والعلامء  كثري،  العلم  قوم،  األمر  هلذا  املحدثون:  عنده  وذكر  يقول  وكان 
قليل.

ويقول: ما يغبط اليوم إال مؤمنٌ يف قربه. 
وساق  الكافر.  عىل  وأسفٌ  املؤمن،  عىل  ختفيف  الفجأة:  موت  يف  ويقول 

السند إىل عبداهللا.
القدر؟ فقال:  أبا هريرة عن  وعن أيب عامر، موىل بني هاشم، قال: سألت 
!  "  #$  %  &..Z إىل آخر السورة،  ]اكتفِ منه بآخر سورة الفتح  ]



(١١٢)

جج٥٩ج٩). قال عبدالرمحن بن مهدي: يعني نعتهم قبل أن خيلقهم. ا.هـ.. (احللية: ص
وحدث بالسند عن احلسن عن قيس بن عبادة قال كان أصحاب النبي ☺

يكرهون الصوت عند ثالث: عند القتال، وعند اجلنائز، وعند الذكر.
☺وحدث بالسند إىل عثامن أن النبي ☺ قال: من قال إذا أصبح بسم اهللا الذي 

ثالث  العليم.  السميع  وهو  السامء  يف  وال  األرض  يف  يشء  اسمه  مع  يرض  ال 
مرات مل يفجأه بالء حتى يميس، وإذا قاهلا حني يميس، فمثل ذلك.

***

N~O

ملا قدم أمحد بن حنبل البرصة ساء الشاذكوين مكانه، فكأنه ذكره عند حييى 
ما  ويلك،  قال:  حنبل  بن  أمحد   رأ فلام  أراه.  حتى  فقال:  القطان  سعيد  ابن 

اتقيت اهللا، تذكر حرباً من أحبار هذه األمة.
قال حييى بن اجلال: رأيت النبي ☺. يعني يف املنام. وأشار إىل ابن أيب دؤاد 
إىل  وأشار   Z¼   »   º   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±[ فقال: 

جج٣٨٤ج٩). أمحد بن حنبل. ا.هـ.. (احللية: ص
قال الكرابييس: مثل الذين يذكرون أمحد بن حنبل مثل قومٍ جييئون إىل أيب 

قبيس يريدون أن هيدموه بنعاهلم.
كنا  نعم،  قال:  املعاينة؟  عند  أبوك  أعقل  حنبل:  بن  أمحد  بن  عبداهللا  سئل 
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نوضئه، فكان يشري بيده، فقال صالح: أيش يقول؟ فقلت: هو ذا يقول خلِّلوا 
أصابعي. فخللنا أصابعه، ثم ترك اإلشارة فامت من ساعته.

مل يرتك شيئاً من  ملا سمع هذا صاح وقال:  العلم  أهل  إن بعض  قيل  وقد 
السنة؛ حتى يف هذا املوقف احلرج!..ا.هـ.

قال: ورأيت أيب حرج عىل النمل أن خيرجن من داره، ثم رأيت النمل قد 
خرجن، فلم أرهم بعد ذلك، وكان أيب أصرب الناس عىل الوحدة، مل يره أحد ٌ إال 

يف مسجد، أو حضور جنازة، أو عيادة مريض، وكان يكره امليش يف األسواق.
ج٢٢١ج٩). وصية اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل ~...إلخ (احللية: 

***

NO

يتقاىض من ابن آدم بعد عرشين  قال إن إلبليس شيطاناً يقال له املتقايض 
سنة ليخرب بعملٍ قد عمله رساً ليظهره؛ فريبح عليه ما بني الرس والعالنية. 

قال له رجلٌ إين صليت صالةً فوجدت هلا لذة. فقال أي يشء لذ لك منها؟ 
قلت مل يرين أحد ٌ. قال: أنت ضعيف حني خطر الناس عىل قلبك يف اخلالء.

ال  قلت:  إليه؟  أساء  عمن  الالئمة  الرجل  أزال  وجهٍ  أي  من  أيضاً:  وقال 
أدري. قال من أنه قد علم أن اهللا تعاىل هو الذي ابتاله به. 

وقال ~: شهدت مع أيب األشهبِ جنازةً فسمعته يقول: أوحى اهللا تعاىل 



(١١٤)

إىل داود : يا داود حذر، أنذر أصحابك أكل الشهوات فإن القلوب املتعلقة 
بشهوات الدنيا؛ عقوهلا حمجوبة عني.

قال أمحد بن أيب احلواري قلت أليب سليامن: سهرت الليلة يف ذكر النساء إىل 
، وقال: وحيك! أما استحييت منه يراك ساهراً  الصباح فتغري وجهه وغضب عيلّ

ج٢٧٨ج٩).  يف ذكر النساء، ولكن كيف تستحي ممن ال تعرف؟ ا.هـ.. (احللية: 
 *

قال أبو سليامن: إذا صىل يعني العارف ركعتني مل ينرصف عنهام حتى جيد 
طعمهام.

وقال: ما أحسب عمالً ال يوجد له يف الدنيا لذة يكون له يف اآلخرة ثواب.
وقال: إذا لذت لك القراءة فال تركع وال تسجد، وإذا لذّ لك السجود فال 

تركع وال تقرأ، األمر الذي يفتح لك فيه الزمه.

 *
أنواع  أبو سليامن يقول: من عمل شيئاً من  قال أمحد بن أيب احلواري كان 
اخلري بال نية؛ أجزأته النية األوىل حني اختار اإلسالم عىل األديان كلها؛ ألن هذا 

العمل من سنن اإلسالم وشعائره.
وقال: ما أويت من أويت إبليس، وقارون، وبلعام؛ إال ألن أصل نياهتم عىل 
الذي قام يف قلوهبم، واهللا أكرم من أن يمن عىل عبد  الغش  غشٍ فرجعوا إىل 

ج٢٨٤ج٩).  بصدقٍ ثم يسلبه إياه. ا.هـ.. (احللية: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(١١٥)

قال أبو سليامن: كم بني من هو يف صالته ال حيس أو ال يشعر من مرّ به، 
وبني آخر يتوقع خفق النعال؛ حتى جييء من ينظر إليه.

يف  فليتواضع  احلظوة  أراد  «من  احلديث  يف  جاء  سليامن:  أليب  قلت  وقال 
الطاعة» فقال يل: أي يشء التواضع يف الطاعة أن ال تعجب بعملك.

جيد  حتى  منهام  ينرصف  مل  ركعتني  صىل  إذا  العارف  يقول:  وسمعته  قال 
. طعمهام، واآلخر يصيل مخسني ركعة؛ ال جيد هلا طعامً

 *
قال أبو سليامن الداراين: أنجى األسباب من الرش االعتزال يف البلد الذي 
يعرف فيه والتخلص إىل مخول الذكر أين كنت، وطول الصمت، وقلَّة املخالطة، 
واالعتصام بالرب تبارك وتعاىل، والعض عىل فلق الكرس وما دنؤ من اللباس 
ما مل يكن مشهوراً، والتمسك بعنان الصرب، واالنتظار للفرج، وترقب املوت، 
واالستعداد يعني للقاء اهللا مع شدة اخلوف ومن مل حيسن رعاية نفسه؛ أرسع به 

هواه إىل اهللكة، ومن مل ينظر لنفسه مل ينظر هلا غريه.
 ، وكان يقول: طوبى ملن لزم اجلادة باالنكامش، واحلذر، وجعل الدنيا مزرعةً
ق يف البذر؛ ليفرح غداً باحلصاد، طوبى ملن انتقل بقلبه من دار الغرور ومل  وتنوّ

يسع هلا سعيها، الفكر يف الدنيا حجاب عن اآلخرة.. إلخ. 
***



(١١٦)

NO

اك الرهون بعد قضاء  كان يقول كل نفسٍ مسئولة فمرهتنة أو خملّصة، وفِكَ
استوجبوا  الديون  أُكدت  وإذا  الديون،  أُكدت  الرهون  أغلقت  فإذا  الديون؛ 

السجون.
وكان ~ يقول: إذا صارت املعاملة إىل القلب اسرتاحت اجلوارح.

افتضحت  وقد  الصدق،  ودعواها  نفسك،  من  قبولك  من  استح  ويقول: 
عندك ـ يعني تعلم منها عدم الصدق.

وكان يقول: احذر هذا الوعيد، وخذ باملحاسبة، واعقل درجتك، وال تزهو 
يَّاتِك، وجوهرك جوهر الفضائح، وسيامك سيام األبرار،  قِ عند اخلالئق بكثرة تَ
y من تضييعك من قبل أن ال تستحي اخلزنة من املبالغة يف  واستح من اهللا 
وكن  بكذهبا،  عليها  هللا  بإقرارك  ونصيب  حظ  احلق  يف  لك  وليكن  عذابك، 
سخني العني عىل ما ظهر لك منها، ولتكن عندك يف عداد املستدرجني، وأجرها 

يف ميزان الكذابني.
 *

~ تعاىل: غنيمة باردة أصلح فيام بقي يغفر لك فيام مىض. ويقول:  قال 
ليس املعرفة اإلقرار به ولكن املعرفة التي إذا عرفت استحييت منه.

 *
وكان يقول: أنفع اخلوف ما حجزك عن املعايص، وأطال منك احلزن عىل 
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ما قد فات، وألزمك الفكر يف بقية عمرك، وخامتة أمرك، وأنفع الرجاء ما سهل 
عليك العمل؛ إلدراك ما ترجو وأنفع اإلخالص ما نفى عنك الرياء والتزين 
للناس، وأنفع الشكر أن تعرف منه ما سرت عليك من مساوئك؛ فلم يطلع أحداً 
من املخلوقني عليك، وأرض الكالم ما كان الصمت خرياً لك منه، وألزم احلق 
أن تلزم نفسك بأداء ما ألزمها اهللا تعاىل من حقه وإن كان يف ذلك خالف هواك، 
وتلزم والديك وولدك ثم األقرب فاألقرب فألزمهم من احلق وإن كان يف ذلك 

خالف هواك وخالف أهوائهم، وأنفع العلم ما ردك عن اجلهل والسفه. 
 *

، ومتزينٌ  قال ~ التزين اسمٌ ملعانٍ ثالث: فمتزينٌ بعلم، ومتزينٌ بجهلٍ
برتك التزين وهو أعمقها وأحبها إىل إبليس.

 *
قال أبو عبداهللا األنطاكي: كتب أخٌ ليونس بن عبيد أما بعد يا أخي كيف أنت 
وكيف حالك؟ فكتب إليه يونس: سألتني عن حايل وأخربك أن نفيس قد ذلت 

، ولن تذل يل برتك الكالم فيام ال يعني.  يل بصوم يومٍ بعيد الطرفني شديد احلرّ
 *

قال أبو عبداهللا الساجي أحبوا ما شاء اهللا ـ يعني كلمة ما شاء اهللا ـ فإنه من 
أحبّ ما شاء اهللا مل ينزل به يشءٌ من مقادير اهللا إال أحبه. أوحى اهللا إىل موسى 
ا.هـ..  اهللا.  شاء  ما  بمثل  حاجته  قضاء  عىل  عبد  استحثني  ما  ياموسى   :

جج٣٢٥ج٩). (احللية: 



(١١٨)

عن أيب عبداهللا الساجي ينبغي لنا أن نكون بدعاء إخواننا أوثق منا بأعاملنا، 
وكان يقول: وقف أعرايبٌ عىل أخٍ له حرضي، فقال احلرضي: كيف جتدك أبا 
كثري، قال: أمحد اهللا أي أخي ما بقاء عمر تقطعه الساعات وسالمة بدن معرض 
لآلفات، ولقد عجبت للمؤمن كيف يكره املوت وهو سبيله إىل الثواب، وما 

أرانا إال سيدركنا املوت، ونحن أبقٌ يعني آبقني 
 *

دعاء يعقوب : يا دائم املعروف الذي ال ينقطع أبدا، وال حيصيه غريه 
ردّ عيلَّ ابني.

قال أبوعبداهللا الساجي: قال بكر بن حنيش كيف يتقي من ال يدري من يتقي.
قد  رجلٍ  إىل  فدفع  إليك.  خلقك  أحب  أرين  رب  يا   : يونس  وقال 
عينيه.  أسلبه  أن  ريب  أمرين  وقد  قال:  عيناه.  إال  يبق  فلم  وجهه  حماسن  أكلت 
إليك وأبقيت يفّ األمل فيام  فقال الرجل: احلمد هللا متعتني ببرصي ثم قبضته 

جج٣٢٥ج٩).  عندك فلم تسلبنيه. ا.هـ.. (احللية: 
***

N O

 *
السالم. قال: عليكم عليك يقرأ املرعيش بكار: حذيفة بن لعيل رجل قال

ً ً عياناً  الشيطان ألقى وألن سنة ثالثني منذ احلالل يأكل ألعرفه إين السالم وعليه
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فأتزين له أتصنع أن أخاف: أخاف ذلك. قال يف له ويلقاين. قلت ألقاه أن من إيلَّ أحب
اهللا. عني من فأسقط اهللا؛ لغري

***
NO

؟ قال: أسوؤهم خلقاً. قيل: وما عالمة  سئل ذو النون من أدوم الناس عناءً
سوء اخللق؟ قال: كثرة اخلالف.

إال  اآلخرة  طابت  وال  اهللا،  بذكر  إال  الدنيا  طابت  ما  يقول:   ~ وكان 
بعفوه، وال طابت اجلنان إال برؤيته. 

وكان يقول:



    
    

ن هم؟ قال: من ال يعرف الطريق إىل اهللا، ومل يتعرفه. ئل ~ عن السفلة مَ سُ
ون الفرائض. وقيل له: ما لنا ال نقو عىل النوافل؟ قال: ألنكم ال تصحّ

وقال: مل أرَ شيئاً أبعث لإلخالص من الوحدة؛ ألنه إذا خال مل يرَ غري اهللا 
من  بركنٍ  واستمسك  اإلخالص  بعمود  تعلق  فقد  اخللوة  أحب  فمن  تعاىل؛ 

أركان الصدق.
قيل له: ما األنسُ باهللا؟ قال: العلم والقرآن.
وكان يقول: صدور األحرار قبور األرسار.



(١٢٠)

 *
قال ذو النون: قلت لرجلٍ من العباد أوصني. فقال: عليك بمعاقبة نفسك 
إذا دعتك إىل بلية، ومنابذهتا إذا دعتك إىل الفرتة؛ فإن هلا مكراً وخداعاً؛ فإذا 

فعلت هذا الفعل؛ أغناك عن املخلوقني، وسالك عن جمالسة الفاسقني.
قال ذو النون لرجلٍ عند توديعه: ال تكن خصامً لنفسك عىل ربك مستزيده 
بعني  أحداً  تلقنيّ  وال  نفسك،  عىل  لربك  خصامً  ولكن  وجاهك،  رزقك  يف 
االزدراء والتصغري و إن كان مرشكاً؛ خوفاً من عاقبتك وعاقبته؛ فلعلك تسلب 

جج٣٩٤ج٩). املعرفة ويرزقها. ا.هـ.. (احللية: 
 *

قال عتبة الغالم: كابدت الصالة عرشين سنة، وتنعمت هبا عرشين سنة.. 
(احللية: ص٩ ج١٠).

 *
شبع حييى بن زكريا عليهام السالم من خبز الشعري فنام عن حزبه تلك 
الليلة، فأوحى اهللا تعاىل إليه: هل وجدت داراً خرياً من داري؟ وهل وجدت 
جواراً خري لك من جواري؟ يا حييى، وعزيت لو اطلعت إىل الفردوس اطالعة 
اطالعة  جهنم  إىل  اطلعت  ولو  اشتياقاً،  نفسك  ولزهقت  جسمك،  لذاب 
ج  األولياء:  (حلية  املسوح..  بعد  احلديد  لَبست  ولَ الدموع،  بعد  الصديد  لبكيت 

٩/ ص ١٢). 
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(١٢١)

 *
قال أمحد بن أيب احلواري قلت أليب بكر بن عياش: حدثنا. قال: دعونا من 
احلديث، فإنا قد كربنا ونسينا احلديث، جيئونا بذكر املعاد، جيئونا بذكر املقابر.. 

(حلية األولياء: ج ١٠/ ص ١٦).

 *
يف  تدري  ال  أمران  لك  عرض  إذا  يقولون:  أشياخنا  سمعت  يقول  وكان 
أهيام الرشاد فانظر إىل أقرهبام إىل هواك فخالفه فإن احلق يف خمالفة اهلو.. (حلية 

األولياء: ج ١٠/ ص ١٦).

 *
قال عيل بن فضيل ألبيه: يا أبت ما أحىل كالم أصحاب حممد ☺. فقال: 
يا بني وتدري مل حال؟ قال: ال يا أبت، قال: ألهنم أرادوا اهللا به.. (حلية األولياء: 

ج ١٠/ ص ٢٢).

 *
قال أمحد: سمعت أبا يوسف يقول: يا أخي، وما عليك أن تنقطع إليه يف 

آخر عمرك فتخدمه.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ١٧).
 *

عن بالل، قال: «كان رسول اهللا ☺ يسوي مناكبنا وأقدامنا يف الصالة».. 
(حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٢٤).



(١٢٢)

NO

جاء رجل إىل أيب يزيد فقال: أوصني. فقال له: انظر إىل السامء فنظر صاحبه 
إىل السامء فقال له: أتدري من خلق هذا؟ قال: اهللا. قال أبو يزيد إن من خلقها 

ملطلع عليك حيث كنت فاحذره.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٣٦). 
وقال: طوبى ملن كان مهه مهاً واحداً، ومل يشغل قلبه بام رأت عيناه، وسمعت 
(حلية األولياء: ج أذناه. ومن عرف اهللا فإنه يزهد يف كل يشء يشغله عنه.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٣٧).

وسئل بامذا يستعان عىل العبادة فقال: باهللا؛ إن كنت تعرفه.. (حلية األولياء: ج ١٠/ 
ص ٣٨). 

وقال أبو يزيد: من سمع الكالم ليتكلم مع الناس رزقه اهللا فهامً يكلم به الناس، 
ومن سمعه ليعامل اهللا رزقه اهللا فهامً يناجي به ربه.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٣٩).

وكان يقول: رب أفهمني عنك فإين ال أفهم عنك إال بك.. (حلية األولياء: ج ١٠). 
م و الوقوف عىل ما له. وقال: ألن  وسئل بم نالوا املعرفة؟ قال: بتضييع ما هلَ
. وقال: لو صفت يل هتليلة  َ  ملَ تفعل أحبّ إيلَّ من أن يقال يل مل فعلتَ يقال يل ملِ

واحدة ٌ ما باليت بعدها بيشء. ا.هـ.
***

NO

قال أبو تراب: كان لشقيق وصيتان: توحدُ اهللا بقلبك، ولسانك، وسعيك؛ 
وهذا أمرٌ جامع فعض عليه.
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(١٢٣)

وقال: احفظ مني خصاالً؛ أول خصلة: أن حتفظ احلق وال يكون احلق حقاً إال 
باإلمجاع؛ فإذا أمجع الناس وقالوا إن هذا احلق تعمل به، وال يكون الباطل باطالً 
إال باإلمجاع فإذا أمجعوا وقالوا إن هذا باطالً تركت هذا الباطل خوفاً من اهللا تعاىل، 

فإذا كنت ال تعلم هذا اليشء حقٌ أو باطل فينبغي لك أن تقف حتى تعلم.
أبو تراب: ما متنت عيلَّ نفيس شيئاً إال مرة؛ متنت عيلَّ خبزاً وبيضاً،  وقال 
وأنا يف سفر؛ فعدلت إىل قرية فلام دخلتها تعلقوا يب وقالوا هذا من اللصوص؛ 
، فصاح هبم رجل وقال: هذا أبو تراب الزاهد.  فبطحوين ورضبوين سبعني جلدةً
بيته، وقدم يل خبزاً وبيضاً من  الرجل  ، وأدخلني ذلك  إيلَّ فأقاموين واعتذروا 

غري مواطأة، فقلت: كل بعد سبعني جلدة! 
وكان يقول عن شقيق: اصحب الناس كام تصحب النار، خذ منفعتها واحذر

أن حترقك.
وكان يقول عن حاتم: فأما القضاء أن تعلم أن القضاء عدلٌ منه تعاىل؛ فال ينبغي 
لك أن تشكو إىل الناس، ولكن ترىض وتصرب. وقال أبو تراب: إذا رأيت القارئ 

منبسطاً إىل الغلامن وإىل األغنياء؛ فاعلم أنه خمادع.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٥١).
***

NO

 كان يقول: لو رأت العقول بعيون اإليامن نزهة اجلنة، لذابت النفوس شوقاً، 
ولطارت  عليه،  هاً  لَ وَ النخلعت  خلالقها  املحبة  هذه  نْه  كُ القلوب  أدركت  ولو 



(١٢٤)

األرواح إليه من أبداهنا دهشاً، فسبحان من أغفل اخلليقة عن كنه هذه األشياء.. 
(حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٥٦).

وكان يقول: واعلموا أنه من مل هين عليه اخللق مل يعظم عليه الرب، ومن مل 
يكن طلبه يف طريق الرغبة والرهبة والشوق واملحبة كان متحرياً يف طلبه خملطاً 
يف عمله ال جيد لذة العبادة، فاتقوا اهللا الذي إليه معادكم، ال تكونوا ممن يعرفهم 
عىل  اهللا  عند  وحالكم  والعبادة  والزهادة  واإلرادة  باخلري  وإخواهنم  جرياهنم 

خالف ذلك.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٥٨).
 *

ولكن  الدنيا،  هبا  لتكتسب  حرفتك  الزهد  جتعل  ال  معاذ:  بن  حييى  قال 
الدنيا ومدحوك فارصف  أبناء  لتنال هبا اآلخرة. وإذا شكرك  اجعلها عبادتك 

أمرهم عىل اخلرافات.
بويل  متعلقٌ  والعارف  باألسباب،  متعلقني  اخللق   تر  :~ أيضاً  وقال 
األسباب إنام حديثه عن عظمة اهللا تعاىل، وقدرته وكرمه، ورمحته حيرتف هبذا 

دهره ويدخل به قربه.
ويقول: العارف قد يشتغل بربه عن مفاخرة األشكال ومنازعة األضداد يف 

جمالس الباليا.
ويقول: إن العبد عىل قدر حبه ملواله حيببه إىل خلقه، وعىل قدر توقريه ألمره 
يوقره خلقه، وعىل قدر سكون قلبه عىل وعده يطيب له عيشه، وعىل قدر إدامته 
بره، وعىل قدر  ألطاف  يديم  لطاعته حيليها يف صدره، وعىل قدر هلجته بذكره 
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(١٢٥)

استيحاشه من خلقه يؤنسه بعطائه، فله احلمد عىل جزيل جزائه وعظيم إعطائه 
إذ كان يعطي عىل قدر ما هو أهله؛ إنه ملك كريم.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٦٢).

وكان يقول: ال تعرفه حتى تعمى عن اخللق.
و يقول: يا ابن آدم إنك ال تشتاق إىل ربك إال باالستيحاش من خلقه.

وكان يقول: ألْقِ حسن الظن عىل اخللق وسوء الظن عىل نفسك؛ لتكون من 
األول يف سالمة، ومن اآلخر عىل الزيادة. 

ويقول: أبناء الدنيا جيدون لذة الكالم، و أبناء اآلخرة جيدون لذة املعاين.. 
(حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٦٨).

ثَرَ ذكر املوت مل يمت قبل أجله ويدخل عليه ثالث خصال من  ويقول: منْ أَكْ
اخلري: أوهلا املبادرة إىل التوبة، والثانية القناعة بالرزق اليسري، والثالثة النشاط يف 
العبادة. ومن حرص عىل الدنيا فإنه ال يأتيه فوق ما كتب اهللا له ويدخل عليه 
من العيوب ثالث خصال: أوهلا أن تراه أبداً غري شاكر لعطية اهللا له، والثاين ال 
يوايس بيشء مما قد أعطي من الدنيا. والثالث يشتغل ويتعب يف طلب ما مل يرزقه 

اهللا حتى يفوته عمل الدين.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٧٠).
ويقول: اغتممت لثالث: لذنوب أسلفتها، وأيام ضيعتها، واخلصلة الثالثة 
يبدو يل منه، وذلك  y ال أدري ما  العظيم وقويف بني يدي اهللا  وفيها اخلطر 
الغفلة  يف  يعني  ضيعها  أياماً  له  خيتم  بامذا  املحاسب  فيها  يتوقع  الشديد  املقام 

وترك االستعداد.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٧٣). 
***



(١٢٦)

NO

كان يقول: إذا استنار القلب استلذ اخللوة بذكر حبيبه، وحلّ األنس بقلبه هللا 
وعالمة األنس استثقال كل أحد سو اهللا.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٨٥).

 *
اهللا  يقول: من عرف اهللا أحبه، ومن أحب اهللا أطاعه ومن أطاع  عن عتبة 
أكرمه، ومن أكرمه أسكنه يف جواره، ومن أسكنه يف جواره فطوباه، وطوباه، 
وطوباه... إىل أن قال: ومن أراد الدخول يف عز املحبة فعليه بمفارقة األحباب 

واخللوة برب األرباب.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٨٧).
وقال: فزهد املحب الصادق يف الدنيا هو الزهد يف اإلخوان الذين يشغلون 
عن اهللا، فقد زهد فيهم لعلمه بام يلحقه من اآلفات عند مشاهدهتم. حتى يسلم، 

واهللا أعلم.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٩٠).
 *

وكان يقول: استعن باهللا يف كل األمور. فالعجب كيف تقر عينك أو يزول 
الوجل عن قلبك وقد عصيت ربك واملوت نازل بك ال حمالة بكربه وغصصه 
ونزعه وسكراته فكأنه قد نزل بك وشيكاً فتوهم نفسك وقد رصعت للموت 
رصعة ال تقوم منها إال إىل احلرش إىل ربك، فتوهم ذلك بقلب فارغ ومهة هائجة 
من قلبك بالرمحة لبدنك الضعيف وارجع عام يكره موالك وترضاه عسى أن 
فإن  يرحم عرباتك  أن  وابك من خشيته عسى  عثراتك  واستقله  يرىض عنك 
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اخلطب عظيم واملوت منك قريب وموالك مطلع عىل رسك وعالنيتك، واحذر 
نظره إليك باملقت والغضب وأنت ال تشعر فأجلَّ مقامه وال تستخف بنظره وال 
تتهاون باطالعه، واحذره وال تتعرض ملقته فإنه ال طاقة لك بغضبه وال قوة لك 

بعذابه.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٩٥).
 *

قال اجلنيد سمعت أبا عبداهللا احلارث بن أسد يقول: 
وسأله سائل: إن النعم من اهللا تعاىل عيل ال حتىص، ظاهرة وباطنة، وعامة 
من  يشء  كل  ومع  أسبايب،  كل  ومع  أحوايل  كل  يف  وكبرية،  صغرية  وخاصة، 
بدين وجوارحي وعقيل وطبعي وحيايت وعييش، وكل ما أتقلب فيه، وكل منفعة 
وسائر  وقمر،  وشمس  عيل،  خيتلف  وهنار  ليل  وكل  ودنياي،  ديني  يف  حتدث 
األشياء نعم عيل، إال أين أجدين يف أكثرها غافالً عن شكره عليها، إال النعمة 
وينفس عني غمي، وكاملال  اهللا عني كريب،  فيفرج  ينزل يب  كالكرب  العظيمة 
الكثري يرزقني، فإن عظمت النعمة انتبهت لعظيم قدرها، وموقع منفعتها يل، 
ل، ومحدته عليها، وسائر النعم لقلة  فانتبهت للشكر، وذكرت أهنا من اهللا تفضّ
أنسى أهنا نعمة، فإن ذكرت أهنا نعمة ذكرهتا ذكراً بغري تعظيم هلا، ومل  قدرها 
هتج شدة الشكر عليها، حتى لقد نسيت الشكر عند أكثر النعم، إال عند الفرج 
من الكرب، أو النعمة العظيمة املنفعة. فقال احلارث: هذا فعل عامة العباد من 
اجلاهلني، يعاملون اهللا عىل قدر عظيم إحسانه وقلته، وإن أكثر ما قل من النعم 
لربام كان أكثر منفعة من عظيمها، وربام كان عظيمها يعقب رضاراً يف الدين أو 



(١٢٨)

يف الدنيا، ولربام كان إحسان اهللا يف النعمة الصغرية أكثر من النعمة يف كبريها، 
لعاقبة منفعتها، ولربام عظمت النعمة من سعة الدنيا فيطغى صاحبها وتشغله 
حتى يعيص اهللا فيدخل النار، ولو كانت النعمة أقل من ذلك ملا أطغته وال ألزمته 
كثرة الفرائض فيها فال يقوم هبا، كمن كثرت احلقوق عليه هللا يف السعة، فلم يقم 
اجتالب  الفقري عنده، وال  ليد  بغري مكافأة  الزكاة يف مواضعها  أداء  بحقه من 
محد وال ثناء، وال خمافة ذم. وكذلك صلة القرابة واجلار واملحتاج البني حاجته 
قتله كثرة ماله من  الدين، وربام  الدنيا دون  السعة يف  وغري ذلك. وربام رضته 
حتى  كثرته  ترضه  الذي  الطعام  طيب  من  ذلك  وغري  عليه،  يقتلونه  لصوص 
العليم اخلبري  الولد وقد أخربك  له  تورثه األوجاع واألسقام. وكذلك يوهب 

  z  y  x  w    v  u[ :بعواقب رضر النعم ومنافعها قال تعاىل
قلع  النار، وكذلك  يدخال  أن  بقتله  عنهام  }  |  {  ~Z فرصف 

جِ البحر وكان عند أصحاهبا أن يف ذلك الغرق؛  اخلرض لوحاً من السفينة يف لُجَ
وإنام خرقها لينجوَ أهلها أن ال مترّ بامللك الغاصب فرياها صحيحةً فيأخذها؛ 
 ، نبيٌ تزوجها  ابنةً  رزقا  التفسري:  قيل يف  الغالم.  يبدهلام خرياً من هذا  أنه  فبني 
وخرج من نسلها سبعون نبياً، واهللا أعلم وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ١٠٢).
 *

فيها  التي  قال:  التوكل؟  تشني  التي  األسباب  ما  املحاسبي:  للحارث  قيل 
خوفَ  وتقوي  السكون،  دوام  عن  تشغله  التي  الدنيا،  عىل  واملكابدة  احلرص 
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وح اليقني.  الفَوت؛ فتلك التي يؤمرُ بقطعها حتى يسرتيح برَ
ه قال ال جيد فقده لعلة معرفته بحسن اختيار اهللا  نِعَ قيل: أجيد هذا فقد يشء مُ
له آمالً من اهللا أن يعوضه يف حسن العواقب أفضل من إرادته للعاجل؛ كأنه يراه 
قريبا؛ فمن هاهنا ال جيد فقد يشءٍ منعه. قيل: فام يقويه عىل هذه احلالة؟ قال: 
حسن علمه بحسن تدبري اهللا له فعندها أسقط عن قلبه اختياره لنفسه وريض بام 

اختار اهللا له.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ١٠٨). 
***

NO

وأمرّ  هكذا  بلحيتي  فقلت  ؛  عيلَّ يدخل  أن  يريد  بإنسانٍ  أحسست  لو  قال 
يده عىل حليته كأنه يريد تسويتها من أجل الداخل؛ خلفت أن يعذبني اهللا عىل 
ذلك. ويقول: لو أشفقت هذه النفوس عىل أبداهنا شفقتها عىل أوالدها لالقت 

الرسور يف معادها.
(يعني  بقباقه  كثر  إذا  قال:  سيئاً؟  العامل  يكون  متى  سئل،  حني  حكيم  قال 

: الفم؛ قال مدرك بن حصن الفقعيس: باقُ كالمه والبَقْ
        

وانترشت كتبه، وغضب أن يردّ عليه شيئاً من قوله.
ويقول:  مستورا.  وعيباً  منشورا،  ثناءً  تكون  أن  احذر  يقول:  الرسي  كان 
سمعت أبا جعفر السامك ورأ عندي مجاعةً قد اجتمعوا حويل فوقف ومل يقعد، 



(١٣٠)

ه إيلَّ اجتامعهم حويل. ثم نظر إيلَّ فقال يل: أبا احلسن! رصت مناخاً للبطالني فكرّ
يا رسي  فنوديت:  املحراب  ~: صليت وردي فمددت رجيل يف  وقال 

هكذا جتالس امللوك؟!.
وقال: أردت ماءً مربداً، فرأيت يف منامي جاريةً مزينة. فقالت: يا رسي من 
يعني  هو  فإذا  نومي  من  فاستيقت  برجلها.  رفسته  ثم  !؟  ماءً يربد  مثيل  خيطب 

الكوز مطروح مكسور.
ويقول: ينبغي للعبد أن يكون أخوف ما يكون من اهللا آمن ما يكون من ربه.

ويقول: أهل القلوب احلية؛ منهم من قلوهبم معلقة بالسوابق، ومنهم من 
قلوهبم معلّقة باخلواتيم. هؤالء يقولون: بامذا خيتم لنا؟ وأولئك يقولون: ماذا 

سبق من اهللا لنا؟ 
دُ يف ظلم الليل. رِ ويقول: رأيت الفوائد تَ

ويقول: تصفية العمل من اآلفات أشد من العمل.
إليه  يلقي  ما  مرارة  اهللا  ذكر  حالوة  أورثه  اهللا  بمناجاة  اشتغل  من  ويقول: 

الشيطان.
 *

وكان يقول: اعتللت فدخل عيلَّ ثقالء القراء يعودونني؛ فأطالوا اجللوس؛ 
فآذاين. ثم قالوا: إن أردت أن تدعو اهللا. فمددت يديّ وقلت اللهم علمنا أدب 

العيادة.
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 *
قال اجلنيد سمعت الرسي يقول: خفيت عيلَّ علة ثالثني سنة وذلك أنا كنا 
بنا، فامت رجلٌ من اجلريان فشيعته  نبكر إىل اجلمعة ولنا أماكن عرفت  مجاعة 
قالت يل نفيس:  املسجد،  فلام قربت من  وأضحيت عن وقتي فجئت اجلمعة، 
. فقلت لنفيس: أراك مرائية  اآلن يرونك وقد أضحيت وختلفت. فشق ذلك عيلّ

منذ ثالثني سنة و أنا ال أدري!! 
فرتكت ذلك املكان الذي كنت آتيه؛ فجعلت أصيل يف أماكن خمتلفة.

الناس ال تعمل هلم شيئاً، وال ترتك هلم شيئاً، وال تكشف هلم عن  وقال: 
.y يشءٍ يريد هبذا القول أن تكون أعاملك كلها هللا

 *
فوات  خيش  ولو  يسقط  ال  أنه  الصحيح  الفوائت  قضاء  ترتيب  يف  قال 
العرص  أعاد صالة  املغرب  بعدما صىل  يوم األحزاب   ☺ النبي  اجلامعة، وأن 

ثم أعاد املغرب. 
وذكر عن ابن عقيل: إذا كان عليه فائتة وخيش فوات احلارضة أنه خمري؛ ألن 

كالً منهام واجب.. (الدرر: ص٢٢٥).
***



(١٣٢)

NO

☺عاقبه مالك حينام فرش يف املسجد سجادة، وجابرٌ سلم عىل النبي ☺ وهو 

يصيل فلم يردّ عليه، وخاف عىل نفسه، وأخذه أمرٌ عظيم وكان مل يعلم ما حدث 
من النهي عن الكالم يف الصالة.

 *
قال أبو إسحاق التيمي:



  








   
    



   

   

(حلية األولياء: ج ١٠/ ص ١٠٢).

 *
كان مغيث األسود يقول: زوروا القبور كل يومٍ بفكركم، وتومهوا جوامع 
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أو  اجلنة  إىل  بالفريقني  املنرصف  إىل  وانظروا  بعقولكم،  اجلنة  يومٍ يف  اخلري كل 
النار هبممكم.

وكان زهري البايب يقول:
صر منذ  ال تدخل عىل القايض، وال من يدخل عىل القايض؛ فإين يف هذا المِ

. مخسني سنة ما نظرت إىل وجه قاضٍ وال والِ
 *

مني  فأخذ  قال:  يكتب عني  كان شاب  قال  إياس  أيب  بن  آدم  اخلادم: عن 
دفرتاً ينسخه فظننت به ظن سوء ثم جاء به وعليه ثياب رثة فرفقت به، ثم أمرت 
له بدراهم فلم يقبلها، فجهدت فلم يفعل، ثم أخذ بيدي فمر يب إىل البحر ثم 
أخرج من كمه قدحاً فغرف من ماء البحر ثم قال: ارشب. فرشبت أحىل من 
العسل، ثم قال: من كان يف خدمة من هذه قدرته أي يشء يصنع بدرامهك؟ ثم 

غاب عني فلم أره.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ١٦٠).
***

NO

2
يا أخي إذا نزل بك أمر من فقر أو سقم أو أذ فاستعن باهللا، واستعمل عن 
اهللا الرضا، فإن اهللا مطلع عليك يعلم ضمريك وما أنت عليه، والبد لك من أن 
ينفذ فيك حكمه، فإن رضيت فلك الثواب اجلزيل، واألمن من اهلول الشديد، 



(١٣٤)

وأنت يف رضاك وسخطك لست تقدر أن تتعد املقدور، وال تزداد يف الرزق 
املقسوم، واألثر املكتوب، واألجل املعلوم، ففي أي هذه األفعال تريد أن حتتال 
يف نقضها هبمك، أو بأي قوة تريد أن تدفعها عنك عند حلوهلا أو جتتلبها من 
قبل أواهنا؟ كال واهللا البد ألمر اهللا أن ينفذ فيك، طوعاً منك أو كرها، فإن مل 
جتد إىل الرضا سبيالً فعليك بالتحمل، وال تشك من ليس بأهل أن يُشكى، ومن 
علم أن اهللا هو الضار النافع أسقط خماوف املخلوقني عن قلبه، وراقب اهللا يف 
قربه، وطلب األشياء من معادهنا، فاحذر أن تعلق قلبك بمخلوق تعليق خوف 
أو رجاء، أو تفيش إىل أحد اليوم رسك، أو تشكو إليه بثك، أو تعتمد عىل إخائه. 

واهللا y أعلم.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ١٦٥).
***

NO

اشتهى شبل املدري حلامً فأخذه ليحمله فانحطت عليه احلدأة فاختلسته منه، 
 أخر حدأة  ونازعتها  احلدأة  فأقبلت  قال:  املسجد.  إىل  ورجع  الصوم   فنو
لتغلبها عليه بحذاء منزل شبل. فسقط منها ووقع يف حجر امرأة شبل، فقامت 
وطبخته. فلام رجع شبل إىل منزله ليفطر قدمت امرأته إليه اللحم فقال: من أين 
لك هذا اللحم: فأخربته باحلدأتني وتنازعهام. فبكى شبل وقال: احلمد هللا الذي 

مل ينس شبالً وإن كان شبل ينساه.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ١٦٩).
***
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NO

عن  طرفك  وغض  صلواتك،  أوقات  عىل  وحافظ  خلواتك  يف  اهللا  اتق 
حلظاتك؛ تكن عند اهللا مقرباً يف حاالتك. ا.هـ

عن أيب العباس دخل إىل الفضل اهلاشمي وهو عليل ذا عيال ومل يعرف له 
سبباً، قال فلام قمت قلت يف نفيس: من أين يأكل هذا الرجل؟ فصاح يب يا أبا 

ة فإن هللا ألطافاً خفية. ا.هـ. العباس رد هذه اهلمة الرديّ
NO

اهللا  عىل  لقدمنا  الدنيا  مصائب  لوال  فقال:  رجله،  فكرست  بغلة  رفسته 
مفاليس.

***

NO

 قال الراوي غزونا يف بعض الغزوات فصاففنا العدو، فإذا بفتى إىل جانبي، 
وإذا هو مقنع يف احلديد، فحمل عىل امليمنة حتى ثناها، ومحل عىل امليرسة حتى 

ثناها، ومحل عىل القلب حتى ثناها.. ثم أنشأ يقول:


   


   




(١٣٦)

عليه  فتكالب  مصافه،  إىل  رجع  ثم  عدداً  منهم  فقتل  فقاتل  فحمل  قال: 
العدو، فإذا به قد محل عىل الناس وأنشأ يقول:







فحمل الثالثة وأنشأ يقول:






قال: فحمل فقاتل حتى قتل ~.
 *

قال الراوي رأيت يف تيه بني إرسائيل فتى بال زادٍ وال راحلة فقلت له وهو 
يؤم البيت العتيق:كيف؟ قال يا شيخ: ارفع رأسك هل تر غريه؟ فقلت اذهب 

حيث شئت. ا.هـ.
***

NO

عن عمشط بن زياد يقول: سمعت زهري بن نعيم يقول: جالست الناس منذ 
مخسني سنة فام رأيت أحداً إال وهو يتبع هواه، حتى إنه ليخطئ فيحب أن الناس 
قد أخطئوا. قال سهل: وسمعت من سمع زهرياً حيلف باهللا الذي ال إله هو ألنا 
بمن ال يؤمن باهللا أشبه مني بمن يؤمن باهللا. فذكرت هذا القول لعرشة من أهل 
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الصفاء فمنهم من بكى ومنهم من صاح، ومنهم من انتفض، ومنهم من هبت.. 
(حلية األولياء: ج ١٠/ ص ١٥٧).

 *
قال سهل بن عبداهللا: ال تفتش عن مساوئ ورداءة أخالق الناس، ولكن 
فتش وابحث يف أخالق اإلسالم مالك فيه حتى تسلم، ويعظم قدره يف نفسك. 
قال: الصرب صنفان: أهل الدنيا يصربون للدنيا حتى ينالوا منها، وأهل اآلخرة 

يصربون عىل آخرهتم؛ حتى ينالوا منها. ا.هـ.
وقال: املؤمن من راقب ربه وحاسب نفسه وتزود ملعاده. 

وقال: من اشتغل بام ال يعنيه نال العدو منه حاجته يف يقظته ومنامه.
يُغتاب عندهم، وال  و ال  يغتابون،  أهنم ال  الصديقني  وقال: من أخالق 
يف  واالستثناء  إال  يتكلمون  وال  خيلفوا،  مل  وعدوا  وإذا  بطوهنم،  يشبعون 

كالمهم، وال يمزحون أصالً.
ويقول: املؤمن أكرم عىل اهللا أن جيعل رزقه من حيث حيتسب يطمع املؤمن 

يف موضع فيمنع من ذلك ويأتيه من حيث ال حيتسب.
ويقول: أيام عبد مل يتورع ومل يستعمل الورع يف عمله؛ انترشت جوارحه 
فإذا  الورع  عىل  دله  بالعلم  عمل  فإذا  الشيطان؛  بيد  قلبه  وصار  املعايص  يف 
تورع صار القلب مع اهللا، وإنام سموا ملوكاً ألهنم ملكوا أنفسهم وقهروها 
فالعارفون مالكون ألنفسهم مستظهرون عليها، والغافلون ملكتهم أنفسهم 



(١٣٨)

واستظهرت عليهم بتلوين أهوائها وبلوغ حماهبا ومناها يف األقوال واألحوال 
وسائر األفعال.

وقال ~: يرفع من املنسوبني إىل الصالح يف آخر الزمان اخلشية والورع 
العدو،  وساوس  الورع  وبدل  الدنيا،  وساوس  اخلشية  بدل  فيكون  واملراقبة؛ 
وبدل املراقبة حديث النفس ووساوسها ألنه ال يبايل بام أكل وال ما اغتاب وال 

ما نظر إىل احلرام وما هنى اهللا عنه.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٢١٥).
 *

رسيره،  عىل  وهو  املجلس  فاحتفل  عليه  فدخلوا  يوماً  للناس  معاوية  أذن 
فأجال برصه فيهم فقال: أنشدوين لقدماء العرب ثالثة أبيات جامعة من أمجع 
ما قالتها العرب، ثم قال: يا أبا خبيب فقال: مهيم، قال أنشد ذلك، فقال: نعم 
يا أمري املؤمنني بثالثامئة ألف كل بيت بامئة ألف، قال: نعم إن ساوت، قال أنت 

باخليار، وأنت واف كاف، فأنشده لألفوه األزدي:
      

فقال معاوية: صدق.
     

فقال معاوية صدق.
   

فقال صدق.. (البداية والنهاية: ج ٨/ ص ٣٧١).
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 *
قال أبو حازم: إن بضاعة اآلخرة كاسدة؛ فاستكثروا منها يف أوان كسادها؛ 

فإنه لو قد جاء أوان نفاقها مل تصل منها ال إىل قليلٍ وال إىل كثري.
نأخذ شيئاً  مل  فإذا  إلينا  إن اهللا حببها  قال:  الدنيا.  أبو حازم عن حب  سئل 

يكرهه اهللا، ومل نمنع شيئاً حيبه اهللا مل يرضنا حبنا إياها.
 *

كان ربيعة بن عبدالرمحن يوماً جالساً؛ فغطى وجهه وبكى. فقيل له يف ذلك. 
به  فقال رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علامئهم كالصبيان ما أمروهم 

ائتمروا، وما هنوهم عنه انتهوا.. (حلية األولياء: ج ٣/ ص ١٩٧). 
***

NO

الفتن،  من  بكر  أبا  وإياك  اهللا  عافانا  الزهري:  إىل  األعرج  حازم  أبو  كتب 
منها،  يرمحك  أن  هبا  عرفك  ملن  ينبغي  بحال  أصبحت  فقد  النار.  من  ورمحك 
وأطال  بدنك  من  أصح  بام  عليك،  اهللا  نعم  أثقلتك  قد  كبرياً  شيخاً  أصبحت 
من عمرك، وعلمت حجج اهللا تعاىل مما محلك من كتابه، وفقهك فيه من دينه، 
وفهمك من سنة نبيك ☺. فرمى بك يف كل نعمة أنعمها عليك، وكل حجة 
حيتج هبا عليك، الغرض األقىص. ابتىل يف ذلك شكرك، وأبد فيه فضله عليك، 

   F   E   D   CB   A   @   ?    >   =[ قال:  وقد 



(١٤٠)

y؟  (إبراهيم: ٧)، انظر أي رجل تكون إذا وقفت بني يدي اهللا  Z  H  G
فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها، وعن حججه عليك كيف قضيتها، وال 
حتسبن اهللا راضياً منك بالتغرير، وال قابالً منك التقصري، هيهات ليس كذلك، 

  ,   +   *      )   (   [ تعاىل:  قال  إذ  كتابه  يف  العلامء  عىل  أخذ 
إنك تقول جدل، ماهر عامل قد جادلت  (آل عمران: ١٨٧، اآلية).  Z.  -

واقتداراً  بفهمك،  منك  إدالالً  فخصمتهم،  وخاصمتهم  فجدلتهم،  الناس 
  T   S  R  Q  [  :y اهللا  قول  تذهب، عن  فأين  برأيك،  منك 

(النساء: ١٠٩، اآلية). Z ...]    \  [  Z  Y  X  W  V  U

الظامل وسهلت  آنست  أن  احتقبت،  ما  ارتكبت، وأعظم  ما  أدنى  أن  اعلم 
له طريق الغي بدنوك، حني أدنيت، وإجابتك حني دعيت، فام أخلقك أن تبوء 
بإثمك غداً مع اجلرمة، وأن تسأل عام أردت بإغضائك، عن ظلم الظلمة، إنك 
أخذت ما ليس ملن أعطاك، ودنوت ممن ال يرد عىل أحد حقاً وال ترك باطالً 
حني أدناك، وأحببت من أراد التدليس بدعائه إياك حني دعاك، جعلوك قطباً 
تدور رحى باطلهم عليك، وجرساً يعربون بك إىل بالئهم، وسلامً إىل ضاللتهم 
العلامء، ويقتادون  الشك عىل  يدخلون بك  إىل غيهم، سالكاً سبيلهم.  وداعياً 
هلم،  أعواهنم   أقو وال  وزرائهم،  أخص  تبلغ  فلم  إليهم،  اجلهال  قلوب  بك 
إليهم، فام  إال دون ما بلغت من إصالح فسادهم، واختالف اخلاصة والعامة 
ما  ما أعطوك يف كثري  أقل  أيرس ما عمروا لك يف جنب ما خربوا عليك، وما 
رجل  حساب  وحاسبها  غريك،  هلا  ينظر  ال  فإنه  لنفسك  فانظر  منك.  أخذوه 
قربك  وكيف  وكبرياً،  صغرياً  بنعمه  غذاك  ملن  شكرك  كيف  وانظر  مسئول. 
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وبعدك ممن أمرك أن تكون منه قريباً. مالك ال تنتبه من نعستك. وتستقيل من 
له  فيه دينا، وال أميت  له  يي  أُحْ عثرتك، فتقول واهللا ما قمت هللا مقاماً واحداً 
فيه باطالً، إنام شكرك ملن استحملك كتابه، واستودعك علمه. ما يؤمنك أن 

  ¤   £   ¢    ¡ ے     ~   }[ تعاىل:  اهللا  قال  الذين  من  تكون 
أوذنت  قد  مقام.  دار  يف  لست  إنك  اآلية).   ،١٦٩ (األعراف  Z...§   ¦   ¥

بالرحيل، ما بقاء املرء بعد أقرانه. طوبى ملن كان مع الدنيا يف وجل، يا بؤس 
من يموت وتبقى ذنوبه من بعده. إنك مل تؤمر بالنظر لوارثك عىل نفسك، ليس 
أحد أهالً أن تردفه عىل ظهرك. ذهبت اللذة، وبقيت التبعة، ما أشقى من سعد 
بكسبه غريه، احذر فقد أتيت، وختلص فقد أدهيت، إنك تعامل من ال جيهل، 
والذي حيفظ عليك ال يغفل، جتهز فقد دنا منك سفر، وداو دينك فقد دخله 
سقم شديد، وال حتسبن أين أردت توبيخك أو تعيريك وتعنيفك، ولكني أردت 
أن تنعش ما فات من رأيك، وترد عليك ما عزب عنك من حلمك، وذكرت 
(الذاريات: ٥٥)، أغفلت ذكر من  ZA  @  ?  >  = قوله تعاىل: ]
مىض من أسنانك وأقرانك وبقيت بعدهم كقرن أعضب. فانظر هل ابتلوا بمثل 
ما ابتليت به. أو دخلوا يف مثل ما دخلت فيه. وهل تراه ادخر لك خرياً منعوه. 
ابتليت به من حالك يف صدور العامة،  أو علمك شيئاً جهلوه. بل جهلت ما 
أحلوا،  أحللت  إن  بأمرك،  ويعملون  برأيك  يقتدون  صاروا  أن  بك  وكلفهم 
وإن حرمت حرموا، وليس ذلك عندك. ولكنهم إكباهبم عليك، ورغبتهم فيام 
الرياسة  وطلب حب  وعليهم،  عليك  اجلهل  وغلبة  ذهاب عملهم،  يديك  يف 

وطلب الدنيا منك ومنهم، أما تر ما أنت فيه من اجلهل والغرة؟! 



