












صرر

فىالحمد وله الأرض، فى وما السماوات فى ما له الذي طه الحمد 
الخير.الحكيم وهو والأخرة الأولى 

الالغيب طاتح وعنده اعة، ال|علم يرد إليه الذي ربنا اّم وتبارك 
ولايعلمها إلا ورقة من نهل توما والبحر البر فى ما ؤيعلم هو، إلا يعلها 

مض-كتاب في إلا يابس ولا رطب ولا الأرض ظلمات في حية 
لأمتناوجه أكمل على الهلريق معالم أوضح حكيم عليم إل-ه من وسبحانه 

الممهلغىلرسولنا حطابا شأنه جل بقوله للناس أحرجت أمة خير الملة، 
Iوالسائم الصلاة وعليهم عليه المرسلين خاتم الخاتمة الرسالة صاحب 
إئيم. بملئون لا آلي أنوأ؛ ثئخ ولا ^^٠^١ آ'لأمر يى ثرنة عد جعكش 

ألمهنتُلأ ثأس تنمى محك؛ سثمم آلءلدس يإة ثظ آثب يى عنيف عنؤأ يئ 
..اه بجيشي محم وثبمثه محا نغث ^-١؟، بممر ندا ١. 

ولدسيد والرحمة، الهدى نبي على الأكملان الأتمان لام والوالصلاة 
أحممن.وصحايته آله وعلى آدم، 

أحد©فمن العلم، ورثوا الأبياء، ورنة هم العلماء كان فلما ؛ ؤابمشد 
إلىطريقا به له الله سهل علما به يطالب طريقا سلك ومن وافر، يحفل أحد 

المكرمةلهدم تحقيقا عليه يكونوا أن يجب بما تعالى الله ذكرهم ٠ ٠ ٠ الجنه 
حمتنيتا ي' ت بقوله شأنه جل فخايهم بها، أكرموا التي 

.عمران[ ]آل درسون كنتن ود٠ا ألكثب تحيونا 

أهلالمقربون، القه أحباب المجاهدون، الربانيون العلماء كان هنا وْن 
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قلوبهمإلى الغفلة تعرف لا الدين أولئلئ، الأمة، طربق على الهادية الريادة 
وصدقالإخلاص نتن على به العمل إلى بادروا العلم أوتوا فإذا سبيلا'؛ 

قلببوجل -يكروا الهادية؛ ١^ بالكلمة ذكروا أو ذكروا ؤإذا الوجهة، 
إليه.والتقرب ال0< طاعة فى وماز 

دينهفي الته ينصروا أن دأبهم - قلوبهم عن تنفك لا اث ومراقبة - وتراهم 
المستطاع ميدان كل في حال كل وعلى ، والمكرم المنثهل في القويم، 

أوالمارق هذا دل ، رمت، أو دنيوي رعت، من صارف ذللث، عن يصرفهم 
جل•

بعلمهمالعاملون العالمون، الدارصون الخخبتون، الربانيون البررة هؤلاء 
اللهمع الأدب ت سالوكهم في يسنوممك ما أول يستوثفلثبخ والمجاهدون، 

حميعأ؛الجوارح وأعمال القلوب أعمال بها تشرق التي والإصاءة تعالى، 
اللهمن نور عالي يذرون، ما وبذرون ا يأخذون ما أنفسهم على ياخذون 

حيثالحق مع يدوروا أن هم أنفعلى ؛احدين تقواه، من مريال في تعالى 
دار.

الحضارةبناء في منهجي ؤإمّهام للجماعة، مخالهلة في أولئلئؤ وكل 
لبنهمفي لهم الخير حلب على العمل يزينها للمسلمين، ومناصحة المثلى، 

ذللثجإلى اسطاعوا ما الصر، ذلك، كان ما كائنا عنهم الضر ودفع ودنياهم، 

منعليه هم وما وسلوكهم، وأفعالهم أقوالهم في البصر رجعت ومهما 
القياممع والتدربن، والدرس - العام ؛المفهوم — الكتاب تعليم في دأب 

-تقع فلن . . ٠ والقدوة بالعمل الدعوة صيد على — للنفوس والتزكية بالتربية 
طالمتوازن المتثكامل المنهج س تنرة سن.رادت، على إلا - والمنة الفضل ولله 

عليهوما والسسثة الكتاب من بمعرفة الإيجابي العلمي الأساس على القائم 
الفردبواغ الواضحة المعرفة س ينبغي بما ذللا، مصحوبا الصالحون، الملقح 

ت،صلفي معللوب هو ما ثم والخارجية، الداخلية والموئراينتط إ والمجتمع 
وحريتهالإنسان انية إنمن كل فدر من الثبوة، وأخلاق الإسادم ثريحة 
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عنالقعود عدم عن ناهيك فدرها، حق وكرامته الشؤع، بضوابط المتمهلة 
والصيعالمكر، عن والنهي بالمعروف الأمر عن التثاقل أو الجهاد، 

الذيالأمر انمدع، ذلك مدان كان أنا وأهال، الباطل مواجهة في المحق 
أوكنثتميثوث كثم يعا ردنمى ،زأ ومر ؤ ت تع_الن < ٥١بقول أبدا يدكرك 

منائهدؤأ I ا«ساحاذه وقوله ، عمران[ زآل ثد•رسون كنتن ويا 
.تانمتكوت[ ؤاه الثمتن ج ك نإل ثثثأ 

هدهعن الكشف، ألوان من لون تقديم القول من العجالة هده في وددت 
معأخطرها ، اث< ثاء إن مباركة خعلوات بسبيل وأنا - الحقانق أو - الحقيقة 

ينوحالتي المضرة، الربانينر القرب أهل وياض من روضة في الكريم الفارمحأ 
وذلك،القلوب،؛ بمجامع الهلمب، حناها وياخذ الأمة، حياة في عطرها 

حياةمن صور في عالمها نقع المي الخير البناء معالم من حملة ؛امتمحايا 
والإصلاح.والصلاح والعمل، العلم حهابذة من واحد 

كلمةنوال الواعغل، الخابي ، الئبت، الحجة الخلم، المرابهل هو ذلكم 
مخالفة،ولا مدافعة بلا زمنه في الشام أهل ؤامام الأسادم سيخ الحق، 
الدمشقي،الشامي التابعين، تابعي، لمعة مآن المرموقين العاملين العلماء وأحد 
وجلالةإمجامته على - وطه المؤوي الإمام يقول كما - الإجماع انعقد الذي 
الأقهنارجمح من زمانه أتمة أعيان ؤإجادل فضيلته وكمال مرتبته وعلو قدره 
بحجيبن عمرو بن الرحملن ب عمرو أبو ؛مزيته؛ واعترافهم له، 

للهجرة.ومائة وخمسين مع منة الموفى الأوزاعير، 
ثمالفراديس، باب خارج دمشق يكن وكان ونمانين، نمان سنة ولد 

تهقبمي.بها مات أن إلى اس< مجيل في مرابطا فسكنها ؛يرويت،، إلؤر تحول 
فيصدق لمان له وجعل المقربين، أحبائه في عمرو أبئر أجر النه أعفلم 
الديزرا،.يوم إلى الإسادم أمة في نفعه وأدام الأخرين، 

عنهأحايين، الكتاب، هذا من الأول الضم نواة أن إلى أثير أن ويعنيني 

بعد.نما  ١٨٤؛/حاتم: أبي لأبن والتعديل،، المح لاتئدُة وانظر 
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رئتهاوند الكويت، ني الكريم القرآن إذاعة مشكورة إذاعتها تولت ،
حياتهعن الدروص واستنباط المتأتية الدراسة مع - لذم ما صلب في 

زيادات- العطاء بوافر المزدانة التابعين مقدمي من وهو وشحصيته 
فيزدتها كما - والاعتبار القدوة صعيدي على - منها بد لا كان ملحوظة 
ذلكيتقبل أن المسوول وافه للنصوص. وتخريجا وتحريرا تعليقا الحواشي 

حسن- وكرمه بمنه - ويرزقني الزلات، عن بالعفو يكرم وأن حس، شول، 
الختام.

العالمين،رحمة أراد، ما افه عن المبتن على وبارك وسلم اطه وصلى 
نملةالكرام وصحايته الطاهرين، المنيبين آله وعلى ا اطه عبد بن محمل سيدنا 

الوكيل،ونعم حسبنا وافه أجمعين، الدين هذا 
٤٠

إمحال(رأبو 





مدافعةبلا زمنه أهل إمام الدمشقي النامي الميم، وكر تحت من المشتاه 
بيروت،إلى تحول ثم الفراديس، باب خارج دمشق يكن كان مخالفة، ولا 

وجلالتهإمامته على الإحماع انعقد وقل بها. مات أن إلى مرابطا كنها ف
وزهدهورعه في ومشهورة كثيرة لف الوأقاويل فضيلته. وكمال مرتبته وعلو 

السنة،واتياعه وفصاحته وفقهه، حديثه وكثرة بالحق، وقيامه وعبادته، 
منوروينا بمريته• واعترافهم له، الأقهنار جمح من زمانه أنمة أعيان ؤإجادل 

دروىالتابعض، ثمار عن وروى مسألة، ألفإ بُتن في أفتى أنه وجه: غر 
منهو ولمس المابعين من وهم كثير أبي بن ويحيى واا>همى قتادة عنه 

الأ'صاءر(أا،.عن الأكابر رواية من وهدا التابعين، 
•إليها عمرو أبي ية نفكب ارالأوزإعاا من المراد تبين إلى يقودنا وهذا 

أتماالقائل، باوزلع أو - حمير من وهي - بضيلة تتعلق النية هذه فهل 
كلامفي النفلر ولدى ؛ل.مشق؟ الفراديس باب عند كانت بقرية أو فرفهم، 
أنمن عساكر ابن إليه جح ما قريب من رأينا وقد الترجح• يمكن العلماء، 

،•الفرادصل باب خارج الأوزلع بمحلة دمشق يكن كان الأوزاعي 
وهوهمدان من بملن )والأوزلع الكرى،،؛ ررالهلبقات في محي ابن وقال 

محاموناثقة وكان وثمانين، ثمان سنة الصحابة حياة في ولد هم، أنممن 
النسبةأن يروى فهو • حجة( والفقه، والعلم الحديث كثير خيرا، فاصلا 

الأوزغ•يعني هندان، من العلن هذا إلى )الأوزلع( كلمة في 
رأيناكالذي - كثيرون إليه ذهب ما إلى يميل الذهبي الإمام أن ؤيثدو 

علىغلبن، )الأوزاعي، في ية النأن من النووي، والإمام عساكر ابن عند 
وهيدمشق، في كنها يكان التي - القرية أو - المجلة من عمرو أبي 

الإسلام،شيح تغمد، بن عمرو بن )عبدارحمن قوله: ذلكم )الأوزغ(، 
وهي)الأوزلع(، بمحلة يكن كان الأوزاعي، عمرو أبو الشام، أهل وعالم 

,٨٥ِ ا/٤٨ ؛ بشرحلم مررصحح )١( 
MsfTaام: علأبن دمنق« »-ارخ وانظر )٢( 
الكجمى«:»الطقات )٣( 







منهما،والاستنباط الفقه صعيد على الهدى أئمة وأقوال والسنة، الكتاب 
بالعملالمزدان والسالوك ومراميها، وآدابها بالعرسة الوثيقة الصلة عن ناهيلث، 

بالعالموالفلم اليمان بواسعلة لمين المتزؤيد على والحرص المالح، 
أمرأالكتاب به نزل الذي بالحق والصنع يه، العمل على والربية المانع، 

إذاI المنية موافاة حتى اض سل في والمرابهلة المنكر، عن ونهيا بالمعروف 
لهاف وأجزل عمرو، بأبي مرحبا ثم فمرحبا الرواد! المثغة هؤلاء ذكر 

الآجرين•ز المثوبة 
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ممرابي بن بمين ءفراسة صدو ابي ام 

ماينكر البصيرة؛ بنفاذ عليه وأنعم الإيمان، بنور قلبه يشرق الذي ذا من 
الأمورصعاب وتجاوز القلوب، مغاليق فتح في أثر من الإل-هي، للتوفق 
ولياتهذويه عند متوافرة تكن لم التي الأسباب بتهيئة الإنسان، لرفعه المعوقة 

وشرح، عaلاء والمنع منحة، المحنة نمبح بحيث الأحيان، من كثير في 
الضعفمن فيه هم فيما - عنه المؤولون كان - وآفاق بل - لوجهة الصدر 
!بال! على لهم تخهلر لا - المعاناة وشدة 

بنعمرو بن الرحملن تمد القمر المم الطفل لهذا حصل الذي إن 
ماثم تربيته، في والشدة العنت من أمه لاقته وما الأوزاعي، يخمد 
هذاإن . . الإلهي. الانفراج من المحبة الرحالة هذه حادل، لها حصل 

ناحيةمن - يخكرنا يكاد - المنان الكريم المولى بتقدير - حمل الذي 
الثادةالشلوة أيام وأمه قمحقهؤ لموسى حمل بما - الشدة بعد الفرج 

حيثوملئه، فرعون من بتوجيه وهناك هنا يجرانها تضرب كانتا التي 
رهب،بحل منورا فرجا وبدلها المخاتلر فازاح العفليم الإلهي اللملف جاء 

شأنه!جل النه قول ااالقصسص(( محورة في نفرأ أولاء نحن ها مفللم. عالتا 
S/jاكؤ ؤح دثاك_ي عثه ■خمن، ؛يا امضعيه أن مئ و إك ؤوأزث؛->آ 

ل\سصآ.4 بينت ثالأ -وإقلي رإدؤث إة محرؤآ نالا محاقه 
الاكريمةالأية هذه في اننه حمع أن المعجزة القادة القرآن بلاغة من وكان 

يبدلالذي المممضل المنعم وسبحان وبشارتين. وجرين ونهتتن أمرين بين 
لأحكام)رالجامع في جاء ونعماء. رخاء والشدة يسرأ، العسر - كرمه ب -





قالإذ وث، تعالى اف بتوفيق أمره، إليه آل وما الفقير، اليتم الطفل رحلة 
Iأمه حجر في يتيم( با٧^٤ ونشأ ببعلباك ولد رءقف4 أنه ذكر أن عد ب- 

الملوكأبناء في يكن فلم بقسه، ونائب بلد، إلى بلد من به تنتقل )ولكنن، 
ولاأونز، ولا أفصح، ولا أءللم، ولا أويغ، ولا منه، أء-ة-ل والوزراء 

منعز المتعز كان إلا بكلمة تكلم ولا مه، صمتا أكثن ولا أحلم، 
والكتاوة(أالرسائل يعاني ولكن خنها، من يكتبها أن ه يجال

عمرو،أبى حياة فى المجدي المبارك التهلور محور من محورة وهذه 
ماعلى ونكره اممه حمد من المزيد على التوفيق من به مثقلة هي بما تحملنا 

عادبما والرني الهيابة أبواب فتح من عليه الحدين، يدار من على به أنعم 
عْناءينفق وطنان مبيداه من وسبحان الوفير؛ بالخير - الأمة على بل - عليه 

!- الشيخان روى كما - ثانه حل - يمينه أو - يده يشاء، كيف وتوقيفا 
البصرنريع لا أولاء نحن ها والنهار*• الليل سحاء نفقة، تغيضها لا *ملأى 

الإلهيالتوفيق من محور على نقع حتى الرباني الإمام هدا حياة من شيء في 
كماوالخواهب، الأهلية أصل إلى مضافا به، اف من إليه بالإثارة نشرف، الذي 

أسبحانه أوحيها 

سمعت،قال؛ عمير أبو حدثنا قال والتاريح« ))المعرفة صاحت، حدث 
■نالوا نيوحهم عن يذكر مزيد بن الوليد بن الماس سممت، يقول محمرة 

بنانمر المثيان مع ألميج ت، فذهبصغير، وأنا أبي ماين، ت الأوزاعي )نال 
أنا،ن، ونترأوه، حين الصبيان فغز - الخرب من جليلا شيخا وذكر - فلأن 

ومبانرته،ملايته ت الشيء معاناة ت العرب(ك ان ر)لفي جاء بها. يقرم ت الكتابة يعاني )١( 
•)عناآ مادة عليه، يقومون أى مالهم يعانون والقوم 

.ilifwراوهاة«: »اوداة )٢( 

أنهه هريرة أبي عن - للبخاري لفغل وال- وغيرهما لم ومالبخاري روى )٣( 
والنهار.الييل سحاء نفقة، تغيضها لا ملأى افه يد ت ^١افه ؛رتال ت تال اش رسول 

عرقهوكان يده. ماض يغص لم فإنه والأرض؟ المعاوامتج حلق مند أنمق ما أرأيتم • وتال 
؛))١^^^، هع الصحيح(، )رالجامع وانفلر ويرنياا، يحمض الميزان وبيده الماء، على 

r،>Y/A (٤٦٨٤ ،) الووي«: بشرح لم م»ءححA'/v  .٨١.
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بيفذهب أباك، اف يرحم أخي، ابى ت فقال فأخبرته، أنت،؟ من ابن ت فقال 
بعثاعالنا وصرب الديوان في فألحقني إ بلغّتح حتى معه فكنت، بيته، إلى 
منرحل لي قال وخرجنا، الجامع مجد ودخلنا قدمناها فلما اليمامة، إلى 

هدافى رأين، ما يقول! ، ؛الث، معجبا كثير أبى بى يحيى رأبتا • أصحابنا 
كتابا،عثر أربعة عنه ت، فكتبته فجالت قال أ الشاب هذا محن أهدى البعث، 

ا.قال_ؤ(أ ظهر عن يحفظه وظل يحني كله• فاحترق عشر، ثلاثة أو 
عنهروى الحجة، الحاففل الإمام هو ن هذاكثير أبي بن ؤيحثص 

معهله وكان تلميذه، وهو الأوذاعي عن بزا، ّكما هو، وروى الأوزاعي، 
•عظيم شأن 

الإماموهو - كثير أبي بن يحيى أيداه ما أن ذكره بجدر ومما ■' هذا 
رأيت،ما يقول! أن على حمله إعجابا الا-مشقي، بالفتى إعجاب من - النابغة 

تبعهبل الحد، هذا عند ، يقفلم . الناب. هذا من أهدى البعث، هن-ا في 
تهللع،المالمربي بحديثح مليا إليه نحدث أن بعد - بثانه البالغ الاهتمام 

والخروج- سبحانه خشيته من الناع اممه اتقاء يصحبها التي الباهة فيه وتفرس 
يوجهبحبثح العلمي، والإعداد التربية في العملي الوافر إلى الاهتمام ؛هن-ا 
للحلمالتلقي وجهة - العمر مقتبل في ثاب وهو - الأوزاعي الرحمس عبئ 

الذينالتابعين عمر العصر، ذللث، أنمة كبار عند وفقها ودراية رواية النافع 
واللام.الصلاة عليه المصعلفى الرسول أصحاب عن العلم حملوا 

وفهوموالسنة، الكتاب علوم في للامامة - الثة بتوفيق - يؤهله الن-ى الأمر 
لم،النهج على ذلك يكون وأن والرضوان، الرحمة عليهم الها-ى أنمة 

معهيتحقق الذي السلوك في أو المعرفة، وطرائق العقيا-ة في سواء المالح، 
ألكثثقئثوث َفتن ^١ دكتذ •دء • ُؤ• ت وتعالى تجارك اض نول 

مناقت بمش ءؤءاتا أنه; شجو وقوله محمران[ ]iJ، ثمحن.ه ثئن ويثا 
ذللث،من واحد ينفك ولا ، ]فاطر[ عمر عهن آثه الك ! ١٣٥٢بماقئ 

بعّثح(.البلاغة/ الثغور)أماس إلى يبعثون الجنود ت البعث، )١( 
ا\ا'\>>اور«: د • ٩٨للموى: واكارخ« »العرفة )٢( 
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بحقائقالذاتي وجودهم تحقيق في لمين المنفع على الحرص عن كله 
الشؤون.مختلف، في ومراقبته الته تقوى وعن الإسلام. 

فراسةموضع اض بتوفيق كان عمرو أبا أن - افه بحمد - للأمة تبين وقد 
فيرأيت )ما ه: قوله مقتفى تحقق في ظنه وحن كير أبي بن بحى 

صدقبعد فيما الأيام ت، وحمالالشاب(. هذا من أهدى البعث؛، ا هن. 
فيتخثعه به يوحي وما وتألق، بجدية العلم طلب، أهلية • يشفيهاالفراسة 
إنبيانه محياني كما افه بتقوى البحيرة واستفاءة القلب،، نور من الصلاة 

اننه.ثاء 

منتبعها وما يحنى الإمام بدأها التي البداءة لتللن، البيان من مريدا وهاكم 
الميمون.التوجيه 

بنالعباس أنبأنا الرحمن، ب، حدثنا ت الرازي حاتم أبي ابن الإمام قال 
قال:البئروني صالح بن اممه عبد بن يزيد حدثني أبي، أتانا مزيد، بن الولد 

فلما- اليمامة إلى - بعلم، عليه صرب أنه للعلم الأوزاعي طلب سبب كان 
فقال:إليهم فنظر المجد، في جالس كثير أبي بن ويحيى مجدها دخلوا 

يعني- الفتى هذبا عحد فهو حير القوم هؤلاء من أحد عند كان إن إنه أما 
قهلمصليا رأين، ما لجلسائه: فقال يصلي، نائم وهو به مر ثم الأوزاعي• 

بنبعمر صلاة أشبه رواية وفى - بملاته العزيز عبد بن بعمر أشبه 
!الض!هدا من - العزيز عبد 

أفتى يا فقال: - مثوبته اممه أجزل - ليحيى جليا كان سيخ فلقبه قال: 
يقضيأن أراد كأنه الأوزاعي فأ'اْ قال: ذكرك؛ يحسن يزال لا شيخنا إن 

وأقبلالديوان رفضى قلبه، ونشفه الحلم، سمع ا فلمِ- وحرمته حمه - ذمامه 
كيررادأبي ابن يعني يحتم،، على 

الالذي المصسح وهو > السكست ابن قال كسهع، العرق الومب سمنت 

والتعدل<<الجرح ررتقدمة 



الماء،الحرض ، ونشف. . فيه. لغة نصره ١١منل وتشم، بغيره، يتكلم 
اركتنئف4اI كيت، الابن زاد ®شربه، ت وتنف 

بفرامةلمس وفد - كثير أبي بن يحنن الإمام أن الأخبار في جاء وفد 
أربابعن وتلفيه النافع العلم طلب في أهلية الشامي الناب في المؤمن 

فيوالنخشع ، اف بتقوى ممحوبا ظاهرا واستعدادا والأبمار، البصائر 
أنورأى . ، هذا من أهدى البعث، هدا فى رأيت ما ءالا؛ الصلاة، 

مح،سترين بن ومحمد المري، الحز الجللم،؛ التابمتن لفاء إلمح، بوجهه 
الكريم،المح لهدا الأوزاعي امتثل ما وسرعان العلم. عنهما لياخد البصرة، 

سيرينبن محمد وأن مجان، قل الحسن أن للبصرة مبادرته بعد وجد ولكنه 
عساكرابن الحاففل عند عاليه نقع ما وذلكم المرض؛ من ثديية حال في 

بنأبوب بن محمد حدتني ت قال جرير، بن الحسن حدث ما وهو وغره، 
أبته؛عن سويد 

مجدها،دخل إليها وصل فلما اليمامة، بعنا في خرج الأوزاعي ران 
فجعلمنه، مريبا كثير أبي بن يحين وكان إلمها، بملي سارية فاستمل 

بصادةالفتى هذا صالة أسبه ما ت وقال فاعجبته، صلاته إلى ينغلر يحيى 
فرغحتى فانتفلر يحنن، جلماء من رجل فقام مال: العزيز• ب بن عمر 

جلسحتى الأوزاعي فجاء يمن، قال بما فالجر٥ صلاته من الأوزاعي 
الأوزاعيفترك كلام، بينهما وجرى حاله، وعن بلده، عن فاله إله، 

يحين!له فقال منه؛ ومحمع عنه، ب، يكتمدة يحيى عند وأقام الديوان، 
بنومحمد البصري الحز تدرك أن لعللث، ط البصرة إلى تبادر أن للث، ينبغي 

لحولهقبل ماُتج قد الحز فوجد إليهما، فانطالق عنهما، فتاخذ مثرين 
مريض،وهمو بابه أنى أنه الأوزاعي فألجرنا حي، سيرين وابن بشهرين، 

فالشايتكلم، لا أيضا وهو نتكلم، لا ميام ونحن نعوده ندخل فكنا ت قال 
الشيخ؟حبر ما له: فقيا إليه، يوصلنا كان الذي الرجل إلينا فخرج أياما، 

)نثق(.الرب«; ان »ل)١( 
(،/UU؛.للدمي: الإّلأم«: »تادغ )٢( 



يومهْن مات الله، إلا إلنه لا ت يقول وهو بحنكه لسانه لزق محي تركته I قال 
البطن(را/به ولكن ذلك، 

اوبلأء<<أعلام »سر في الخبر هذا الذهبي نفل الطريق هذه ومن 
لعمم،البصرة تبادر أن للث، ينبغي . . . )  '■عنده وجاء الإمحلأم« و»ناريخ 

قدالحن نوجد ا إليهما فانهللق عنهما، فتأخذ محيرين وابن الحن تدرك 
أياماومكث، فعاده عليه دخل أنه الأوزاعي فاخرنا حي، سرين وابن مات، 
عنكثير بن محمد أيضا؛ وله النطن(. به لكن ؛ ءال، منه، يسمع ولم ومات 

مات،ند الحس فوجدت ومحمدأ، الحسن أريد )خرجنإ ت قال( الأوزاعي 
مريضا'(أسترين ابن ووحدت 

)ندمن،نالا: الأوزاعي عن مسلم بن الوليد عن عساكر لأبن رواية وهذه 
علىت، دخالنال! يومأ، أربعين من بنحو الحسن موت بعد البصرة 
عاليهلمنا فإ نجالس ألا علينا فامترهل مرصه، في سيرين بن محمد 

ةياءا(ص.

