ِيم
ِب ْس ِم ه ِ
الر ْح َم ِن ه
َّللا ه
الرح ِ
محمد بن سيرين

الفضيلة وسط بين طرفين:
أيها اإلخوة المؤمنون ،مع سير التابعين رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين ،والتاابعّ الجلياا الياوم ماو م ما
بن سيرين.
نقف وقفة متأنية عن من وصفه فقاا:
ما رأيت رجالً أفقه في ورعه وال أورع في فقهه من محمد بن سيرين.
معنى مذا القوا أن مناك من الرجاا من مو فقياه ،لكناه لايو ورعاا ،و َمان ماو ور  ،لكناه لايو فقيهاا ،فاأن
تجمع بين الفقه والور مذه صفة جليلة فّ اإلنسان.
أيها اإلخوة ،التطرف سها ،لكن أن تجمع بين النقيضين فهذا ي تاج إلى بطولة ،مثال أن تكاون ليناا فالقضاية
سهلة ،أن تكون قاسيا أسها ،لكن أن تجمع بين القسااوة واللاين ،مناا البطولاة ،أن تكاون مرموباا فقضاية ساهلة ،أن
تكون مرغوبا أسها ،أما أن تكون مرموبا مرغوبا ..فهذا م َِن البطولة بمكان.
لذلك المربون ائما لو أنهم تطرفوا إلى إ ى الصفتين لسقطوا ،فال تكن لينا فتعصر ،وال قاسيا فتكسر.
إن هللا عا وجاا وصااف اانبيااه بااأنهم يعبا ون هللا رغباا ورمبااا ،خوفاا وطمعااا .فكماا قلاق قبااا قلياا ال الااة
المتطرفة سهلة ،لكن أن تجمع باين اللاين والقساوة ،وباين الرمباة والرغباة ،وأن يرجاوك اإلنساان ،وأن يخافاك فاّ
وقق وا .
أن تكون فقيها فقضية سهلة ،ت تاج إلى ذكاه ،وإلى مطالعة ،وإلى قراهة ،وإلى فظ ،لكن أن تجمع بين الفقه
والور  ،أو أن تجمع بين الور والفقه فهنا البطولة ،لذلك قالوا:
الفضيلة وسط بين طرفين.
ترك ال نيا سها ،وترك اآلخرة سها ،ولكنَّ البطولة أن تجمع بينهما،
ليس بخيركم من ترك دنياه آلخرته ،وال آخرته لدنياه ،حتى يصيب منهما جميعا ،فإن الدنيا بالغ إلى
اآلخرة ،وال تكونوا كال على الناس *
[ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن أنس]

أن تو ِّ  ..أيقنق أنه ال إله إال هللا ،ربما َملك التو ي على أن تكون قاسيا مع الناو ،وأن تغار فاّ ال ِّ ا ِّ
على سا التو ي فهذا من ل أيضا ،لكن أن تجمع بين التو ي وال
ال يوج رجا على وجاه اار

 ..فهذه بطولة اابطاا.

أ ا َّ النباَّّ صالى هللا علياه وسالم كالصِّا ِّ ي  ،لكان ينماا مااق النباّ علياه

الصالة والسالم ما مله به له أن يخرج عن قواع التو ي ،

َقا َا ابنِّ َعبَّاو َرضِ َّ َّ
هللاِّ َعن ِّه َما:
َّللاُ َع ْن ُه َخ َر َج َو ُع َم ُر َرضِ َي ه
أَنه أَ َبا َب ْكر َرضِ َي ه
ِس َفأ َ َبى َف َت َ
َ ههدَ
اجل ْ
ِس َفأ َ َبى َف َقال َ ْ
اجل ْ
اس َف َقال َ ْ
َّللاُ َع ْن ُه ُي َكلِّ ُم ال هن َ
ٍ
صلهى ه
أَ ُبو َب ْكر َرضِ َي ه
سله َم
َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
اس َو َت َر ُكوا ُع َم َر َف َقال َ أَ هما َب ْع ُد َف َمنْ َكانَ ِم ْن ُك ْم َي ْع ُب ُد ُم َح همدًا َ
َّللاُ َع ْن ُه َف َمال َ إِلَ ْي ِه ال هن ُ
ٍ
وت َقال َ ه
صلهى ه
َّللا َح ٌّي َال َي ُم ُ
سله َم َقدْ َم َ
َّللاُ َت َعالَى:
َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
َفإِنه ُم َح همدًا َ
َّللا َفإِنه ه َ
ات َو َمنْ َكانَ َي ْع ُب ُد ه َ
سل ُ إِلَى ال ه
َاك ِِرينَ
الر ُ
سول ٌ َقدْ َخلَ ْت مِنْ َق ْبلِ ِه ُّ
َو َما ُم َح هم ٌد إِ هال َر ُ
َّللا أَ ْن َزلَ َها َح هتى َت َالهَا أَ ُبو َب ْكر َرضِ َي ه
هاس َف َمها
َو ه ِ
َّللاُ َع ْن ُه َف َتلَ هقاهَا ِم ْنه ُه ال هن ُ
َّللا لَ َكأَنه ال هن َ
اس لَ ْم َي ُكو ُنوا َي ْعلَ ُمونَ أَنه ه َ
ٍ
ُي ْس َم ُع َب َ
َ ٌر إِ هال َي ْتلُوهَا
[متفق عليه]