(١٤٢)

وما الناس فيه من البالء والفتنة؟ ابتليتهم بالشغل عن مكاسبهم، وفتنتهم 
بام رأوا من أثر العلم عليك، وتاقت أنفسهم إىل أن يدركوا بالعلم ما أدركت، 
ويبلغوا منه مثل الذي بلغت، فوقعوا بك يف بحر ال يدرك قعره، ويف بالء ال 

يقدر قدره، فاهللا لنا ولك وهلم املستعان. 
ألوليائه،  أوليائه  يدي  عىل  تعاىل  اهللا  جيريه  جاه  جاهان:  اجلاه  أن  واعلم 
اهللا  رسول  لسان  عىل  نعتهم  جاء  ولقد  شخوصهم،  اخلافية  ذكرهم،  اخلامل 
وإذا  يفتقدوا،  مل  غابوا  إذا  الذين  األبرياء  األتقياء  األخفياء  حيب  اهللا  «إن   :☺

شهدوا مل يعرفوا، قلوهبم مصابيح اهلد، خيرجون من كل فتنة سوداء مظلمة».
  V  U    T   S  RQ  P  O [  V  U    T   S  RQ  P  O فهؤالء أولياء اهللا الذين قال اهللا تعاىل فيهم: 
ةٌ  قَ (املجادلة: ٢٢). وجاه جيريه اهللا تعاىل عىل يدي أعدائه ألوليائه، ومِ Z X  W
يقذفها اهللا يف قلوهبم هلم، فيعظمهم الناس بتعظيم أولئك هلم، ويرغب الناس 

  Ø  ×   Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ [  Ø  ×   Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ فيام يف أيدهيم لرغبة أولئك فيه إليهم: 
مستوراً  عاش  ملن  ينظر  ممن  تكون  أن  أخوفني  وما   .(١٩ (املجادلة:  Z  Ú   Ù
عليه يف دينه، مقتوراً عليه يف رزقه، معزولة عنه الباليا، مرصوفة عنه الفتن يف 
عنفوان شبابه، وظهور جلده، وكامل شهوته، فعنى بذلك دهره، حتى إذا كرب 
سنه، ورق عظمه، وضعفت قوته، وانقطعت شهوته ولذته، فتحت عليه الدنيا 
رش فتوح، فلزمته تبعتها، والقته فتنتها، وأعشت عينيه زهرهتا، وصفت لغريه 
منفعتها، فسبحان اهللا ما أبني هذا الغبن! وأخرس هذا األمر! فهال إذ عرضت 
لك فتنتها ذكرت أمري املؤمنني عمر ـ ريض اهللا تعاىل عنه ـ يف كتابه إىل سعد حني 

خاف عليه مثل الذي وقعت فيه عند ما فتح اهللا عىل سعد:
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(١٤٣)

أما بعد.. فأعرض عن زهرة ما أنت فيه حتى تلقى املاضني الذين دفنوا 
مل  حجاب،  اهللا  وبني  بينهم  ليس  بظهورهم،  بطوهنم  الصقة  أسامئهم،  يف 
تفتنهم الدنيا ومل يفتنوا هبا، رغبوا فطلبوا فام لبثوا أن حلقوا. فإذا كانت الدنيا 
املدخول  رأيه  يف  املأفون  علمه،  يف  واجلاهل  سنه،  يف  هذا  مثلك  من  تبلغ 
املستعتب.  من  وعند  املعول؟  من  عىل  راجعون.  إليه  وإنا  هللا  إنا  عقله.  يف 
نحتسب عند اهللا مصيبتنا، ونشكو إليه بثنا، وما نر منك ونحمد اهللا الذي 
عافانا مما ابتالك به، والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته.. (حلية األولياء: ج ٣/ 

ص ٢٨٣، ٢٨٤،  ٢٨٥، ٢٨٦).

 *
☺) باب (ل) عىل قوله ☺ مرها  غغ) فصل (غ اجلزء الرابع من القاموس ص (٢٦
واغتللت  قال:  بالقاموس:  فوجدناها  الغاللة  عن  بحثنا  غاللة.  حتته  فلتجعل 

الرشاب رشبته، والثوب لبسته حتت الثياب. ا.هـ.
 *

عفراء  ابنا  و  بدر،  يوم  العدوَّ  مواقفي  كنا  ڤ عوف بن  عبدالرمحن  قال 
األنصاريان مكتنفاي، وليس قريب أحد غريمها، فقلت يف نفيس: ما يوقفني ها 
هنا؟! فلو كان يشء ألجيل هذان الغالمان عني، وتركاين. فبينا أنا أحدث نفيس 
أن أنرصف إذ التفت إيل أحدمها فقال: أي عم، هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: 
نعم، وما تريد منه يا ابن أخي؟ فقال: أرنيه، فإين أعطيت اهللا عهداً إن عاينته 
أن أرضبه بسيفي حتى أقتله أو حيال بيني وبينه. فالتفت إيل اآلخر فسألني عن 



(١٤٤)

مثل ما سألني عنه أخوه، وقال مثل مقالته، فبينا أنا كذلك إذ برز أبو جهل عىل 
فرس ذنوب يقوم الصف. فقلت: هذا أبو جهل. فرضب أحدمها فرسه، حتى 
أبو جهل، وحتمل  فأندر فخذه، ووقع  بسيفه  له محله عليه، فرضبه  اجتمع  إذا 
عرضوط كان مع أيب جهل عىل ابن عفراء فقتله، فحمل ابن عفراء اآلخر عىل 

الذي قتل أخاه فقتله. وكانت هزيمة املرشكني.. (أسد الغابة: ج ٤/ ص ٣٨٢).
 *

قيل لسهل بن عبداهللا كيف يقو إيامنه يعني العبد قال: بعلمه أنه عبداهللا 
   ²  ±[ :y وأن اهللا مواله وشاهده، عامل به وبضامئره، قائم عليه. قال اهللا
(الرعد: ٣٣). ويعلم أن مرضته ومنفعته بيده، قادر  Z¹  ¸  ¶      µ  ´   ³
عىل فرحه ورسوره، قادر عىل غمه وأنه به رءوف رحيم. والبد أن يلزم قلبه 

  b[ :y مشاهدة اهللا إياه، وقيامه عليه وأنه مطلع عىل ضمريه، قال اهللا
(البقرة: ٢٣٥). فرياه بقلبه قريباً منه فيستحي Z...i  h   g  f  e  d  c

منه وخيافه ويرجوه وحيبه ويؤثره ويلتجئ إليه ويظهر فقره وفاقته له، وينقطع 
إليه يف مجيع أحواله. فهذه ما البد للخلق أمجعني منها أن يعملوا هبا، بعث اهللا 
أنبياءه عليهم الصالة والسالم هبذا وهلذا ويف هذا، وأنزل الكتاب هلذا،  تعاىل 
وجاءت اآلثار عن نبينا ☺ عىل هذا، وعن أصحابه والتابعني وعملوا به حتى 
فارقوا الدنيا، وكانوا عىل هذا، ال ينكر إال جاهل.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٢٢٠).

 *
قال يف حاشية الزاد (ورطوبة فرج املرأة طاهرٌ كالعرق والريق، واملخاط) 

ا.هـ. الروض املربع.. (حاشية الزاد: ج١ ص ٣٦٤).
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(١٤٥)

 *
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ~: 

قِّتْ يفِ  وَ يُ  ْ ملَ مْ منْ  نْهُ فَمِ  . ةِ يضَ رِ فَ الْ اتِبِ معَ  وَ الرَّ نَنِ  السُّ لَامءُ يفِ  عُ الْ عَ  نَازَ تَ دْ  قَ وَ
لُ  أَهْ لَمُ  عْ يَ ادِيثَ  أَحَ بَلْ  ؛  ةٍ يفَ عِ ضَ ادِيثَ  بِأَحَ أَشياءَ  قَّتَ  وَ منْ  مْ  نْهُ مِ وَ شيئًا.  لِكَ  ذَ
ا  عً بَ أَرْ ا وَ هَ دَ ا بَعْ عً بَ أَرْ رِ وَ بْلَ الظُّهْ تzا قَ قِّتُ سِ وَ منْ يُ ةٌ كَ وعَ ضُ َا موْ يثِ أَهنَّ َدِ لْمِ بِاحلْ عِ الْ
ا  ذَ هَ يفِ  ابُ  وَ الصَّ وَ  . لِكَ ذَ وَ  نَحْ وَ ا  هَ دَ بَعْ ا  عً بَ أَرْ وَ اءِ  عِشَ الْ بْلَ  قَ ا  عً بَ أَرْ وَ الْعَرص  بْلَ  قَ
يفِ  بَتَ  ثَ دْ  قَ وَ ا  هَ ضَ ارَ عَ ما  دُونَ  ةِ  يحَ حِ الصَّ ادِيثِ  األَحَ يفِ  بَتَ  ثَ بِام  لُ  وْ قَ الْ بَابِ  الْ
ولِ اهللاِ  سُ نْ رَ ظْت عَ فِ : «حَ الَ مرَ ڤ قَ يثُ ابْنِ عُ دِ : حَ ادِيثَ ةُ أَحَ يحِ ثَالثَ حِ الصَّ
دَ  بَعْ  ِ تَنيْ عَ كْ رَ وَ بِ  رِ املْغْ دَ  بَعْ  ِ تَنيْ عَ كْ رَ وَ ا  هَ دَ بَعْ  ِ تَنيْ عَ كْ رَ وَ رِ  الظُّهْ بْلَ  قَ  ِ تَنيْ عَ كْ رَ  

مرَ  يثُ ابْنِ عُ دِ : حَ ادِيثَ ةُ أَحَ يحِ ثَالثَ حِ مرَ الصَّ يثُ ابْنِ عُ دِ : حَ ادِيثَ ةُ أَحَ يحِ ثَالثَ حِ الصَّ
☺

بْلَ  يلِّ قَ ولُ اهللاِ ☺ يُصَ سُ انَ رَ : «كَ ةَ ائِشَ يثُ عَ دِ حَ ». وَ رِ جْ فَ بْلَ الْ ِ قَ تَنيْ عَ كْ رَ اءِ وَ عِشَ الْ
ابْنِ  يثِ  دِ حَ كَ لِمٍ  سْ مُ يحِ  حِ هُ يفِ صَ ائِرُ سَ وَ ا  أَيْضً يحِ  حِ الصَّ وَ يفِ  هُ وَ ا»،  بَعً أَرْ رِ  الظُّهْ
 . ِ تَنيْ عَ كْ رِ رَ بْلَ الظُّهْ ىلَّ قَ يُّ صَ ذِ مِ ْ ا الرتِّ هَ حَ حَّ ةٍ صَ ايَ وَ يفِ رِ يحِ وَ حِ ا يفِ الصَّ ذَ كَ هَ مرَ وَ عُ
ابْنِ  يثِ  دِ حَ كَ لِمٍ  سْ مُ يحِ  حِ هُ يفِ صَ ائِرُ سَ وَ ا  أَيْضً يحِ  حِ الصَّ وَ يفِ  هُ وَ ا»،  بَعً أَرْ رِ  ابْنِ الظُّهْ يثِ  دِ حَ كَ لِمٍ  سْ مُ يحِ  حِ هُ يفِ صَ ائِرُ سَ وَ ا  أَيْضً يحِ  حِ الصَّ وَ يفِ  هُ وَ ا»،  بَعً أَرْ رِ  الظُّهْ

رشةَ  نَتَيْ عَ اثْ ةٍ  لَيْلَ وَ مٍ  وْ يَ ىلَّ يفِ  «منْ صَ
 . ِ تَنيْ عَ كْ رِ رَ بْلَ الظُّهْ ىلَّ قَ يُّ صَ ذِ مِ ْ ا الرتِّ هَ حَ حَّ ةٍ صَ ايَ وَ يفِ رِ يحِ وَ حِ ا يفِ الصَّ ذَ كَ هَ مرَ وَ ِعُ تَنيْ عَ كْ رِ رَ بْلَ الظُّهْ ىلَّ قَ يُّ صَ ذِ مِ ْ ا الرتِّ هَ حَ حَّ ةٍ صَ ايَ وَ يفِ رِ يحِ وَ حِ ا يفِ الصَّ ذَ كَ هَ مرَ وَ عُ

 : الَ قَ هُ  أَنَّ  ☺ النَّبِيِّ  نْ  بِيبَةَ عَ أُمِّ حَ يثُ  دِ حَ وَ
ِ تَنيْ عَ كْ رِ رَ بْلَ الظُّهْ ىلَّ قَ يُّ صَ ذِ مِ ْ ا الرتِّ هَ حَ حَّ ةٍ صَ ايَ وَ يفِ رِ يحِ وَ حِ ا يفِ الصَّ ذَ كَ هَ مرَ وَ ِعُ تَنيْ عَ كْ رِ رَ بْلَ الظُّهْ ىلَّ قَ يُّ صَ ذِ مِ ْ ا الرتِّ هَ حَ حَّ ةٍ صَ ايَ وَ يفِ رِ يحِ وَ حِ ا يفِ الصَّ ذَ كَ هَ مرَ وَ عُ

ا:  هَ سريُ نَنِ تَفْ اءَ يفِ السُّ دْ جَ قَ ». وَ نَّةِ يْتًا يفِ الْجَ نَى اهللاُ لَهُ بَ ةٍ بَ يضَ رِ َ فَ ريْ ا غَ عً ةً تَطَوُّ عَ كْ رَ
رشةَ  نَتَيْ عَ اثْ ةٍ  لَيْلَ وَ مٍ  وْ يَ ىلَّ يفِ  رشةَ «منْ صَ نَتَيْ عَ اثْ ةٍ  لَيْلَ وَ مٍ  وْ يَ ىلَّ يفِ  «منْ صَ

اءِ  عِشَ الْ دَ  بَعْ  ِ تَنيْ عَ كْ رَ وَ بِ  رِ املْغْ دَ  بَعْ  ِ تَنيْ عَ كْ رَ وَ ا  هَ دَ بَعْ  ِ تَنيْ عَ كْ رَ وَ رِ  الظُّهْ بْلَ  قَ ا  عً بَ أَرْ
رشةَ  لِهِ يفِ ثِنْتَيْ عَ وْ بَ بِقَ غَّ هُ رَ يحُ فِيهِ أَنَّ حِ يثُ الصَّ َدِ ا احلْ ذَ رِ «فَهَ جْ فَ بْلَ الْ ِ قَ تَنيْ عَ كْ رَ وَ
اتٍ  عَ كَ رَ رش  ا عَ إمَّ ةِ  تُوبَ املْكْ يلِّ معَ  يُصَ انَ  كَ هُ  أَنَّ  : ِ نيْ يحَ حِ الصَّ  ِ يثَنيْ َدِ احلْ يفِ  . وَ ةً عَ كْ رَ
رشةَ  ةً أَوْ ثَالثَ عَ عَ كْ رشةَ رَ  عَ دَ يْلِ إحْ نْ اللَّ ومُ مِ قُ انَ يَ كَ ةً وَ عَ كْ رشةَ رَ نَتَيْ عَ ا اثْ إِمَّ وَ
ةً  عَ كْ بَعِنيَ رَ أَرْ وَ  ةِ نَحْ يْلَ اللَّ مِ وَ يَوْ الْ النَّافِلَةِ يفِ  ةِ وَ يضَ رِ فَ الْ الةِ  وعُ صَ انَ جمْمُ ةً فَكَ عَ كْ رَ



(١٤٦)

».. (جمموع فتاو ابن  يْلِ رِ اللَّ تْ يْلِ بِوَ الةَ اللَّ وتِرُ صَ يُ بِ وَ رِ ارِ بِاملْغْ الةَ النَّهَ وتِرُ صَ انَ يُ كَ
تيمية: ج ٢٢/ص ٢٨٠،٢٨١).

***
NO

قال: البلو من اهللا عىل وجهني: بلو رمحة، وبلو عقوبة. فبلو الرمحة 
تبعث صاحبها عىل إظهار فقره إىل اهللا تعاىل وترك التدبري. وبلو العقوبة تبعث 

صاحبها عىل اختياره وتدبريه.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٢٢٧). 
خصهم  عباداً   y هللا  «إن   :☺ اهللا  رسول  قال  قال:  ڤ عمر ابن  عن 
بالنعم ملنافع العباد يقرها فيهم ما بذلوها؛ فإذا منعوها حوهلا منهم وجعلها يف 

غريهم».. تفرد به عبداهللا بن زيد الكلبي عن األوزاعي.
 *

ابن  يا  وقال:  إليه  بعاممته فجذهبا  «فأخذ  إمساك  الزبري  ☺ عن  النبي  بلغ 
أنفق  «أنفق   :y اهللا  يقول  والعام،  اخلاص  وإىل  إليك  اهللا  رسول  أنا  العوام 
منه  ينزل  باباً مفتوحاً  السامء  إن يف هذه  الطلب،  فيشتد عليك  ترد  عليك، وال 
رزق كل امرئ بقدر نفقته أو صدقته ونيته، فمن قلل قلل عليه، ومن كثر كثر 
عليه». فكان الزبري بعد ذلك يعطي يميناً وشامالً.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٢٢٧). 

***
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(١٤٧)

NO

يقول: كتبت كتاباً فأخذت طيناً من حائط ـ يعني يرتبه ـ فوقع يف نفيس منه 
يشء فقلت: تراب، وما تراب؛ فرأيت فيام ير النائم كأين يقال يل سيعلم الذي 

يقول وما تراب!
 *

عن أيب عبداهللا املغريب، كان يقول يل شيخٌ أصحبه يرشب يف كل أربعة أشهر 
رشبة من ماء. يعني بصاحبه: عيل بن رزين. عاش مئة وعرشين سنة.

وكان أبو عبداهللا املغريب مات عن مئة وعرشين سنة.
 *

قال أبو عبداهللا املغريب: املخصوصون من اهللا y عىل منازل ثالثة: منهم 
البالء لكيال يستغرق اجلزع صربهم فيجدون يف صدورهم  من ضن هبم عن 
حرجاً من قضائه أو يكرهون حكمه. ومنهم من يضن هبم عن جماورة العصاة 
البالء  عليهم  صب  من  ومنهم  للعامل.  وصدورهم  قلوهبم  لتسلم  وخمالطتهم 
صباً وأمدهم بالصرب والرضا، فام ازدادوا بالبالء إال حباً ورضاء بحكمه. وهللا 
عباد أوجدهم نعامً جمردة عليهم، وأسبغ عليهم ظاهر العلم وباطنه، وأمخل عن 

الناس ذكرهم.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٢٤٢).
قال محدون بن أمحد: ال أحد أدون ممن يتزين لدار فانية، ويتحمد إىل من ال 

يملك رضه، وال نفعه.



(١٤٨)

وتسفه رجلٌ عليه فسكت. محدون. وقال: تسفه رجلٌ عىل إسحاق احلنظيل 
فاحتمله وقال: ألي يشءٍ تعلمنا العلم. ا.هـ.

***

NO

شيئاً  يراعوا  أن  نظره  من  فاستحيوا  يراهم  اهللا  بأن  القوم  علم  يقول  كان 
سواه، ومن ذكر اهللا بحقيقة ذكره؛ نيس ذكر غريه ومن نيس ذكر كل يشءٍ يف 

ذكره؛ حفظ عليه كل يشء إذ كان اهللا له عوضاً من كل يشء.
وسئل: فيام جيد العبد اخلالص؟ قال: اخلالص يف اإلخالص؛ فإذا أخلص 
ختلص. قيل: فام عالمة اإلخالص؟ قال إذا مل يكن يف عملك حمبة محد املخلوقني، 

وال خمافة ذمهم؛ فأنت خملص. ا.هـ.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٢٦٠). 
 *

والشافعي،  أبواي،  صالة؛  كل  دبر  يف  هلم  أدعوا  مخسة  عبداهللا:  أبو  قال 
وأبوزرعة، وآخر ذهب عني اسمه.

قال أبو عثامن احلريي: موافقة اإلخوان خريٌ من الشفقة عليهم. وكان يقول 
اخلوف من اهللا يوصلك إىل اهللا. والكرب والعجب يف نفسك؛ يقطعك عن اهللا، 

واحتقار الناس يف نفسك مرض ال يداو.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٢٦١).
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 *
قال اجلنيد بن حممد: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من مل حيفظ القرآن ومل 

يكتب احلديث ومل يتفقه؛ ال يقتد به.
الرسول  أثر  اقتفى  من  إال  اخللق  عىل  مسدودة  كلها  الطرق  يقول:  وكان 

واتبع سنته، ولزم طريقته.
قال عيل بن حبيش: سمعت حممد اجلنيد يقول: سألت عن املعرفة. كيف 
حتيط املعرفة بمن ال تلحقه الفكرة، وال حتيط به العقول وال تتومهه األذهان، 

.y وأعلم خلقه به، أشدهم إقراراً بالعجز عن إدراك عظمته
إيامهنم،  بعقود  وفارقوها  بأبداهنم،  الدنيا  صحبوا  عباداً  هللا  إن   :~ وقال 
إليه صائرون، وفيه مقيمون وإليه راجعون،  ما هم  اليقني عىل  أرشف هبم علم 
فهربوا من مطالبة نفوسهم األمارة بالسوء، الداعية إىل املهالك، املعينة لألعداء، 
املتبعة للهو، املنغمسة يف البالء، إىل قبول داعي التنزيل، املحكم الذي ال حيتمل 

  ³    ²   ±   °   ¯   ®   ¬   « [ يقول:  سمعوه  إذ  التأويل، 
ZÁ      À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸    ¶µ    ´
يف  اهللا  وصدقوا  قلوهبم،  املشغلة  العالئق  حذف  إىل  فأرسعوا   ،(٢٤ (األنفال: 
وعرفوا  املصائب،  عليهم  وهانت  إليه،  توجهوا  فيام  األدب  وأحسنوا  معاملته، 
شهوات  وأماتوا  اجلوارح،  وسالمة  األوقات  سالمة  فاغتنموا  يطلبون،  ما  قدر 
النفوس، وسجنوا مهومهم عن التلفت إىل مذكور سو وليهم، وحرسوا قلوهبم 
لْم من ال خيفى عليه مثقال  عن التطلع يف مراقي الغفلة، وأقاموا عليها رقيباً من عِ



(١٥٠)

ذرة يف بر وال بحر، فانقادت تلك النفوس بعد اعتياصها، واستبقت منافسة ألبناء 
جنسها، فصار شغلها باهللا متصل، وعن غريه منفصل، نظروا بقلوهبم قوله تعاىل: 
وقوله   .(١٠٢ (األنبياء:  Z...1    0    /   .   -   ,  [

  A  @  ?  >  =  <;  :  9    8  7  6  5[ :تعاىل[

(فصلت: ٣١).. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٢٨٠) بترصف. ZE  D  C  B

 *
كان اجلنيد يقول: الورع يف الكالم أشد منه يف االكتساب. وكان يقول: ال 

تسكن إىل نفسك وإن دامت طاعتها لك يف طاعة ربك.
نا من القلب وشغل عن اهللا ا.هـ.. (حلية  وسئل عن الدنيا ما هي؟ قال ما دَ

ج األولياء: ج ١٠/ ص ٢٩٢).

***
NO

عىل  صربه  من  يتعجبون  والناس  السجن،  إىل  ردّ  ثم  يرضب  رجالً   رأ
يكون  ما  أسهل  قلت:  ما مسألتك؟  قال:  فقلت: مسألة؟  إليه.  اجللد؛ فجئت 
حتُ ومل  ؟ قال: إذا كان من رضبنا له يرانا. قال: فَصُ الرضب عليكم أيَّ وقتٍ

أملك السكوت.
NO

يف  إسامعيل  بن  حممد  عينا  ذهبت  يقول:  أيب  سمعت  البلخي:  حممد  قال 
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صغره؛ فرأت والدته يف املنام إبراهيم اخلليل  فقال: يا هذه! قد رد اهللا عىل 
ابنك برصه؛ لكثرة بكائكِ أو لكثرة دعائك؛ فأصبحنا وقد رد اهللا عليه برصه.

***
NO

قلت أليب عبداهللا كيف كان بدء أمرك؟ قال: أهلمت حفظ احلديث وأنا يف 
الكتاب. قلت كم كان سنك؟ قال: عرش سنني أو أقل.

وقال قبل موته بشهر: كتبت عن ألف وثامنني رجالً ليس فيهم إال صاحب 
حديث، كانوا يقولون: اإليامن قولٌ وعمل يزيد وينقص.

وقال حججت ورجع أخي بأمي وختلفت يف طلب احلديث، فلام طعنت يف 
ثامين عرشة؛ جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعني وأقاويلهم.

وقال ~: ما وضعت يف كتايب. الصحيح. حديثاً إال اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ركعتني.

***
NO

كأنه يميش،  النوم،  ☺ يف  النبي  رأيت  يقول:  الفضيل  بن  النجم  سمعت 
بن  قدمه، وضع حممد   ☺ النبي  رفع  فكلام  إسامعيل يميش خلفه،  بن  وحممد 

إسامعيل قدمه يف املكان الذي رفع النبي ☺ قدمه.
وسمعت إبراهيم اخلواص يقول: رأيت أبا زرعة كالصبي بني يدي حممد 
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ابن إسامعيل يسأله عن علل احلديث.
وقال حممد بن أيب حاتم الوراق: سمعت حاشد بن إسامعيل وآخر يقوالن: 
كان أبو عبداهللا البخاري خيتلف معنا إىل مشايخ البرصة وهو غالم، فال يكتب، 
حتى أتى عىل ذلك أيام، فكنا نقول له: إنك ختتلف معنا وال تكتب، فام تصنع؟ 
فقال لنا يوماً بعد ستة عرش يوماً: إنكام قد أكثرمتا عيلَّ وأحلحتام، فاعرضا عيلَّ 

ما كتبتام.
فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد عىل مخسة عرش ألف حديث، فقرأها كلها 

عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه.
ثم قال: أترون أين أختلف هدرا، وأضيع أيامي؟! فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد.

يف  خلفه  يعدون  البرصيني  من  املعرفة  أهل  كان  يقوالن:  وسمعتهام  قال: 
طلب احلديث وهو شاب حتى يغلبوه عىل نفسه، وجيلسوه يف بعض الطريق، 

فيجتمع عليه ألوف، أكثرهم ممن يكتب عنه.
وكان شاباً مل خيرج وجهه.

أن  حيكون  مشايخ  عدة  سمعت  احلافظ:  عدي  بن  عبداهللا  أمحد  أبو  وقال 
حممد بن إسامعيل البخاري قدم بغداد، فسمع به أصحاب احلديث، فاجتمعوا 
إلسناد  هذا  متن  وجعلوا  وأسانيدها،  متوهنا  بُوا  لَ فقَ حديث،  مئة  إىل  وعمدوا 
هذا، وإسناد هذا ملتن هذا، ودفعوا إىل كل واحد عرشة أحاديث ليُلقوها عىل 
عن  البخاري  فسأل  أحدهم،  وانتدب  الناس،  فاجتمع  املجلس،  يف  البخاري 

حديث من عرشته، فقال: ال أعرفه.
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وسأله عن آخر، فقال: ال أعرفه. وكذلك حتى فرغ من عرشته.
فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إىل بعض، ويقولون: الرجل فهم.

ومن كان ال يدري قىض عىل البخاري بالعجز، ثم انتدب آخر، ففعل كام 
فعل األول. والبخاري يقول: ال أعرفه. ثم الثالث وإىل متام العرشة أنفس، وهو 
منهم،  األول  إىل  التفت  فرغوا،  قد  أهنم  علم  فلام  أعرفه.  ال  عىل:  يزيدهم  ال 
فقال: أما حديثك األول فكذا، والثاين كذا، والثالث كذا إىل العرشة، فرد كل 

متن إىل إسناده. وفعل باآلخرين مثل ذلك. فأقر له الناس باحلفظ.
~وكان ~ يقول: أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف غري صحيح.

وكان ~ خيتم يف رمضان كل يومٍ ختمة، ويقوم بعد الرتاويح كل ثالث 
ليال بختمة.

ويقول: أرجو أن ألقى اهللا، وال حياسبني أين اغتبت أحداً.
ويقول: ما اغتبت أحداً قط منذ علمت أن الغيبة ترض أهلها.

☺وعن الفربري: قال رأيت النبي ☺ يف النوم فقال يل: أين تريد فقلت أريد حممد 

ابن إسامعيل البخاري. فقال: أقرئه مني السالم.. (خمترص أعالم النبالء: ص ١٠١٣ج٣). 
 *

قال أبو حفص النيسابوري: من مل يزن أحواله كل وقت بالكتاب والسنة ومل 
يتهم خواطره؛ فال تعده.

***
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NO

كان يقول صنفت هذا املسند الصحيح من ثالث مئة ألف حديث.. (خمترص 
أعالم النبالء: ص ١٠٣٥ج٣).

 *
قال ابن مندة: سمعت أبا عيل النيسابوري احلافظ يقول: ما حتت أديم السامء 

كتابٌ أصح من كتاب مسلم.
~ عرضت كتايب هذا عىل أيب زرعة؛ فكل ما أشار عيلَّ يف  وقال مسلم 
هذا الكتاب املسند أن له علة وسبباً تركته، وكل ما قال إنه صحيح ليس له علة؛ 

فهو الذي أخرجت.
 *

قال حييى بن معاذ: لست أبكي عىل نفيس أن ماتت؛ إنام أبكي عىل حاجتي 
أن فاتت.

وقال: مسكني ابن آدم قلع األحجار أهون عليه من ترك األوزار.
وقال: ال تستبطئ اإلجابة وقد سددت طرقها بالذنوب.

 *
ابن عبدوس أتاه رجلٌ فقال: ما تقول يف اإليامن؟ قال: أنا مؤمن. فقال: عند 
اهللا؟ قال: أما عند اهللا فال أقطع لنفيس بذلك؛ ألين ال أدري بم خيتم يل؛ فبصق 
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الرجل يف وجهه فعمي الرجل من وقته.. (خمترص أعالم النبالء: ص ١٠٥١ج٣).
 *

عن ابن وارة يقول: حرضت أنا وأبو حاتم عند وفاة أيب زرعة، فقلنا: كيف 
نلقن مثل أيب زرعة؟ فقلت: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبداحلميد بن جعفر.

وقال أبو حاتم: حدثنا بندار يف آخرين، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبداحلميد، 
ففتح عينيه، وقال: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، أخربنا عبداحلميد، حدثنا 
 :☺ صالح ابن أيب عريب، عن كثري بن مرة، عن معاذ، قال: قال رسول اهللا 

«من كان آخر كالمه: ال إله إال اهللا». وخرج روحه معه.
ورئي أبو زرعة يؤم املالئكة يف السامء الرابعة؛ فقيل بم نلت هذه املنزلة قال 

برفع اليدين يف الصالة عند الركوع وعند الرفع منه.
ورئي يف املنام: أحلقوا أبا عبيداهللا بأصحابه. يعني أبا زرعة. وهم: أبوعبداهللا، 
وأبوعبداهللا، وأبوعبداهللا سفيان ومالك وأمحد بن حنبل.. (خمترص أعالم النبالء: ص 

١٠٥٤ج٣). 
***

NO

قال إبراهيم احلريب: ملا صنف أبو داود كتاب السنن أُلني أليب داود احلديث 
كام أُلني لداود احلديد.
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وجاء إليه سهل بن عبداهللا التسرتي؛ فرحب به أبو داود، وأجلسه إىل جنبه، 
فقال سهل: يل إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال سهل: حتى تقول قضيتها إن 
أمكن. قال: نعم. قال سهل: أخرج إيلَّ لسانك الذي حتدث به أحاديث رسول 

اهللا ☺ حتى أقبله، فأخرج إليه لسانه فقبله.
قثاةً بمرص ثالثة عرش شرباً، ورأيت أترجةً  أبو داود يف سننه: شربت  قال 

عىل بعريٍ وقد قطعت قطعتني، وعملت مثل عدلني. ا.هـ. 
نَّة، والتسليم هلا، وترك  كان أبو داود ~ عىل مذهب السلف يف اتباع السُ
جملسه  الزم   ،~ أمحد  اإلمام  أصحاب  نجباء  من  وهو  الكالم،  يف  اخلوض 
بَّه بأمحد بن حنبل  مدةً وسأله عن دقائق املسائل يف الفروع واألصول، وكان يشَ

رمحهم اهللا تعاىل.. (خمترص أعالم النبالء: ص ١٠٧٠ج٣). 
 *

كتب األوزاعي إىل أخٍ له: أما بعد فإنه قد أحيط بك من كل جانب، واعلم 
آخر  يكون  وأن  يديه،  بني  واملقام  اهللا  فاحذر  وليلة؛  يومٍ  كل  يف  بك  يسار  أنه 

عهدك به، والسالم.. (احللية: ج٦ ص ١٥١). 
عن األوزاعي: كنا نمزح ونضحك، فأما إذ رصنا يقتد بنا؛ فام أر يسعنا 
التبسم، وقال ~: من أكثر ذكر املوت؛ كفاه اليسري، ومن علم أن منطقه من 

عمله قلّ كالمه.
قال بعض السلف: ما جاء األوزاعي بيشء أعجب إلينا من هذا.
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قال برش بن الوليد: رأيت األوزاعي كأنه أعمى من اخلشوع، وكان ال يكلم 
أحداً بعد صالة الفجر؛ حتى يذكر اهللا تعاىل فإن كلمه أحد أجابه.

نَّة، وقف حيث وقف القوم، وقل بام قالوا،  ~وقال ~: اصرب نفسك عىل السُ

فإنه يسعك ما وسعهم؛  الصالح؛  وكف عام كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك 
فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التي ال 
انفصام هلا، ومن قال بلسانه ومل يعرف بقلبه ومل يصدقه بعمله مل يقبل منه، وكان 

من اخلارسين.. (احللية: ٦ ص ١٥٤).
 *

☺قال يف نيل األوطار: وأخرج مسلم من حديث الرباء أنه ☺ كان يقول بعد 

الصالة: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك».. (نيل األوطار: ج٢ ص٣٥١).
 *

ذكر آيات السكينة يف كتاب اهللا تعاىل:
  ¶    µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ® [ تعاىل:  قوله 
  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸

(البقرة: ٢٤٨). Z Í       Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   ÅÄ

  Z   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©[

(التوبة: ٢٦).

  ±  °   ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦    ¥  [



(١٥٨)

(التوبة: ٤٠).   Z¶  µ  ´  ³  ²

(الفتح: ٤).   ZF  E   D  C  B   A  @  ?  >  =  <[

   k   j   i   h   g   f   e   d   c    b   a   `   _  [

(الفتح: ١٨).   Z q  p  o  n  m  l

   t   s   r   q   p   o   n    m   l   k[

(الفتح: ٢٦).   Z~  }  |  {  z  yx   w  v  u

 *
يف احلديث عنه ☺: «أنه أخذ قبضةً من الرتاب فألقاها يف القرب، ثم قال: 
(طه: ٥٥)».. (حاشية الزاد: ص١٩). ZU  T  S  R  Q  P  O   N[

 *
: «منْ  ولُ قُ ولَ اهللاِ ☺، يَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ يِّ فِ اهللاِ الثَّقَ بْدِ ثِ بن عَ َارِ نِ احلْ عَ
».. (رشح العمد يف بيان مناسك احلج  هِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ دِ هْ رَ عَ نْ آخِ يَكُ لْ تَمرَ فَ جَّ أَوِ اعْ حَ

والعمرة: ج٣ ص ٥٧١). واللفظ ظاهر يف العموم.

لكن لفظة (أو اعتمر) أعلها بعض املحدثني بالشذوذ.. واهللا أعلم.
 *

ولُ اهللاِ  سُ اينِ رَ عَ : «دَ الَ نْ أَبِيهِ قَ يِّ عَ اعِ ُزَ اءِ اخلْ وَ غْ فَ و بْنِ الْ رِ مْ اهللاِ بْنِ عَ بْدِ نْ عَ عَ
تْحِ  فَ الْ دَ  عْ بَ ةَ  بِمكَّ يْشٍ  رَ قُ هُ يفِ  مُ سِ قْ يَ يَانَ  فْ أَيبِ سُ إِىلَ  بِاملٍ  ثَنِي  بْعَ يَ أَنْ  ادَ  أَرَ دْ  قَ ☺ وَ
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(١٥٩)

يدُ  رِ نِي أَنَّكَ تُ لَغَ الَ بَ قَ يُّ فَ رِ مْ و بْنُ أُميَّةَ الضَّ رُ مْ ينِ عَ اءَ الَ فَجَ بًا قَ احِ سْ صَ تَمِ الَ الْ قَ فَ
ولَ  سُ ئْتُ رَ الَ فَجِ بٌ قَ احِ ا لَكَ صَ أَنَ الَ فَ لْ قَ لْتُ أَجَ الَ قُ بًا قَ احِ سُ صَ تَمِ لْ تَ وجَ وَ ُرُ اخلْ
 ، يُّ رِ مْ و بْنُ أُميَّةَ الضَّ رُ مْ لْتُ عَ ؟ قُ : منْ الَ قَ الَ فَ بًا، قَ احِ تُ صَ دْ جَ دْ وَ لْتُ قَ ☺اهللاِ ☺ قُ

 ، أْمنْهُ يُّ َال تَ رِ وكَ الْبِكْ ائِلُ أَخُ الَ الْقَ دْ قَ هُ قَ إِنَّ هُ فَ رْ ذَ احْ هِ فَ مِ وْ بَطْتَ بِالدَ قَ ا هَ : إِذَ الَ قَ
لْتُ  بَّثْ يلِ قُ تَلَ انَ فَ دَّ ي بِوَ مِ وْ ةً إِىلَ قَ اجَ يدُ حَ الَ إِينِّ أُرِ اءِ قَ نْتُ بِاألَبْوَ ا كُ تَّى إِذَ نَا حَ جْ رَ فَخَ
هُ  عُ تُ أُوضِ جْ رَ تَّى خَ ي حَ ىلَ بَعِريِ دْتُ عَ دَ لَ النَّبِيِّ ☺ فَشَ وْ تُ قَ رْ كَ ىلَّ ذَ لَامَّ وَ ا فَ دً اشِ رَ
آينِ  لَامَّ رَ تُهُ فَ بَقْ تُ فَسَ عْ ضَ أَوْ الَ وَ طٍ قَ هْ نِي يفِ رَ ضُ ارِ عَ وَ يُ ا هُ افِرِ إِذَ نْتُ بِاألَصَ ا كُ تَّى إِذَ حَ
مضينَا  لْ وَ أَجَ لْتُ  قُ الَ  قَ ةٌ  اجَ ي حَ مِ وْ قَ إِىلَ  انَتْ يلِ  الَ كَ قَ فَ ينِ  اءَ جَ تُّهُ انْرصفُوا وَ فُ دْ  قَ

».. (سنن أيب داود: ج ١٢/ ص ٥٠٠). يَانَ فْ تُ املْالَ إِىلَ أَيبِ سُ فَعْ ةَ فَدَ نَا مكَّ مْ دِ تَّى قَ حَ
 *

ذكر ابن القيم يف الفوائد: من ترك االختيار والتدبري يف رجاء زيادة أو خوف 
نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم وعلم أن اهللا عىل كل يشءٍ قدير، وأنه 
العبد لنفسه، وأنه  املتفرد باالختيار والتدبري، وأن تدبريه لعبده خريٌ من تدبري 
أعلم بمصلحته من العبد، وأقدر عىل جلبها وحتصيلها، وعلم مع ذلك أنه ال 
بني  نفسه  فألقى  يتأخر،  وال  واحدة  خطوة  تدبريه  يدي  بني  يتقدم  أن  يستطيع 
يديه، وسلم األمر كله إليه فاسرتاح حينئذٍ من اهلموم و الغموم واألنكاد، فتوىل 
وال  العبد  من  تعبٍ  غري  من  وإحسانه  ورمحته  وبره  لطفه  وأراه  أمره  سبحانه 
ه؛ فام أطيب عيشه، وما  نصب؛ ألنه قد رصف اهتاممه كله إليه وجعله وحده مهّ

أنعم قلبه، و أعظم رسوره.



(١٦٠)

وإن أبى العبد إال تدبريه هو لنفسه واختياره هلا دون ربه خاله وما اختاره، 
قلب  فال  احلال؛  وسوء  والنكد  واحلزن  والغم  اهلم  فحرضه  توىل؛  ما  وواله 
يصفوا وال عمل يزكو وال راحة يفوز هبا؛ فهو يكدح يف الدنيا كدح الوحش 

وال يظفر منها بأمل.
 *

ذكر ابن النحاس يف التنبيه قال: ويف صحيح ابن خزيمة أن رسول اهللا ☺ 
قال: «ثالثة ال يقبل اهللا منهم صالة وال تصعد إىل السامء وال جتاوز رؤوسهم؛ 
رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون، ورجلٌ صىل عىل جنازة ومل يؤمر، وامرأة دعاها 
ابن  (وصحيح  ص١٨٤).  النحاس:  البن  (التنبيه  عليه»..  فأبت  الليل  من  زوجها 

خزيمة باب الزجر عن إمامة املرء من يكره إمامته).

 *
ما  اندفع عنك  الوارد عليك؛  إذا دفعت اخلاطر  الفوائد:  القيم يف  ابن  قال 
بعده، و إن قبلته صار فكراً جواال، ومن املعلوم أنّ إصالح اخلاطر أسهل من 

إصالح األفكار؛ فالفكر فيام ال يعني باب كل رش. 
وقال ~: العمر بآخره، والعمل بخامتته، من أحدث قبل السالم بطل ما 
مىض من صالته، ومن أساء يف آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. (الفوائد: ص١٥٩).

 *
 ذكر ابن كثري ~ تعاىل يف التاريخ فتح املدائن وهي مستقر ملك كرس
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وذلك بإمرة سعد بن أيب وقاص؛ فلرياجع ص٦٤ج٧. 
 *

املذهب  فعىل  اجلنازة؛  تكبريات  ببعض  سبق  إذا  ومنها  اإلنصاف:  يف  قال 
يتابع اإلمام يف الذكر الذي هو فيه ثم يقرأ يف أول تكبرية يقضيها.

 *
قال ابن القيم ~ العجب ممن تعرض له حاجة فيرصف رغبته ومهته فيها 
إىل اهللا ليقضيها له، وال يتصد للسؤال حلياة قلبه من موت اجلهل واإلعراض 

وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب مل يشعر بام ينفعه.
 *

حديث: «من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة». أخذ بظاهره أبو حنيفة فلم 
يوجب القراءة للفاحتة، والثالثة عىل الوجوب؛ ألن حديث عبادة يف الصحيح: 
بفاحتة  إال  اإلمام  خلف  يقرؤوا  ال  أن  أمرهم   ☺ النبي  عىل  القراءة  ثقلت  «ملا 
«من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة» فهو ضعيف  الكتاب»، وأما حديث: 
عند احلفاظ، كام بينه الدارقطني.. (فيض القدير: ج٦ص٢٠٨). وهو حممول عىل قراءة 

السورة. (احلاشية، فيض القدير: ج٦ص٢٠٨). 
 *

رٍ  هْ لَّ شَ عِرشينَ كُ ةِ وَ سَ مْ ةٌ بِخَ رَ تَأْجَ سْ انٌ مُ كَّ هُ دُ لٍ لَ جُ نْ رَ ئِلَ شيخُ اإلسالمِ عَ سُ
بَعِنيَ  أَرْ ةِ وَ سَ مْ انَ بِخَ كَّ هِ الدُّ ذِ رُ هَ تَأْجِ ا أَسْ : أَنَ الَ قَ انٌ فَ اءَ إنْسَ قُامشٌ فَجَ ةٌ وَ دَّ ا عِ هُ فِيهَ لَ وَ
رٍ  هْ لَّ شَ عِرشينَ كُ ةِ وَ سَ مْ ةٌ بِخَ رَ تَأْجَ سْ انٌ مُ كَّ هُ دُ لٍ لَ جُ نْ رَ ئِلَ شيخُ اإلسالمِ عَ رٍ سُ هْ لَّ شَ عِرشينَ كُ ةِ وَ سَ مْ ةٌ بِخَ رَ تَأْجَ سْ انٌ مُ كَّ هُ دُ لٍ لَ جُ نْ رَ ئِلَ شيخُ اإلسالمِ عَ سُ



(١٦٢)

دْ  ا قَ ذَ : هَ ابَ أَجَ لِكَ أَمْ ال؟ فَ ُوزُ ذَ لْ جيَ ي. فَهَ ِ رتَ أَشْ امشُ أَبِيعُ فِيهِ وَ قُ الْ ةِ وَ دَّ عِ دُ بِالْ عُ أَقْ وَ
.. (جمموع  لَمُ اهللاُ أَعْ . وَ لَامءِ عُ ْ الْ يلَ وْ رِ قَ ائِزٌ يفِ أَظْهَ لِكَ جَ ذَ ا وَ ةٍ معً ارَ إِجَ يْعٍ وَ َ بَ عَ بَنيْ مجَ

فتاو ابن تيمية: ج ٢٩/ ص ٢٣٧). 

 *
اللديغ:  رقية  الفاحتة يف  تكلم عىل فضل سورة  بعدما   ~ القيم  ابن  قال 
السنة  (رشح  ا.هـ..  داء.  كل  من  هبا  يستشفى  أن  شأهنا  بعض  هذا  بسورة  حقيقٌ 

ج٢٢٢ج٥). للبغوي: ص

 *
سئل سهل بن عبداهللا عن اإليامن ما هو؟ فقال: قولٌ وعمل ونيةٌ وسنة؛ ألن 
اإليامن إذا كان قوالً بال عمل فهو كفر، وإذا كان قوالً وعمالً بال نية فهو نفاق، 

وإذا كان قوالً وعمالً ونية بال سنة فهو بدعة.. (الفتاو: ج٧ص ١٧١).
 *

اجلَبْل: ورد يف حديث أشج عبدالقيس، واجلرب مل يرد ألن اهللا قادرٌ عىل أن 
جيعل العبد مريداً فال يكون اجلرب إال يف حق املخلوق بل أنكر ذلك يف حق الرب 

األئمة كأمحد و األوزاعي والثوري وغريهم. إلخ.. (الفتاو: ج٨ص ٤٦٣).
 *

☺ذكر احلافظ ابن حجر عىل حديث أُيب ملا قال ☺ إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك:  

]Z G  F  E  D فبكى أُيبَ عند ذلك. أنه إنام بكى من الفرح، أو خشية أال 
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يقوم بشكر هذه النعمة التي حصلت له. 
الشكر هللا  نفسه  من  يظهر  أن  نعمة  له  إذا حدث  العبد  أن  يؤخذ من هذا: 

خشية السلب.
 *

قال يف الكشاف: وال يسجد لشكه هل سها؟ ألن األصل عدمه، أو شكّ 
التشهد هل زاد شيئاً أو ال؟. مل يسجد ألن األصل عدم  يف زيادةٍ بأن شك يف 
الزيادة؛ إال إذا شك فيها وقت فعلها بأن شك يف األخرية هل هي زائدةٌ أو ال؟، 
أو وهو ساجد هل سجوده زائدٌ أو ال؟ سجد لذلك؛ جربا للنقص احلاصل فيه 

ج ج ٥٣٧ج ١). بالشك. ا.هـ.. (الكشاف: ص
 *

ةَ عن وجهه؛  فَّ رَ المهَ خَّ يا: كان الشيخ عبداهللا جالساً وأنا حوله قريب فَوَ ؤْ رُ
وقال أبرش بسامل. وذلك ظهر اجلمعة. وهذا فأل بالسالمة إن شاء اهللا تعاىل.

 *
ذكر ابن كثري ~ يف البداية والنهاية قصة مرض النبي ☺:

عن عروة أن عائشة ڤ أخربته: «أن رسول اهللا ☺ كان إذا اشتكى نفث 
☺ فيه  تويف  الذي  وجعه  اشتكى  فلام  بيده،  عنه  ومسح  باملعوذات  نفسه  عىل 

طفقت أنفث عليه باملعوذات التي كان ينفث هبا وأمسح بيد النبي ☺ عنه».. 
(رواه مسلم والسياق للبخاري. صفحة ٢٢٦ ج٥).



(١٦٤)

 *
ڤ كان يقول: اللهم إين أعوذ بك أن  ذكر يف احللية أن عمر بن اخلطاب

تأخذين عىل غرة، أو تذرين يف غفلة، أو جتعلني من الغافلني.
 *

حديث عبداهللا بن الزبري أنه كان يقول يف دبر كل صالة مكتوبة حني يسلم: 
«ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشءٍ قدير، 
وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم، وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل 
قال: الكافرون»،  كره  ولو  الدين  له  خملصني  اهللا  إال  إله  ال  احلسن،  الثناء  وله 

«وكان رسول اهللا ☺ هيللُ هبن دبر كل صالةٍ».. (رواه أمحد ومسلم).
ويف املتفق عليه عن املغرية: «ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك وله 
احلمد وهو عىل كل يشءٍ قدير، اللهم ال مانع ملا أعطيت و ال معطي ملا منعت 

وال ينفع ذا اجلد منك اجلد».. (موارد الظمآن: ج ١ ص٢٥١). 
 *

فصل: قال حممد بن احلسني: ينبغي ملن علمه اهللا القرآن وفضله عىل غريه 
أن حيرص كل احلرص عىل تالوته وتفهمه والعمل به، فيتأدب بآدابه فيستعمل 
تقو اهللا يف الرس والعالنية باستعامل الورع يف مطعمه ومرشبه وملبسه ومسكنه 
بزمانه وأهل زمانه فيحذرهم عىل  ومعاملته وبيعه ورشائه، وأن يكون بصرياً 
يكون  وأن  أمره،  من  فسد  ما  بإصالح  مهتامً  مقبالً عىل شأنه  يكون  وأن  دينه، 
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حافظاً للسانه؛ إن تكلم تكلم بعلم، وأن يكون قليل الضحك؛ إن رس بيشءٍ مما 
يوافق احلق تبسم، وجيتنب كثرة املزاح و أن يكون رفيقاً يف أموره صبوراً عىل 
تعليم اخلري. القرآن والسنة مؤدبان له. حيزن بعلم ويبكي بعلم ويتصدق بعلم 
ويصوم بعلم وحيج بعلم وجياهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم وينبسط يف 

األمور بعلم وينقبض عنها بعلم. ا.هـ.. (موادر الظمآن: ص٤٥٧ ج١).
 *

قال زيد يرفعه إىل النبي ☺ قال:  ڤ عن حممد بن سريين عن أيب هريرة
«إن هللا y مالئكة يف السامء أبرص بعمل بني آدم من بني آدم بنجوم السامء، فإذا 
نظروا إىل عبد يعمل بطاعة اهللا ذكروه بينهم فسموه، وقالوا: أفلح الليلة فالن، 
الليلة  خرس  قالوا:  تعاىل،  اهللا  بمعصية  يعمل  رجالً  رأوا  وإذا  فالن،  الليلة  فاز 

فالن، هلك الليلة فالن».
وهو  زاذان  بن  منصور  عنه  به  تفرد  حممد  حديث  من  غريب  حديث  هذا 
ي حدث به األئمة األعالم، عن أيب النرض،  مّ تابعي من قر واسط وعنه زيد العَ

عن سالم.. (حلية األولياء: ج ٢/ ص ٢٨١).
 *

ث له عبادة؛  إذا أحدث اهللا تعاىل لك علامً فأحدِ أبو قالبة:  ~ قال  قال 
شكراً هللا، وال يكون مهك ما حتدث به الناس.