البطن.يا، هو والبلن: ا^lV< .\oدمنق«: »تاوخ )١( 
الإّلأم«:»تارغ يم\ا\، اولأء«: أملام »سر )٢( 
.١٦•. 0م\<0\ دمنق«: »تارخ )٣( 
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وتلاميذهمشايخه بعض 
عتهورووا عنهم دوى مْن وحمم 

هذائ المني في يبرز تاريخنا في التابعين عن الحديث يدار عندما 
زمانه،أهل أقفل الثان، كبير الرباني الإمام دمشق، أبناء من العلم 

الشامأهل وعالم الإسلام، شيخ النفادرا،، الجهابذة في والمعدود 
ثمانسة المولود الأوزاعي عمرو ش بن يحمد بن عمرو بن الرحمنن تمد 

للهجرة،ومائة وحسين سبع منة صفر من بقتا لايك>، والمترر ونمانين، 
كما- فيها مرابطا ظل التي ببروت ؛، ٢٠مات حيث ، منواْ وأكرم 

الخابعينمن حلقا عمرو أبو أدرك وفد دمشق. من إليها نحوله بعد - أسلفنا 
وضوم-

تعنهم حدث وممن لمين، المادايت، حممن حماعامتح عنه وحدث 
نهابإوابن وقتادة، ومكحول، ثعيسا، بن وعمرو رباح، أبي بن عطاء 

القاسم،بن الرحمن وعبد المنكا-ر، وابن كثير، أبي بن ويحيى الزيري، 
سواهم.وآخرين اكابعتن، من وخلمح، هشام، بن والوليد مهران، بن وميمون 

.، ر سمع بما ثبتا علي بن عمرو يقول كما فقفو وكان 

منوهما - كثير أبي بن ويحين الزهري، شهاب، ابن عنه؛ روى وممن 
وأبوالمبارك، وابن ، مالك، والإمام الثوري، وسفيان وشعبة، - ميوخه 

.١٨٤ا/ت والتعديل(( الجرح وانظر؛ )١( 
.r-\U/oوالعديل((; »الجرح )٢( 

٢٣



وكثيرالحافظ، الفريابى يوسف بن ومحمد القءلان، ويحيى الغزاري، إسحاق 

الأصبهانىنعيم أبو الحافظ روى ما ت عنه سوخه رواية نماذج ومن 
الرحمنعبد حدسي كثير: أبي بن يحيئ عن المعلم حض عن ندم ب

بناض عبد أن حدثه المنبؤ ض سعيد عن على ض محمد عن الأوزاعي 
صدنتهفي برمح نم يتصدق الذي ررمثل ت قال . الض، عن حينه عثاس 
حديثعيون من صحيح ت ونال نيثه® في بعود نم بقيء الكلب كمثل 

أناليمامي يعقوب، عن نده بالبغدادي الخطيب وروى ٠ الأوزاهمي 
الأوزاعي،عمرو بن الرحمن عبد حدثنا نال: حدثه تجر أبي ض يحض 
ينا*صلى ت فال حده عن أبيه، عن ، ثعيب، ض عمرو حدثني عطية، حدثنا 
كانحين والعصر المعل، ثراك مثل الظل كان حض الظهر ه اف رمول 

أوالليل ثلث والعشاء الشص، غابت، حين والمغرب، مثله، شيء كل ظل 
الفجرا،لم.أضاء حين والفجر نصفه، 

البانلتيعبداض بن يحيئ عن نده بروى ففد عساكر: اض الحاففل أما 
بنسعيد حدثني جعفر، أبو علي ض محمد أنبأنا الأوزاعير، أنثانا ت قال 

صدقتهفي الراجع رامثل قال؛ ه المي أن ت . عباس اض عن المسيب 
كمأبي بن يحض لداه نال؛ ثم مآتله•، تث م فيرجع يقيء كالكلب 

الآُناءي""■م شخ 
أبيبن أحمد عن البعلبكي، هاشم بن محمد عآن بسنده أيضا روى كما 

٠بعد نما ٣ * \\إ\ الكمال«; »تهددب بعد، فما  ١٤٧/٣٥دمثق(< ررتاريح ؤينظر )١( 
بخ\'\.اولأ،«: أعلام »_ ًسأ"لأ، لضا3ى: الفقءا،« »طمات، 

(.٥٩١)\ا'\؟ البغدادي: للخطيب الرسم« في المثابه >>تلخص )٣( 
(،٣٦٩٤)اتي: والم(، ١٦٢٢)سلم; رواه والحديث، . ١٤٩,۴٥دثق«; »-ارخ )٤( 

و»ابن(، ٣٢٦٩)»المد«: في وأحمد (، ٥١٢٢)حبان: وابن (، ٢٣٩١)ماجه: وابن 
»المعرفةويطر: وغيرهم،  ١٤٦. ١٤٤٨>>الحلية<<: ني نعيم وأبو ( ٢٤١)٤^حزيمة«: 
للقوي:واكارخ« 





هوعنه، والزهري كثير أبي بن يمن شيخه رواية من رأيناْ ما إن ثم 
الأصاغر،عن الأكابر رواية من الحدث؛ علماء عند المروJادتا من وأمثاله 

قادةعنه: وروى . . ). الأوزاعي: عن حديثه في النووي الإمام نال 
التابعين،من هو وليس التابعين، من وهم كثير، أبي بن وبحيل، والزهري 

الالصغر، من هنا والأصاغر قلت،؛ الأصاغر(ر عن الأكابر رواية من وهدا 
,أ يتوهم ند كما غار، الهئ من 

منوغيره النووي الإمام إليه أثار ما أن • عليه اكييه يجب مما أن عر 
مجنوهم عنه، وقتادة كثير أبي بن وبمن الزهري الأوزاعي أشياخ رواية 

الأصاغر:عن الأكابر رواية من ذللث، وأن التابعين، من ليس وهو التابعين 
هدمسلف من الأئمة عند والإنصاف العلمة، الأخلاق إر مجرده  ١٠عظيم أمر 

مصدره،كان أيا العلم، على وحرصهم - والرصوان الرحمة عليهم - الأمة 
أوالعالم، عن يصدر لما تفدير في التلامتذ، أو الأقران، أو المناخ، عن 

أووالألقاب، العناوين تمليه تفريق دونما راويا، أو عالما بوصفه الخبر راوي 
ذلك.إر وما المناصب، 

منوقتادة، شيخاه عنه روى الذي الأوزاعي الإمام يا هو فها 
إسحاقأبي الحارث ين محمد بن إبراهيم تلميذه عن هو روى ا التابعين 

إبحديحج الأوراعى حدث ت الأصبهانى يوسف بن محمد نال الفزاريء 
الصادقحدثني قال; عمرو؟ أبا يا هذا حدنك من ت رحل فقال 

أبيعن الثوري سفيان روى كما - المراري إسحاق أبو المصدوق 
شيوحه.من وهو إسحاق 

أسماءيورد وهو بقول الكمال^، رحتهدبّس< في المري رأينا هذا أجل من 
شيوحه،من وهو الثوري، .وسفيان . ). إسحاق: أبي عن روى من 

.ثيوخه(أ من وهو الأوزاعي، عمرو بن وهمدالرحمن 

,\/a؟y ت ألنووي لالآمام والالغاتكآ الأسماء ))ارتهذيب )١( 
للمزي:الكمال« »تهد,ب )٢( 
\.YA/Yالمابق: انمدر )٣( 



وابنالأعمش، عنه: حدث عيينة بن محميان أن المصادر وتحدينا 
شيوخهءا،.من وهم الحجاج، ن وثمة جريح، 

حديثامهدى بن الرحمص همد من سمع كامجر إبرامم بن إسحاق وهذا 
من

همه؛روى فيمن يذكر الْلالفاني إسماهمل بن إسحاق على الكلام وفي 
كتبمحيخ أول وأنه البغوى، العزيز همد بن محمد بن افه همد القاسم أبو 

عنكتب البغوى إن حتى ; وعالوااJغوىل همه كتب شيخ أول أي همه، 
؛١^١٤أق 

رأيناكما تلاميذه، من وهو الوليد، بن بقية عن روى الأوزاعي والإمام 
الأملمي،عامر ن اف عبد عن وروى الفزارى، إسحاق أبي عن روايته في 

روىكما أذرانهأْ،، من وهما جريج، بن العزيز همد بن وعبدالملك 
محعبهبفيه عن روى وكما ، أقرانه من وهو عنه، الأيلي يزيد بن يونس 

؛.٧١٠٧٠شيومجن وهم جريج، وان والحمادان 
أبيابن إسماعيل( عنه يروي المهل-اع بن( افه همد ؛j( الرحمن عجل وهذا 

.أقرانهل٨، من - أيضا - وهو خالد، 
قضايامن القضية هده عن المصادر تحمله مما كثير من قليل أثبتناه وما 
علىوالحرص الأمانة، في العلمي الخلق محورها: التي والعلم الرواية 
الاخرين.ؤإنماف العلم، 

البيروتىالعباس أبا العذرتح( مزيد بن الوليد أن ذكره يجدر ومما هذا: 

\ا/ا"0.اولأء«; أعلام »سم ١( 
>>;هن.بالكال،<<:ما'أ.٢( 
.٤١• ٢'الكطل«: »تهذب (، ٢٣٧٨) Tr-\l\مداد«: »تارخ ٣( 
أا/آإأ.اولأ،«; أعلام »مر ٤( 
الكطل«:»تءذي_، ٥( 
.٣١٢/١٧نف: المدر ٦( 
•؛.Y/Aاولأ،«: أعلام >سم ٧( 
.٢٤٣. ؛Y/\U Yاصل«; »تهليّ_، ٨( 
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عندودراية رواية العلمية المحركة على الكلام عند اسمه يتردد الذي 
والناقلينعنه، الآحدين وأصحابه عمرو أبي تالآمذْ أبرز من هو الأوزاعي، 

بنالوليد بن العباس ابنه ت عنه حدث —، ٠٢٠٣سنة توفي - الأمة إلى علمه 
بنومحمد الحواري، أبي بن وأحمد الغناني، مهر وأبو الحاففل، مزيد 

خالدبن الله وعبد دحيم، إبراهيم بن الرحمن وعبد الدمشقي، الأوزاعي 
حازمبن حالي بن اض وعيد الكمرسوسي، عثمان بن ومحمد الرملي، 
تماالأوزاعي عن أحد وقد وآخرون. الرملي، 
بنالوليد من الأوزاعى ض إلينا أحب مزبد بن، رالوليد النسائي: قال 

أصحابثقات من )كان ت الدارقهلني وقال . يدلس( ولا يخعلئ لا لم، م
النقات(أ؛،.من )كان ماكولأت بن الممر أبو وقال . ست( الأوراعي، 

»الثةات«لْ،.في حبان ابن وذكره 
وكتبهيحففل، يكن ولم ثقة، مزيد بن الوليد )كان هرت مأبو وقال 

)٦(/-
صححه,ا

سعدإلذ )أخرج بركة؛ بن محمد عن الحديد أبي بن بكر أبو وقال 
سمعت•' أكثرها فإذا - الوليد أبيه عن يعني - العباس أصول البيروتي 

يعني- علمه احترق قد الأوزاعي وكان الأوزاعي، ممعت الأوزاعي،، 
وكانبحجة، ليس وسواه حجة، فهو الأول، عن أخد فمن - كتبه تصنيف 

دنتاإماما حافظا الأوزاعي 
الأوزاعىسمعت، I النفر بن يوسم، لى )قال أيضا! العباس وقال 

مزبدارى-بن الولد كتب من أصح عك، خمل فيما علمح، عرض( ما يقول؛ 

الملأء«:أعلام ».سر الكماو،«; »تهوب )١( 
(.٦٧٣٥)الكمالا«: »نهن,ب )٢( 
!٤٧)ا</ا<\أ اولأ،« أعلام ِ \ممأد، الكمال،«: »تهدب )٣( 
.Tl*r/U»الإكمال«: )٤( 
.٢٢أ"/؛»الثتات«: )٥( 
.٩٤٢;• اولأء«: أعلام »سر )٦( 
ج\.واكليل«; »الجرح الكمال،«: »تهويب )٧( 
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قالقال! هر مأبا محمت ت بقول الحواري أبي بن أحمد وهذا 
بنالعباس وقال صحيحة(. فإنها مزيد بن الوليد ؛كب )عليكم ■' الأوزاعي 

حتىالأوزاعي علم جمع على حرصت )قد قال هر مأبا سمعت •' الوليد 
فوجدتأباك، لقستا حتى كتابا، عشر ثلاثة سماعة بن إسماعيل عن كتبت 
القوم(عند يكن لم علما عنده 

سمعتقال: أيضا مزيد بن الوليد بن العباس عن حاتم أبى ابن وروى 
تقال أختلف؟ من إلى لم! مبن للوليد قلت I قال لنا شيخا يزيل بن صالح 
مزيدبن الوليد ركتب I يقول الأوزاعى سمعت فإني مزيد بن بالوليد عليل 

صححه.،

انيالقرقمصعب بن محمد عنه! الأحدين الاوزاعي أصحاب ص إن ثم 
القاصيقال ماجه. وابن الترمدي له أحرج وقد - فيه للعلماء كلام لى ع- 

عنرحمة بن سعيد حدمحني ، الغزاء أحمد بن القه عبد حييني ٠ الرامهرمزي 
الماستفرق فإذا حديثا، بثلانن فيحدُث، الأوزاعي آتي )كنت ت قال القرقاني 

مناك(أأحففل أتاني ما • الأوزاعي فتقول فتها• أخطئ فاد علي' عرصها 
بينالجمع في عمرو أبي خه ن قدم على كان مزيد ن الوليد أن ويدو 

سمعتالحواري! أبي بن أحمد قال الله. بتقوى القلبية الأستنارة وبين العلم 
قلبه(أم.قسا حلال س شهوة أكل رمن ت يقول مزيد بن الولد 

ص

أيلام»ّير (، ٦٧٣٥)\ r/T\الكمال«; »تهذيب ، ١٨٨واكعددل«; »الجرح )١( 
.٨٤٢• الملأء«: 

■م¥آا.الأسال«: »مٍزال )ه*أ(، صبما'م الفاصل«: )٢( 
.٤٢م• الملأ،«: ١^٢ »سر )٣( 
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فيالجوهري نملهما لغتان وكسرها التاء بقح هما ٠ وكبتأ' لإكيت ت فوله 
صابطأثقة يعني ملياٌ صاحبك كان ارإن ت وقوله عبيدة. أيي عن »صحاحه« 

ثقهبالمال المالئ عالي يعتمد كما عليه ويعتمد ومعرفته، بدينه يوس متقنا 
ودمه(لا،.

عتبةبن الوليد حدننى ت قال الدمشقي زرعة أبو روى بما يذكر وهدا 
عطاءعن حدثنا ت للأوزاعي قلت ٠ قال الواحد عبد بن عمر حييني ت قال 

فقالالنحر، يوم كبر وأنه  ٠٠الهرير عبد بن عمر حلف صلى أنه الخراساني 
هدال٢،.أعرف وما كقة، عطاء إن الأوزاعي؛ 

تعهلىت قدرها البناءة التربوية المواقمآ تقدير فى النصفة فإن •' 
فيلكن كثير أبي بن يحين الحجة الإمام أن سليمة: ومتهجية وصرح بكل 

البعثفي ير لم أن يعد - الأوراعي الرحطن عبد الدمشقي الفض نصحه 
الجادةقابليته من شهد ما الإيمانية بفراسته أحجز أن وبعد منه، أهدى 

أوليأربابه عن العلم لأخذ بالتقوى المنور الواصح واستمداده للتحصيل، 
يدركعساه البصرة، بمبادرة الشاب هذا نصحه فى كان - والأبصار البصائر 
،اJصرىر الحسن التابعيين 

,٨٥- أ/٤٨ الووي<ك! يشرح ملم )رصحح )١( 
ءسهه.ت زرعة« أبي ر)وارخ )٢( 
عالما،جامعا، الحسن )كان ; ١٥٨- \  ow\إ>>الهلشات<< فى سعد بن محمد فال )٣( 

أسندما وكان وسيما، حميالآ فصيحا العلم، كثير نامكا عابدا مأمونا، فقيها، رفيعا، عاليا، 
بحجة(.فليس إ الحديث ص■ أرمل وما ط حجة فحنن; منه، سمع عمن ورومحا ط حديثه همن 

المجمعالمشهور الأيام )وهو ؛ ١ ٦ ١ ١ واللغاتك< الأسماء ررتهديب في الووي الإمام وتال، 
المري(.التابعي سار، ين العن أبي بن الحن سعيد أبو ٠ م كل ر حلاك علن 

الدقةالرحال، علن الحكم ني كبر أبي ن يعن دنن نوكد التي مناب لعض تؤكد وني 
عنالأخذ له سن أن ءساه البصرة سادر أل الأوزاعي الفتن نصح" : مذل١٠رها من كان التي 

موّنأبي الصحابي ابن عامر نال محا ندكر لذلان،ت توكيد في •• سمبن؛ وابن الحس 
بأصحابأشبه البي يصتمؤ لم رأيت )ما ت نيس بن اش عجي الأشعري 

سعد!لابن الكبرى« »الطمقات البصري(. الحز يعني النيح، هذا من . اض رسول 
.ovr/iالبالآ،« أعلام »سر لأ/آا-ا، 
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المصحوببالعلم والداني للفاصي المعروفسن ، بربزر بن ومحمد 

أيىبن الحسن يعش - الشخ بهذا )عليكم ت قتادة أبو لنا تال يقول؛ هلال بن حميد هذا و— 
.منه( هءا الخطاب بن بعمر رأيا أشب نهد رحلا رأيت ما واف فاني - الحسن 

(.١٦١/٧)»الطفات«; 

مهمرابما فما الفقهاء، رأينا )ند نالا: أنهما عبيد بن ويونس حميد عن سعد ابن وروى 
الحسن(.من أجمع 

بالحائلالتام, أعلم س الحس )كان يقول؛ قتادة سمجت تال: مسكين ين ملام وحدث 
(.١٦٣. ١٦٢)»الطقات«: والحرام(. 

._( الحسن أي - منه أفقه قط رحلأّ عيناك رأت ما واف )أما ت لعضهم السختيانى أيوب أبو وقال 
آلافثلاثة الحسن عن حفظت يقول؛ التيوذكي سلمة أبا )سمعت المسوي: يعقوب لقالا 

ألة(.م

قاما: الحب• مجالس م* الساك<، )رحنيقات كتJه في الأعرابي بن سعيد أبر قاله ومما 
وكانالعلوم؛ وسائر واللغة القرآن وعلم والفقه الحديث فيها يمر فكان المجد: في حلقته 

يصحبهمن ومنهم ، للحدم، يصحبه من منهم وكان فيجيب، إ التصرف عن سأل ربما 
الخصوص(.وعلم للإخلاص بمحبه من ومنهم للملأعة، بمحبه من ومنهم واليان، للقرآن 
و\،ماه(. ٥٧٦/٤البالآء« أعلام ر»سر 

التابعين.سيد وهو فا؛الك• الربانيين، العلماء شأن تعالى ف والخشية الإخالاص ْع هذا وكل 
إلارأيته ما الحسن، من حرنا أؤلول أحدأ رأيت )ما اليثكري: عسى بن إبراهيم تال 
(.٢١٣٣م))الحلية(<: ، ٥٩حنبا ن لأحمد )ررالزهدك، بمعصية(. عهد حديث حبته 

فيبكىالقرآن، يقرأ الحسن )رأيت قال: ة الطيالصاحب شعيب عن >>الطيقات<<: وفي 
.٧١٧٥'/لخته( علن الدمع نحدر خن 

رفيعا، UUمأمونا' تقة .وكان . ). :  ١٩٣/٧>>الطجقات<< في سعد بن سد فال )١( 
ورعا..(.العلم، كثير إماما فقيها 

مولاهمالأنمبماري، سيرين بن )محمد واللغات(ك: الأسماء ))تهذيب، في النووي الإمام أما 
فيوالمقدم ، الرؤي1 وتعبير والفقه والحديث، التفسير في الإمام التابعي، البصري بكر أبو 

.)/YAوالورع( الزهد 
النبلأءك،:أعلام )»صير الأنصاري(. يكر أبو ن الإسلام شيخ )الإمام الذهبي: ونال 
٦٠٦/٤.)

))الهلقات<<:دينكم( تأحدون عمن فانظروا دين، العلم هذا )إن قوله: عظيم هو وكم 
/Vلماسموا قالوا: الفتنة، وتعت، فلما الإسناد، عن يالون يكونوا )لم القائل: وهو ط ١  ٩٤

حديثهم(.يؤخذ فلا البدع أهل إلى وينظر حييتهم، فيؤخذ السنة أهل إلى فينظر رحالكم، 
—ا/ها(. ملم،،: صحح )))مقدمة 
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الميرالمخلصري، الناصح للمرش الراح المثل عنهما فياحد الله، بحشية 
ساحةعار لدارهم، وبأ - منهم وهو - الأمة علماء من والعرفان الفضل بأهل 
الموقفسندي كانا الكبيرين الإمامين هذين أن لما والتقوى، والعطاء، العلم 

نادمي٥التابعين من الأعلام الأئمة كثرة على الميدان، هذا في داك بوم 
•الميمون العصر دلك في بإحسان وتابعيهم الرصوان، عليهم الصحابة 

حروفه.علن بالحديث يحدث وكان صحابيا، ثلاين أدرك تد و~ 
وحده(.نج سترين ابن رلكن نالا أنه عب بن خلف عن وروي 

يكن)لم ت نال الجني عثمان عن زيد، بن حماد حدث فقد ت بالمضاء علمه عن أما 
(.٦٠٨٨اولأء«: اعادم ر»سير سيرين(. ان س بالقضاء أعلم بالمرة 

فيأنقه رحلا رأست، رما يقول العجالي مورقا سمعت تال الأحول عاصم وحدث 
سثرقن،•ن مسد س فقهه في أورع دلا ورعه، 

الحمرانيالملك، عبد بن أشعث، عن الأنصاري آلته عبد بن محمد روى بما يذكر وهذا 
وتبدللونه تغير والحرام الحلال فقه ' ٢٠ثيء عن مثل إدا سيءسين بن محمد ركان قال؛ 
(.YT1/؛)»_«: كان(ا بالذي ليس كأنه حن 

إرفينظر أدركنا، من أورع إلى ينظر أن أراد )من ت المزني اض عبد بن بكر ويقول، 
(,٣٠٨ت لأحمد ر))الزهد« ■ سيرين، بن محمد 

رأينارما I يولهما وهشام أيوب عن سعد ابن يروي أن بدع فاد كيلك الأمر كان ؤإذا 
،،^U/Uذ■■ ابن س اشلة لأمل أدجن أحدأ 

بالادتحالالأوزار علن كبر أبي بن بحتن به أشاد ما بأصتة الذمي الإمام تذكر دمهم 
الموت-/ض في فوجدْ -• فا والمن -  Jir،بن محمل لاقي ايمرة إلن 

أرفلم ت العن )أما ت فيقول سيرين وابن الحسن بمف تميد بن يونس هذا ماذا؟ ثم 
اخذإلا دينه، في أمران ل يعرض لم فإنه ّيرينت ابن وأما منه- فعل من قولا أفرب رجلا 

واكارخ«;)»المرغة أوثقهما(. 
زمانا:في أدركا رحل أيلم إلن يطر أن مْ )من المزني: اض تمد بن بكر ويمول 

ابنإلن فلينظر زماننا في أدلكا دجل أورع إلن ينغلر أن مرْ ومن • • المن• إلن فلينغلر 
ا/صا"ة(.ت الفاصل« ر»المحدث . ( . . ٠ ٍيرين 
ماكثيرا وغير، ذلك من حرج• ولا فحدث ت العظيمين الرجلين بين العلاقة سمو عن أما 
إليهفبادرت ا له بنت فماتت الحجاج، من متواريا الحسن )كان فال: البناني ثابت عن روى 
بنمحمد إلن اذهب لي: نال ثم نحيبه، ارتفع حتى فبكى عيها، صل لي؛ يقول أن رجاء 

،احدآ( محيرين بابن يعدل لا أنه الحقانق، حاء حين فعرف عليها. ليمل له فقل ا صيرين 
!/•اا(ّاكالآء« أعلام »سر يمأ'آ، سعد: )ابن 
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رب.بلا الصالح لض النهج على السير مفتاح تعي، عليهما والتلمذه 

^لين،التابعين ذينك عن الأخذ له م يقلم عمرو أبا أن صحيح 
قبلالحز لوفاة محيرين بن محمد ورصيفه البصري، الحز التا;ابر، بد 

دلالةتفلل ووكن سير، زمن بعد به، يرين ابن ولحاق عمرو، ابي وصول 
لهذاالأوزاعمم، أهلية على كثير•■ أمح، مح، بحيمم، من حصل الذي التوجيه 
الدليل.يعوزها لا واصحه المبارك! الصاعد المرتقي 

لهيقم لم أن بعد - فق/في حرصه فى الأتم الوجه على ذلك بدا وفد 
بأخذهالعلم تحميا فى الهلريق متابعة على - محبرين وابن الحسآن عن الأخذ 

أهلالنان هذا أئمة مآن كثيرين من محممع فقد الأعلام، الرحال، عغلمّاء عآن 
عنهورومح، - أسلفنا كما - كثيرين عن، وروتم، عنهم، وأخذ الأخيار، الحجك، 

التابعين،وبعض وايهرتما، كثير أمح، ;>، يحتمم، شيخاْ ومنهم كثيرون، 
إذمعلوم، هو كما الأصاغر عن الأكابر رواية 'طريفة على قتادة، مقامتهم 
إنحاصل العفليم والأجر مز، كما الصغار، من لا الصغر من هنا! الأصاغر 

أبيبن يحي الحجة ا العالم المباركة، الوحهة هن،ه وجهه ولمن له، افه ساء 
وعمالية،عالمية إفادة، مصدر وتوجيهه ينصحه كان الن.ي الإمام ذلك ١ كثير 

صدقبرهان وكانت الوفير، ؛الخي'ِ الأمة عر عاديتح بل علبه، تقتصر لم 
الحلمتلفي، نحو الاتجاه تحديد في النصح هذا وكمال، فراسته، نورانية على 

الذينالبنة الأعادم أولئك والأبصار، اكهى أولي عند الأصيلة منابعه من 
العمل،و؛ير، النافع العلم بين وتربيتهم وتعليمهم، سلوكهم، فيط يجمعون 

وأفعالهمأقوالهم يبارح لا الأين الدارين، سحل-اء ثان الله، بخئية المزدان 
أذتدنوابمادْ  otه ءمء_( ِ؛اثا َدثمحكث . .ؤ.ت وتعالئ تبارك اممه قول نور 
يمايقنى ^وأ ُؤدمح • شانه جل وقوله ]فاطر[ عمر.4* عنيز ألله إئ 
يكونواأن وهمهم ء-مران[ وآل ئررمحون كنتم ودما ألكثب تمشوى كنتم 
والرضوان.الرحمة عليهم الصالح السلف، نهج البيضاء، المحجة على 

ؤلريقعلى الثابتة الخينا تلكم عمرو أبو الدمشقي الشاب، خهلا وهكن.ا 
الكتابفي وفقها وحففلا، ودراية للحدم،، رواية أهله، عن يتلقاْ العلم 
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يحدث)والأوزاعي •" الدمثفى،ك ررعة أبي ررتاريخ في جاء ما ذلك من 
بكروأبو والزهري، يباح، أبي بن عطاء منهم الحجاز؛ أهل من أنمة عن 

بنوعكرمة الحارث، بن إبرامم بن ومحمد حزِم، بن عمرو بن محمد 
بنؤإمحاق المتكدر، بن ومحمد جعفر، أبو - على بن ومحمد ، حالي 

بنوالمطل، حثمة، أبى بن سلمان بن وعثمان طلحة، أبى بن اض عبد 
المخزومي.جعفر بن عباد بن ومحمد إ حنطبا بن اض عبد 

مختمرة،بن والقاسم عزرب، بن الرحمن عبد بن المحاك ت الشام ومن 
مهران(.بن والميمون 

وحناد،الحكم، الكوفة: أهل ء٣ن الأوزاعي )وروى زرعة؛ أبو وفالج 
علىدخل فد المرة: أهل ومن كابة. أبي بن وعدة مختمرة، بن والقاسم 

قتتادة(من وسمع محيرين، بن محمد 

فيذكره الذي هذا زرعة آبي عن عساكر ابن الحافظ روى وفد 
ثيوخمن زرعة أبو ذكره الا.ي ا )وهن. قال: ثم إليه، نده سّ))تاربخهكك 

الأُناصملسهم(ُ"•

فيمنمختمرة بن القاسم ذكر زرعة أبا الإمام أن إلى الإثارة وتجدر 
فالالشام، ونزل الأصل، كوفي لأنه والكوفة الشام في الأوزاعي منهم سمع 

الهمّدانيعروة أبو الحافظ القدوة الإمام مختمرة، بن )القاسم الذهبي: الإمام 
العزيزعبد بن عمر خلافة في ص توفي وقد دمئق(له نزيل الكوفي، 

بنالقاصم )أتى قوله: عه الأوزاعي مرؤيايت، ومن للهجرة. ماتة نة ّبدمشق 
الذيلته الحقّي فقال: بغازم، له وأمر له، ففرصم إ العزيز عبد عمر مخيمرة 
يقعدمم شريكه، قامحم ربح إذا كان ريك، ث له وكان التجارة، عن أغناني 

الأصل؛رني )١لأنترنتا(، الاّولية والثبكة  YAA-  ٢٨٧؛ زرعة« أبي ررتاريخ )١( 
A٧٢١.