ِّ
ولسق ب اجة إليك،
أ يانا َيو ِّ اإلنسان مع قسوة ،أخّ أنا ر قّ على هللا،
صلَّى َّ
هللاِّ َعلَي ِه َو َسلَّ َم:
هللا َ
َقا َا َرسِّو ِّا َّ ِ
َ ُك ُر ه
اس الَ َي ْ
َمنْ الَ َي ْ
َ ُك ُر ال هن َ
َّللاَ
[رواه الترمذي]

أ يانا التو ي ي ما اإلنسان على مواقف فظة ،غليظاة ،وأ ياناا ال ا اليا ي ي ماا اإلنساان علاى اليارك،
ت بُّه تى تعب ه من ون هللا ،فالبطولة أن تجمع بين التو ي وال ا  ،باين الا نيا واآلخارة ،باين الرجااه والخاوف،
بين الرمبة والرغبة ،بين أن تكون ورعا ،وبين أن تكون فقيها.
مناك أيخاص عن مم ور  ،كا يّه عنا مم ارام ،كلماا سائا أ ا ِّ مم قااا ماذا ارام ،ارام ،ارام ،تاى
عطا بذلك ال ياة ،ليو مذا مو الفقه ،أن ت رأ المسؤولية بالت ريم ،مذا ليو فقها ،يج أن تعطّ الفتوى التّ أنق
منهااا واثاا مااع الاا ليا ،أن تعطااّ الرخصااة ،إذا كااان مناااك رخصااة ،فالفقهاااه الكبااار يفتااون انفسااهم بااالع ائم،
وللمساالمين بااالرخص ر مااة بهاام ،خااذ نفسااك بالع يمااة ،مااذا فضاايلة فيااك ،أمااا أن ت مااا الناااو علااى العا ائم ،وأن
ترمقهم ،وأن تهلكم ،فليو مذا مو الور .
والداه:
ع م سيرين ـ ال يث عن م م بن سيرين ،فإذا قلنا :ع م سيرين ،فهو أبوه ـ ع م سيرين على أن يستكما
يطر ينه بع أن رر أنوِّ ابنِّ مالك رضّ هللا عنه رق َب َته.
إذا وال م م بن سيرين كان مملوكا لسي نا أنو بان مالاك ،وبعا أن َغا َق رفتاه تا رُّ علياه الاربو الاوفير،
والخير الكثير ،فق كان ن اسا مامرا ،يتقن صناعة الق ور.
سي نا عمر يقوا:
إني أرى الرجل ال عمل له فيسقط من عيني ،وقيمة كل امرئ ما يحسنه.
أنا ال أنسى مذه القصة التّ رواما أَ َنوِّ بنِّ َمالِك:

صلَّى َّ
هللاِّ َعلَي ِه َو َسلَّ َم َيسأَلِّ ِّه
ار أَ َتى ال َّن ِبَّّ َ
أَنَّ َرجِّال مِن ااَن َ
ص ِ
َف َقال َ أَ َما فِي َب ْيتِ َك َ
َ ْي ٌء
ض ِّه َو َنبس ِّ
ض ِّه َو َقع ٌ  -إناه َ -ني َر ِّ فِي ِه مِن ال َما ِه
ِّط َبع َ
َقا َا َبلَى ِلوٌ  -بساط َ -نل َبوِّ َبع َ
صلهى ه
سله َم ِب َي ِد ِه َو َقال َ َمنْ َي ْ
َ َت ِري ه ََذ ْي ِن
سول ُ ه ِ
َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
َّللا َ
َقال َ ا ْئتِنِي ِب ِه َما َقال َ َفأ َ َتاهُ ِب ِه َما َفأ َ َخ َذ ُه َما َر ُ
َقا َا َرجِّ ٌا أَ َنا ِّ
آخ ِّذ ِّم َما ِب ِر َمم
َقال َ َمنْ َي ِزي ُد َعلَى د ِْره ٍَم َم هر َت ْي ِن أَ ْو َث َال ًثا
َقا َا َرجِّ ٌا أَ َنا ِّ
آخ ِّذ ِّم َما ِب ِر َم َمي ِن
الم اي ة وار ة
ي
ار ه
َفأ َ ْع َطا ُه َما إِ هياهُ َوأَ َخ َذ الدِّ ْر َه َم ْي ِن َوأَ ْع َطا ُه َما ْاْلَ ْن َ
ص ِ
َ َت ِر ِب ْاآل َخ ِر َقدُو ًما َفأْتِنِي ِب ِه َفأ َ َتاهُ ِب ِه َف َ
َ َت ِر ِبأ َ َح ِد ِه َما َط َعا ًما َفا ْن ِب ْذهُ إِلَى أَهْ لِ َك َوا ْ
َو َقال َ ا ْ
صلهى
سول ُ ه ِ
َّللا َ
َده فِي ِه َر ُ
ه
س َة َع َ
َ َر َي ْو ًما
اح َتطِ ْب َو ِب ْع َو َال أَ َر َي هن َك َخ ْم َ
َب َف ْ
سله َم ُعودًا ِب َي ِد ِه ُث هم َقال َ لَ ُه ْاذه ْ
َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
صا َ َعي َر َة َ َرا ِم َم َفاي َت َرى ِب َبعضِ َها َثوبا َو ِب َبعضِ َها َط َعاما
َف َذ َم َ الرَّ جِّ ِّا َي َتطِ ِّ َو َي ِبيعِّ َف َجا َه َو َق أَ َ
صلهى ه
هيء ا ْل َم ْسهأَلَ ُة ُن ْك َت ًهة فِهي َو ْج ِهه َك َي ْهو َم ا ْلقِ َيا َمه ِة إِنه
سول ُ ه ِ
سله َم ه ََذا َخ ْي ٌر لَه َك مِهنْ أَنْ َت ِج َ
َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
َّللا َ
َف َقال َ َر ُ
صلُ ُح إِ هال لِ َث َال َث ٍة لِذِي َف ْق ٍر ُمدْ ق ٍِع أَ ْو لِذِي ُغ ْر ٍم ُم ْفظِ ٍع أَ ْو لِذِي دَ ٍم ُمو ِج ٍع
ا ْل َم ْسأَلَ َة َال َت ْ
[رواه أبو داود]