(١٦٦)

 *
وأبى  فقبله،  دينار  بن  مالك  إىل  فبعث  ماالً،  البرصة  قراء  األمري عىل  م  قسّ
حممد بن واسع أن يقبله، ثم قال يا مالك قبلت جوائز السلطان؟! فقال: يا أبا 
لْ جلسائي. فقالوا: اشرت هبا رقاباً فأعتقها، فقال له حممد بن واسع:  بكر سَ
أنشدك اهللا أقلبك الساعة عىل ما كان عليه قبل؟ فقال: اللهم ال. قال: تر أيُّ 
يشءٍ دخل عليك؟ فقال مالك جللسائه: إنام مالك محار؛ إنام يعبداهللا مثل حممد 

ابن واسع.. (حلية األولياء: ج ٢/ ص ٣٥٤).
 *

☺من فضائل ال إله إال اهللا أهنا أمانٌ من وحشة القرب، يف املسند عن النبي ☺: 

«ليس عىل أهل ال إله إال اهللا وحشة يف قبورهم وال يف نشورهم»، ويف حديث 
مرسل: «من قال ال إله إال اهللا امللك احلق املبني، كل يومٍ مئة مرة كانت أماناً من 
الفقر وأنساً من وحشة القرب، واستجلب به الغنى، واستقرع به باب اجلنة، وهي 
«من قال ال إله إال اهللا امللك احلق املبني، كل يومٍ مئة مرة كانت أماناً «من قال ال إله إال اهللا امللك احلق املبني، كل يومٍ مئة مرة كانت أماناً من 

شعار املؤمنني إذا قاموا من قبورهم».. (موارد الظمآن: ج١/ص٢٩٨).
 *

يعني  كانوا.  إن  املقربة  يف  ارتفع  قد  قاصٍ  صوت  سمع  ملا  قالبة  أبو  قال 
السلف. ليعظمون املوت بالسكينة.. (حلية األولياء: ج ٢/ص ٣٢٣).

 *
وقال ~: إذا بلغك عن أخيك يشءٌ تكرهه؛ فالتمس له العذر جهدك؛ 
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فإن مل جتد؛ فقل يف نفسك لعل ألخي عذرٌ ال أعلمه.
 *

قال ابن القيم ~ يف املدارج (ج٣): فصل: باب التحقيق. إىل أن قال: إذا 
عرف هذا فمصحوب العبد من احلق سبحانه هو معرفته وحمبته وإرادة وجهه 
الكريم وما يستعني به عىل الوصول إليه وما هو حمتاجٌ إليه يف سلوكه. إىل أن 
املحبوبة فإهنا تقطعه عن  العوارض  التحقيق ال يقف مع  قال: فصاحب مقام 
العوارض املكروهة أيضاً فإهنا قواطع ويتغافل عنها ما أمكنه  حمبوبه، وال مع 
وسعها  كلام  دوائرها؛فإهنا  يوسع  ال  رسيعاً،  مراً  والتغافل  باملكاثرة  مترّ  فإهنا 
اتسعت ووجدت جماالً فسيحا فصالت به وجالت ولو ضيقها باإلعراض عنها 

والتغافل الضمحلت وتالشت.ا.هـ.. (املدارج: ج٣/ص٣٨٩). 
 *

قال عبدالرمحن بن مهدي كنت أستقرض للسائل درمهاً أو بعض درهم؛ 
فأنسى أرده عليه فأسهر لذلك.

 *
قال اإلمام ابن القيم ~: حكي عن مجاعة كثرية ممن أدركه األجل وهو 
حريص طالبٌ للقرآن أنه رئي بعد موته وأخرب أنه يف تكميل مطلوبه وأنه يتعلم 

يف الربزخ بعد موته.. (طريق اهلجرتني: ص١١٢).



(١٦٨)

 *
وقال ~ يف خمترص املدارج: فصل: فإن قيل ما تقولون يف صالة من عدم 

اخلشوع فيها؛ هل يعتد هبا أم ال؟ 
قيل: أما االعتداد له بالثواب فال؛ إال بام عقل منها وخشع فيه لربه، قال ابن 

عباس ڤ: ليس لك من صالتك إال ما عقلت منها.
هذه  لتحصل  اإلعادة  وجوب  أردتم  فإن  قوله:  إىل  الكالم   ~ وساق 
الثمرات والفوائد؛ فذاك إليه إن شاء أن حيصلها وإن شاء أن يفوهتا عىل نفسه، 
وإن أردتم وجوهبا أنا نلزمه بإعادهتا ونعاقبه عىل تركها ونرتب عليه أحكام تارك 

الصالة فال. وهذا القول الثاين أرجح القولني.ا.هـ.. (خمترص املدارج: ص١٢٩).
 *

قال ~: فصل: األدب حفظ احلد بني الغلو واجلفاء. قال بعض السلف: 
دين اهللا بني الغايل واجلايف. ثم ذكر من األمثلة الوضوء والصالة، وأنه ال عربة 
باملوسوس وال بصالة النقارين؛ فإن النبي ☺ مل يكن ليأمر بالتخفيف وخيالفه 
وصانه اهللا من ذلك فكان يؤمهم بالصافات، ويذهب الذاهب إىل البقيع فيقيض 
هو  فهذا  األوىل.  الركعة  يف   ☺ الرسول  ويدرك  فيتوضأ  أهله  ويأيت  حاجته 

التخفيف الذي أمر به النبي ☺.
 *

☺اإلشارة باألصبع تارةً تكون يف الدعاء كام روي عن النبي ☺ أنه كان يفعله 
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يف دعائه عىل املنرب، وتارةً يف الثناء عىل اهللا كام يف التشهد، وكام أشار النبي ☺
بأصبعه بعرفة وقال: اللهم اشهد.

أصبعه  ورفع  فهكذا  أحدكم  دعا  إذا  قال:  أنه  ڤ هريرة أيب  عن  وروي 
املشرية، وهكذا ورفع يديه مجيعاً.

وروي عن ابن عباس ڤ: قال االستغفار أن يشري بأصبع واحدة.
وروي عن عائشة ڤ قالت: إن اهللا حيب أن يدعى هكذا وأشارت بالسبابة.
وروي عن ابن الزبري قال: إنكم تدعون أفضل الدعاء هكذا، وأشار بأصبعه..

(فتح الباري رشح البخاري البن رجب: ج٦/ص٣٠٢).

 *
عىل قوله: ويقول بعد وتره ثالثاً: (سبحان امللك القدوس). زاد ابن القيم 
وغريه: (رب املالئكة والروح)، ويقول: (اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك 
ج٢/ الزاد:  (حاشية  عليك)..  ثناءً  أحيص  ال  منك  وبك  عقوبتك  من  وبمعافاتك 

ص١٩٩).

 *
قال يف آخره:  ابن مسعود.  ابن رجب: حديث  الباري لإلمام  فتح  قال يف 
(وإذا شك أحدكم يف صالته فليتحرّ الصواب فليتم عليه، ثم يسلم، ثم يسجد 

سجدتني، يعني: ويسلم).



(١٧٠)

 *
يبني  فإنه  الثوري قال كانوا يقولون: إن كان أول ما شك  ~: عن  قال 
. وإن زاد به الشك ورأ أنه من  عىل اليقني، و إن ابتيل بالشك. يعني أنه يتحرَّ

الشيطان مل يلتفت إليه.
 *

حكي عن احلسن بن عيل أنه سجد من غري سهوٍ ظهر منه، وقال إين حدثت 
نفيس.

وروي عن أمحد أنه سجد للسهو يف صالته؛ وقال: إين حلظت ذلك الكتاب. 
إىل  العلامء  السهو فذهب كثري من  العلامء يف وجوب سجود  اختالف  ثم ذكر 
وجوبه. ثم قال: وقال الشافعي: هو سنة بكل حال. وحكي رواية عن أمحد. 

(فتح الباري: البن رجب ج٥١٦/٦).

***

NO

األول: التظلم. الثاين: االستعانة عىل تغيري املنكر. الثالث:  وهو ستة أشياء:
االستفتاء. الرابع: حتذير املسلمني من الرش مثل املجروحني من الرواة، واملشاورة 
بمصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه، أو غري ذلك عىل وجه طلب النصيحة. 
اخلامس: أن يكون جماهراً بفسقه، أو بدعته فيجوز ذكره بذلك، وحيرم بغريه من 
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العيوب. السادس: التعريف: إذا كان معروفاً بلقب مثل األعمش، واألعرج، 
واألحول؛ ال عىل وجه التنقيص.

 *
أسباط  بن  ويوسف  الثوري  اجتمع  أنه  املدارج:  خمترص  يف  القيم  ابن  ذكر 
ووهيب بن الورد فقال سفيان: كنت أكره موت الفجأة، أما اليوم فوددت أين 
أنه  البقاء؛ ذكر  الفتنة، فقال يوسف: إين ال أكره طول  أنه يتخوف  ميت؛ ذكر 
لعله يصادف يوماً يتوب فيه ويعمل صاحلاً. فقيل لوهيب ما تقول أنت؟ فقال: 
الثوري بني عينيه وقال: روحانية  . فقبل  إليه، أحبه إيلّ أنا ال أختار شيئاً أحبه 

ورب الكعبة.
 *

القرآن يف نحو تسعني موضعاً. وهو واجبٌ  قال اإلمام أمحد: الصرب يف 
بإمجاع األئمة وهو نصف اإليامن؛ فإن اإليامن نصفان؛ نصفٌ صربٌ ونصف 

شكر.
 *

ثم  اهللا،  اشكر  الصاحلني:  إخوانه  بعض  إليه  فكتب  السلطان رجالً  حبس 
يِّد هو وجمويس مبطون بقيدٍ واحد، فكان  قُ رضب. فكتب إليه: اشكر اهللا. ثم 
الرجل  معه  ذهب  ذهب.  وكلام  مرات،  احلاجة  لقضاء  بالليل  يقوم  املجويس 
فيقف عىل رأسه حتى يقيض حاجته. فكتب إليه صاحبه: اشكر اهللا. فقال: عىل 



(١٧٢)

ماذا أشكر اهللا و أيّ بالءٍ فوق ما أنا فيه؟! فكتب إليه صاحبه: لو جعل الزنار 
الذي يف وسطه. يف وسطكَ كام جعل القيد يف رجلك ما كنتَ تصنع؟؛ فاشكر 

اهللا عىل سالمة الدين. ا.هـ.. (من حاشيةٍ عىل خمترص املدارج: ص ٢٥١).
 *

ذكر ابن القيم هتوين البالء بأمرين أحدمها: عدّ نعم اهللا عليه و أياديه عنده، 
اهللا  نعم  إىل  بالنسبة  البالء، ورآه  فيه من  ما هو  فإذا عجز عن عدها هان عليه 
عليه كقطرة من بحر. الثاين: تذكر سوالف النعم التي أنعم اهللا هبا عليه.. (خمترص 

املدارج: ص ١٩٣).
***

NO

عنوان سعادة  فهذه  استغفر؛  أذنب  وإذا  أعطي شكر،  وإذا  ابتيل صرب،  إذا 
العبد، وقد سئل النبي ☺ ما النجاة؟ كام ورد يف احلديث، فقال: «كف عليك 

لسانك وليسعك بيتك وابكِ عىل خطيئتك».
 *

قال بعض السلف الزم األدب ظاهراً وباطناً فام أساء أحدٌ األدب يف الظاهر 
إال عوقب ظاهراً وما أساء أحدٌ األدب باطناً إال عوقب باطناً.

 *
السنن،  بحرمان  عوقب  باألدب  هتاون  من   ~ املبارك  بن  عبداهللا  قال 
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عوقب  بالفرائض  هتاون  ومن  الفرائض،  بحرمان  عوقب  بالسنن  هتاون  ومن 
بحرمان املعرفة؛ فإن اهللا سبحانه هيأ اإلنسان لقبول الكامل بام أعطاه من األهلية 
واالستعداد، وأخرب عن قبول النفس للفجور والتقو، ثم خص بالفالح من 
زكاها فنامها وعالّها ورفعها بآدابه التي أدب هبا رسله وأنبياءه وأولياءه، وحكم 

بالشقاء عىل من دساها وحقرها ودنسها.. (خمترص املدارج: ص ٢٦٧). 
 *

الراجح  والعقل  الشبهات  ورود  عند  الناقد  البرص  حيب  اهللا  إن  لبعضهم 
ڤ من مكة  ابن عباس  أيب مليكة: صحبت  ابن  الشهوات، عن  عند حلول 
إىل املدينة فكان يصيل ركعتني فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفاً حرفاً 

ويكثر يف ذلك من النشيج والنحيب.. (خمترص املدارج: ص ٣٨٦).
 *

قال ابن القيم ~ يف خمترص املدارج: اعلم أن القلب إذا خال من االهتامم 
بالدنيا والتعلق بام فيها من مالٍ أو رياسة أو صورة، وتعلق باآلخرة وباالهتامم 
هبا من حتصيل العدة والتأهب للقدوم عىل اهللا y فذلك أول فتوحه وتباشري 
به  ويتقرب  فيفعله  منه  ربه  به  يرىض  ما  ملعرفة  قلبه  يتحرك  ذلك  فعند  فجره؛ 
إليه، وما يسخطه منه فيجتنبه وهذا عنوان صدق إرادته؛ فإن كل من أيقن بلقاء 
البد  املرسلني؟  أجبتم  وماذا  تعبدون؟  كنتم  ماذا  كلمتني:  عن  سائله  وأنه  اهللا 
باب  له  فتح  فإذا متكن يف ذلك  إليه؛  املوصلة  ملعرفة معبوده والطريق  ينتبه  أن 
األنس باخللوة والوحدة واألماكن اخلالية التي هتدأ فيها األصوات واحلركات 



(١٧٤)

فإنه حينئذ جتتمع عليه قو قلبه وتسد عنه األبواب التي تفرق مهه وتشتت قلبه 
ثم يفتح له باب حالوة العبادة بحيث ال يكاد يشبع منها؛ بحيث أنه إذا دخل يف 
دّ أنه ال خيرج منها، ثم يفتح له باب حالوة استامع كالم اهللا y، ثم  الصالة وَ
يفتح له باب عظمة اهللا املتكلم به وشهود جالله، ثم يفتح له باب احلياء من ربه؛ 
وهو أول شواهد املعرفة وهو نورٌ يقع يف القلب يريه ذلك النور أنه واقفٌ بني 
يدي ربه y فيستحي منه يف خلواته وجلواته، ويرزق عند ذلك دوام املراقبة 
للرقيب األعظم ودوام التطلع إىل حرضة العيل األعىل حتى كأنه يراه ويشاهده 
وشاهداً  ألصواهتم  سامعاً  خلقه  إىل  ناظراً  عرشه  عىل  مستوياً  سامواته  فوق 
التقلبات  سائر   فري القيومية  بمشهد  الشعور  باب  له  يفتح  ثم  لبواطنهم، 
الكونية وتصاريف الوجود بيده سبحانه؛ فعند ذلك إذا وقع نظره عىل يشءٍ من 
املخلوقات دلّه عىل خالقه وبارئه بل يناديه كل يشءٍ من املخلوقات بلسان حاله 
أنا صنع اهللا الذي أتقن كل يشءٍ خلقه؛ فالسعيد كل السعيد واملوفق كل املوفق 
من مل يلتفت عن ربه تبارك وتعاىل يميناً وال شامالً، وال اختذ سواه رباً وال وكيالً 

وال مدبراً وال نارصاً وال حبيباً..إلخ.. (خمترص املدارج: ص ٣٨٩).
 *

قال وهب كان لسليامن  ألف بيت أعاله قوارير وأسفله حديد، فركب 
الريح يوماً فمر بحراث حيرث فنظر إليه احلراث، فقال: لقد أويت آل داود ملكاً 
، فحملت الريح كالمه فألقته يف أذن سليامن ، قال: فنزل حتى أتى  عظيامً
احلراث، وقال: إين سمعت قولك وإنام مشيت إليك لئال متنى ماال تقدر عليه، 
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احلراث:  فقال  داود،  آل  أويت  مما  خري  منك  تعاىل  اهللا  يقبلها  واحدة  لتسبيحة 
(حلية األولياء: ج ٤/ ص ٥٩). أذهب اهللا مهك كام أذهبت مهي..

 *
قال وهب بن منبه: إن هللا تعاىل داراً يف السامء الرابعة يقال هلا البيضاء فيها 
عن  فيسألونه  األرواح  تلقته  الدنيا  أهل  من  امليت  مات  فإذا  املؤمنني،  أرواح 

أخبار الدنيا كام يسأل الغائب أهله إذا قدم عليهم.. (حلية األولياء: ج ٤/ ص ٦٠).
 *

«ماء   :☺ اهللا  قال رسول  فقال:  العلم؟  أوتيت  أين  من  ابن خزيمة  سئل 
زمزم ملا رشب له»، وإين ملا رشبت سألت اهللا علام نافعاً.. (خمترص سري أعالم النبالء: 

ج٣/ص١١٦٠).

 *
قال أبو عيسى الرتمذي ملا صنفت هذا الكتاب وعرضته عىل علامء احلجاز 
بيته  يف  اجلامع.  يعني  الكتاب.  هذا  كان  ومن  به،  فرضوا  وخراسان  والعراق 

فكأنام يف بيته نبيٌ يتكلم.. (خمترص سري أعالم النبالء: ج٣/ص١٠٨١).
 *

احلَبيل: اإلمام الشهيد قايض مدينة برقة، حممد بن احلَبيل.
أتاه أمري برقة، فقال: غداً العيد، قال: حتى نر اهلالل، وال أفَطّر الناس، 
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العبيدية  رأي  من  هذا  وكان  املنصور  كتاب  جاء  هبذا  فقال:  إثمهم،  وأتقلد 
بالطبول  األمري  فأصبح  هالل،  ير  فلم  رؤية  يعتربون  وال  باحلساب،  يفطرون 

والبنود وأهبة العيد.
فقال القايض: ال أخرج وال أصيل، فأمر األمري، رجالً فخطب.

وكتب بام جر إىل املنصور، فطلب القايض إليه، فأحرض، فقال له: تنصل، 
يستغيث  وكان  مات،  أن  إىل  الشمس  يف  فعلق  فأمر،  فامتنع،  عنك،  وأعفو 
الظاملني.. (خمترص سري  فلعنة اهللا عىل  فلم يسق. ثم صلبوه عىل خشبة.  العطش، 

أعالم النبالء: ج٣/ص١٢٣٨).

 *
اجتمع  وقد  عمر،  فيها  دار  يف  كأين  منامي  يف  رأيت  الصبغي:  اإلمام  قال 
: أن أجيبهم، فامزلت أُسأَل وأجيب وهو  الناس عليه يسألونه املسائل، فأشار إيلَّ
، فقلت: يا أمري املؤمنني، ما النجاة من  ، أصبت امْضِ يقول يل: أصبت، امْضِ
الدنيا أو املخرج منها؟ فقال يل بإصبعه: الدعاء، فأعدت عليه السؤال فجمع 

نفسه كأنه ساجد خلضوعه.
ثم قال: الدعاء.. (خمترص سري أعالم النبالء: ج٣/ص١٢٥٠).

 *
يْبَة جفوة وال كل لقاءٍ مودة؛ وإنام هو تقارب  قال إبراهيم احلريب: ليس كل غَ

القلوب.
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 *
يقول سليامن املسيطري يقول أبو عبدالرمحن فهد العبيد وبيده مترة: واهللا ما 

نستحق هذه التمرة يعني عىل اهللا.
 *

مطعمهم:  يف  عليهم  حساب  ال  ثالثة  قال:  أنه  األوزاعي  عن  يذكر  وكان 
(جامع العلوم واحلكم البن رجب: صاملتسحر، والصائم حني يفطر، وطعام الضيف.. (جامع العلوم واحلكم البن رجب: ص١٩٣).

 *
قال: قال رسول اهللا  ڤ يف حتفة األحوذي رشح الرتمذي عن أيب هريرة
☺: «من صىل بعد املغرب ست ركعات مل يتكلم بينهن بسوء عدلن له بعبادة 

ثنتي عرشة سنة».. (ص٢٩٨ ج/٢) ذكره األلباين يف السلسلة الضعيفة وقال: ضعيف جداً، وهو 
عن عمر بن أيب خثعم قال الذهبي يف ترمجته: له حديثان منكران هذا أحدمها.

 *
بعض  يف  البحر  ركب  القالنيس  عبداهللا  أبا  أن  بكر  بن  عبدالواحد  حدثنا 
ونذروا  وترضعوا  املركب  أهل  فدعا  مركبهم،  يف  الريح  به  فعصفت  سياحته 
النذور. وقالوا: أي عبداهللا كلنا قد عاهدنا اهللا ونذرنا نذراً إن نجانا اهللا، فانذر 
أنت نذراً وعاهد اهللا عهداً. فقلت: أنا متجرد من الدنيا، مايل والنذر. فأحلوا عيل 
فقلت: هللا عيل نذر إن خيلصني اهللا مما أنا فيه ال آكل حلم الفيل. فقالوا: إيش هذا 
النذر؟ وهل يأكل حلم الفيل أحد؟ فقلت: كذا وقع يف رسي وأجر اهللا عىل 
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لساين. فانكرست السفينة ووقعت يف مجاعة من أهلها إىل الساحل فبقينا أياماً مل 
نذق ذواقاً. فبينام نحن قعود إذا بولد فيل فأخذوه وذبحوه فأكلوا حلمه وعرضوا 
عيلَّ أكله فقلت: أنا نذرت وعاهدت اهللا أن ال آكل حلم الفيل. فاعتلوا عيل بأين 
فأكلوا  العهد.  عىل  وثبت  عليهم  فأبيت  الضطراري.  العهد  فسخ  ويل  مضطر 
فلم  أثره،  وتتبع  ولدها  تطلب  الفيلة  إذ جاءت  نيام  هم  فبينام  وناموا.  وامتلئوا 
تزل تشم الرائحة حتى انتهت إىل عظام ولدها فشمته ثم جاءت وأنا أنظر إليها، 
فلم تزل تشم واحداً واحداً، فكلام شمت من واحد رائحة اللحم داسته برجلها 
أو بيدها فقتلته، حتى قتلتهم كلهم، ثم أقبلت إيل فلم تزل تشمني فلم جتد مني 
رائحة اللحم، فأدارت مؤخرها وأومأت بخرطومها، أي اركب، فلم أفقه عىل ما 
أومأت فرفعت ذنبها ورجلها، فعلمت أهنا تريد مني ركوهبا، فركبتها فاستويت 
موضع  إىل  ليلتي  يف  يب  جاءت  أن  إىل  عنيفاً  سرياً  يب  فسارت  وطيء  يشء  عىل 
أنزل، فتدلت برجلها حتى نزلت عنها. فسارت  أن  إيلَّ  زرع وسواد، وأومأت 
سرياً أشد من سريها يب، فلام أصبحت رأيت زرعاً وسواداً وناساً. فحملوين إىل 
ملكهم وسألني ترمجانه فأخربته بالقصة وما جر عىل القوم فقال يل: تدري كم 
السري الذي سارت بك الليلة فقلت: ال. فقال: مسرية ثامنية أيام. سارت بك يف 

ليلة؟ فلبثت عندهم إىل أن محلت ورجعت.. (حلية األولياء: ج ٤/ ص ٣٢٥).
 *

الذي جاء بعيل يقوده وهو أرمد: سلمة بن األكوع، كام يف صحيح مسلم، 
فيقول:  يكرب  أن  قبل  بوجهه  علينا  يقبل   ☺ اهللا  رسول  «كان  أنس:  وحديث 

تراصوا واعتدلوا».. (متفق عليه، حاشية املقنع: ص ١٤٠).
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 *
العلم بقرب  املدارج: فأما قرص األمل فهو  ~ يف خمترص  القيم  ابن  قال 
الرحيل ورسعة انقضاء مدة احلياة، وهو من أنفع األمور للقلب فإنه يبعثه عىل 
صحائف  طي  ومبادرة  السحاب  مر  متر  التي  الفرصة  وانتهاز  األيام  معافصة 
األعامل ويثري ساكن عزماته إىل دار البقاء، وحيثه عىل قضاء جهاز سفره وتدارك 

الفارط منه ويزهده يف الدنيا ويرغبه يف اآلخرة.
والرشاب  بالطعام  البدن  حياة  جعل   y اهللا  أن  فكام   :~ أيضاً  وقال 
فحياة القلب بدوام الذكر واإلنابة إىل اهللا y وترك الذنوب والغفلة اجلاثمة 

عىل القلب والتعلق بالرذائل والشهوات املنقطعة عن قريب. 
 *

☺ذكر وفد األزد الذين قال عنهم النبي ☺ حينام رأ زهيم وسمتهم وكالمهم 

(البداية .. (البداية والنهاية:ج٥/ص٩٤). قال: «حكامء علامء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء»
***

NO

قال ابن القيم ~ تعاىل: ومن مراتب احلياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العامل 
وذهاب الدنيا وأهلها يف دار احليوان وهي احلياة التي شمر إليها املشمرون وسابق 
إليها املسابقون ونافس فيها املتنافسون وهي التي أجرينا الكالم إليها. إىل أن قال 
~: وإذا كانت حياة أهل اإليامن والعمل الصالح يف هذه الدار حياة طيبة فام 
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الظن بحياهتم يف الربزخ وقد ختلصوا من سجن الدنيا وضيقها، فام الظن بحياهتم 
يف دار النعيم املقيم الذي ال يزول وهم يرون وجه رهبم تبارك وتعاىل بكرة وعشيا، 
ويسمعون خطابه تبارك وتعاىل؛ فإن قلت ما السبب يف ختلف النفس عن طلب هذه 
احلياة التي ال خطر هلا؟ وما الذي زهدها فيها؟ وما سبب رغبتها يف احلياة الفانية؟ 
قيل: أقو األسباب ضعف اإليامن؛ فإن اإليامن هو روح األعامل والباعث عليها 
واآلمر بأحسنها والناهي عن أقبحها. والسبب الثاين: جثوم الغفلة عىل القلب؛ 

فإن الغفلة نوم القلب.. (خمترص املدارج: ٣٧٧ص).
 *

عطس رجل عند أيب عبداهللا أمحد بن حنبل فلم حيمد اهللا؛ فانتظره، فلام أراد 
أن يقوم. قال أبو عبداهللا: كيف تقول إذا عطست؟ قال: أقول احلمد هللا. فقال 

أبو عبداهللا: يرمحك اهللا.
NO

وال جييب املتجيش بيشء، فإن قال احلمد هللا. قيل له هنيئاً مريئاً، أو هناك اهللا. ذكره 
نّة.. (اآلداب الرشعية: ج٢ص٣٢٩). (اآلداب الرشعية: جيف الرعاية الكرب، وكذا ابن عقيل: قال ال نعرف فيه سُ

 *
قوله: ويسن قيام الليل، وافتتاحه بركعتني خفيفتني حلديث أيب هريرة: «إذا 
قام أحدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتني خفيفتني».. (رواه مسلم). ثم قال: 
ووقته أي قيام الليل. من الغروب إىل طلوع الفجر، فالنافلة بني العشائني من 

ج٢٢٠ج٢). قيام الليل.. (حاشية الزاد: 
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 *
طعامكم  «كيلوا  يقول:   ☺ اهللا  رسول  سمعت  قال:  برس  بن  عبداهللا  عن 
(رواه البخاري).. (حلية األولياء: ج٧ص١٩٢) وهو يف مسند اإلمام أمحد  يبارك لكم فيه»

و صحيح ابن حبان وابن ماجة.
 *

قال ابن حبيق: وقال يوسف بن أسباط: خرجت من شيح وهي بلدة. راجالً 
وذا  عيل،  يسلم  حانوته  من  ذا  فقام  عنقي،  عىل  وجرايب  املصيصة،  أتيت  حتى 
يسلم، فطرحت جرايب ودخلت املسجد أصيل ركعتني فأحدقوا يب، واطلع رجل 
ورجعت  جرايب  فأخذت  هذا؟  عىل  قلبي  بقاء  كم  نفيس:  يف  فقلت  وجهي،  يف 
قي وعنائي إىل شيح فام رجع إيلَّ قلبي إىل سنتني.. (صفة الصفوة: ج ٤/ ص ٢٦٢). رَ بعَ

 *
أول من أحدث الرشفات واملحراب واملنارات األربع عمر بن عبدالعزيز يف 
إمارة الوليد بن عبدامللك ملا حج قدم املدينة فقال ألبان: أين بنياننا من بنيانكم؟ 
٣٦٨(منسك إبراهيم احلريب: ٣٦٨). (منسك فقال أبان: بنيناه بنيان املساجد، وبنيتموه بنيان الكنائس.. 

 *
قال ابن القيم ~ يف خمترص املدارج: الدرجة األوىل: أن تؤثر اخللق عىل 
نفسك يف ما ال خيرم عليك دينا، وال يقطع عليك طريقاً يعني إىل اهللا وال يفسد 
عليك وقتاً مع اهللا. قوله: «وال يقطع عليك طريقاً»؛ أي ال يقطع عليك طريق 
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يَّتك عىل  الطلب إىل اهللا تعاىل مثل أن تؤثر جليسك عىل ذكر اهللا وتوجهك ومجْعِ
اهللا فتكون قد آثرت عىل اهللا بنصيبك من اهللا وهذا عني الغبن. قال وكل سبب 
يعود عليك بصالح قلبك ووقتك وحالك مع اهللا فال تؤثر به أحداً؛ فإن آثرت 

به فإنام تؤثر الشيطان عىل اهللا وأنت ال تعلم.. (ص٢٣٩).
 *

قال ~: قول صاحب املنازل: ال يلح يف الدعاء فإن ذلك يقدح يف رضاه. 
قال إذا كان الداعي يلح يف الدعاء بأغراضه وحظوظه العاجلة؛ أما إذا ألح عىل 
اهللا بام فيه سؤال رضاه والقرب منه فإن ذلك ال يقدح يف مقام الرضا. ويف األثر: 

إن اهللا حيب امللحني يف الدعاء. 
 *

~قال الشافعي ~: رضا الناس غاية ال تدرك فعليك بام فيه صالح نفسك فالزمه.

 *
الباري  فتح  التكبري من  يديه يف  يرفع  أين  إىل  باب  الكرماين يف  قال حرب 
البن رجب: ربام رأيت أمحد يرفع يديه إىل فروع أذنيه، وربام رفعهام إىل منكبيه، 

وربام رفعهام إىل صدره، ورأيت األمر عنده واسعاً.
 *

قال ابن القيم ~ يف خمترص املدارج: حقيقة التوبة ثالثة: الندم عىل ما سلف
منه يف املايض، واإلقالع عنه يف احلال، والعزم عىل أن ال يعاوده. وهذه رشوط 
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التوبة، يندم ويقلع ويعزم.
عىل  احلق  هذا   أد أنه  يتيقن  وال  عليه  حق  فألهنا  التوبة؛  اهتام  وأما  قال: 
الوجه املطلوب؛ فيخاف أنه ما وىف التوبة حقها، وأهنا مل تقبل منه وأهنا توبة علَّة 
كتوبة أرباب احلوائج واملحافظني عىل منازهلم بني الناس، أو أنه تاب حمافظةً عىل 
حاله فتاب للحال ال خوفاً من ذي اجلالل، أو أنه تاب طلباً للراحة، أو اتقاء 
ما خيافه عىل عرضه وماله ومنصبه، أو لضعف داعي املعصية يف قلبه ومخود نار 
شهوته، ونحو ذلك من العلل التي تقدح يف كون التوبة خوفاً من اهللا وتعظيامً 

حلرماته وإجالالً له وخوفاً من سقوط املنزلة عنده.
ومن اهتام التوبة أيضاً: ضعف العزيمة والتفات القلب إىل الذنب الفينة بعد 

الفينة وتذكر حالوة مواقعته فربام تنفس وربام هاج هائجه.
بأنه قد تاب حتى كأنه أعطي  التوبة طمأنينته ووثوقه من نفسه  ومن اهتام 

منشوراً باألمان.. (خمترص املدارج: ص٥١). 
 *

يف صفة جلسة االسرتاحة رواياتٌ ثالث. أحدها: كاجللسة بني السجدتني. 
(اإلنصاف:  عىل قدميه وال يلصق إليتيه باألرض. (اإلنصاف:  والثانية: عىل قدميه وإليتيه. والثالثة:

ج٢/ص٧٢).

 *
قال ابن القيم ~ يف خمترص املدارج: فاحذر كل احلذر أن تسأله شيئاً معيناً 
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خريته وعاقبته مغيبةٌ عنك؛ فإذا مل جتد من سؤاله بدا فعلقه عىل رشط علمه تعاىل 
فيه اخلرية، وقدم بني يدي سؤالك االستخارة استخارة من ال علم له بمصاحله 

وال قدرة له عليها وال يملك لنفسه رضاً وال نفعاً. 
 *

يسمعه  كأنام  نفسه  فليقدر  القرآن  عليه  قرئَ  فمن  وباجلملة   :~ وقال 
به فإذا حصل له مع ذلك السامع. له وبه وفيه. ازدمحت معاين  من اهللا خياطبه 
املسموع ولطائفه وعجائبه عىل قلبه وازدلفت إليه بأهيا يبدأ فام شئت من علمٍ 
وحكمةٍ وتعرفٍ وبصرية وهداية وعربة، إىل غري ذلك، وأما الوقوف عىل الغاية 
جعل  الذي  باملسموع  املقصودة  الغاية  إىل  والسفر  التطلب  فهو  حني  كل  يف 
وسيلةً إليها، وهو احلق y؛ فإنه غاية كل مطلب وأن إىل ربك املنتهى، وليس 
وراء اهللا مرمى، وال دونه مستقر، وال تقر العني بغريه البتة، وكل مطلوب سواه 
فظل زائل وخيال مفارق مائل وإن متتع به صاحبه فمتاع الغرور. ا.هـ. (خمترص 

املدارج: ١٢٠).
***

NO

١ـ   اللهم إين أسألك بأنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد 
ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد.

بديع  املنان  احلنان  أنت  إال  إله  ال  احلمد  لك  بأن  أسألك  إين  اللهم  ـ   ٢
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الساموات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام يا حي يا قيوم.. (جمموعة التوحيد: ج٢/
ص٧٣٥). 

(البقرة: ١٦٣).   Z Ø  ×  Ö    Õ     Ô    Ó  ÒÑ       Ð  Ï[  ٣ ـ
(آل عمران:١ ـ ٢).    Z )    (   '    &  %   $  #  "  ! ٤ ـ  ]

(األنبياء: ٨٧).   Zt  s  r     q  p  o   n  m  l [ ـ   ٥
دعوة ذي النون.

 *
  Æ       Å  Ä [  Æ       Å  Ä ]  عن قوله تعاىل:  ☺ سئل النبي ☺ عن ابن عباس ڤ
 ورو .y (كرسيه): موضع قدميه والعرش ال يقدر قدره إىل اهللا ZÇ
ابن جرير من طريق جويرب عن احلسن البرصي أنه كان يقول الكريس هو العرش

والصحيح أن الكريس غري العرش. ا.هـ.. (من تفسري ابن كثري ص ٦٨٥).
 *

قال يف اإلنصاف: لو أدرك ركعتني من الرباعية املعادة مل يسلم مع إمامه بل 
يقيض ما فاته. نص عليه وهذا الصحيح من املذهب.

وقال اآلمدي: له أن يسلم.
رباعية  من  أدرك  فلو  يتمها؛  املعادة  يف  واملسبوق  القناع:  كشاف  يف  وقال 
 :☺ قوله  لعموم  نصاً  معه.  يسلم  ومل  ركعتني  منها  فاته  ما  ركعتني قىض 

ج٦٠٢ج١). «وما فاتكم فأمتوا»، وقيل يسلم معه.ا.هـ.. (ص 



(١٨٦)

 *
قال يف حاشية الروض وحيرم عىل الذكر استعامل منسوج بذهبٍ أو فضة. 
وقال الشيخ: ملا ذكر علم احلرير، ويف العلم الذهب نزاع بني العلامء، واألظهر 
جوازه أيضا؛ فإن يف السنن عن النبي ☺ أنه هنى عن لبس الذهب إال مقطعا. 
يسري  يباح  أنه  األظهر:  وهو  الرابع  قال  ثم  أقوال؛  أربعة  موضعٍ  يف  ى  كَ وحَ
الذهب يف اللباس والسالح؛ فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فام دون. 
وقال أبو بكر ڤ: يباح. واختاره املجد وهو رواية عن أمحد و ألنه يسري أشبه 

جج٥١٨ج١).  احلرير ويسري الفضة.. (حاشية الروض: ص
 *

قوله ورسائرهم مصونة. يعني مستورة. مل يكشفوها ملن انبسطوا له وإن كان 
البسط يقتيض اإللف واطالع كل من املتباسطني عىل رس صاحبه؛ فإياك ثم إياك 
أن تطلع من باسطته عىل رسك مع اهللا ولكن اجذبه وشوقه للخري واحفظ وديعة 

اهللا عندك ال تعرضها لالسرتجاع. ا.هـ.. (من خمترص املدارج: ص٣٨٣).
 *

]قال ابن كثري عىل قوله تعاىل: ]|  {  ~  ےZ (البقرة: ٢٢٢)، مفهومه 

حل قرباهنن إذا انقطع الدم وقد قال به طائفة من السلف. قال جماهد وعكرمة 
وطاووس: انقطاع الدم حيلها لزوجها لكن بأن تتوضأ.. (ص ٥٩١ ج١). 

 *
قال ابن القيم ~ فصل: منزلة الغرية. ثم قال بعد كالم سبق: وغرية العبد 
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لربه نوعان: غرية من نفسه أن ال جيعل شيئاً من أعامله و أقواله و أحواله وأوقاته 
وأنفاسه لغري ربه. وغريةٌ من غريه؛ وهي أن يغضب ملحارمه إذا انتهكت وحلقوقه 
إذا هتاون هبا املتهاونون. إىل أن قال: وأما تدارك قوته فيغار ببذهلا يف الطاعة قبل 
 اهللا ويتدارك قو أن تذهب يف غري طاعة  يغار عليها  فهو  بالضعف  تتبدل  أن 
العمل الذي حلقه الفتور بأن يكسوه قوة ونشاطاً غرية له عليه.. (املدارج: ص٣٢٦).

 *
ذكر اإلمام ابن كثري ~ يف البداية والنهاية ترمجة أمري املؤمنني عثامن ڤ، 
ثم قال: فصل: ومن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة أنه مجع الناس عىل قراءة 

واحدة.. (ج ٧ ص ٢١٦).
وقال ابن القيم ~ تعاىل يف املدارج: قرة عني املحب ونعيمه ولذته ونعيم 
روحه يف طاعة حمبوبه بخالف املطيع كرهاً ير أنه لوال ذلّ قهره وعقوبة سيده 

ملا أطاعه بخالف املحب.. إلخ.
 *

ابن خطل إنام أبيح قتله يوم الفتح؛ ألهنا مباحة للنبي ☺ تلك الساعة.
 *

قال ابن القيم ~ يف املدارج: ومنها أن كل قدرٍ يكرهه العبد وال يالئمه؛ 
ال خيلو إما أن يكون عقوبة عىل ذنب فهو دواء ملرض لوال تدارك احلكيم إياه 
بذلك  إال  تنال  ال  لنعمة  سبباً  يكون  أو  اهلالك  إىل  املرض  به  لرتامى  بالدواء 
املكروه؛ فاملكروه ينقطع ويتالشى و ما يرتتب عليه من النعمة دائمٌ ال ينقطع 
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فإذا شهد العبد هذين األمرين انفتح له باب الرضا عن ربه يف كل ما يقضيه له 
ويقدره.. (خمترص املدارج: ص٢٠٩).

 *
قال الشيخ عيل بن إبراهيم املشيقح من تالميذ الشيخ عمر بن سليم ضبطت 
عىل الشيخ عمر يف اليوم والليلة أربعني جزءاً مع ما هو فيه من التدريس والقضاء 

والعبادة ~.
وقال أيضاً: ملا أراد الشيخ حممد بن عبداهللا السليم أن يكرب للصالة أول ما 
ا، ثم قال: أين تريد من تدخل عليه؟  فَدَّ قدم لربيدة أمسكه الشيخ عبداهللا بن 

يعني تأهب ألمرك يف هذه الصالة، واحذر وأقبل عىل صالتك.
 *

«ال تسبوا األموات فإهنم قد  ☺: قالت: قال رسول اهللا ☺: حديث عائشة ڤ
أفضوا إىل ما قدموا».. (رواه البخاري: رقم ١٣٩٣).

 *
ةِ  امَّ لِعَ بُدَّ  ال  وَ الوساوس:  من  للعبد  يعرض  ما  ذكر  يف  اإلسالم  شيخ  قال 
مْ  نْهُ مِ ا؛ وَ نَافِقً ا أَوْ مُ افِرً يَصريُ كَ ا فَ ِيبُهَ نْ النَّاسِ منْ جيُ ؛ فَمِ سِ اوِ سَ وَ هِ الْ ذِ نْ هَ َلْقِ مِ اخلْ
ا أَنْ  إِمَّ ينَ فَ ا طَلَبَ الدِّ َا إال إذَ ِسُّ هبِ نُوبُ فَال حيُ الذُّ اتُ وَ وَ هَ بَهُ الشَّ لْ مرَ قَ دْ غَ منْ قَ
الةِ  سِ يفِ الصَّ اوِ سَ وَ نْ الْ ضُ لِلنَّاسِ مِ رِ عْ ا يَ َذَ هلِ ا؛ وَ نَافِقً ا أَنْ يَصريَ مُ إِمَّ نًا وَ مِ ؤْ يَصريَ مُ
ةَ إىلَ  ابَ نَ ادَ اإلِ ا أَرَ بْدِ إذَ هُ لِلْعَ ضُ رُّ ثُرُ تَعَ كْ َنَّ الشيطَانَ يَ لُّوا ألِ ْ يُصَ ا ملَ ُمْ إذَ ضُ هلَ رِ عْ ما ال يَ
الةِ  سِ يفِ الصَّ اوِ سَ وَ نْ الْ ضُ لِلنَّاسِ مِ رِ عْ ا يَ َذَ هلِ ا؛ وَ نَافِقً ا أَنْ يَصريَ مُ إِمَّ نًا وَ مِ ؤْ الةِ يَصريَ مُ سِ يفِ الصَّ اوِ سَ وَ نْ الْ ضُ لِلنَّاسِ مِ رِ عْ ا يَ َذَ هلِ ا؛ وَ نَافِقً ا أَنْ يَصريَ مُ إِمَّ نًا وَ مِ ؤْ يَصريَ مُ
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مْ  هِ ِ ريْ ضُ لِغَ رِ عْ لِّنيَ ما ال يَ صَ ضُ لِلْمُ رِ عْ ا يَ ذَ لِهَ ؛ فَ بِهِ الَ  االتِّصَ يْهِ وَ بَ إلَ رُّ التَّقَ هِ وَ بِّ رَ
نْدَ طُالبِ  دُ عِ ا يُوجَ َذَ هلِ ةِ وَ امَّ ضُ لِلْعَ رِ عْ َّا يَ ثَرَ ممِ ينِ أَكْ الدِّ لْمِ وَ عِ لِ الْ ةِ أَهْ َاصَّ ضُ خلِ رِ عْ يَ وَ
لُكْ رشعَ  ْ يَسْ هُ ملَ مْ ألَنَّ هِ ِ ريْ نْدَ غَ يْسَ عِ اتِ ما لَ بُهَ الشُّ سِ وَ اوِ سَ وَ نْ الْ ةِ مِ بَادَ عِ الْ لْمِ وَ عِ الْ
نْدَ طُالبِ  دُ عِ ا يُوجَ َذَ هلِ ةِ وَ امَّ ضُ لِلْعَ رِ عْ َّا يَ ثَرَ ممِ ينِ أَكْ الدِّ لْمِ وَ عِ لِ الْ ةِ أَهْ َاصَّ ضُ خلِ رِ عْ يَ نْدَ طُالبِ وَ دُ عِ ا يُوجَ َذَ هلِ ةِ وَ امَّ ضُ لِلْعَ رِ عْ َّا يَ ثَرَ ممِ ينِ أَكْ الدِّ لْمِ وَ عِ لِ الْ ةِ أَهْ َاصَّ ضُ خلِ رِ عْ يَ وَ

ا مطْلُوبُ الشيطَانِ  ذَ هَ . وَ هِ بِّ رِ رَ نْ ذِكْ لَةٍ عَ فْ اهُ يفِ غَ وَ ىلَ هَ بِلٌ عَ قْ وَ مُ ؛ بَلْ هُ هُ اجَ نْهَ مِ اهللاِ وَ
نْ اهللاِ.  مْ عَ هُ دَّ طْلُبُ صَ مْ يَ هُ وُّ دُ إِنَّهُ عَ ةِ فَ بَادَ عِ الْ لْمِ وَ عِ ِمْ بِالْ هبِّ ينَ إىلَ رَ هِ جِّ تَوَ مُ الفِ الْ بِخِ
يذَ  تَعِ سْ آنِ أَنْ يَ رْ قُ ئَ الْ ارِ ا أَمرَ قَ َذَ هلِ : ]?  @  ZD   C  B  A. وَ اىلَ الَ تَعَ ]قَ

لْبَ  قَ الْ ثُ  تُورِ بِهِ  ورِ  املْأْمُ هِ  جْ وَ الْ ىلَ  عَ آنِ  رْ قُ الْ ةَ  اءَ قِرَ إِنَّ  فَ يمِ  جِ الرَّ الشيطَانِ  نْ  مِ بِاَهللاَِّ 
  v  u  t [ : اىلَ الَ تَعَ قَ . وَ اءً فَ شِ طُمأْنِينَةً وَ ينًا وَ قِ هُ يَ يدُ زِ تَ ظِيم وَ عَ يامنَ الْ اإلِ
لْبَ  قَ الْ ثُ  تُورِ بِهِ  ورِ  املْأْمُ هِ  جْ وَ الْ ىلَ  عَ آنِ  رْ قُ الْ ةَ  اءَ قِرَ إِنَّ  فَ يمِ  جِ الرَّ الشيطَانِ  نْ  مِ لْبَ بِاَهللاَِّ  قَ الْ ثُ  تُورِ بِهِ  ورِ  املْأْمُ هِ  جْ وَ الْ ىلَ  عَ آنِ  رْ قُ الْ ةَ  اءَ قِرَ إِنَّ  فَ يمِ  جِ الرَّ الشيطَانِ  نْ  مِ بِاَهللاَِّ 

لُّ  كُ هُ  ِدُ جيَ َّا  ممِ ا  ذَ هَ وَ  .Z¢   ¡ ے     ~   }   |{   z    y   x   w
؛  آنِ رْ قُ اعِ بِالْ تِفَ نْ االنْ لْبَ عَ قَ لَ الْ غَ هِ أَنْ يَشْ سِ اوِ سَ يدُ بِوَ رِ ؛ فَالشيطَانُ يُ هِ سِ نْ نَفْ نٍ مِ مِ ؤْ مُ

  p   o  n  m[ : اىلَ الَ تَعَ نْهُ قَ يذَ مِ تَعِ سْ آنَ أَنْ يَ رْ قُ أَ الْ رَ ا قَ ئَ إذَ ارِ قَ أَمرَ اهللاُ الْ ]فَ

Z t  s  r  q.. إلخ. (من الفتاو: جمموع فتاو ابن تيمية: ج ٧/ ص ٢٨٢). 

 *
وقال ~: فصل وال بد من التنبيه عىل قاعدة حترك القلوب إىل اهللا تعاىل 
لَمْ أَنَّ  : اعْ ولُ نَقُ . فَ تِهِ وَّ قُ لِ اهللاِ وَ وْ يَّةِ بِحَ لِّ كُ ا بِالْ نْهَ بُ عَ هَ َا أَوْ تَذْ اهتُ لُّ آفَ تَقِ فتعتصم به فَ
يَ  هِ بَّةُ وَ ا املْحَ اهَ وَ أَقْ . وَ اءُ جَ الرَّ فُ وَ َوْ اخلْ بَّةُ وَ : املْحَ ةٌ y ثَالثَ لُوبِ إىلَ اهللاِ قُ اتِ الْ كَ َرِّ حمُ
ولُ يفِ  زُ يَ هُ  إِنَّ فَ فِ  َوْ اخلْ الفِ  بِخِ ةِ  رَ اآلخِ وَ يَا  نْ الدُّ يفِ  ادُ  رَ تُ َا  ألَهنَّ َا  اهتِ لِذَ ادُ  رَ تُ ةٌ  ودَ صُ مقْ
 .Z*  )  (  '  &  %  $  #  "  !   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! [ : اىلَ الَ اهللاُ تَعَ ةِ قَ رَ اآلخِ
ى  لْقِ تُ بَّةُ  ، والْمحَ يقِ نْ الطَّرِ وجِ عَ رُ الْخُ نْ  منْعُ مِ الْ رُ وَ جْ الزَّ نْهُ  مِ ودُ  صُ املْقْ فُ  َوْ اخلْ وَ
فُ  َوْ اخلْ وَ يْهِ  إلَ هُ  ونُ سريُ يَكُ َا  هتِ وَّ قُ وَ ا  هَ فِ عْ رِ ضَ دْ قَ ىلَ  عَ وَ حمْبُوبِهِ  إىلَ  السريِ  يفِ  بْدَ  عَ الْ



(١٩٠)

ىلَ  ِبُ عَ ظِيمٌ جيَ لٌ عَ ا أَصْ ذَ هُ فَهَ ودُ قُ اءُ يَ جَ الرَّ بُوبِ وَ يقِ املْحْ نْ طَرِ جَ عَ ْرُ هُ أَنْ خيَ نَعُ مْ يَ
ونَ  يَكُ أَنْ  ِبُ  دٍ جيَ لُّ أَحَ كُ ونِهِ وَ بِدُ ةُ  بُودِيَّ عُ الْ هُ  لَ لُ  ْصُ إِنَّهُ ال حتَ فَ هُ  لَ تَنَبَّهَ  يَ أَنْ  بْدٍ  لِّ عَ كُ
ثُهُ  بْعَ هُ حمَبَّةٌ تَ نْدَ ونُ عِ دْ ال يَكُ يَانِ قَ بْدُ يفِ بَعْضِ األَحْ عَ الْ إِنْ قِيلَ فَ هِ. فَ ِ ريْ ا هللاَِِّ ال لِغَ بْدً عَ

: ا شيئَانِ هَ كُ َرِّ نَا حيُ لْ ؟ قُ لُوبَ قُ كُ الْ َرِّ أَيُّ يشءٍ حيُ ىلَ طَلَبِ حمْبُوبِهِ فَ عَ
ثُهُ  بْعَ هُ حمَبَّةٌ تَ نْدَ ونُ عِ دْ ال يَكُ يَانِ قَ بْدُ يفِ بَعْضِ األَحْ عَ الْ إِنْ قِيلَ فَ هِ. فَ ِ ريْ ا هللاَِِّ ال لِغَ بْدً ثُهُ عَ بْعَ هُ حمَبَّةٌ تَ نْدَ ونُ عِ دْ ال يَكُ يَانِ قَ بْدُ يفِ بَعْضِ األَحْ عَ الْ إِنْ قِيلَ فَ هِ. فَ ِ ريْ ا هللاَِِّ ال لِغَ بْدً عَ

أَمرَ  ا  َذَ هلِ بِهِ وَ لُوبَ  قُ الْ لِّقُ  عَ تُ هِ  رِ ةَ ذِكْ ثْرَ بُوبِ ألَنَّ كَ لِلْمحْ رِ  كْ ةُ الذِّ ثْرَ ا: كَ مهُ دُ أَحَ
 ،Z  Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì [  : اىلَ تَعَ الَ  قَ فَ ثِريِ  كَ الْ رِ  كْ بِالذِّ  y اهللاُ 

]Z Ö  Õ  Ô (األحزاب: ٤١ ـ ٤٢). 

