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ْ
احليري الصويف السني
أبو عثمان ِ

الشيخ اإلمام احملدث الواعظ القدوة ،شيخ اإلسالم األستاذ أبو عثمان ،سعيد بن إمساعيل بن
سعيد بن منصور النيسابوري احلريي الصويف ،الزاهد الكبري الثقة أحد علماء أهل السنة واجلماعة ومن
حم ّدثيهم ومن أعالم التصوف السين يف القرن الثالث اهلجري .
مولده :سنة ثالثني ومائتني بالري  .وصحب حيىي بن معاذ الرازي ،و شاه بن شجاع الكرماين.
مث رحل إى نيسابور إى أيب حفص النيسابوري ،وصحبه وأخذ عنه طريقته يف التصوف.
ما قاله العلماء فيه :
قال عنه أبو عبد الرمحن السلمي":هو يف وقته من أوحد املشايخ يف سريته ،و منه انتشر طريقة
التصوف بنيسابور".
وقال عنه الذهيب :الشيخ اإلمام احمل ّدث الواعظ القدوة ،شيخ اإلسالم .هو للخراسانيني نظري
اجلنيد للعراقيني.
وقال عنه احلاكم النيسابوري :مل خيتلف مشاخينا أن أبا عثمان كان جماب الدعوة ،وكان جممع
العباد والزهاد.
زواجه:
 ورد اإلمام نيسابور مع شاه الكرماين على أيب حفص احلداد وأقام عنده وخترج به،وزوجه أبو حفص ابنته.
 ملا سئل عن أرجى عمل عمله فقال :ملا ترعرعت ومل أتزوج بعد ،جاءتين امرأةفقالت :يا أبا عثمان ،قد أحببتك حبًّا ذهب بنومي وقراري ،وأنا أسألك مبقلب القلوب أن
تتزوج يب ،فقلت :ألك والد؟ فقالت :فالن اخلياط ،فراسلته فأجاب فتزوجت هبا فلما
دخلت وجدهتا عوراء ،سيئة اخللق؛ فقلت :اللهم لك احلمد على ما قدرته علي ،وكان أهل
كرما إى أن صارت ال تدعين أخرج من عندها ،فرتكت
بييت يلومونين على ذلك ،فأزيدها ًّبرا و ً
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إيثارا لرضاها وحفظا لقلبها ،وبقيت معها على هذه احلالة مخس عشرة سنة،
حضور اجمللس ً
وكنت يف بعض أحوايل كأين قابض على اجلمر ،وال أبدي هلا شيئًا من ذلك إى أن ماتت،
فما شيء أرجى عندي من حفظي عليها ما كان يف قليب من جهتها!!
أخذه للحديث :
مسع يف الري مكان والدته من حممد بن مقاتل الرازي ،وموسى بن نصر .وبالعراق من محيد بن
الربيع ،وحممد بن إمساعيل األمحسي وعدة ،ومل يزل يطلب احلديث ويكتبه إى آخر شيء.
حدث عنه الرئيس أبو عمرو أمحد بن نصر ،وابناه :أبو بكر وأبو احلسن ،وأبو عمرو بن مطر،
وإمساعيل بن جنيد ،وعدة.
قال احلاكم :مسعت حممد بن صاحل بن هانئ يقول :ملا قتل حيىي بن الذهلي ،منع الناس من
حضور جمالس احلديث من جهة أمحد اخلجستاين فلم جيسر أحد حيمل حمربة إى أن ورد السري بن
خزمية ،فقام الزاهد أبو عثمان احلريي ،ومجع احملدثني يف مسجده ،وعلق بيده حمربة وتقدمهم ،إى أن
جاء إى خان حممش ،فأخرج السري وأجلس املستملي ،فحزرنا جملسه زيادة على ألف حمربة ،فلما
فرغ قاموا وقبلوا رأس أيب عثمان ،ونثر الناس عليهم الدراهم والسكر سنة ثالث وسبعني ومائتني .


وكان أبو عثمان احلريي مييل اى حممد بن الفضل البلخي .