فكا إنسان له رفة ،تجارة ،صاناعة ،فهاذا يارف ،واإلنساان يكتسا يارفه مِان عملاه ،ومِان رفتاه ،ومِان
صنعته ،وكان أص ا رسوا هللا رمبانا فّ الليا ،فرسانا فّ النهار.
هللا أعج لهذا المؤمن المتفو فّ عمله ،المتقن لعمله ،الاذ يكسا قاوق يوماه ،ويا ه علياا ،وماو فاّ
أنا و ِ
الصف ااوا فّ مجالو العلم ،ومو فّ مق مة المؤمنين ،والعار أن ترتك العار ،والعار أال تعما ،فالعما مق و.
وسي نا عمر يقوا ا

الوالة:

إن هذه اْليدي ُخلقت لتعمل ،فإن لم تجد في الطاعة عمالً التمست في المعصية أعماالً ،فاَغلها بالطاعة
قبل أن تَغلك بالمعصية.
إن العما عباا ة ،وماذا يضاطرنّ مارة بعا مارة إلاى أن أقاوا لكام :إن رفاة اإلنساان إذا كاناق فاّ ااصاا
ميروعة ،وتعاما معها الرج ِّا بطريقة ميروعة ـ بال كذ  ،وال غش ،وال ت ليو ،وال ا تياا ،وال اساتغالا ،وال
َ
وابتغياق بهاا كفا َيا َة نفساك وأملاك ،وابتغياق بهاا
ومارستها بطريقاة مياروعة،
إيهام إلى آخره ـ إذا كانق ميروعة
َ
كفاية نفسك وأملك ،وابتغيق بها خ مة الناو ،ولم تيغلك عن فريضة وال عن طل علم ،انقلبق مذه الفريض ِّة إلى
عبا ة.
النبي رأى رجالً يصلي في المسجد في غير أوقات الصالة ،قال :من يطعمك؟
قاا :أخّ،

قال :أخوك أعبد منك.
الي العليا..
والمسلمون ال يتق مون إال بالعما المخلص الجا .
أكبر ولـة إسالمية اآلن ماا ماّ؟ إن ونيسايا ،بهاا مائاة وخمساون ملياون مسالم ،ماذه أكبار ولاة إساالمية فاّ
العالم ،إنما خلها اإلسالم عن طري التعاما التجار  ،ال عن طري الجها  ،وال عن طري السيف ،ومذا مص ا
ما قاله النبّ عليه الصالة والسالم
الصدِّ يقِينَ َوال ُّ
الصد ُ
َهَدَاءِ *
ُوق ْاْلَمِينُ َم َع ال هن ِب ِّيينَ َو ِّ
ال هتا ِج ُر ه
[ رواه الترمذي]

ال انه ربو الماا الوفير ،واستمتع به ،با انه أعطى نموذجا كامال للمسلم.
رجا يبياع الباي