.١٦١.  ١٦ه*؟/•دْنق«: »تارخ )٢( 
٠٢ه/١• الملأ،«: أعلام »ص )■٣( 
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علينانقدم القاسم )كان ؛ ثقفه وقوله وأكاله(ل حتى يخرج لا بيته، في 
قاوميمن ينفذ محمئ سنان على أطأ لأن يقول وسمعته متطوعأ، مرابطا 
.، متعمالأ(ل مؤمن قبر على أطأ أن من إلئ أحب 

دمشقنزل الكوفئ! الأئمة أحد وهو لبابة، أبي بن عندة أن ؤيدكر 
٠بالشام عمر ايي عيدة لقي حنبل؛ بن أحمد قال أيضا، 

مماريالجوجا الرحل رأيت )إذا قال؛ عيية عن الأوزاعي روى وقد 
الرياءإلى الناس )أقرب I قوله عنه روى كما حارته( تمت ففد برأيه معجبا 
،("<.•ب 

منزرعة أبو ذكره الذي )وهدا عساكر؛ ابن قول أن إلى الإمارة وتجدر 
ذلك،من المصادر تورده بما مؤيد كثير( من قليل • الأوزاعي ثبؤخ 

فيقوله من النبلأء« أعائم »سير في الذهبي الإمام عند نرى كالذي 
دمشق،عالم . . . عبيد أبو حلبي بن ميسرة بن )يونس ؛ ميسرْااين رريونس 

واقي،بن عمرو )وعنه؛ قال؛ حث عنه، رووا فيمن الأوزاعز ذكر ثم 
وآخرون(لالعزيز، عبد بن وسعيد والأوزاعي، جناح، بن ومروان 

.I'Xloالملأ،«: ١^٢ »سر )١( 
ه/يى\.الملأ،«: !^٢ »سر )٢( 
•مدةأن : V'Ya/i))الطبقات(( في سعد ابن ومد ، ٢٣•- السابق; المصدر )٣( 

لمه.إذا بها يكنه ْاةحول، وكان القاسم، أبا بكى كان 
ءما1ا.عساكر((; ابن ))تاريخ )٤( 
فال،حيث،  ٥٤آآ/؛ الكمال((; ))تهدسب وانظر ْ/'مآ، الماد،((; أعلام »ّبر )ً( 
الأعمن(.الدمثقي ع—د أبو ويقال; حلبر، )أبر المزتم،؛ الحافظ 

٣٧





غاية(نلن إلى بكم تنزل أطعموها إن ؤإنكم خلعة، فإنها النفوس 

الإماماخذ كان ما إلى أصيل ب ذات الكلمات هذه أن والحق 
أمرهمالنه ولاه س بيد ياخذ كما جميعها، الأحوال فى ه نفبه الأوزاعي 

-المسلمين بدل - رق الالتربوي منهجه وفق - يني ولا عله، ويربيهم إليه 
الكتاببه جاء ما وفق ، بّ_، منه هو ما كل على - ومحكومين حكاما 

التسلم.وأزكى الصالآْ عله المصهلفى سنة ص وبيانه الكريم، 

الغوالى)الحسن( درر مءث الكلمات تلكم معاني من ء ني في ولننفلر 
وهوفيبكى الحاجة، فى أمه تبعث الرضوان، عليها سلمة أم كانت الن-ى 

وهوافه رسول أصحاب إلى وتخرجه بثديها، به رحمة كته فنطفل، 
هعمر إلى غأخرجته له، يدعون يىكانوا لها، منئهلعة أمه وكانت صغير، 

مرةأمه وغات ا الاساال إلى وحيه الدين، في فقهه ٌاللهم • وقال له فدعا 
،سلمة أم عليه فرقت سديدأ، بكاء فبكى سلمة، لأم حاجة في 

مهأ"آ،.فئرب عليه ذدز ثديها، فالقمته حجرها، فى فوضعته فأخذته، 

هواها،إلى الممل كثيرة أنها أي الشيء، إلى التطلع الكثيرة الطلعة: 
الميلذلك عآن المواعفل بتللئح كموها ؛ وافدعوهاتهلكه. حتى باصرار تشتهيه 

بالممدغة:عز ودفعته وكمه، كبحه فدعا، باللجام الفرص يدع م١ت الهوى إلى 
ومنهكمه(، كمنعه: )ليعه العروس«; وررتاج ررالمامجرس« وقمح، • بالعصا 
إليهتتهللع عما امنعوها أي طلعه فاتها لأنفّر ١ هن.ه عوا واقل. إ الحن حد.ي.ن، 

كمني،أي أصحابه١٠ بعض راففدعنى تقهغ: ذر أبي حديث وفي الشهوات. من 
،.لسانه(؛ أو بيده الزمخنّريإ زاد كمه، إذا عته فدعم وكذا 

الأصبهاز:نعم لأبي >>الءاوة<< وانظر  ٠١ص؛• المارك: بن لمداض »المل« )١( 
Mlم

أ/ها'ه.الملأ،«: اعلأم »_ )٢( 
إ/ها-ء.»المر«: ؛\، v/Y»اسن«: نى المر يطر )٣( 
)ئدع(.للزمحخثري: اولأءة« »أ،_اس وينظر )٤( 
)قلع(.العروس«: نتاج ْع ))القاموس )٥( 

٣٩



يخمللا أن ينبغي حقيقة فهو الدثور( مريعة )فإنها I القلوب عن قوله أما 
الرممدرس )وقد ! ك( ان اللمر) في حاء الدروس. والديور® لأن المؤمن؛ عنها 

للانضوالل.وور ! قالواقدم(. I واذل.ثر دنورأ يدثر الشيء ودثر وتدانر، 
ودرومه.منه الدكر امحاء للقلب! والد.وور . . ٠ يانها نمرعة 

عرجكما - هنا الحز عنل- ااالدئور'ا كلمة على كلفؤ الزسل.ي وعرج 
أنهالعن عن روى ما المجاز )ومن فقال: قبل. من ااغاJدءوهالا على 

يعنيI عبيد أبو قال الدثورا، مريعة فإنها اف يذكر القلوب هذه حادثوا ٠١ت قال 
الذيوالطع النين واغسلوا اجلوها ت يقول منها. وامعحاءه اف ذكر دروس 
ومنهرجالي• صقل إذا الميف يحادث كما ت الأزهري زاد اه. بذكر علاها 

)وفيقال: نم وصقل. جئ أي بالنقال( حودث الم، )كمثل لمد: قول 
أيالله® ذكر فجلأؤ0 الميم،، يدير كما يدز القلب، ااإن الا.رداء: أبي حديث 

ؤالقح( يصدا كما يصدا 

هواهاعلى تنزلق أنها فالمعنن: حليعة١١ اافإنها النفوس: عن قوله أما 
وتنحرفح.

أوابنه غلبه إذا الجاهلية في الرحل )وكان البلأءة«: اس »أّفي وحاء 
فلأنابني هن-ا الناس أيها نائي؛ نم الموسم إلى به حاء بيل: يمنه هو من 
لمعليه جر ؤإن أمحمن، لم - جنايه أو ذنبا أي - جر فإن حلمته، قد 

جلاعة،حلع وفد حلح، شاطر: لكل قيل ثم منه. تبرأن، قد يريد أطلب، 
حلعلأنه -خليع للشاطر )وفال »الغريبين«: في الهروي وقال خلبعة(. وص 

اتيإذا 'ركان عثمان: حديث، )وفى الأثير: لأبن ررالنهاية،، فى وجاء رضه(. 
انهمكالذي وهو شمانين١١ جلده والنكر الشرب في تخلع قد الذي بالرجل 

منتفعل وهو هواها ه نفوأعهلى رسنه حلع كأنه ولازمه، الشرب في 
مسنهنرأي خلع، منهم رجل فكان ٠٠المبعاء ايءن ئ، حديوفي الخلع. 

)دثر(.ان«: و»الأ»القا.وص« مع العروس« »تاج ;١( 



وتبرأواعشيرته حلعته الذي الخبيث الشاطر الخالع; من أو واللهو، بالشرب 
منه(أ

كذللث،وهو - الربانية ثوب متسرالآ الأوزاعي عمرو أبو إمامنا كان ؤإذا 
النيةتقارنه لا الحسن، نوحيه ني كما ه نفبعقل يني لا - لله والحمد 
الأمركان إذا . . إليه. وتفنيا تعالى ف طاعة عالمه يكون أن ض الحالمة 

أحنمن أجر يفح لا شأنه حل أنه تتخلف، لا التي افه نن ّومن - كذلك 
والسنة،بالكتاب العالم مغاليق الإسلام لشيخ تمنح أن في غرابة فلا - عملا' 

والدراية،لالرواية إتقان في الحديث، كثرة الفنه في الإمامه إلى فيجمع 
فيالملم المجتمع بنية على الحفافل عملية في الختنلم الواضح والإسهام 

وماالإنسان، انية ؤإنالفطرة مع مة المتبأحكامها المباركة الشريعة ظل 
ماكل من والأستزادة الدين، في الفقه إلى دعوة من نصوصها به تشرق 
أوليطليعة في جعله الذي الأمر الحالين، رب مولاهم إلى الخبال يقرب 
'•تعالى نوله فير وملائكته الخلية ذاته إلى افه صمهم الذين المقربين الخلم 

هنإلا الته لا ألتنلأ ٤^١ أأّفي نإولرأ ئا'هدكد ئن إلا اقن لا آثه أس ءؤش؛_د 
أنه- سيأتي كما ء الرواوا>تا تمافرمتح وقد عمران[، ( ]ljا.اه ألممجي> ألعتر 
عشرةثلايثا سنة الفقه في سئل ما أول وأنه مسألة، ألفه سبعين في أجاب 
افه•مد أبا أن الرزاق عيا عن ، ندم بحاتم أبي ابن الإمام وروى ومائة، 

الأوزاعيوصنف، جريح، ابن الكتب صنف من )أول يقول؛ سمعه العلهراني 
هالأوزاعي أن بمي: وهذا كتثه(لأ،. كثير أبي بن يحنى على قدم حنن 

ابنالمحافنل روى ودراية. ورواية فقها، الخلم في أبوابها من الموت دخل ند 
بنالرحمن عبد ممعت ت قال رسنه عمر بن الرحمن عبد عن بسنده عساكر 
وسفيانبالبصرة، زيد بن حماد ؛ أربعة زمانهم في الناس )إنما ت يقول مهدى 

أخرىرواية من وله بالشام(، والأوزاعي بالحجاز، أنس بن ومالك بالكوفة، 
أدركناممن )الأئمة ت مهدي بن الرحمن عبد قال ت قال الخفاق بشار عن 

)-^،(٠والأتر،كت الحديث غريب في >)الهاة اولأغة«، »أساص >>الغريسن<<، ويتنلر; )١( 
٠١٨٤ا/والتعدول«ث الجرح ))تقدمت )٢( 



أنس(بن ومالك الثوري، وّضان زيل، بن وحماد الأوراعى، ٠ أربٌه 

وسموعنده الحدبن* وكثرة فقهه على الدلالة محي العملية والومحائع 
الإنصافمن الأولين علمائنا من مستسص هو مجا ذلك إلى ضموما م ،

وفيرة.كثيرة الحق: إلى والرجوع 

حاجا،الأوزاعي مع )حرجت قال: حكيم بن عون روى ما ذلك من 
لمامذأوا0 ، مقدمه مالكا وبلغ ، المجد الأوراعي أتى المدينة، أتينا يلما 

أبوابهمن بابا يذكرا فلم العالم، يتذاكران الفلهر صلاة بعد من فجلسا عليه، 
جلساثم فصليا، العصر، صلاة حضرت نم فيه، عليه الأوزاعي غلب إلا 

اصفريث،فلما يتذاكران، فيما الأوزاعي عليه يغالب، ذللث، كل ال٠اJاكرة؛ وعاودا 
فخالفه- والمدبرة المكائثة أو - والمدبر المكاثب باب فى ناقره الشص 

-القدوة الإمام وهو - مالكا رأيت إذا تعج_ا ولا ، فيه(أ أش بن مالك 
به(يفتدى إمام )الأوزاعى يقول: 

علىوالأوزاعي الثوري سفيان )لحل حنبل: بن أحمد الإمام وقال 
يملحولا صاحبه، من علما أكثر أحدهما قال: حرجا، فلما مالك؛، 

معهنا، ياق والللإمامة( الأوزاعي بمي للإمامة، يملح والأخر للإمامة، 
الفقهفى الإمامة الإمامة: بالمراد أن على يدل قبل، من رأينا الذي 

والحديث،.

إنصافمعها ويذكر إلا عصره فى الأوزاعي أفضلية تذكر لا وهكازا 
دار.حيث الحق مع يدورون وكونهم الر؛اني' العلماء 

حدمنيمريد، ين الوليد حدئنا إ الرحمن عبد حدثنا حاتم: أبي ابن قال 
تتجفقلغانبح، عته وهو أنس بن ماللث، مجلس )أتيته قال: حيان بن عبيد 

٠١٧٥.  ٥١٧٤*ا/دثق«: »'ارخ )١( 
.١٨٥- ؛ والعاويل<، الجرح ))تقدمة )٢( 
اكلأ،«:أعلام ))سير واتغلر )■٢( 
\ذبلأ،.«:أعلام ))سبر )٤( 



فيه،فأجابوا وكدا؟ كذا مسالة فى اف عبد أبو يقول ما مالك: لأصحاب، 
وكداكذا قلت، عمرو؟ أبو قال وما ت قالوا عمرو. أبو قال هكذا ما ! قفلت،

فلما، ماللئ، أنبل إذ لكذللث، فإني بى، فتفاحكوا قال! - قالوه ما خائنه ب- 
قال؛الأوزاعي؟ م■ النامي يحديث، ما سمع ألا اش عبد أبا يا ت قالوا جلس 
مافقلته! جوابهم. بمثل فأجاب، وكذا؟ كذا مسألة في أنت، تقول ما ت فقلت، 
بيفم فتفاحكوا، ، فتكلم، الشيح كنف I يقال عمرو. أبو قال هكذا 
)يثم مليا، الأرضس برأمحه فأحلي محكته، مالكا وعلت، إ أعلم الله ساعة 
آ.بهم(أ بي كان ما عاد وقد فرأيتهم عمرو. أبو قال ما القول I وقال رأسه 

العذريمزيد بن الولد بن العباس الفضل أبا الحجة الإمام النه ؤيرحم 
يقول!ؤإذ . قبله( كان من الأوزاعي )كفانا ت أبي قال يقول؛ إذ البيروتي 

المراري،إسحاق أبي، عند ركتت، • قال العناد الوهاب، عبد ن محمد حييني 
عننسال كان عجبا، شانه كان الرجل ذاك إن فقال: الأرزاعي، فذكر 

فيبتلىشيء، فيه عندي ما للسائل: فيقول الأثر، في عندنا الذي الشيء 
ياآخر: فقال عندنا. الذي الأثر يعدو فلا الجوايذ، عليه يرن حتى بلجاجته، 

كانتعجي،؟ هذا من قال: ثم فغضب،، بالوحي، شبيه هذا إمحاق، أبا 
ولاموحرأ، منه يقدم لا الأثر، في عندنا هو كما الجواب، عليه يرد واقه 

مقدما(منه يؤخر 

الأوزاعى:_ ijإسحاق أبو 

شيحوراويتها، الواقعة هذه صاحب، أن إلى هنا نثير أن الخير س ولعل 

.١٨٦-  ١٨٥٨والعديل«؛ الجرح لأظدهة )١( 
منالحر عش مدينت )^وت الذهبي: الإمام قال . ٣ْ١٧٦'/دثق«: »تاريخ )٢( 
دارآقيامته الفرنج، عليها استولى أن إلى الفتوح منذ إمحادم بادئ زالت، ما دمشق، احل 

توفيوبها عكا، أحذ عند وستمائة عين تسنة في خليل ف الأشر المللث، افتتحها أن إلى لهم 
xivylsyالبلأ،«: أعلام )»ٌير هذا(. وابنه مزد بن الوليد وتنيده الأوزاعي 

١٦١/.٣٥اكر«: ءابن »;اوخ ا/؛خا، حاتم: أبي لأبن والتعديل« الجرح »تقدمة )٣( 
- ١٦٢.

٤٣



منواحد ت الناس الفزاري الحارث بن محمد بن إبرامم إسحاق أيا الإملأم 
المجاهدين،الحديث أئمة من وهو عنه، وأحيوا الأوزاعى صحبوا من حيرة 
علىللأمة وفدما بعيد! حد إلى عمرو أبي شيخه وتقدير بمحبة فلفر وفد 

بلغمهما - المعلم لعلاقة الماذج حيرة من نموذجا والتعاليم التعلم طريق 
علىالمثل يضرب وفيهما وأصبهحا الأمين، المخالحى النابه _ شأوه 
النه.سيل فى والمرابطة والغزو والأحالآق العلم بين العفليمة المخانملة تلك 

ثغرنزيل كان إسحاق، أيا الغازى إمامنا أن ذكره يجير ومما 
تارك)ومنهم نعيم؛ أبو قاله ما وجميل الروم، مواجهة فى ، الممسصةل 

الفزاري،إبراهيم إسحاق أبو والبراري؛ الثغور ونازلر والجواري، القصور 
زمامالأى.والبدعة الزخ أهل وعلى ، ؛UUوالأثر المنة لأهل كان 

منوكان . . . المجاهد الحاففل الكبير )الإمام الذهبي: الإمام عنه فال 
الشامي،الفزاري عدنان، بن معد بن نزار إلى به نينتهي الحليث،(أ أئمة 

أبيبن أبان عن ردى حمن• بن منة أخو وهو صحبة، خارجة ولجيهم 
بنوعبدالرحمن البارك، بن وعثدالنه الخولأني، كثير بن ؤإبراهيم عنائي، 

كمحرين•وآخرين، • • • السهم، إسحاق، أبي بن ويونس الأوزاعي، عمرو 
بنوعثداف الوليد، بن وبقية الرفندي، سماس بن إبراهيم عنه وروى 
كما- سيوحه من وهما - الأوزاعي عمرو وأبو الثوري، وسفيان البارك، 

وكثيرأقرانه، من وهو الفزاري، معاوية بن مروان عمه ابن عنه روى 
مهم(ر؛،•

وتوثيقه،ا ؤإمامته تعديله على القال العلماء جهابدة شهادات أطبقت وقد 

بينالشام تغور من حيح،ان شاطئ علئ مدينة -ت ياقوت يقول كما - المميصة )١( 
بمهارابط ند الإسلام ثغور مشهور من وكانت طرسوص، تقارب الشام وبلاد 

محييما.الصالحون 
\ا/*أهأ.»الحاوة«: )٢( 

.٤٧٤. ؛ Ur/Aاولأ،«: أعلام »مر )٣( 
.١٦٩. \ nA/Yالكمال«: »تهديب »وانظر )٤( 



الإمام(،المأمون )الثقة ت فقال حاتم أبو ذكره والسنة. الإسلام على وغيرته 
أنعلى العلماء اتقى ت وقال الإسلام(. في العناء عظيم مامون، رثقة ونال؛ 

عيينةبن سفيان ذا هو وها ٠ مدافعة بلا به يقتل.ى إمام الفزارى إسحاق أبا 
مامون،)ثقة ائي؛ النيقول كما ، إماما( الفزاري إسحاق أبو )كان يقول؛ 

أهلمن النقاد الجهابن.ة الحلماء )ومن I حاتم أبي ابن وقال . الأئمة( أحد 
بنالرحمن عيد ويقول الفزارى(لصّ إسحاق أبو الثانية: الطبقة س الشام 

،.نة(ل الفي إمامتن والفزارى الأوزاعي رلكن مهدي؛ 
قالى؛ الحميد قال مشكور، العلماء عند مدكور ررالسمرك( في وتصنيفه 

وقالإسحاق(. أبي كتاب مثل ير، »الفي أحد يحنق )لم الشافعي: لي 
منه(بالسير أبصر رحل يكون أن ينبغي )ما عيينة: بن سفيان 

الدينالرحال لقيت )قد الزاهد: بكار ن علي فتقول الفقه، عن أما 
أبيمن أفقه فيهم رأبت فما وهشاما عون ان الغزارى إسحاق أبو لفيهم 
،.الفنارى(١٦إمحاق 

علىوحرصه بورعه النقاد، البصيرة ذوى سهادة كله ذلك إلى وانضم 
وصلاحهوعالومه، الإسلام على وغيرته الته، مع وأدبه المسنة، عن الأود 

والفقه؛والسة الحديث حقل في والحليم العالم إلى يجمع كان وأنه وتقواه، 
الميعفي الشجاعة عن ناهيالث، واللام، الصالة عليه بالرسول اكامحي حن 

وأدفعأحدى الإسلام أهل من أحل.أ أعلم )لا عيينة: بن محميان يقول بالحق• 
أنهأيضا سفيان عنه وروى ٠ الفزاري( إسحاق أبي من الإسلام أهل عن 

>>سر، YAY؛/واكعدبل«: الجرح ))تقدمن ، ١٢٩.  ١٢٨والمءديل«: ))الجرح )١( 
؛.V،)/Aالملأ،«: أعلام 

أبمأ:للذهى ))ااعبر« ، iVA/Aالملأ،«: أعلام ))سر وانظر )٢( 
٠٢٨١ا/والتعليل،ك؛ الجرح ))تقدمة ( )٠٢

•ا/'ااا'ا المابق: المصدر )٤( 
؛.a/(،uالنالآء«: أعلام ))سر واك<ل؛ل«: الجرح ))تقدمة )٠( 
راوعدبل«;الجرح ))تقدمة وانظر )٦( 
.XATlSواكُديل«: الجرح ))تقدمة )٧( 



وفيموصع في إنك إسحاق، أبا يا •' هارون فقال الرشيد هارون على دخل 
ئيئا(لا،.الأخر٥ في عز يغني لا ذاك المزمين، أمير يا قلت: شرف، 
أهلأدب الذي هو سة، صاحب صالحا، مة )كان ؛ أحمد ويقول 
بدعرجل الثغر دخل وإذا وبنهئ، يامر وكان المنة، وعلمهم الثغر 

سلطاناأمر فزاريا، عربيا وكان فقه، له وكان الحديثح، كثير وكان أخرجه، 
وهدا. أمره( في وتكلم الأ'وزاءيإ له فغف موحل، مثتي فقربه ونهاه 

منالعالم على يجب بما يفينه وصدق إيمانه، قوة مرده إسحاق أبي من 
قولهفي الثجاعة وأن بالحق، والصلع المنكر عن والهي بالمعروف الأمر 

أجاد.تقرب لا 

فتىفجاء عياض، بن المقيل عند كنا اض: عبيد بن الرحمن عيد قال 
فقال:البارك، ابل إليه فنعى ط ومائة ولمانين إحدى ستة رمضان شهر فى 

لأمتإني إسحاق: أبو ونال قال: مثله. بعده حلمح لا إنه أما ){نزه، 
الماركابن بموت الاكتراث قلة من بها أرى ما على نفي 

بنمحمد قال كما أنه. وأمانته بعلمه الأوزاعي شيخه ثقة من بلغ وقد 
منرجل• فقال ؛حديث، - الأوزاعى آي - حدث - البنا الأصبهانى يرث 
الفزارىإسحاق أبو المد.وق الصادق قال: عمرو؟ أبا يا حينك 

أدخلهمما الستة تنقية على وحرصه الحديث، فى بامانتته اكقة مظاهر ومن 
)أينر الرجل فقال ليقتله، زنل.يقا أخن. الرشيد هارون أن روى ما الوصاعون: 

أيمن الله عدو يا أمتج رفاين هارون؛ فقال وصعتها؟( حدين، ألف، من أنت، 
ويقولء ، حرفا(ل حرفا فيخرجانها يتخللانها، البارك وابن الفزارى إسحاق 

؛.U1/Aاولأ،«: اعلأم »سم وانظر )١( 
A/؛،U،.الملأء«: اعلأم »ّير وانظر م\<\ف الك،ال«: »تهدبمب )٢( 
\.MIa»الحلة«: وانظر )٣( 
الأووا،«:و»حانة مبما"ئ، الكمال«: ر»تهذي_، ؛، Uo/Aالملأ،«: أيلام »ّير )٤( 

/a٢٥٤.
.٤٧٦. ؛ Uo/Aاوالآ،«; أيلام »سر )٥( 



المراري(.إسحاق أبي على أقدمه أحلّأ رأيت ما )والقه ؛ عيينة بن سفيان 
منعدد ذكر على الموثقة الصادر في نفع أن غرابة فلا هنا ومن 

حمادبن نعيم عن ! الإسلام أعلام من العلم لهذا المبشرات المرائي 
تثلاثة أو بيومين الفراري محمد بن إبراهيم موت بحد يقول مخلدا سمحت 
علىفوقفت غبرة فجاءت مفازة، أو صحراء فى جمعوا الماس كأن )رأيت 
فجعلتوهاهنا، وهاهنا وشمالا يمينا ياحدون الناس فجعل الناس، رووس 
اتبعوات الماء من ينادي بمناد إذا آخذ؟ أين أو آخذ من مجع أفول! 