  D   C   B   A   [  : اىلَ تَعَ اهللاُ  الَ  قَ امئِهِ  نَعْ وَ آالئِهِ  ةُ  عَ طَالَ مُ  : الثَّاينِ وَ
   -  [  : اىلَ تَعَ الَ  قَ وَ  ،ZÑ  Ð  Ï   Î  Í  Ì[  : اىلَ تَعَ الَ  قَ وَ  ،ZE

 ،ZA   @   ?   >   =    <[  : اىلَ تَعَ الَ  قَ وَ  ،Z1   0   /   .
نْ  مِ ا  فِيهَ ما  وَ ضِ  األَرْ وَ امءِ  السَّ ريِ  خِ تَسْ نْ  مِ يْهِ  لَ عَ بِهِ  اهللاُ  م  أَنْعَ ما  بْدُ  عَ الْ رَ  كَ ذَ ا  إِذَ فَ
بُدَّ  فَال  هِ  ِ ريْ غَ يامنِ وَ اإلِ نْ  مِ بَاطِنَةِ  الْ مِ  النِّعَ نْ  مِ يْهِ  لَ عَ بَغَ  أَسْ ما  وَ انِ  َيَوَ احلْ وَ ارِ  جَ األَشْ
رِ  جْ الزَّ وَ يدِ  عِ وَ الْ آيَاتِ  ةُ  عَ طَالَ مُ هُ  كُ رِّ َ حتُ فُ  َوْ اخلْ لِكَ  ذَ كَ وَ ثًا  اعِ بَ هُ  نْدَ عِ لِكَ  ذَ ثِريَ  يُ أَنْ 
وِ  فْ عَ الْ لْمِ وَ احلِْ مِ وَ رَ كَ ةُ الْ عَ طَالَ هُ مُ كُ َرِّ اءُ حيُ جَ لِكَ الرَّ ذَ كَ هِ وَ وِ نَحْ ابِ وَ سَ احلِْ ضِ وَ رْ عَ الْ وَ
نِهِ  مُّ ىلَ تَضَ ضُ التَّنْبِيهِ عَ رَ غَ إِنَّام الْ . وَ عٌ اسِ يدِ وَ حِ الم يفِ التَّوْ الْكَ اءِ وَ جَ دَ يفِ الرَّ رَ ما وَ وَ
لَّم.  سَ بِهِ وَ حْ صَ آلِهِ وَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ ىلَّ اهللاُ عَ صَ لَم وَ اهللاُ y أَعْ ةٍ وَ ارَ نَى إشَ نَاءَ بِأَدْ تِغْ االسْ

(جمموع فتاو ابن تيمية: ج ١/ ص ٩٥).

 *
 التسليم: عدم املعارضة بشبهةٍ تعارض اخلرب أو شهوةٍ تعارض األمر، أو إرادةٍ 
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(١٩١)

تعارض اإلخالص أو اعرتاض يعارض القدر و الرشع. وصاحب هذا التخلص 
(خمترص  هو صاحب القلب السليم الذي ال ينجو يوم القيامة إال من أتى اهللا به.. 

املدارج: ص١٨٤). 

 *
قال بعض السلف: مهمت أن أسأل اهللا أن يكفيني مؤونة النساء ثم قلت يشءٌ 
☺مل يسأله رسول اهللا ☺؛ ثم إن اهللا كفاين فكانت املرأة واجلدار عندي يشءٌ واحد.

 *
عن يعىل بن عبيد قال سمعت سفيان الثوري يقول لو كان معكم من يرفع 
؟ قلنا: ال. قال فإن معكم من يرفع  احلديث إىل السلطان أكنتم تتكلمون بيشءٍ

احلديث.. (احللية: ٧/ص٧٣). 
وقال سفيان: خرجت أنا وشيبان الراعي مشاةً إىل احلج؛ فلام رصنا ببعض 
قد  الكلب  هذا   تر أما  لشيبان:  فقلت  عارضنا،  قد  بأسد  نحن  إذا  الطريق 
عرض لنا. فقال يل: ال ختف يا سفيان، ثم صاح باألسد فبصبص ورضب بذنبه 
مثل الكلب فأخذ شيبان بأذنه فعركها، فقلت له: ما هذه الشهرة. فقال يل: وأي 
شهرة تر يا ثوري. لوال كراهية الشهرة ما محلت زادي إىل مكة إال عىل ظهره.

 *
قال ابن مفلح يف اآلداب: ينبغي اإلشارة إىل ذكر العمل باحلديث الضعيف 
فيام ليس فيه حتليل وال حتريم كالفضائل، وعن أمحد ما يوافق هذا؛ كقوله نكتب 



(١٩٢)

هذه األحاديث. يعني املغازي ونحوها. أما إذا جاء احلالل واحلرام أردنا أقواماً 
هكذا. فقبض كفيه مجيعاً و أقام إهباميه.

إذا  يقول:  بن حنبل  أمحد  أبا عبداهللا  اخلطيب: سمعت  بن  بكر  أبو   ورو
روينا عن رسول اهللا ☺ يف احلالل واحلرام شددنا يف األسانيد، وإذا روينا عن 
يف  تساهلنا  يرفعه؛  وال  حكامً  يضع  ال  وما  األعامل  فضائل  يف   ☺ اهللا  رسول 

األسانيد.. (اآلداب الرشعية:ج٢/ ص ٢٨٦).
 *

عبدالواحد بن زيد، قال: خرجت أنا وحممد بن واسع ومالك بن دينار نحو 
بيت املقدس فسمعنا منادياً من تلك الرمال: يا حمفوظ يا مستور اعقل يف سرت 
من أنت؛ فإن كنت ال تعقل فاحذر الدنيا، و إن كنت ال حتسن أن حتذر الدنيا؛ 

فاجعلها شوكةً وانظر أين جتعل رجلك.
عن أيب سليامن الداراين قال أصاب عبدالواحد بن زيد الفالج فسأل اهللا أن 
يطلقه يف وقت الوضوء فإذا أراد أن يتوضأ انطلق، و إذا رجع إىل رسيره عاد 

عليه الفالج.
ومسرتاح  الدنيا  وجنة  األعظم  اهللا  باب  الرضا  زيد:  بن  عبدالواحد  قال 

العابدين.. (احللية: ٦/ص١٦٧).
 *

قال ابن القيم يف بدائع التفسري: ولكن ال نزاع أن هذه الصالة ال يثاب عىل 
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(١٩٣)

☺يشءٍ منها إال بقدر حضور قلبه وخضوعه كام قال النبي ☺: «إن العبد لينرصف 

من الصالة ومل يكتب له إال نصفها، ثلثها، ربعها، حتى بلغ عرشها»، وقال ابن 
أن  واملقصود  قال:  ثم  منها،  ما عقلت  إال  لك من صالتك  ليس  ڤ  عباس 

يكون ملك األعضاء وهو القلب قائام بعبوديته هللا سبحانه هو ورعيته. ا.هـ.
***

NO

يف الفصد واحلجامة: قال يف الطب النبوي للبغدادي يف ص ٤١: األخدعان: 
عرقان يف جانبي العنق، والكاهل مقدم أعىل الظَهر.

وقال أنس: احتجم النبي ☺ عىل ظهر قدمه. 
قال رسول اهللا  ڤ أما األيام التي يستحب فيها احلجامة فقال أبو هريرة
☺: «من احتجم بسبع عرش، وإحد وعرشين؛ كان شفاءً من كل داء».. (رواه 

أبو داود وهو عىل رشط مسلم). 

ڤ ينهى أهله عن احلجامة يوم الثالثاء ويذكره عن النبي  وكان أبو بكر 
☺.ا.هـ.. (الطب النبوي للبغوي: ٤٧).

***
NO

منزلة التهذيب والتصفية: قال وهو عىل ثالث درجات. األوىل: هتذيب اخلدمة؛ 
أال خيالج العبودية جهالة و ال عادة كمن اعتاد الصيام ومترن عليه حتى ألفته نفسه 



(١٩٤)

فيظنه حمض العبودية. وهتذيب القصد وهو تصفيته من اإلكراه بأن ال يسوق نفسه 
كجريان  وإيثاراً  وحمبة  طوعاً  اهللا  إىل  منساقة  نفسه  دواعي  تكون  بل  كرها  اهللا  إىل 
املاء إىل منحدره؛ وهذه حال املحبني الصادقني؛ ففيها قرة عيوهنم ورسور قلوهبم 
كام قال النبي ☺: «جعلت قرة عيني يف الصالة»، وكان يقول: «يا بالل.. أرحنا 

بالصالة»، بخالف املطيع كرها املتحمل للخدمة ثقالً.. (خمترص املدارج: ص ١٦٤).
 *

اZ؛ أي ال قرار  رَّ هلَ تَقَ سْ يْ ال مُ رِ ْ مسُ جتَ ]: ]والشَّ وقرأ ابن مسعود وابن عباس ڤ
ها حتت العرش.. (تفسري ابن كثري: سورة يس). هلا وال سكون، والقول األول: أن مستقرّ

 *
وعن طاووس قال: رأيت عيل بن احلسني ساجداً يف احلجر فقلت: رجل 
يقول:  إليه فسمعته  يقول. فأصغيت  ما  بيتٍ طيب، ألسمعن  أهل  صالح من 
ما  فواهللا  بفنائك،  فقريك  بفنائك،  سائلك  بفنائك،  مسكينك  بفنائك،  بيدك  عُ

دعوت اهللا هبا يف كرب إال كشف اهللا عني.. (صفة الصفوة: ج ٢/ ص ١٠٠).
 *

ڤ: عقلت عن رسول اهللا ☺ ألف مثل. قال ابن  قال عمرو بن العاص
حيث يقول اهللا تعاىل:  ڤ كثري ~: وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص
]Z {  z  y  x  wv  u  t   s.. (تفسري ابن كثري: 

سورة العنكبوت، ص ٢٦٠).
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(١٩٥)

 *
وعن سامل أيب بسطام قال: كان عمر بن املنكدر ال ينام الليل يُكثر البكاء عىل 
نفسه فشق ذلك عىل أمه فقالت ألخيه حممد بن املنكدر: إنَّ الذي يصنع عمر 
نَع  تَه يف ذلك. فاستعان عليه بأيب حازم فقاال له: إنَّ الذي تَصْ لَّمْ يشقّ عيلَّ فلو كَ
فأستفتح  هالني  عيلَّ  دخل  إذا  الليل  إن  أصنع؟  فكيف  قال:  أمك.  عىل  يشق 
القرآن وما تنقيض هنمتي فيه. قاال: فالبكاء؟ قال: آية من كتاب اهللا أبكتني قاال 
وما هي؟ قال: قوله Z Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í[ :y..(الزمر: ٤٧). 
وعن عبدالرمحن بن حفص القريش قال: بعث بعض األمراء إىل عمر بن 
املنكدر بامل فجاء به الرسول فوضعه بني يديه فجعل عمر ينظر إليه ويبكي ثم 
جاء أبو بكر ڤ فلام رأ عمر يبكي جلس يبكي لبكائه ثم جاء حممد فجلس 
يبكي لبكائهام. فاشتد بكاؤهم مجيعاً. فبكى الرسول أيضاً لبكائهم ثم أرسل إىل 
صاحبه فأخربه بذلك فأرسل ربيعة بن أيب عبدالرمحن ليستعلم علم ذلك البكاء 
فجاء ربيعة فذكر ذلك ملحمد فقال حممد: سلْه فهو أعلم ببكائه فاستأذن عليه 
ربيعة فقال: يا أخي ما الذي أبكاك من صلة األمري؟ قال: واهللا إين خشيت أن 
الدنيا عىل قلبي فال يكون لآلخرة فيه نصيب فذلك الذي أبكاين قال:  تغلب 
األمري  فأخرب  ربيعة  فجاء  قال:  املدينة،  أهل  فقراء  عىل  به  فتصدق  باملال  وأمر 

بذلك فبكى وقال: هكذا يكون واهللا أهل اخلري.. (صفة الصفوة: ج ٢/ ص ١٤٥).
 *

ڤ: كان أيب حيتبي  قال حممد بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف



(١٩٦)

فام حيل حبوته حتى يقرأ القرآن.
 *

يقول  اخلشاب  الضحاك  أمحد  قال  يونس  بن  رشيح  ترمجة  احللية:  يف  قال 
وكان من ـ البكائني ـ : رأيت فيام ير النائم رشيح بن يونس فقلت: ما فعل 
بك ربك يا أبا احلارث؟ فقال: غفر يل، ومع ذلك جعل قرصي إىل جنب قرص 
حممد بن بشري بن عطاء الكندي، فقلت: يا أبا احلارث، أنت عندنا أكرب من حممد 
ابن بشري. فقال: ال تقل ذاك فإن اهللا تعاىل جعل ملحمد بن بشري حظاً يف عمل 
كل مؤمن ومؤمنة، ألنه كان إذا دعا اهللا قال: اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، 

واملسلمني واملسلامت، والكائنني منهم.. (حلية األولياء: ص ١١٦).
 *

قال أمحد بن أيب احلواري: من أحب أن يعرف بيشءٍ من اخلري أو يذكر به 
فقد أرشك يف عبادته.

قاعدة: درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح. 
قال يف الدرر: روي أن السلطان ظل اهللا يف األرض، ويقال ستون سنة من 
كالفضيل  السلف.  كان  بال سلطان؛ وهلذا  ليلة واحدة  من  إمام جائر؛ أصلح 
وأمحد بن حنبل وغريمها. يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لرصفتها لإلمام.. 

(الدرر السنية: ج١١٨/٩).

 *
اءٍ يسقي املاء وهو يقول: رحم اهللا من رشب.  قَّ مرّ معروف الكرخي عىل سَ
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فرشب وكان صائامً وقال: لعل اهللا أن يستجيب له.
 *

قال يف الكواشف اجللية عن معاين الواسطية صفحة ٥٤٥ عىل قوله: (ومن 
☺به النبي ☺ مما يكون بعد املوت) إىل  اإليامن باليوم اآلخر: اإليامن بكل ما أخرب 

ص ٥٦١ بحث مفيد فلرياجع.
 *

نظم أسامء الفقهاء السبعة:

    


   

 *
قال مالك: إنه فساد عظيم أن يتكلم اإلنسان بكل ما سمع.. (خمترص سري أعالم 

النبالء: ج٢/ ص٧٢٨). 

 *
هو  القرآن:  يف  الصوت  تزيني  يف  وغريمها  القيم  وابن  اإلسالم  شيخ  قال 
به  حجب  ما  إىل  اهلمة  رصف  ال  قلب؛  وحضور  بخشوعٍ  والرتنم  التحسني 
أكثر الناس بالوسوسة يف خروج خمارج احلروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها 
والنطق باملد الطويل والقصري واملتوسط وشغله بالوصل والفصل واإلرجاع مما 
هو مفضٍ إىل تغيري كتاب اهللا والتالعب به مما هو حائلٌ للقلوب قاطع هلا عن 



(١٩٨)

فهم مراد الرب من كالمه، ومن تأمل هدي رسول اهللا ☺ يف ذلك تبني له أن 
نته وال من هدي أصحابه..  التنطع بالوسوسة يف إخراج احلروف ليس من سُ

(حاشية الروض املربع: ج٢/ص٢٠٩). 

 *
قاعدة: فيام إذا رجع األصل إىل صاحبه أن الزائد ال يرجع.

 
   
   

   
   


 *
الزنديق: هو املنافق الذي أظهر نفاقه؛ فإذا مل يتكلم فهو منافقٌ فقط. 

 *
مل  قطنٍ ونحوه ومل جيد حجمه  أو  لو سجد عىل حشيش  قال األصحاب: 

يصح لعدم املكان املستقر.. (اإلنصاف: ص ٧٠/ ج٢). 
 *

ابن  وعن  الغنية،  يف  ذكره  للصالة.  قام  إذا  رجليه   إحد يقدم  أن  ويكره 
عباس ڤ أنه يقطع الصالة.. (الكشاف: ج١/ص٤٧٤).

 *
دْ دليل عن الشارع أن هذا  رِ الدليل ليس عىل النايف؛ بل عىل املثبت؛ فإذا مل يَ
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أنه ال دين إال ما رشعه اهللا ورسوله.. (الدرر  النايف وهو  مرشوع؛ فاألصل مع 
السنية: ج٣٣/٧). 

 *
وأجاب الشيخ عبداللطيف يف باب الوقف؛ الذي أوىص فيام خلف بثالث 
حجج وثالث أضاحي، وباقي الثلث وقفاً عىل عياله...إلخ: فام أوىص به امليت 
باحلجج  الوصية  من  فيها  ما  يثبت  وإنام  لوارث؛  وصية  فال  باطل  الوقف  من 

واألضاحي، والباقي مرياث عىل ما بينه اهللا يف كتابه.. (الدرر السنية: ج٥١/٧).
 *

يف  أمَّ  املذحجي  عبيد  بن  حييى  أن  العمر:  سليامن  بن  إبراهيم  الشيخ  ذكر 
ذلك.  له يف  فقيل   ، مرةً يسهو يف صالته وال  مل  أنه  و  مسجد محص ستني سنة 

فقال: إين إذا دخلت يف الصالة مل يكن يف قلبي إال اهللا.
 *

؛  فأصبح صائامً فراغمه  ؛  ذنبٍ الصاحلني يف  أوقع بعض  الشيطان  أن  يذكر 
مراغمةً للشيطان.

 *
حدث إسحاق بن راهويه أن الشعبي قال: ما كتبت سوداء يف بيضاء، وال 
أنظر إىل سبعني ألف حديث يف  حدثني رجلٌ بحديث قط إال حفظته، وكأين 

كتبي. ا.هـ.. (خمترص سري أعالم النبالء: ج٢/ ص٩٥٣). 



(٢٠٠)

 *
عن محاد، وأيب عوانة، قاال: شهدنا حبيباً الفاريس يوماً فجاءته امرأة، كأهنا 
تريد الصدقة وهلا عيال، فقام حبيب إىل وضوئه فتوضأ ثم جاء إىل الصالة فصىل 
بخضوع وسكون، فلام فرغ، قال: يا رب إن الناس حيسنون ظنهم يب وذلك من 
سرتك عيل فال ختلف ظنهم يب، ثم رفع حصريه فإذا بخمسني درمهاً فأعطاها 

إياها، ثم قال: يا محاد اكتم ما رأيت حيايت.
 *

فقلت  ختبزه،  بنار  جتئ  وذهبت  عمرة  عجنت  وقد  سائل  أتانا  حبيب:  قال 
للسائل: خذ العجني، قال: فاحتمله فجاءت عمرة، فقالت: أين العجني؟ فقلت: 
يشء  من  لنا  البد  اهللا  سبحان  فقالت:  أخربهتا،  عيلَّ  أكثرت  فلام  خيبزونه  ذهبوا 
، فقالت عمرة: ما  نأكله، قال: فإذا رجل قد جاء بجفنة عظيمة مملوءة خبزاً وحلامً
.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ١٦٤). أرسع ما ردوه عليك، وقد خبزوه وجعلوا معه حلامً

 *
قال عبدالواحد بن زيد: جالسوا أهل الدين؛ فإن مل جتدوهم فجالسوا أهل 

املروءات فإهنم ال يرفثون يف جمالسهم. 
قيل: لو قسم بَثُّ عبدالواحد بن زيد عىل أهل البرصة لوسعهم؛ فإذا أقبل 
رجل  كأنه  حمرابه  إىل  فيقوم  ر؛  مضمّ رهان  فرس  كأنه  إليه  نظرت  الليل  سواد 

خماطب.. (احللية: األولياء). 
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 *
من  كتبت  كم  معني:  بن  حييى  سألت  عقبة  بن  أمحد  قال  معني.  بن  حييى 

احلديث؟ قال: كتبت بيدي هذه ست مئة ألف حديث.
عىل  الكريس  آية  أقرأ  بالليل  منزيل  دخلت  إذا  كنت  معني:  بن  حييى  وقال 
تقرأ هذا. كأن  يكلمني: كم  إذا يشءٌ  أقرأُ  أنا  فبينا  داري وعيايل مخس مرات؛ 

نَّك. ليس إنسانٌ حيسن يقرأ غريك؟!!. فقلت: أر هذا يسوؤك، واهللا ألزيدَ
 *

آخر  جتعله  ال  اللهم  موقف:  كل  يف  يقول  كان  عيينة  بن  سفيان  أن   يرو
العهد منك، فلام كان العام الذي مات فيه مل يقل شيئاً. وقال: قد استحييت من 

ريب، وقال: شهدت ثامنني موقفاً. 
 *

سمعت برش بن احلارث يقول: حدثنا محاد بن زيد ثم قال: أستغفر اهللا. إن 
لذكر اإلسناد يف القلب خيالء.

وقال سفيان الثوري: كان املال فيام مىض يكره؛ فأما اليوم فهو ترس املؤمن. 
وقال: لوال هذه الدنانري لتمندل بنا امللوك. 

 *
قال سفيان بن عيينة: األيام ثالثة: فأمس حكيم مؤدب ترك حكمته وأبقاها 
وهو  تأته  ومل  أتاك  حتى  الغيبة  طويل  عنك  كان  مودع  صديق  واليوم  عليك، 
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ن وغداً ال تدري أتكون من أهله أو ال تكون. عنك رسيع الظعَ
قط  أحد  جيتهد  مل  قال:  عيينة  بن  سفيان  ثنا  قال:  وهب  بن  عبداهللا  وعن 

اجتهاداً ومل يتعبد أحد قط عبادة أفضل من ترك ما هنى اهللا عنه.
وقال: كان يقال أشد الناس حرسة يوم القيامة ثالثة رجل كان له عبد فجاء 
يوم القيامة أفضل عمالً منه ورجل له مال فلم يتصدق منه فامت فورثه غريه 
فتصدق منه، ورجل عامل مل ينتفع بعلمه فعلم غريه فانتفع به.. (صفة الصفوة: ج ٢/ 

ص ٢٣٥).

 *
قال حممد بن املنكدر: كم من عنيٍ ساهرة يف رزقي يف ظلامت الرب والبحر. 
وقال ابن عيينة: تبع ابن املنكدر جنازة سفيه؛ فعوتب. فقال: واهللا إين ألستحي 

من اهللا أن أر رمحته عجزت عن أحد.
وقال مالك بن دينار: إذا تعلم العامل العلم للعمل كرسه علمه، وإذا تعلمه 

لغري العمل زاده فخراً وكرباً.
وعن احلسن البرصي: يا ابن آدم واهللا إن قرأت القرآن ثم آمنت به؛ ليطولنّ 

يف الدنيا حزنك، وليشتدن يف الدنيا خوفك، وليكثرن يف الدنيا بكاؤك. 
وكان يقول: الفقيه هو الزاهد يف الدنيا البصري بدينه املداوم عىل عبادة ربه.

 *
الفتنة فيك؟  أبو بكر بن عياش. قال للحسن بن احلسن باملدينة: ما أبقت 
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قال: وأي فتنة رأيتني فيها؟ قال: يقبلون يدك وال متنعهم. وقال أيضاً: أدنى نفع 
السكوت السالمة؛ وكفى به عافية، و أدنى رضر املنطق الشهرة؛ وكفى هبا بلية.

 *
لفي ويطلبون منه دعاءً لعرس  قال احلسن بن أمحد األوقي: كانوا يأتون السِّ
الوالدة. فيكتب ملن يقصده؛ فلام كثر ذلك نظرت فيام يكتب فوجدته يكتب: 

.. (خمترص النبالء: ج١٥٩٣/٤).  اللهم إهنم أحسنوا ظنهم يب فال ختيب ظنهم يفَّ
 *

ا». هَ كُ َرِّ ال حيُ ا وَ عَ ا دَ هِ إِذَ بُعِ انَ يُشريُ بِأُصْ ☺ «أَنَّ النَّبِيَّ ☺ كَ : ِ بَريْ بْدِ اهللاِ بْنِ الزُّ نْ عَ عَ
 : نْ أَبِيهِ ِ عَ بَريْ اهللاِ بْنِ الزُّ بْدِ رُ بْنُ عَ امِ ينِ عَ َ ربَ الَ أَخْ و قَ رٌ مْ ادَ عَ زَ يْجٍ وَ رَ الَ ابْنُ جُ قَ
 ..«لِهِ الْيُرس جْ ىلَ رِ هِ الْيُرس عَ املُ بِيَدِ تَحَ يَ لِكَ وَ ذَ و كَ عُ دْ  يَ
 : نْ أَبِيهِ ِ عَ بَريْ اهللاِ بْنِ الزُّ بْدِ رُ بْنُ عَ امِ ينِ عَ َ ربَ الَ أَخْ و قَ رٌ مْ ادَ عَ زَ يْجٍ وَ رَ الَ ابْنُ جُ نْ أَبِيهِقَ ِ عَ بَريْ اهللاِ بْنِ الزُّ بْدِ رُ بْنُ عَ امِ ينِ عَ َ ربَ الَ أَخْ و قَ رٌ مْ ادَ عَ زَ يْجٍ وَ رَ الَ ابْنُ جُ قَ

أَ النَّبِيَّ ☺ هُ رَ «أَنَّ
نْ أَبِيهِ ِ عَ بَريْ اهللاِ بْنِ الزُّ بْدِ رُ بْنُ عَ امِ ينِ عَ َ ربَ الَ أَخْ و قَ رٌ مْ ادَ عَ زَ يْجٍ وَ رَ الَ ابْنُ جُ نْ أَبِيهِقَ ِ عَ بَريْ اهللاِ بْنِ الزُّ بْدِ رُ بْنُ عَ امِ ينِ عَ َ ربَ الَ أَخْ و قَ رٌ مْ ادَ عَ زَ يْجٍ وَ رَ الَ ابْنُ جُ قَ

(سنن النسائي: ص ١٩٤). 

 *
أبو العباس يف القرن اخلامس. قيل إنه أقسم عىل أصحابه إن كان فيه عيب 
أننا من  أنا أعلم فيك عيب. فقال: ما هو؟ قال:  ينبهونه عليه. فقال أحدهم: 
أقرب  وقال:  فيه.  من  محل  املركب  سلم  إن  وقال:  الشيخ،  فبكى  أصحابك. 
اهللا،  خلق  عىل  وتشفق  اهللا،  أمر  تعظم  واالفتقار،  والذل  االنكسار  الطريق 

وتقتدي بسنة رسول اهللا ☺.
وقيل: كان شافعياً يعرف الفقه.
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وقيل: كان جيمع احلطب، وجييءُ به إىل بيوت األرامل، ويمأل هلم باجلرة.
وقيل: أحرض بني يديه طبق متر، فبقي ينقي لنفسه احلشف يأكله، ويقول: أنا 

أحق بالدون، فإين مثله دون.
وكان ال يقوم للرؤساء، ويقول: النظر إىل وجوههم يقيس القلب.

وكان كثري االستغفار، عايل املقدار، رقيق القلب.. (خمترص سري أعالم النبالء: ج٤/ 
ص ١٦٠١). 

 *
احلافظ عبدالغني املقديس. كان ال ير منكراً إال غريه بيده أو بلسانه وكان 

ال تأخذه يف اهللا لومة الئم. 
وقد رأيته مرة هيريق مخراً فجبذ صاحبه السيف فلم خيف منه، وأخذه من 
يده، وكان قوياً يف بدنه، وكثرياً ما كان بدمشق ينكر ويكرس الطنابري والشبابات.

وسمعت أبا بكر بن أمحد الطحان، قال: كان بعض أوالد صالح الدين قد 
ملت هلم طنابري، وكانوا يف بستان يرشبون، فلقي احلافظ الطنابري فكرسها. عُ

أبا بكر ابن الطحان، قال: كان يف دولة األفضل جعلوا املالهي  وسمعت 
عند الدرج، فجاء احلافظ فكرس شيئاً كثرياً، ثم صعد يقرأ احلديث، فجاء رسول 
القايض يأمره بامليش إليه ليناظره يف الدف والشبابة فقال: ذاك عندي حرام وال 

أميش إليه، ثم قرأ احلديث.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(٢٠٥)

عىل  األشياء  هذه  بطلت  قد  أنت  إليه،  امليش  من  البد  فقال:  الرسول  فعاد 
السلطان، فقال احلافظ: رضب اهللا رقبته ورقبة السلطان، فمىض الرسول وخفنا،

فام جاء أحد.. (خمترص سري أعالم النبالء:ج ٤/ ص ١٦٤٦). 
***

NO

عىل  جلده  جفّ  حتى  اهللا  بَدَ عَ شعبة؛  من  هللا  بَدَ  أَعْ رأيت  ما  بحر:  أبو  قال 
عظمه.

قال البغوي: ما رأيت شعبة ركع إال ظننت أنه نيس، وال قعد بني السجدتني 
إال ظننت أنه نيس.

وقال حييى القطان: كان شعبة من أرق الناس؛ يعطي السائل ما أمكنه.
وقال النرض بن شميل: ما رأيت أرحم بمسكني من شعبة. 

حتى  حيدث  ال  جملسه  يف  سائل  قام  إذا  شعبة  كان  إبراهيم:  بن  مسلم  قال 
يعطى، أو يضمن له.. (خمترصسري أعالم النبالء: ج ٣/ ص ٦٩٣).

***
N O

من سمع ببدعة فال حيكيها جللسائه؛ ال يلقيها الشيطان يف قلوهبم.
قال عطاء اخلفاف: ما لقيت سفيان إال باكياً.
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فقلت: ما شأنك قال: أختوف أن أكون يف أم الكتاب شقياً.
قال ابن وهب: رأيت الثوري يف احلرم بعد املغرب صىل ثم سجد سجدةً 

فلم يرفع حتى نودي بالعشاء.
 *

بحث نفيس يف طواف اإلفاضة للحائض املضطرة يف ص٢١٧ ج٢٦ من 
فتاو شيخ اإلسالم ~. فلرياجع.

يقول:  املوفق  بن  عيل  سمعت  قال:  الشكيل،  يوسف  بن  العباس  وعن 
الةً فأحببت امليش معهم، فنزلت  جَّ حججت سنة من السنني يف حممل فرأيت رَ
فنمنا فرأيت يف  الطريق  وأقعدت واحداً يف حمميل ومشيت معهم، فعدلنا عن 
منامي جواري معهن طسوت ذهب وأباريق فضة يغسلن أرجل املشاة، فبقيت 
أنا، فقالت إحداهن لصاحبتها: ليس هذا منهم، هذا له حممل. فقالت: بل هو 
منهم ألنه أحب امليش معهم. فغسلن رجيل فذهب عني كل تعب كنت أجده.. 

(حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٣٣٢). 

 *
ثالثة  منها  زاد  أشياء  ثالثة  زاد  إذا  اهللا  ويل  إن  الورد:  أيب  بن  أمحد  قال 
أشياء؛ إذا زاد جاهه زاد تواضعه، وإذا زاد ماله زاد سخاؤه، وإذا زاد عمره 

زاد اجتهاده.. (املرجع السابق).
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 *
قال إبراهيم اخلواص: علم العبد بأن اخللق مسلطون مأمورون يزيل عنه 

خوفهم، ويقيم يف قلبه خوف املسلط هلم. 
وكان يقول دواء القلب مخسة: قراءة القرآن بالتدبر، وخالء البطن، وقيام 

الليل، والترضع عند السحر، وجمالسة الصاحلني.
 *

سمعت أبا يعقوب الزيات وقال ملريد: حتفظ القرآن؟ فقال: ال. فقال: 
وا غوثاه باهللا؛ مريد ال حيفظ القرآن كأترجة ال ريح هلا، فبم يتنغم، فبم يرتنم، 
ومن  أنفسهم  من  النغم  سامع  العارفني  عيش  أن  علمت  أما  ربه،  يناجي  فبم 

غريهم.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٣٦٥). 
وكان ابن الفرغاين يقول: ابتلينا بزمان ليس فيه آداب اإلسالم وال أخالق 

اجلاهلية، وال أحالم ذوي املروءة.
***

NO

كان يقول: من أبرص حماسن نفسه ابتيل بمساوئ الناس، ومن أبرص عيوب 
نفسه سلم من رؤية مساوئ الناس، ومن ظن بمسلم فتنة فهو املفتون. وكان 
اخللق  تزن  ال  وقال:  للمسلمني.  صدراً  أسلمهم  خرياً؛  الناس  أكثر  يقول: 
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بميزانك وزن نفسك بميزان املؤمنني لتعلم فضلهم وإفالسك. وقال بعضهم: 
أحسن الناس حاالً من أسقط عن نفسه رؤية اخللق وكان صادقاً يف اخللوات؛ 
لرسه راعياً، واعتمد يف مجيع أحواله عىل من كان له كافياً.. (حلية األولياء: ج ١٠/ 

ص ٣٧٧). 

 *
ه. يقول أبو بكر الكتاين: الشهوة زمام الشيطان؛ من أخذ بزمامه كان عبدَ

قال بعض السلف: إن اهللا يرزق العبد حالوة ذكره فإن فرح به وشكره آنسه 
بقربه، وإن قرص يف الشكر أجر الذكر عىل لسانه وسلبه حالوته به.

سئل بعض السلف: ما خري ما أعطي العبد؟ قال: فراغ القلب عام ال يعنيه 
ليتفرغ إىل ما يعنيه. وكان يقول: أفضل أعامل العباد حفظ أوقاهتم وهو أن ال 
يقرصوا يف أمره وال يتجاوزوا عن حده. وقال: العارف من جعل قلبه ملواله 
وجسده خللقه. وقال: أفضل ما يلقى به العبد ربه نصيحة من قلبه وتوبة من 

ذنوبه.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٣٨٦).
 *

بل  قال: ال  اهللا عن اإلسالم خرياً.  عبدالعزيز: جزاك  بن  لعمر  قال رجل 
جز اهللا اإلسالم عني خرياً.. (خمترص النبالء: ص٥٩٢).

نحر  تعلمها  فلام  ثنتي عرشة سنة  البقرة يف  تعلم عمر  ڤ:  ابن عمر  عن 
جزوراً.. (خمترص النبالء: ص٤٧/ ج١). 
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 *
أول وقت  أن  قال: رصح األصحاب  ابن جارس ص١١٤  ذكر يف منسك 
صالة  بعد  هو  ونحومها  والقران  التمتع  هدي  وذبح  واألضاحي  اهلدي  ذبح 

العيد يوم النحر.
 *

قال بعض السلف: من أحب أن يطلع الناس عىل عمله فهو مرائي، ومن 
أحب أن يطلع الناس عىل حاله فهو كذاب.

 *
زيادة  له  فأخذت  الدار  باب  يبرص  ال  أعشى  غالمي  كان  الشافعي:  قال 
الكبد فكحلته فأبرص. وكان ~ له يدٌ يف الطب. وعنه: الفول يزيد يف الدماغ؛ 

والدماغ يزيد يف العقل.. (سري أعالم النبالء: ج١٠).
 *

وقال بعضهم: ما بلغ أحد حالة رشيفة إال بمالزمة األدب، وأداء الفريضة، 
وحمبة الصاحلني، وخدمة الفقراء الصادقني.

وكان يقول: القلوب ظروف، فقلب مملوء إيامناً وعالمته الشفقة عىل مجيع 
نفاقاً  مملوء  وقلب  مصاحلهم.  عىل  ومعاونتهم  هيمهم،  بام  واالهتامم  املسلمني 

وعالمته احلقد والغل والغش واحلسد.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٤٠٧). 
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 *
قال بعض السلف: ال جيد العبد لذة العبادة مع لذة النفس؛ ألن أهل احلقائق 

قطعوا العالئق التي تقطعهم عن احلق.
وكان أبو بكر الطمستاين يقول: جالسوا اهللا كثرياً وجالسوا الناس قليالً.

نَّة قائمة بني أظهرنا، فمن صحب وكان يقول: الطريق واضح والكتاب والسُ
فهو  بقلبه  اهللا  إىل  وهاجر  والدنيا،  واخللق  نفسه  عن  وعزف  والسنة  الكتاب 
اآلباء  ملفارقتهم  السابقني  موا  الصحابة، ألهنم سُ املتبع آلثار  املصيب  الصادق 
الغربة  وآثروا  وهاجروا  واإلخوان،  األوطان  وتركوا  املخالفني،  واألبناء 
واهلجرة عىل الدنيا والرخاء والسعة وكانوا غرباء، فمن سلك مسلكهم واختار 

اختيارهم كان منهم وهلم تابعاً.
وكان يقول: ال يمكن اخلروج من النفس بالنفس، وإنام يمكن اخلروج من 

النفس باهللا وبصحة اإلرادة هللا.
وكان يقول: من استعمل الصدق بينه وبني ربه محاه صدقه مع اهللا عن رؤية 

اخللق واألنس هبم.
وكان يقول: من مل يكن الصدق وطنه فهو يف فضول الدنيا وإن كان ساكناً.

وكان يقول: العلم قطعك عن اجلهل فاجتهد أال يقطعك عن اهللا.
وكان يقول: النفس كالنار إذا أطفئ من موضع تأجج من موضع، كذلك 

النفس إذا هدأت من جانب ثارت من جانب.
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بلعلّ  واالغرتار  وإياك  عدو،  يل  كله  والكون  أصنع  كيف  يقول:  وكان 
باهلمة فإهنا مقدمة األشياء وعليها مدارها وإليها رجوعها..  وعسى، وعليك 

(حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٤١٣).

 *
كان ☺ يقول دبر كل صالة: «اللهم إين أعوذ بك من اجلبن والبخل و أن 

أردّ إىل أرذل العمر و أعـوذ بك من فتنة الدنيا وعـذاب القرب».. (رواه البخاري).
 *

وقت  وكل  بالصدق  إال  األخيار  مراتب  إىل  بالغ  ال  السلف:  بعض  قال 
وحال خال من الصدق فهو باطل.

قال أمحد بن عطاء الروذباري: اخلشوع يف الصالة عالمة الفالح، قال اهللا 
تعاىل: ] !  "  #  $  %  &  '  )  ( Z  (المؤمنون: ١ ـ ٢).

قال ابن عمر ڤ، قال رسول اهللا ☺: «يطلع عليكم رجل من أهل اجلنة 
فطلع معاوية، ثم قال: من الغد مثل ذلك، فطلع معاوية، ثم قال: من الغد مثل 

ذلك فطلع معاوية».
 *

أمحد بن مهدي: جاءتني امرأة ببغداد ليلةً فذكرت أهنا أكرهت عىل نفسها 
وأهنا حبىل؛ تقول وذكرت للناس أنك زوجي فال تفضحني واسرتين سرتك اهللا. 
قال: فأظهرت للناس حينام جاؤا هينئوين باملولود، فلام تويف أظهرت هلم التسليم 



(٢١٢)

والرضا، وقد كنت أدفع هلا كل شهرٍ دينارين، فجاءتني املرأة بعد ذلك ومعها 
الدنانري وقالت: سرتك اهللا كام سرتتني، فقلت هذه الدنانري صلة مني للمولود 

وهي لك؛ ألنكِ ترثينه فاعميل فيها ما تريدين.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٤٣٠). 
ملن  «طوبى  وقال:  األموات  سب  عن  هنى   ☺ النبي  أن  ڤ  عائشة  عن 

وجد يف صحيفته استغفاراً كثريا».
وعن حممد بن الشخري: من صفى صفي له ومن خلّط خلط عليه.

قال بعض السلف: ال ختاصم لنفسك فإهنا ليست لك؛ دعها ملالكها يفعل 
فاغسل  بالتكبرية األوىل،  يتهاون  الرجل  رأيت  إذا  بعضهم  يشاء. وقال  ما  هبا 

يديك منه.
حفظت  وإذا  الفضائل،  مجيع  أدركت  فقد  تواضعت  إذا  بعضهم:  وقال 
لسانك فقد حفظت مجيع جوارحك، وإذا أخلصت األعامل فقد أحكمت مجيع 
عملك. وقال: إن من التوفيق ترك التأسف عىل ما فات، واالهتامم بام هو آت، 
ومن أراد تعجيل النعم فليكثر من مناجاة اخللوة.. (حلية األولياء: ج ١٠/ ص ٤٣٧).

 *
كان رفقةٌ إلبراهيم بن أدهم معه يف سفر، فقالوا: إن األسد قد وقف عىل 
طريقنا. فأتاه إبراهيم وقال: يا أبا احلارث إن كنت أمرت فينا بيشءٍ فامضِ ملا 
أمرت به، وإال فتنحَ عن طريقنا؛ فمىض وهو هيمهم فقال لنا إبراهيم ابن أدهم: 
وما عىل أحدكم إذا أصبح وإذا أمسى أن يقول: اللهم احرسنا بعينك التي ال 
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وأنت  هتلكنا  وال  علينا  بقدرتك  وارمحنا  يرام،  ال  الذي  بركنك  واحفظنا  تنام 
الرجاء، قال إبراهيم: إين ألقوهلا عىل ثيايب ونفقتي فام فقدت منها شيئاً.

قال:  أرنيه،  فقال:  لنا،  ظهر  قد  السبع  هذا  هو  أدهم:  بن  إلبراهيم  وقيل 
فلام نظر إليه ناداه: يا قسورة إن كنت أمرت فينا بيشء فامض ملا أمرت به وإال 
فعودك عىل بدئك، قال: فرضب بذنبه ووىل ذاهباً، قال: فعجبنا منه حني فقه 
كالمه، ثم أقبل علينا إبراهيم، فقال: قولوا: اللهم احرسنا بعينك التي ال تنام، 
هتلكنا  وال  علينا  بقدرتك  وارمحنا  اللهم  يرام،  ال  الذي  بكنفك  واكنفنا  اللهم 
وأنت الرجاء، قال خلف: فأنا أسافر منذ نيف ومخسني سنة فأقوهلا مل يأتني لص 

قط ومل أر إال خرياً.. (حلية األولياء: ج ٥/ ص ٥).
وملا عصفت الريح واشتدت جاء إليه رجل وهو ملفوفٌ يف كسائه؛ فقال: 
ما تر ما نحن فيه من اهلول؟ فرفع رأسه إىل السامء فقال اللهم أريتنا قدرتك 

فأرنا عفوك. قال: فسكن البحر حتى صار كالدهن.
 *

قوله: ثم يقرأ الفاحتة وهي ركن يف كل ركعة حلديث عبادة مرفوعاً:
«ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب».. (متفق عليه). 

الصلوات.  يف  واملأموم  لإلمام  القراءة  وجوب  باب   :~ البخاري  قال 
(من  ا.هـ..  ركعة.  كل  يف  الفاحتة  قراءة  وجوب  باب  صحيحه  يف  مسلم  وقال 

الكشاف: ج١/ص٤٥٠). 



(٢١٤)

 *
من أراد اآلخرة كان الناس منه يف راحة، ال جيزع من ذهلا، وال ينازعهم يف 
عزها، هو من نفسه يف شغل، والناس منه يف راحة، فاتق اهللا وعليك بالسداد، 
فإن من مىض إنام قدموا عىل أعامهلم، ومل يقدموا عىل الرشف والصوت والذكر، 
فإن اهللا تعاىل أبى إال عدال، أعاننا اهللا وإياكم عىل ما خلقنا له، وبارك لنا ولكم 

يف بقية العمر.. (حلية األولياء: ج ٨/ ص ١٥).
 *

قال حييى بن آدم سمعت رشيكاً يقول: سألت إبراهيم بن أدهم عام كان بني 
عيل ومعاوية فبكى، فندمت عىل سؤايل إياه، ثم رفع رأسه فقال: إنه من عرف 

نفسه اشتغل بنفسه ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غريه. 
 *

قلبك،  من  اخللق  كل  بتسوية  قال  الورع؟  يتم  بمَ  أدهم:  بن  إبراهيم  سئل 
لربٍ  ذليل  قلبٍ  من  اجلميل  باللفظ  وعليك  بذنبك،  عيوهبم  عن  واشتغالك 
جليل؛ فكر يف ذنبك وتب إىل ربك يثبت الورع يف قلبك، واحسم الطمع إال 

من ربك.
قيل إلبراهيم إن فالناً يتعلم النحو. فقال: هو أن يتعلم الصمت أحوج. ثم 
قال: اللهم ال متقتنا. ثم قال: تكلمنا بالعربية فام نكاد نلحن، وحلنا بالعمل فام 

نكاد نعرب.
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ثم قال: ينبغي للعبد أن يصمت أو يتكلم بام ينتفع به، أو ينفع به من موعظة 
املوت  ملك  حضور  قلبك  لبرص  مثل  قال:  ثم  حتذير،  أو  ختويف  أو  تنبيه  أو 
ومساءلة  املطَّلع  هول  له  ومثل  تكون،  كيف  فانظر  روحك،  لقبض  وأعوانه 
منكر ونكري، فانظر كيف تكون، ومثل له القيامة وأهواهلا وأفزاعها، والعرض 

واحلساب والوقوف، فانظر كيف تكون، ثم رصخ رصخة وقع مغشياً عليه. 
كتب عمر بن املنهال القريش إىل إبراهيم بن أدهم وهو بالرملة: أن عظني 
عظة أحفظها عنك، فكتب إليه: أما بعد فإن احلزن عىل الدنيا طويل، واملوت 
من اإلنسان قريب، وللنفس منه يف كل وقت نصيب، وللبىل يف جسمه دبيب، 
أن  قبل  املمر  دار  العمل يف  بالرحيل، واجتهد يف   تناد أن  قبل  بالعمل  فبادر 

ترحل إىل دار املقر.
قال إبراهيم بن بشار: سمعت إبراهيم يقول: بلغني أن عمر بن عبدالعزيز، 
أقواماً  إنّ  املؤمنني  أمري  يا  خالد:  فقال  وأوجز،  عظني  صفوان:  بن  خلالد  قال 
غرهم سرت اهللا وفتنهم حسن الثناء، فال يغلبن جهل غريك بك علمك بنفسك، 
وعام  مرسورين،  الناس  وبثناء  مغرورين،  بالسرت  نكون  أن  وإياك  اهللا  أعاذنا 
افرتض اهللا علينا متخلفني ومقرصين، وإىل األهواء مائلني. قال: فبكى ثم قال: 

.أعاذنا اهللا وإياك من اتباع اهلو
قال إبراهيم بن أدهم: أشد اجلهاد جهاد اهلو، من منع نفسه هواها فقد 

اسرتاح من الدنيا وبالها، وكان حمفوظاً ومعاىف من أذاها.
وكان يقول: اهلو يُردِي وخوف اهللا يشفي، واعلم أن ما يزيل عن قلبك 



(٢١٦)

هواك إذا خفت من تعلم أنه يراك.
وكان يقول: اذكر ما أنت صائر إليه حق ذكره، وتفكر فيام مىض من عمرك 
هل تثق به وترجو النجاة من عذاب ربك، فإنك إذا كنت كذلك شغلت قلبك 
أتبعوا  الذين  املطمئنني  اآلمنني  الالهني  طريق  عن  النجاة  بطريق  باالهتامم 
رم سوف يعلمون، وسوف  أنفسهم هواها فأوقعتهم عىل طريق هلكاهتم ال جَ
Z)الشعراء:   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê [ يندمون:  وسوف  يتأسفون، 

٢٢٧).. (حلية األولياء: ج ٨/ ص ١٨). 

 *
وكان السلف يوصون بإتقان العمل وحتسينه دون اإلكثار منه؛ فإن العمل 

القليل مع التحسني واإلتقان أفضل من الكثري مع الغفلة وعدم اإلتقان.
قال بعض السلف: إن الرجلني ليقومان يف الصف وبني صالتيهام كام بني 
السامء واألرض، كم بني من تصعد صالته هلا نور تقول حفظك اهللا كام حفظتني، 
وبني من تلف صالته كام يلف الثوب اخللق فيرضب هبا وجه صاحبها وتقول: 

ضيعك اهللا كام ضيعتني.
والقلب  ليلة  قيام  تفكر خري من  ابن عباس وغريه: صالة ركعتني يف  قال 
 يقبله منه، والتقو فيه مل  يتقه  قبله منه، ومن مل  العمل  اتقى اهللا يف  ساهٍ؛ فمن 
ارتقى إىل  الظاهرة والباطنة وإن  به عىل وجه إكامل واجباته  يأيت  أن  العمل  يف 
ئي بعض العلامء املفرطني يف النوم فسئل  اإلتيان بآدابه وفضائله كان أكمل كام رُ
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عن حاله فقال: غفر يل و أعرض عني وعن مجاعة من العلامء مل يعملوا بعلمهم. 
(جمموع ابن رجب: ج٣٥٢/١).

 *
كتب إبراهيم بن أدهم إىل بعض إخوانه: أما بعد فعليك بتقو اهللا الذي 
ي،  زَّ وقَوِ ال حتل معصيته، وال يرجى غريه، واتق اهللا، فإنه من اتقى اهللا y عَ
ي، ورفع عقله عن الدنيا، فبدنه منظور بني ظهراين أهل الدنيا، فقذر  وِ وشبع ورَ
حرامها وجانب شهواهتا، وأرض باحلالل الصايف منها إال ما البد له من كرسة 
يشد هبا صلبه، أو ثوب يواري به عورته، ليس له ثقة وال رجاء إال باهللا، فأبدله 
اهللا تعاىل بذلك زيادة يف عقله، وقوة يف قلبه، وما ذخر له يف اآلخرة أكثر، فارفض 
يا أخي الدنيا فإن حب الدنيا يصم ويعمي، ويذل الرقاب، وال تقل يف نفسك 
احلق  جاءهم  حتى  األماين  عىل  بإقامتهم  هلك  من  هلك  فإنام  غد  وبعد  غداً 
بغتة وهم غافلون، فنقلوا عىل إرصارهم إىل القبور املظلمة الضيقة، وأسلمهم 
األهلون والولد، فانقطع إىل اهللا بقلب منيب، وعزم ليس فيه شك والسالم.. 

(حلية األولياء: ج ٨/ ص ١٩).