 ،جااهه باون ،فقااا لاه :عنا ك باي

 ،قااا لاه :نعام ،قااا لاه :طاا ج ،قااا :ال وهللا ،لايو

طا جا ،الطا ِّج عن جار  ،مذا المسلم ال يكذ أب ا ،وهللا ير قه.
فع م سيرين على أن يستكما يطر ينه بع أن رَّ ر أنوِّ ابنِّ مالاك رضاّ هللا عناه رق َب َتاه ،وبعا أن غا َق
الربو الوفير ،والخير الكثير ،فق كان ن اسا مامرا ،يتقن صناعة الق ور.
رف ِّته ت ِّ رُّ عليه
َ
لااو لاابو اإلنسااانِّ لباسااا متبااذال فااّ أثناااه العمااا (بذلااة العمااا) ،ولااو كااان عملااه مااع ال يااوق واليا وم ،ومااع
الو وا ،فهذا عما نظيف ،قاا لّ رجا مرة يعما عمال أساسه إيقاا ااذى بااآلخرين ،ماا رأياق مكتباا أفخام مان
مكتبه ،قاا لّ بال رف الوا  :أنا عملّ قذر ،ل كمة بالغة فّ الياوم التاالّ ذمباق اصالو مركبتاّ عنا أ كاريم،
ك
أيام يتاه ،والطري و ا ،ومو يلبو ثيا العما ،أ ر على أسو  ،كله ي م و يق ،واستلقى ت ق المركبة وف َّ
ِّ
يعرق إال ومو يقوم بأنظف عما ،فّ العين الظامرة العما فيه و اا و ياق ويا م ،ولكناه يقاوم
هللا ما
الجها  ،و ِ
بأنظف عما ،انه عما يريف ،لق ق م خ مة ،وأخذ أجرما بيكا معت ا.
كلمة نظيف عميقة ج ا ،ال تعنّ أن المكان نظيف ،تعنّ طريقة الكس نظيفة.
أكثر أماكن اللهو فيها أناقة ما بع ما أناقة ،رخام على ت ييناق ،على ...لكنها أماكن قذرة ،مبنية على ت طيم
ٌ
سلعة م تقرة ،أما م اا متواضاع فاّ ساو ياعبّ ،بياع وياراه ،فهاذا عماا
اإلنسان ،وعلى إفسا ه ،والمرأة مناك
يريف ونظيف ،فاب ث عن النظافة فّ التعاما.
وق وقع اختياره على موالة امير المؤمنين أبّ بكر الص ي رضّ هللا عنه ِّت عى صفية لتكون وجة له.
وال ه مملوك عن سي نا أنو ابن مالك ،تا وج ماوالة ساي نا الصا ي اسامها صافية ،كاناق صافية جارياة فاّ
بواكير اليبا  ،وضيئة الوجه ،ذكية الفؤا  ،كريمة اليمائا ،نبيلة الخصائا ،م بَّباة إلاى كاا مان عرفهاا مان نسااه
الم ينة ،وكانق أي َّ النساه با لها وجاق الرسوا صلى هللا عليه وسلم ،وال سيما السي ة عائية.
َتق َّ م سيرين إلى أمير المؤمنين فخط منه موالته صفية،

فبا ر الص ي رضّ هللا عنه إلى الب ث عن ين الخاط

وخلقه ،كما يباا ر اا اليافي للب اث عان ااا

خاط ابنته.
بالمناسبة ،أنا الذ أراه أنه إذا كان لص ابّ مولى ،فهذا الماولى ال يختلاف إطالقاا عان االبان ،باا أن يكاون
فه َمه
اإلنسان مولى لمؤمن القص ِّ من ذلك أن يرى اإلسالم عمليا ،فهذا الذ أغل عقله عن أن يفهم اإلسالم ،ربما ِ
بالتعاما اإلنسانّ ،مذا أصا أن يكون اإلنسان مولى أو موالة.
مضى يستقصاّ ماذا الصا ابّ الجلياا الصا ي أ اواا سايرين أيا االستقصااه ،ويتتباع سايرته أ

التتباع،

وكان فّ طليعة من سألهم عنه أنو ابن مالك ،فقاا له أنو:
وِّ جهاا منااه ياا أمياار الماؤمنين ،وال تخااش عليهاا بأسااا ،فماا عرفتااه إال صا يو الا ين ،رضاّ ِّ
الخلِّا موفااور
المروهة ،ولق ارتبطق أسبابه بأسبابّ منذ سباه خال بن الولي .
واف الص ي على ت ويج صفية مان سايرين ،وعا م علاى أن يبرمماا كماا يبار اا اليافي ابنتاـه ااثيارة،
فأقـام إلمالكهما فال قلمـا ظفرق بمثله فتاة من فتياق الم ينة ،وق يه إمالكها طائفاة كبيارة مان كباار الصا ابة،
كان فيهم ثمانية عير ب ريا.
أ يانا بع