أننيكفقال؛ بذلك فاخبرته أتيته أصبحن، فلما الفزاري، محمد بن إبراهيم 
أخبرتلث،(لما مينذ أنه فلولا أموت. حتى به تحبر لم لما باممه 

بنالفحبميل سمعت أسامة أيا )سمعحنج الجوهري! سعيد بن إبراهيم وعن 
فدمتفرحة، جنبه ؤإلى المنام، في ه اف ;سول رأيت ت يقول عياض 

الفزاري(إسحاق أبي مجلس هذا ت فقال لأجلس، 

-الأوزاعي لكن للاوزاعى، ئلمد - اتق؛فج كونه مع - أنه نجد هنا من 
منه،حير تلميذه أن برى كان - أحكامه فى الخيل الخمف، الإمام وهو 

كتبأن فأراد الأوزاعى، عند )كنت، قال: الحقاف عطاء حديث، عنه. وروى 
مني(حير وافه فإنه به، ابدأ لكانه! فقال الفزارى، إسحاق أبي إلى 

بنالمقبل )لقيت إسحاق أبي موت بعد يقول الفراء صالح أبو وهدا 
فضلبى ما المصيصة، إلى استقت، ربما ت قال إسحاق، بابي فعزانى عياض 

إّحاق(ء؛آ.أبا أرى أن إلا الرباط، 

الشأنا هن. أنمة عند ونلينءه الشيح استراك من هازا بعد تعجب، ولا 
بنالرحنن عبد الحفاظ سيد المجود اJاقد الإمام قال والتقدير. بالإكثار 

,٢٨٥ا/والتعديل(( الجرح ررتقدمة )١( 
^oi^إالأووا،«: ))حلة )٢( 
.ivi/Aاولأ،«: اعلأم و»سر أ/ا<ا-ل الكمال«: »تهذِب )٣( 
آ/ا،ا-ا.الكمال«: و»تهزِب ، AYa/؛الأولياء((; »حاوت )٤( 
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وهو. إليه( فاطمس إسحاق وأيا الاوزاعي بمحب شاميا رأيت )إذا مهدى؛ 
\ل-(ص.في إض والفزارى الأوزار )كال القائل: 

إذاالمن، في إمامن والفزارى الأوزاعي )كان نمم: لأبي رواية وفي 
حاتم:أبي ابن وعند إليه(. فا٠لمس والفزارى الأوزاعي يذكر الشامي رأيت 

)إذامهدى؛ ان فيها يقول أحرى برواية يذكر وهذا خيرْ(• فانج • • )• 
سة(لصاحب فهو • الفزارى إسحاق وأبا الأوزاعي بميب الشامي رأيت 

الهيابةمعالم من بارزا معلما الأوزاعي تلميذ الإمام هذا يبدو وهكذا 
عةبلشيخه شهادته تكون وبدلك الماحية. أمتنا حلريق على والحق الأصيلة 

الكبير،وزنها لها نهاية للتموص، وفقها ودراية رواية فيه، والأمانة العلم 
أبيكثخمية ثخمية تاحد أن في والإسهام التهويم في أمثالها عن غنى ولا 

وفيالعموم، وجه على أمتنا تاريخ من اللائق مكانها }4%ه الأوزاعي عمرو 
-الق بعون - يقمن الأى الأمر الخصوص، وجه على التابعض أتبيع عمر 

هذهعلى والمحاصر الماصى بين الكها ممفتحه الاتصال قنواُت، تكون أن 
العطاء.أرصها في الرجال هؤلاء نبث، التي العظيمة القيم 

إمحاق!أبي في يقول المشهور البتي حبان ن محمد الإمام حاتم أبو هذا 
مالت،الشام، سكن بواسمهل، موكه كان محمل. ن إبرامم المزارى إسحاق )أبو 
عنىممن والزهاد، والحقاحل والعباد الفقهاء من كان ومائة. ولمانين ت ستة 

مات(لأن إلى بالثغر ورابمل والحلم، الويع ولزم بالعلم، 

الاوزاعيعتل والعمل العلم 
الفزارىاسمحاق أبي، مع بد منه يكن لم الذي المنععلف ا هن. وبعد 

فتذكرالله، رحمهما عمرو أبي شيخه مع الرحلة متابعة إلى نعود الثّامي، 

؛.Un/Aادبلأ،«; أ-مادم »سر )١( 
واسل«:الجرح »مدط )٢( 
واس.ل«:الجرح »-فد.ة ، AXa/؛الأوب،«: »حوة )٣( 
:١٤٤٦) ١A٢صالبمي: حبان ابن للأل،؛ الأسان( ، LJiPمشاهير »محاب )٤( 
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منبالة اعلم أحد بالشام هناك كان )ما ت مهدي بن الرحمن عبد فول 
الة(لاا.في إماما الأوزاعي )كان وقوله: الأوزاعى( 

فحب،والدراية الرواية على العلم الإمام هدا عند الأمر يقتصر ولم 
كانااكوص من الامتنباط في البياني والامحهاد اف، دين في الفقه ولكن 

حدثناوالتعليل«: ررالجرح كتابه تقدمة في حاتم أبي ابن يقول يحبان. منه 
صمعتفال: دحيم أخبرني قال: مزيد بن العباس أنبأنا قال: الرحمن عبد 

ألفبمن في أجاب الأوزاعي )أن زياد؛ بن هفل أقرني يقول؛ هر مأبا 
نل.من ذلك مت وقد ، ونحوها( مسالة ألف )سعيءن رواية: وفي مسألة( 

بيروت،نزيل وكان )دمشقي، حجر: ابن الحافنل يقول كما - هدا وهقل 
الاوزارلأم-وكاب 

الهقل(.مءن أوثق أحد الأوزاعى حدث يكتب )لا حنثل بن أحمي. وقال 
)كانالطاهري: مروان ويقول الأوزاعي(• أصحاب أعلى )هو وي: القوقال 

)كاتسحفيقول: الذهبي أما وفتياه(. ومجلسه بالأوزاعي، الماس أعلم الهقل 
>)الهلبقاتآ(:في عنه معل ابن قول ر يفوهذا . ونلميذه( الأوزاعي 

وعنهوالفقه(لْ،، والعلم الحديث كثير حيرأ فاصاد صدوقا مامونا ثقة )وكان 
الفقهعن الأوزاعي )سل الفقهاء«: »ءلبقات في الشيرازي إسحاق أبو قال 
قبل.من ذكر كما نة( سعشرة ثالث وله 

سمعت)ما يقول: أبي سمعت قال: مزيد بن الوليد بن العباس وروى 
كررتكلما فإنلث، الأوزاعي، كلام غير خلق كررته ؤإذا إلا متكلم كلام 
ا.حالآوة(ر زاد فيه النفلر 

ا/ةاما.راكعديل«ت الجرح ))تقدمة انقلر ( ١١
(.٢٩١٨) r\i/\Uالكمال«: ))تهذب ا/أخا. السابق: المصدر )٢( 
(.٧٣١٤)موان محمد الشح تحقق ^٦٦٦ حجر: لاين ))القرب«: انظر )٣( 
.٣٢٩/٨الملأء«: أعلام ))سر )٤( 
؛.AA/Uالكمى«: ))الضقات )٥( 
صآُلأ.الفمهاء«: ))حيقات )٦( 
.١٨٠. \/M\ واكُد;ل«: الجرح ))تقدمة )٧( 



بنلمحمد قالت قال العشرين( أبى )ابن حبيب بن الحميد عبد وحدث 
مناننه دين فى أفقه لقيت يديه، بين ومقامك اغ )أسدك ؛ ثابور بن شعيب 

فأحلمقلت! لا، ت قال منه؟ ذا'ورع قلت،! I قال لا، اللهم قال؛ الأوزاعي؟ 
ولأ(رن.قال: منه؟ 

زمانهمفي الماص )إنما ت مهدي بن الرحمن عبد قول قبل من بما م وقد 
االحجاز ومالك بالكوفة، والثوري  ١٠بالبحسرة زيد بن حماد ت أربعة 

بمم("ء.والأ/نام 

شهاداتوهي إ وفضله بعله عمرييه شهادات من عليه تقع ما أكثر وما 
علومالينا حملوا بمن الثقة محلريق على الكثير الكثبر منها الأمة أفادت توثيق 

ياحان.لهم التابعين ، المهماء الأمناء الصحابة تالآطْ عن الامادم 

فىوالفلر والدراية الرواية ض هو من وهو - المديني بن علي بقول 
دينار،بن وعمرو الزهري، تة: م على يدور الإمناد فإذا )نفلرت الرواة 

محارثم والأعمش. الهمداني، إسحاق وأبي كثير، أبي بن ويحيى وقتادة، 
الأوزاءياعمرو بن ارحمن عبد إلمح، الئام أهل ٌن التة هؤلاء علم 

ماالناس ويفتي يقول بما الثقة وبعث للقدوة العامل العالم أهلية وفي 
بسواءءسواء المحمدي الهدى على تكون أن في طريقها ٧^٠-^ يضيء 

طويلوكان جابر، بن يزيد إلى وا حلمكحول، نوفي )لما قال: صهر أبو 
توفىفلما موسى، بن مليمان إلى وا حلمكونه رأوا فلما المكون، 

فقيهمن قال: مراقة ابن ولى فلما الحارث، بن العادء إلى وا حلمليمان 
فبعث،الأعمئ، قيس فقيهها جند صاع قال: الأعمئ، قيس : قالواالجند؟ 

دمشق(ل؛،.يعنى بها، يفتي فقيهها فكان بتروت،، من فاقدمه الأوزاعي، إلى 

, ١١٨٥^ت والتعدول<ك ألجرح ررتقدمة )١( 
.١١٣/٧اكالآء«: أم »سير )٢( 
\.AU/\ Iو١لتعJيلكك الجرح ررتقدمة )٣( 
,wUjyالسابق: انمدر )٤( 



)وفد■' قال حيث الشأن هدا في فق؛فؤ النووي الإمام أوحزْ ما وجمياى 
فضله،وكمال مرتبته وعلو وجلالته الأوزاعي إمامة عالي العلماء أجمع 

وعبادتهوزهده بورمه مصرحة مشهورة كثيرة اف، رحمهم السلف وأقاويل 
فىوبرامته ، بالسنة تمسكه وشدة فقهه وغزارة حديثه وكثرة بالحق وقيامه 

بمرنيته(واعترافهم الأقطار، من عصره أنمة أعيان ؤإحادل الفصاحة 
وقل- الأوزاعي أصحاب ي، يعانأن العجب من عجبا يكن لم هنا من 
الاجتماععن توانوا إذ - والسلوك العلم في المنهج سلامة عنه أحذوا 

تقال زرعة أبو حدث ففد عمرو. أبى على الهللّت، لرحلة متابعة والمذاكرة 
-الأوزاعي اصحاب يعاست، - العزيز عبد بن سعيد قال مهر، أبو )حدثنا 

تتداكرون؟(لأ،.لا لكم U تجتمعون؟ لا لكم ما فقال: 

للزوى:واللغات«: الأسماء »تهوب )١( 
صا"ه.زرعة«; أيي »تاروخ )٢( 
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UI _الاوزاعي
الائمهوشهادات ... مذهيه حول 

العلمإلى متجددة الأمة حاجة أن إلى الإشارة توكيد القول نافلة من ليس 
الرباُيالرجل سلوك يرين بما والانتفاع بلبانها، الربانية تغذيهم من باحوال 

مبعثهااسنارة ومن حرين، >؟ ١١ه وتدريالعلم تحصل فى الهمة علو من 
أيماهم تحركة إلى المفامم وتحويل بالعلم العمل إلى المرديه القس تزكية 

يصحبالأمام، إلى دائما لم المالمجتمع فى الحياة عجالة دير فى إسهام 
العلمبين الجمع حيث القدوة، أهلية من لوك الذلك يصحب ما كله هذا 

ويلهىالقلب، يشغل ما كل عن والإعراض اممه، طاعة على الامممامة وبين 
لكرم*وينسى سمحانه، عنه 

تنميمخالطة شؤونه ومخالطة المجتمع عن انحسار دون أولئك، كل 
-يضمن الذي الأمر سلطان. للانحراف يكون أن دون وتحول الخير، 

معوالمماون اكاصح طريق على والجماعة الفرد في التأثير قوة - الله بعون 
اربانيالمهج هذا من اوصح تجد وهل الأحوال. جمع فى والمقوي البر 

وتحقيقالكتاب،، يه نزل الذي الحق نمرة على الدائم هر اليحقق الذي 
يغنىولا سالكها، يضل لا طريق على وكرامته وحريته الإنسان انية إن

الربانيلدعوة الأحرين استجابة - سبحانه الله بتوفيق . ونقمن ؤلريق، عناءها 
الحسن.بالقبول وقبولها والإخلاص، المعرفة بعبير المممخة 

مواصلةمن بسبيله أنا محا المتحدية بنعيها المقولة هد، طرح إلى يعانى 
منوأمته، بدينه الثار الأوزاعي، عمرو أبو الإمام عليه كان عما الحديث 

كلعلى الاستعلاء عن ناهيلث، المعرفة، وصفاء الخلق، وحن العلم، غزارة 
٠٢



فيمواء العض، في الثمر العمل عن لهي يرالقس، حظوظ من هو ما 
سقيما هنا وأذكر الاحرين. إلى ينتسب مما أو ه نفخاصة من هو ما ذلك 
)مايقول! أبي سمعت قال؛ مزيد بن الوليد بن العباس به حدث مما ذكره 

كلمافإك الأوزاعي، كلام غير خلق كررته ؤإذا إلا متكلم كلام سمت 
طريقعلى الخيرة أبعاده له كلام وهدا ، حلاوة( زاد فيه اكلر كررت 
المجتمعفي الحقيقة وطا>*ب إخوانه مع الرباني تعامل في النهج سلامة 

التواوم،حقيقه بل ظاهرة حقا رائعة هي وكم الإسلام. راية فيه تقللهم الل.ي 
النافعالعلم غزارة وبين إليها المثار الحادوة بين الاءوزاعي، إمامنا عند 

لينالمرمسيد ستة مءن المنور، وبيانه الكريم بالكتاب الاتصال كريم المتصل 
التسليم.وأتم الملأة أزكى عليه 

أهليتهمعفهم تومن -، اممه يرحمه - تلامذته على ذلك يخف ولم 
بنئعيب، بن محمل. رأي قرما من ذكرنا وقد الأمور، هد0 مثل في للحكم 
فأجابالشام، إمام في رأيه إبداء في الله المثرين أبي ابن نشده حين ئابور 

١، الأوزاعيرأ من أحلم ولا أويخ ولا أفقه يجد لا انه 
منبعضها ذكر على أتينا - صحيحة روايات من عليه نقع ما أكثر وما 

الأفيالجعل الذي الرصوخ دللن* عند0 الملمة القاعدة رسؤخ إلى تومئ - قبل 
القدوةأهلية من بها يتعلق وما العلمية بإمامته يشهدون الشأن هدا أنمة من 
الهروييوسف ين محمد عن نده بعساكر ابن روى كالذي دلك، إلى وما 
إنت له فقالوا ماللئ، إلى الثغر أهل )جاء ت الحكم بن محمد سمعت ت قال 
منفرأي والأوزاعي، سفيان الثغر: أهل على غلب، قد الرجلين هذين رأي 

بممأ(ص.عدا الأوزاعي كان مالك: فقال نأخذ؟ 
^١٤٥)مالك عن الئهJان سعيد بن يحيئ قال بل فحب، ذلك وليس 

أكثروحدته أيهم فقلت،؛ حنيفة، وأبو والثوري الأوزاعي عندي )اجتمع قال: 

١٠١٨٥^والتمديرك، الجرح ))تقدمة )١( 
النوراني.المنهج تكامل عنوان تحت حس٠٥ كاملة الرواية وانظر )٢( 
.0١٦٧مدمثق«: ))تارخ )٣( 



أبيشأن في زرعة أبو وقال ٠ الأوزاعي( أرجحهم كان ت قال علما؟ 
إلىيعيدنا ائل المْن العدد وهدا . الة( مألما محسنون عنه زروي ت عمرو 
•زبال بن همل قول ذلكم مسالة؛ ألف بعين في إجابته عن أُمى رواية 

مسألةعن يوما وسل نحوها، أو مسالة، ألف سبعين فى الأوزاعى )أجاب 
ا،أخثارلأ عندي كان كلها أفتيتها الذي إن أي خبر، فيها عندي ليس فقال: 

أدلة.فيها عندي كان أي: 

فى- تكررت أو - تحددت ق. - نرى كما . فإدفؤ مالك شهادة أن ؤيبدو 
أيامالحقبة نلك في وثقلها وزنها لها شهادة وهى المناسبات• من العل.يل• 
يمولالمرموقين. والأئمة الأعلام بالعلماء يعج والمجتمع التابعين، تابعي 

وقال٢■ يه(ل يفتدى إمام )الأوزاعى ت قال ماللي عن ثان بن لمة م
عمروأبا رأبمتح هل العزيز؛ عبد بن سعيد لي رقال ت مزيد بن الوليد 

بحدتعجب ولا ،. المقنندى(؛ فنعم به، فاقد قال: نعم، قلت: الأوزاعي؟ 
لأبي؛الإمامة يكتفي لا الذي الخريبي قول الموثقة الروايات ساقت، إذا هدا 

أهلأقمل الأوزاعي )كان فيقول: الأفضلية، إلى .يتجاوزها يل عمرو 
عياش:بن إسماعيل بقول نذكر أن للتكرار التكرار من وليس ،. زمانه(١٦

يقولون:معتهم فومائة، أربعين سنة الندوة عزاة من الناس )انقلب 
الأ'ح.اليوم الأوزاعي 
صحيحمن قبل من أوردناْ مما شيء إلى يعيدنا نرى الذي وهذا 
حتىالسنة، في إماما كان وأنه ودرايه رواية عنده الحديث، كثرة في الروايات 

فيإماما الأوزاعي )كان إ الثبت، الحجة وهو ِ مهدي بن الرحمنن عبد قال 

والءا؛ة«:»اود1ة وانظر همماا"ا، دثق«: »تاريخ )١( 
مأا/ا-أأ.ابق: المانمدر )٢( 
• ٣١٦ة؛/منظورت لأبن دمثق«ت تاريخ »مختصر )٣( 
ي/آاا.الملأ،«: اعلأم »مر )٤( 
زرعهأبي ررتارخ )٥( 
\).r/Uاوالآء«: أعالآم »سر )٦( 
t\إ٦\v,ت دمثز« تاريخ ررمختصر )٧( 





الفقهي،مدب فى الأوزاعى بها انفرد مسألة ذكر بعد ويقول . ال>الآف( 
ماغرائب )ومجن ٠ بها انفرد هستصستة كثيرة مساتل هنالك أن إلى والإشارة 

المسجدمحي وأنها عورة، الحمام في ، ر ليت الفخذ أن الأوزاعي به انفرد 
الكبار.الكتب فى موجودة وهى بها، ينفرد حسنة كيرة مائل وله عورة، 
ثمالأندلس وفقهاء مدة الشام فقهاء يه عمل مشهور، مستقل مذهب له وكان 

أنالكبار( الكتب في موجودة )وهي ٠ بقوله الذهبي الإمام يعنيه والذي 
الفقهية،وفروعه الأوراعي مذهب مسائل عموم صمن موجودة المائل هده 

المصائرفى بها أجاب التي والمسائل عنه، تصدر كانت التي والفتاوى 
لأموالالجامعة - ض والحمد اليوم أيدينا بين موجودة وهي - الكبار الأمهات 

والدرايةالوافر العلم أهل الأمصار فقهاء من وتابعيهم والتايحين الصحابة 
المقارن،والفقه الفقه، كتب ت نشمل إليها المومى والصادر الواسعة. 

والخوسوعاتالأحكام، وأحادث القرآن، وأحكام ، الفقهاء واختلاف 
بصّلة.ذللثج إلى يجت مجا وكل الفقهية، 

منطويلة حفية بعد تومحف الذي المتبؤع، الأوراعي مذهب يكون وهكذا 
مسائلهموجودة العالمية المصادر فى ظل متبوعا، مذهبا يكون أن عن الزمن 

والإفادةاليوم. المتبؤع غير المذمس، أقوال صورة على إمامه وفتاوى وفروعه 
العزائم.وصدف، الهمم، شحدت إذا المحرفة لطلاب متوافرة منه 

الزاخرةحياته في للأمة فدم بما الأوراعي عمرو أبا الإمام افه ورحم 
الفقهيةالثروة من خلف بما ثم الله، سبيل في رابط وبما والعطاء، بالخير 

وطلابللعالماء عون وهى لله، والحمد أمتنا مفاخر من هي التي العظيمة 

٠١٢١/٧البلأء«: أعلام »سر رطر )١( 
القبيلةدون للتخفيف؛ وبالسكون بالكسر الفخذ للفيوميت المنير« »المصاح في حاء )٢( 

)الفخذ(و النفر، بمعنن لأنه مذكر وهو الفصيلة،1 ودون البطن فوق رقبا ط البطن وفوق 
)فخذ(.مائة )أفخاذ( فيهما؛ والجمع مؤنثة الأعضاء؛ من للتخفيف، سكون وبلا أيضا بالكسر 
٠١١٧/٣٥»الير«: )٣( 



الاجتهادوعند النصوص، من الأحكام استنباط عند البياني الاجتهاد في العلم 
النفلرعند والدارسين الباحثين يه نمد عما ناهيلث، فيه، نص لا فيما القياسي 

والمذهبالفرؤع، في الاختلاف أسباب في الفقهاء كلام من هو ما كل في 
•الرمح في 

الشام،أها وأن الأوزاعي، مدهب، إلى الذمي الإمام فاشارة ، وابمثسع، 
منهوبقي توقف، مم الدهر، من مدة المذهب هذا على كانوا الأندلسي وأهل 

فيماتفصيلها يأتي، المح، الإثارة هذه — يقول كما - الخلاف كتب، في يوجد ما 
عندعليه نفع مذهبه، في الأوزاعي فقه عن يذكر مما ء بثي تذكرنا بعد، 
رجلاشترطها معينة شروط عن سل ففد ، فقبمو تيمية ابن الإسلام شيخ 
معناهافي وما الشروط هذْ تصح نحم لله، )الحمد فأجاب! إ بامرأة تزوج 

بنكحمر وتابعيهم، والتابعين الصحابة من وغيره أحمد، الإمام مذميح في 
ؤإسحاؤ؛.والأوزاعي، القاصي، وثريح .، العاص بن وعمرو الخءلاب 

علىكانوا لما القديمة المغرب أهل صداقاين، الوقت هذا في يوجد ولهذا 
.(. . الشروط هذه فيها الأوزاعي، مذمث، 

الأجلاءوالعلماء الإسلامية الأمصار في المدينة علم لأهمية توكيد وفي 
أمصارانر ّأن ذللثح في الأمر يوضح )ومما ضقبمؤ؛ قال كنير، فيها 

همأنفتحدون ولا المدينة أهل لملم منقادين كانوا الكوفة، غير ا لمين الم
منمله ومن الأوزاعي، مثل وممر، الشام كاهل العلم، في، أكغاءهم 
قال.ما آخر إلى ، .(١٢.الناميين.