 *
ترك  من  وتركهم  الدنيا،  حب  من  الناس  لقاء  حب  يقول:  إبراهيم  كان 
من  اهللا  يصدق  مل  ويقول:  واألخالء.  اإلخوان  من  أقلوا  يقول:  وكان  الدنيا. 

أحب الشهرة.



(٢١٨)

ورئي إبراهيم بن أدهم خارجاً من اجلبل، فقيل من أين؟ فقال: من األنس 
باهللا y.. (حلية األولياء: ج ٨/ ص ٢٠).

 *
قال خملد بن احلسني: ما انتبهت من الليل إال و إبراهيم يذكر اهللا فأغتم، ثم 

أتعز هبذه اآلية : ]ZS  R  Q  P  O  N  (اجلمعة : ٤). 
قال إبراهيم بن أدهم عن ابن عجالن: ليس يشء أشد عىل إبليس من عامل 
لِسكوته   : إبليسُ وقال  بحلم،  سكت  سكت  وإن  بعلم،  تكلم  تكلم  إن  حليم 

أشد عليه من كالمه. 
 *

قال عبداهللا بن مسعود: نعم كنز الصعلوك البقرة وآل عمران يقوم هبام يف 
آخر الليل... (جمموع ابن رجب: ج٣٣٨/١). 

 *
Z'   &   %   $   #   "    !'   &   %   $   #   "    !'   &   %   $   #   "    ! [ اآلية:  هذه  قرأ  إذا  احلسن  كان 

(فصلت: ٣٠)، يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا االستقامة. وكان النبي ☺ كثرياً ما 
يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك».

 جربيل  كأن  املنام  يف   رأ أدهم  بن  إبراهيم  أن  بلغني  الراوي:  قال 
نزل إىل األرض فقال له مل نزلت إىل األرض؟ فقال: ألكتب املحبني. قال: مثل 
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؟ قال: مثل مالك بن دينار، وثابت البناين، وأيوب السختياين، وعدّ مجاعاتٍ  منْ
كثرية. قال: أنا منهم؟ قال: ال.. قلت: فإذا كتبتهم فاكتب حتتهم حمبٌ للمحبني. 

قال: فنزل الوحي: اكتبه أوهلم.. (حلية األولياء: ج ٨/ ص ٣٥).
 *

باحلرّ  أوَ حيسن  يقول يل:  قائالً  النوم كأن  أدهم: رأيت يف  بن  إبراهيم  قال 
املريد أن يتذلل للعبيد وهو جيد عند مواله ما يريد.

قال ابن مسهر: قال إبراهيم: حمالٌ أن تواليه و ال يواليك.
 *

ي  الوقت وحِ املريد وهي غرية عىل وقت فات؛ فإن  املدارج: غرية  قال يف 
التقيض بطيء الرجوع، واملريدون هم أرباب األحوال والعباد أرباب األوراد 
عابد  وكل  فزنديق،  عابداً  يكون  ال  مريدٍ  وكل  متالزمان  ومها  والعبادات 
أعز  وهو  اهللا  عىل  اإلقبال  وقت  املريد  عند  والوقت  فمرائي،  مريداً  يكون  ال 
يشءٍ عليه فهو يغار أن ينقيض بدون إقبالٍ عىل اهللا؛ فإن فاته الوقت ال يمكنه 
استدراكه ألن الوقت الثاين حرض واستحق واجبه ولذلك يقال: الوقت سيف 
إن مل تقطعه قطعك. فمن غفل عن نفسه ترصمت أوقاته وعظم فواته واشتدت 
حرساته، فكيف حاله إذا علم مقدار ما أضاع وطلب الرجعى وحيل بينه وبني 
االسرتجاع؛ فكيف يرد األمس يف اليوم اجلديد ومنع مما حيبه ويرتضيه، وعلم 

أن ما اقتناه ليس ينبغي للعاقل كام قيل:



(٢٢٠)

       

     

    
     
     

وينقيض  السحاب  من  أرسع  متر  الزوال  رسيعة  الواردات  أن  واملقصود 
الوقت بام فيه؛ فال يعود عليك إال أثره وحكمه، فاخرت لنفسك ما يعود عليك 

  ¨  §  ¦  ¥ [  ¨  §  ¦  ¥ من وقتك فإنه عائدٌ عليك ال حمالة؛ هلذا يقال للسعداء: 
¸  ¶  µ      ´  ³  ²   [ :ويقال لألشقياء .[ Z ¬   «  ª  ©

Z½          ¼  »  º   ¹.. (املدارج: ج٥٠/٣).

 *
يوم ال  الرتك، يف  البلخي ونحن مصافو  كنا مع شقيق  قال حاتم األصم: 
أر فيه إال رؤوساً تندر، وسيوفاً تقطع، ورماحاً تقرص، فقال يل شقيق ونحن 
إليك  التي زفت  الليلة  مثله يف  تراه  يا حاتم؟  نفسك   تر الصفني: كيف  بني 
يف  مثله  اليوم  هذا  يف  نفيس   أر واهللا  لكني  قال:  واهللا!  ال  قلت:  امرأتك؟ 
الليلة التي زفت فيها امرأيت. قال: ثم نام بني الصفني ودرقته حتت رأسه، حتى 
يبكي،  اليوم  قال حاتم: ورأيت رجالً من أصحابنا يف ذلك  سمعت غطيطه، 
فقلت، مالك؟ قال: قتل أخي، قلت: حظ أخيك صار إىل اهللا وإىل رضوانه، 
قال: فقال يل: اسكت، ما أبكي أسفا عليه وال عىل قتله، ولكني أبكي أسفاً أن 
أكون دريت كيف كان صربه هللا عند وقوع السيف به. قال حاتم: فأخذين يف 
ذلك اليوم تركي فأضجعني للذبح فلم يكن قلبي به مشغوالً، كان قلبي باهللا 
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، فبينا هو يطلب السكني من جفنته إذ جاءه  مشغوال، أنظر ماذا يأذن اهللا له يفَّ
سهم غائر فذبحه فألقاه عني.. (حلية األولياء: ج ٨/ ص ٦٧).

 *
ترضع  خصال،  بست  العبد  عمل  صالح  استتامم  إبراهيم:  بن  شقيق  قال 
دائم، وخوف من وعيده، والثاين حسن ظنه باملسلمني، والثالث اشتغاله بعيبه 
ال يتفرغ لعيوب الناس، والرابع يسرت عىل أخيه عيبه وال يفيش يف الناس عيبه 
رجاء رجوعه عن املعصية، واستصالح ما أفسده من قبل، واخلامس ما اطلع 
عليه من خسة عملها استعظمها، والسادسة أن يكون صاحبه عنده مصيب.. 

(حلية األولياء: ج ٨/ ص ٦٩). 

 *
 ☺ اهللا  رسول  بنت  الفواطم:  بني  شققتها  ڤ:  عيل قال  احللة:  حديث 

وبنت محزة وأم عيلَّ ڤ. 
 *

وقد جاء يف األثر من ال يستحي من احلالل خفت مؤنته وقل كربياؤه، ومن 
يقول  وال  امليسور  عليه  دخل  ملن  يقدم  يعني  متكرب.  فهو  احلالل  من  يستحي 
نبينا ال يدخر موجوداً وال  أستحي أن أقدم للناس هذا اليشء الرديء، وكان 

يتكلف مفقوداً. ا.هـ.. (من كالم الشيخ عيل بن عبداهللا الصقعبي). 
 وقال شقيق: إذا أصبحت فال يكون مهك يف طلب رضا اخللق وسخطهم، 



(٢٢٢)

وال يكون خوفك إال ما قدمت من الذنوب، وال يكون استعدادك إال للموت؛ 
فإذا كان استعدادك للموت لو جعلت لك الدنيا مل ترغب فيها. 

وقال إبراهيم بن أدهم: يكتفي من األحاديث والقيل والقال، وما كان وما 
قال شقيق:   .Z ]{  ~    ے      ¡  ¢  £  ¤  تعاىل:  اهللا  بقول  يكون 
قال إبراهيم فمن فهم هذا بقلبه استنار وأرشق وهدي وأيقن إن شاء اهللا.. (حلية 

األولياء: ج ٨/ ص ٧٣). 

قال شقيق: طريق االستقامة ال يرتك أمر اهللا لشدة تنزل به وال ليشءٍ يقع يف 
يده من الدنيا فال يعمل هبو أحد، وال يعمل هبو نفسه؛ ألن اهلو مذموم 

نَّة. بل يعمل بالكتاب والسُ
 *

قال حاتم األصم ~: تعاهد نفسك يف ثالث مواضع، إذا علمت فاذكر 
نظر اهللا تعاىل إليك وإذا تكلمت فاذكر سمع اهللا تعاىل منك و إذا سكت فاذكر 
أو  العجب،  اتقاء  الناس  عىل  أشد  أهيام  أدري  ال  وقال:  فيك.  تعاىل  اهللا  علم 
الرياء، ومثلهام أن يكون معك يف البيت كلب عقور وآخر خارج البيت فأهيام 
أشد عليك؟ فالداخل العجب واخلارج الرياء؛ فالعجب أشد عليك من الرياء.. 

(حلية األولياء: ج ٨/ ص ٨٠). 

 *
مر ڤ بالعباس ڤ، ومعاوية ڤ بيزيد بن األسود اجلريش  استسقى عُ
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لصالحه.. يعني ـ بدعائهام.
(ذكره يف قال الثوري: إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به.. (ذكره يف جمموع ابن رجب).

 *
عن حاتم: العجلة من الشيطان إال يف مخس إطعام الطعام إذا حرض الضيف، 
وجب،  إذا  الدين  وقضاء  أدركت،  إذا  البكر  وتزويج  مات،  إذا  امليت  وجتهيز 

والتوبة من الذنب إذا أذنب.
وعنه: يل أربعة نسوة وتسعة من األوالد ما طمع الشيطان أن يوسوس إيل 

يف يشء من أرزاقهم.
***

NO

: ملحمد بن عيل السعوي: أهيا الناس اتقوا اهللا يف أنفسكم وراقبوه  من خطبةٍ
يف أعاملكم؛ إن اهللا خبري بام تعملون. أهيا املسلمون هناك ظاهرة نفسية ال ينفك 
التي حتتاج إىل هتذيب وتدريب  الغضب  عنها اإلنسان بحال أال وهي ظاهرة 
وذلك بمعرفة أسبابه و آثاره وكيفية عالجه مع التذكري بفضيلة احللم واالقتداء 

باحللامء.
أهيا املسلمون: إن الغضب حرارة تنترش داخل اإلنسان عند وجود ما يغضب 
يشل  العواقب؛ ألنه  فهو سلوك غري حممود  لالنتقام؛  طالباً  الدم  فيغيل عندها 
الرشد،  ويفقد  والرش،  البغي  نوازع  النفس  يف  وحيرك  املروءة  ويعطل  التفكري 



(٢٢٤)

وإن اإلنسان الغاضب يترصف يف غري اتزان، رو البخاري ~ حديث: «ال 
☺: مجع النبي ☺ يف  تغضب». فردد مراراً قال: «ال تغضب». قال ابن القيم ~

قوله: «ال تغضب» خري الدنيا واآلخرة.
 *

هُ  دَ عْ يثٍ بَ دِ بِأَيِّ حَ إذا قرأ آخر سورة املرسالت {فَ ڤ روي عن أيب هريرة
} فليقل آمنت باهللا وبام أنزل. نُونَ مِ ؤْ يُ

***
NO

ما رأيت أحداً كان اهللا يف صدره أعظم من الفضيل، كان إذا ذكر اهللا أو ذكر 
القرآن ظهر به من اخلوف واحلزن، وفاضت عيناه وبكى حتى  عنده أو سمع 
يريد اهللا  الفكرة، ما رأيت رجالً  يرمحه من بحرضته، وكان دائم احلزن شديد 
يعني  بعلمه وأخذه وإعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غريه، 

الفضيل.
وكنا إذا خرجنا مع الفضيل يف جنازة ال يزال يعظ ويذكر ويبكي حتى لكأنه 
املوتى  املقابر فيجلس، فكأنه بني  يبلغ  يودع أصحابه، ذاهب إىل اآلخرة حتى 

جلس من احلزن والبكاء حتى يقوم.
كيف  عليه  يثقل  فكان  عيل؟  أبا  يا  أصبحت  كيف  للفضيل:  رجل  قال 
أصبحت وكيف أمسيت، فقال: يف عافية، فقال: كيف حالك؟ فقال: عن أي 
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الدنيا  إن كنت تسأل عن حال  أو حال اآلخرة؟  الدنيا  حال تسأل؟ عن حال 
حال  عن  تسأل  كنت  وإن  مذهب،  كل  بنا  وذهبت  بنا  مالت  قد  الدنيا  فإن 
مل  و  عمره،  وفني  عمله  وضعف  ذنوبه،  كثرت  من  حال   تر فكيف  اآلخرة 
يتزود ملعاده، ومل يتأهب للموت، و مل خيضع للموت، و مل يتشمر للموت، ومل 
يتزين للموت، وتزين للدنيا، هيه. وقعد حيدث يعني نفسه واجتمعوا حولك 
يكتبون عنك، بخٍ فقد تفرغت للحديث، ثم قال: هاه وتنفس طويالً؟ وحيك 
أنت حتسن حتدث؟!، أو أنت أهل أن حيمل عنك، استحِ يا أمحق بني احلمقان، 
تعرف  أما  أنت،  وأنت  حتدث  جلست  ما  وجهك  وسفاهة  حيائك  قلة  لوال 
نفسك؟ أما تذكر ما كنت، وكيف كنت؟ أما لو عرفوك ما جلسوا إليك، وال 
كتبوا عنك، وال سمعوا منك شيئاً أبداً، فيأخذ يف مثل هذا، ثم يقول: وحيك 
فريمى  تؤخذ  متى  تدري  أما  موضع؟  قلبك  يف  للموت  أما  املوت؟  تذكر  أما 
بك يف اآلخرة فتصري يف القرب وضيقه ووحشته، أما رأيت قرباً قط؟ أما رأيت 
حني دفنوه؟ أما رأيت كيف سلّوه يف حفرته وهالوا عليه الرتاب واحلجارة، ثم 
قال ما ينبغي لك أن تتكلم بفمك كله ـ يعني نفسه ـ تدري من تكلم بفمه كله، 
اللني  ويكسوهم  الغليظ،  ويأكل  الطيب  يطعمهم  كان  ڤ  اخلطاب بن  عمر 
أربعة  أعطى رجالً عطاءه  يعطيهم حقوقهم ويزيدهم،  ويلبس اخلشن، وكان 
آالف درهم وزاده ألفاً، فقيل له: أال تزيد فالن كام زدت هذا؟ فقال: إن أبا هذا 

ثبت يوم أحد ومل يثبت أبو هذا.
قال إسحاق بن إبراهيم: ما رأيت أحداً أخوف عىل نفسه وال أرجى للناس 
من الفضيل، كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مرتسلة كأنه خياطب إنساناً، وكان 



(٢٢٦)

ذلك  أكثر  بالليل  صالته  وكانت  وسأل،  فيها،  تردد  اجلنة  ذكر  فيها  بآية  مر  إذا 
قاعداً، يلقى له حصري يف مسجده فيصيل من أول الليل ساعة حتى تغلبه عينه، 
فيلقي نفسه عىل احلصري فينام قليالً، ثم يقوم فإذا غلبه النوم نام ثم يقوم هكذا 
حتى يصبح، وكان دأبه إذا نعس أن ينام وهذا أشد ما يكون يف العبادة، وكان 
صحيح احلديث صدوق اللسان شديد اهليبة للحديث، إذا حدث، وكان يثقل 
عليه احلديث جداً، ربام قال يل: لو أنك تطلب مني الدراهم كان أحب إيل من أن 
تطلب مني األحاديث، وسمعته يقول: لو طلبت مني الدنانري كان أيرس عيل من 
أن تطلب مني احلديث، فقلت له: لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي كان 
أحب إيل من أن هتب يل عددها دنانري، قال: إنك مفتون، أما واهللا لو عملت بام 
سمعت من سليامن بن مهران يقول: إذا كان بني يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة 

فرتمي هبا خلف ظهرك كلام أخذت لقمة رميت هبا خلف ظهرك متى تشبع.
وقال ~: ال جتعل الرجال أوصياءك، كيف تلومهم أن يضيعوا وصيتك 
وبيت  الوحشة  بيت  إىل  تصري  هذا  بعد  وأنت  حياتك،  يف  ضيعتها  قد  وأنت 
من  روضة  وقربك  ونكرياً  منكراً  فيها  زائرك  ويكون  الدود،  وبيت  الظلمة، 
رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار، ثم بكى الفضيل وقال: أعاذنا اهللا وإياكم 

من النار.
 *

نْدَ  عِ قُولُ  يَ انَ  كَ  ☺ اهللاِ  ولَ  سُ رَ «أَنَّ  ڤ:  بَّاسٍ  عَ ابْنِ  نْ  عَ  ِ نيْ يحَ حِ الصَّ يفِ   
، ال إلَهَ إال  ظِيمُ شِ الْعَ رْ بُّ الْعَ ، ال إلَهَ إال اهللاُ رَ ظِيمُ لِيمُ الْعَ بِ ال إلَهَ إال اهللاُ احلَْ رْ الْكَ
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: أَنَّ النَّبِيَّ  نْ أَنَسٍ عَ »، وَ يمُ رِ شِ الْكَ رْ بُّ الْعَ ضِ رَ األَرْ بْعِ وَ اتِ السَّ موَ بُّ السَّ اهللاُ رَ
.« تَغِيثُ تِكَ أَسْ محْ يُّومُ بِرَ ا قَ يُّ يَ ا حَ  «يَ

« يمُ رِ شِ الْكَ رْ بُّ الْعَ ضِ رَ األَرْ بْعِ وَ اتِ السَّ موَ بُّ السَّ »اهللاُ رَ يمُ رِ شِ الْكَ رْ بُّ الْعَ ضِ رَ األَرْ بْعِ وَ اتِ السَّ موَ بُّ السَّ اهللاُ رَ
: الَ . قَ رٌ هُ أَمْ بَ زَ ا حَ انَ إذَ ☺ كَ

امءِ  هُ إىلَ السَّ فَ فَعَ طَرْ رُ رَ هُ األَمْ َّ ا أَمهَ انَ إذَ ڤ: أَنَّ النَّبِيَّ ☺ كَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ عَ وَ
ا  امهُ وَ (رَ  .« يُّومُ قَ ا  يَ يُّ  حَ ا  يَ الَ  قَ اءِ  عَ الدُّ يفِ  دَ  تَهَ اجْ ا  إِذَ وَ ظِيمِ  الْعَ اهللاِ  انَ  بْحَ «سُ  : الَ قَ فَ

.( عِيفٌ نَادُ الثَّاينِ ضَ إِسْ يُّ وَ ذِ مِ ْ الرتِّ

يثِ أَيبِ  دِ نْ حَ اكِمُ مِ الْحَ رٍ وَ امِ ةَ بْنِ عَ بِيعَ يثِ رَ دِ نْ حَ لَ مِ ائِيُّ األَوَّ  النَّسَ وَ رَ وَ
. ةَ رَ يْ رَ هُ

إىلَ  ئْتُ  ثُمَّ جِ قِتَالٍ  نْ  مِ لْتُ شيئًا  اتَ قَ رٍ  بَدْ مُ  وْ يَ انَ  كَ ا  مَّ «لَ  : الَ قَ ڤ ٍّ يلِ نْ عَ عَ وَ
 : يُّومُ قَ ا  يَ يُّ  ا حَ «يَ  : ولُ قُ يَ دٌ  اجِ وَ سَ ا هُ إِذَ فَ ئْتُ  فَجِ نَعَ  أَنْظُرُ ما صَ  ☺ ولِ اهللاِ  سُ رَ
يُّ  ا حَ : «يَ ولُ قُ دٌ يَ اجِ وَ سَ ا هُ إِذَ ئْتُ فَ تَالِ ثُمَّ جِ قِ تُ إىلَ الْ عْ جَ »، ثُمَّ رَ يُّومُ ا قَ يُّ يَ ا حَ يَ
ولُ  قُ دٌ يَ اجِ وَ سَ ا هُ إِذَ ئْتُ فَ تَالِ ثُمَّ جِ قِ بْتُ إىلَ الْ هَ ، ثُمَّ ذَ لِكَ ىلَ ذَ يدُ عَ زِ » ال يَ يُّومُ ا قَ يَ

يْهِ». لَ تَحَ اهللاُ عَ فَ : فَ لِكَ ذَ
: «ال إلَهَ إال اهللاُ  بٌ أَنْ أَقُولَ رْ ا نزلَ يبِ كَ ولُ اهللاِ ☺ إذَ سُ لَّمنِي رَ : عَ الَ نْهُ قَ عَ وَ
بِّ  هِ رَ دُ لِلَّ مْ الْحَ ، وَ ظِيمُ شِ الْعَ رْ بُّ الْعَ كَ اللهُ رَ بَارَ تَ انَ اهللاِ وَ بْحَ ، سُ يمُ رِ لِيمُ الْكَ الْحَ

.( َ بَّانَ الثَّاينِ  ابْنُ حِ وَ رَ ، وَ اكِمُ احلَْ ائِيُّ وَ ا النَّسَ امهُ وَ ».. (رَ ينَ الَمِ الْعَ
دُ  مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ يلُ فَ بْرِ رٌ إال تَمثَّلَ لِي جِ نِي أَمْ بَ رَ فُوعاً: «ما كَ ةَ مرْ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ عَ وَ
ا  لَدً ذْ وَ تَّخِ ي لَمْ يَ دُ هللاِ الَّذِ مْ لْ الْحَ قُ . وَ وتُ ي ال يَمُ يِّ الَّذِ لَى الْحَ لْتُ عَ كَّ لْ تَوَ قُ
ا»..  بِيرً هُ تَكْ بِّرْ كَ لِّ وَ نْ الذُّ لِيٌّ مِ نْ لَهُ وَ لَمْ يَكُ لْكِ وَ نْ لَهُ شريكٌ فِي الْمُ لَمْ يَكُ وَ

.( اكِمُ اهُ الْحَ وَ (رَ
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مَّ  وبِ اللهُ رُ ةُ الْمكْ وَ عْ : «دَ الَ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ أَنَّ رَ ڤ
يقِ دِّ رٍ الصِّ نْ أَيبِ بَكْ عَ وَ

، ال إلَهَ  هُ لَّ أْنِي كُ لِحْ لِي شَ أَصْ ، وَ يْنٍ ةَ عَ فَ رْ سي طَ نِي إلَى نَفْ و فَال تَكِلْ جُ متَكَ أَرْ حْ رَ
كِ  لِّمُ «أَال أُعَ
، ال إلَهَ  هُ لَّ أْنِي كُ لِحْ لِي شَ أَصْ ، وَ يْنٍ ةَ عَ فَ رْ سي طَ نِي إلَى نَفْ و فَال تَكِلْ جُ متَكَ أَرْ حْ ، ال إلَهَ رَ هُ لَّ أْنِي كُ لِحْ لِي شَ أَصْ ، وَ يْنٍ ةَ عَ فَ رْ سي طَ نِي إلَى نَفْ و فَال تَكِلْ جُ متَكَ أَرْ حْ رَ

ولُ اهللاِ ☺:  سُ الَ يلِ رَ : قَ الَتْ ميْسٍ قَ امءَ بِنْتِ عُ نْ أَسْ عَ »، وَ إال أَنْتَ
َا  : «أَهنَّ ةٍ ايَ وَ يفِ رِ بِّي ال أُشركُ بِهِ شيئًا»، وَ : اهللاُ رَ بِ رْ نْدَ الْكَ نَّ عِ ولِيهِ قُ لِماتٍ تَ كَ

ولُ اهللاِ  سُ الَ يلِ رَ : قَ الَتْ ميْسٍ قَ امءَ بِنْتِ عُ نْ أَسْ عَ ولُ اهللاِ وَ سُ الَ يلِ رَ : قَ الَتْ ميْسٍ قَ امءَ بِنْتِ عُ نْ أَسْ عَ وَ

.« اتٍ بْعَ مرَّ الُ سَ قَ تُ
ا  إِذَ دَ فَ جِ مٍ الْمسْ وْ اتَ يَ ولُ اهللاِ ☺ ذَ سُ لَ رَ : «دَخَ الَ يِّ قَ رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ نْ أَيبِ سَ عَ وَ
دِ  جِ اك يفِ الْمسْ ا أُمامةَ ما يلِ أَرَ ا أَبَ : يَ الَ قَ الُ لَهُ أَبُو أُمامةَ فَ قَ ارِ يُ نْ األَنْصَ لٍ مِ جُ وَ بِرَ هُ
ا  إِذَ دَ فَ جِ مٍ الْمسْ وْ اتَ يَ إِذَ ذَ دَ فَ جِ مٍ الْمسْ وْ اتَ يَ  ذَ

كَ  لِّمُ أَال أُعَ
دِ  جِ اك يفِ الْمسْ ا أُمامةَ ما يلِ أَرَ ا أَبَ : يَ الَ قَ الُ لَهُ أَبُو أُمامةَ فَ قَ ارِ يُ نْ األَنْصَ لٍ مِ جُ وَ بِرَ دِ هُ جِ اك يفِ الْمسْ ا أُمامةَ ما يلِ أَرَ ا أَبَ : يَ الَ قَ الُ لَهُ أَبُو أُمامةَ فَ قَ ارِ يُ نْ األَنْصَ لٍ مِ جُ وَ بِرَ هُ

 : الَ ولَ اهللاِ، قَ سُ ا رَ يُونٌ يَ دُ متْنِي وَ زِ ومٌ لَ ُ : مهُ الَ قَ كَ  فَ لِّمُ أَال أُعَ الةِ؟ قْتِ الصَّ ِ وَ ريْ يفِ غَ
ولَ  سُ ا رَ لْتُ بَىلَ يَ : قُ الَ ؟ قَ نَكَ يْ قَىض دَ كَ وَ مَّ بَ اهللاُ y هَ هَ تَهُ أَذْ لْ ا أَنْتَ قُ ا إذَ كَالمً
 ، نِ زَ الْحَ مِّ وَ نْ الْهَ وذُ بِكَ مِ مَّ إنِّي أَعُ : اللهُ سيتَ ا أَمْ إِذَ تَ وَ بَحْ ا أَصْ : قُلْ إذَ الَ اهللاِ، قَ
نْ  وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ لِ الْبُخْ بْنِ وَ نْ الْجُ وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ لِ سَ الْكَ زِ وَ نْ الْعَجْ وذُ بِكَ مِ أَعُ وَ
نِّي  قَضى عَ ي وَ مِّ بَ اهللاُ y هَ هَ أَذْ لِكَ فَ لْتُ ذَ قُ : فَ الَ ». قَ الِ جَ رِ الرِّ هْ قَ نِ وَ يْ بَةِ الدَّ لَ غَ

نِي.  يْ دَ
عَلَ اهللاُ لَهُ  ارَ جَ فَ تِغْ م االسْ ولُ اهللاِ: «منْ لَزِ سُ الَ رَ : قَ الَ بَّاسٍ ڤ قَ نْ ابْنِ عَ عَ وَ
 : نَّ اهُ وَ ».. (رَ بُ تَسِ ْ يْثُ ال حيَ نْ حَ هُ مِ قَ زَ رَ ا، وَ جً لِّ ضيقٍ خمْرَ نْ كُ مِ ا، وَ جً رَ مٍّ فَ لِّ هَ نْ كُ مِ

د). اوُ أَبُودَ

. يْلَةِ اللَّ مِ وَ يَوْ : الْ ائِيُّ يفِ اهُ النَّسَ وَ رَ . وَ امءَ يثَ أَسْ دِ هْ حَ  ابْنُ ماجَ وَ رَ وَ
نٌ  زْ ال حُ مٌّ وَ ا هَ بْدً ابَ عَ أَصَ : «ما  الَ قَ  ☺ النَّبِيِّ  نْ  ڤ عَ ودٍ  عُ ابْنِ مسْ نْ  عَ وَ
كَ  مُ كْ كَ ماضٍ يفِ حُ بِيَدِ نَاصيتِي   ، أَمتِكَ ابْنُ  كَ  بْدِ عَ ابْنُ  وَ كَ  بْدُ عَ إينِّ  مَّ  اللهُ الَ  قَ فَ
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 ، كَ أَوْ أَنزلْتَهُ يفِ كِتَابِكَ سَ يْتَ بِهِ نَفْ مَّ وَ لَكَ سَ مٍ هُ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ ، أَسْ كَ اؤُ لٌ يفِ قَضَ دْ عَ
آنَ  رْ لَ الْقُ عَ ْ ، أَنْ جتَ كَ نْدَ يْبِ عِ لْمِ الْغَ تَ بِهِ يفِ عِ تَأْثَرْ ، أَوْ اسْ لْقِكَ نْ خَ ا مِ دً تَهُ أَحَ لَّمْ أَوْ عَ
 ، كَ أَوْ أَنزلْتَهُ يفِ كِتَابِكَ سَ يْتَ بِهِ نَفْ مَّ وَ لَكَ سَ مٍ هُ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ ، أَسْ كَ اؤُ لٌ يفِ قَضَ دْ كَ أَوْ أَنزلْتَهُ يفِ كِتَابِكَعَ سَ يْتَ بِهِ نَفْ مَّ وَ لَكَ سَ مٍ هُ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ ، أَسْ كَ اؤُ لٌ يفِ قَضَ دْ عَ

هُ  نَ زْ بَ اهللاُ حُ هَ ِّي إال أَذْ ابَ مهَ هَ ذَ ينِ وَ زْ الءَ حُ جَ ي وَ رِ دْ نُورَ صَ بِي وَ لْ بِيعَ قَ ظِيم رَ الْعَ
آنَ  رْ لَ الْقُ عَ ْ ، أَنْ جتَ كَ نْدَ يْبِ عِ لْمِ الْغَ تَ بِهِ يفِ عِ تَأْثَرْ ، أَوْ اسْ لْقِكَ نْ خَ ا مِ دً تَهُ أَحَ لَّمْ آنَ أَوْ عَ رْ لَ الْقُ عَ ْ ، أَنْ جتَ كَ نْدَ يْبِ عِ لْمِ الْغَ تَ بِهِ يفِ عِ تَأْثَرْ ، أَوْ اسْ لْقِكَ نْ خَ ا مِ دً تَهُ أَحَ لَّمْ أَوْ عَ

ولَ اهللاِ  سُ ا رَ : «يَ فِيهِ قِيلَ ). وَ دُ أَمحْ هِ وَ يحِ حِ بَّانَ يفِ صَ اهُ ابْنُ حِ وَ ا». (رَ جً رَ هُ فَ انَ لَهُ مكَ دَ أَبْ هُ وَ َّ مهَ وَ
 : يَامنِ الْ ابْنَ  ةُ  فَ يْ ذَ الَ حُ ا». وقَ لَّمهَ تَعَ يَ أَنْ  ا  هَ عَ مِ ملِنْ سَ نْبَغِي  يَ بَىلَ  الَ  قَ ا؟  هَ لَّمُ تَعَ نَ أَال 

».. (اآلداب الرشعية: ج١/ ١٦١). يلِّ رٌ يُصَ هُ أَمْ بَ زَ ا حَ ولُ اهللاِ ☺ إذَ سُ انَ رَ «كَ
 *

قال املزين: إن كان أحد خيرج ما يف ضمريي، وما تعلق به خاطري من أمر 
التوحيد فالشافعي، فرصت إليه، وهو يف مسجد مرص، فلام جثوت بني يديه، 
قلت: هجس يف ضمريي مسألة يف التوحيد، فعلمت أن أحداً ال يعلم علمك، 
هذا  قال:  نعم،  قلت:  أنت؟  أين  أتدري  قال:  ثم  فغضب،  عندك؟  الذي  فام 

املوضع الذي أغرق اهللا فيه فرعون.
أبلغك أن رسول اهللا ☺ أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: ال، قال: هل تكلم 
فيه الصحابة؟ قلت: ال، قال: تدري كم نجامً يف السامء؟ قلت: ال، قال: فكوكب 
منها: تعرف جنسه، طلوعه، أفوله، مم خلق؟ قلت: ال، قال: فيشءٌ تراه بعينك 
من اخللق لست تعرفه، تتكلم يف علم خالقه؟! ثم سألني عن مسألة يف الوضوء، 
فأخطأت فيها، ففرعها عىل أربعة أوجه، فلم أصب يف يشء منه، فقال: يشء 
حتتاج إليه يف اليوم مخس مرات، تدع علمه، وتتكلف علم اخلالق، إذا هجس 

    Õ     Ô    Ó  ÒÑ       Ð  Ï [ :يف ضمريك ذلك، فارجع إىل اهللا، وإىل قوله تعاىل
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(البقرة: ١٦٣ـ ١٦٤). فاستدل باملخلوق عىل اخلالق،  Z K  J  I  H

وال تتكلف علم ما مل يبلغه عقلك. قال: فتبت.. (خمترص أعالم النبالء: ٢/ ٨٤٧).
وعن ابن وهب يقول: نذرت إين كلام اغتبت إنساناً أن أصوم يوماً، فأجهدين، 
فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أين كلام اغتبت إنساناً أن أتصدق بدرهم، فمن 

حب الدراهم تركت الغيبة.. (خمترص أعالم النبالء: ٢/ ٨١٩).
 *

عن عبيداهللا بن شميط بن عجالن، عن أبيه أنه كان يقول يف مواعظه: إذا 
أصبحت آمناً يف رسبك معاىف يف بدنك، عندك قوت يومك فعىل الدنيا العفاء 
وعىل من حيزن عليها، إن املؤمن يقول لنفسه: إنام هي ثالثة أيام فقد مىض أمس 
غدٍ  أهل  من  كنت  فإن  هذا  يومك  هو  إنام  تدركه،  ال  لعلكِ  أمل  وغداً  فيه  بام 
فسيجيء رب غدٍ برزق غد إنَّ دون غد يوماً وليلة خترتم فيه أنفس كثرية فلعلك 
املخرتم فيه. كفى كل يوم مهه ثم محلت عىل قلبك الضعيف هم السنني والدهور 
قبل  الصيف  وهم  جييء  أن  قبل  الشتاء  وهم  والرخص  الغالء  وهم  واألزمنة 
أن جييء، فامذا أبقيت من قلبك الضعيف لآلخرة؟ ما تطلب اجلنة هبذا، متى 
هترب من النار؟ كل يوم ينقص من أجلك ثم ال حتزن. أعطيت ما يكفيك وأنت 
للعامل  يستبني  تقنع وال من كثري تشبع، فكيف ال  بقليل  ما يطغيك، ال  تطلب 
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جهله، وقد عجز عن شكر ما هو فيه، وهو مفتون يف طلب الزيادة؟ أم كيف 
يعمل لآلخرة من ال تنقيض من الدنيا شهوته وال تنقطع عنها رغبته فالعجب 

كل العجب ملن صدق بدار احليوان كيف يسعى لدار الغرور.
وكان يقول: إن أولياء اهللا آثروا رضا رهبم تعاىل عىل هو أنفسهم، فأرغموا 
أنفسهم كثرياً يف رضا رهبم فأفلحوا واهللا وأنجحوا، وإن املنافق عبد هواه وعبد 

بطنه وعبد فرجه وعبد جلده، عبد الدنيا وعبد أهل الدنيا.
أي  فانظر  فيها  ومتنعم  الدنيا  من  فمتزود  رجالن،  الناس  يقول:  وكان 
أن تطيع  الدنيا فألي يشء حتبه؟  البقاء يف  أراك حتب طول  أنت. إين  الرجلني 
اهللا y وحتسن عبادته وتتقرب إليه باألعامل الصاحلة؟ فطوبى لك، أم لتأكل 
وترشب وتلهو وتلعب وجتمع الدنيا وتثمرها وتنَعم زوجتك وولدك؟ فلبئس 

ما أردت له البقاء.
وقذهم  أمر  وتعاىل  تبارك  اهللا  عن  أتاهم  املؤمنني:  ف  وصَ إذا  يقول  وكان 
عن الباطل فأسهروا األعني وأجاعوا البطون وأظمؤوا األكباد وأنفقوا األموال 
واهتضموا التالد والطارف يف طلب ما يقرهبم إىل اهللا y ويف طلب النجاة مما 

خوفهم به.
وكان يقول: إن املؤمن اختذ كتاب اهللا y مرآة فمرة ينظر إىل ما نعت اهللا 
y به املؤمنني، ومرة ينظر إىل ما نعت اهللا y به املغرتين، ومرة ينظر إىل اجلنة 
وما وعد اهللا y فيها، ومرة ينظر إىل النار وما أعد اهللا y فيها. تلقاه حزيناً 

كالسهم املرمى به شوقاً إىل ما شوقه اهللا y إليه وهرباً مما خوفه اهللا y منه.



(٢٣٢)

يا داود أال تر إىل   ، بلغنا أن اهللا تعاىل أوحى إىل داود  وكان يقول: 
بعيد،  مني  وقلبه  بلسانه  ويوقر  يسبحني  أخدعه؟  وأنا  خيدعني  كيف  املنافق 
[مفردها  أضباهنم  يف  واخلطايا  يدعوين  ال  إرسائيل  بني  من  للمأل  قل  ياداود 
ضبن بكرس الضاد وسكون الباء وهو ما بني الكسح واإلبط]. ليضعوها ثم ليدعوين 

أستجب هلم.
أهله،  الكثري  يكفي  كام  يكفينا  الدنيا  من  القليل  اجعل  اللهم  يقول:  وكان 
ألذ  طاعتك  اجعل  اللهم  سواك،  ممن  رجاءنا  واقطع  إليك  رغبتنا  ارفع  اللهم 
عندنا من الطعام عند اجلوع، ومن الرشاب عند الظمأ، اللهم اجعل غفلة الناس 
لنا ذكراً ومرح الناس لنا شكراً، اللهم إذا تنعم املتنعمون بالدنيا فاجعلنا نتنعم 

بذكرك.
وكان يقول: بالدراهم والدنانري أزمة املنافقني تقودهم إىل السوءات.

وكان يقول إذا وصف أهل الدنيا: حيار سكار فارسهم يركض ركضاً 
وراجلهم يسعى سعياً، ال غنيهم يشبع، وال فقريهم يقنع.

إنام مهه  الفطنة  قليل  البطنة  دائم  الدنيا:  املقبل عىل  إذا وصف  يقول  وكان 
بطنه وفرجه وجلده، متى أصبح فآكل وأرشب وأهلو وألعب، متى أميس فأنام، 
بالنهار وحيك أهلذا خلقت؟ أم هبذا أمرت؟ أم هبذا تطلب  بالليل بطّال  جيفة 
اجلنة وهترب من النار؟ وكان يقول: إن العافية سرتت الرب والفاجر، فإذا جاءت 

الباليا استبان عندها الرجالن.. (صفة الصفوة: ج ٣/ ص ٣٤٢). 
***
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NO

قال ابن القيم ~ يف املدارج: املرتبة الثامنة من مراتب احلياة: حياة الفرح 
والرسور، وقرة العني باهللا. وهذه احلياة إنام تكون بعد الظفر باملطلوب، الذي 
الناس  يدندن  احلياة  هذه  وحول  بدونه.  له  نافعة  حياة  فال  طالبه؛  عني  به  رُّ  قَ تَ
كلهم؛ وكلهم قد أخطأ طريقها وسلك طرقاً ال تفيض إليها بل تقطع إال أقلّ 
القليل. فدار طلب الكل حول هذه احلياة وحرمها أكثرهم؛ وسبب حرماهنم 
إياها ضعف العقل والتمييز والبصرية وضعف اهلمة واإلرادة؛ فإن مادهتا بصرية 
ادة ومهة نقادة والبصرية كالبرص تكون عامً وعوراً وعمشاً ورمداً وتامة النور  وقّ
بالعوارض  هلا  حتدث  وقد  باألصل  لْقة  باخلِ تكون  قد  اآلفات  وهذه  والضياء 
مراتبها؛ ولكن  أعىل  احلياة هي  مراتب  املرتبة من  أن هذه  واملقصود  الكسبية، 
اجتناء  وأمله موقوف عىل  الشهوات  بالد  قلبه مسبيٌّ يف  إليها من  كيف يصل 
فليات قلبه يف كل  اللذات وسريته جارية عىل أسوء العادات ومهته واقفة مع السُّ
وادٍ هائم فلو أنه جترد من نفسه ورغب عن مشاركة أبناء جنسه وخرج من ضيق 
اجلهل إىل فضاء العلم ومن سجن اهلو إىل ساحة اهلد لرأ اإللفَ الذي نشأ 
بنشأته ورشف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله قذ يف عني بصريته وشجاً يف 

حلق إيامنه ومرضاً مرتامياً به إىل هالكه واهللا املستعان وعليه التكالن.
فهل  أحياء  غري  أمواتٍ  بني  معهودة  غري  حياة  إىل  أرشت  قد  قلت:  فإن 
يمكنك وصف طريقها ألصل إىل يشءٍ من أذواقها؛ فقد بان يل أنّ ما نحن فيه 

.من احلياة حياة هبيمية بل أرد



(٢٣٤)

قلت: لعمر اهللا إنّ اشتياقك إىل هذه احلياة وطلب علمها ومعرفتها لدليل 
عىل حياة قلبك وعىل حياتك وأنك لست من مجلة األموات، فأول طريقها أن 
تعرف اهللا وهتتدي إليه طريقاً يوصلك إليه وحيرق ظلامت الطبع بأشعة البصرية 
بالتعلقات  ويزهد  إليها  فينجذب  اآلخرة  شواهد  من  شاهدٌ  بقلبك  فيقوم 
الفانية، ويدأب يف تصحيح التوبة ثم يقوم حارساً عىل قلبه فال يساحمه بخطرة 
يكرهها اهللا تعاىل وال بخطرة فضول ال تنفعه؛ فيصفو بذلك قلبك عن حديث 
النفس ووساوسها فحينئذٍ جيتمع قلبك وخواطره وحديث نفسه عىل إرادة ربه 
☺ واستولت عىل  وطلبه والشوق إليه؛ فإذا صدق بذلك رزق حمبة الرسول 
عليه  فتح  ذلك  يف  قلبه  رسخ  فإذا  وقدوته  وشيخه  ومعلمه  إمامه  فجعله  قلبه 
 بفهم الوحي املنزل عليه من ربه فإذا متكن من ذلك انفتح يف قلبه عني أخر
يشاهد هبا صفات الرب y فيشاهد قلبه رباً قاهراً فوق عباده آمراً ناهياً باعثاً 
لرسله منزالً لكتبه معبوداً مطاعاً ال رشيك له وال مثيل تعاىل وتقدس فيشهد 
نفع وال رض وال  بامللك والتدبري فال حركة وال سكون وال  قائامً  ربه سبحانه 
عطاء وال منع وال قبض وال بسط إال بقدرته وتدبريه فحينئذٍ يشد مئزر اجلد يف 
طلب حمبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه فقلبه للمحبة واإلنابة والتوكل واخلوف 
هذه  إىل  املفيض  السري  هو  وهذا  حبيبه  كالم  وتالوة  للذكر  ولسانه  والرجاء، 

الغاية التي ال تنال إال به.. (مدارج السالكني: ج٢٧١/٣).
 *

مْ تفعل كذا.. أحب  قال مطرف بن عبداهللا: ألن يسألني اهللا يوم القيامة لِمَ لَ
إيلَّ من أن يسألني لٍمَ فعلت كذا.
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(٢٣٥)

 *
قال يف الدرر: سؤال عن فرش املسجد هل جيوز أخذ يشءٍ منه؟ فأجاب 
الشيخ عبداهللا العنقري: قال يف املقنع ورشحه اإلنصاف للمرداوي: وما فضل 
من حرصه وزيته جاز رصفه إىل مسجد آخر، والصدقة به عىل فقراء املسلمني. 

إلخ.. (ص٧٧/ج٧).
 *

له:  فقال  رجيل.  يف  وجعاً  أجد  إين  الفاريس  حبيب  حممد  أليب  رجل  قال 
اجلس. فلام تفرق الناس قام فعلق املصحف يف عنقه فقال: يا خدا حبيب رسو 
مياش. يعني يقول: ال تسود وجه حبيب، اللهم عافه حتى ينرصف ال يدري يف 
أيّ رجليه الوجع. فوجد الرجل العافية حتى ال يدري يف أي رجليه الوجع.. 

(حلية األولياء: ج ٦/ ص ١٦٣).

 *
عن لوين قال: أراد داود الطائي أن جيرب نفسه هل تقو عىل العزلة. فقعد 
يف جملس أيب حنيفة سنة. قال فكانت املسألة جتيء و أنا أشد شهوة للجواب من 

العطشان إىل املاء؛ فال أجيب. قال: فاعتزل الناس.
 *

ئي داود الطائي يف املنام يعدو يف صحراء احلرية. فقيل له: ما هذا؟ قال: الساعة رُ
خرجت من السجن. فنظروا فإذا هو قد مات يف ذلك الوقت.. (احللية: ج ٧/ ص ٤١١).



(٢٣٦)

وكان يقول: ما أخرج اهللا عبداً من ذل املعايص إىل عز التقو إال أغناه بال 
مال و أعزه بال عشرية، وآنسه بال أنيس.

عوتب داود يف التزوج. فقيل: لو تزوجت؟ فقال: كيف بقلبٍ ضعيف ليس 
يقوم هبمه جيتمع عليه مهان.

 *
عن أم سعيد النخع الطائية قالت: كان بيننا وبني داود جدار قصري فكنت 
أسمع حنينه عامة الليل ال هيدأ، ولربام سمعته يف جوف الليل يقول: اللهم مهك 
عطل عيلَّ اهلموم، وحال بيني وبني السهاد، وشوقي إىل النظر إليك منع مني 
اللذات والشهوات فأنا يف سجنك أهيا الكريم مطلوب. قالت: ولربام ترنم يف 
السحر بيشءٍ من القرآن؛ فأر أن مجيع نعيم الدنيا مجع يف ترنمه تلك الساعة. 

قالت: وليس عنده يف البيت مصباح.. (حلية األولياء: ج ٧/ ص ٤١٣).
 *

انظر ال يراك حيث هناك،  ابن السامك: أوصاين أخي داود بوصية:  قال 
لداود  قيل  منك وقدرته عليك.  قُربه  من  أمرك، واستح  يفقدك حيث  وال 
الطائي: أرأيت رجالً دخل عىل هؤالء األمراء فأمرهم باملعروف وهناهم عن 
املنكر؟ قال: أخاف عليه السوط. قال: إنه يقو. قال: أخاف عليه السيف. 
قال: إنه يقو. قال: أخاف عليه الداء الدفني من العجب.. (حلية األولياء: ج 

٧/ ص ٤١٤).
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(٢٣٧)

قال ~: واعلم يا أخي أن كل ما يشغلك عن اهللا فهو عليك مشؤوم وأن 
أهل الدنيا مجيعاً من أهل القبور إنام يفرحون بام يقدمون من خري ويندمون عىل 

ما خيلفون.
 *

قال سيف بن هناس الطائي قال سمعت أمحد بن رشاعة قال: كنت أسبل 
املاء بالليل فرأيت عند قرب داود الطائي رساجاً؛ فذهبت أنظر إليه؛ فإذا هو قد 
ذهب. قال: ثم عدت إىل تسبيل املاء فإذا أنا بالرساج؛ فذهبت فغاب حتى فعل 
ذلك ثالثاً. قال: ثم نمت فرأيت فيام ير النائم كأن إنساناً يقول: ال تسبل املاء 

عند القرب، وال تَدنُ منه. قال: فابتيل بالسل حتى مات. 
وكان ~ يقول: اليأس سبيل أعاملنا هذه؛ ولكن القلوب حتن إىل الرجاء.

عن أيب نعيم قال: رأيت داود الطائي تدور يف وجهه نملة عرضاً وطوال ال 
يفطن هبا من اهلم.. (حلية األولياء: ج ٧/ ص ٤١٦).

إبراهيم بن أدهم: مرّ مع أصحاب له بنهر وهم مسافرون إىل اإلسكندرية 
فأكلوا كِرساً معهم ورشبوا من النهر فرشب إبراهيم ومحد اهللا ثم خرج من النهر 
ومدد رجليه ثم قال: يا أبا يوسف: لو علم امللوك وأبناء امللوك ما نحن فيه من 

الرسور والنعيم إذا جلالدونا عىل ما نحن فيه بأسيافهم أيام احلياة.
الطريق  فأخطئوا  والنعيم  الراحة  القوم  طلب  إسحاق  أبا  يا  له:  فقلت 

املستقيم فتبسم ثم قال: من أين لك هذا الكالم؟.. (حلية األولياء: ج ٧/ ص ٤٢٨).



(٢٣٨)

 *
ذكر النسائي يف باب الصالة عىل امليت أن ابن عباس ڤ كان يقرأ الفاحتة 

وسورة.
 *

قال ابن القيم ~ يف خمترص املدارج: وقد مجعت الفاحتة الوسيلتني ومها 
التوسل باحلمد والثناء عليه ومتجيده سبحانه والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده، 
الوسيلتني  بعد  اهلداية  وهو  الرغائب  أنجح  و  املطالب  أهم  سؤال  جاء  ثم 

فالداعي به حقيق باإلجابة.. (الدارج: ص١٩).
 *

قال الفضيل: تريد اجلنة مع النبيني والصديقني، وتريد أن تقف املوقف مع 
نوح وإبراهيم وحممد عليهم الصالة والسالم، بأي عمل؟ وأي شهوة تركتها هللا 
y، وأي قريب باعدته يف اهللا، وأي بعيد قربته يف اهللا، قال: وسمعت فضيالً 
يقول: ال يرتك الشيطان اإلنسان حتى حيتال له بكل وجه، فيستخرج منه ما خيرب 
به من عمله فإن استطعت أن ال تكون حمدثاً وال متكلامً وال قارئاً، وإن كنت 
فتنتفخ،  فيعجبك ذلك  أبلغه وأحسن حديثه وأحسن صوته،  ما  قالوا:  بليغاً، 
صوته  وليس  حيدث  حيسن  ليس  قالوا  الصوت  حسن  وال  بليغاً  تكن  مل  وإن 
بحسن أحزنك وشق عليك، فتكون مرائياً، وإذا جلست فتكلمت ومل تبال من 

ذمك ومن مدحك من اهللا. يعني من أجل اهللا فتكلم.
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(٢٣٩)

وسئل الفضيل: ما التواضع؟ قال: أن ختضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من 
٨ (حلية األولياء: ج ٨/ ص ٩٤). صبي قبلته منه، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه..

 *
 :قال ابن كثري يف آية املائدة يف وصف النصار

  .   -   ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "   ![

  >   =   <   ;   :   9   8   7   6    5   4   3   2   1   0/
  M  L  K  J   I  H  G   F  E  D  C  B  A   @  ?
(المائدة: ٨٣ ـ ٨٥)؛ أي  Z  W  V  U   TS  R    Q  P  O  N
باتباعهم احلق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان.. (خمترص تفسري بن 

كثري للرفاعي: ج٧٦/٢).