اآلباه ي

أن يو ِّفر ،مّ فر ة فّ العمر ،تبقى غصة فّ قل الفتاة طواا ياتها ،ويبقى عا م

اال تفاا غصة فّ قل العروو طواا ياته ،يعنّ كلما قام ي ه عن رجله يقوا :أملك ماا أقااموا لاك فلاة كتاا ،
طوا عمره ،فيا أيها اا  ،ويا أيها اا أقيموا فلة.
فق يه إمالكها طائفة كبيرة من كرام الص ابة ،فيهم ثمانية عير ب ريا و عا لها كات و ّ رسوا هللا أبّ
ٌ
ثالث من أمهاق المؤمنين رضاّ
بن كع  ،وأمن على عائه ال اضرون ،وطيَّبتها و يَّنتها ين ِّ فق إلى وجها
هللا تعالى عليهم أجمعين ،والنكاح من سنة النبّ عليه الصالة والسالم.
و ب ِن َمالِك َرضِ َّ َّ
هللاِّ َعن ِّه َيقِّو ِّا:
َعن أَ َن ِ
َجا َه َث َال َث ِّة َرمط إِلَى ِّبيِّو ِ َ
صالَّى َّ
صلَّى َّ
هللاِّ َعلَيا ِه َو َسالَّ َم
ون َعان عِ َباا َ ِة ال َّن ِباِّّ َ
هللاِّ َعلَي ِه َو َسالَّ َم َيساأَلِّ َ
اج ال َّن ِبِّّ َ
ق أ َو ِ
صلَّى َّ
هللاِّ َعلَي ِه َو َسلَّ َم َق ِّغف َِر لَ ِّه َما َت َق َّ َم مِن َذن ِب ِه َو َما َتأ َ َّخ َر
َفلَمَّا أِّخ ِبرِّ وا َكأ َ َّنهِّم َت َقالُّو َما َف َقالِّوا َوأَي َن َن نِّ مِن ال َّن ِبِّّ َ
آخرِّ أَ َنا أَصِّو ِّم ال َّ م َر َو َال أِّفطِ رِّ َو َقا َا َ
صلِّّ اللَّي َا أَ َب ا َو َقا َا َ
آخرِّ أَ َنا أَع َتا ِ ِّا ال ِّن َساا َه َف َاال
َقا َا أَ َ ِّ مِّم أَمَّا أَ َنا َفإِ ِّنّ أ ِّ َ
أَ َت َ َّو ِّج أَ َب ا
صلهى ه
َّللا إِ ِّني َْلَ ْخ َ
َ َوأَ ْت َقها ُك ْم
َها ُك ْم ِ ه ِ
سله َم إِلَ ْي ِه ْم َف َقال َ أَ ْن ُت ْم الهذِينَ قُ ْل ُت ْم َك َذا َو َك َذا أَ َما َو ه ِ
سول ُ ه ِ
َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
َّللا َ
اء َر ُ
َف َج َ
س ِم ِّني *
س هنتِي َفلَ ْي َ
ب َعنْ ُ
اء َف َمنْ َرغِ َ
س َ
ج ال ِّن َ
صلِّي َوأَ ْرقُ ُد َوأَ َت َز هو ُ
صو ُم َوأ ُ ْفطِ ُر َوأ ُ َ
لَ ُه لَ ِك ِّني أَ ُ
[متفق عليه]

وكلكم يعلم أن النبّ عليه الصالة والسالم يقوا:
يل ه
اف
َث َال َث ٌة َح ٌّق َعلَى ه ِ
ب الهذِي ُي ِري ُد ْاْلَدَا َء َوال هنا ِك ُح الهذِي ُي ِري ُد ا ْل َع َف َ
َّللاِ َوا ْل ُم َكا َت ُ
َّللا َع ْو ُن ُه ْم ا ْل ُم َجا ِه ُد فِي َ
س ِب ِ
[رواه الترمذي]

ما مِن يا

يغ

بصره ،وي فظ فرجه ،فهذا اإلنسان

ٌّ على هللا أن يعينه إذا طل العفاف ،ومنااك آالف

القصص التّ تؤك مذه ال قيقة.
نَأته وطلبه للعلم:
يتباوأ
ِّاّ فاّ بياق َّ
ول م م بن سيرين لسنتين بقيتا مان خالفاة ساي نا عثماان بان عفاان رضاّ هللا عناه ،ورِّ ب َ
الور والتقى من كا ركن من أركانه ،ولما أيفع الغال ِّم ااري ِّ اللبي ِّ وج َ مسج َ رسوا هللا..
تضااع المالئكااة تضااع أجن تهااا لهاام رضااى بمااا
ااركون ،روا المساااج وطااال العلاام َ
إن روا المساااج مبا َ
يصنعون ،روا المساج مؤمنون ور ِّ الكعبة ،قاا تعالى:
ش إِ هال ه
سا ِج َد ه
الص َال َة َوآَ َتى ه
َّللاِ َمنْ آَ َمنَ ِب ه ِ
الز َكا َة َولَ ْم َي ْخ َ
اَ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلَخ ِِر َوأَ َقا َم ه
إِ هن َما َي ْع ُم ُر َم َ
َّللاَ
[سورة التوبة اآلية ]81

ااسبو كم ساعة ،أتعرفون؟ مائة وثمان وستون ساعة ،فإذا خصص اإلنسان منها أربع ساعاق لمعرفة هللا
ومعرفة ال ار اآلخرة ،وأربع ساعاق مواصالق ،فهذه ثمان ساعاق ،فال مانع من أجا أن تعرف هللا ،من أجاا أن
يرضى هللا عنك ،من أجا أن يِّبنى اإليمان لبنة لبنة.
مذا التابعّ تلقى العلم عن كبار الص ابة والتابعين ،تلقى العلم عن ي بن ثابق ،وأنو ابن مالاك ،وعماران
بن صين ،وعب هللا بن عمر ،وعب هللا بن عباو ،وعب هللا بن ال بير ،وأبّ مريرة.
اإلنسان يفخر بأستاذه ،فكيف ب ي بن ثابق ،وأنو ابن مالك ،وعمران بن صين ،وعب هللا بن عمر ،وعب
هللا بن عباو ،وعب هللا بن ال بير ،وأبّ مريرة ،مؤاله أساتذة مذا التابعّ الجليا ،الذين أقبا عليهم إقبااا الظاام
على المور العذ  ،فنها من علمهم بكتا هللا ،وفقههم ب ين هللا ،وروايتهم ل يث رسوا هللا ،فما أفعم عقله كمة
وعلما ،وأتر نفسه صال ا وم اية،
تقسيم وقته:
ثم انتقلق ااسرةِّ مع فتاما إلى البصرة واتخذتها لها موطنا.
َّ
اختطهاا المسالمون فاّ
أتال ظون البصرة كيف جاذبق لهاا طاال العلام ،كاناق البصارة يومئاذ م يناة بكارا،
أواخر خالفة الفارو عمار ،وكاناق تمثاا جِّ ا َّا خصاائص ااماة اإلساالمية ،ومركا ا مان مراكا التعلايم والتوجياه
لل اخلين فّ ين هللا ،وصورة للمجتمع اإلساالمّ الجاا الاذ يعماا لا نياه ،كأناه يعايش أبا ا ،ويعماا آلخرتاه كأناه
يموق غ ا.
اآلن اسمعوا ..م م بن سيرين سلك فّ ياته الج ي ة فّ البصرة طريقين متوا يين ،فجعا يطرا من يومه
للعلم والعبا ة ،ويطرا آخر للكس والتجارة.