وجودهمن كان وما عمرو، أبى مذهب، حول التفصيل بعض هل-ا والأن، 
،j،Juأمام الشام في اره انهيثم الأنيلي، في ثم الشام، في الفاعل 

مالك.مذهت، أمام الأندلى وفي الشافعي، 

الأوزاعي، ^٥٢)وءاو_إ ! الما.ارك« ت، >)ترتيفي عياض القاصي قال 

\.Mlryاكاوى«: >>سرع )١( 
-م؛\ُ\ّ\)ي\سوو

٥٧



مالكمذهب عليها غلب أن إلى أولا، الأندلس جزيرة وعلى الشام، على 
فانفهلمر(المائتض، بعد 

فيهسق الذي الإجمال( بعد المسألة هذه في القول الذهي الإمام ويفصل 
)ولقدالإسالآم(<! ))تاريخ كتابه في فيقول النبالآء(< أعلام ))محير عن الفول 

ثمومانتجن، المنربن حدود إلى بالأندلس ظاهرآ الأوزاعي مذهب كان 
الأوزاعيمذهب ولكن اللمتثي. يحنى بن يحنن مالك مذمب واشتهر تناقص، 

حذلمبن المحسن ولكن لمائة. وثان الأربعين حدود إلى بدمشق مشهورأ أيضا 
الأوزاعي(هب لخل فيها ينتصر دمشق بجاْع حلقة له 

هذاشأن في بالدكر حولها وما الشام بلاد كثير ابآن الحاففل ويخص 
واني،بن الحسيءن نوفي ومائة وحميءن مع منة روقي • فيقول الذهب 

وفدالشام. أهل فقيه الأوزاعي، عمرو بن الرحمن عبد عمرو أبو والإمام 
منة(؛٣،.مائتي من نحوا مذهبه على البلاد من حولها وما الشام أهل بقي 

شاكرمحمد أحمد الشيخ الخادمة للمذهب الحقبة هذه تحديد على وتابعه 
مائتيمن نحوأ الأوزاعي مذهب على الشام أهل كان )وفد فيقول 

الغيث،(())فتح في أيضا جاء ما وهو ■ ( . . منة. 
مذشمم)وغالب .((! .المذهب.))الديباج في المالكي فرحون ا؛ءن وفال 
مدهبعليها غلب، أن إلى الأندلس جزيرة وعلى الشام على آةةِمح الأوزاعي 

منها(فاشخ المائتين، بعد مالك 

إلىمشيرأ والمهاية(( ))البداية من آخر موطن في كثير ابن الحاففل ويقول 
الأوزاعي!ب، مذهار الحبعد بالشام الشافعي بالمدهث، حكم مون أول 

المدارك«:»'ريب )١( 
ا</\/أ<؛.للدمي: الإملأم« »-ارخ )٢( 
.iiTjWكير: لابن والهاة« »اس )٣( 
,\ _AUشاكر؛ محمد لأحمد الحل علوم ))اختمار شرح الحيثء<، ))الباعث )٤( 
 )0(nrji.

٠٦٢ا/المالكي: فرحون لاين الميم-،،، علهاء أعيان معرفة في الخزهت، ))الديباج )٦( 

٥٨





سلامبن صعمعة إن ت يونس بن أحمد بن الرحمن همد سعيد أبو وقال 
منهمه الأوزاعي، عن وروى ممر مدم اض• عجل أبا يكنى دمشقي 

الأندلس،إلى صار ثم الجمحي، ربيعة بن موسى - علمت فيما - مصر أهل 
الرحمن،عبد بن هشام زمان إلى بالأندلس يزل ولم يقال، فيما عنه وكتب 
الحديثأدخل من أول كان ت وقال ومائة. ثمانين نة ّمن قريبا فيها وتوفي 

إلىبه نأحمل بن علي محمد أبا ولعل فيه. كلامه آخر هدا الأندلس. 
فها(لأ/لاّتقرارْ الأندلس 

الشأنبهيا المعنيين اهتمام يؤكد مما بعضا ولو نل.كر أن هنا يعنينا ولقد 
دخولمن كان ما أولية في سلام بن محعمعة القفيه ؛ل.ور المؤرخين من 
»حذوةكتابه في الحميدى بها صرح والتي الأندلس، الأوزاعي هب مل. 

عساكرابن روى فقد قري—،. من أسلفنا كما الأنا-لسكك ولاة ذكر في المقتص 
أبايكنى سائم، بن )صعمعة قوله: يوص بن سعجد أبي عن نده ب

ممرأهل من عنه روى الاوزاعي، عن يروى مصر، قدم دمشقي، ١^■' عد 
وكتبالأندلس، إلى صار ثم الجمحي، ربيعة بن موسى - علمت يما ف- 

زمانإلى بالأندلس يزل ولم الأندلس، دخل من أول وكان هناك، فيما معه 
ابنغير وذكر ومائة. ثمانين سنة من قريبا بها وتوفي الرحمنن، همد بن هشام 

ومائةعين وتاثنتين منة توفى صعحعة أن الأنا.لس علماء من يونس 
أبيبن عامر الفتيا في مقامه فقام الحكم، الأمير أيام بها ودفن بالجزيرة، 

أ.ءاتا(ل حتى موسى أبي بن وعبدالرحمن جعفر، 
كلاممن رأينا ما ررناريخهك( في يثبن، أن عساكر ابن الحاففل ييع ولم 

يونسابن عن هو حكاه ما أيفا ذكر الحميدي وأن آنفا، الحميدي 

يوحيكلام القرصي بابن المحروق الأزلي الله عبد الوليد ولأبي هدا، 

»ناريحوانظر (، ٥١)• ٠٢٢vسالحميدي: سمد اث عبد لأبي اوضر<< »جذوة )١( 
.٧٩. ٧٨٨؛ دثز«;

.UA/T؛د.نق«: »ظرغ )٢( 
yKiyi :_UIالمدر )٣( 



الأوزاعيعمرو أبي مذهب إدخال في سلام بن صعمعة القفيه بأولية 
عالماء))تاريخ في يقول قةِلبج ذا هو ها بدلك. تصريح دونما الأندلس، 

عنيروى اف. عبد ابا يكنى الشامي، صائم بن )صعصعة الأندلس 
الفتيات، وكانالشاميين، من ونظراتهما العزيز عبد بن سعيد وعن الأوزاعى، 

أياممن وصاورآ معاوية، بن الرحمن عبد الأمير أيام الأندلس في عليه داترة 
فيالشجر غرسن، أيامه وفي بفرطبة، المحالة وولي الرحمن، عبد بن هشام 

وأصحابه.مالك ويكرهه والشاميين، الأوواعي مده—، وهو الجامع، المجد 
،ب، حبيبن للثج الم—عبد • الأندلس أهل من صعمعة عن روى 

.الفقهاء(( ))حلقات فى اكللث< عبد ذكره وقد وغيرهما. ا أيوب بن وعثمان 

بنصعمحعة فدم نال! سعيد أبو أخبرنا ت نال أحمد بن محمد وأخبرنا 
بنمومص - علمتؤ فيما - أهلها من عنه روى عنه، وكتب مهر، سلام 
يقال.فيما عنه وكتبج الأندلس، إلى وصار الجمحى، ربيعة 

ثمانينسنة بها وتوفي لا>؛نا،لس، الحديث، أدخل من أول وكان 
ومائة(

بمجيءانقطاعه قبل الأندلس في الأوزاعي مذهب، ■همن الحديث، ويقولنا 
عنهانقطع الأوزاعي مال-ه—، أن من بينا واصحا أصبح ما إلى ماللن، محيهب، 
والقضاءوالفتوى الفقه ميادين فى يحملوه أن يمكن الدين الرحال من المدد 

أساروند ماللئح. هيج لمن. الصحيح هو العكس وكان ذلك،، إلى وما • •  •
الطيب،(())نفح كتابه في القمحية من الثاني الشن إلى اني التلمالمئرى الشيح 

أهلأن )واعلم I هناك قوله ذلكم لهلان. المأأإلى يعود اخر ب، ثيأتبعه ثم 
الفتح.أول منذ الشام وأهل الأوزاعي، مدهن، عر القديم ر كانوا الأندلس 

الولاةئالثؤ وهو - ١لخاخل الرحمن عبد بن هشام بن الحكم دولة وفي 
وأهلأنس، بن ماللثج رأى إلى الغتوى انتفك - الأمويين من بالأندلس 

تدمشزك( ))تاريخ وينظر ، ١٦٩-  ١٦٨صالقرصي؛ لابن الأندلس^، علماء ررتاريخ )١( 
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والمغرب،بل حميعأ، والأندلس بفرطة، ورأيه ماللث، علم فانتشر الدينة، 
واختياره.الحكم برأى وذلك 

رحلةسبه أن إلى الجمهور لذلك، المقتضى المسبح ثى واختلفوا 
مالك،فمل وصفوا ، الأندلس إلى رجعوا فلما C المدينة إلى الأندلس علماء 
قدمنا(كما فاعفلموه فدره، وجلالة علمه، وسعة 

ومدهب،الأوزاعية إلى الانتماء ساحة على يذكر ما طرائف ومن ، ا هاو 
لأبىالأندلس(ك علماء ))تاريخ فى عليه نقنع ما الأندلس فى الأوزاعى 

بنرزهير • ))زهيرك، اسمه من ترجمة فى عنده جاء ففد القرصي. بن الوليات 
مذهب،على فقيها كان كانة، أبا يكنى قرًلبة، أهل مس البلوى، مالك 

اثرحمهم - أمية نى يحول قبل الأندلس أهل عليه كان ما على الأوزاعى، 
 — C كنانةأبا يحيل كان حبيب بن الملك عبد أن حارث ابن روذكر قال٠ ثم

يقولفكان الأوزاعي، برأى وتمسكه المدينة، أهل مدهب، عن انحرافه على 
•بقول أن إلى ( • • ■ الملي أهل دون بالأوزاعية انفردت إذ دتنى ح I له 

الرحمنعبد بن محمد الأمير أيام صدر في اةقِذبج ماللئ، بن زهير )توفى 
رأ(بخهله(حارثة ابن كتاب من _. ;جءلبمؤ 

الأندلس،ملك سيرة عن الأندلمن مض ال مالكا الإمام إن )ومل: قال: نم )١( 
٠٠مرصته تكن لم الوقت ذلك في العباس بني سترة لكون مالكا فأعجبت ، سيرقر له فوصف 

ماعلى وغيرهما والإهانة، الحبس ْن بالمدية؛ بالعلوية المتصور جعفر أبو صغ لما وكابد 
يزينأن تعالى اف أل نالمخبر: لذلك ه مالك الإمام فقال التاريخ، كتب، نير مشهور هو 

منعلم ما مع الأنل.لري، مللث، إلمر المسالة نتميت، معّناه، هذا كلاما أو بملككم، حرمنا 
•أعلم( تعالى والد الأوزاعى، مذهب وترك مل.هثه، علئ الناّري فحمل ط ودينه مالك، جلالة 
(.٢١٨. ٢١٧؛/الطب_،«; )»نفح 
صا*لا.الفرضي: ابن الوليد لأيي الأندلس« علما، »-ارخ )٢( 
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المعْديوارهاني عمرو أبو الرب١ني 
رلأْقاممع جلب الأفران... تزكيه \و\ي... سداد 

الإمامفدم بما الأمة انمن—1ع أن إلى الإشارة من بد فلا ؤهند، 
لكن، سا بالنافع العلم من هو ما وكل الأخيار، الأئمة من وغيرْ الأوزاعي 

معالمها.تخفى لا ونورانية الاس، حياة في العالم واضحة صّورة على بائيا 
مننة حهو الذي النافع الشامل انملمي بالنهج والجماعف الفرد ناثر وقد 

دبرواأن على قادرين فباتوا والعلم، المعرفة دن ، الحغليم الإسادم ات نح 
ولاخلخاله يثاكو لا الذي التكامل الحماري الوجه على الحياة حركة 
والمكرالنافع، العلم أهل لقيادة بما يحس فرد كل كان وفد لا، ولم عرجا• 
الدانيوجوده خلله في بانممل يتحمز الذي الأثر حياته، في أثر من المليم 

للعالمالتقدير من الكثير صحبه الذي الأمر الإسادم، أرائه الذي الحقيقي 
حنعن ناهيك بحسبان، منه دائما الأخر واليوم الأة، يخشى الن-ي الناصح 

علىمستهلاع بجهد يبخلوا لم الدن عمرو أبي أمثال من البررة يأولئل—، الغلن 
ومرابطةونصحا وتعليما، وعلما ، ودريا يرمحا الرباني، النهج ؤلريق 

افه•محل في 

الأصالةمن حو في التاريخ، إلينا يحمل أن بدعا يكن لم هنا ومن 
بينالإنسانية وال،كرامة الحرية مرن حو في الناشئ التواوم أخبار والوعي، 

اض،من هدى على المسالم المجتمع في الحركة موطن هي التي القاعدة 
مبلغبلغ الدي التواوم ذللثح بالقفل. عرفانا الأعادم اللماء أولئلثح وبين 

التقدير.وكامل الحب 

والمةالفقه إمام عمرو أبي على الثناء من ونرى رأينا ما ذللث، عيون من 
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فيالشهادة إلى يتهشر وهو الإسادم ثغور من ثغر في مرابطا قضى الذي 
هدهمن شيء إلى يومئ عيام بن إسماعيل ذا هو ها اض. سبيل 
_تالإشارة '،سفنا كما - فيقول 

تيقولون فسحمنهم ومائة، أربعين سة الدوة غزاة من الناس )انقلب 
؛قال سعيد حدثنا مسهر، أبو أخبرنا ت ويقول . الأمة(ر عالم اليوم الأوراعي 

قلتت يقول شعيب بن محمد وسمعت ، الشام أهل عالم هو رالأوزاعي 
منارفع ا عندنهو قال: مكحول؟ من الأو3اءي أين بزبد■• بن لأمية 

دائرةأوصع هو ريب باد ت قلت ت أمية قول على تعقيبا الذهبي قال مكحول، 
.، مكحول(أمن العلم في 

شعيببن محمد عن عساكر ابن الحافنل عند أحرى رواية فى وحاء 
فال؛مكحول؟ من الأوزاعي أين عثمان؛ أبي بن يزيد بن لأمية )قلت قال؛ 
أصحابرأى قد مكحولأ إن له؛ قفلت مكحول، من أرفع عندنا هو 

نفسه،في الأوزاعي فضل فأين رآهم، قد كان ؤإن قال؛ ه، اف رسول 
بالحق(والقول والوؤع، العبادة، جمع وقد 

الأخرى خصله المباركة السمات هذه تذكرنا أن الخجب من عجبا وليس 
المايذة،بصيرته هي تلكم معها، واصح بشكل تتكامل بل عنها، أهمية نقل 

ابنالإمام روى والمنة. الإسادم عن نتجاوز. أن الحق على غيرة - وذندْ 
وكان- ار يبن موسى حدثني قال؛ أنه علقمة بن عقية عن بسنده حاتم أبي 

أنفىولا أبصر أحدآ رأيت )ما يقول؛ - سنة عثرة أربع مكحولأ صم، 
ابنللحافغل رواية وفي الأوزاءى(أن• من - السنة أو - الإسادم عن للغل 

مارأينا هنا من الإسادم(. عن للغل أنفى ولا أنظر أحدأ رأيت )ما عساكر؛ 

الملأء«;أعلام »ص \٣، ٦/١٤ام«; ءابن >>مخم ر|نظر )١( 
الملأ،«:اعادم »ّير )٢( 
هما/أا"ا.دثق«: »تارخ )٣( 
الكمال«:»تهذب , WAjroماكر: ابن 'ل \إا-والتعدل«: الجرح »-ذدمة )٤( 
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ذكرتإذا مبلنه ، المقلي^ الإمام من القادة الشهادة لهذه تفديرك وبملغ 
ابنوص ومائة عشرة ثلاث سنة أفتى - نة الفي إمامته مع - الأوراعي أن 

مسائلفي عمره من عشرة الثالثة في أفنى وأنه سنة، وعشرين حمس 
قريب.من رأسا .كما ، ٢١٠٠٣

بنعلي فول هنا محيذكر • ئه مات حتى عمره بقية يفتي بزل ولم 
ديناربن وعمرو الزهري ت ستة على يدور الإسناد فادا )نظرت المديني؛ 

علمصار نم والأعمش، الهمداني إسحاق وأبي كشر أبي بن ويحص وقتادة 
،.الأوزاعي(ر عمرو بن الرحمن عثد إلى الشام أهل من المنة هؤلاء 

عمرو،أبي في ييحدفه الشافعي قول يدكرنا أن بمكان البداهة ومن 
استتباهلمجال في الخيرة أبعادها لها عائقة وهي بالسنة، فقهه عائقة وحول 

المعالسمصعيدي على الحكم إعطاء في والدفة الموصى، من الأحكام 
.. . فيه ومن لم المالمجتمع في الحياة لواقع مستنيرة معرفة في والإفناء 

أبيعند )كنتر قال العناد الوهاب عيد بن محمد حدث ما يذكرنا أن 
عجبا،شانه كان الرحل ذاك إن فقال; الأوزاعي، فدكر المراري، إسحاق 

فيهشدي ما لوساول: فيقول الأثر، في عندنا الذي الشيء عن بال كان 
عندنا.الذي الأثر يعدو فلا الجواب، عليه يرد حتى بلجاحته، فيبتلى شيء، 

هذامن نال؛ نم فغفب، بالوحي، شبيه هذا إسعحاق؛ أيا يا آحر! فقال 
منهيقدم لا الأثر، في عندنا هو كما الجواب عليه يرد وافه كان نعجته؟ 
منعليه كان ما ويؤكد بصدق هذا وكل • مقل.ما( يؤخر ولا موحرآ، 

الفقه.في الإمامة ْع السنة في الإمامة 

للأبدانوانماب للدنيا كالشص الشانعي الاط.( )كان أولاد،; لأحد أحمد الأئ، نال )١( 
ءوض؟(ؤمن لهما نهل 

؛)ررالعلبقات،، نة(. عشرة تلاث وله الفقه عن )وسل ت الشيرازي إسحاق أبو قال )٢( 
•(UU

واكُد;ل«:الجرح »مدئ )٣( 
.٠١٦٢  Iv٥/١٦١ دمثزك( ))تاريخ ، ١٨٤ا/والتعديلببت الجرح ))تقدمة )٤( 
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)محممعتا> قال السادكوثمى داود بن محليمان عن وغيره عساكر ابن روى 
الأوزاعيفقال بمنى، والثوري الأوزاعي اجتمع ت يقول منة بن سنيان 

حدثنات الثوري فقال ورفعه؟ الركؤع حمض في يديك ترفع لا لم للثوري؛ 
عنسالم عن الزهري عن لك أروي الأوزاعي: فقال . . زاد. أبي بن يزيد 
الحديث،صعيف رجل زياد أبي بن بيزيد وتعارصني ه، المي عن أبيه 

كرثكأنائ، الأوزاعى! فقال سفيان، وجه فاحمار للسنة! مخالف وحديثه 
قال!الحق؛ على أينا نلتعن المقام إلى بتا فم ت فقال نعم، ت قال تح؟ قلما 

.احتد( قد الأوزاعي رأى لما سفيان م فتي
الدعاءفى أشف ررالتعزا، من ه، نفمن الأخر متا كل ينصفح ت نلتعن 

ه.نفعلى 

عنزياد أبى بن يزيد حدثنا تمامه! قءلفؤ الثوري أوردْ الدي والحدث 
افتتحإذا اركان ه افه رسول أن الثراء عن لملي أبي بن الرحمس عبد 

روايةمن داود أبو أحرجه ثعود® لا نم أذنيه، من مريب إلى يديه رغ الصلاة 
حدثناقال؛ الزهري، محمد بن الله عبد حدثنا قال؛ ثم يزيد، عن يلثح ثر 

سفيان؛لنا نال يعودا؛ لا اءثم إ يقل لم شريك حدث نحو يزيد عن سفيان 
يعود((,لا )رثم بعد؛ بالكوفة لما قال 

يزيدعن إدريس( وابن وخالد هشم الحديث هدا وروى داود؛ أبو قال 
.، يعوداال لا راثم يذكروا لم 

إنمافمن كان وما الأوزاعى، إليه ذهِإ ما يؤيد كله هدا أن والملاحفل 
الله.رحمهما وأدبه الثوري سفيان 

قالكما - زياد أبى بن يزيد ح لفحفضعيفا يفلل الحدبنح إستاد أن على 
آخرفي يزيل لقن إنما • المارذْلني قال الخيري؛ وقال - الأوزاعي الإمام 

١١٣. لأإ(ا\\ اوبلأ،«: ١^٢ »سر ، W'lToعساكر: لأبن دثق« »'اريخ )١( 
ممر:لأبن واوهاة« »اودوة 
٣.الحاشية وانظر (. ٧٥٠-  ٧٤٩)الصلاة: محاب  ٤٧٨/١داود«: أبي »سنى )٢( 





الاوزاعي...مكانه عظم 
الأمهصمد على أقرانه من العاملين ء ١aار٠لوأخلاق 

الشام،أهل عالم الإمام ْع جديدة خطوة نخطو نكاد لا اضا سبحان 
والعبادةالعلم أهل من وصرباءه بأنه يقينا يزيدنا مثله ما على نفع حتى 

فيالفقه وأهلة والسنة بالكتاب العالم من افه آتاهم فيما يفرطوا لم والوؤع 
العلمهدا تبلخ في وأحسنوا علموا، يما المخلص العمل أمانة فأدوا الدين، 
روايةالسنة على الحقاْل ومحلأمة بالدليل، الفقه نوامه منهج وفق للناس 

تربيةوأحسنوا بينهم، فما التعامل في الأخلاقية الجادة على وكانوا ودراية، 
فيالإمامة إلى وحمحوا والتقوى، الاستقامة على أمرهم اف ولاهم من 

كانما كائنا افّ، كلمة إعلاء فى الصاعدة الطريق لأواء على صبرأ المحرفة 
اللهمحبة في الصدق يقتضيه وما الخيرات، في المسارعة على ودأبا الثمن، 

علىالمقيمون الله، بعهد الموفون به وعد ما بحقيقة والإيمان ورسوله، 
للمتقين.العاقبة وأن وأهله، الحق نصرة 

الله،مع الأدب من الأوزاعي علم صحبإ فيما القول، من سق وما 
يقودناالثوري، سفيان أمثال، س إخوانه ْع التعامل وحسن للخلق، والتواضع 

فيلا عمرو، لأبي القدير عظيم من وغيرْ الاورثم، عن بمدر كان ما إلى 
أنينبغي مجا يعلمونهم الناس س ملأ على ولكن ، ب، فحالخاصة المجالس 

الهدى،مصابيح أنهم لما العاملض لعلمائها تفدير من الأمة عليه تكون 
العالمين.رب مرصاة إلى المأمونة الهلريق ومعالم 

بنالأحنف ولد س رحل حدثني ^١^ اليروتي الوليد بن انماس حدث 
لفيهحتى خرج الأوزاعي، مقدم - بمكة وهو - الاورتم، بلغ رلما قال،؛ قيس 
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الهزلأي على لام الرد اكفني بمي، يا ت لابنه وفال الع، ؤيذكر ويكر، 
،•^٩ ربي عن يشعلوني 
صاحبروى مما غرابة فلا التمخض: بين كذلك الأمر كان ؤإذا 
توبةأبا )سمعت، قال: نجاني الهالحسن بن علي عن والتعديلكك ررالجرح 

الثوري،سفيان حاء كلثوم: بن سلمة مال يقول: - نافع بن الربتع عني ي- 
منهماكذ أؤلرى قد العصر إلى الأولى من فجلسا الأوزاعي، على فدخل 
لصاحبه(رأ،.توقيرأ 

العلمفي المنزلة رفيع من عليه كانوا بما الأفذاذ هؤلاء أن ، حافوغير 
والإخلاصالية، وحن بحانه، ّض الخثية بنور القلِؤ ؤإشراق والعمل، 

حماةفي سقطوا من على حجة سلوكهم يفلل • • • يدرون وما ياخذون فيما 
يصيبونها،دنيا همهم يكون أن حضيص إلى بالعلم والنزول للهوى، الهناعت 

وأهله.الحق الب، حعلى بها ينعمون زائلة سهرة أو سلْلان، ذي من قربا أو 
فيالحق فالعالم الإسالأم، عرف في وأهله النافع العلم حفيقة هكذا وما 
وليسالمواطن في والصدق اض بخشية علمه اقترن من هو الدين هذا ، عرف

الدنيا.طلاب، من وأمئالهم السلاطين علماء من الفارغة الدعاوى أهل كدك 

سنةالمتوفى الدستوائي هشام بكر أبي الإمام الحجة الحاففل عن يروى 
،كيفللعالم )عجبت، يقول! كان أنه ومائة ين وحمأرع أد وحمسيان ثلايئ، 

لنا،لا ننجو )ليتنا يقول: وكان -(. والغفلة الأسر صحلل، بٌٌي، ~ يضحلث، 
قلبهتثوب، أن من الخوف دائم كان بل ، ب، فحهذا وليس . علينا( ولا 

الل.متوانيهثهام 'معن، عمارة: بن عون قال الإخلاص. عدم من ثائبة 
أريدالحديث، أطالب، قهل يومأ ذهبن، إني * أقول أن أستْلع ما )وافه • يقول 

افهوجه به 

.ir\/Uال؛لأء«; أيلام »سر )١( 
'ا؟ا/ا/،واكديل«: الجرح »-شدْة )٢( 
\.aY/Vاولأء«: أعلام »سر )٣( 
ب/'آها.ف: المدر )٤( 





ما،يومأ فيها وينظر يخرنها مثمنة كتبا يحصل أل عنهم المدرس غاية 
تيعضهم نال كما والعفو، النجاة اف فنسأل يقرره؛ ولا يورده، ما نمحق 

 Uعاوا(لآ،.رأت ولا عالم نا أ

اليوم مقامه اف أملى العلم، الذهي الإمام قاله الذي هذا بعد - وأراني 
ماتوكيد من مزيد إلى وقا م- فه يومئذ والأمر ثبنا لنفس نفس تمللث، 

فيالمدق كل صادقان شريكان والثوري الأوزاعي أل من قريب من أملفت 
فدر0حق أخاه كل وقدر الأخلاقي، والمحور الأدب حائه التزام 

الربانيةالهراية سلطان تحقيق الرباني الرحل عند المهم لأن ه، فه طاعة 
عنمخالفة من الوفاض خالي افه يلقى وأن الأمة، في وسنة كتاب من 

دعابما متخالقا افه، بخثية ه نفآخذأ الكتاب، به نزل الذي الحق طريق 
علىافه في والبغض افه في الحب من والسلام الصلاة عليه ااأ4 رمحول إليه 

الرزاق:عبد قال بالله. موصولا القلح يكون وأن الية، في الإخلاص شنن 
فيهايقوم رحلا الأمة لهذه اختر ت قيل )لو يقول؛ الأوزاعي سمعت 
سفيانلهم لاخترت - لام والالصلاة عليه - نبيه وسنة افه بكتاب 

اكورتم،(أى•

نلمذوامن نوحيه على حرصه من كان ما عمرو لأبى يذكر ومما ^اإ 
روىكالذي لفح. الباثار والأخذ ه، الصحابة عن حاء ما تقديم إلى علته 
ّمعأنه اليروتي مريد بن الولد عن - نل من سلف كما - عساكر ابن 

وآراءؤإياك الناس، رفضك ؤإن محملفح من باثار )عليلث، يقول؛ الأوزاعي 
طريقعلى منه ن، وأنينجلي الأمر فإن بالقول، للث، زخرفوه ؤإن الرحال، 

(r)/ , ممتمم\

محنأحدا نذكر لا بقية، )يا الأوزاعي• نال I الوليد بن بقية وقال 

\.oy/vاولأ،«; اعلأم »سر )١( 
U/\<؛T.ف: المدر )٢( 
U١٢/• »اور«: *آ، ه"ا/*ءام«: »اين )٣( 
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عنجاء ما العلم  ١٠بقية يا بخير• إلا - واللام الصلاة عليه - نبيك أصحاب 
بعلم(لا،.فلمس محهم يجئ لم وما ه، محمد أصحاب 

عاليحب يجتمع )لا • الأوزاعي نال مزبد• بن والوليد بقية ونال 
.٢ مومن(ر قلب في إلا . وعثمان 

وفالة، على )اصبر قال: الأوزاعي عن الغزاري إسحاق أبي وعن 
ملفكمبيل واملك كموا، عما وكف قالوا، فيما وقل القوم، وقف حيث 

.، (ر يعهم ما يعك فانه المالح 
حيثمانة المع )ندور يقول: الأوزاعي سمعت قال: بقية وحدث 
دارت(ر؛،.