 *
قال الربيع بن سليامن رأيت البويطي عىل بغلٍ يف عنقه غلٌ ويف رجليه قيد 
وبني الغل والقيد سلسلة فيها طوبة حديد وزهنا أربعون رطالً وهو يقول: إنام 
خملوقاً؛  خلق  خملوقاً  كانت  خملوقة  (كن)  كانت  فإذا  (كن)  بـ  اخللق  اهللا  خلق 
فواهللا ألموتنّ يف حديدي حتى يأيت بعدي قومٌ يعلمون أنه قد مات يف هذا الشأن 

قومٌ يف حديدهم.
وكتب إيلَّ وهو يف السجن أن يأيت عيلَّ أوقات ما أحس باحلديد حتى أمسه 

بيدي، و أنت حسن خلقك مع أهل خاصتك.. (حلية األولياء: ج ٩/ ص ١٤٨).



(٢٤٠)

اهللا  حفظه  ـ  سليامن  بن  حممد  الشيخ  األخ  من  عيلَّ  وردت  الفائدة  وهذه 
وجزاه اهللا خرياً.

 *
عن عبدالصمد البغدادي سمعت الفضيل بن عياض، يقول: لو أن يل دعوة 
مستجابة ما صريهتا إال يف اإلمام، قيل له: وكيف ذلك يا أبا عيل؟ قال: متى ما 
صريهتا يف نفيس مل جتزين، ومتى صريهتا يف اإلمام فصالح اإلمام صالح العباد 
والبالد، قيل: وكيف ذلك يا أبا عيل؟ فرس لنا هذا، قال: أما صالح البالد فإذا 
بَاد فينظر إىل  أمن الناس ظلم اإلمام عمروا اخلرابات ونزلوا األرض، وأما العِ
قوم من أهل اجلهل فيقول: قد شغلهم طلب املعيشة عن طلب ما ينفعهم من 
تعلم القرآن وغريه فيجمعهم يف دارٍ مخسني مخسني أقل أو أكثر، يقول للرجل: 
العباد والبالد،  قال: فكان صالح  دينهم.  أمر  ما يصلحك، وعلم هؤالء  لك 

فقبل ابن املبارك جبهته وقال: يا معلم اخلري من حيسن هذا غريك.
وعنه قال: سمعت الفضيل، يقول: إنام مها عاملان عامل دنيا وعامل آخرة، فعامل 
الدنيا علمه منشور، وعامل اآلخرة علمه مستور، فاتبعوا عامل اآلخرة واحذروا 

  E  D  C   B  A  [ :عامل الدنيا، ال يصدكم بسكره، ثم تال هذه اآلية[

  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F
  [   Z   Y   X    W   V   U   T   S   R    QP

(التوبة: ٣٤). Z]  \

من  كثرياً  إن  الفضيل:  قال  ثم  العباد،  والرهبان:  العلامء،  األحبار:  تفسري 
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(٢٤١)

لبنة  إن حممداً مل يضع   ،☺ منه ملحمد  أشبه بزي كرس وقيرص  علامئكم زيه 
عىل لبنة، وال قصبة عىل قصبة، لكن رفع له علم فشمر إليه.. (حلية األولياء: 

ج ٨/ ص ٩٥). 

ويقول: إن حامل القرآن حامل راية اإلسالم؛ ال ينبغي له أن يلغو مع من 
يلغو وال يلهو مع من يلهو وال يسهو مع من يسهو وينبغي حلامل القرآن أن ال 

يكون له إىل اخللق حاجة، وينبغي أن تكون حوائج اخللق إليه. 
الليل رسبال سرتها إال  اختلط ظالمها وأرخى  ليلة  ما من  يقول:  وكان 
: من أعظم مني جوداً، واخلالئق يل عاصون، وأنا هلم  ناد اجلليل 
مل  كأهنم  حفظهم  وأتوىل  يعصوين،  مل  كأهنم  مضاجعهم  يف  أكلؤهم  مراقب، 
يذنبوا، أجود بالفضل عىل العايص، وأتفضل عىل امليسء، من ذا الذي دعاين 
فلم أسمع إليه؟ أو من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من ذا الذي أناخ ببايب 
الكريم ومني  أنا  اجلود،  اجلواد ومني  أنا  الفضل،  الفضل ومني  أنا  ونحيته، 
الكرم، ومن كرمي أن أغفر للعايص بعد املعايص، ومن كرمي أن أعطي التائب 
كأنه مل يعصني، فأين عني هترب اخلالئق، وأين عن بايب يتنحى العاصون؟..

(حلية األولياء: ج ٨/ ص ٩٥).

 *
اكِبِ  الرَّ َرض كَ لَ يفِ احلْ نَفَّ ا تَ ا إذَ بَالُ أَيْضً تِقْ طُ االسْ قُ نْهُ يَسْ عَ قال يف اإلنصاف: (وَ
). قال يف احلاشية عليه: قال: ابن حزم: وقد  أَنَسٌ هُ  لَ عَ فَ دْ  قَ رصهِ، وَ ائِرِ يفِ مِ السَّ
روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن املعتمر عن إبراهيم النخعي قال كانوا 



(٢٤٢)

يصلون عىل رحاهلم ودواهبم حيثام توجهت. قال: وهذا حكاية عن الصحابة 
والتابعني عموماً يف احلرض والسفر. قال النووي يف رشح مسلم: وهو حمكي عن 

(اإلنصاف: ج ٢/ ص ٣). ڤ.. أنس
 *

كتب األوزاعي إىل أخ له: أما بعد فإنه قد أحيط بك من كل جانب، واعلم 
آخر  يكون  وأن  يديه،  بني  واملقام  اهللا  فاحذر  وليلة،  يوم  كل  يف  بك  يسار  أنه 

عهدك به والسالم.
يستخدموين  وكانوا  السواحل  بعض  يف  كنت  أدهم:  بن  إبراهيم  وقال   
باحلصا،  ساقي  يرضبوا  حتى  الصبيان  يتبعني  وربام  حوائجهم،  يف  ويبعثوين 
إكرامهم يل  أولئك   فلام رأ فأحدقوا يب وأكرموين،  قوم من أصحايب  إذ جاء 
منهم  قلبي  يف  أحىل  وذلك  باحلصا  يرموين  والصبيان  رأيتموين  فلو  أكرموين، 

حني أحدقوا يب.. (حلية األولياء). 
 *

: أوىص احلواريني فقال: ال تكثروا الكالم  عن أيب اجللد، أن عيسى 
بغري ذكر اهللا فتقسو قلوبكم، وإن القايس قلبه بعيد من اهللا ولكن ال يعلم، وال 
تنظروا إىل ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا يف ذنوبكم كأنكم عبيد، 
العافية..  البالء، وامحدوا اهللا عىل  والناس رجالن؛ مبتىل ومعاىف فارمحوا أهل 

(حلية األولياء: ج ٦/ ص ٥٨).
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 *
عن أيب اجللد، أن داود : أمر منادياً ينادي الصالة جامعة، فخرج الناس 
وهم يرون أنه ستكون منه يومئذ موعظة وتأديب ودعاء، فلام واىف مكانه قال: 
لكم؟  ما  فقالوا:  أوائلهم،  الناس  أواخر  فاستقبل  وانرصف،  لنا،  اغفر  اللهم 
اهللا،  فقالوا: سبحان  ثم انرصف،  بدعوة واحدة  إنام دعا   :☺ النبي  أن  قالوا: 
اليوم يوم عبادة ودعاء وموعظة وتأديب، فام دعا إال  كنا نرجو أن يكون هذا 
بدعوة واحدة، فأوحى اهللا تعاىل إليه أن أبلغ قومك: أين من أغفر له أصلح له 

أمر آخرته ودنياه.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ٥٧). 
 *

وجعل  عاممته  نقض  ثم  يأتيه،  سلطاناً  يريد  وهو  حوشب  بن  شهر  اعتمّ 
يقول: السلطان بعد الشيب. السلطان بعد الشيب.

 *
عن حسان، قال: إن القوم ليكونون يف الصالة الواحدة وإن بينهم كام بني 
صالته،  عىل  مقبالً  خاشعاً  يكون  الرجل  أن  ذلك:  وتفسري  واألرض،  السامء 

واآلخر ساهياً غافالً.
وعنه: كانوا يمسكون عن ذكر النساء وعن اخلنا يف املساجد. وعن حسان 

ابن عطية: إذا حدث الرجل القوم فإن حديثه يقع من قلوهبم موقعه من قلبه.
رش  من  بك  أعوذ  اين  اللهم  يقول:  كان  أنه  حسان،  عن  األوزاعي،  وعن 



(٢٤٤)

لغريي،  عربة  جتعلني  أن  بك  وأعوذ  األقالم،  به  جتري  ما  رش  ومن  الشيطان 
وأعوذ بك أن جتعل غريي أسعد بام آتيتني مني، وأعوذ بك أن أستعني بيشء من 
معصيتك عند رض ينزل يب، وأعوذ بك أن أتزين للناس بيشء يشينني عندك، 
وأعوذ بك أن أقول قوالً ال أبتغي به غري وجهك. اللهم اغفر يل فإنك يب عامل، 

وال تعذبني فإنك عيل قادر.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ٧٥).
بصوت  يتجاوبون  ثامنية  العرش  محلة  قال:  حسان،  عن  األوزاعي،  وعن 
بعد  حلمك  عىل  وبحمدك  سبحانك  منهم:  أربعة  فيقول  قال  رخيم  حسن 
علمك، وتقول األربعة اآلخرون: سبحانك وبحمدك عىل عفوك بعد قدرتك.

 *
عن األوزاعي، عن حسان، قال: بلغني أن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة: يا بني 
آدم إنا قد أنصتنا لكم منذ خلقناكم، فأنصتوا لنا اليوم تقرأ عليكم أعاملكم، فمن 
وجد خرياً فليحمد اهللا، ومن وجد رشاً فال يلومن إال نفسه، إنام هي أعاملكم 

ترد عليكم.
 *

كان القاسم بن خميمرة إذا دعي إىل الوالئم ال يأكل إال من لونٍ واحد.
    w  v  u   t  [ :وعن األوزاعي، حدثنا القاسم وتليت عنده هذه اآلية
(البقرة: ١٩٥). فتأوهلا بعض من كان عنده عىل الرجل حيمل عىل القوم،  Zx

فقال القاسم: لو محل رجل عىل عرشين ألفاً مل يكن به بأس، إنام ذلك يف ترك 
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النفقة يف سبيل اهللا. وعنه: لو محل عىل عرشة آالف مل نر بذلك بأساً.. (حلية األولياء: 
ج ٦/ ص ٨٣).

 *
قال: قال رسول اهللا ☺: «يكون يف آخر الزمان قومٌ  ڤ عن معاذ بن جبل
ذلك فقيل: يا رسول اهللا كيف يكون ذلك؟ قال: ذلك  إخوان العالنية أعداء الرسيرة. 
لرغبة بعضهم إىل بعض ورهبة بعضهم من بعض».. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ١٠٩).

تبة بن ضمرة عن أبيه قال: لقيت عمتي يف النوم، فقلت هلا: كيف أنت  عن عُ
يا عمة؟ قالت: أنا واهللا يا ابن أخي بخري وفِّيت عميل كله حتى أعطيت ثواب 

أخالط أطعمته.
أبو عمرو األوزاعي: كان ~ تعاىل ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، كتب إىل 
أيب جعفر املنصور كتاباً يف فكاك أرس املسلمني... فحصل مفاداهتم.. (حلية 

األولياء: ج ٦/ ص ١٤٧).

 قال سليامن : من عمل سوءاً فبنفسه بدأ. وقال: كل عمى وال عمى 
القلب.

اهللا  وجه  به  يريد  ال  قوماً  رجلٌ  وعظ  ما  أنه  بلغني   :~ األوزاعي  قال 
ساعة  ليس  يقول:  وكان  الصفا.  عن  املاء  زلّ  كام  القلوب  عنه  زلت  إال  تعاىل 
من ساعات الدنيا إال وهي معروضة عىل العبد يوم القيامة يوماً فيوماً وساعة 
فساعة، وال متر به ساعة مل يذكر اهللا تعاىل فيها إال تقطعت نفسه عليها حرسات، 



(٢٤٦)

فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم مع يوم وليلة مع ليلة؟.
ويقول: إن املؤمن يقول قليالً ويعمل كثرياً، و إن املنافق يقول كثرياً ويعمل 

قليالً.
لزوم  بإحسان،  والتابعون   ☺ حممد  أصحاب  عليها  كان  مخس  ويقال: 

اجلامعة، و اتباع السنة، وعامرة املسجد، وتالوة القرآن، واجلهاد يف سبيل اهللا.
وقال األوزاعي: رأيت كأن ملكني عرجا يب وأوقفاين بني يدي رب العزة، 
فقال يل: أنت عبدي عبدالرمحن الذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكر؟ فقلت: 

بعزتك أي رب أنت أعلم، قال: فهبطا يب حتى رداين إىل مكاين.
ويف رواية أن األوزاعي قال: رأيت رب العزة يف املنام فقال يل عبدالرمحن: 
أنت الذي تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر؟ قلت: بفضلك يا رب، فقلت: 

نَّة. يا رب أمتني عىل اإلسالم، فقال: وعىل السُ
نمزح  كنا  سعيد  أبا  يا  األوزاعي:  يل  قال  قال:  أعني،  بن  موسى  وعن 

ونضحك، فأما إذا رصنا يقتد بنا، ما أر يسعنا التبسم.
وقال: من أكثر ذكر املوت كفاه اليسري، ومن علم أن منطقه من عمله قل 
كالمه، قال أبو حفص: سمعت سعيد بن عبدالعزيز يقول: ما جاء األوزاعي 

بيشء أعجب إلينا من هذا.
وقال: لو قبلنا من الناس كلام يعطونا هلنا عليهم.

و كان ~ ال يكلم أحداً بعد صالة الفجر حتى يذكر اهللا، فإن كلمه أحد 
أجابه.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ١٥٣).
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 *
 :~ قال  قال:  ص٧٤  للعباد  الصالة  إىل  امليش  آداب  كتاب  رشح  من 
يكثر؛  أن  إال  ونفل  فرض  يف  وشك  والنقص  للزيادة  يرشع  السهو  (وسجود 
النجاسة).  وإزالة  والغسل  الوضوء  مثله يف  فيطرحه، وكذا  كوسواس  فيصري 

قال الشارح: ال يلتفت إىل يشءٍ من ذلك.
 *

أبوداود  رواه  الصالة  يف  وهو  ڤ  لعائشة  الباب   ☺ النبي  فتح  حديث 
يف  وهو  زينب  بنت  أمامة   ☺ محله  وحديث  غريب،  حسن  وقال  والرتمذي 

الصالة رواه البخاري ومسلم عن أيب قتادة.. (رشح آداب امليش للعباد: ص٧٥).
 *

بام  وقل  القوم،  وقف  حيث  وقف  نَّة،  السُ عىل  نفسك  اصرب  األوزاعي:  عن 
قالوا، وكف عام كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. 
وال يستقيم اإليامن إال بالقول، وال يستقيم القول إال بالعمل، وال يستقيم اإليامن 
نَّة. وكان من مىض من سلفنا ال يفرقون بني  والقول والعمل إال بالنية موافقة للسُ
اإليامن والعمل؛ العمل من اإليامن، واإليامن من العمل، وإنام اإليامن اسم جامع 
بقلبه  بلسانه وعرف  آمن  العمل فمن  اسمها، ويصدقه  األديان  كام جيمع هذه 
وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التي ال انفصام هلا، ومن قال بلسانه 
ومل يعرف بقلبه ومل يصدقه بعمله مل يقبل منه وكان يف اآلخرة من اخلارسين.. 

(حلية األولياء: ج ٦/ ص ١٥٤). 
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 *
قال حرملة سمعت الشافعي يقول: ما يف أهل األهواء قومٌ أشهد بالزور من 

الرافضة.. (اآلداب الرشعية: ج٢/ص١٤٤).
 *

عىل  القنوت؟  دعاء  يف  هِ  يْ بِيَدَ هُ  هَ جْ وَ حُ  سَ مْ يَ لْ  هَ وَ  : هُ لُ وْ قَ اإلنصاف  يف  قال 
روايتني. إحدامها يمسح وهو املذهب فعله اإلمام أمحد، قال املجد يف رشحه: 

هذا أقو الروايتني. وقال يف الكايف: هذا أوىل.
تقي  الشيخ  وعند  املذهب.  من  الصحيح  عىل  الضمري  املنفرد  ويفرد  قال: 

الدين: ال يفرده بل جيمعه؛ ألنه يدعو لنفسه وللمسلمني.
 *

قال أمحد يف رواية حرب: ما يعجبني الكي. يعني يف باب التداوي. وللحاقن
ونحوه نظر موضع احلقنة، وللقابلة ونحوها نظر موضع الوالدة.. (اآلداب الرشعية: 

ج٢/ص٤٤٣).

 *
بالنفخ.  بأس  أنه ال  و  الرقية،  التفل يف  كره   :~ أمحد  أن  السامري  ذكر 
إذا قويت  بالنفخ والتفل؛ ألنه  أنه ال بأس  وجزم بعض متأخري األصحاب: 
كيفية النفس. نفس القارئ. كانت الرقية أتم تأثرياً وأقو فعالً، ولقصة اللديغ.. 

(اآلداب الرشعية: ج٢/ص٤٤٢). 
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 *
عن الفضيل: لو قيل لك يا مرائي لغضبت وشق عليك وتشكو تقول: قال 
يل يا مرائي. وعسى قال حقا من حبك للدنيا، تزينت للدنيا وتصنعت للدنيا، 
ثم قال: اتق ال تكن مرائياً وأنت ال تشعر، تصنعت وهتيأت حتى عرفك الناس 
فقالوا: هو رجل صالح فأكرموك وقضوا لك احلوائج ووسعوا لك يف املجلس، 
وإنام عرفوك باهللا. لوال ذلك هلنت عليهم كام هان عليهم الفاسق مل يكرموه ومل 

يقضوا له ومل يوسعوا له يف املجلس.. (حلية األولياء: ج ٨/ ص ٩٧).
 *

قال عبدالواحد بن زيد: أصابتني علة يف ساقي فكنت أحتامل عليها للصالة 
قال فقمت عليها من الليل فأجهدت وجعاً، فجلست ثم لففت إزاري يف حمرايب 
ووضعت رأيس عليه فنمت، فبينا أنا كذلك إذا أنا بجارية تفوق الدنيا حسناً ختطر 
بني جوارٍ مزينات حتى وقفت عيلَّ وهن من خلفها، فقالت لبعضهن: ارفعنه وال 
هتجنه، قال: فأقبلن نحوي فاحتملنني، عن األرض وأنا أنظر إليهنّ يف منامي، 
ثم قالت لغريهنّ من اجلواري الاليت معها افرشنه ومهدنه ووطئن له ووسدنه، 
قال: ففرشن حتتي سبع حشايا مل أرَ هلن يف الدنيا مثالً ووضعن حتت رأيس مرافق 
خرضاً حساناً ثم قالت لالئي محلنني: اجعلنه عىل الفرش رويداً ال هتجنه، قال: 
عِلت عىل تلك الفرش وأنا أنظر إليها وما تأمر به من شأين، ثم قالت: احففنه  فجُ
بالرحيان، قال فأيت بياسمني فحفت به الفرش ثم قامت إيلَّ فوضعت يدها عىل 
موضع علتي التي كنت أجدها يف ساقي فمسحت ذلك املكان بيدها، ثم قالت: 
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قم شفاك اهللا إىل صالتك غري مرضور قال فاستيقظت واهللا وكأين قد نشطت من 
عقال فام اشتكيت تلك العلة بعد ليلتي تلك، وال ذهب حالوة منطقها من قلبي: 

قم شفاك اهللا إىل صالتك غري مرضور.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ١٧٣).
 *

قال صالح املري: يا عجباً لقوم أمروا بالزاد، وأذنوا بالرحيل، وحبس أوهلم 
عىل آخرهم، وهم يلعبون.

وكان يتمثل هبذا البيت يف قصصه:


  :[ ملراحله:  فتزودوا  البعيد،  السفر  يبكي ويقول: هو واهللا  ثم  قال: 
;  >  =Z، واعلموا أنكم يف مثل أمنيتهم فبادروا املوت واعملوا له قبل 

حلوله.. ثم يبكي.
به  فحدثت  ففاقت،  القرآن  عليها  فقرأت  الفالج  ريح  أهيل  أصاب  وقال: 
غالب القطان فقال: وما تعجب من ذلك؟ واهللا لو أنك حدثتني أن ميتاً قرئ 

عليه القرآن فحيى، ما كان ذلك عندي عجباً.
***

NO

فارقتنا؟  منذ  حالك  كيف  أبتِ  يا  فقلت:  منامي  يف  أيب  رأيت  ابنته  قالت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(٢٥١)

قال: خري حال يا بنية بُوئنا املنازل ومهدت لنا املضاجع نُغد ونراح برزقنا من 
اجلنة. قالت: فقلت فام الذي بلغكم هذا؟ قال: الضمري الصالح، وكثرة التالوة 

لكتاب اهللا تعاىل.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ١٩٢). 
 *

قدم غيالن القدري يف خالفة هشام بن عبدامللك فتكلم غيالن وكان رجالً 
مفوهاً، فلام فرغ من كالمه قال حلسان: ما تقول فيام سمعت من كالمي؟ فقال 
له حسان: يا غيالن إن يكن لساين يَكِل عن جوابك، فإن قلبي ينكر ما تقول..

(حلية األولياء: ج ٦/ ص ٧٤).

 *
عن ضمرة بن أيب حبيب عن أبيه قال: موطنان ال ينبغي ألحد أن يضحك 

فيهام: معاينة القرد، واطالعك إىل القرب.
 *

أعطى حممد بن زياد األهلاين بقيةَ ديناراً فقال: اشرت به زيتاً وال متاكس؛ فإين 
أدركت القوم إذا اشرت أحدهم البضاعة مل يامكس يف يشءٍ مما يشرتيه.

 *
عبدة بن أيب لبابة. قال: كانت فتنة ابن الزبري تسع سنني فام أخرب رشيحٌ عنها 

وال استخرب.
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 *
ڤ قال عبداهللا بن عمر: أنا ال أسأل أحداً شيئاً وما رزق اهللا ال أرده. وكان

يتصدق يف املجلس الواحد بثالثني ألفاً، وأعتق مئة رقبة لوجه اهللا.
 *

عن صالح املري قال: ملا مات عطاء السليمي حزنت عليه حزناً شديداً فرأيته 
يف منامي، فقلت: يا أبا حممد ألست يف زمرة املوتى، قال: بىل، قلت: فامذا رصت 
إليه بعد املوت. فقال: رصت واهللا إىل خري كثري ورب غفور شكور، قال: قلت: 
أما واهللا لقد كنت طويل احلزن يف دار الدنيا، قال: فتبسم وقال: أما واهللا يا أبا 
، قلت: ففي أي الدرجات أنت.  برش لقد أعقبني ذلك راحة طويلة وفرحاً دائامً

  XW   V   U   T   S    R   Q   P   O   N [ أنا  قال: 
Z [  Z   Y (النساء: ٦٩).. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ١٨٤).

 *
y يقول:  «إن اهللا   :☺ الدرداء، قال: قال رسول اهللا  ومما يذكر عن أيب 
أنا اهللا ال إله إال أنا مالك امللك ومالك امللوك قلوب امللوك بيدي وإن العباد إذا 
أطاعوين حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرمحة، وإن العباد إذا عصوين 
العذاب؛ فال  بالسخط والنقمة فساموهم سوء  حولت قلوب ملوكهم عليهم 
تشغلوا أنفسكم بالدعاء عىل امللوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والترضع إيلَّ 

أكفكم ملوككم».. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ١٤٨).
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 *
العشاء يف مجاعة فصليت مخساً وعرشين  فاتتني صالة  القطان  غالب  قال 
مرة أبتغي به الفضل، ثم نمت فرأيت يف منامي كأين عىل فرس جواد أركض، 

وهؤالء يف املحامل ال أحلقهم، فقيل إهنم صلوا يف مجاعة وصليت وحدك.
 *

قال حوشب بن مسلم سألت احلسن: قلت يا أبا سعيد، رجل آتاه اهللا ماالً 
هُ أن يتنعم فيه؟ فقال احلسن: ال، لو  ل منه، ويتصدق منه، ألَ فهو حيج منه، ويصِ
كانت الدنيا له ما كان له إال الكفاف، ويقدم فضل ذلك ليوم فقره وفاقته، إنام 
ومن أخذ عنهم من التابعني كانوا   ☺ كان املتمسك من أصحاب رسول اهللا 
آتاهم  ما  فكانوا  إليها،  لريكنوا  الدنيا  يف  واألموال  قد  العُ يتخذوا  أن  يكرهون 
اهللا من رزق أخذوا منه الكفاف، وقدموا فضل ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم، ثم 

.y حوائجهم بعد يف أمر دينهم ودنياهم، وفيام بينهم وبني اهللا
 *

قبلنا  ربك  عىل  قدمت  إن  برش  أبا  يا  حلوشب:  زيد  بن  عبدالواحد  قال 
فقدرت عىل أن ختربنا بالذي رصت إليه فافعل، قال: فامت حوشب يف الطاعون 
قبل عبدالواحد بزمان، قال عبدالواحد: ثم رأيته يف منامي فقلت: يا أبا برش أمل 
تعدنا أن تأتينا. قال: بىل، إنام اسرتحت اآلن، فقلت: كيف حالكم؛ فقال: نجونا 
بعفو اهللا، قال: قلت: فاحلسن؟ قال: ذاك يف عليني ال ير وال يرانا، قلت: فام 
الظن بموالك. وكفاك  الذكر، وحسن  به. قال: عليكم بمجالس  تأمرنا  الذي 



(٢٥٤)

هبام خرياً.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ٢١٥).
 *

بدينك  اعصمني  اللهم  الصفا:  عىل  يدعو  كان  ڤ  عمر  ابن  أن  نافع:  عن 
وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن حيبك وحيب 
مالئكتك وحيب رسلك وحيب عبادك الصاحلني، اللهم حببني إليك وإىل مالئكتك 
وإىل رسلك وإىل عبادك الصاحلني، اللهم يرسين لليرس، وجنبني العرس، و اغفر 
يل يف اآلخرة واألوىل، واجعلني من أئمة املتقني. اللهم إنك قلت ادعوين أستجب 
لكم، وإنك ال ختلف امليعاد. اللهم إذ هديتني لإلسالم فال تنزعني منه، وال تنزعه 
مني حتى تقبضني وأنا عليه. كان يدعو هبذا الدعاء من دعاء له طويل عىل الصفا 

واملروة وبعرفات وبجمع وبني اجلمرتني ويف الطواف.. (حلية األولياء: ج ١/ ص ٣٨١).
 *

عبداهللا  إىل  خطبت  يقول:  الزبري  بن  عروة  سمعت  قال:  األسود،  أيب  عن 
ريض  لو  فقلت:  بكلمة،  جيبني  ومل  فسكت  الطواف،  يف  ونحن  ابنته  عمر  ابن 
قبيل،  املدينة  إىل  أن صدر  له  در  قُ فَ أبداً.  بكلمة  فيها  أراجعه  ألجابني، واهللا ال 
حقه  من  إليه  وأديت  عليه  فسلمت   ☺ الرسول  مسجد  فدخلت  قدمت  ثم 
فأتيته ورحب يب، وقال: متى قدمت. فقلت: هذا حني قدومي،  ما هو أهله، 
y الطواف نتخايل اهللا  فقال: أكنت ذكرت يل سودة بنت عبداهللا ونحن يف 

بني أعيننا، وكنت قادراً أن تلقاين يف غري ذلك املوطن، فقلت: كان أمر قدر، 
قال: فام رأيك اليوم. قلت: أحرص ما كنت عليه قط، فدعا ابنيه ساملاً وعبداهللا 
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فزوجني.. (حلية األولياء: ج ١/ ص ٣٨٢).
***

NO

كانوا  قوم  كمثل  الفتنة  يف  مثلنا  كان  إنام  قال:  ڤ  عمر  بن  عبداهللا  عن 
يسريون عىل جادة يعرفوهنا، فبينام هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ 
بعضهم يميناً وشامالً فأخطأ الطريق، وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جىلَّ اهللا 
ذلك عنا فأبرصنا طريقنا األول فعرفناه وأخذنا فيه، وإنام هؤالء فتيان قريش 
بعضهم  يقل  ما  يل  يكون  أن  أبايل  ما  الدنيا،  هذه  وعىل  السلطان  عىل  يقتتلون 

بعضاً عيل هاتني اجلرداوين.. (حلية األولياء: ج ١/ ص ٣٨٣).
 *

عن عمران بن حصني، قال: أخذ رسول اهللا ☺ بطرف عاممتي من ورائي 
فجذهبا فقال: «يا عمران أنفق وال ترص رصاً فيعرس عليك الطلب أما علمت 
أن اهللا تعاىل حيب السامحة ولو عىل مترات، وحيب الشجاعة ولو عىل قتل حية، 
مسند   ،(٢١٥ ص   /٦ ج  األولياء:  (حلية  الشبهات»..  عند هجم  الكامل  العقل  وحيب 

الشهاب القضاعي.

 *
قال اجلريري أوحى اهللا تعاىل إىل عيسى : تزعم أنك ال تسألني شيئاً 

فإذا قلت ما شاء اهللا فقد سألتني كل يشء.



(٢٥٦)

 ، قال وهب بن منبه: كان ملك من ملوك األرض أراد أن يركب إىل أرضٍ
فدعا بثياب يلبسها فجيء بثياب فلم تعجبه، فقال: ائتوين بثياب كذا وكذا حتى 
عد أصنافاً من الثياب، كل ذلك ال يعجبه حتى جيء بثياب وافقته، فلبسها، ثم 
قال: جيئوين بدابة كذا، فجيء هبا فلم تعجبه، ثم قال: جيئوين بدابة كذا؛ فجيء 
هبا فلم تعجبه، حتى جيء بدابة وافقته فركبها. فلام ركبها جاء إبليس فنفخ يف 
منخره نفخة فعاله كرباً، قال وسار وسارت اخليول معه، قال فهو رافع رأسه ال 
، فجاءه رجل ضعيف رث اهليئة فسلم عليه فلم يرد  ينظر إىل الناس كرباً وعظامً
عليه السالم ومل ينظر إليه فقال له إنه يل إليك حاجة، فلم يسمع كالمه قال فجاء 
حتى أخذ بلجام دابته، فقال أرسل جلام دابتي فقد تعاطيت مني أمراً مل يتعاطه 
مني أحد، قال: إن يل إليك حاجة، قال: أنزل فتلقاين، قال: ال اآلن، قال: فقهره 
عىل جلام دابته، فلام رأ أنه قد قهره قال: حاجتك؟ قال: إهنا رس أريد أن أرسها 
إليك، قال فأدنى رأسه إليه فساره، قال: أنا ملك املوت، قال: فانقطع وتغري لونه 
واضطرب لسانه، ثم قال: دعني حتى آيت أريض هذه التي خرجت إليها وأرجع 
من موكبي ثم متيض يف أمرك، قال واهللا ال تر أرضك أبداً، وال واهللا ال ترجع من 
موكبك هذا أبداً، قال دعني حتى أرجع إىل أهيل فأقيض حاجة إن كانت، قال: ال 
واهللا ال تر أهلك أبداً، قال فقبض روحه مكانه فخر كأنه خشبة. قال اجلريري: 
وبلغني أيضاً أنه لقي عبداً مؤمناً يف تلك احلال فسلم عليه فرد عليه السالم، فقال: 
إن يل إليك حاجة. قال: هلم فاذكر حاجتك، قال: إهنا رس فيام بيني وبينك، قال 
فأدنى إليه رأسه ليساره بحاجته، فساره فقال أنا ملك املوت، قال: مرحباً وأهالً، 
ألقاه  مرحباً بمن طالت غيبته عيل، فواهللا ما كان يف األرض غائب أحب إيلَّ أن 
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منك، قال: فقال له ملك املوت: اقض حاجتك التي خرجت هلا، قال: مايل حاجة 
أكرب عندي وال أحب إيلَّ من لقاء اهللا، قال: فاخرت عىل أي يشء أقبض روحك، 
إذاً، فقام وتوضأ ثم  قال وتقدر عىل ذلك؟. قال: نعم، أمرت بذلك، قال: نعم 

ركع وسجد فلام رآه ساجداً قبض روحه.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ٢١٩).
 *

قدر من خري  ما  إىل  بفكرها  املتقني  قلوب  لو طالعت  العارفني  بعض  قال 
اآلخرة مل يصف هلم عيش يف الدنيا ومل تقر هلم عني فيها.

طريق  عىل  دليل  الفكرة  وطول  للفكرة،  أتمّ  الوحدة  طول  احلسن:  وقال 
اجلنة. وقال وهب: ما طالت فكرة أحد قط إال علم وما علم إال عمل. وقال 
سليامن:  أبو  وقال  العبادة.  أفضل  من  اهللا  نعم  يف  الفكرة  عبدالعزيز:  بن  عمر 
الفكر يف الدنيا حجابٌ عن اآلخرة، وعقوبة ألهل الوالية، والفكرة يف اآلخرة 
تورث احلكمة وحتيي القلوب؛ فام قطع العبدَ من كامله وفالحه وسعادته العاجلة 
واآلجلة قاطعٌ أعظم من الوهم الغالب عىل النفس واخليال الذي هو مركبها بل 
بفكرة صحيحة  العارض  هذا  يُقطع  إنام  و  فيه،  تنفك سابحة  الذي ال  بحرها 
وعزمٍ صادق يميز به بني الوهم واحلقيقة، وكذلك إذا فكر يف عواقب األمور 
به إىل سوء عاقبته وما  النفس  اللذة والشهوة وفرح  بفكره مبادهيا من  وجتاوز 
يرتتب عليه من األمل واحلزن الذي ال يقاوم تلك اللذة والفرحة؛ فإنه ال يقدم 
عة والراحة والكسل  عليه مع علمه بذلك، وكذلك إذا ورد عىل قلبه وارد الدّ
الطاعات وتعبها حتى عرب بفكره إىل ما يرتتب عليها من  والتقاعد عن مشقة 



(٢٥٨)

اللذات واخلريات و األفراح التي تغمر تلك اآلالم التي يف مبادهيا بالنسبة إىل 
معاناهتا  اشتد طلبه هلا وسهل عليه  كامل عواقبها، وكلام غاص فكره يف ذلك 
واستقبلها بنشاطٍ وقوة وعزيمة، وكذا لو فكر فيام يستعبده من مال أو جاهٍ أو 
صورة استحيا من عقله ونفسه أن يكون عبداً لذلك؛ إذا كانت نفسه حرة أبية.. 

(مفتاح دار السعادة: ج٥٤١/١).

 *
يف البخاري: املصافحة معناها: جعل كف الرجل بني كفيه كام يف احلديث: 
(البخاري: ج احلديث.. (البخاري: ج٢٣١٢/٥). «.. يْهِ فَّ َ كَ ي بَنيْ فِّ دَ كَ هُّ ولُ اهللاِ ☺ التَّشَ سُ لَّمنِي رَ ☺«عَ

 *
كتب الفضل إىل أخٍ له: أما بعد؛ فإن الدار التي أصبحنا فيها دار بالبالء 
يف  منها  أهلها  بينا  ونفاد،  زوال  إىل  فيها  ما  كل  موصوفة،  وبالفناء  حمفوفة، 
رخاء ورسور، إذ صريهتم يف وعثاء ووعور؛ أحواهلا خمتلفة، يُرضبون ببالئها، 
وكيف  يدوم،  ال  فيها  والرسور  مذموم،  فيها  العيش  برخائها  ويمتحنون 
الرزايا، وتسوق  فيها  الفجيعات، وتفجع  وتنوبه  اآلفات،  تغريه  يدوم عيش 
أهلها املنايا. إنام هم فيها أعراض مستهدفة، واحلتوف هلم مسترشفة، ترميهم 
اممها، وال بد من الورود بمشارعه، واملعاينة لفظائعه،  بسهامها، وتغشاهم بحِ
أمرٌ سبق من اهللا قضاؤه، وعزم عليه يف إمضائه. فليس منه مذهب، وال عنه 
مهرب، أال فأخبث بدار يقلص ظلها ويفنى أهلها، إنام هم هبا سفر نازلون، 
وأهل ظعن شاخصون، كأن قد انقلب احلال، وتنادوا باالرحتال، فأصبحت 
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القبور  هبا  واستبدلوا  معاملها،  وتنكرت  دعائمها،  اهنارت  قد  قفاراً  منهم 
مقرتب،  فمحلها  بالرتاب،  وأسست  باخلراب،  استبطنت  التي  املوحشة، 
وساكنها مغرتب، بني أهل موحشني، وذوي حملة متشاسعني. ال يستأنسون 
بالعمران، وال يتواصلون تواصل اإلخوان، وال يتزاورون تزاور اجلريان، قد 
أهل حملة  مثلهم جريان  أر  فلم  التواصل،  املنازل، وتشاغلوا، عن  اقرتبوا يف 
ال يتزاورون عىل ما بينهم من اجلوار، وتقارب الديار، وأنى ذلك منهم وقد 
طحنهم بكلكله البىل، وأكلتهم اجلنادل والثر، وصاروا بعد احلياة رفاتاً. قد 
فجع هبم األحباب، وارهتنوا فليس هلم إياب، وكأن قد رصنا إىل ما صاروا، 
بالقهر واالعتسار،  فنرهتن يف ذلك املضجع، ويضمنا ذلك املستودع، يؤخذ 

وليس ينفع منه شفق احلذار، والسالم.
قال: قلت له: فأي يشء كتبت إليه؟ قال مل أقدر له عىل اجلواب.. (حلية األولياء:

ج ٦/ ص ٢٢٤). 

 *
كهمس الدعاء: كان عمرو بن عبيد يأيت كهمساً يسلم عليه وجيلس عنده 
أمه: إين أر هذا وأصحابه وأكرههم وما يعجبوين  له  هو وأصحابه، فقالت 
فال جتالسهم، قال: فجاء إليه عمرو وأصحابه فأرشف عليهم، فقال: إن أمي قد 

كرهتك وأصحابك فال تأتوين.
***



(٢٦٠)

N  O

القرب.  القرب، غداً عطاء يف  يقول: غداً عطاء يف  العرص  بعد  كان كل عشيةٍ 
وكان ال يتكلم فإذا تكلم قال: غداً عطاء هذه الساعة يف القرب. وكان كالشنّ 
الدنيا. كان إذا قالوا له: ادعُ  : كأنه رجلٌ ليس من أهل  البايل، وإذا رأيته قلتَ

لنا. قال: اللهم ال متقتنا، فإن كنت مقتنا فاغفر لنا.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ٢٤٢).
 *

زال  فام  قابل،  إىل  عني  اندفعي  هلا:  فقال  حلامً  نفسه  الغالم  عتبة  نازعت 
يدافعها سبع سنني حتى إذا كان يف السابعة أخذ دانقاً ونصف فأتى هبا صديقاً 
له من أصحاب عبدالواحد بن زيد خبازاً، فقال: يا أخي إن نفيس تنازعني حلامً 
منذ سبع سنني وقد استحييت منها كم أعدها وأخلفها، فخذ يل رغيفني وقطعة 
يا فالن ألست  به إذا هو بصبي، قال:  أتاه  الدانق والنصف، فلام  من حلم هبذا 
رأسه،  ويمسح  يبكي  فجعل  قال:  بىل،  قال:  أبوك؟  مات  وقد  فالن  ابن  أنت 
وقال: قرة عيني من الدنيا أن تصري شهويت يف بطن هذا اليتيم، فناوله ما كان معه 

Z  (اإلنسان: ٨). ثم قرأ: ] 1  2   3  4  5   6  7
 *

قال مسلم العبَّاداين: قدم علينا مرة صالح املري وعبدالواحد بن زيد وعتبة 
الغالم وسلمة اإلسواري فنزلوا عىل الساحل قال فهيأت هلم ذات ليلة طعاماً 
فدعوهتم إليه فجاؤوا فلام وضعت الطعام بني أيدهيم إذا قائل يقول من بعض 
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أولئك املطوعة وهو عىل ساحل البحر ماراً رافعاً صوته يقول:
 

قال: فصاح عتبة صيحة فسقط مغشياً عليه وبكى القوم ورفعنا الطعام وما 
ذاقوا منه واهللا لقمة واحدة.

 *
نظر بعض الوالة إىل حال عتبة الغالم فقال: كيف أنت يا عتبة؟ قال: بحال 
بني حالني، قال: ما مها؟ قال: قدوم عىل اهللا بخري أو برش. ثم نكس رأسه وجعل 
ينكت األرض، فقال له الوايل: أر عتبة قد أحرز نفسه وال يبايل ما أصبحنا فيه 
وأمسينا، ثم قال: يا عتبة قد أمرت لك بألفي درهم، قال: أقبلها منك أهيا األمري 
عىل أن تقيض يل معها حاجة. قال: نعم، ورس بذلك، فقال: وما حاجتك، فقال: 
تعفيني منها، قال: قد فعلت، قال: ثم وىل عنه منرصفاً وهو يبكي ويقول: قرص 

إلينا عتبة ما نحن فيه.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ٢٥١).
 *

لتمنيته،  املوت  ما قد هنينا عنه من متني  قال عتبة: لوال  القييس:  قال رياح 
قلت: ومل تتمنى املوت؟ قال: يل فيه خلتان حسنتان، قلت: ما مها؟ قال: الراحة 
من معارشة الفجار، ورجاء ملجاورة األبرار، قال: ثم بكى وقال: أستغفر اهللا 
وما يؤمنني أن يقرن بيني وبني الشيطان يف سلسلة من حديد ثم يقذف يب يف 

النار.



(٢٦٢)

 *
بالسالم برش بن منصور السليمي. قيل لعبدالرمحن بن مهدي: أيبعث الرجل بالسالم 
إىل أهل الرجل؟ قال: نعم، وقد كان برش بن منصور ومل أر مثله قط إذا أتاين بعث 
إىل أهلنا بالسالم، وإن حفظ اإلخاء من الدين، والكرم من الدين، قال: وسألت 
 عبدالرمحن بن مهدي، عن الرجل يسلم عىل القوم وهم يأكلون وهو صاحب هو
أو فاسق، أيدعونه إىل طعامهم. قال: نعم، قال يل برش بن منصور: إين ألدعو إىل 
طعامي من لو نبذت إىل كلبٍ كان أحب إيل من أن يأكله، قال عبدالرمحن: وليتق 

الرجل دناءة األخالق كام يتقي احلرام.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ٢٥٨). 
 *

ويقول:  حليته  عىل  منصور  بن  برش  قبض  ربام  مهدي:  بن  عبدالرمحن  قال 
بن  برش  رأيت  قال:  املفضل  بن  برش  وعن  سنة!!.  سبعني  بعد  الرياسة  أطلب 
منصور يف املنام فقلت: يا أبا حممد.. ما صنع اهللا بك؟ قال: وجدت األمر أهون 

مما كنت أمحل عىل نفيس.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ٢٦٠).
***

N O

الم آسى من الدنيا؟ فواهللا ما فيها  قال عبداهللا احلداين ملا برز إىل العدو: عَ
لٌ وواهللا لوال حمبتي ملبارشة السهر بصفحة وجهي، وافرتاش اجلبهة  ذَ لِلَبيب جَ
لك يا سيدي، واملراوحة بني األعضاء والكراديس يف ظلم الليل رجاء ثوابك، 
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(٢٦٣)

وحلول رضوانك، لقد كنت متمنياً لفراق الدنيا وأهلها قال: ثم كرس جفن سيفه 
ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فحمل من املعركة وإن له لرمقاً فامت دون العسكر، 
يف  إخوانه  من  رجل  فرآه  قال:  املسك،  رائحة  قربه  من  أصابوا  دفن  فلام  قال: 
منامه، فقال: يا أبا فراس ما صنعت؟ قال: خري الصنيع، قال: إىل ما رصت؟ 
قال: إىل اجلنة، قال: بم؟ قال: بحسن اليقني، وطول التهجد، وظمأ اهلواجر، 
التالوة  رائحة  تلك  قال:  قربك؟  من  توجد  التي  الطيبة  الرائحة  هذه  فام  قال: 
والظمأ، قال: قلت: أوصني، قال: اكسب لنفسك خرياً ال خترج عنك الليايل 

واأليام عطالً، فإين رأيت األبرار قالوا: الرب بالرب.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ٢٦٧).
 *

قال جعفر: سمعت مالك بن دينار يقول للمغرية بن حبيب ما ال أحيص 
يا مغرية كل أخٍ وجليس وصاحب ال تستفيد منه يف دينك خرياً  وكان ختنه: 

فانبذ عنك صحبته.
***

NO

يغفر   أتر سلمة  أبا  يا  سفيان:  فقال  الثوري،  سفيان  سلمة  بن  محاد  عاد 
أبوي  حماسبة  وبني  إياي  اهللا  حماسبة  بني  خريت  لو  واهللا  محاد:  فقال  ملثيل؟  اهللا 

الخرتت حماسبة اهللا عىل حماسبة أبوي، وذلك أن اهللا تعاىل أرحم يب من أبوي.
عن أيب أبجر قال: ملا حرضت سفيان الوفاة قال: يا ابن أبجر قد نزل يب ما قد 
تر فانظر من حيرضين. فأتيته بقوم فيهم محاد بن سلمة، وكان محاد من أقرهبم 



(٢٦٤)

له محاد أبرش فقد نجوت مما كنت ختاف.  إىل رأسه. قال: فتنفس سفيان فقال 
وتقدم عىل رب كريم قال: فقال: يا أبا سلمة أتر اهللا يغفر ملثيل؟ قال: إي واهللا 

الذي ال إله إال هو: قال: فكأنام رسي عنه.
وعن عبدالرمحن بن مهدي قال: بات سفيان عندي فلام اشتد به األمر جعل 
يبكي، فقال له رجل: يا أبا عبداهللا أراك كثري الذنوب؟. فرفع شيئاً من األرض 
أن  قبل  اإليامن  أسلب  أن  أخاف  إين  ذا،  من  عندي  أهون  لذنويب  واهللا  فقال: 

أموت.. (صفة الصفوة: ج١٥١/٣).
 *

عن موسى بن إسامعيل سمعت محاد بن سلمة يقول لرجل: إن دعاك األمري 
Z فال تأته. تقرأ عليه: ] !  "  #  $

وسمعت آدم بن إياس يقول: شهدت محاد بن سلمة، ودعوه. يعني السلطان. 
فقال: أمحل حليتي محراء هلؤالء؟!!. ال واهللا ال فعلت.

 *
ئي محاد بن زيد يف املنام فقيل له: ما فعل اهللا بك  عن أبان بن عبدالرمحن قال: رُ

قال: غفر يل. قيل: فام فعل بحامد بن سلمة؟ هيهات هيهات ذاك يف أعىل عليني.
***

NO

عن صالح املري قال: قال يل زياد النمريي: أتاين آت يف منامي فقال يا زياد 
قم إىل عبادتك من التهجد وحظك من قيام الليل فهو واهللا خري لك من نومة 
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(٢٦٥)

النوم،  توهن بدنك، وينكرس هلا قلبك؛ قال: فاستيقظت فزعاً ثم غلبني واهللا 
قال:  للعابدين،  إال  الدنيا  يف  خري  فال  زياد  يا  قم  فقال:  غريه،  أو  ذلك  فأتاين 

فوثبت فزعاً.
احلزن  بطول  حرياً  لكنت  أعرفه؛  أجلٌ  املوت  من  يل  كان  لو  يقول:  وكان 

حتى يأيت وقته؛ فكيف و أنا ال أعلم؟!
 *

   Ð  Ï[ :عن رسول اهللا ☺ أنه قال: «اسم اهللا األعظم يف هاتني اآليتني
  ! [ (البقرة: ١٦٣)١٦٣، وفاحتة آل عمران:   Z Ø  ×  Ö    Õ     Ô    Ó  ÒÑ

(آل عمران:١ ـ ٢). قال الرتمذي: حسن صحيح.   Z )    (   '    &  %   $  #  "

***
NO

ويلكم علامء السوء، األجر تأخذون، والعمل تضيعون، يوشك رب العمل 
أن يطلب عمله وتوشكون أن خترجوا من الدنيا العريضة إىل ظلمة القرب وضيقه، 
اهللا ينهاكم عن اخلطايا كام يأمركم بالصالة والصيام، كيف يكون من أهل العلم 
ط رزقه، واحتقر منزلتَه، وقد علم أن ذلك من علم اهللا وقدرته؟ كيف  من سخِ
يكون من أهل العلم من اهتم اهللا فيام قىض له، فليس يرىض بيشء أصابه. كيف 
يكون من أهل العلم من دنياه عنده آثر من آخرته، وهو يف دنياه أفضل رغبة؟ 
كيف يكون من أهل العلم من مسريه إىل آخرته وهو مقبل عىل دنياه، وما يرضه 

أشهى إليه أو قال: أحب إليه مما ينفعه؟.. (حلية األولياء: ج ٦/ ص ٣٠٤).