 قال أبو عثمان احلريي :حدثنا ابن خزمية قال :كنت إذا أردت أن أصنف الشيء
أدخل يف الصالة مستخرياً حىت يفتح يل ،مث أبتدئ التصنيف  .مث قال أبو عثمان :إن اهلل ليدفع
البالء عن أهل هذه املدينة ملكان أيب بكر حممد بن إسحاق .
 قال أبو عثمان البحريي أنا أبو علي زاهر ابن أمحد أنا إبراهيم بن عبد الصمد نا أبو
مصعب نا مالك عن حممد بن املنكدر عن أميمة بنت رقيقة أهنا قالت أتيت رسول اهلل  يف
نسوة نبايعه فقلنا نبايعك يا رسول اهلل على أن ال نشرك باهلل شيئاً وال نسرق وال نزين وال نقتل
أوالدنا وال نأيت ببهتان بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيك يف معروف فقال رسول اهلل  فيما
استطعنت وأطقنت فقالت :فقلت اهلل ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول اهلل.
فقال :إين ال أصافح النساء إمنا قويل ملائة امرأة كقويل المرأة واحدة أو مثل قويل المرأة واحدة.
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 قال احلاكم :أخربين سعيد بن عثمان السمرقندي العابد :مسع أبا عثمان يقول  -يعين عن
اهلل  :-من طلب جواري ومل يوطن نفسه على ثالث ،أوهلا :إلقاء العز ،ومحل الذل  .الثاين:
سكون قلبه على جوع ثالثة أيام  .الثالث :ال يغتم وال يهتم إال لدينه أو طلب إصالح دينه .
من أقواله :
 منذ أربعني سنة ما أقامين اهلل عز وجل يف حال فكرهته وما نقلين إى غريه فسخطته
 ثواب الورع خفة احلساب .
 موافقة اإلخوان خري من الشفقة عليهم.
 القلب السليم هو على أربعة منازل :أوهلا :سالمة القلب من الشرك  .والثاين :سالمة القلب
من األهواء املضلة  .والثالث :سالمة القلب من الرياء والعجب  .والرابع :سالمة القلب من ذكر
كل شيء سوى اهلل.
 صالح القلب يف أربع خصال :يف التواضع هلل ،والفقر إى اهلل ،واخلوف من اهلل ،والرجاء يف
اهلل.
 سرورك بالدنيا أذهب سرورك باهلل من قلبك ،وخوفك من غريه أذهب خوفك منه عن قلبك؛
ورجاؤك من دونه أذهب رجاءك إياه من قلبك.
 التفويض رد ما جهلت علمه إى عامله ،والتفويض مقدمة الرضا ،والرضا باب اهلل األعظم.
 ال يكمل الرجل حىت يستوي قلبه يف املنع و العطاء ،ويف العز والذل.
 أنت يف سجن ما تبعت مرادك وشهواتك ،فإذا فوضت وسلمت اسرتحت.
 ال تثقن مبودة من ال حيبك إال معصوماً .
 صدق اخلوف هو الورع عن اآلثام ظاهـراً ،وباطناً.
 ما رأيت للشدائد مثل صالة التسابيح .
 من صح إميانه ،يهد اهلل قلبه التباع السنة .
 من عالمة الشوق حب املوت مع الراحة.
 الصرب على الطاعة حىت ال تفوتك الطاعة ،والصرب عن املعصية حىت تنجو من اإلصرار على
املعصية .
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 من أمر السنة على نفسه قوالً وفعالً نطق باحلكمة ،ومن أمر اهلوى على نفسه نطق بالبدعة،
قال تعاى) وإِن تُ ِطيعوه تـهت ُدوا) النور (. )45قلت :وقال تعاى) وال تـتَّبِ ِع اهلوى فـي ِ
ضلَّك عن سبِ ِيل
ُُ
ُ
اللَّ ِه ) ص (.)62
 قال أليب جعفر بن محدان :ألستم ترون أن عند ذكر الصاحلني تنزل الرمحة؟ قال :بلى .قال:
فرسول اهلل  سيد الصاحلني.
 قال يف قوله تعاى( :فِإ َّن أجل اللَّ ِه آلت) العنكبوت ( .)4هذا تعزية املشتاقني ،معناه :أين أعلم
إيل غالب ،وأنا أجلت للقائكم أجالً ،وعن قريب يكون وصولكم إى من تشتاقون
أن اشتياقكم ّ
إليه.