بج!>مح1>تة1ؤ

.U١٢/• »السر«: هما*آ، ءام«: »اين )١( 
ْ"ا/ا-آ.U/«: »اين ، ١٢ج• ض: انمدر )٢( 
•؟.•ْ"ا/.اسرف:)٣( 

>أ.ْ'م"رأ(»اينءسام«;
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اسهعلى وامميرة الربان؛ين أخلاق 
لاوزاعىاس 

عمروأبي الإسلام شيح ماف من طاقة على الكلام من تقدم ما 
-الأئمة من عمحرييه وبين بينه المتبادل الصادق التوقير وظاهره الأوواعي، 

التوقيرظاهرة بان التذكير على يحملنا - والرضوان الرحمة وعليهم عليه 
العلمأئمة من الصفوة أولئك عاليه كان وما يومذاك، العاملين للعلماء 

والحبالرفيع، بالأدب المزدان والتعامل بينهم، فيما الود من والملاح 
الإسلاميمنعه بما اليقين زيادة على تبعنا حضارية ظاهرة والتواضع، الجلم، 

اممهرسول - القيم ابن الإمام يقول كما - عدلهم الدين العلماء نفوس في 
الخالين،تحريم، عنه ينمرن عدوله حلم، كل من الخالم هذا ®يحمل بقوله) 

النه،من الخشية لسالهلان حضؤع من ٢ الجاهلين١١١ وتأؤيل المطلين، وانتحال 
الخاملينالخلماء بأخلاق التخلق عن النفوس ضعفاء يثقل ما كل عن وتريع 

الأنبياء!ورثة 

الذينأولثلث، على والاستقامة التحقيق أهل نعي الباب هذا في ويذكر 
عنبعيدا المعرفة، أ؛واب، من حملة جمع على - اللم باسم - يقتمرون 

افهوحشية القس، ومحاسبة واكحقق، الممون وعن بالخلم، والخمل الدقة 
بهديالقس وأخذ الله، ْع والأدب والواضع والباطن، الظاهر في ومراقبته 

دلاكتبيان غي وأفاض الموفعين<< »إءلأم القيم كتابه في القيم ابن الإمام أورده )١( 
البرعانالهندى المتقي علي للعادمة والأسال« الأنوال سنن في العمال »كتز وينظر ومعانيه• 

(.٢٨٩١٨)•ا/ا-تماا فوري: 
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نعمهم الذين أصمحابه يرة بوالاقتداء لام، والالحادة عليه الممعلمى 
وعاءمنهم الواحد فيعنسرون ان، بإحلهم والتابعين هذا، قي القدوة 

يفترنلم علمه دام ما الإسلامي، بالممطلح عالما وليس لالمعالومادنإ 
أالسلوك في الخشية هذه على وتوت_، وما اش بخشية 

الوؤعالعائمة شيخه عن )رالمد-محل(< كتابه في ينقل الحاج ابن هذا 
مختمرنرح في النفوس ))بهجة صاحمب، جمرة أبي بن محمل أبي العامل 

)كان: آجءزفؤ قال ؤيجليها. الحقيقة هذه يؤكد ما -  ٥٦٩٩المتوفى اوخاري<< 
وقتهعلماء من واحد له ذكر إذا ثقبمؤ - جمرة أبي ابن - محمد أبو سيدي 
يقول!العلم بفضيلة ذاك إن عليه ويثنى ذكر، مما طرف إلى يني، ممن 
أهله،غير إلى يتنب أن العلم منصب، على تيءلبمه منه خوفا ناقل، ناقل 

هوؤإنما الحقيقة، في بعالم ليس النائل لأن كذبا ذللث، يكون أن من وخوفا 
منوجه على نمله كان إذا هذا والقصار، والحداد كالخيامحل أمخ من صانع 

النقلهو ليس العلم لأن منه باق تعاذ فيدجالأ كان ؤإلأ والأمانة، الصحة 
ؤإنماالرواية، بكثرة العلم ليس ؛ هءلبمؤ ماللث، قاله ما العلم ؤإنما ، فحسب، 

القلوبظ(لا،.في الله مذفه نور العلم 

دينهوداع ظهريآ بعلمه العمل اتحد الذي الرحل هدا يكون أن وحاثسا 
الأيةعنتهم الذين أوككا من واحدا - امرأ وهذا - غيره بدنيا أو بدنياه 

ثادم1أين وأثألإقه هو إلا إلن لا آثم أق ؤسإّد ؛ Jعالئ بقوله الكريمه 
عدلهمالذين أو ء_مران[ ]آل .٤١٠ ألحاًبج> آلنجر م إلا إلته لأ ألتنلأ 
القيم.لابن كلمة في وذكرنا مبق كما ، افه رمول 

الأوزاعىبين ألماد التعامل سماحق على القول من مبق فيما رأيناه والذي 
يعيدناتوقيره وعغلمم الأوراعي ْع صّفيان أدب من كان وما الثوري وصفيان 

بالخبرالفياضة الماحق على اصتل من مزيد فيها الض الرواية لخك إلى 
والدروس•

أ/ماا.الحاج! لأبن ))اسحل« وانفلر 
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نهوأمر على ومالك والأوزاعى الثوري اجتمع رإذا ■' ومبمو وثلاثس 
)١(/-

اسنه 

ييعلم ذلك أجل من العض. على فهمها يلشس قد العبارة هذْ أن على 
فقاللالآوت-ِاس، دفعا راهويه بن اسمحاق مراد يوصح أن الذهبي الإمام 
بعده.من الراشدون والخلفاء النبي سنه ما السنة بل رقك! ؛ طه 

أوخلنيا إجماعا وحديثا قديما الأمة علماء عليه اجتمعثؤ ما هو والإجماع 
باجتهادهلفول تابعيهم أو التابعين من الإجماع ^ا عأن ئد فمن مكوتيأ، 
مييفاد الأئمة كثار س الالكورين الثلاثة خالف س فأما له. احتمل 
مسالةعلى اجتمعوا إذا أتهم إسحاق مراد ؤإنما للسنة. ولا للأجماع، مخالفا 

الأئمةاختلف فيما الحق يوجد يكاد لا اليوم؛ نقول كما غالبا، حق فهو 
إجماعيكون لا مسألة على اتفاقهم ان اعترافا مع خلافه، على الأربعة 
خلأفها(رآ،.في الحق بان علها انقموا مسألة في تجزم أن ونهاب الأمة، 

الأئمةهزلأء بمهج الوثوق عر تحمل التي الأدلة أكثر فما ليند، 
منعليه كانوا وما والمال.اكرة، والدرس والتعليم الحلم شؤون في الأخيار 

عنالواحد عبد بن عمر حدث وأمانة. ودراية رواية ذلك في الخياطة 
إلنودفع عني، اروها فقال؛ صحيفة، الزهري إلز ردفع • قال الأوزاعى 

حدثناذكوان; ابن فقال عنى، اروها فقالI صحيفة، كثير أبي بن يحيى 
،.الصحيفة(؛ يعنى - بها نحدث ولا بها، نعمل الأوزاعى؛ نال قال؛ الوليد 
الرواية.في الوهم من يخاف فكانه 

الدارءسأحوج كان ما مميزة سمّة هؤلاء عند د.يد. اإبالمنهج والأخذ 
كلفي وتدقيقا الرجال، أفواه من أخن.ا إليها، ومريئه وشيخه العلم وُألالب 
والوهم.الختلمأ 'دريحة ّو\ وكثيرة، صغيرة 

الرجاليتلقاه كريما العلم هذا كان يقول: الأوزاعي ركان الوليد: قال 

.V١١/؛■الملأء«: أعلام »م )١( 
الملأ،«:أعلام »سر انفلر )٢( 
.U١١/، الملأ،«: أعلام »سير انفلر )٣( 
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وأصلاْتولى، ما قك اممه ولأم المومنن ميل همر واتح حالفها ومن أبصر، 
مصيرأ(را/وساءت جهنم 

النردى،للهوى ءلاعة متنها يركب ومن الغلال، بدعة على حرب وفى 
الثبتالرباني الإمام وهو - باض بن المقيل يندد الشيهنان، فئة إلى وانحيازا 

اللهأحبمل بدعة صاحب أحب )من ت فيقول يحبه، وبمن بالميتيع - الإسلام شيخ 
عمل.اممه إلئ البدعق لصاحب يرتفع لا قلبه، من الإسلام نور وأحرج عمله، 

يورثصاحب؛دعة إلى الرحل ونقلن القلب، يجلو المؤمن إلى المؤمن نغلر 
الحتكمة(لى.تعقل لم بدعي صاحب إلى جلس من العمى• 

منعليه كان وما عمرو، أبى سلوك في النورانية النبوي الهدي وآثار 
الورسوله: الله مرصاة ذلك في وأن الأمة، في النافع العلم منزلة توكيد 
بصيرة.ذي على تخفى 

هذافي لام والالصلاة عليه المصطفى هدي من الأمة إلى نقله ومما 
البرعبد وابن والتارخ،ك ررالمعرفة في وي القأحرج ما بنحو وذللن، - الشأن 

عندكنت، قال: قيس بن كثير عن روى ما وقفله« العلم بيان »جاْع في 
؛،JLJLiٌمن • يقول الله رسول ّسممن، فمال: منق بد هء اكرداء أبى 

الملائكةؤإن الجنة، ؤلرق من طريقا به افه >__، علما، فيه يطل_، طريقا 
السماواتفي من للعالم ليستغفر وإنه العلم، لهنالج، رصا أجنحتها لتص،ع 

القمركفضل العابئ على العالم فضل ؤإن البحر، في الحيتان حتى والأرض 
لمالأنبياء ؤإن الأنبياء، ورئة العلماء ؤإن الكواكس؟،، سائر على البدر ليلة 

وافر؛ارم.بحثل أحد به أحد فمن العلم، ورثوا ؤإنما دثنارآ، ولا درهما يورثوا 
إلىالتهللع مدة عنده يحيين، أن العبد على الله فضل من أن ريبا ولا 

والتارخ«:))المرفه وانظر ، ٤٣٦- البغدادي: للخيب، والغفه« ))الفقيه )١( 
٣٨٦/٣.
XMlA))الير«: )٢( 
لأبنوفضله« العلم بيان >)حامع ، ٤ • ٢ . ٤ • ١ م ؛ والت1روخ« ))المعرفة انفلر )٣( 

٣٧/١ّالبر: عبد 
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صردبن صرار نعيم أبي عن نده بالبغدادي الخطيبؤ وروى * ا( الحدي
حملتمن اللحن ؤإنما يعربون، )كانوا I بقول الأوزاعي ممعن فال؛ 

١^١^٠١(فأعربوا الحديثح، 

أبياهتمام من تاحد كانت التي القضية هذْ أن ت عليه التنبيه يجدر ومما 
صعيدعلى الأهمية بالغة قفية هى منه، شيء على وقفنا الذي القدر عمرو 

الصلاةعليه الكريم الرصول حديث في اللحن من اللففل سلامة على الحرص 
علىكان أنه خصوصا مشكور، مذكور الأوزاعي واهتمام لام، وال

ويآكتِح.به يراسل والأسلوب بها، والأداء الكها مالعربية، في عظمى منزلة 
زمنالأوزاعي كتب )احنرفت، I يقول، الوليل، سمعّتح ت عمار بن هشام فال، 

بنسخها،رحل فأتاه ، ئنداقا عثر ثلاثة - ٥١٣٠ستة الشام في أي - الرجفة 
لشيءعرض فما بيدك، ؤإصلاحك، كتبلل، نسخة هل،ه عمرو! أبا يا ت فقال، 
محنكثيرة مواقم، إلى مضافا هذا، إمامنا وموقف، ُ الدنيا( فارق حتى منّها 

إلىالدعرة من الغاية تحقيق في إسهام أيما أسهم النابهين، والأعلام الأئمة 
لله.والحمل، - وحد إن - اللحن إصلاح 

يقومأن باس رلأ ؛ قال، فقفي الشعبي عن جابر، ء_ان سريك حدُثف 
شريكعن نمير ابن عن بنده البر عبد ابن وروى ،٠ الحديثا(ل في اللحن 

بنمحمد يعنى - جعفر وأبا - الشعبي يعنى - عامرا )ّالتإ ت قال، جابر ء٢ن 
عن- رياح أبي ابن بعني - وعطاء - محمد ابن يعني - والقاسم - علي 

؛فقالواأعربه؟ أم سمعّت، كما به أحدث فيلحى، ؛الحل،ي،ث، يحدت الرجل 
■لأ،دأم%' 

،\\.V/5الملأء«: أيلام »سر ، ١٩• ٨٠٥دمئق«; »تارخ )١( 
صا-ه'ا.اروس: م في »الكفاة وانظر )٢( 
أحبهالأصمعي: قال الحساب، صحيفة الفنداق! الشثه: العرب(،: ررلسان فى جاء )٣( 

.١٨٤ماض: للقاضي »الإكاع« ويفر (، ٦٦٢) ٥٢٤اكاصل«: »اوحدث >ه( 
(,٤٥٦) ٣٤ا/• وفضله(، العلم بيان ررجاْع وانظر )٦( 
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الأصمعيالعرب لسان الأدب، حجة الحاففل، العلامة الإمام وهذا 
فىلحى )من ت يمول زيد بن حماد سمعت، يقول فرب بن المللث، عبد 

عنى(لا،.يحدث فليس حديثي، 
مهلبن محمد حدث ما الباب هذا في المحنرة الطرائف ومن 
يعنيِ أيوب عند )كنا نال! زيد بن حماد حيننا ت نال ابه-لي 

صاحب— الفراهيدي أحمد بن الخليل وعندء فلحن، فحدثنا — ختياني ال
أيوب:فقال الخليل، وجهه إلى فنظر - العروض علم ومنشئ العرية 
—وفضله علمه فى هو من وهو ~ ب أيه أدرك أرأيت،! * الله( أصتعفر 

بكلولنذكر اممه. فاستغفر ، ه؛ اغ رمحول حديث، من لنقل في لحن أنه 
الذوقبعبير المفمخة - الجميع الله رحم - الخليل طريفة تفدير 

هذْأديت، وقد وجهه، إلى بالنظر اكتفى إذ أيوب، تنبيهه فى والحكمة 
أيوب.فاستغفر الغرض، الظرة 

بنالله عبد بن يحمد عن الطائفي سليم بن يحين روى ما وجمل 
تحدثفلا والخهلا اللحى فيم الحديث، صمعت، )إذا قالI أنه عثمان بن عمرو 

ذهب،ما قريب، من بنا مر وقد . يلحنون( يكونوا لم إنهم بالصواب، إلا 
رجلمن يسمعه حدبثط في اللحن بتقويم بأس لا أنه من معين بن يجن إليه 

داودا أبتط معحمت فال على بن محمد عبيد أبو وحدث ٠ . آخر. 
فيلحن كل يقوم صالح بن أحمد )كان يقول الأمحعن، بن ان ّاليه_

الحديث،(

المرويايتحتلكم محان في عياصى القاصي قول إلى هنا الإمارة وتحن 
اصطحابهاعلى حملنا والتي وتعريبه، اللحن إصلاح موضع فى ومامحاكلها 

.٢٩٧للخيح »الكفايث« واننلر )١( 
(.٦٦٧)الفاٍل«: »المءا.ث )٢( 
(.٦٦٨) ٥٢٦انابق; المدر )٣( 

.٨٩ص: واظر )٤( 
XU/rللمعاني: الأفك1ر« »رصح ، ٢٩٨»الكفا;ة«: )٥( 
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بالمعنى؛الحديث رواية 

.الأوزاعي الإمام أذكرناه الذي اللحن بموضع يتمل ومما هذا، 
روايةجواز في الرأي اختلاف، من المصائر إلينا نحمل ما - مثواه القه أكرم 

منلعل التفصيل، في اادخول، عن وبعتدأ الجواز• عدم أو بالمعنى الحديث، 
قهقهالشافعي إدريس بن محمد المطلي الإمام إليه ذهن، ما نورد أن الخير 

الت4.شاء إن ويفتي غني ما ذللث، فمي 
حتىالخاصة بخبر الحجة تقوم )ولا فوله؛ ررالرمالة« كتابه في حاء 

فيبالصدق معروفا دينه، في ثقة به حدث من يكون أن منها أمررآت يجمع 
،الالففل من الحديثح معاني يحيل بما عالما يه، يحدث لما عاقلا' حيينه، 

علىبه يحدث لا سمع، كما بحروفه الحديث، يودي ممن يكول وأن 
لمت معناه يحيل بما عالم غير وهو المعنى على يه حدث إذا لأنه المعنى، 

يخافطوجه يبق لم بحروفه، أداه ؤإذا الحرام، إلى الحلال يحيل لعله يدر 
رإنلكتابه حافظا ، حمفله من به حدث إن حافظا يكون وأن إحالته، فيه 

منبريا حديثهم، وافق الحديث، في الحففل أهل نرك إذا كتابه( من حدث 
عنيحدث أو ، منه مع يلم ما لقي عمن يحدث مدلآ يكون أن 

واللام.الصلاة عليه الني عن حلاقه الثقاينح يحدث ما الخم، 
إلىموصولا' ؛الحديث، ينتهي حتى حدثه، ممن فوقه من هك.ن.ا ويكون 

حدثه،لن مبن، منهم واحد كل لأن دونه، إليه به انتهى من إلى أو ، . الني 
٠آ وصمغ(ر عما منهم واحد كل في يستغنى فلا ، عنه حدث من على ومثبت 

١٠٠) ٢٧٢.  ٢٧٠»الرسالأ«: وانظر )١(   ١. ٠ ٠ ٠٢.)
المرائيالربح إلى ١لرامهر٠wJي القاصي أصنده كما النهس هدا نثبت أن الخير من ولعل 
بنيحين )حدثنا ت نصه ما الفاصل« >>المحدث ت كتابه محي فقال ٠ الشافعي الإمام صاحب 

فيثقة بالسنة، عالما المحدث ؤيكون الشافعي محال قال حدثهم الربح أن الساجي زكريا 
االحديث معاني من يحمل بما عالما ا يحدث فيما عدلا حديثه، في بالصدق معروفا دينه، 
المحنن،علن يحدث لا سمعه، كما بحروفه الحديث يودى ممن يكون أو الغلط، عن بعيدا 

١لحالآليحمل لعله يدري لا - مهنا0 يحتمل بما عالم غير وهو ، الممّن علن حدث إدا لأنه 
إذاًحاففلا ؤيكون الحديث، إحالة به يخاف وحه يبق لم إ بحروفه أداه فإذا الحرام؛ علن 



والترسلالكتابة 

عمروأبي موقف يدكرتا أن ت بمكان البداهة من فلعل ت يهني 
الصلةمن هو عليه كان ما ؤإصلاحه النبوي الحديث في اللحن نضبة من 

محنبه اشّنهر وما والترسل، الكتابة محي الراغ وأسلوبه بالعربية، الحميمة 
كيلك،الأمر دام وما ترجمته• بدء عند إليه الإسارة سبقت ما وهو ذلك، 

بنمنصور عن الذهبي رواء ؤلريقه ومن ام، عابن الحافظ روى ما فلذم 
المنصورعلى ترد )لكنت ت قال المتصور لكب اض عبد أبى عن حازم أبى 
فكانتالإحابة، عن كتابه ؤيعجز بها، يعجب كتب ريحةِفبج الأوراعى من 

انااستحفيها النظر فيكثر الخمور، يدي بين وتوضع دفاتر، فى تنخ 
وأشدهمعنده كتابه أحظى من ولكن - مجالي بن ليمان لفقال لألفاظها، 

واشفقال! تاما، جوابا كته عن الأوزاعى تجتب أن يجب صنت'؛ فى تقدما 
فىنظما لا< ؤإن أحن، ما عليه أرد ؤإنما ، ذللث، أحسن ما المؤمنين أمير يا 

أستعينوانا عنه، إحابثه على يفدر الناس جميع من أحدا أظن لا الكنبا 
الآفاق(أأ،.فى تكاتبه ممن يعرفها لا من على بألفاظه 

،مدلسا يكون أن يؤمن ، كتابه من حدث إن لكتابه حانفلآ ، حفظه من دى أً 
بخلافهالثقات يحدث بما النبي عمن يحدث أو ، سمع لم بما لقي عمن يحدث 

]لنموصولأ بالحديث ينتهي حتن حديثه، في هكذا ؤيكون والسلام، الصلاة عليه عنه 
العورةنالك وليس ، روايته ض عوارْ لنا بان فقد مرة دلس عرفناه فمن ■ا النبي 
فيانميحة أهل من قبلنا ما منه فنقبل المدق، في بنصيحة ولا حديثه، فنرد كدبا 

ومنحدتني. أو ّممه يقوون حنن حديثا مدلس من نقبل لا ت فنقول الصدق، 
ونقبل، حديثه نقبل لم صحيح كتاب أصل له يكن ولم المحد من تخليطه كثر 

قالللحديث. أمحل وهو العمل يتلقه لم أو العمل تلقاه ، ستعمله الواحد الخبر 
يقبلواألا إلى يذهبون التابعبن ص واحد وعير دالنخمي سيرين ابن وكان • الشافعي 
هذايخالم، العلم أهل ضن أحدأ لقست، وما ت الشافعي قال عرف. عمن إلا الحديث 
.الماومب،( 

(،٤١٩) ٤٠٥- ٤٠٤الخهليب! عجاج محمد الدكتور أحينا تحقيق الفاصل،ي ررالمحدث 
١وة؛  ١٠٣٥.  ١٠٣٣»الرمالة«: واظر  ٠.

,WojVالبالآء«: أعائم »سير هم'ها، دمئق«: »تارخ واظر )١( 
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اف،(لسل في والجهاد والتلاوة، اجد، الموعمارة 
الملفالأوزاعي اتباع عن يروى ما المابة هده فى يذكر ما جمل ومن 

بنالوليد فول العلم، في المذاكرة ثم الصح، صلاة بعد تعالى اف ذكر في 
تطلعحتى سثحانه القه يذكر جلس امح صلى إذا الأوزاعي )كال • لم م

الفقهفي فيتذاكرون يقومون ثم قال! ذللث،. اللف عن وياثر الثمن، 
والحدث(رى.