(٢٦٦)

 *
ا  بِينُهَ َا تُ لْ هبِ خَ دْ ْ يُ ا ملَ ةُ إذَ جَ وْ الزَّ : (وَ الَ ؛ قَ أَلَةٌ قال يف املغني ص ٤٧٠/ج٦: مسْ
ىلَ أَنَّ  لْمِ عَ عِ لُ الْ عَ أَهْ )، أَمجْ بْدِ عَ نْ الْ نَتَانِ مِ االثْ ُرِّ وَ نْ احلْ ا الثَّالثُ مِ هَ مُ رِّ َ حتُ ةٌ وَ لِيقَ تَطْ
َنَّ  لِكَ ألِ ذَ وَ ا؛  تَهَ عَ جْ رَ ا  هَ قُ لِّ طَ مُ قُّ  تَحِ يَسْ ال  وَ ةٍ  دَ احِ وَ ةٍ  قَ لْ بِطَ بِنيُ  تَ َا  هبِ ولِ  خُ املْدْ  َ ريْ غَ
ىلَ أَنَّ  لْمِ عَ عِ لُ الْ عَ أَهْ )، أَمجْ بْدِ عَ نْ الْ نَتَانِ مِ االثْ ُرِّ وَ نْ احلْ ا الثَّالثُ مِ هَ مُ رِّ َ حتُ ةٌ وَ لِيقَ ىلَ أَنَّ تَطْ لْمِ عَ عِ لُ الْ عَ أَهْ )، أَمجْ بْدِ عَ نْ الْ نَتَانِ مِ االثْ ُرِّ وَ نْ احلْ ا الثَّالثُ مِ هَ مُ رِّ َ حتُ ةٌ وَ لِيقَ تَطْ

  Q [  : انَهُ بْحَ لِ اهللاِ سُ وْ لِقَ ؛  ولِ خُ بْلَ الدُّ قَ ةَ  دَّ الَ عِ ةِ وَ دَّ عِ الْ ونُ يفِ  ةَ إنَّام تَكُ عَ جْ الرَّ
  _   ̂ ]  \  [  Z  Y    X  W  V  U  T  S  R
ةَ  دَّ أَنَّهُ الَ عِ هُ  انَ بْحَ َ اهللاُ سُ بَنيَّ `  Z g  f  e  d   cb  a، فَ
ةَ  عَ جْ رَ َا الَ  هتِ دَّ عِ اءِ  ضَ انْقِ دَ  عْ بَ َا  هبِ ولِ  خُ املْدْ كَ تَصريُ  وَ ا  قِهَ دِ طَالَ رَّ جَ بِمُ تَبِنيُ  فَ ا  يْهَ لَ عَ
ا  هَ جُ وَّ تَزَ يَ ُطَّابِ  اخلْ نْ  مِ اطِبٌ  وَ خَ فَهُ ا  فِيهَ ا  هَ قُ لِّ طَ مُ بَ  غِ رَ إِنْ  وَ َا  هلَ ةَ  قَ فَ نَ الَ  وَ ا  يْهَ لَ عَ

. يدٍ دِ احٍ جَ ا بِنِكَ اهَ ضَ بِرِ
 *

أو  النية  أي  فيها.  شك  وإن  قوله:  عىل  قاسم  البن  الزاد  حاشية  يف  قال 
التحريمة يعني تكبرية اإلحرام. استأنفها؛ ألن األصل عدم النية أو التحريمة. 
ثم قال: وقال شيخنا: إذا اهتمّ اإلنسان للصالة وقام يف الصف ويف ظنه أنه كرب 
تكبرية اإلحرام لكن اعرتاه شك هل كرب أو ال؟ فهذا يستأنف تكبرية اإلحرام 

إال أن يكثر فيصري كوسواس فيطرحه ويبني عىل غالب ظنه.. (ص٥٦٨/ج١). 
 *

عن شقيق بن إبراهيم قال: قيل البن املبارك: إذا صليت مل جتلس معنا؟ قال: 
أذهب أجلس مع الصحابة والتابعني. قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟ 
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(٢٦٧)

أنتم  معكم؟  أصنع  ما  وأعامهلم،  آثارهم  فأدرك  علمي  يف  أنظر  أذهب  قال: 
تغتابون الناس.. (صفة الصفوة.. ج١٣٧/٤).

 *
سويد بن سعيد. قال رأيت عبداهللا بن املبارك بمكة أتى زمزم فاستقى منها 
املنكدر  بن  املوايل حدثنا عن حممد  أيب  ابن  إن  اللهم  فقال:  الكعبة  استقبل  ثم 
عن جابر عن النبي ☺ أنه قال: «ماء زمزم ملا رشب له»، وهذا أرشبه لعطش 

القيامة، ثم رشبه.
 *

الكلمة  لعلّ  فقال:  احلديث؟  تكتب هذا  متى  إىل  املبارك:  بن  لعبداهللا  قيل 
التي أنتفع هبا ما كتبتها بعد. وقال: ما أعياين يشءٌ كام أعياين أين ال أجد أخاً يف 

اهللا y.. (صفة الصفوة: ج١٣٩/٤).
 *

عن فضيل بن عياض سئل ابن املبارك: من الناس؟ قال: العلامء. قيل: فمن 
امللوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون بدينهم.

وعن ابن املبارك: طلبنا العلم للدنيا فدلنا عىل ترك الدنيا.. (صفة الصفوة: ج١٤٥/٤). 
 *

يلِّ الصدقات. فكتب إليه  قيل لعبداهللا بن املبارك: إن إسامعيل بن علية قد وُ
ابن املبارك:



(٢٦٨)


  

   

     



   


     

فلام قرأ الكتاب بكى و استعفى.. (صفة الصفوة: ج١٤٠/٤).
 *

عن عبدة بن سليامن قال: كنا يف رسية مع عبداهللا بن املبارك يف بالد الروم 
فصاففنا العدو فلام التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إىل الرباز، فخرج 
إليه رجل ملثم فطارده ساعة فطعنه فقتله، ثم آخر فقتله؛ ثم دعا إىل الرباز فخرج 
إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله؛ فازدحم عليه الناس وكنت فيمن ازدحم 
عليه فإذا هو ملثِّم وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبداهللا بن 

املبارك فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا.. (صفة الصفوة: ج٤).
 *

من رسته حسنته، وساءته سيئته؛ فهو مؤمن.. (تفسري ابن كثري). 
 *

قال اإلمام أمحد حدثنا مروان الفزاري، ملا كان يوم أحد وانكفأ املرشكون 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(٢٦٩)

ا،  y، فصاروا خلفه صفوفً أثني عىل ريب  ☺: استووا حتى  قال رسول اهللا 
فقال: «اللهم لك احلمد كله. اللهم ال قابض ملا بسطت، وال باسط ملا قبضت، 
ضل ملن هديت. وال معطي ملا منعت، وال مانع  وال هادي ملن أضللت، وال مُ
ملا أعطيت. وال مقرب ملا باعدت، وال مباعد ملا قربت. اللهم ابسط علينا من 
ال  الذي  املقيم  النعيم  أسألك  إين  اللهم،  ورزقك.  وفضلك  ورمحتك  بركاتك 
يْلَة، واألمن يوم اخلوف. اللهم  حيول وال يزول. اللهم إين أسألك النعيم يوم العَ
إلينا اإليامن  اللهم حبب  إنى عائذ بك من رش ما أعطيتنا، ومن رش ما منعتنا. 
وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. 
وال  خزايا  غري  بالصاحلني،  وأحلقنا  مسلمني،  وأحينا  مسلمني،  توفنا  اللهم، 
سبيلك،  عن  ويصدون  رسلك  يكذبون  الذين  الكفرة  قاتل  اللهم،  مفتونني. 
إله  الكتاب،  أوتوا  الذين  الكفرة  قاتل  اللهم  وعذابك.  رجزك  عليهم  واجعل 

احلق».. تفسري ابن كثري (ج ٤/ ص ٣٧٣).
 *

قال أبو جعفر احلذاء: كتبت إىل يوسف بن أسباط أشاوره يف التحويل إىل 
احلجاز فكتب إيل: أما ما ذكرت من حتويلك إىل احلجاز فليكن مهك خريك، وما 
أر موضعك إال أضبط للخري من غريه، وما أحسب أحداً يفر من يشء إال 
وقع يف أشد منه، وإنام يطيب املوضع بأهله، وقد ذهب من يُؤنَس به ويسرتاح 
الصدق  اهللا لك، وإن كان  أن يصنع  الصدق رجوت  اهللا منك  إليه، وإن علم 

خيشى أنه قد رفع من األرض.



(٢٧٠)

عن عبداهللا بن حبيق قال: كنت عند يوسف بن أسباط إذ جاء األمري وعليه 
قلنسوة شاشية فسأله عن مسألة، فقال: إن أستاذنا سفيان كان ال يفتي من عىل 

رأسه مثل هذا، قال: فوضعه عىل األرض فأفتاه.
عن ابن املبارك قال: كتب وهيب بن الورد إىل أخٍ له: قد بلغت بظاهر علمك 
عند الناس منزلة ورشفاً فاطلب بباطن علمك عند اهللا منزلة و زلفى واعلم أن 

.املنزلتني متنع األخر إحد
قال ابن املبارك :

   
     

    


 *
عبة وسفيان، قال  قيل البن املبارك: من جتالس بخراسان، قال: أجالس شُ

أبو داود: يعني أنظر يف كتبهام.
 *

قال عمر بن عبدالعزيز يف أبياتٍ له يتمثل هبا:










(حلية األولياء: ج ٨).
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 *
قال ابن املبارك: أقعد إىل سفيان الثوري فيحدث فأقول ما بقي من علمه 
يشءٌ إال سمعته؛ ثم أقعد عنده جملساً آخر فيحدث؛ فأقول ما سمعت من علمه 

شيئاً.
 *

عن شيخ من أهل هراة يقال له عبداهللا اهلروي. رجل صدق قال: دخلت 
زمزم يف السحر فإذا بشيخ ينزع الدلو الذي ييل الركن، فلام رشب أدخل الدلو 
فإذا هو سويق لوز مل أذق سويق لوز أطيب منه، فلام  له،  فَضْ فأخذته فرشبت 
القابلة رصدته، فلام كان يف ذلك الوقت دخل فسدل ثوبه عىل وجهه  كان يف 
فنزع بالدلو مما ييل الركن ثم رشب وأدخل الدلو، فأخذت فضله فرشبت فإذا 
ماء مرضوب بعسل مل أرشب عسالً قط أطيب منه، قال: فأردت أن آخذ بطرف 
ثوبه أنظر من هو ففاتني، فلام كانت الليلة الثالثة قعدت قبالة باب زمزم، فلام كان 
يف ذلك الوقت دخل قد سدل ثوبه عىل وجهه، فدخلت فأخذت بطرف ثوبه، 
فلام رشب من الدلو أرسله قلت: يا هذا أسألك برب هذه البنية من أنت؟. قال: 
تكتم عيلَّ حتى أموت؟ قلت: نعم، قال: أنا سفيان بن سعيد الثوري، فأرسلته 
ورشبت من الدلو فإذا لبن مرضوب بسكر مل أر لبناً قط أطيب منه قال: وكانت 

الرشبة تكفيني إذا رشبتها إىل مثلها، ال أجد جوعاً وال عطشاً.
 *

عن أيب حاتم الرازي سمعت قبيصة يقول: رأيت سفيان الثوري يف النوم. 



(٢٧٢)

فقلت: ما فعل بك ربك؟، فقال:


  



    

عن عبدالرمحن بن مهدي قال: ملا مات سفيان أردنا أن ندفنه ليالً من أجل 
السلطان. فأخرجناه فلم ننكر الليل من النهار.. (حلية األولياء: ج ٧/ ص ٧٧). 

 *
(النور: ٣٢). Z../  .  -  ,  +  *   )[ :عىل قوله تعاىل

ڤقال ابن عباس ڤ: رغبهم اهللا يف التزويج و أمر به األحرار والعبيد ووعدهم

عليه الغنى.
يريد  الناكح  ☺: ثالثة حق عىل اهللا عوهنم  النبي  عن  ڤ عن أيب هريرة
العفاف، واملكاتب يريد األداء، والغازي يف سبيل اهللا). (خمترص ابن كثري: ج٢٨٠/٣).

 *
عن يعىل بن عبيد قال سمعت سفيان الثوري يقول: لو كان معكم من يرفع 
احلديث إىل السلطان أكنتم تتكلمون بيشء؟ قلنا: ال. قال: فإن معكم من يرفع 

احلديث.
فلريتد   ☺ النبي  بلغ سن  من  يقول:  الثوري  يامن سمعت  بن  وعن حييى 

لنفسه كفناً. 
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عن معاوية بن عمرو كنا عند داود الطائي يوما فدخلت الشمس من الكوة، 
فقال له بعض من حرض: لو أذنت يل سددت هذه الكوة، فقال: كانوا يكرهون 
له  فقال  لُه،  مَ خَ قد خترق وخرج  فرو  فإذا  آخر  يوماً  النظر. وكنا عنده  فضول 

بعض من حرض: لو أذنت يل خيطته، فقال: كانوا يكرهون فضول الكالم. 
وقال رجل لداود: يا أبا سليامن أال تر إىل نعليك عن يمينك؟. لو جعلتها 
بني يديك أو عن يسارك، قال: بارك اهللا لك يف فقهك.. (حلية األولياء: ج ٧/ 

ص ٤١٧).

 *
وسرته،  إياهم  اهللا  عافية  عىل  الناس  حيمد  إنام  قال:  السختياين  أيوب  عن 
وما يبلغ عملنا كله جزاء رشبة من ماء باردٍ رشهبا أحدنا وهو عطشان؛ فكيف 

بالنعم بعد؟!.
قال رجلٌ أليوب: أوصني. قال: أقلَّ الكالم. 

 *
عن محاد بن زيد قال: سئل أيوب عن يشءٍ فقال: مل يبلغني فيه يشء. فقيل: 
قل فيه برأيك. فقال: مل يبلغه رأيي. قيل ملسعر: حتب أن هتد إليك عيوبك؟ 

قال: أما من ناصح فنعم، و أما موبخ فال.
عن محاد بن زيد قال: كان أيوب إذا هنأ رجالً بمولود، قال: جعله اهللا تعاىل 

مباركاً عليك وعىل أمة حممد ☺.



(٢٧٤)

كان  و  أيوب.  الرجال من  تبسامً يف وجوه  أشد  رأيت رجالً قط  ما  وقال: 
يقول: اللهم إين أسألك اإليامن وحقائقه ووثائقه، وكريم ما مننت به عيل من 
األعامل التي ينال هبا منك حسن الثواب، واجعلنا ممن يتقيك وخيافك ويرجوك 

ويستحييك، اللهم اسرتنا بالعافية.. (حلية األولياء: ج ٣/ ص ٩).
***

NO

عن جعفر بن برقان قال بلغني عن يونس بن عبيد فضلٌ وصالح، فكتبت 
إليه: يا أخي اكتب إيلَّ بام أنت عليه، فكتب إليه: أتاين كتابك تسألني أن أَكتب 
أنا عليه، وأخربك أين عرضت عىل نفيس أن حتب للناس ما حتب هلا  إليك بام 
 أخر مرة  ثم عرضت عليها  بعيد،  ذاك  فإذا هي من  هلا؛  تكره  ما  وتكره هلم 
ترك ذكرهم إال من خري، فوجدت الصوم يف اليوم احلار الشديد احلر باهلواجر 

بالبرصة أيرس عليها من ترك ذكرهم. هذا أمري يا أخي والسالم.
دّ  أجِ فال  الصالة  وتفوتني  هلا،  دّ  فأجِ الدجاجة  ما يل تضيع يل  يونس:  قال 
هلا. ويقول: خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سوامها من أمره؛ صالته 

ولسانه.
جاء رجل إىل يونس فقال: أتنهانا عن جمالسة عمرو بن عبيد. وكان قدرياً. 
ابنه،  اتق اهللا. فتغيظ فلم يربح أن جاء  له يونس:  ابنك، فقال  وقد دخل عليه 
يا أبت كان معي  يا بني قد عرفت رأيي يف عمرو فتدخل عليه؟ فقال:  فقال: 
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الزنا والرسقة ورشب اخلمر وألن  أهناك عن  فقال:  إليه،  يعتذر  فالن. فجعل 
تلقى اهللا y هبن؛ أحب إيل من أن تلقاه برأي عمرو وأصحابه.. (حلية األولياء: 

ج ٣/ ص ٢٣). 

***

NO

العشاء  بعد  التيمي  سليامن  جنبي  إىل  صىل  قال:  التيمي  مؤذن  معمر  عن 
!  "  #   $Z. قال: فلام أتى عىل هذه اآلية:  [ اآلخرة وسمعته يقرأ: 
]!  "  #  $  %  &  'Z. جعل يرددها حتى خف أهل املسجد 

فانرصفوا، قال: فخرجت وتركته، قال: وغدوت ألذان الفجر فنظرت فإذا هو 
  $  #  "  ![ مقامه، قال: فسمعت فإذا هو فيها مل جيزها، وهو يقول: 

.Z'  &  %

القلب  يف  ظلمة  والسيئة  العمل،  يف  وقوة  القلب  يف  نور  احلسنة  وقال: 
وضعف يف العمل.

وقيل لسليامن التيمي: أنت أنت ومن مثلك؟ قال: ال تقولوا هكذا ال أدري 
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í [ :يقول y سمعت اهللا :y ما يبدو يل من ريب

Z Ô  (الزمر: ٧٤).

وقال معتمر بن سليامن التيمي: سقط بيت لنا كان أيب يكون فيه فرضب أيب 
فسطاطاً فكان فيه حتى مات، فقيل له: لو بنيته، فقال: األمر أعجل من ذلك، 



(٢٧٦)

غداً املوت.
وقال مهدي بن سليامن: أتيت سليامن فوجدت عنده محاد بن زيد، ويزيد 
البرصيني، فكان ال حيدث أحداً حتى  ابن زريع، وبرش بن املفضل وأصحابنا 
الذي  دينك  هذا  أن  استحلفه  نعم،  قال:  فإن  بقدر؟  الزنا  له:  فيقول  يمتحنه، 
تدين اهللا به فإن حلف أن هذا دينه حدثه مخسة أحاديث وإن مل حيلف مل حيدثه.. 

(حلية األولياء: ج ٣/ ص ٣٧).

وكان يقول: أما واهللا لو كشف الغطاء لعلمت القدرية أن اهللا ليس بظالم 
للعبيد. 

التيمي: لو أخذت برخصة كل عامل أو زلة كل عامل اجتمع  وقال: سليامن 
اهللا  يستغفر  دين فكان  أيب  بن سليامن،: كان عىل  الرش كله. وقال معتمر  فيك 
تعاىل، فقيل له: سل اهللا يقيض عنك الدين، قال: إذا غفر يل قىض عني الدين.. 

(حلية األولياء: ج ٣/ ص ٣٦). 

***

NO

قال حييى القطان: ما ساد ابن عون الناس أن كان أتركهم للدنيا، ولكن إنام 
ساد ابن عون الناس بحفظ لسانه.

وقال شعبة: ما رأيت مثل أيوب، وال يونس، وال ابن عون قط.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(٢٧٧)

قال:  فيك،  اهللا  بارك  قال:  الناقة،  عني  فقأت  قال:  عون،  البن  غالم  جاء 
قلت: فقأت عينها فتقول بارك اهللا فيك؟ قال: أقول أنت حر لوجه اهللا. وكان 
أمه فأجاهبا فعال  بارك اهللا فيك. ونادته  الرجل، قال:  ال يغضب، فإذا أغضبه 

صوته صوهتا فأعتق رقبتني.
☺عن محاد بن زيد، عن حممد بن فضالة، قال: رأيت النبي ☺ يف النوم. فقال: 

زوروا ابن عون فإن اهللا حيبه أو أنه حيب اهللا ورسوله. 
عن حممد بن عباد املهلبي، عن أبيه، قال: أتيت ابن عون فسلمت عليه، قال: 
فرجعت إىل البيت فإذا أنا بإنسان قد رضب الباب فإذا هو ابن عون، فقلت: 
قال:  مه؟  عون  ابن  يا  فقلت:  الساعة،  فارقته  وإنام  أمر  إال  به  جاء  فام  ادخل، 
أردت أن آتيك فأسلم عليك فكرهت أن أعود نفيس هذه العادة أن أنوي شيئاً 

ثم ال أيف به.
عن معاذ بن مكرم، قال: رآين ابن عون مع عمرو بن عبيد يف السوق فأعرض 

عني فاعتذرت إليه، فقال: أما إين قد رأيتك، فام زادين.
***

NO

قال فرقد إلبراهيم: ـ يعني النخعي ـ يا أبا عمران أصبحت اليوم وأنا مهتم 
أنا  فبينام  لرضيبتي وهي ستة دراهم، وقد أهل اهلالل وليس عندي فدعوت؛ 
ستة  هي  فإذا  فوزنتها  فأخذهتا  دراهم،  بستة  أنا  فإذا  الفرات  شط  عىل  أميش 



(٢٧٨)

دراهم ال تزيد وال تنقص، قال: تصدق هبا فإهنا ليست لك.. (حلية األولياء: ج ٣/ 
ص ٥٤).

***
NO

]قال يزيد عىل قوله تعاىل: ]Z}  |  {  z  y أال حتمد 

من تعطيه فانياً فيعطيك باقياً، درهم يفنى بعرشة تبقى إىل سبعامئة ضعف، أما 
يف  وأجابك  ليلك  يف  حفظك  وكافيك،  ومسقيك  طْعِمك  مُ مكافأة  عندك  هللا 
رضائك، كأنك نسيت وجع األذن، أو ليلة وجع العني، أو خوفاً يف بر، أو خوفاً يف

بحر، دعوته فاستجاب لك.. (حلية األولياء: ج ٣/ ص ٦٠).
***

NO

عن الضحاك الضبي قال: لقي ابن عمر ڤ جابر بن زيد يف الطواف فقال: 
يا جابر بن زيد إنك من فقهاء أهل البرصة وإنك ستستفتى، فال تفتني إال بقرآن 

ناطق، أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غري ذلك فقد هلكت وأهلكت.
***

NO

عن فضيل بن يزيد الرقايش وكان غزا مع عمر سبع غزوات، قال: ال يلهينك 
الناس، عن ذات نفسك فإن األمر خيلص إليك دوهنم، وال تقطع النهار بكيت 
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وكيت فإنه حمفوظ عليك ما قلت، ومل نر شيئاً أحسن طلباً وال أرسع إدراكاً من 
حسنةٍ حديثة لذنب قديم. وكان يقول: روحوا القلوب تعي الذكر.

 *
مرّ حسان بن أيب سنان بغرفةٍ فقال: منذ كم بنيت هذه الغرفة؟ قال: ثم رجع 
إىل نفسه. فقال: وما عليك منذ كم بنيت! تسألني عام ال يعنيك! فعاقبها بصوم 

سنة.
فقال:  الربح.  من  بقسطه  فأتوه  فيه  فربحوا  أرزا  حلسان  أصحاب   اشرت
أرأيتم لو بعتموه بوضيعة أكانت تلزمني الوضيعة معكم؟ قالوا: ال. قال: ال 

حاجة يل هبا.
***

NO

كان يقول: يا ابن آدم إنام الدنيا غداء وعشاء؛ فإن أخرت غداءك إىل عشائك 
أمسى ديوانك يف ديوان الصائمني.

خيادعني  كيف  املنافق  إىل   تر أال  ؛  داود  إىل  تعاىل  اهللا  أوحى  وعنه: 
وأنا أخدعه، يسبحني بطرف لسانه، وقلبه بعيد مني، يا داود قل للمأل من بني 

إرسائيل ال يدعوين واخلطايا بني أضباهنم ليلقوها ثم يدعوين أستجب هلم.
 *

عن عبدالرمحن بن مطرف قال: كان احلسن بن حي إذا أراد أن يعظ أخاً له 



(٢٨٠)

كتبه يف لوح وناوله إياه. ومما كان ينشد:
 
    




أخذ  عىل  فأكرهت  إخوانه  بعض  قال  القضاء.  عىل  أكرهت  رشيك:  قال 
الرزق؟ يعني الدراهم.

قال حممد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما جلس إيلَّ أحد.
أن  قال محاد بن زيد: قال رجل ملحمد بن واسع، أوصني. قال: أوصيك 

تكون ملكاً يف الدنيا واآلخرة. قال: كيف؟ قال: ازهد يف الدنيا.
عن  سأل  أمرهم،  وهاله  للرتك،  مسلم  بن  قتيبة  صاف  ملا  األصمعي:  قال 
امليمنة جامح عىل قوسه، يبصبص بأصبعه  حممد بن واسع. فقيل: هو ذاك يف 
وشاب  شهري  سيف  ألف  مئة  من  إيل  أحب  األصبع  تلك  قال:  السامء.  نحو 

طرير.. (خمترص سري أعالم النبالء: ج ٢/ ص ٦٣٨).
 *

عن حممد بن سريين قال: إذا أراد اهللا y بعبده خرياً جعل له واعظاً من 
قلبه يأمره وينهاه. 

أن يغسله حممد بن سريين فقيل  ڤ عن هشام، قال: أوىص أنس بن مالك
له يف ذلك وكان حمبوساً، فقال: أنا حمبوس قالوا: قد استأذنا لك األمري فأذن 
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لك، قال: إن األمري مل حيبسني إنام حبسني الذي له احلق، فأذن له صاحب احلق 
فخرج فغسله.

 *
 عن ابن عون سمعت بن سريين يقول يف يشءٍ راجعته فيه: إين مل أقل لك 

ليس به بأس إنام قلت لك: ال أعلم به بأساً. 
 *

قال الفضيل: يعرف عقل الرجل عند املحاورة؛ إن كان له عقل عرفته ال 
يقدر يتصنع.

عن عون بن عبداهللا قال: كان أهل اخلري يكتب بعضهم إىل بعض هبؤالء 
الكلامت الثالث ويلقى هبا بعضهم بعضاً: من عمل آلخرته كفاه اهللا y دنياه، 
ومن أصلح ما بينه وبني اهللا، أصلح اهللا ما بينه وبني الناس، ومن أصلح رسيرته 

أصلح اهللا عالنيته.. (صفة الصفوة: ج١٠٤/٣).
 *

عرف  بميت  سمعنا  أو  جنازة  حرضنا  إذا  كنا  يقول:  النخعي  إبراهيم  عن 
فينا أياماً ألنا قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صريه إىل اجلنة أو النار قال: وإنكم يف 

جنائزكم حتدثون بأحاديث دنياكم.. (صفة الصفوة: ج٨٧/٣).
 *

فإذا  سامل،  فإنك  ساكتاً  دمت  ما  إنك  آدم؛  ابن  يا  عجالن:  بن  شميط  قال 



(٢٨٢)

تكلمت فخذ حذرك. و يقول: من جعل املوت نصب عينيه مل يبالِ بضيق الدنيا 
وال بسعتها. ويقول: من ريض بالفسق فهو من أهله، ومن ريض أن يعىص اهللا 
y مل يرفع له عمل. ويقول جللسائه: ساعة للدنيا وساعة لآلخرة، وقولوا يف 

خالل احلديث اللهم اغفر لنا.
***

N O

ثوباً  يل  اختذت  لو  بني  يا  قال:  احلسني،  بن  عيل  أن  أبيه:  عن  جعفر،  عن 
كان  فام  فقال:  انتَبَه،  ثم   ، عيلَّ يقع  ثم  اليشء  عىل  يقع  الذباب  رأيت  للغائط، 

ه. لرسول اهللا ☺ وال ألصحابه إال ثوب، فرفَضَ
وكان ~ يقول: من ضحك ضحكة، مج جمة من العلم. ويقول: من قنع 

بام قسم اهللا له فهو من أغنى الناس.
وعن عيل بن احلسني أنه أتاه نفر من أهل العراق فقالوا يف أيب بكر وعمر 

  ¤  [ لون:  األوّ املهاجرون  أنتم  ختربوين:  أال  قال  فرغوا  فلام  ڤ.  وعثامن 
   ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸[ :؟ قالوا: ال. قال فأنتم [ Z µ  ´
   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿
ا أنتم فقد تربأتم أن تكونوا من أحد هذين  ZÏ  Î   Í ؟ قالوا: ال. قال: أمّ

  "  ! [  :y الفريقني. ثم قال: أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا
  /  .  -  ,  +  *  )   (    '  &  %  $  #
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Z  3  2  1  0  اخرجوا فعل اهللا بكم.

وكان عيل بن احلسني يتخطى حلق قومه حتى يأيت زيد بن أسلم فيجلس 
عنده، فقال: إنام جيلس الرجل إىل من ينفعه يف دينه.

جَّ هشام بن عبدامللك قبل أن ييل اخلالفة، فاجتهد أن يستلم احلجر فلم  حَ
قال:  استلمه،  حتى  وتنحوا  الناس  له  فوقف  احلسني  بن  عيل  وجاء  يمكنه، 
املؤمنني.  أمري  يا  هذا  من  الشام:  أهل  له  فقال  عليه  فقعد  منرب  هلشام  ونُصب 
فقال: ال أعرفه، فقال الفرزدق: لكني أعرفه، هذا عيل بن احلسني ـ ريض اهللا 

تعاىل عنهام:



    






   

    

    

     

أهل  ليقم  مناد:   ناد القيامة  يوم  كان  إذا  قال:  احلسني،  بن  عيل  وعن 
املالئكة  فتتلقاهم  اجلنة  إىل  انطلقوا  فيقال:  الناس،  من  ناس  فيقوم  الفضل، 



(٢٨٤)

فيقولون: إىل أين. فيقولون: إىل اجلنة، قالوا: قبل احلساب، قالوا: نعم، قالوا: 
هل علينا  من أنتم. قالوا: أهل الفضل، قالوا: وما كان فضلكم. قالوا: كنا إذا جُ
لمنا وإذا ظُلمنا صربنا وإذا أيسء إلينا غفرنا، قالوا: ادخلوا اجلنة فنعم أجر  حَ
العاملني، ثم ينادي مناد: ليقم أهل الصرب، فيقوم ناس من الناس، فيقال هلم: 
انطلقوا إىل اجلنة فتتلقاهم املالئكة، فيقال هلم مثل ذلك، فيقولون: نحن أهل 
الصرب، قالوا: ما كان صربكم. قالوا: صربنا أنفسنا عىل طاعة اهللا، وصربناها 
عن معصية اهللا y، قالوا: ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني، ثم ينادي مناد: 
ليقم جريان اهللا يف داره، فيقوم ناس من الناس وهم قليل، فيقال هلم: انطلقوا 
قالوا: وبام جاورتم اهللا يف  فيقال هلم: مثل ذلك،  املالئكة،  فتتلقاهم  إىل اجلنة 
قالوا:  اهللا،  يف  ونتباذل  اهللا  يف  ونتجالس   y اهللا  يف  نتزاور  كنا  قالوا:  داره، 

ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني.
وراء  اهللا  كتاب  كنابذ  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لألمر  التارك  ويقول: 
ظهره، إال أن يتقي تقاة. قيل: وما تقاته. قال: خياف جباراً عنيداً أن يفرط عليه 

أو أن يطغى.
ويقول: ال يقولن أحدكم اللهم تصدق عيلَّ باجلنة، فإنام يتصدق أصحاب 
نّ عيلَّ باجلنة.. (حلية األولياء: ج  الذنوب، ولكن لِيقل اللهم ارزقني اجلنة، اللهم مُ

٣/ ص ٦٠).

 *
عن أيب قالبة قال: أي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق عىل عيال له صغار 
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يعفهم اهللا به ويغنيهم.. (صفة الصفوة: ج٢٣٨/٣). وقال: الزم سوقك فإن الغنى 
من العافية.

 *
ة فبكيت فقلت يف نفيس لو كان  قال سفيان بن عيينة: أصابتني ذات يوم رقّ
بعض أصحابنا لرق معي ثم غفوت فأتاين آتٍ يف منامي فرفسني وقال: يا سفيان

خذ أجرك ممن أحببت أن يراك.
ويقول إذا وافقت الرسيرة العالنية فذلك العدل، وإذا كانت الرسيرة أفضل 
من العالنية فذلك الفضل وإذا كانت العالنية أفضل من الرسيرة فذلك اجلور.

وبعدما أسنّ وكرب جعل يتمثل هبذا البيت.
   

لفيه  أطاقه يشء وإهنن  ما  بثالث  آدم  ابن  y طمأن  اهللا  أن  ويقول: لوال 
وإنه عىل ذلك لوثاب الفقر واملرض واملوت. وكان يقول: ليس يرض املدح من 
عرف نفسه. وكان يقول: إن من توقري الصالة أن تأيت قبل اإلقامة.. (صفة الصفوة: 

ج٢٣٥/٣).
***

NO

بالفكر. وكان  بالصمت وعىل االستنباط  الكالم  ~: استعينوا عىل  قال 
يقول: قبول السعاية رش من السعاية. 
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ويقول: االنقباض عن الناس مكسبة للعداوة، واالنبساط إليهم جملبة لقرناء 
الرجل خيرب  أن  املروءة  من  ليس  ويقول:  واملنبسط.  املنقبض  بني  فكن  السوء. 

بسنه ألنه إن كان صغرياً استحقروه وإن كان كبرياً استهرموه. 
وسأله رجل عن مسألة فقال: روي فيها كذا وكذا عن النبي ☺. فقال له 
السائل: يا أبا عبداهللا تقول به فأرعد الشافعي وانتفض وقال يا هذا أي أرض 
☺ تقلني وأي سامء تظلني إذا رويت عن رسول اهللا ☺ حديثا صحيحاً فلم أقل به 

نعم عىل السمع والبرص.. (صفة الصفوة: ج٢٥٦/٢).
 *

من  أنا وغريي  زمزم: وقد جربت  بامء  االستشفاء  ~ يف  القيم  ابن  قال 
االستشفاء بامء زمزم أموراً عجيبة؛ واستشفيت به من عدة أمراض فربأت بإذن 
اهللا، وشاهدت من يتغذ به األيام ذوات العدد قريباً من نصف الشهر أو أكثر 
وال جيد جوعاً، ويطوف مع الناس كأحدهم، و أين أنه ربام بقي عليه أربعني يوماً، 
وكان له قوة جيامع هبا أهله ويصوم ويطوف مراراً.. (الطب النبوي البن القيم: ص٣٦١).

 *
قيل لعبداهللا بن عمر ڤ: تويف زيد بن حارثة. قال: ~. قيل له: إنه ترك 

مئة ألف. قال: لكن هي مل ترتكه. 
وسمع رجالً يقول: أين الزاهدون يف الدنيا الراغبون يف اآلخرة. فأراه قرب 

النبي ☺ وأيب بكرٍ وعمر. وقال: عن هؤالء تسأل؟.
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ڤعن نافع أن رجالً قال البن عمر ڤ: يا خري الناس، أو يا ابن خري الناس. 

فقال ابن عمر ڤ: ما أنا خري الناس و ال ابن خري الناس؛ ولكني عبد من 
عباد اهللا أرجو اهللا تعاىل وأخافه، لن تزالوا بالرجل حتى هتلكوه.. (حلية األولياء: 

ج ١/ ص ١٨١).

 *
فكان  السامك  ابن  بن مسعود جيلس يف جملس  عبداهللا  ولد  من  كان رجل   
يطيل السكوت، فقيل له يف ذلك. فقال: إنام قعدت ألسمع و أنصت ألفهم، 
وما كان من احلديث لغري اهللا فعاقبته الندم. فقال. يعني ابن السامك: خرجت 

واهللا من معدن.. (حلية األولياء: ج ٨/ ص ٢٢٨).
 *

عن ابن املبارك: احلديث مع االثنني أو الثالثة أو األربعة فإذا عظمت احللقة 
فأنصت أو انشز. 

 *
رأ رجل أخاً له يف املنام فقال: ما فعل اهللا بك؟ قال: نجوت بكلمة علمنيها 

ابن املبارك. قلت: ما الكلمة؟ قال: قول الرجل يا رب عفوك. يا رب عفوك.
 *

يف  ورد  ما  اإلمام:  خلف  القراءة  معرض  يف  الدعوة  هذه  أئمة  بعض  قال 
حديث عبادة و حديث أيب بكرة أن حديث عبادة وما يف معناه مع وجود التمكن 
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من قراءة الفاحتة، وحديث أيب بكرة وما يف معناه مع عدم التمكن وهذا أحوط 
لئال يرتك العمل بحديث رسول اهللا ☺ بغري سببٍ يوجب ترك العمل به إما 

نسخ أو غريه من األسباب. واهللا أعلم.. (الدرر السنية: ج٤/ ٣٨٥).
 *

. فقال  ذكر أبو الوفاء بن عقيل: أن القايض أبا الطيب الطربي قفز إىل الشطِّ
من حرض: ال تفعل هذا؛ فإن أعضاءك تضعف وربام أورث فتقاً. فقال: هذه 
أعضاء حفظناها عن معايص اهللا فحفظها اهللا علينا. وكان صحيح العقل ثابت 

الفهم يقيض ويفتي إىل حني وفاته، وبلغ من السنّ مئة وستني سنة ~. 
 *

عن عبدالرزاق، قال: كنت جالساً مع أيب حنيفة يف دبر الكعبة، فجاء رجل، 
فقال: يا أبا حنيفة أال أعجبك من الثوري رأيته يلبي عىل الصفا، قال: اذهب 
وحيك فالزمه فإنه ال يلبي عىل الصفا إال لعلم. قال عبدالرزاق: فتعجب منه، 
فقلت: أمل تسمع حديث مرسوق، عن عبداهللا أنه لبى عىل الصفا.. (حلية األولياء: 

ج ٦/ ص ٣٩٦).

 *
قال أبو حازم: إن بضاعة اآلخرة كاسدة فاستكثروا منها يف أوان كسادها، 
فإنه لو قد جاء يوم نفاقها مل تصل منها ال إىل قليل وال إىل كثري. وكان يقول: 
عند تصحيح الضامئر تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد عىل ترك اآلثام أتته الفتوح. 
وكان يقول: ما يف الدنيا يشءٌ يرسك إال وقد لزق به يشءٌ يسوؤك. وقال ~: 
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عجباً لقومٍ يعملون لدارٍ يرحلون عنها كل يومٍ مرحلة، ويدعون أن يعملوا لدارٍ 
يرحلون إليها كل يوم مرحلة. 

وقال: إين ألعظ وما أر موضعاً، وما أريد إال نفيس. ويقول: ما أحببت 
أن يكون معك يف اآلخرة فقدمه اليوم، وما كرهت أن يكون معك يف اآلخرة 

فاتركه اليوم.. (صفة الصفوة: ج١٦٦/٢).
***

NO

رآه بعض إخوانه يف النوم فقال: ما فعل اهللا بك؟ قال: غفر يل وملن حرض 
. فقلت: فإين ممن حرض جنازتك وصىل عليك. فأخرج درجاً  جنازيت وصىل عيلّ
. فقلت: بىل قد حرضت. قال فنظر فإذا اسمي يف  فنظر فيه فلم ير يل فيه اسامً

احلاشية.. (صفة الصفوة: ج٣٨٦/٢).
 *

ر  القدَ موافقة  (ال  األمر،  موافقة  هي  هللا  الطاعة  فإن   :~ القيم  ابن  قال 
واملشيئة) ولو كانت موافقة القدر طاعة هللا لكان إبليس من أعظم املطيعني هللا، 
وكان قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون كلهم مطيعني له، فيكون 
قد عذهبم أشد العذاب عىل طاعته وانتقم منهم ألجلها. وهذا غاية اجلهل باهللا 

و أسامئه وصفاته و أفعاله y.. (خمترص املدارج: ٢٠٦). 
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 *
عىل  اهللا  فتح  ما  فذكر  ڤ سلامن صحبت  قال:  عبس  بني  من  رجل  عن 
املسلمني من كنوز كرس، وقال: إن الذي أعطاكموه وفتحه لكم وخولكم؛ 
وال  دينارٌ  عندهم  وما  يصبحون  كانوا  ولقد  حيٌ   ☺ وحممد  خزائنه  ملمسكٌ 

درهم، وال مدٌ من طعام ثم ذاك يا أخا بني عبس.
لكم  وفتحه  وخولكم  أعطاكموه  الذي  إن  فقال:   تذر ببيادر  مررنا  ثم   
وال  دينارٌ  عندهم  وما  يصبحون  كانوا  ولقد  حيٌ   ☺ وحممد  خزائنه  ملمسك 

درهم، وال مدٌ من طعام ثم ذاك يا أخي بني عبس.
 *

~: ومن كرر النظر إىل األمرد أو أدامه وقال إين ال  قال شيخ اإلسالم 
أنظر بشهوة فقد كذب.

وقال املصنف يف املغني: إذا كان األمرد مجيالً خياف الفتنة بالنظر إليه مل جيز 
تعمد النظر إليه.

قال يف الفروع: حيرم النظر ـ يعني إىل األمرد خوف الشهوة.
ج٨/  (اإلنصاف:  إمجاعاً..  كفر  استحله  ومن  ـ:  تعاىل  اهللا  رمحه  ـ  الشيخ  قال 

ص٢٤و٢٥). 
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 *
وصىل  توضأ  استيقظ  إذا   ☺ إنه  النووي:  برشح  مسلم  صحيح  يف  قال 
السورة.  ]  !  "  #  $  %..Z إىل آخر  يقرأ:  ركعتني خفيفتني ثم 

(ج ٥، ٦/ص٥٠).

 *
اف عليه. قال: ال هذا  سئل أمحد عن رجل اشتدت علته فلم يتداو و خيُ
يذهب مذهب التوكل. وكذا سأله أبو إسحاق يف الرجل يُمرض (يرتك األدوية 
ابن  ما روي عن  عليه  والدليل   . إيلّ أحب  فرتكها  توكل  إذا  فقال:  أو يرشهبا) 
عباس ڤ: «أن امرأة جاءت للنبي ☺ فقالت: ادع اهللا يل أن يشفيني. فقال: 
إن شئت دعوت اهللا فشفاك، وإن شئت صربتِ ولكِ اجلنة. قالت: يا رسول 
اهللا: ال بل أصرب».. احلديث رواه البخاري ومسلم.ا.هـ.. (الطب النبوي للبغدادي).

 *
كان ☺ يستعني باخلاصة عىل العامة ويقول: «أبلغوا حاجة من ال يستطيع 
إبالغي فإنه من أبلغ حاجة من ال يستطيع إبالغها أمنه اهللا يوم الفزع األكرب». 

ويف رواية ثبت اهللا قدميه يوم القيامة. ا.هـ.. (الشفاء للقايض عياض: ص ٢٧٢).
 *

فعل  ثم  إحرامه،  رفض  من  ويفدي  الفدية:  باب  يف  ورشحه  املنتهى  يف  قال 
حمظوراً يفدي للمحظور (الذي فعله) ألن التحلل من اإلحرام ما يكون إال بإكامل 
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حيصل  ال  املغني:  صاحب  قال  ثم  رشط.  إذا  بالعذر  أو  احلرص  عند  أو  النسك، 
التحلل إال بثالثة أشياء إكامل أفعال النسك، أو عند احلرص أو بالعذر إذا رشط،

وما عدا هذا فليس له أن يتحلل، و ال يفسد اإلحرام برفضه.. (ص ١٨٨/ ج٢). 
 *

قال ابن القيم ~: شغلوا قلوهبم بالدنيا ولو شغلوها باهللا والدار اآلخرة 
بغرائب  أصحاهبا  إىل  ورجعت  املشهودة  آياته  و  تعاىل  كالمه  معاين  يف  جلالت 

احلكم وطرائف الفوائد.
~: خراب القلب من الغفلة وعامرته من اخلشية والذكر. ثم قال:  وقال 
إذا زهدت القلوب يف موائد الدنيا قعدت عىل موائد اآلخرة، وإذا رضيت بموائد 
يروح  القلب  نسيم هيب عىل  ولقائه  اهللا  إىل  الشوق  اآلخرة.  موائد  فاتتها  الدنيا 
عنه وهج الدنيا. من وطّن قلبه عند ربه سكن واسرتاح، ومن أرسله يف الناس 
اضطرب واشتد به القلق. ال تدخل حمبة اهللا يف قلب فيه حب الدنيا و إيثارها؛ إذا 
أحب اهللا عبداً اصطنعه لنفسه، القلب يمرض كام يمرض البدن وشفاؤه يف التوبة 
وجالؤه بالذكر، املتوكل ال يسأل غري اهللا، من شغل بنفسه شغل عن غريه ومن 
فيكتبه وال عدو  ملك  يعلمه  ما ال  هو  نفسه، اإلخالص:  بربه شغل عن  شغل 

فيفسده وال يعجب به صاحبه فيبطله.. (الفوائد البن القيم: ص٢٣٨).
 *

وقال ~ إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت باهللا و إذا فرحوا بالدنيا 
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إىل  تعرفوا  وإذا  باهللا،  أنسك  فاجعل  بأحباهبم  أنسوا  وإذا  باهللا،  أنت  فافرح 
ملوكهم وكربائهم وتقربوا إليهم ومتلقوهم لينالوا هبم العزة والرفعة، فتعرف 

أنت إىل اهللا وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة. 

وقال ~: عالمة صحة اإلرادة أن يكون هم املريد رضا ربه واستعداده 
للقائه وحزنه عىل وقت مرّ يف غري مرضاته، وأسفه عىل قربه واألنس به ومجاع 

ذلك أن يصبح ويميس وليس له هم غريه.. (الفوائد: ص ٢٧٠).

 *
ا  دً ابَ أَحَ عىل حديث عبداهللا بن مسعود قال: قال رسول اهللا ☺: «ما أَصَ
كَ  بِيَدِ نَاصيتِي  أَمتِكَ  ابْنُ  وَ كَ  بْدِ عَ ابْنُ  وَ كَ  بْدُ عَ إِينِّ  مَّ  اللهُ الَ  قَ فَ نٌ  زَ ال حَ مٌّ وَ هَ طُّ  قَ
كَ أَوْ  سَ يْتَ بِهِ نَفْ مَّ وَ لَكَ سَ مٍ هُ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ كَ أَسْ اؤُ َّ قَضَ لٌ يفِ دْ كَ عَ مُ كْ َّ حُ ماضٍ يفِ
كَ  نْدَ يْبِ عِ لْمِ الْغَ تَ بِهِ يفِ عِ تَأْثَرْ لْتَهُ يفِ كِتَابِكَ أَوْ اسْ زَ لْقِكَ أَوْ أَنْ نْ خَ ا مِ دً تَهُ أَحَ لَّمْ عَ
كَ أَوْ  سَ يْتَ بِهِ نَفْ مَّ وَ لَكَ سَ مٍ هُ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ كَ أَسْ اؤُ َّ قَضَ لٌ يفِ دْ كَ عَ مُ كْ َّ حُ كَ أَوْ ماضٍ يفِ سَ يْتَ بِهِ نَفْ مَّ وَ لَكَ سَ مٍ هُ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ كَ أَسْ اؤُ َّ قَضَ لٌ يفِ دْ كَ عَ مُ كْ َّ حُ ماضٍ يفِ

بَ  هَ ي إِال أَذْ ِّ ابَ مهَ هَ ذَ ينِ وَ زْ الءَ حُ جِ ي وَ رِ دْ نُورَ صَ بِي وَ لْ بِيعَ قَ آنَ رَ رْ لَ الْقُ عَ ْ أَنْ جتَ
كَ  نْدَ يْبِ عِ لْمِ الْغَ تَ بِهِ يفِ عِ تَأْثَرْ لْتَهُ يفِ كِتَابِكَ أَوْ اسْ زَ لْقِكَ أَوْ أَنْ نْ خَ ا مِ دً تَهُ أَحَ لَّمْ كَ عَ نْدَ يْبِ عِ لْمِ الْغَ تَ بِهِ يفِ عِ تَأْثَرْ لْتَهُ يفِ كِتَابِكَ أَوْ اسْ زَ لْقِكَ أَوْ أَنْ نْ خَ ا مِ دً تَهُ أَحَ لَّمْ عَ

الَ بَىلَ  قَ ا فَ هَ لَّمُ تَعَ ولَ اهللاِ أَال نَ سُ ا رَ يلَ يَ قِ الَ فَ ا قَ جً رَ هُ فَ انَ لَهُ مكَ دَ أَبْ هُ وَ نَ زْ حُ هُ وَ َّ اهللاُ مهَ
ا».. (مسند أمحد).  لَّمهَ تَعَ ا أَنْ يَ هَ عَ مِ نْبَغِي ملِنْ سَ يَ

فتضمن هذا احلديث العظيم أموراً من املعرفة و التوحيد والعبودية؛ فقوله: 
»، يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إىل أبويه  ابْنُ أَمتِكَ كَ وَ بْدِ ابْنُ عَ كَ وَ بْدُ «إِينِّ عَ
آدم وحواء. ويف ذلك متلق له واستجداء له بني يديه واعرتاف بأنه مملوك وآباءه 
مماليك له وأن العبد ليس له غري باب سيده وفضله وإحسانه وأن سيده إن أمهله 
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ه أحد ومل يعطف عليه بل يضيع أعظم ضيعة فتحت هذا  وِ وختىل عنه هلك ومل يؤْ
االعرتاف أين ال غنى يب عنك طرفة عني... إلخ. (الفوائد: ص ٧٣). 

 *
قال يف الروض املربع وحاشيته: أربع قبل العرص و أربع بعد املغرب وأربع 
ابن عمر مرفوعاً:  العلم: حيافظ عليها حلديث  العشاء. قال مجع من أهل  بعد 

ا».. (رواه الرتمذي وغريه).  بَعً بْلَ الْعَرص أَرْ ىلَّ قَ أً صَ رَ م اهللاُ امْ حِ «رَ
فيه  يتنافس  مما  األجر  من  عليه  رتب  وما  استحباهبا  عىل  تدل  شواهد  وله 
املتنافسون وليست راتبة وال تلحق بالرواتب وللشيخ قاعدة معروفة وهي: أن 

ما ليس من السنن الراتبة ال يداوم عليها. ا.هـ.. (حاشية الروض: ج٢١٨/٢).
 *

قال يف الروض: وإذا أراد السجود يعني للتالوة فإنه يكرب وإذا رفع سواء 
ذلك يف الصالة أو خارجها وجيلس ويسلم. قال ابن القيم يف احلاشية: مل يذكر 
عن النبي ☺ أنه كان يكرب للرفع من هذا السجود. قال الشيخ: بال حتليل وال 
حتريم للسجود هذا هو السنة املعروفة عن النبي ☺ وعليه عامة السلف. قال 
القيم أيضاً: وهذا هو الصواب  التسليم فال أدري ما هو. وقال ابن  أمحد: أما 
(حاشية  البتة..  جلوس  وال  سالم  وال  تشهدٌ  فيه  نقل  وال  غريه  ينبغي  ال  الذي 

الروض: ج٢٤٠/٢).
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 *
  Ý   Ü   [ البقرة:  سورة  من  فرغ  إذا  كان  أنه  ڤ جبل بن  معاذ  عن 

Zß  Þ.. قال: آمني.

 *
النكاح  صحة  يف  رشطاً  ليست  يعني  ومنصب»،  دين  «الكفاءة  قوله:  عىل 
زيد  بن  أسامة  تنكح  أن  الفهرية  القرشية  قيس  بنت  فاطمة   ☺ النبي  ألمر 

فنكحها بأمره.. (متفق عليه).
وكانت من املهاجرات األول ذات مجال وفضل وكامل، وهو موىل.

وللبخاري عن عائشة ڤ أن أبا حذيفة تبنى ساملاً وأنكحه ابنة أخيه الوليد 
(يعني  ج  وَّ وزَ األنصار،  من  المرأة  موىل  ڤ وسامل البخاري).  (رواه  عتبة..  ابن 
النبي ☺) زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش األسدية، وغري ذلك مما 

يدل عىل صحة ذلك. ا.هـ.. (حاشية الروض: ج٦/ ٢٨٠).
 *

تستطع  مل  فإن  قائامً  (صل  لـ  جاز  قعد  وكيف  قال:  ثم  وصفته،  الرتبع  يف 
فقاعداً) ومل خيص جلسة دون جلسة. وذكر ابن أيب شيبة عن مجاعة من التابعني 

أهنم كانوا إذا صلوا جلوساً جثوا. ا.هـ.. (احلاشية: ج٢/ ٣٦٧).
 *

قوله:  إىل  قاعداً...»  صىل  يستطع  مل  فإن  قائامً  املريض  «يصيل  قوله:  عىل 
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«مستلقياً رجاله مما ييل القبلة»، روي عن عيل ڤ، فإن عجز عن اإليامء أومأ 
بعينه. قال النووي: ضعيف، لكن له شواهد عند البزار والبيهقي و الطرباين. 
ملا  بعينيه؛  أومأ  لركوعه وسجوده  برأسه  اإليامء  إن عجز عن  احلاشية:  قال يف 
ف من  ذكره من اخلرب قال ابن قندس: موضع اإليامء هو الرأس والوجه، والطرْ

ذلك املوضع بخالف اليدين.ا.هـ.. (حاشية الروض: ٣٦٩).
 *

ڤ: ملا حرضت معاوية الوفاة قيل له: يا أمري املؤمنني: أال تويص؟ فقال
هو املوت ال منجى من املوت والذي نحاذر بعد املوت أَدْهى وأفظع.