وهللا يااّه جميااا أن تجمااع بااين الكسا
أ يانااا ألتقااّ بااأ فااّ عملااه ،فااّ كانااه منااتج ،ومساااه فااّ المسااج ِ ،
ال الا ،والي العليا ،وبين طل العلم.
فهذا التابعّ الجليا جعا يطرا من ياته من يومه للعلم والعباا ة ،وياطرا آخار للكسا والتجاارة ،فكاان إذا
انبلج الفجر ،وأيرقق ال نيا غ َ ا إلى المسج يعلِّم ويتعلَّم ،تى إذا ارتفع النهاار مضاى إلاى الساو يبياع ويياتر ،
هللا ياّه
فإذا جاه الليا صفَّ فّ م را بيته ،وان ناى علاى أجا اه القارآن يبكاّ ،ويتلاو كتاا هللا فاّ صاالته ،و ِ
جميا.
من لم تكن له بداية محرقة ،لم تكن له نهاية مَرقة
والبا ِّ مفتوح ،وربنا مو مو ،والعطاه مبذوا لكا إنسان.
وكان يطوف فّ السو فّ النهار للبيع واليراه ،ومع ذلك ال يفتأ يذ ِّكر الناو باآلخرة.
الناو باهلل ،كن اعية فاّ أثنااه العماا ،منااك
وأنق تاجر ،وأنق عاما ،وأنق صانع،و أنق فّ عيا تك ذ ِّكر
َ
أيخاص ليو عن مم إمكانية ..تت اخا معه اامور ،مذا ال بون انص ه ،فيه خير ،سمته سن ِّ ،لَّاه علاى هللا ،لعاا
مذا ال بون يصير من كبار المؤمنين عن طريقك ،قم بتجارتين ،تجارة مع هللا ،وتجارة ماع البضااعة ،فاإذا عاوق
إلى هللا تاجرق مع هللا ،لق سمَّاما هللا تجارة ،قاا تعالى:
ار ٍة ُت ْن ِجي ُك ْم مِنْ َع َذا ٍ َ
سولِ ِه َو ُت َجا ِهدُونَ فِي
ِيم (ُ )81ت ْؤ ِم ُنونَ ِب ه ِ
اَ َو َر ُ
َيا أَ ُّي َها الهذِينَ آَ َم ُنوا َهلْ أَ ُدلُّ ُك ْم َعلَى ت َِج َ
ب أل ٍ
يل ه
َّللاِ ِبأ َ ْم َوالِ ُك ْم َوأَ ْنفُسِ ُك ْم َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر لَ ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ
َ
س ِب ِ
[سورة الصف]

التجارة الما ية جمعق اامواا ،وق تنفقها ،وق تت وا إلى غيرك ،لكان ماذا الاذ

لَلتاه علاى هللا مان خاالا

التجارة أنق اآلن تاجر قا ،تى انتهى بك السعّ إلى م اية مذا اإلنسان.
كان يطرفهم ويري مم إلى ما يقربهم إلى هللا ،ويفصا فيما ييجر بينهم من خالف ،وكان يطرفهم بين ال ين
وال ين بالمل ة التّ تمسو اله ِّم عن نفوسهم المك و ة ،من غير أن ينقص ذلك من ميبته ،ووقاره عن مم ييئا.
فإذا مع اإلنسان يّه من ال عابة ،لطيف ،مرح ،فهذا جا وضرور  ،وق كان النبّ يم ح ،فأ يانا الم اح
اللطيف يج النياط ،والمعلمون الذين يتخيرون بع

الطرف اللطيفة اا يبة ،مؤاله يج ِّ ون نياط طالبهم.

ال يكن اا عبوسا قمطريرا ،فال ب أن يم ح اا مع أوال ه م ا ا لطيفا ،فآنسهم وابتسم لهم،
كان عليه الصاالة والساالم إذا خاا بيتاه بسااما ضا اكا ،وكاان يما ح ،وال يما ح إال قاا ،وإن ال عاباة مان
صفاق المؤمنين.
كان الناوِّ إذا رأوه فّ السو  ،ومم غارقون غافلون انتبهوا ،وذكروا هللا ع وجا ،وملَّلوا وكبروا.
بالمناسبة ،يقوا عليه الصالة والسالم:
أولياء أمتي إذا رؤوا ُذكر َّللا بهم

وكان فّ سيرته العملية خير مري للناو ،فما عر
كانق فيها خسارة تصي

له أمران فّ تجارته إال أخاذ بأوثقهماا فاّ يناه ،ولاو

نياه.

