حممد سامر الشعار

أويس القرين خًن التابعٌن

أويس القزني خري التابعني
حممد سامر شعار

نسبو وقبيلتو:

ىو أويس بن عامر بن جزء بن مالك  ...ادلرادي مث القرين الزاىد ادلشهور .أدرؾ رسوؿ اهلل
ومل يره وسكن الكوفة وىو من كبار تابعيها ،ومن أفضل التابعٌن ،على خالؼ ،قاؿ أمحد :ىو
سعيد بن ادلسيب ،وقيل :ىو أويس القرين ،وقيل :احلسن البصري والصواب :أويس دلا يف
صحيح مسلم :أف خًن التابعٌن رجل يقاؿ لو" :أويس" وبعضهم قاؿ :األعلم ابن ادلسيب،
واألزىد والعابد :أويس.
عاش يف اليمن ،وانتقل إىل الكوفة ،وكاف مع سيدنا علي بن أيب طالب يف صفٌن وهبا لقي
اهلل شهيداً.
روى عن عمر وعلي ،وتعلم على يد كثًن من الصحابة وهنل من علمهم حىت صار من أئمة
التابعٌن زىداً وورعاً ،ولقد تعلم منو خلق كثًن ،تعلموا منو بره بأمو ،وتواضعو لربو رغم ما ورد يف
فضلو من أحاديث ،ورغم ما ذكره بو أمًن ادلؤمنٌن عمر بن اخلطاب ،وروى عنو بشًن بن عمرو
وعبد الرمحن بن أيب ليلى ذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل من تابعي أىل الكوفة وقاؿ كاف ثقة
وذكره البخاري فقاؿ يف إسناده نظر وقاؿ ابن عدي ليس لو رواية لكن كاف مالك ينكر وجوده
إال أف شهرتو وشهرة أخباره ال تسع أحدا أف يشك فيو.
مكانت أويس القزني:

ألويس القرين مكانة عظيمة يعرفها الصحابة رضواف اهلل عليهم دلا مسعوه من النيب  ،ولقد أفرد
اإلماـ مسلم يف صحيحو باباً من فضائل أويس القرين  ،وروى مسلم بسنده عن أسًن بن جابر
قاؿ :كاف عمر بن اخلطاب إذا أتى عليو أمداد أىل اليمن سأذلم أفيكم أويس بن عامر حىت
أتى على أويس فقاؿ :أنت أويس بن عامر؟ قاؿ :نعم قاؿ :من مراد مث من قرف؟ قاؿ :نعم قاؿ:
فكاف بك برص فربأت منو إال موضع درىم؟ قاؿ :نعم قاؿ :لك والدة؟ قاؿ :نعم قاؿ :مسعت
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رسوؿ اهلل يقوؿ( :يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أىل اليمن من مراد مث من قرف كاف بو
برص فربأ منو إال موضع درىم لو والدة ىو هبا بر لو أقسم على اهلل ألبره؛ فإف استطعت أف
يستغفر لك فافعل)؛ فاستغفر يل فاستغفر لو ،فقاؿ لو عمر :أين تريد؟ قاؿ :الكوفة قاؿ :أال
أكتب لك إىل عاملها؟ قاؿ :أكوف يف غرباء الناس أحب إيل قاؿ :فلما كاف من العاـ ادلقبل
حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسألو عن أويس قاؿ :تركتو رث البيت قليل ادلتاع قاؿ:
مسعت رسوؿ اهلل يقوؿ( :يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أىل اليمن من مراد مث من قرف
كاف بو برص فربأ منو إال موضع درىم لو والدة ىو هبا بر لو أقسم على اهلل ألبره فإف استطعت
أف يستغفر لك فافعل) فأتى أويساً فقاؿ :استغفر يل قاؿ :أنت أحدث عهداً بسفر صاحل

فاستغفر يل قاؿ :استغفر يل قاؿ :أنت أحدث عهداً بسفر صاحل فاستغفر يل قاؿ :لقيت عمر
قاؿ :نعم فاستغفر لو ففطن لو الناس فانطلق على وجهو قاؿ أسًن وكسوتو بردة فكاف كلما رآه
إنساف قاؿ :من أين ألويس ىذه الربدة.
ِ
ِ
ِ
ونَ َادى رجل ِمن أ َْى ِل الش ِ
ت
َّاـ يَػ ْوَـ صف َ
س الْ َقَرِينُّ قَالُوا نَػ َع ْم قَ َاؿ َمس ْع ُ
ٌَُ ْ
ٌِّن :فقاؿ :أَفي ُك ْم أ َُويْ ٌ
ِ
رس َ ِ ِ
ٌن أ َُويْساً الْ َقَرِينَّ).
وؿ اللَّو (إِ َّف م ْن َخ ًِْن التَّابِع َ
َُ
مالمح من شخصيت أويس القزني:

عبادة أويس القزني:
لكل من يريد الوصوؿ إىل اهلل طريقاً يلتمس فيو القرب من اهلل ،وما دييزه عن غًنه ،فالبعض
اختذ قياـ الليلة وسيلة القرب إىل اهلل ،والبعض اآلخر اختذ االستغفار باألسحار الطريق الذي
ينتهي بو إىل حب اهلل ،والبعض اختذ التفكر وسيلة القرب من اهلل ،ومل يكن أويس القرين كعامة
الناس حييا وال يفكر إال يف طعامو وشرابو؛ لكنو فهم حقيقة ىذه الدنيا ،وأداف نفسو وعمل دلا
بعد ادلوت ،وكاف يغلب على أويس القرين التفكر يف خملوقات اهلل لتنتهي بو إىل حب خالقها،
ودلا قدـ ىرـ بن حياف الكوفة سأؿ عن أويس فقيل لو :ىو يألف موضعاً من الفرات يقاؿ لو:
العريض بٌن اجلسر والعاقل ومن صفتو كذا فمضى ىرـ حىت وقف عليو فإذا ىو جالس ينظر إىل
ادلاء ويفكر وكانت عبادة أويس الفكرة.
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انعكست عبادة أويس القرين على سلوكو ،دما أثر إجياباً يف اآلخرين ،فقد كاف التأثًن بسلوكو
أكثر منو بقولو ،فهو ادلتواضع لربو ،البار بأمو ،ومع ذلك فكاف دائم النصح والتوجيو لآلخرين،
قائماً باحلق رغم معادة اآلخرين لو ورميو بعظائم األمور إال أف ذلك مل دينعو من األمر بادلعروؼ
والنهي عن ادلنكر ،ودما يروى يف ىذا الصدد أف رجالً من "مراد" جاءه وقاؿ لو :السالـ عليكم
قاؿ :وعليكم قاؿ :كيف أنت يا أويس؟ قاؿ :خبًن حنمد اهلل قاؿ :كيف الزماف عليكم؟ قاؿ:
ما تسأؿ رجال إذا أمسى مل ير أنو يصبح ،وإذا أصبح مل ير أنو ديسي ،يا أخا مراد ،إف ادلوت مل
يُبق دلؤمن فرحاً يا أخا مراد ،إف معرفة ادلؤمن حبقوؽ اهلل مل تبق لو فضة وذىباً ،يا أخا مراد ،إف
قياـ ادلؤمن بأمر اهلل مل يُبق لو صديقاً واهلل إنا لنأمرىم بادلعروؼ وننهاىم عن ادلنكر فيتخذونا
أعداءً وجيدوف على ذلك من الفساؽ أعواناً حىت واهلل لقد رموين بالعظائم ،وأمي اهلل ال دينعين
ذلك أف أقوـ هلل باحلق..
بذل النصيحت

ودلا طلب منو ىرـ بن حياف أف يوصيو قاؿ لو :قرأ عليو آيات من آخر حم الدخاف من قولو:
(إِ َّف يػوـ الْ َفص ِل ِمي َقاتُػهم أ ْ ِ
ٌن) حىت ختمها مث قاؿ لو :يا ىرـ ،احذر ليلة صبيحتها القيامة
َْجَع َ
َْ َ ْ
ُْ

وال تفارؽ اجلماعة فتفارؽ دينك ما زاده عليو..
وكاف خياطب أىل الكوفة قائالً ذلم :يا أىل الكوفة توسدوا ادلوت إذا منتم ،واجعلوه نصب
أعينكم إذا قمتم.
عفوه وصفحو عن اآلخزين

عاش أويس القرين بٌن الناس وىم يرمونو باحلجر فال جيدوف منو إال أطيب الثمر ،وكاف يد
األذى تنالو إال أنو كاف دائماً ما يعفو ويصفح ،وكاف جيالسهم وحيدثهم رغم ما يصيبو من أذى
ألسنتهم ويقوؿ أسًن بن جابر :كاف حمدث يتحدث بالكوفة فإذا فرغ من حديثو تفرقوا ويبقى
رىط فيهم رجل يتكلم بكالـ ال أمسع أحداً يتكلم بكالمو فأحببتو؛ ففقدتو فقلت ألصحايب:
ىل تعرفوف رجالً كاف جيالسنا كذا وكذا؟ فقاؿ رجل من القوـ :نعم أنا أعرفو؛ ذاؾ أويس القرين
قلت :أو تعرؼ منزلو قاؿ :نعم فانطلقت معو حىت جئت حجرتو فخرج إيل فقلت :يا أخي ما
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حبسك عنا فقاؿ :العري .قاؿ :وكاف أصحابو يسخروف منو ويؤذونو قاؿ :قلت :خذ ىذا الربد
فالبسو قاؿ :ال تفعل فإهنم يؤذونين قاؿ :فلم أزؿ بو حىت لبسو فخرج عليهم فقالوا :من ترى
خدع عن برده ىذا فجاء فوضعو وقاؿ :قد ترى فأتيت اجمللس فقلت :ما تريدوف من ىذا الرجل
قد آذيتموه الرجل يعرى مرة ويكتسي مرة وأخذهتم بلساين..
وفاة أويس القزني

خرج أويس القرين مع سيدنا علي كرـ اهلل وجهو يف موقعة صفٌن ،ومتىن الشهادة ودعا اهلل
قائالً :اللهم ارزقين شهادة توجب يل احلياة والرزؽ .وقاتل بٌن يدي سيدنا علي حىت استشهد
فنظروا فإذا عليو نيف وأربعوف جراحة ،وكاف ذلك سنة  33ىػ يف وقعة صفٌن.
املصادر:
أسد الغابة  -الثقات للعجلي  -اإلصابة يف متييز الصحابة  -الطبقات الكربى  -تاريخ
دمشق  -مسند اإلماـ أمحد  -صحيح مسلم  -مشاىًن علماء األمصار  -لساف ادليزاف.

منقول للفائدة
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