ثم قال: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة وجتاوز بحلمك عن جهل من 
(أخبار موت السعداء).  مل يرجُ غريك، فام وراءك مذهب. ثم مات ~ وعفا عنه..

(مجع اجلميزي).
 *

عن فضالة بن دينار: ملا حرضت حممد بن واسع الوفاة وقد سجي للموت 
فجعل يقول: مرحباً بمالئكة ريب وال حول وال قوة إال باهللا. قال: وشممت منه 

رائحة طيبة مل أشمّ قبلها، ثم شخص ببرصه فامت ~.
 *

أتى صفوان بن سليم إىل حممد بن املنكدر وهو يف املوت فقال: يا أبا عبداهللا 
كأين أراك قد شق عليك املوت؟ قال فام زال هيون عليه األمر وينجيل عن حممد 
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حتى لكأن يف وجهه املصابيح، ثم قال له حممد: لو تر ما أنا فيه لقرت عينك. 
ثم قىض ~.

 *
عن أيب حممد احلريري قال: حرضت عند اجلنيد قبل وفاته بساعتني فلم يزل 
تالياً وساجداً. فقلت له: يا أبا القاسم قد بلغ بك ما أر من اجلهد فقال: يا أبا 
حممد أحوج ما كنت إليه هذه الساعة، فلم يزل تالياً وساجداً، حتى فارق الدنيا. 

ا.هـ.. (أخبار موت السعداء: ٤٩). 
 *

قال ابن القيم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: أصل اخلري والرش من قبل التفكر، وأنفع 
الفكر: الفكر يف مصالح املعاد ويف طرق اجتالهبا، ويف دفع املفاسد، فالفكر يف 
☺ وما واالمها،  آالء اهللا ونعمه وأمره وهنيه وما ورد يف كتاب اهللا وسنة نبيه 
وهذا الفكر يثمر لصاحبه املحبة واملعرفة فإذا فكر يف اآلخرة ورشفها ودوامها 
ويف الدنيا وخستها وفنائها؛ أثمر له الرغبة يف اآلخرة والزهد يف الدنيا، وكلام 
فكر يف قرص األمل وضيق الوقت أورثه ذلك اجلد واالجتهاد وبذل الوسع يف 
اغتنام الوقت، وبإزاء هذه األفكار: األفكار الرديئة التي ال تعود بخري. ا.هـ. 

(الفوائد البن القيم: ص٤٣١).

 *
الزمان وعاء ما ألقي فيه من خري أو رش. كان عىل حاله، ثم قال:



(٢٩٨)

    

 *
yقال ابن القيم، رمحه اهللا تعاىل: حقيقة اإلنابة عكوف القلب عىل اهللا y كاعتكاف 

البدن يف املسجد ال يفارقه، وحقيقته: عكوف القلب عىل حمبة اهللا وذكره باإلجالل 
والتعظيم، وعكوف اجلوارح عىل طاعته باإلخالص له ومتابعة رسوله ☺.

وقال: للعبد بني يدي ربه y موقفان: موقفٌ بني يديه يف الصالة، وموقفٌ 
املوقف اآلخر،  نَ عليه  وِّ هُ املوقف األول  قام بحق  القيامة؛ فمن  يوم  يديه  بني 

ومن استهان هبذا املوقف ومل يوفه حقه شدد عليه ذلك املوقف. 
اللذات،  ونعم  الطاعات  نعم  وحده؛  اهللا  من  كلها  النعم   :~ قال  ثم 
فرتغب إليه تعاىل أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها، والذنوب من خذالنه 
وختليه عن عبده وختليته بينه وبني نفسه، فإن مل يكشف ذلك عن عبده فال سبيل 
إال كشفه عن نفسه فهو مضطر إىل الترضع واالبتهال إىل ربه أن يدفع عنه أسباهبا 
فال ينفك العبد عن رضورته إىل هذه األصول الثالثة: الشكر، وطلب العافية، 

والتوبة النصوح.ا.هـ.. (الفوائد البن القيم: ص ٤٢٦).
 *

قال الشيخ ~ يف حاشية الروض عىل الزاد: لكل مطلقة متعة إال التي 
مل يدخل هبا وقد فرض هلا. نص عليه وهو قول عمر وغريه.. (حاشية الروض: 

ج٣٩٦/٦).
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 *
قال أمحد: العافية عرشة أجزاء كلها يف التغافل.. (حاشية الروض ج١/ ٤٠٠).

 *
قال   ،Z(   '   &   %    $    #   "   ![ تعاىل:  قوله  عىل 
بعض املفرسين من السلف: هذه اآلية عامة يف كل حجة يأيت هبا أهل الباطل 

إىل يوم القيامة.
لكن قد يؤتى اإلنسان من عدم الفهم له أو عدم االعتناء به فالقرآن كفيلٌ 
بردِّ أيّ باطلٍ كان، لكن األفهام ختتلف بالقوة والضعف. ا.هـ.. (رشح كتاب كشف 

الشبهات للشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ~ ص ٦١).

 *
االحتجاج بالقدر:

Z...8  7  6  5  4  3   2   1  0  /  [ :قال اهللا تعاىل[

(األنعام: ١٤٨).

فهذا املحتج بالقدر املقيم العذر لنفسه عىل ربه هو يكذب نفسه بنفسه؛ فإنه 
لو جترأ عليه أحد بتعدٍّ عىل ماله أو بدنه أو حمبوباته واعتذر بالقدر؛ مل يقبل عذره.

عىل  بالقدر  فاملحتج  ربه،  حمارم  عىل  جتريه  عىل  نفسه  عذر  يقبل  فكيف 
  Z  Y  X  [ :املعايص يكذبه الكتاب والسنة والعقل وضمريه أيضاً يكذبه



(٣٠٠)

(األنعام: ١٤٩)، فهؤالء يقال هلم القدرية املجربة  Z  `  _  ^  ]   \[
وهم غالة اجلهمية الذين إمامهم يف هذا وغريه: جهم بن صفوان، املتفق عىل 
مقهورٌ  أفعاله  عىل  جمبورٌ  العبد  أن  فزعموا:  املتنوعة،  اخلبيثة  بدعه  بل  بدعته، 
عىل أقواله وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها، وهو خمالفٌ للكتاب والسنة 
للعقول  بإحسان، وخمالفٌ  الصحابة والتابعني هلم  املهتدين من  وإمجاع األئمة 
 عليه بل ير واملحسوس فإنه أي القدري اجلربي ال يعذر من ظَلمه وتعد
اعتذاره بالقدر زيادة ظلم، فهو ال يرتضيه لنفسه من غريه.ا.هـ. (كتاب الدرة البهية 

رشح القصيدة التائية: لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص٢٢).

ثم قال بعد ذلك: لكن األمر الذي ال ريب فيه أن كل سبب ال بد له من 
لق منها،  لَّة، وكل يشء البد له من مادة قد خُ لول ال بد له من عِ مُسبب، وكل معْ
ولكن مجيع األسباب تنتظم بقضاء اهللا وقدره وهي من القضاء والقدر وهلذا ملا 
نتداو هبا ورقى نسرتقيها وتقاة  أدوية  أرأيت  يا رسول اهللا   :☺ للنبي  قالوا 
نتقيها هل ترد ّ من قدر اهللا شيئاً؟ قال: «هي من قدر اهللا»، فال تنايف ما جعله من 
الدنيوية واألخروية هلا أسبابٌ  الدنيوية واألخروية فجميع املطالب  األسباب 
متى سلكها اإلنسان حصل له مطلوبه وقد مجع النبي ☺ ذلك يف كلمة واحدة 
فقال: «احرص عىل ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز».. ا.هـ. (كتاب الدرة البهية 

رشح القصيدة التائية لشيخ اإلسالم ابن تيمية: ص٣٨). 

 *
آدمُ  (فحج  قوله:  مسلم  صحيح  عىل  رشحه  يف   ~ النووي  اإلمام  قال 
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موسى) برفع آدم وهو فاعل أي غلبه باحلجة وظهر عليه هبا ومعنى كالم آدم 
ر عيلَّ فالبد من وقوعه  أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب عيلَّ قبل أن أُخلق وقُدِّ
فلِم تلومني  أنا واخلالئق أمجعون عىل رد مثقال ذرة منه مل نقدر  ولو حرصت 
اللوم عىل الذنب رشعي ال عقيل وإذا تاب اهللا تعاىل عىل آدم  عىل ذلك وألن 
وغفر له زال عنه اللوم فمن المه كان حمجوجاً بالرشع فإن قيل فالعايص منا 
لو قال هذه املعصية قدرها اهللا عيل مل يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك وإن كان 
صادقاً فيام قاله، فاجلواب: أن هذا العايص باقٍ يف دار التكليف جار عليه أحكام 
املكلفني من العقوبة واللوم والتوبيخ وغريها ويف لومه وعقوبته زجر له ولغريه 
عن مثل هذا الفعل وهو حمتاج إىل الزجر ما مل يمت فأما آدم فميت خارج عن 
دار التكليف وعن احلاجة إىل الزجر فلم يكن يف القول املذكور له فائدة بل فيه 

إيذاء وختجيل.. واهللا أعلم.. (ج١٥:  ص٢٠٢).
 *

قال سعيد القداح: بلغني أن موسى  كانت له إىل اهللا حاجة؛ فطلبها؛ 
فأبطأت فقال ما شاء اهللا، فإذا حاجته بني يديه؛ فتعجب. فأوحى اهللا إليه: أما 
علمت أن قولك: ما شاء اهللا أنجح ما طلبت به احلوائج. ا.هـ.. (جمموع ابن رجب 

ص ١٠٦ج١).

 *
لّم يف يشء. فيقول نعم إن شاء اهللا. ومن نيته أن ال  عن األوزاعي يف رجلٍ كُ
يفعل. قال: هذا الكذب واخللف. إنام جيوز إذا قال نعم إن شاء اهللا. ومن نيته 
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نياه. ا.هـ.. (جمموع ابن رجب ص ١٠٨ ج ١). أن يفعل. ثم بدا له أن ال يفعل. فهذا له ثُ
 *

خم من كلمة: سمعاً وطاعة. رَ » أهنا مُ مْ عىل كلمة «سَ
ذكره األخ: عبداهللا احلبلني، عن الشيخ عبداهللا الرباهيم السعوي ~.

 *
يف الصحيح: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة، حتى ما يبقى بينه وبينها 

إال ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب...).
كم من عامل يعمل اخلري إذا بقي بينه وبني اجلنة ذراعٌ وشارف مركبه ساحل 

النجاة، رضبه موج اهلو فغرق.
املحنة الكرب العظمى أن أمرك كله بيد من ال يبايل بوجودك، و ال عدمك، 

  }  |  {   z  y  x  w  v  u  t[ :كم أهلك قبلك مثلك[

يبكي  (املائدة: ٧١). كان احلسن   Z¥  ¤   £  ¢  ¡  ے  ~
ويطيل البكاء و يقول: أخاف أن يطرحني يف النار، وال يبايل. وقال أبوالدرداء: 

ما أهون العباد عىل اهللا إذا عصوه. ا.هـ.. (جمموع رسائل ابن رجب: ص ٣٤٠، ج١).

 *
يغفر لك.  واهللا  لك؟،  ني مجَ بِيعُ أتَ ☺ جلابر:  قال  اإلمام مسلم  يف صحيح 
قلت: هو لك يا رسول اهللا. ثم قال: أتبيعني مجلك؟، واهللا يغفر لك. قلت: هو 
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لك يا رسول اهللا. قال: وكان املسلمون يقولون مثل ذلك. يعني: فيام يرتاجعون 
من الكالم. ا.هـ.. (جمموع رسائل ابن رجب: ص ١٥٦).

 *

     
     

 
 

 

  
     

 *
من خري الكالم لإلمام البخاري ~، يف وجوب القراءة خلف اإلمام يف 

الصالة.
. قال: وإن  ڤ: اقرأ خلف اإلمام. قلت وإن قرأتَ قال عمر بن اخلطاب

. قرأتُ
وكذا قال أيب، وحذيفة بن اليامن، وعبادة بن الصامت، ويذكر عن عيل بن 
ڤ، وعدة من أصحاب  أيب طالب، وعبداهللا بن عمرو، وأيب سعيد اخلدري 

النبي ☺ نحو ذلك.
وقال احلسن وسعيد بن جبري وميمون بن مهران وما ال أحيص من التابعني 
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و أهل العلم أنه يقرأ خلف اإلمام و إن جهر. 
الكالم  (من كتاب خري  ا.هـ..  اإلمام.  بالقراءة خلف  تأمر  ڤ  وكانت عائشة 

للبخاري: ص ١٣).

رسول  قال  قال:  ڤ هريرة أيب  عن  أبيه  عن  عبدالرمحن  بن  العالء  وعن 
داج؛  داج، ثم هي خِ اهللا ☺: «من صىل صالة ال يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خِ
إذا كنت مع اإلمام وهو جيهر  أبا هريرة كيف أصنع  يا  غري متام». قال: قلت: 
بالقراءة؟ قال: ويلك يا فاريس اقرأ هبا يف نفسك فإين سمعت رسول اهللا ☺ 
يقول: «إن اهللا تعاىل قال: قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني ولعبدي 

ما سأل... إلخ».. احلديث.
فثقلت  الصبح،   ☺ اهللا  قال: «صىل رسول  ڤ الصامت بن  وعن عبادة 
عليه القراءة. فلام انرصف. قال: إين أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا 
رسول اهللا: إي واهللا. قال: ال تفعلوا إال بأم القرآن، فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا».

الفاحتة واجبةٌ عىل من خلف  قراءة  بأن  قال اخلطايب: هذا احلديث رصيح 
اإلمام سواء جهر اإلمام بالقراءة أو خافت هبا و إسناده جيد ال طعن فيه. ا.هـ.. 

(حتفة األحوذي).

قال الشارح: قلت األمر كام قال اخلطايب ال شك يف أن هذا احلديث نص 
اإلمام يف  خلف  من  عىل  واجبة  الكتاب  فاحتة  الفاحتة..  قراءة  أن  رصيح يف 
مجيع الصلوات رسية كانت أو جهرية. ا.هـ.. (حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي: 

ص ٢٢٨ ج ٢).
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قال الرتمذي: والعمل عىل هذا احلديث يف القراءة خلف اإلمام عند أكثر 
جامع  برشح  األحوذي  (حتفة  ا.هـ..  والتابعني.   ☺ النبي  أصحاب  من  العلم  أهل 

الرتمذي ص ٢٣٠ ج ٢).

  *
تشغل  ال  فإهنا  وبالرس  النفس  يف  اإلمام  خلف  القراءة  وأما  الشارح:  قال 
اإلمام  خلف  القراءة  بأحاديث  عمالً  اإلمام  خلف  نقرأ  فنحن  االستامع؛  عن 

   «   ª   ©[ تعاىل:  بقوله  عمالً  للقرآن  ونستمع  ورساً،  النفس  يف 
..Z، واالشتغال بأحدمها ال يفوت اآلخر. ا.هـ.. (حتفة األحوذي  ̄ ®  ¬

برشح جامع الرتمذي : ص ٢٤٣ ج ٢).

 *
عىل قوله تعاىل: ]©  Z..¯  ®  ¬   «  ª، قال جماهد: 
نزلت يف اخلطبة، واالشتغال بأحدمها يفوت اآلخر. قلت: إذا صىل يف نفسه عىل 
(حتفة األحوذي  ☺. وأنصت وسكت يكون آتياً بموجب األمرين. ا.هـ..  النبي 

برشح جامع الرتمذي: ص ٢٤٤ ج ٢).

 *
قال أمحد شاكر ملا ذكر قول أهل العلم يف القراءة خلف اإلمام والقول بوجوب 
القراءة، وذكر قول شارح الرتمذي يف ذلك.. قال: وهو القول الراجح املنصور، 
و قد أصاب الشارح فيام قال. ا.هـ.. (حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي: ص ١١٨ ج ٢).
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ثم قال: قلت وأخرجه البخاري يف جزء القراءة خلف اإلمام والدارقطني 
يقرأ يف  ثقات كلهم، وكان مكحول  يف سننه وقال: هذا إسناد حسن ورجاله 
املغرب والعشاء والصبح بفاحتة الكتاب، وقال: اقرأ هبا فيام جهر به اإلمام إذا 
سكت؛ فإن مل يسكت اقرأ هبا قبله وبعده ومعه، وال ترتكها عىل كل حال. ا.هـ.. 

(حتقيق أمحد شاكر عىل صحيح الرتمذي: ص ١٢٣ ج٢).

 *
قلبه يف  بحبسني: حبس  إال  له طلبه  يستقيم  اآلخرة؛ ال  والدار  اهللا  طالب 
يفيد،  ال  عام  لسانه  وحبس  غريه،  إىل  االلتفات  عن  وحبسه  ومطلوبه،  طلبه 
وحبسه عىل ذكر اهللا وما يزيد يف إيامنه ومعرفته، وحبس جوارحه عن املعايص 
والشهوات، وحبسها عىل الواجبات واملندوبات؛ فال يفارق احلبس حتى يلقى 
إما  الدنيا  أطيبه؛ فكل خارجٍ من  و  أوسع فضاء  إىل  السجنِ  ه من  لّصُ فيُخَ ربه 
متخلّصٌ من احلبس و إما ذاهبٌ إىل احلبس. وباهللا التوفيق. ا.هـ.. (الفوائد البن 

القيم: ص ١٣٥).

 *
بني العبد وبني اهللا واجلنة قنطرة تقطع بخطوتني: خطوةٍ عن نفسه وخطوةٍ 
لغيهم  عن اخللق؛ فيسقط نفسه ويلغيها فيام بينه وبني الناس، ويسقط الناس ويُ
لص عمله كله هللا فال يطلب به دنيا وال جيعل ألحدٍ منه  فيام بينه وبني اهللا؛ بأن خيُ

شيئا. ا.هـ.. (الفوائد: البن القيم ص ١٣٨).
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جتذبك  أن  بد  وال  لنفسك  فاختذه  خلوة  موضع  الدار  هذه  يف  ما  وقال: 
وكان  منها،  خلوت  إذا  الشواغل  ترضك  وال  حذر،  عىل  منها  فكن  اجلواذب 

قلبك غري مشغول عن ربه.
الشهوات  يتبعون  الذين  ومن  الشك  أهل  من  خالٍ  اهللا  إىل  الطريق  وقال: 

  M  L  K  J [ :وهو معمورٌ بأهل اليقني والصرب قال اهللا تعاىل
.Z T  S  R  QP  O  N

ا، وال يرحيها  ها بمثل ذهلِّ وقال: ال يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها و ال يعزُّ
اهللا  سبحان  فاطرها   سو ما  كل  من  وحشتها  بمثل  يؤنسها  ال  و  تعبها  بمثل 
العزة إىل املحبني  ف رب  رّ ، وتَعَ املهرِ وا يف حتصيل  دّ فَجَ تزينت اجلنة للخطاب 
فعملوا عىل اللقاء، وأنت مشغولٌ باجليف، احلب غدير يف صحراء ليست عليه 
واألنس  بمحبوبه  واخللوة  العزلة  إىل  هيرب  املحب  اده.  رّ وُ قلّ  فلهذا  جادة؛ 

بذكره سبحانه وتعاىل. 
يوم  إال  قرارٌ  للمحب  وال  طوبى،  شجرة  حتت  إال  مسرتاحٌ  للعابد  ليس 
القدوم.  عند  فاستبرش  احلبيب  للقاء  صاحبها  استعد  من  لِيَّة  العَ اهلمة  املزيد. 

ا.هـ.. (الفوائد: البن القيم ص ١٧٠).
 *

تعب  وال  نصبٍ  بال  السالم  دار  يف  وجماورته  اهللا  عىل  الدخول  إىل  لُمّ  هَ
والندم  بالتوبة  تُصلِحه  فالذي مىض  الطرق وأسهلها،  أقرب  من  بل  عناء  وال 
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واالستغفار وذلك يشء ال تعب عليك فيه وال نصب إنام هو عمل قلب، ومتتنع 
فيام يستقبل من الذنوب وذلك ترك ٌ وراحة ليس هو عمل. 

 *
قال الشافعي ~: أمجع الناس. يعني العلامء أن من استبانت له سنة رسول 

اهللا ☺ مل يكن له أن يدعها لقول أحد. 
بن  عمر  قول  ترك  من  بأن  مالك:  ورصح  تقليدهم  عن  األئمة  هنى  وقد 
اهللا  قول  ترك  من  فكيف  يستتاب؛  أنه  النخعي  إبراهيم  لقول  ڤ  اخلطاب

ورسوله لقول أحدٍ من الناس كائناً من كان. ا.هـ.. (الدرر: ص ٢٩٧ ج ٥).
 *

قال ابن القيم ~: فصلٌ القرآن والعلم وكالم الرسول تنبيهات وروادع 
تَربِ  عْ وزواجر، والشيب زاجر ورادعٌ وموقظٌ قائمٌ بك فالعاقل املؤيد بالتوفيق يَ
ي من جثامنه أثر زاد  مُ نقائص خلقته بفضائل أخالقه و أعامله فكلام امتُحِ تَمِّ ويُ
إيامنه أثر، وكلام نقص من قو بدنه زاد يف قوة إيامنه ويقينه ورغبته يف اهللا والدار 
اآلخرة فإن مل يكن هكذا فاملوت خريٌ له بخالف العيوب والنقائص مع طول 
ن طول العمر ليحصل التذكر واالستدراك واغتنام الفرص والتوبة سُ العمر، و إنام حَ

النصوح قال اهللا تعاىل: ]Z...¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  اآلية. 
ويف احلديث: «خريكم من طال عمره وحسن عمله، ورشكم من طال عمره 

وقبح عمله». ا.هـ.. (الفوائد: البن القيم ص ٤١٣).
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وإقباهلم  لكَ  الناس  قصد  من  احلذر  كل  احلذر   : ـ  تعاىل  اهللا  رمحه  ـ  وقال 
عليك وأن يعثروا عىل موضع غرضك؛ فإهنا اآلفة العظمى.

 *
لَّام قام رسول اهللا ☺ إال دعا هبذه الدعوات: «اللهم  عن ابن عمر ڤ: قَ
اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به 
جنتك، ومن اليقني ما هتون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسامعنا و أبصارنا 

وقوتنا أبداً ما أحييتنا...» احلديث.
 *

ور التي  سؤال: عن الزكاة يف عني البواخر والفنادق واملكائن واآلالت والدُّ
تبنى للتأجري بمبلغٍ ضخم. فهل عليها زكاة؟

ذكر  ما  مجيع  أن  نفيدكم  املكرم  حرضة  إىل  إبراهيم  بن  حممد  من  اجلواب: 
أريدت  إذا  أو لالستغالل والقنية إال  الكراء  أريد إلجياره و  فيه سواء  ال زكاة 
للتجارة و أعدت للتقليب بأن يشرتهيا ليبيعها بربحٍ متى حصل له فيكون املال 
حلديث  قيمته  من  الزكاة  وخيرج  احلول  آخر  عند  مُ  وَّ قَ يُ جتارة  عروض  املذكور 

ه للبيع».. (رواه أبو داود وغريه). أمرنا رسول اهللا ☺: «أن نخرج الزكاة مما نُعِدُّ
املكائن  و  العقار  من  فيه  زكاة  للبيع ال  د  عَ يُ مل  ما  أن  أعاله  ذكر  مما  فاتضح 
اهللا  ورمحة  عليكم  والسالم  وغريها.  واملراكب  والفنادق  والدور  واآلالت 

وبركاته. ا.هـ.. (فتاو الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، رمحهم اهللا، ص ١٠٦ ج٤). 
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 *
☺جاء رجلٌ إىل النبي ☺ فقال: يا رسول اهللا أعقل الناقة و أتوكل، أو أطلقها 

و أتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل». ا.هـ.. (خمترص منهاج القاصدين البن قدامة ٣٥٨).
 *

ڤ إىل عمر بن عبدالعزيز ملا ويل  كتب سامل بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب
اخلالفة: أما بعد يا عمر فإنه قد ويل اخلالفة وامللك قبلك أقوام، فامتوا عىل ما قد 
رأيت ولقوا اهللا فراد بعد اجلموع واحلفدة واحلشم وعاجلوا نزع املوت الذي 
قَّتْ رقاهبم  أتْ أعينهم التي كانت ال تفتأ تنظر لذاهتا و انْدَ قَ فَ كانوا منه يفرون، فانْ
الفرش واملرافق، فانشقت بطوهنم  اللني والوسائد وتظاهر  بعد  غري موسدين 
التي كانت ال تشبع من كل لون ونوع وصاروا جيفاً بعد طيب الروائح العطرة 
حتى لو كانوا إىل جنب مسكني ممن كانوا حيقرونه وهم أحياء لتأذ من قرهبم 
ولنفر منهم بعد إنفاق األموال عىل أغراضهم من الطيب والثياب الفاخرة اللينة 
إرسافاً يف أغراضهم وتقترياً يف حق اهللا تعاىل و أمره، فإن استطعت أن تلقاهم 
يوم القيامة وهم حمبوسون بام عليهم و أنت غري حمبوس و ال مرهتنٌ بيشء فافعل 
واستعن باهللا وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم. ا.هـ.. (من كتاب: إيقاظ اهلمم 

العالية، ص ٢٨٢).

 *
تّام إىل  يا نفسُ حَ عن الزهري قال سمعت عيل بن احلسني حياسب نفسه، 
، و إىل عامرهتا ركونِك أما اعتربت بمن مىض من أسالفك ومن  كونكِ الدنيا سُ
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يف  فهم  أقرابك  من   والثر األرض  إىل  نقل  ومن  آالفك،  من  األرض  وارته 
بطون األرض بعد ظهورها حماسنهم فيها قد بليت ودثرت، كم خربت أيدي 
قد  اشتغالك،  وبشهواهتا  إقبالك  الدنيا  إىل  تّام  فحَ قرون  بعد  قرونٍ  من  املنون 
أتاك النذير وأنت عام يراد بك ساهي وبلذاهتا وغدك الهِ، انظر إىل األمم املاضية 
البدار  آثارهم وبقيت فيها أخبارهم فالبدار  الدنيا  الفانية انمحت من  وامللوك 
واحلذر احلذر من الدنيا ومكائدها، فهل حيرص عىل الدنيا لبيب؟!، أو يرس هبا 
البيات وكيف  عاقلٌ أريب وهو عىل ثقة من فنائها، كيف تنام عني من خيشى 
تسكن نفس من يتوقع املامت؟ كم غرت الدنيا خملد إليها ورصعت من مكبٍ 
عليها، فلم ينجيه االعتذار من هول املنية ونزول البلية قد أخرج من سعة بيته 
تْه أعامله، وأحاطت به خطاياه وأوزاره، وقد  شَ تَوَ وداره إىل مضيق قربه، قد احْ
فاهللا  وطلب  كسب  بام  رهناً  وتركوه  إليه  النظر  من  وأيسوا  الرتاب  عليه  حثوا 

املستعان وعليه التكالن.
 *

عن صخر بن وداعة الصحايب: (اللهم بارك ألمتي يف بكورها)، فكان يبعث 
جتارته من أول النهار فأثر وكثر ماله.. (رواه أبو داود : ٢٦٠٦)، وسكت عنه وقد 

قال: كل ما سكت عنه فهو صالح. ا.هـ.. (رياض الصاحلني. ص ١٦٧).
قال: سمعت رسول اهللا ☺ يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه  ڤ عن أيب أمامة

يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه»..(رواه مسلم).
القرآن  هبذا  يرفع  اهللا  «إن  قال:   ☺ النبي  أن  ڤ اخلطاب بن  عمر  وعن 
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أقواماً ويضع به آخرين».. (رواه مسلم).
قال: قال رسول اهللا ☺: «من قرأ حرفاً من كتاب  ڤ وعن ابن مسعود
اهللا فله حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا ال أقول ]!Z حرف، و لكن ألف حرف، 

والم حرف، وميم حرف».. (رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح). 
 *

أيرس يشء الدخول يف العداوة و أصعب يشء اخلروج منها، إذا ذكر جليسك 
عندك أحداً بسوء فاعلم أنك الثاين.ا.هـ.. (املختار: ملحمد اجلمييل ص ٣٤).

 *
قال البخاري: قال الفضيل بن عياض: إذا قال لك اجلهمي أنا كافر بربٍ 
يزول عن مكانه. فقل: أنا أؤمن بربٍ يفعل ما يشاء. ذكر ذلك عىل الكالم عىل 

صفات الرب تبارك وتعاىل. ا.هـ.. (الدرر: ص ١٧٦ ج ٣).
 *

]§  ¨   ©  Z..¬  «  ª؛ أي ال يكلف أحداً  عىل قوله تعاىل: 
فوق طاقته وهذا من لطفه تعاىل بخلقه ورأفته هبم و إحسانه إليهم وهذه هي 

  T  S   R  Q  P  O[ قوله:  الصحابة يف  منه  أشفق  كان  ملا  الناسخة 
Z..X  W  V   U  فأما ما ال يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها 

فهذا ال يكلف به اإلنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من اإليامن. ا.هـ.. (تفسري 
ابن كثري: ج١ ص ٧٤١).
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 *
عىل قوله يف حاشية الروض: حتى ما له سببٌ كتحية املسجد، وسجدة تالوة 

وصالة عىل قرب.. إلخ.
اختاره  النهي.  أوقات  يف  فعله  جيوز  سبب  له  ما  أن  أمحد:  اإلمام  وعن 
أبواخلطاب، وابن عقيل، والشيخ وغريهم، وهو مذهب الشافعي وأهل احلديث 
له.  النهي عىل ما ال سبب  أتباع األئمة، ومحلوا أحاديث  التحقيق من  وأهل 
وحديث عائشة ڤ: «ال حتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا» التَّحري 

هو التعمد. وما له سبب: ال تعمد فيه. ا.هـ.. (حاشية الروض: ج٢ ص ٢٥١).
 *

قال جابر بن عبداهللا بن حرام ڤ: رأيت أيب يف حفرته كأنه نائم وما تغري 
ال إىل مكان آخر وأخرجوا  وِّ من حاله يشء، وبني ذلك ست و أربعون سنة، فَحُ
وتعاىل:  اهللا سبحانه  قال  اجلموح ووالد جابر)،  بن  يتثنون. مها (عمرو  رطاباً 
(آل عمران:  Zq  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d[

١٦٩). ا.هـ.. (نزهة الفضالء: ص١٧٢ ج ١).

 *
مسند عائشة ڤ يبلغ ٢٢١٠ أحاديث ألفان ومئتان وعرشة أحاديث. 

 *
قال: ويكره االقتصار عىل الفاحتة نفالً أو فرضاً.ا.هـ.. (حاشية الروض: ج٢ ص ٣٣).



(٣١٤)

 *
ويكره تكرار الفاحتة ألنه مل ينقل. ما مل يكن لتوهم خلل يف املرة األوىل فال 
الصالة.  يف  خيل  ال  القويل  تكرار  أن  والفعيل  القويل  الركن  بني  والفرق  يكره، 

ا.هـ. (حاشية ابن قاسم عىل رشح الزاد: ص ١٠١ ج ٢).
 *

من عذر، وذهب  إال  الصالتني  بني  اجلمع  الكبائر  من  أن  وجاء عن عمر 
اجلمهور إىل أن اجلمع لغري عذرٍ ال جيوز. قال الشيخ: ومل خيص عمر عذراً دون 

عذر. ا.هـ.. (احلاشية: ص ٤٠١ ج٢). 
وقال: ويباح اجلمع بني العشاءين خاصة ملطرٍ يبل الثياب وتوجد معه مشقة.

قال يف احلاشية: إذا مل توجد مشقة مل جيز اجلمع. ا.هـ.. (احلاشية: ٤٠٢ ج ٢).
قال: الثالث من رشوط اجلمع أن يكون العذر املبيح للجمع موجوداً عند 
يعد  انقطع ومل  ثم  املطر  باألوىل مع وجود  فلو أحرم  افتتاحهام وسالم األوىل، 
بطل اجلمع ما مل يكن وحل؛ ألنه من األعذار املبيحة للجمع. ا.هـ.. (ص ٤٠٨

ج٢ من احلاشية).

 *
قال ~ يف الروض: وال تصح الصالة بقراءة خارجة عن مصحف عثامن 

ڤ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(٣١٥)

قال يف احلاشية: أي وحترم لعدم تواتره، وال يثبت كونه قرءاناً، وإن ثبتت 
فمنسوخة بالعرضة اآلخرة وهي قراءة زيد وغريه وهي التي أمر اخللفاء بكتابتها 
و إرساهلا إىل األمصار ومجع الناس عليها باتفاقٍ من الصحابة ڤ. ا.هـ.. (ص 

٣٧ ج ٢. حاشية الروض).

 *
قاعدٍ  من  نومٍ  يسري  إال  العقل  زوال  الوضوء):  نواقض  (من  الثالث  قوله 
أو قائم فال ينقض الوضوء. قال الشيخ: النوم اليسري من املتمكن بمقعدته ال 
ينقض الوضوء عند مجاهري العلامء من األئمة األربعة وغريهم ألن النوم ليس 
ڤ: «كان أصحاب رسول اهللا ☺  بحدث ولكنه مظنة للحدث حلديث أنس
ينتظرون العشاء حتى ختفق رؤوسهم ثم يصلون وال يتوضؤون».. (رواه أبو داود 
صلّوا»..  ثم  القوم  بعض  أو  القوم  «نام  مسلم:  يف  وأصله  الدارقطني)،  وصححه 
ظُون للصالة». وفيه: «إين ألسمع ألحدهم غطيطاً».  ورواه الرتمذي وفيه: «يوقَ

ويف رواية: «يضعون جنوهبم».
ويف الصحيح عن ابن عباس وغريه: حتى رقد الناس واستيقظوا. وغريها 
من األحاديث و اآلثار. ويقيد بعدم االستغراق ويف الصحيحني: كان ينام ☺

حتى ينفخ فيصيل وال يتوضأ. واملراد باليسري من النوم: اليسري عرفاً؛ لعدم حد 
الشارع له. ا.هـ.. (ص٢٤٤ ج١، حاشية الروض).

قال أمحد: ال ينقض نومٌ مطلقاً إن ظن بقاء طُهره، واختاره الشيخ.
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الشيخ:  قال  بشهوة.  امرأة  مس  الوضوء)  نواقض  (من  واخلامس  قوله: 
ظاهر مذهب أمحد كمذهب مالك والفقهاء السبعة أنّ اللمس إن كان بشهوة 
نقض، وإال فال، وليس يف املسألة قولٌ متوجه غري هذا، وقال: إذا مسها لغري 
شهوة فهذا مما علم بالرضورة أن الشارع مل يوجب منه الوضوء وال يستحب 

الوضوء منه.
وذكر الزركيش وغريه أن املراد اللمس للتلذذ أما اللمس لغرض آخر فال 
فرق بينهنّ وبني غريهنّ يف ذلك. وعنه (أمحد): ال ينقض مطلقاً اختاره يف الفائق 
فإنه  النساء،  أنه ال جيب الوضوء من مس  و اآلجري والشيخ، وقال: األظهر 
ليس مع املوجبني دليل صحيح بل األدلة الراجحة تدل عىل عدم الوضوء، بل 
☺ ال يقدر أحدٌ أن ينقل عن النبي ☺ أن كان يأمر أصحابه بالوضوء من  قال ~
بَّل ☺ وخرج إىل الصالة ومل يتوضأ... مس النساء؛ لعموم البلو بذلك، وقَ

إلخ. ا.هـ.. (ص ٢٥١ ج١ حاشية الروض). 
قال ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: فإنه مل ينقل أحدٌ عنه بإسنادٍ يثبت مثله أنه أمر بذلك، 
مع أن الناس ال يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة أو بغري شهوة ومل ينقل عنه 
املراد  بل  ذلك،  عىل  يدل  ال  والقرآن  ذلك  من  بالتوضؤ  الناس  أمر  أنه  مسلم 

باملالمسة اجلامع.
ثم ذكرـ  رمحه اهللا تعاىلـ  استحباب الوضوء من ملسهن بشهوة متوجهٌ ظاهر، 
به يف اإلنصاف (يف ذكر الراجح من اخلالف) للمرداوي. ا.هـ.. (ص ٢٥٢ وصوّ

ج١ حاشية الروض).
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 *
ڤ أهنام كانا يأمران غاسل  غسل امليت: روي عن ابن عمر وابن عباس 
بالوضوء. وعن أمحد رواية: ال ينقض. واختاره مجاعة من األصحاب.  امليت 
وقال الشارح واملوفق وغريمها: هو قول أكثر العلامء، قال: وهو الصحيح؛ ألنه 
الوضوء من غسل  أنه ال جيب  األظهر  الشيخ:  فيه نص صحيح، وقال  يرد  مل 
ظاهر.  متوجه  االستحباب  لكن  صحيح،  دليل  املوجبني  مع  ليس  فإنه  امليت 

ا.هـ.. (ص ٢٥٤ ج١، حاشية الروض).
بَارشه ال من يصب املاء عليه. والغاسل: من يقلبه ويُ

 *
قال أمحد: العافية عرشة أجزاء كلها يف التغافل ا.هـ.. (ص ٤٠٠، حاشية الروض).

***
NO

 *
كالم للوالد ~ وعفا عنه يعاتب نفسه عند بلوغ األربعني سنة:
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***
قال بعده ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: 
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N~        O

بقلم الشيخ
~

قال: احلمد هللا وحده..
العرش  ~ يف  ولد  زائد.  آل  إبراهيم  بن  فرج  بن  بن رشيد  هو: عبداهللا 
ل من القرن الرابع عرش ونشأ بني والديه وتربى تربية حسنة وكان يف صباه  األوَ
اهللا  منَّ  فلام  ولسانه،  قدمه  قارصاً  الفسوق  أهل  عن  مبعداً  الرش  ألهل  جمانباً 
عليه بمعرفة كتابه أقبل عىل التعلم وجدّ واجتهد عىل قِلَّة ذات يده واحتياجه 
خصوصاً  النسخ  وبارش  نبيالً  وخطاً  مجيالً  قلامً  اهللا  ورزقه  معاشه  لتحصيل 
رسائل الشيخ حممد بن عبدالوهاب ~ ومكاتباته، ثم ترقَّى إىل نسخ الكتب 

رَ بأنامله أسفاراً وكتباً كباراً. دَّ لة واملخترصة حتى حَ املطوَّ
~، وجلس يف اجلامع وفتح  وأدرك الشيخ حممد بن عبداهللا بن سليم 
شيخٍ  من  باجلامع  تقدم  فمهام  للمتعلم  وعوناً  للغريب   مأو وكان  حجرة 
باجللوس  سليم  آل  أعني  أقرَّ  اهللا  أن  وملا  رسه  وموضع  جليسه  كان  وقايض 
بربيدة وآثرهم اهللا عىل من ناوأمها عقد خنارصه عىل الشيخني عبداهللا وعمر 
ـ رمحهام اهللا ـ وأخذ عنهام وختلق بأخالقهام خصوصاً الشيخ عمر ~ فأخذ 
آل  تالمذة  من  وصاحب  عينه،  قرت  حتى  وسأله  وشافهه  منه  علومه  مجلة 
سليم الطبقة األوىل: سليامن بن عبداهللا املشعيل وعبدالعزيز الرباهيم العبادي، 
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وحممد بن عبدالعزيز العجاجي، وعبداهللا آل حممد اجلربوع، وعبدالرمحن بن 
الصالح  وحممد  صعب،  بن  وعبدالرمحن  الربدي،  الصالح  وعبداهللا  عبيد، 
املطوع وطبقتهم، وبعد انقراض هذه الطبقة صحب عيل الوقييص وفهد بن 
عيسى وصالح بن عبدالعزيز العجاجي وعيل بن غِضية و عبداملحسن بن عبيد 
وطبقتهم، وبعد انقراض بعضهم وتفرق آخرين صحب عثامن بن عبداهللا بن 
دخيِّل وعبداهللا الصالح اجلوعي وصالح الرباهيم الرسيني وطبقتهم وكانت 
مع  واملطالعة  والتعلم  والبحث  بالنسخ  أوقاته  عامراً  ديمة  وسجاياه  أحواله 
ما يكابده من معاشه وكفايته، ويتوىل حاجته بنفسه وحني انقراض آل سليم 
جلس عىل الشيخ الفاضل ~ عبداهللا بن حممد بن محيد والزمه و أخذ عنه 
وكمل تعاليمه وهتذيبه عليه، وتوىل خطبة جامع بريدة وصالة اجلامع، وخيلف 
الشيخ يف صالة األعياد واالستسقاء وغريه، وكان هيّناً ليناً واسع الصدر قليل 
الغضب جيلس مع الصغري جلوسه مع الكبري، ذا سمتٍ وحياء، مؤونته عىل 
من  األمور  تويل  من  اهللا  عافاه  وقد  عفيفة،  دنياهم  عن  ونفسه  خفيفة  الناس 

قضاء ونحوه.

وال  متفحشاً  وال  فحاشاً  ال  بذكرهم  ويلهج  حيرتمهم  العلم  ألهل  اراً  وقَّ
الفتيا ويتأنى  الناس وال يرسع يف  اباً باألسواق وال يعرتض ملأجوريات  خّ سَ
باجلواب آثار السكينة عليه بادية وسيام الصاحلني عىل وجهه منادية يميش عىل 
األرض هونا، ال حيب الشهرة باللباس وال التقدم بني الناس حمبب إليه الرتدد 
مرتباً  ألوقاته،  حافظاً  السنة،  أهل  كتب  بجمع  ويفتخر  والعمرة،  احلج  بني 
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نُّه رزقه اهللا زيادةً يف العيش وعدداً من األوالد، فدام عىل  لساعاته، فلام كرب سِ
سجاياه.

د ولوال  أن حتُ تُعد وأعظم من  أن  أكثر من  وباجلملة فمحاسنه وسجاياه 
ل عنان القلم وأبيح بام يف القلب قد انكتم  السآمة واملاللة لسامع املقال ألُرسِ
يف أوصافه وحماسنه وأفعاله وحمبة اخللق إليه، وإقبال القلوب عليه من العلامء 
اليمنى وجع شديد  فلام كان سنة (١٣٧٧هـ) أصاب عينه  والعامة،  والعباد 
عىل  الكشف  فبعد  جدة  ثغر  إىل  الطائرة  متن  عىل  فركب  عظيامً  أملاً  وقاسى 
يف  ضعف  فأصابه  أوجاعه،  فسكنت  فنزعت  بالكلية  العني  نزع  قرر  العني 
بدنه وانحطاط، فلام كان صبح األربعاء من شهر اهللا املحرم قاء أشياء غليظة 
» فبعد ذلك ذهبت  رْ املزاج خرضاء اللون وهو املسمى عند أهل الوقت «المِ
أفكاره بالكلية ولزم الفراش فامزال عىل تلك احلال حتى أصبح فتتابع عليه 
قبل  كان  فلام  إخوانه  قلوب  فتنغصت  جييبهم  ال  من  ينادون  وأحبابه  إخوانه 
الظهر يوم األربعاء من الشهر املذكور انتقل إىل رمحة اهللا وجواره وفارق دار 
ـ  واحلبور  الرسور  دار  إىل  الضيق  والسجن  واملحن  والفتن  والغموم  اهلموم 
مر جاوز السبعني فرمحة اهللا عليه من حمبٍ صادق وحبيبٍ  إن شاء اهللا ـ عن عُ
مفارق وباجلملة فهو من بقايا أهل الدين ومن هبم صالح اإلسالم واملسلمني، 
اجلَمّ  فاجتمع  عليه  البكاء  وكثر  اخلالئق  به  تْ  عَ جَّ فَ وتَ القلوب  إليه  نَّتْ  فحَ
الغفري والعدد الكثري من كبري وصغري ومؤذن و إمام فغصَّ املسجد بالصفوف 
وازدحم اخللق باألسواق فكلٌ يتمنى أن حيمل رسيره، فهذ مصداق قول إمام 
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أهل السنة واجلامعة ونجم أهل اخلري والسعادة: أمحد بن حنبل حيث قال: بيننا 
وبينهم يوم اجلنائز. وال شك أن هذا من أمارات الساعة ودنو الطامة وطي 

العلم وقبض األخيار وغيض األبرار، فإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

حرر يف حمرم (١٣٧٨ هـ).

***



(٣٢٤)

N O

يف ليلة اخلميس ١٣٧٨/٥/٧هـ فيها عظة وعربة: 
وُ «صاحلة»، وإذا  سْ يقول رأيت كأين أتيت إىل حسوٍ يف الرياض يقال له حِ
عبداهللا الرشيد وسألته عن حاله بشفقة ألين عارفٌ أنه متوىف؛ وقال إين بخري 
وهللا احلمد ولكن القرب ما يتصور يتهول منه، وذكر كأن امللك يبي حياسب وإين 

خائف ولكن سهل اهللا.
إنه دوين. وقلت صالح  السليم كيف حاله؟ قال:  العبداهللا  قلت له: حممد 
الرسيني؟ قال إنه فوق حممد العبداهللا ودوين. قلت حنَّا يا األحياء؟ قال: عليكم 

باالجتهاد، تعملون وال تعلمون. انتهت كام جاءت بلهجته ~.
***
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O

N

والزم  والكتابة  القراءة  مبادئ  وتعلم  القرآن  وقرأ  صاحلة  نشأةً   ~ نشأ 
«مسجد  به  يُعرف  مسجد  يف  إماماً  تعنيَّ  تامة،  مالزمةً  سليم  بن  عمر  الشيخ 
احلميدي املطوع» وكان املدرس والواعظ واملرشد يف هذا املسجد، وكان ملواعظه 
باملعروف والنهي عن  باألمر  القلوب، وكان زاهد زمانه، وكان يصدع  وقعٌ يف 
، و إذا أخذ يف الوعظ مل يملك نفسه من البكاء ويبكي من  ناصح الوالةَ املنكر، ويُ
حوله، وكان ال يدع أحداً يمدحه ويغضب عند ذلك وال يدع أحداً يغتاب الناس 
أبدا وكان حيافظ عىل األوقات بجدٍ واجتهاد  وال ينمهم وال يسأل عام ال يعنيه 
وعزم ويرتب أوقاته وكان كثري الدعاء للمشايخ خصوصاً شيخه عمر ابن حممد 

بَّله وقال: اهللا يغفر لك. ابن سليم ويدعو له يف كل سحر، وقد رآه يف املنام وقَ
وقد رأ بعض اإلخوان يف املنام كأن حممد الصالح دخل قرصاً كبرياً فيه 

أهلٌ وولدان ليس كقصور الدنيا.
ئي بعد موته أن مالئكة نزلت من السامء وقيل نزلوا ملوت حممد الصالح  ورُ
املطوع، ورأ بعض إخوانه رجالً يف غاية البهاء والنور، وقال بَرش إخوان حممد 
الصالح أهل اإلخالص والتوحيد أنه بلغ جنة عدن، ورأ أيضاً أنَّ قائالً يقول: 

حلق حممد الصالح املطوع بالرعيل األول.
ويغفر  باجلزيل  جيود  الذي  العاملني  رب  هللا  واحلمد  واسعة  رمحة  اهللا  رمحه 

الذنب، إنه هو الغفور الرحيم.



(٣٢٦)

N O

وقد ترجم له ابنه: الشيخ عبداهللا املحمد املطوع فقال:
أما بعد: فقد طلب مني أحد إخواين أن أكتب نبذة عن ما أعرفه عن والدي 
عام  يف  لِدَ  وُ إنه  فأقول:  املطوع  السليامن  صالح  بن  حممد  اجلليل  الشيخ   ~
سبع  وعمره  املدرسة  ودخل  والديه،  حجر  يف  صاحلة  نشأة  فنشأ  (١٣١٠هـ) 
سنني، وتعلم القرآن والكتابة يف سن الصغر، وملا بلغ اثنا عرشة سنة طلب العلم 
عىل العامل املشهور الشيخ: عبداهللا بن حممد آل سليم ~ وكذلك شقيقه العامل 

املشهور الشيخ: عمر بن حممد آل سليم.
طلبُه العلم عىل الشيخ عبداهللا حوايل اثني عرش عاماً وحمط رجله يف طلب 

العلم عىل شيخه الذي كان حمالً لوالده الشيخ عمر.
وكان الشيخ ~ إماماً يف مسجد: عودة، الذي خلفه بعده الوالد رمحهام 
نُقل الشيخ عمر من هذا املسجد إىل مسجد  اهللا، وملا كان يف عام (١٣٣٨هـ) 

نارص السيف وخلَّف الوالد يف مسجد عودة. 
فقام يف هذا املسجد إماماً و معلامً و داعياً إىل اهللا حوايل سبعاً ومخسني سنة، 
الشمس  طلوع  بعد  حتى  الفجر  صالة  بعد  جمالس؛  مخسة  املسجد  هذا  يف  له 
بساعة ونصف تقريباً، ثم خيرج للبيت يتوضأ ويسرتيح قليالً ثم يأيت للمجلس 
الظهر  صالة  بعد  الثالث:  واملجلس  للبيت.  خيرج  ثم  الظهر  بيل  قُ حتى  الثاين 
بيل العرص خيرج معه بعض الطالب، واملجلس الرابع: بعد صالة العرص  حتى قُ
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(٣٢٧)

حتى غروب الشمس. واخلامس: بعد املغرب وهو خاص حلفظ القرآن. وله 
جملسٌ سادس بعد صالة العشاء.

من  طلبة  عنده  وكان  والفرائض،  والفقه  التوحيد  يف  علامً  اهللا  أعطاه  وقد 
يسكنون  وغريها،  والربجسية  واملذنب  والربيعية  الشامسية  من  البلد.  خارج 

غرفاً يف املسجد.
آمراً غيوراً   ~ وكان   ،~ نيته  حلسن  بركة  تعليمه  يف  اهللا  جعل  وقد 

طلوع  حتى  مبادراً  يقوم  لليل  قيام  صاحب  وكان  املنكر،  عن  ناهياً  باملعروف 
اً بوالديه، وحيب الصدقة عىل قدر طاقته.  الفجر، وكان واصالً لرمحه بارّ

وعنده من طالب العلم.. نفع اهللا بكثري منهم؛ صار بعضهم قضاة، ومنهم 
قضاة متييز وبعضهم رؤساء هيئة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر و أعضاء 

و أئمة مساجد وغريهم ممن نفع اهللا هبم املسلمني.
هذا بعض ما أعرفه عنه، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وسلم. 

 ابنه/عبداهللا املحمد الصالح املطوع 
١٤٢٣/٢/١هـ

***



(٣٢٨)

واحلمد هللا رب
ااااالعاملني وصىل اهللا وسلم عىلىلىلىل
نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

Nأمجعني
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