أبي،عن عمرو بن معاوية بروى الماحة، هذه على أحرى قضية وش 
حقا؟أث أمؤمن يال؛ الرجل في الأوزاعي )قال، •' قاو< المراري إسحاق 

ولمديننا، في نكلفه لم تعمق والشهادة بدعة، ذللث، عن المألة إن قال، 
نافعا(فصلا وذكر خديثح. فيه والمازعة جدل، فيه القول، ثننا، يشرعه 

كانما اتبلع على القائم الأوزاعي موقف أن إلى هنا الإثارة وتجدر 
الملحوفلالحضور له كان ؛ الكتاب، بيان هي التي، بالمنة والأخن• لف، العليه 

معرضفي فةِمح تيمية ابن الإسادم ثيح ءال، العصور. عبر الشأن هنلأا في 
هذاغير في ذكرنا وقد . ١ . ر I الصفات، يإنبات، يتعلق موال، عن إجابته 

جميعمن ذللث، نقل من وألفافل ؛ألفاخلها، وأئمتها الأمة لفإ >.مذهب، الجواب، 
بالإشاتط.اختماص الطوائفج من لأحد يبقى لا ؛حيش، اإه1واوفح 

،المللءيا«ا بن محمل الحن أبو الحرمن شح يكره ما دلل، ومن 
المحول،،الأئمة عن الأصول، في )رالفصول( مسماه الذي كتابه في الكرجي 

والثوري،، ومالك، المافعي، كلام من فيه ذكر والقفول،(( البيع لذوي إلزاما 
عيينة،بن وسفيان - >>الصحيح(( صاحب، - والبخاري حنثل، بن وأحمد 

،يعرفما المنة أصول، فى راهويه بن ؤإمحاق سعل.، بن والليث، والأوزاعى، 
اءتةادهم(أ؛،هيه 

,١٨ا/-الحفاظ«: »تدكرة  ١١٤٣. نمم: لأيي »الحلة« )١( 
AiVirممر: لأبن والهاة«: »اللاة )٢( 
.٤٧٧/٨اكلأ،«; أعلام »سر )٣( 
.١٧٦.  ١٧٥؛/اكاوى«; >>مجموع )٤( 
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المحاقموقفهم في الجهمية على رد0 معرض في الذهبي الإمام وقال 
وقال. .).الأوراعي! الإمام يقوله وما السلف بقول بادئا الساحة هذه على 

افهإن ت نقول - متوافرون والتابعون - كنا ت وقته إمام وهو الأوزاعي، الإمام 
أهلعند ومعلوم صفاته. من المة يه وردت يما ونومن عرشه، فوق تعالى 
كماوأحاديثها الصفات آيات إمرار ا'سلفج مذهب أن الهلوائفج من العلم 
فيالكادم فان تكييف؛ ولا تشبيه ولا W تحريف ولا تأويل غير من جاءت 

دانأن المسلمون علم وقد المقدسة. الذات في الكادم على فيع الصفات 
مثللا موجودة تعالى صفاته وكذإلis لها، مثل لا حقيقة، موجودة الباري 

نهجالأوزاعى انتهاج إلى نشير ونحم* - يكرنا إدا اشجعة نبعد لا ولعلنا 
فيجاء الدمشقي. ملم بن غيلان لقائه في منه حصل ما - الكرام السلف 
)قالالتيسانيI للممري الرطسّتجك، الأندلس غصن من الطبب ررنفح 

فقاليجب. فلم دونها؟ أو L، افه مشيئة مع مشيثتك لغيلان! الأوزاعي 
رعمففد اامعه،اة قال! إن فقال! واحدة، احتار فلو الملك! عبد بن هشام 

أبادرك فه قال! بالربوبية، تقرئ فقد ة ها ووحد قال! وإن ، شريلن، أنه 

)منيمول الأوزاعي سمعت ثابورت ابن بقول مذكر فإني ؛ وابمنا<، 
يقول!كان أنه عنه الذهي روى وبما الإسلام(. هن حرج العلماء بنوادر أحن. 
نال؛مزيل. بن الوليد روى وبما ورعه(. نل، إلا عه بل. رجل ا؛تّدع )ما 
المستحلينالعيادة، لغير للمتفضن ؤيا ت يقال )كان I يقول الأوزاعي معت ّ

.، يالشبهادت.(ل الحرمات■ 

ا-تبر\//هه-ا. اكلأ،«: ١^٢ >سم )١( 
المقريمحمد بن أحمد للشيخ الرطيب<< الأندلس غصس مس العليب ر)نمح )٢( 

منثاني وهر القدرية، من نية٠ إليهتب الدي هر هذا وغيلان • ٦٨٩لأرالتلماز! 
الجهتي.معد سرى سبقه لم إليه، ودعا القدر في تكلم 

منوشره خيره بالمدر يقول غيلان )كان والنحل<ك ررالمالل كتابه في الشهرمتاني فال 
د/أآآا.للزركلي: و»الإعلأم« والحل«: »اواال ويفر انمد(، 
.٤١٠- ءة ها/\،»المر«: وانغلر ا/.خا، الحفاخل«: »-ذكرة )٣( 



!رهءلبمؤ أنى بن مالك المدينة إمام يقول أن هدا بعد نعجِح فاد 
.به(لأ، بمدى إمام )الأوزاعي 

والتعليمالتربية 

بجديةأنمهم العالم عنه المتالقون ياخد أن على يحرصى كان ما أكثر وما 
عنوالبعد العمل، من الحالم يقتضه وما لف الواتباع السنة على المحرص 

مزيد!بن الوليد نال ذلك. عن المخالفة من ويرف بالجدل، الوف إصاعة 
الجدل،باب عليهم فنح شرأ بقوم الله أراد )إذا يقول! الأوزاعي سمعت 
العمل(لآ،.ومنعهم 

فيتعالى النه بتوفيق بلغها التي الإمامة من به عرف ما أن ترى وأنت 
انتفاعه— أؤتيها التي الأهلية بجانب — الأساسية روافدها من ؛ والفقه نة ال

منعاصره أو سبقه من بمواقف وتانره والأثار، الأحاديث من بمروياته 
حبرعلى ساء من ه الخطاب ن عمر عن يرويه فيما نرى لكلذى الأخيار، 

قالفضائل, من به يتميز لما وذكر .أ عباس بن اف عبد وربانيها الأمة 
حدثنا؛ قال لميل بن عثمان ن علي )حدثنا ٠ و١لتاريحكك ررالمعرفة صاحب 

سمعأنه مريد بن وليد الأوراعي أصحاب بعض حدثني ت قال مسبر أبو 
لأصبحإنك لأوافه عباس• بن لعبدافه الخطاب ن عمر قال يمول• الأوراعي 

/(٣)هثاا(لاف كتاب ثي وأفقههم عقلا'، وأحسنهم وجها، فتياننا 

الأوزاعىحدثنا قال! اش عيد حدثنا I قال عتمان بن الته عبد وحديث 
تصحن في معاوية بن بزيد بن خالد مع )كنت ت نال الأخس أبى عن 

عين؟مجن علينا هل حالي يا فقال؛ خالد بيد فاحد رحل فاستقبله المقدس، 
أدناف من عليكما نعم، فقلت، ا ح1لداا لأيا قوله من فاستنكرت قال! 

منحالي يا فقالت؛ وأرعد, خالد من يده فاستل ت قال بصيرة. وعين سميعة، 

لأ/آاا,)ا(»المير«:
.T«\/Yoدمشق«: »تاريح )٢( 
ا/ةمآه.واكاريح«: »المملأ )٣( 





رحوميم صرو أبو 
اهدوةالترية وربانه اسى... المنهج 

يضيءتنويرأ يمارهم تنوم الأخيار الربانين أحمائه على به اث يمأ مما 
يكونواوأن والسالآم، الصلاة عله رمموله وعن ■ا بحانه عنه الفقه طريق لهم 

أئمةوفهوم والخير، الهيابة موارد من لهم تينر بما الانتفاع توى م على 
العلموصول والعلن، الر في اض مراقبة تحكمها التي ومواقفهم الهدى، 

الأمارةوالنفس للهوى طاعه الدنيا، وراه من يبتغى ممملعة يمحون أن عن 
وء،بال

بالعالمالمتعلقة ماثره من بعقم عن الحديث نتابع الذي الأوزاعي والإمام 
نقول،الذي لهذا خير نموذج ١ فاّق، العن الممون والسلوك والعمل 

كلووضع الأولوياُن،، صنفت، لو أن الملمين، لأجيال صالحة حد وقدوة 
بينالصالة إحكام على والعمل والإعداد، التربية صعيد على إ موصعه آمر 

منه.يثتكى وحاصر مشرق ماض 

ذكرهفمن بالأوزاعى، الماس لممتحن )إنا الوليين بن بقية قول ر يفوهدا 
بدعة(صاحبؤ أنه عرفنا عليه، طغى ومن سنة، صاحبه أنه عرفنا بخير 

كثيرأبى بن يحين بن نص عليه كان بما إعجابه يثلءي عمرو أبا إن ها 
روىكما - فيقول والمامر، المدير دليل ط بعلمه الماص نفع على دأبه من 

بالحلم(يتصدق كثير أبي بن يحيى بن نصر ركان لم؛ مبن الوليد 

تدمثّز،< نارخ مختصر ر) ( ١١
واظريح«:»اومِفة ]٢( 

٢



يوحدبأن الاهتمام ثديي - بالإمامة له المشهود الرباني وهو - وتراه 
الأمرونور، هدى على الأمة شؤون تدبير في الإحسان بغية أهاله عن العلم 
والاجتماعيالعلمي البناء أركان مجن بحق كان آهءزفال أنه على يدل الذي 
أحوالفي العليا هي الله كالمة تكون أن في الله اة مرص معه نتحقق الذي 

أنهالحميري محمد بن الملك عبد عنه حدث ما ذلكم كافة! لمين الم
أهلعلماء عنها مالوا بلية كانت فإذا بالشام، الخلفاء )كانت يقول سمعه 
بيوتهم،حدار تجاوز لا العراق أهل أحاديث وكانت المدينة، وأهل الشام 
العراقإ(لاأ.أهل خوارج ص يحملون الشام أهل كان فمتى 

الصلاةعاليه المصطفى عن للرواية التلقي ساحة على المنهج دفة إنها 
صحيح.ادله،.والعأكس طاعة من _ وأمي أبى فداه - طاعته الذي لام وال

الأوزاعيسمعت فال؛ عمران بن الهيثم عن بسنده الدمشقي زرعة أبو وحدث 
مانقبل فقال؛ نقبله؟ النبي عن حاءنا ما )أكل فقال؛ - بس منيماله و- 

الثقاتإن منيب! قال منه. فليس حالفه وما منه، فهو اممه كتاب صدق 
الثقات(لآ،.غير عن حملوه الثقات ك1ن فان قال: به؟ حاووا 

كما- الصلة وثيقة وأمثالها الرواية قبول فى الحيطة هذه أن يبدو وهكذا 
منهجودفة أمتنا، مفاخر من وهي للحدينؤ، والأداء التحما بقضية - أمامنا 
فيه،الأمناء الرواد مرن واحدأ الأوزاعي سدو والك، الحدين،، أهل علماء 
فيالدقيق العلمي المنهج حيث، الباب هذا في السلم، صنع سللنج حبث، 

روىما إلى سبق فيما أسرت وقد الأداء. عنل. والأمانة التحمل، عنل. التحري 
يقول؛الأوزاعي سمعته قال؛ لم مبن الوليد عءن الحواري أبي بن أحمد 

نماالزانفح، الدرهم يعرصر كما أصحابنا على فنعرصه الحدث مع ن )كنا 
تركنا(أنكروا وما أخاونا، منه عرفوا 

.٧٥٧ jTUIrواكارخ«: »اورئت )١( 
صحاحررمن ، ١١٧^الحاجب( أمير لأبن حل ررالمل وينظر ، ١٥• زرءة،ك أبي ررتاريح )٢( 

.٤٧-  ٤٥عوامة! محمد الشيح لأخينا القدصية<< الأحاديث 
»من، ١٧/١الحاج«! أمير لأبن ررالمدحل ؤينظر صراه، زرءة« أبي »تاريخ ( )٠٢١

.٤٧- ٤ ءسه عوامة! محمد الشخ لأخينا القاوٌيةكب الأحاديث، صحاح 
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البابةهذه في يقول بما وثوقا تزيدك الرجال تقويم على عمرو أبى وقدرة 
بنعبدة فالقت )حججت، ت عساكر ابءن روى كما - يقول تره ألم العلم. من 
ابنيعني - الحكم لقيت هل لي؛ فقال بمنى، - لمنق نرلأء احد - لبابة أبي 

أفقهلابتيها بين فما فالقه، فاذهب قال؛ لا، قلت،؛ قال! - الكندي عتيبة 
عندالرواية وحاءت . مشر( المن، حن برحل فإذا فلمقيته، نال؛ منه. 
عنقالته ، المن، حن مملمر رحل فإذا فانيته • ّ ٠ ) ؛ ؛لفظ. زرعة أبي 

وماحزق ما نأكل ونحن إ الأوزاعي قال حزق. ما فقال؛ المعراض، صيد 
لم:خرق(ر؟ا.

الرحال،تقويم على وندرته عمرو أبي نباهة على يدل كما هنا، والأمر 
والتفقه.الفقه صعيد عر الأحكام امتناؤل في ذاتية قدرة على يدل 

ريشبلا يه يرمى مهم كمحراب،: - المعراض أن إلى الإثارة وتحن 
حديثوفى بحدْ، لا الود بعرض فيصبي، دصا، يمضى نصل، ولا 

"إن'قال؛ فيخزق، بالمعراض أرمي ه؛ للمي قلت نال؛ حاتم بن عدي 
)أرادمنغلور؛ ابن العلامة قال تأكلا،أ فلا بعرصه أصايؤ ؤإن فكل، حرق 

حده.دون عوده بعرض يميت، ما وأكثر ريش، بلا به يرمى سهما يالمعراض 

فيها.ونفذ الرمثة أهامحبط إذا وحنز؛ المهنر وحزق الطعن، والحنق؛ 
معناه؛يخنق® أن إلا المعراض صيد من تأكل ارلأ I الحز قول ومنه قال؛ 
يجوز(فلا يعرضه قتل ريما لأنه منه، الل.م ويسيل ينفل. 

عتيبةبن اإحكلم الأوزاعي عمرو أبي بلقاء الاهتمام ومرد هذا، 
حيرةمن - ومائة عثرة خص سنة المتوفى - الحكم كون إر الكندي 

أعلام»سر وانظر .ا !'^\>c٣دثز«: »ناريخ ، ٧٩٤٨والماردخ«: »اوعرذت )١( 
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(.٤٢٦٧٧( ٤٢٦٥)الشاش: (، ٣٢١٥)اين 
 )٤(«jU  »،عرض(.)حزنر، منغلور؛ لأبن ااعررب



ساريةله 3و؛ف المدينة قدم إذا وكان وذفالآ، وعبادة علما عمره أعلام 
المعبد بن أحمد فول الذهبي الإمام أورد وند إليها. يملي محض النبي 

المخعي.أي . إيراهم أصحاب كبار من فقيها ثبا ثقة اضر )كان العجلي: 
روىما يورد أن - للحق إحقاقا - بيع ولم • واتبلع ننة صاحب وكان 

أبيعلى عليا يفصل الحكم كان يقول! كان أنه شعبة عن الناذكوني سليمان 
نالت!مئوبتها٠، اممه ارأجزل قوله! الذهبية تعقيباته من فكان ه، وعمر بكر 

هذا(مثل منه يقع الحكم أن أظن وما بمعمل.، ليس الثاذكوني 
لقاءإلى الأوزاعي توجيه عليها بمي التي لبابة أبي بن همدة نهاية وتفلل 

-عمرو أبا الصادق ونصحه بالرحال، معرفته على ثمينة حد شهادة الحكم! 
اللقاء!بهذا - والبؤخ الباهة فيه تفرس وقد 

'أ.ا<.  0T-A/اولأء«: اعلأم »ٍّر وانظر )١( 
ه/ا<'آ.اومالرض:)٢( 



الأمنيوالمنهج الاوزاعي•. 
للامهالذاتي الوجود والس...ص الطوك 

الروادملوك عن نجتزئ لا ئد أيا نفك في وقر إذا تعجب لا 
تظلوناكن . . الأمة. حياة في الخيرة الأثار من لهم ما لهم الذين الرباسن 

ذلك!س أكثر الخر هدا إلى الحاجة 

علىلهم يجب ما ببعض - الحق هو وهذا - يقال ما لابفى ند وأنه 
التوفيق!هذا إلى وآخرآ أولا مرذْ والأمر ذلك! وراء افه توفيق ولكن الأمن، 

فيماالأعزة، الرواد هؤلاء يقودها المي الإيمان قوافل اصطحاب، ويظل 
المبتغي،للتعليم المرسوم المنهج طريق على آثار من الاصْلحاب، هذا يثمر 

بالمعرفةالمصحوب، السالم، عند الإيماني بالوعى والتأسي المتوحاة، والتزكية 
ألبعد الخصوص وجه على الحقبة هذه فى مالحا مطالبا يفلل الموصلة، 

تجفيف،على حرص فى المكر ثه أماليوتنوعنخ المخادعة، ألوان تحديت، 
الإسلاميللعطاء التنكر وجهن الأجيال وتوجيه الأمة، لثقافة الأصلية الموارد 
الكتائبلثوابتح امتدادا جاءت، التي المثلى والحقارة القرون، عبر الكبير 
للناس.أخرجن، أمة خير الأمة هذه بها كاننؤ التي والسنة 

العقلانيةتوى م إلى والارتفيع المزعوم، التحفثر راية تحن، أولنلت، كل 
فييرقبون لا أناس لواءه يحمل المذموم، التقليد عن والبعد يث، والتحد 

وقارا.لنه يرجون ولا ذمة، ولا إلا أمتهم 

والاتجارالتلبيس من يحمل ما يحمل الطرح هذا أصل كان ؤإذا 
قليلفي الإيمان عن تتفحل لا التي الخترة العقلانية من فإن ؛المصطلحار،إ 



لكنيما ومنهجسة يوعى اك والامنمبقوة، الدين هذا حقائق أحذ كثير؛ ولا 
مءتيتخذ  ٠٢٠يرة بوالأذتماع ه، الأمناء الأقوياء وأصحابه ه؛ النك، عليه 
يوموالنجاة الدنيا، فى والتمكين العزة إلى يقود نبراسا المبارك النهج هذا 

الله،بخئية المقترن بالعالم يزدان قويم نهج أنه لما ، والنشور البعث 
الأرضلحمارة المالحة الأهلية وبناء وتزكيتها، الأمة تعليم على والحرص 

الحبان.في الدين يوم العقثى تكون وأن الله، ثريعة وفق 

الوفاءأعائم من واحد عمرو أبا أن بحقيقة التذكير بيل بوأنا هذا، أقول 
لمالمللفرد الذاتي الوجود ؛مقومات النفس أحن. على القائم الأسى للمنهج 

الذيالمشرق القوي الوجود وهو لمة، المللجمامة بل أنثى، أو لكن ذكرأ 
واعتمادا،وعملا' علما والسة الكتاب، بهدي الشخصية ارتجاؤل عن ينأى لا 

الته؛هلاعة _ ييخ وفيما ياحل. فيمّا - لوكه مامتنار الن،ي القدوة الإمام فهو 
علىمجودنا ؛القل.وة والتربية والمحرقة العلم مدارج فى ترقيه بات حتى تعالى، 
الله،مع والأدب، التواضع على القس وحمل سبحانه، المولى بخشية الدوام 

إلىدمشق عن تحول عندما إنه حتى والقربان. الخيرات فعل محن والإكثار 
اللهسل فى مرابهلآ - ملوكه فى إليه يشار ما بجاب، - ُحنفب ظل بيروت 

الحال.يرن.ه على وهو المنية وافته حتى العال.و، مقارعة إلى الطلع ٌاحة فى 

ودراية،رواية السنة صعياو على الإسلام ديار فى نجمه أضاء وهكن.ا 
بالحكمةالمزدانة وسلامته البيان بقوة ذللث، مصحوبا الإسلام بعلوم والفقه 

الأخلاقمع أوكلن، وكل والمنة. الكتاب نصوص من الاستنباط على والقل؟رة 
ودعوةواكليل بالحق المنورة المعرفة على وتربية بالحق، صا-ءا الربانية، 

بالإسلام،الذاتي وجودهم وتحقيق ودنياهم، دينهم صلاح فيه ما إلى الماس 
أهلأقفل الأوزاعي )كان سبق: كما - الخربمي قول بمر الذي الأمر 

.، زمازه(ل 

علىالفزاري إسحاق أبا الإمام اكقة الحجة تلميذه حملت لأفضلبة ؤإنها 

\\.r/Uالملأء«: أيلام »سر وانظر ، Wi/r-oدثق«: ب »-ارخ :١( 
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)أنفاعلن والأمن، عمرو أبي بين العرى وثائة على دلالتها عن الكشف 
ا.(ر إليه يفرعوا أن لهم لرأى فيهم، والأوزاعي ندة، أصابتهم لو الملمين 

والعامةالخاصة عند معروفأ العدالة من به ينصف ما إلى كان بأنه ذللثا 
ربيعةبن صمرة سمعت ثمال! عمير أبو حدث الملمات. عند الرأي دال ب

ا.الأور١عيآر بمي " منه أمرآ أسل أحدا رأيت لٌا ت يقول 
التوكيدصعيد على - ملف فيما منه لبعض عرصنا كثير من قليل وهدا 

خدمةني إص_بام أيما أسهمتا والتي عمرو، أبي عند الربانية الأستنارة لهده 
وأصالة.سديدة ومنهجية بوعي الإسلام وأمة الإسادم 

يفترنعندما للعزائم وشحيأ النفوس، في تأثيرا العط-اء يزداد وكم 
والعمل!القول وصلاح اف يخشية 

ابنالحافظ قول عر لم الهجرى، الثامن القرن إر المْئاف بنا ويصل 
بابخارج الأوزلع بمحالة يدمشق نزل الأوزاعي أن بيان بعد - كثير 

٠).ت الفراديس  والحديثالفنه في البادئ وسائر زمانه في أهلها اد ومح٠ 
عنهوحدث وغيرهم، التابعين من خلما أدرك وقد الإسلام. وعلوم والمعاني 
وهووالزهري، والثوري، أنس، بن كمالك لمين، المسادات من جماعات 

عدالتهعر المسلمون وأجمع ا الأئمة من واحد غير عليه وألني سيوحه، من 
عيينةبن سفيان وقال ، به( يفتدى اماما الأوراعى )كان ت مالك قال ؤإمامته. 
بم((ص.أهل إمام )لكن وءيرْ: 

منهالمعاد أمز والدي عمروط أبي عند الميمون النهج هدا أن ترى وأنت 
بينالجمع من الصالح اللف عليه كان بما الاستمساك قوامه كان ط يحبان 

وكلوالسلوك، العبادة في وتقوا0 اطه خشية وبين - فروعه تعدد عر - العلم 
الكتاببيان هى التي المطهرة السنة إليه هدت ما وفق الله إر التقرب فيه محا 

العزيز.

.١٧٤/faدسز«: دية »تارغ )١( 
واكار؛ح«:»اومغت )٢( 
.٤٤٥. ممر: لأبن راانهاة« »الداة )٠١( 
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ظتر(لأ/شيء ب خمل كالما المخرق كالإئء 

ُقال صالح بن صموان به حدث مما ذكر على نكون أن ؤيحس ٠ هدا 
منالعسادة في احتهادأ أكثر رأيت رما ؛ يقول مسلم بن الولبد كان 

منالأوزاعي )كان ت مزيد بن الوليد به يحدث كان ومما . الأوزاعى( 
وهوإلا قط زوال عليه أتى ما عليه، قوي باحد سمعنا ما شيء على العبادة 

أعمىكانه الأوزاعي )رأيت قال! المنذر بن بشر وحدث . يملي( قائم 
لخشوع(ر؛/اس 

يكونأن في العالم مسؤولية وامتشعاره الaلاءة، حادوة تذوقه أن ويبدو 
هذهدوام إلى سيله كانا حوله، من الأسادمي للجيل المنة القدوة 

منذلة يديه بين والذلة هذ، مولاه يدي بين الخاشع الوقوف من الاستزادة 
تضعمنمية من لها ؤيا صدره. للمناحاة وثرن قلبه، المودية أضاءت 

الأمةتكون أن في هم وتالقبول، - إليه الإشارة سمن، كما . العالم لكلام 
الصراط.سواء على التربوية ومناهجها العالمة، وجهتها فى 

ْعرحججنا يمول؛ الدمشقي الأصل ذو ربيعة بن صمرة الله عبد أبو هذا 
ولاليل في المحمل في مفطجعأ رأيته فما وماتة، حمسيء■ ستة الأوزاعي 

الققب،(لْ،.إلى استد الوم غلبه فإذا بملي كان نمل، نهار 
والقنبالعديلان. فيهما يحمل البعير على نئان ت كمجالمى )الخعحمل 

•، البعترال سنام قدر على صغير رحل ت والقنب، 

دسق«:»تارخ )١( 
الأوزاعيمن احتهادأ أشد أحدأ رأت ما رواية؛ وفي • ١٩٥٨٠٥دمثق«؛ »تاريخ )٢( 

والهاية«;»اوداية نمادة از 
\.MiTsدمثق«: »تارخ )٣( 
والهاية«:»اواداية »اور«: واطر ، ١٩٦ص ا;_ق: اوالممدر )٤( 
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.١١؟/٩ »اور«: ه*ا/هها، دمثز«; »تارخ )ه( 
)شج(.و )حمل( مائة ؛ ااعراب،« ان و»لالمحط« »القاموص )٦( 





مماناهيك المجيب، المريب وأحفى، الممن يعلم من يدي بين الخاشع 
نالاللل. يقوم وهو آياته المالي يتلو الخرير الكتاب نور من القلب يخالهل 
عرفأصح قال: فراشا، له ففرشا نال: أبى، على الأوزاعى )نزل سالخة: 
يتعلم،(مبطن هو فإذا حقيه، ونزعتح حاله، 

إرعمرو لكبي المرابهل المعلم الزاهد الخابي الخامل الخالم يصل ويوم 
لأيالتدبر لحالوة والتذوق الخالين، رب فه المناجاة لدة من المرتبة هده 

أنعمبما عليه أنعم أن المنان الكريم مولاه بفضل والفرح البين، الكتاب 
قوادهخلا قد - وجوارحه قلبه ملء والخثؤع - تجده التقين، أحبائه على 

تتحققما كل من للأستزادة صدره وانشرح التوحيد، صفاء يعكر ما كل من 
صارف،يصرفه لا وأن الحميد، الخزيز والأرض المماوايت، لرب الخيودية معه 
الوعيد.ليوم ليروي يجب عما 

فيالرامح الإمام هذا محلوك فى ننفلر ت، وأنسلامه تقديرك ويزداد 
ها.ْأن ذكريت، إذا القربايت،: من والإكثار لحايته ١٠٥١١عمل في المجلي اللم، 
الصاحبةوالخشية لله، والخضع القلم، تقوى من عليها لكن التي الحال 

منمعين ماء سميا لها توافريتؤ فد مولاه، يدي بين والأفعال للأفوال 
بهيزدان ما يخفي أل عر والحرص وتقواه، اممه هع والأدب الية، إخلاص 

والتتل.العادة أثر من عليه نرى وما الهناعق، على دأب من ملوكه 

كانأنه مزيد بن الوليد ص ندم بحاتم أبي ابن روى ما إلى تر ألم 
ولاميء إر ملتفتا ولا قتل، يقهقه حتى حكا محا الأوزاعي رأيت )ما يقول؛ 

وماالحاد ذكر في أحذ إذا كان ولقد - أعالم وافه الاس بين يمي - باكيا 
يعرفولا قلبه. يبك، لم المجلس في أحد يرى هل نقي: في أقول أشبهه 

^٢،.ذلك 

منوالجبة السنان، حبة في الداخل ١^٠٠٥ طرف ت الثعلبح ت الممسادر في جاء )١( 
جب(.)ثعلب، مادة الرمح' طرف فيه لحل ما ت السنان 

والتمويل«الجرح ررتقدمة )٢( 



مسهرأبي الإمام الشام شيخ عند عليها نقع أحرى روايه وهده 
شؤونه.ومعرفة الأوزاعي علم على حريصا كان الذي الفقيه، الدمشقي 

تواجد0،تبدو حتى صاحكا ولا فهل، باكيا الأوزاعى رش )ما ت يظه بقول 
وقرآناصالة الليل بحثي وكان الحديث• في روي كما أحيادا، يبتسم كان ؤإنما 

-الأوزاعى أم بعني - أمه أن بيروت أهل من إخواني بعض وأخرني وبكاء- 
اللل(في دموعه من رطا فتجده مصلاه موصع وتتفقد منزله تدخل لكنت 