وإن كان فيها يبهة تركها ،فهو ائما مع ال الا ،ترك يبهة الربا ،بيع بسعرين تركاه ،بياع اجاا ماع ياا ة
الثمن تركه ،فأ قضية فيها يبهة تركها ،واستوث ل ينه.
بعض مواقفه:
له مواقف غريبة ،ولكنها ليسق غريبة.
الموقف اْلول:
لق ا عى رجا عليه كذبا أن له فّ ذمته رممين،
فأبى أن يعطيه إيامما،
فقاا له الرجا :أت لف ،ومو يظن أنه ال ي لف من أجا رممين،
فقاا :نعم ،و لف له،
أمو أربعين ألف رمم فّ يّه رابك
فقاا له الناو :يا أبا بكر أت لف من أجا رممين ،وأنق الذ تركق
ِ
مما ال يرتا منه غيرك؟
فقاا :نعم ،أ لف.
فما التعليا؟
قاا :نعم ،أ لف ،فإنّ ال أري أن أطعمه راما ،وأنا أعلم أنه رام.
أنق مؤمن ،ا عى رج ٌا عليك ورا وبهتانا مبلغا من الماا ،فقلق :لكن ليو لاك عنا

َ
تسااملق
ياّه ،ولاو

َ
وكنق أنق السب  ،انك أفس ته ،وفتنته فّ ينه.
معه اطعمته راما،
إن المسلم قي  ،العطاه عطاه ،ال
عنا

 ،تري مساع ة ،فهذه مساع ة ،أو ص قة فهّ ص قة ،لكن لايو لاك

يااّه ،مااذا موقااف قيا  ،تتساااما أنااا ال أ لااف ،فتطعمااه ماااال رامااا ،وأنااق السااب  ،المااؤمن أمااره قيا ،

مضبوط ،عن ه ساباق قيقة ،ليسق أموره مسيبة.
الموقف الثاني:
أجما ما فّ مذا التابعّ الجليا أن مجلسه كان مجلو خير وبرٍّ وموعظة ،فإذا ِّذكار عنا ه رجا ٌا بساوه باا َر
َفذ َكره بأ سن مما يعلم من أمره.

انظروا إلى النبّ صلى هللا عليه وسلم ،ينما أسلم عكرمة بن أبّ جها لم يكان إنساان أعا ى مان أبياه ،أباّ
جها لإلسالم ،فالنبّ عليه الصالة والسالم ينما أسلم عكرمة قاا اص ابه:
يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فال تسبوا أباه ،فإن سب الميت يؤذي الحي وال يبلغ الميت
(كنز العمال عن عبد َّللا بن الزبير)

فأمام مذا التابعّ الجليا رج ٌا س َّ ال َ جَّ اج ،فقاا له:
صه يا ابن أخي إنه الحجاج مضى إلى ربه ،وإنك حين تقد ُم على َّللا عز وجل ستجد أنّ أحقر ذنب ارتكبتهه
في الدنيا أَ ُّد على نفسك من أعظم ذنب اجترحه الحجاج
مذا من يأن هللا ع وجا ،ف عك من مذا كلِّه.
طوبى لمن يغله عيبه عن عيو الناو،
صلَّى َّ
هللاِّ َعلَي ِه َو َسلَّ َم:
هللا َ
َقا َا َرسِّو ِّا َّ ِ
مِنْ ُح ْس ِن إِ ْس َال ِم ا ْل َم ْرءِ َت ْر ُك ُه َما َال َي ْعنِي
[رواه الترمذي]

فلكا منكما يومئذ يأن يغنيه ،واعلم يا ابن أخّ أن هللا جا وع سوف يقتص من ال جاج لمان ظلمهام ،كماا
سيقتص ل جاج ممن يظلمونه.
فإذا ظلم اقتص هللا منه ،لكن إذا َ
كنق أيضا ظلمته فسوف يقتص هللا مناه ،فاال تياغلن نفساك بعا الياوم بسا ِّ
أ .
ور فّ ااثر الق سّ:
حو ُ
لت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة
أنا ملك الملوك ،ومالك الملوك ،قلوب الملوك بيدي ،فإن أطاعني العبا ُد ه
والرحمههة ،وإن هههم عصههوني حولههت قلههوب ملههوكهم علههيهم بالسههخط والنقمههة ،فههال تَههغلوا أنفسههكم بسههب الملههوك،
وادعوا لهم بالصالح ،فإن صالحهم من صالحكم.
واإلمام مالك إمام ار الهجرة يقوا:
لو أن لي دعوة مستجابة الدخرتها ْلولي اْلمر ْلن في صالحهم صالح اْلمة.
عو نفسك على ال عاه ال على السبا .
الموقف الثالث:
لهذا التابعّ الجليا مواقف مِن والة بنّ أمية ،مِن ذلك:
أن عمر بان مبيارة الفا ار رجاا بناّ أمياة الكبيار ،ووالايهم علاى العاراقين بعاث إلياه يا عوه إلاى يارتاه،
فمضى إليه ومعه ابن أخيه ،فلما قا ِم علياه ر ا باه الاوالّ ،وأكارم وفا تاه ،ورفاع مجلساه ،وساأله عان كثيار مان
يؤون ال ين وال نيا،