 وقال :من عاشر الناس ،ومل يكرمهم ،وتكرب عليهم؛ فذلك لقلة رأيه وعقله؛ فإنه يعادي
صديقه ،ويكرم عدوه ،فإن إخوانه يف اهلل أصدقاؤه ،ونفسه عدوه.
 احلاكم يقول :مسعت اإلمام أبا بكر أمحد بن إسحاق هو الضبعي إمام الفقهاء الشافعية
بنيسابور يقول :التقيت مع أيب عثمان احلريي يف يوم عيد يف املصلى ،وكان من عادته إذا التقى
بواحد منا يسأله حبضرة الناس عن مسائل فقهية ،يريد بذلك إجالله وزيادة حمله عند العوام ،فسألين
حبضرة الناس يف مصلى العيد عن مسائل ،فلما فرغ منها قلت له :أيها األستاذ يف قليب شيء أردت
أن أسألك عنه منذ حني ،قال :قل ،قلت :إين رجل قد دفعت إى صحبة الناس ،وحضور هذه
احملافل ،وإين رمبا أدخل جملساً يقوم يل بعض احلاضرين ويتقاعد عن القيام يل بعضهم ،فأجدين أنقم
على املتقاعد حىت لو قدرت على اإلساءة إليه فعلت ،قال :فلما فرغت من كالمي سكت أبو
عثمان وتغري لونه ومل جيبين بشيء فلما رأيته قد تغري سكتت ،مث انصرفت من املصلى ،فلما كان
قلما كان يتخلف عن جملس أيب
بعد العصر قعدت وأذنت للناس فدخل علي عند املساء جار يلَّ ،
عثمان ،فقلت له :من أين أقبلت قال :من جملس أيب عثمان ،قلت :ويف ماذا كان يتكلم ؟ قال:
أخذ يف اجمللس من أوله إى آخره يف رجل ،كان ظنه به أمجل ظن ،فأخربه عن سره بشيء أنكره أبو
عثمان وتغري ظنه به  .قال أبو بكر :فعلمت أنه حديثي ،قلت :ومباذا ختم حديث ذلك الرجل ؟
قال :قال أبو عثمان :أظهر يل من باطنه شيئا مل أشم منه رائحة اإلميان ،ويشبه أنه على الضالل
ما مل تظهر توبته من الذي أخربين به عن نفسه ،قال الشيخ أبو بكر :فوقع على البكاء وتبت إى
اللَّه عز وجل مما كنت عليه ،انتهى .
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 وسئل عن قول النيب ”: أسألك الرضا بعد القضاء” فقال ألن الرضا قبل القضاء عزم
على الرضا والرضا بعد القضاء هو الرضا .
 قال أبو احلسن الوراق ،وقد سألت أبا عثمان احلريي عن الصحبة ،فقال" :هي مع اهلل
باألدب ،ومع الرسول  مبالزمة العلم واتباع السنة ،ومع األولياء باالحرتام واخلدمة ،ومع اإلخوان
بالبشر واالنبساط ،وترك وجوه اإلنكار عليهم ،ما مل يكن خرق شريعة ،أو هتك حرمة ،قال اهلل
تعاى( :خ ِد العفو وأمر بِالع ِ
رف[ )األعراف ،]911 :والصحبة مع اجلهال بالنظر إليهم بعني الرمحة ،ورؤية
ُ
ُ ُ
نعمة اهلل عليك؛ إذ مل جيعلك مثلهم ،والدعاء هلل أن يعافيك من بالء اجلهل".
 سئل اإلمام عن صحبة السالمة فقال" :أن يوسع األخ على أخيه من ماله ،وال يطمع فيما
له ،وينصفه ،وال يطلب اإلنصاف منه ،ويستكثر قليل بره ،ويستصغر من مناً به عليه".