ثم قاا له :كيف تركق أما مصرك يا أبا بكر؟
َ
لسهت
قال :تركتهم والظلم فيهم فاش ،وأنهت عهنهم اله ،فغمهزه ابهن أخيهه بمنكبهه ،فالتفهت إليهه ،وقهال :إنهك
الذي ُتسأل عنهم ،وإنما أن الذي أسأل ،ومن أمانة العلم تبيينه ،وإنها لَهادة ،ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
يعنّ إذا سِّئلق فأج  ،وال تكتم ال قيقة.
لما انف

المجلو َو َّ عه عمر بن مبيرة بمثا ما استقبله به من فاوة وإجاالا ،وبعاث إلياه بكايو فياه ثالثاة

آالف ينار فلم يأخذما ،قاا له ابن أخيه :ما يمنعك أن تقبا مبة اامير؟
قال :إنما أعطاني لخير ظنه بي ،فإن ُ
كنت من أهل الخير كما ظن ،فما ينبغي لي أن أقبل ،وإن لهم أكهن كمها
ظن فأحرى بي أالّ أستبيح قبول ذلك.
الموقف الرابع:
له ميكلة صعبة ،ولكن مكذا فعا.
ايترى مرة يتا بأربعين ألفا مؤجلة ،فلما فتو أ

قا ال يق وج فيها فأرا ميتة متفسخة،

فقال في نفسه :إن الزيت كله كان في المعصرة في مكان واحد ،وإن النجاسة ليست خاصة بهذا الزق دون
سواه ،وإني إن رددته للبائع بالعيب فربما باعه للناس ،ثم أراقه كله ،فأصبح عليه دين أربعين ألف دينار.
إنها م اكمة قيقة..
وطالبه صا

ال يق بما له ،فلم يستطع س ا ه ،رِّفع أمره إلى الوالّ فأمر ب بسه تى يس ِّ ماا علياه ،فلماا

صار فّ السجن ،وطاا مكوثه فياه أياف علياه الساجان لِ َماا َعلِا َم مان أمار يناه ،وماا رأى مان يا ة ورعاه وطاوا
عبا ته.
هللا إنه لموقف صع  ،تيتر
و ِ

يتا نجسا ،إن ر ته باعه صا بِّه للناو.

خا السجن خوفا من هللا ،وخوفا مان أن ِّي ار فاّ الناار ياوم القياماة ،فصاا

الساجن عارف قصاته ،إناه

رجا ور ج ا ،قاا :أيها الييخ إذا كان الليا فاذم إلى أملك وبق معهم ،فإذا أصب ق َف ِّع إلّ.
أنق إنسان عظيم ،خلق مذا السجن من ي ة ورعك ،واستمر على ذلك تى يِّطل سرا ك ،كا يوم َنم عن
أملك،
فقال :ال وَّللاِ ،ال أفعل،
قاا :ولِ َم ،أنا أسمو لك؟
ُ
قبلهت ههذا العهرض
قال :حتى ال أعينك علهى خيانهة ولهي اْلمهر ،أنهت تخهون ولهي اْلمهر بههذا العهرض ،فهإذا
أعن ُتك على خيانة ولي اْلمر.

لما ا تضر أنو ابن مالك أوصى بأن يغسله م م بان سايرين ،ويصالّ علياه ،وكاان ماا يا اا ساجينا ،فلماا
توفّ جاه الناو إلى الوالّ بوصية صا

رسوا هللا وخا مه ،واستأذنوه أن يخلّ سبيا م م بان سايرين إلنفااذ

الوصية،
فقال لهم محمد بن سيرين :ال أخرج حتى تستأذنوا صاحب الدين ،واإلذن ليس من الوالي ،بل مهن صهاحب
الدين.
إذا أرا الرج ِّا أن ي ج بماا ،وعليه ين فال يِّقبا جُّ ه إال إذا استأذن صا

ال ين ،والذ عليه ين ي ارم

عليه أن يأكا لونين من الطعام ،ونوعين من الفاكهة.
فأذن له ال ائن ،عن ذلك خرج من سجنه ،فغسا أنسا ،وكفنه وصلى عليه ،ثم رجع إلى السجن كما ماو ،ولام
يذم لرؤية أمله ؛ ان اإلجا ة فقط لتغسيا الميق ،امله لم يذم .
وفاته:
عمر م م بن سيرين تى بلغ السابعة والسبعين ،فلما أتاه اليقين وج ه خفيف ال ما من أعباه الا نيا ،كثيار
ال ا لما بع الموق.
إخواننا الكرام ،من اس نفسه سابا عسيرا فّ ال نيا ،كان سابه يوم القيامة يسيرا ،ومن اس نفسه فّ
ال نيا سابا يسيرا ،كان سابه يوم القيامة عسيرا.
مذه الة نا رة ج ا ،إنسان ي خا السجن ومو تابعّ جليا ورعا ،أما عن ما ماق فلم يوج عليه يّه.
ِّص ٍّا ،خلِّك الا ،إنفاقك الا ،بيتك إسالمّ ،عملك إسالمّ ،فأنق من
كله بثمنه ..ور  ،مجته  ،صائم ،م َ
المقربين.
ُ
ِيم
َفأ َ هما إِنْ َكانَ مِنَ ا ْل ُم َق هر ِبينَ (َ )11ف َر ْو ٌ
ح َو َر ْي َحانٌ َو َج هنة َنع ٍ
[سورة الواقعة]
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