 وقال :فعل من حكيم يف ألف رجل أنفع من موعظة ألف رجل ،وإمنا هي مصادفات
القلوب من حيث صفاء القلوب عندما يطرقها واردات الغيوب من املسموعات واملنظورات ،فإذا
اتفقت قويت ،إذا اختلفت وضادت ضعفت ،وسقطت عنهم رؤية التمييز ،فال يتغريون ،ولكن رمبا
جتد هلم أذكارهم مبا يسمعون ،وتصفو هلم املشاهدات وقتا بعد وقت ،وذلك زيادة صفاء جتدد هلم
عند مساع احلكمة .
كراماته :
 وكان إذا بلغ ُسنة مل يستعملها  ,وقف عندها حىت يستعملها

.

 قال احلاكم :ومسعت أيب يقول :ملا قتل أمحد بن عبد اهلل اخلجستاين -الذي استوى على
البالد  -اإلمام حيكان بن الذهلي ،أخذ يف الظلم والعسف ،وأمر حبربة ركزت على رأس املربعة ومجع
األعيان ،وحلف :إن مل يصبوا الدراهم حىت يغيب رأس احلربة ،فقد أحلوا دماءهم ،فكانوا يقتسمون
الغرامة بينهم ،فخص تاجر بثالثني ألف درهم ،فلم يكن يقدر إال على ثالثة آالف درهم ،فحملها
إى أيب عثمان ،وقال :أيها الشيخ ،قد حلف هذا كما بلغك ،وواهلل ال أهتدي إال إيل هذه ،قال:
تأذن يل أن أفعل فيها ما ينفعك ؟ قال :نعم ،ففرقها أبو عثمان ،وقال للتاجر :امكث عندي وما
زال أبو عثمان يرتدد بني السكة واملسجد ليلته حىت أصبح ،وأذن املؤذن مث قال :خلادمه اذهب إيل
السوق وانظر ماذا تسمع فذهب ،ورجع فقال :مل أر شيئا  ،.قال اذهب مرة أخرى ،وهو يف مناجاته
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يقول :وحقك ال أقمت ما مل تفرج عن املكروبني  .قال :فأتى خادمه الفرغاين يقول :وكفى اهلل
املؤمنني القتال ،شق بطن أمحد بن عبد اهلل .فأخذ أبو عثمان يف اإلقامة .
 اذنبت ذنباً ابكى عليه منذ اربعني سنة ،وذلك انه زارىن أخ ى ،فاشرتيت بدانق – سدس
درهم – مسكة مشوية ،فلما فرغ اخذت قطعة طني من جدار جار يل حىت غسل هبا يده ومل استحله.
 عن أيب عمرو بن مطر قال :حضرت جملس أيب عثمان احلريي الزاهد فخرج وقعد على
موضعه الذي كان يقعد للتذكري ،فسكت حىت طال سكوته فناداه رجل كان يعرف بأيب العباس :نرى
أن تقول يف سكوتك شيئاً ،فأنشأ يقول :وغري تقي يأمر الن ــاس بالتقى طبيب يداوى والطبيب مريض
 ,قال :فارتفعت األصوات بالبكاء والضجيج.
 وكان بني زكريا النخشي وبني امرأة سبب قبل توبته ،فكان يوما واقفا على رأس أيب عثمان

احلريي فتفكر يف شأهنا ،فرفع أبو عثمان إليه رأسه وقال أال تستحي.
 اجتاز أبو عثمان احلريي يوما طريقا فطرحت عليه إجانة(كوم) رماد فنزل عن دابته سجدة
شكر ،فقيل :أال زجرهتم؟! فقال إن من استحق النار فصوحل بالرماد مل جيز له أن يغضب.
مصنفاته:
 .9كتاب "السنن" يف األحاديث النبوية.
 .6املستخرج على " الصحيحني .
وفاته :تويف أبو عثمان يف نيسابور ،يوم 10ربيع الثاين سنة 298هـ وصلى عليه األمري أبو صاحل.
مصادر الرتمجة:
 .9طبقات الصوفية ،تأليف :أبو عبد الرمحن السلمي ،ص ،955-951دار الكتب العلمية ،ط6
 .6سري أعالم النبالء ،تأليف :الذهيب ج  , 25ص  25ومابعدها.
 .3حلية األولياء ،تأليف :أبو نعيم ،ج ،91ص626
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