يكونحين - دواعيه توافر مع البكاء عن ه نفالإمام هدا يحجز هكذا 
عيناهنقيقي حاليا القران ويقرأ يتهجد عندما ولكن ا الرياء حشية — الناس في 
اشفال يوم في الناجين من يكون أن وطمعا اف حشية من بكاء الدمع من 
هومإؤد نو ^;٠■، عن والد _ءمف لا يوثا يبم—ؤأ زم' أيتيأ ألناس ؤكأ.ئا • فيه 
ولاألويا آلصز، ثذرقًفم ثلأ حق أش ؤبمد إ١كن سيثا ^٠، عن حاز 

.[ ]_j واه أينثمز أثب يمنحكم 
هدهينشد الأوزاعى )سممت ت قال ئابور بن شعييا بن محمد وحدث 

ات:الأي

الموابمن الأمور في وأنجح صرآ أفل الخطاء كان إذا 
انقلابفي يرجع الدهر وكان ميالا محمودا قول الوكان 

اببكا ذلك دون الق واغوالمعالي المكارم وعقلت 
الحجابمهتوك كل وفرب ودين حنب ذي كل واوعد 

،(٣)اللبابالمحض المتحرج من ه لديا مبأص أحد فما 

الأبياتهده به تزخر ما على أحلاقه وسمو عمرو أبي صفاء خيم لفد 
الاستقامةبقمة معتصما الشيح وبدا عصرنا، نتاج وكانها معانيها باتت حتى 

يجبما إر السليم والتوجيه العوج نقد في الأمانة وأداء الأمة، على والغيرة 
يكون.أن 

ه"ا/مابما.دثق«: »تارخ )١( 
الخطأ..:-اند الغطاء )٢( 

٠٢ ٠٩,۴٥دمنق« »تارغ )٣( 
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حميمتلاق من أعادمنا من الشامخ العلم هذا عن يذكر ما أن والحق 
ظلفي ، أثمر الذي الأمر كان I القلوب وأعمال الجوارح أعمال بين عنده 
بنالرحمن عبد قال الأخلاق. ومكارم لل،، الخشية من أثمر ما اه، تقوى 

أسخيمن الأوزاعى ركان الفارمي؛ بن الملك عبد بابي المشهور العزيز همد 
الْلعامفيعالج الأوزاعي، فينقلب بالشيء، ليعرض الرجل كان وإن الناس، 

إلىيه مر ينوراني نهج ورائه س عمرو أبى من الصنع وهذا • فيدعوه( 
لمينالمونفع الخير فعل على والإصرار المال، ومطامع الدنيا حب عدم 

يملك.بما 

إلىصار ت يقولون أصحابنا )سسمعت مزيد بن العباس نول إلى أرأيت 
مامات فلما العباس، وبني أمية بني من دينار ألم، بعين من أكثر الأوزاعى 

دار.ولا أرض له كان وما ء0ل\وم، س بمن دنانير سعة إلا خلف 

اضسبيل في كلها أخرجها فد هو فإذا نفلرنا العباص! أبو فال 
والفقراء(

المكارم،من تحققه مما الافع! العالم الأخا>٠ق اعتناق في الأصالة وهذه 
^هوتزداد ، بالقدوم التربية صعيد على الأهمية فى غاية عنصرأ تكون أنها 

الحلم.عته واُحنّول ومن العالم بين التعامل ساحة على الأهمية 
منانصرافنا ت، وقفي الأوزاعى )ثيعنا قال؛ لم مبن الوليد حديث، 

أيهات له قفلنا ثلاثة، أو فرسخين محنا مشى حتى تشييعنا فى فابعد عنده، 
لووامكتوا، امشوا قال؛ ذ. الكبر على الهشل عليلث، تح يصعالشيخ، 
معهمتتؤ لمثبمنكم، أقفل أو بهم، يباهي قوما أو طبقة ض أن علمت، 

الاس(لم.أقفل ولككم وشينهم، 

هم/ا'أرمآ.دمثز«: »تارخ )١( 
الحاننلتال  lolfsrوالمهاية«: »_ وانظر ، ١٩٨- ه'متماها دثز«; »-ار؛خ )٢( 

عطاته،من .!^، ۵٠يناير سة إلا متاعا، ولا عقارا ولا فضة ولا ذهبا خلف )وما كثير؛ ابن 
اواحل(,ديوان في اكسب ند وكان 

.١٩١. دمنق«: »تاريخ )٣( 



عمرو،..أبي عاد بالقدوة التربية 
السوي؛ارهJي الأسض والالتزام 

الإسلامسيخ مآثر من نى ينالذي مع المتممة العلمية الرحلة 
رسوخولحمتها سداها مائر مرية، باد أنها تؤكد عمرو؛ أبي الدمشقي 

يقربما فعل من والإكثار العبادة، على والدأب العمل، وصالح العلم، 
الخاواتعرصها حنق في تعالى الله يمرصاة العبد ويفلفر زلفى، افه إلى 

والنصحالله سل في الرJاءل عن ناهيلئ، للتقين، أعدت والأرض 
مامنصف ينكر لا التي القدوة أهلية من الله أتام وما ودنياها، دينها في 
فيصالحة لبنة يكون أن له يراد الذي لم المبناء في حمرة آثار من لها 

الإنسانانية ؤإنللحق وفيه الإسلام، لشريعة وباطنا ظاهرأ ينقاد مجتمع 
سلطان.أي سلطان 

الأدبمن عمرو أبو عليه كان بما نلم أن الموثقة الصادر تحوزنا ولم 
منت بسبب منه هو محا أو الرياء في يوقع قد ما كل عن والعد ، اف مع 

رئي)مجا الشأن; هذا في الدمشقي اني الغهر مأبي قول، من رأينا ما ذلك 
يبتسمكان وإنما نواجذه، تبدو حتى محاحكا ولا فمل، باكيا الأوزاعي 
وقرآنامحلاه ليل اليحيي وكان الخديث. في روى كما أحيانا، 

٢.(.وبكاء. ١.

الملأ،«;أعلام »سر 0م\\'\ د.ثق«: »-ارخ )١( 
وكانتأمه. عن المري حماد بن إسحاق حدش غالا؛ الثردتي الوني بن الماص لحدث 

موصع- المجد في ؤإذا المح صلاة بعد علتها دخلت، ■' ناك الأورام، أهل على تدخل 
ءالصبيان بعض ض غفلت أ;اك أمك، ثكلتك جويريث نلت: ثالت: بلل، - الأورام سجود 



واللام،الصلاة عليه بالنبي الأوزاعي لتأمحي بيانا إليه المنار والكلام 
منوالمحك، م التبباب الأدب، كناب ني بخاري الروى ما هو 

مستجمااه الض رأيت *ٌا ■ مالت ذ؟قيآا عانشة عن الصحيح« »الجامع 
.٢ كان إنما لهواته، من أرى حى ضاحكا قط 

شيئا,منه يترك لم ، الضحك، في مبالغا أي ت ضاحكا قط تجمعا م
أعلىفي المتعلقة اللحمة هي ؛ الباري« »ءتح في جاء لهاة، جمع واللهوات 

الحلق.على المشرفة اللحمة ررالةاموسك<! وش الحنك،• 

ضاحكاؤهأ اف رمول رأيت، )رما ررالتميرّ في أحرى رواية في وله 
»فتحفي حجر ابن الحاففل قال ،. كان إنما لهواته، أرى حتى 

فيحاء ما ينافى لا هن-ا ■ ا يتبسم كان ارإنما ذ؟ق؛؛آا عاننة لقول بيانا الباري،، 
وهي. النواحي ظهور لأن نواحال0اا لتا بد حتى ضحالئ، ®أنه الأحر! الحديث 
الاهاة(رظهور يستلزم لا - والأنياب الفم مقدم في التي الأسان 

حنإلى البخاري« صحيح »شرح كتابه في ثءزفي بطال ابن مبق وقد 
رأيت،ررما ت دءققء؟آا عانشة ؛حديثر حاء فقل ذللئج، فى الروايامت، بين التوفيهم، 

اليفهلغ هريرة أبي وبرواية الحدبثح،  ٠١.. ضاحكا. قط متجمعا ه الشى 
عليه»أنه رمضان: في أهله على وقع الذي في حجر ابن الحاففل إليها أشار 

الأسنان،آخر النواحي أن مبينا نواحذه* بدئت، حتى ضحلث، والسلام الصلاة 
-الاثار هده تأويل )ووجه • قال أن إلى • • • العرب، عند الغلم أسنان وهى 
أيضاوكان يتبسم، أحواله أكثر في واللام الصلاة عليه كان أنه - أعلم واف 

الذيالاستغراق من وأقل التبسم من أكنر ضحكا أحر أحوال في يضحلث، 

عليها،كررمت، فلما المسألة، عليها مت، فكرر عني، فنغلتج الثيح، مجد في بال تن ح— 
أعلام>رٍير وانفلر ، ١٩٧- ه'؟/ا"بما ! دمشق« ررتاريخ يوم* كل يحبح هكذا ت، قال

للدمي:الإّلأم« »تارخ يم'آا، النلأء«: 
)آه،ا"(.•ا/أ،ه الارى'«; »غح •ع اكحح« »الجا.ع )١( 
,a٥٧٨/( ٤٨٢٨))رالفتحت مع الهأححك، )رالجامع )٢( 
.٥٧٨/٨»اكح«: )٣( 



تعجبهإفراط عند النادر في وكان ٠ ؤه؛ شانه كان هذا اللهوات؛ فيه تبدو 
قدلأنه ذلك، في البقر عادة على ويجري ، نواحيه تبدو حتى صحلثا ربما 
مءممغين أنه نواجذ0 فيه بدت الذي بضحكه لأمته محبين أنا ررإنما ت قال 

الضحكفي والاقتصار التبسم أن ةتؤء؛آا عائشة حديث من وبان أمته، على 
والسائمالصالة عاليه للزومه به، والأقدام فعله، لأمته يبنغي الذي هو عليه 

أحواله(لا/أم في له 
وجه)وفيه فقال؛ للتواجذ آخر معنى على يعرج أن طال ابن بيع ولم 

تلبيد بقول واسشهد نواجذ، الضواحك الأنياب يمي من الماص من ؛ آخر 

ابيالأننواجذ حد رزت أبلمحورها أشرعت الأمنة ؤإذا 

إذاجائز وذلك ه، نفإلى الشيء إصافة معنى على الأنياب المواجذ فتكون 
ومناللفظان. اختلف إذا ه نفعلى الشيء عقلف يجوز كما اللفذلان، اختلف 

]ق[ألؤيد تل يذ إني آمي •' تعالى قوله ه نفإلى الشيء إصافة 
-حجر وابن بطال ابن من كل إليه ذهب الذي هذا أن واجد وأنت 

عملاعمرو أبي الأوزاعي ربانينا حلق كان الذي هو - الجزاء خير افه جزاهما 
أنعلى أحواله، أكثر في واللام الصلاة عليه المصهلفى الرمحول عليه كان بما 
كثرة— محبق كما — واللام الصلاة عليه بالرمول عمرو أبو به يتامحمى كان مما 

لمثيء على العبادة من الأوزاعي )وكان مزيد؛ بن الوليد قول ذلكم العبادة، 
يصلي(فيه هائم وهو إلا قهل زوال عليه أتى ما عليه، قوى بأحد يمع 

ماوالقدوة باكوجيه فيه يعلم الإمام، هذا عند هو نعما لك لمؤإنه 
سنمن كان ما تحزي من وأحلافه محملوكه في لم المعاليه يكون أن ينبغي 
جبليا،أمرأ يكن لم ما به، المقص وأخل. الحنة، الأسوة وهو ، النم، 

الأمروهذا ذلك. يثبه ما أو عليه، ومحلامه الله صلوات خصائصه من أو 

.٢٧٨.  TUV/Aبطال: لأبن اوخارى« صحح »نرح انظر )١( 
.٢V٨/٩بطال: لابن البخاري^، صحح ))شرح وانظر )٢( 
الملأء«:»سر ه'ا/أأ<ا، دثق«: »تارح )٣( 
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وفقما ومنها عمرو، أبى مكارم من المصادر إلينا حملت يما ومحالة ش
ءلاJابه العمل في الجل>نة ومن فيه، الراسخين أصحابه عن العلم أخذ من له 

•• • الكتمان وعدم التبلغ لأمانه أداء الأخرين إلى ونمله ^؛٠، اف اة لمرص 
كانأنه الزهري شهاب ابن عن ئه أنس بن مالك الإمام روى ما نذكر 

النبيوأدب ، به به أدب الذي الته أدب العلم هذا )إن يقول؛ 
علماممع فمن ا عليه أدب ما على ليوديه رمحوله إلى افه أمانة وهو به، أمته 

نبيه(وبين بينه فيما حجة فليجعله 

الإلهيالأدب لداعي استجاب هو إذا الغبهلة موضع العالم يكون ولكم 
بهأدب الذي العلم ثان في ه الله رسول عن الأمناء القلة حمله الذي 
إلىالافتقار باب ولزوم والء1اءة، بالعبادة اممه إلئ ميتة فى دائما فاكان أمته، 

وأحدازلنى، الله إلى بقربه عملا' ازداد عالما ازداد وكلما هذ، المولى 
معيتنافى ما كل عن والبعد اكواصع على لها وحنا ؛المحاسبة، للنفس 
ربوالأرضى، السماوات ملكوت بيده لمن الحقة والعبودية الخالص التوحيد 

العالمين.

الصيامعلى الدأب من عمرو أبو إمامنا عليه كان ما قبل من بنا مر وقد 
يديبتن وتخشحه و؛كائه إ الكريم الله لكتاب الخاشعة والملأوة والقيام، 

كليأخذ أن إلى الملمين توجيه على حريما كان وأنه نيام، والناص مولأْ 

JVV/T : للمؤلفالموص« »تمر اظر :١( 
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قالوالقبول. الرضا أهل من - اف بفضل - يجعله الذي الخير بهذا ه نف
وكانالمائة، حن العبادة، كثير آهءزفج الأوزاعي أولكن • ئتر ابن الحافظ 
القيامة.يوم القيام طول عليه اف هون الليل صلاة في القيام أطال من يقول؛ 
ونتنثلم يلجذ أبل تعالى؛ فوله وهو القرآن من ذلك أحذ وكأنه 

.4بلا ٩ ردروث ١^١؟،^ محئو5 دوثع إك■ . '؛^٠^٠ قلا 
ان[لأ،(.]الإن

ومعرفةصدنا هو من وهو - لم مبن الوليد بشهادة قرب والعهد 
)مات المؤذن صفوان ممعه كما فيها، يقول التي " الأوزاعى الإمام لوك ب

ابنالحافغل روى وبما العبادة( في الأوزاعي من اجتهادأ أشد أحلآ رأت 
خاشعةحال عالي كانت الليل في - - صلاته أن من وغيره اكر ع

(٣)سلاه١على أثرها يغلهر التي الدمؤع محبها 

احةحمعالي - طيب، أثر الأوزاعي من المنيع هذا أن يخفى ولا 
وناسيهعليها، ه نفوصبر بالسنة، استمساكه آثار من - بالقدوة التربية 

عنهماف رصي، الصحابة من وشيوخهم الخابعين، من عنهم أخذ بمن 
على)اصبر ت وتالآماJته أصحابه يتناقليا لكن التي كلماته ومن أجمعين. 

كموا،عما وكم، قالوا، ما وقل القوم، وقف حيثج وقف، السنة، 
،٠وّحهم(ل محا ولبسنلاح 

عنالعلم أخن. في الأصالة على الحرص بنور المشرقة الدرر هذه وأهمية 
المدروانشراح - بيانية هنا ولامن، - المالح لفح المن الأمناء أصحابه 
بنبمة الأوزاعي، به أوصى بما أخرتم، مرة تذكرنا الملوك، في بهم للتامي 
الصلاةعاليه - نبيك أصحاب من ١^٠١ تذكر لا بقية، )يا بقوله! الوليد 

.ilAjWكير; لأبن والها؛ة« »اس؛ة رانظر )١( 
AiAlWوالهاة«: »l_ . ٣١٩٣الملأ،«: اعلأم »سر )٢( 
نمامآا/مإأ واوها؛ة«: »_ وانظر هما/أها، ساكر: لابن دثق« »-اريخ )٣( 

بعد.

والها؛ة«:»الداة اأ/\ها، دمنق«: »'ارخ )٤( 
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لموما هق، محمد أصحاب عن حاء ما بقية، يا بخير. إلا - لام وال
٢•فلس عنهم يجئ 

علىإليها ينتسب وما القضبه هذه وستوبا الذي المنهج إلى والتطاير 
كما- نده بنعيم أبو روى بما التذكير إلى يدعو والعمل؛ العلم صعيد 
الأوزارعن الفزاري، إساق ر الشت الحجة الإمام ص ^ س أسلفا 

وكم،قالوا، يما وقل القوم، وقف حسنا وقف السنة، على راصبر ٠ قال أنه 
ولاومعهم،< ما يسعك فإنه المالح، سالمك سبيل واسللثج عنه، كموا عما 

يستقيمولا بالعمل، إلا الفول يستقيم ولا بالقول، إلا الإيمان يستقيم 
للسنة.مواهقه باليت إلا والعمل والقول الإيمان 

منالعمل والحمل؛ الإيمان بين يفرقون لا سلفنا من مضى من وكان 
هذهيجمع كما - جامع اسم الإيمان ؤإنما العمل، من والإيمان الإيمان، 

الحمل.ؤيصدقه - اسمها الأديان 

الوثقيالعروة فتلك بعمله، ذلك وصدق بمه، وعرف ا بلسانه آمن فمن 
العمل،يصدقه ولم بقلبه، يعرف ولم يلسانه، قال ومن لها* انفصام لا التك_، 

الخامريزلأى•من الآ>ة في ولكن منه، يقل لم 
سلوكهفي عليه يكون أن الرباني للعالم يبني ما مراعاْ في والأمانة 

أقوالهفى به الناسي إلى الناس يتهللع حيث القدوة، مجال فى إليه المنظور 
الساحة،هذه على المسوولة استشعار نمرة هي التي الأمانة هده وافعاله• 

أوعنه، الناس؛ ينهى عما المخالفة حماة فى الداعية الحالم يقع لا بحيث 
فىنجدها الأمانة هذه سرعى، عذر بلا به يامرهم ما فحل عن الانحمسار 

بنموسى يقول الأخرين* في مقامه الله أعلى الإمام هذا عند الوصوح غاية 
صرناإل فاءما ونضحلثح؛ نمزح كنا سعيد، أبا يا ٠ الأوراعي لي رقال أعين* 
٠التسم( يسعنا أرى* فما بنا، يقتدي 

\.Y«/U»السر«: وانظر واوهايت«: »الداة )١( 
.١٤٤- أ/مأا>>الحلة<<:انظر )٢( 
.١٤٣/٦المماJرمح:)٣( 
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أهلفقهاء من كان الذي الإمام هذا به أسار سا الأوزاعى عمل وفد 
فإذا)قلمته، أحرى! رواية فى حاء إذ هذا، الحكم فلقي وثقانهم، الكوفة 
ممع(السمن حن برجل 

)لقيتI فال الأوزاعى عن الرملي اث عبد أبو ربيعة بن صمرة وحدث 
.، متقع(أ المت حن رحل فإذا بمنى، الحكم 

التناصحصعيد على البناءة الظاهرة لهذه البيان من مزيلأ نرى وسوف 
الخشيةأهل بصنيع التأسي وحن النافع، العلم تحصيل في والجدية 
فيه.الراسخح* 

آ/أ\"ا.واكارخ«: »اوعرذت )١( 
»الجرحوانظر للذهبي: الءفاظ« »تذكرة ابز: ال— المصدر )٢( 

.syTiTواكديل«: 



للأْقاسح شفا على 
واسموالأوزاعي _••• أبي بن ممدة 

ماعلى الأوزاعي عمرو أبي الشام أهل وعالم الإسلام شيخ أخبار وقفتنا 
بنالمحكم يلقى بأن إياه لبابة أبي بن عبلة الإمام بوصية اهتمامه من كان 

أبرزمن واحدأ وأصح لفيه، أنه وكيف منه، أفقه لابنيها بين فما عتيبة، 
عنه.ارواة 

التناصحوهي الميدعن البناءة الفناهرة تلك ذلك، يذكرنا أن بدعا وليس 
طريقهاوالعمل العلم صعيد على المسحة تأخذ أن على والحرص الأمين، 

عندالوقافين العلم، في الرامحين من الصفوة أولئك عتل التطبيق، إلى 
يديه،بين وخشؤع تنسك في تعالى ف وطاعة ، العلم بهذا عملا الله، حدود 

الصالحون.لف العليه ودأب المعلهرة، السنة إليه أرنديث، الذي الوجه على 
منومحاسبتها تهذيبها يولون وما النفس ساحة من خرجوا إذا حتى 

وتزكية،وتربية تعليمِا للأخرين، والإصلاح الملاح معركة خاضوا عناية، 
أمامويفتح المجتمع، في البناء سلامة - الله بعون - يضمن الذي المهج على 

عمارةإلى يجمع حفاري تميز في الخير آفاث، - أنثى أو كان ذكرا - الإنسان 
وواردة،شاردة كل في ورسوله الله عآن ماجاء إلى الاحتكام دوام الأرض، 

والملابسات.والمكان ارمان ثان كان مهما 

ولكنهاوحده، اللم تلقي على نمرآ ، ت.ليالذل١هلإرة هن.0 ونمرات 
الكبيربين متادل فالخير المرضية؛ والممرفات المنية الأخلاق، إلى تتجاوز 

عنلايثغون سائرون، الله طاعة فى والكل والكبير، والمغير والمغير، 
؛ل.لأ.انمين يوم ؛المجاة يريدون ولا حولا، رصاه 

١٢٤





بنمحرو بن اف وعبد الخطاب، بءن عمر بن اض عبد عن عبلة روى 
ابنوعده والتعديل، الجرح حهابذة وثقه وقد التابعين، من وعدد العاص، 

تفيه الذهبي الإمام قاله ومما الكوفة، أهل فقهاء من الرابحة الطبقة في سعد 
دمثزنزل الأئمة أحد 

فدره!وبقدره والعمل، م العالمن عليه كال ما ، يعرفوالأوزاعي 
لبابةأبي بن عبده من أفضل أحد العراق من علينا يقدم )لم ; ظض قال 

،•شريكين،ر ولكنا الحز، ن والحس 
صاحبهماعلى يعودان السلف! باقدار الإيمانئ الحز مع التلقي وأهلية 

ابنأصحاب من سبعين في )كنت _ت الثه يرحمه _ عبده يقول الكثير. بالخير 
اللهيحمدون يختلفان؛ اثنين منهم رأين، ما القرآن، عليهم وقرأيت، عود، م

الدنوب(من ويستغفرونه ط الخير على 

نفسيةرغبة تحقيق الحلم من حفله يكون أن الرباني الرجل ينوني وكم 
النفوس.صعقاء عند تشتهى 

٠يقول كان أنه هدا لبابة أبى بن عبدة عن سالمة أبى بن رجاء حدث 
أسألهم،ولا شيء عن بالوني لا أن الزمان أهل من حفلي أن )لوددت 
بالدراهم(؛؛،.الدراهم أهل يتكاثر كم! دالساتل، بمكاثرون 

الملةان باحالعلم، من يبلغون ما صيانة في الرسوخ أهل ورسوخ 
عنبها ينأون مرتبة إلى بهم ترنفع والعلن: ر الفي ومراقبته ه، بالأنه 

بأسلوبللأخرين ؛ل.لان، المح إسداء عن يتخلفون ولا الأمور، محقاصف 
عءنالأوزاعي روى ومما والترهيب. ب، الترغيمن بخلو لا مكين تربوى 

»الر«:(، ٤٥٥)واكدل«: »اومح •؛، U/Xواكارخ«; »اوعرغة انغلر )١( 
ه/ا<آآ.

للمزق:الرجال« أسا، في »نهذب )٢( 
.siilWالمدر )٣( 

ا"/ألا.للخارى: الكجم« »اكارغ وانظر ا/ا/أ؛ه، الكال«; »تهذِب )٤( 

١٢٦





فىيقول الحقيقة. هده يؤكد ما ن المهد الهداة هؤلاء عن مرؤياته وفي 
دمثق;أهل شيخ سعد بن بلال الفاصل العابئ الثقة التابعي عن حديث 

نرغبونحن الدنيا فى يزهدنا اض أن ذنبا به لكفى واف بقول؛ )سمعنه 
بنبلال وفيهم بدمشق، مقون نيحرجوا الااس رأن ،. يحدمكما ٠ فيهاآ 

نعم،قيا: بالإمماءة؟ مقرين تم ألحفرا من معشر يا فقال؛ فقام صعد، 
أفررناوفد [ ٩١ين أدفن ئز ^ثا قلت: إك اللهم قال: 

يومئد(أفقينا قال: واستنا، عنا فاعف بالإساءة 

سعدبن بلال سمعننح نال: الأوزاعي عن لم مبن الوليد وحدث 
بهدهوأعظم ر(؛"'؟،. الفي وعدنه العلانية، في ف وليا تكن )لا بقول: 

إوالملوك اكربية دنيا في الخير من تثمره وما السران الكلمات 

الدمشقيبكر أبي العابد الفقيه الثقة ثان في يقول عمرو أبو ذا هو وها 
يتنحىعطية بن ان ح)كان ومائة: العشرين بعد المتوفى عهلية بن ان ح
الثمي('؛،.تغيب حتى افه فيذكر المجد، ناحية في العمر صلى إذا 

عمليةبن حان عن الأوزاعي حدثنا قال: اف عبد بن يحيى وحدث 
ماءالبين كما بينهم ؤإن الواحدة الملأة في ليكونون القوم )إن ■' قال 

والأخرصلاته، على مقبلا' خانعا يكون الرحل أن ذللث،: ير ونفوالأرض، 
غافلأ'('ْ،.ّاهيا' 

العزيزالكتاب فهم في إيمانية لمحات عن يكشف، أن الأوزاعي يلع ولم 
الأوزاعيحدثنا قال: لم مبن الوليد روى ما منها: كان عملية، ابن عند 
انتقلأي - العمل إلى صار اف كتاب في الإيمان )أن حان: حدثني قال: 

.٩٢ه/»اور«; )١( 
ْ/آه.»السر«: انفلر )٢( 
سعدبن بلال عن الأوزاعى مروان إلن اث ثاء إن عودة ولط اه/مآآ »الحلة«: )٣( 

.٣٦٥الصفحة لدلائم، نعقدْ باب فى مثاله أز 
.U>/nالمابق: المدر )٤( 
.٧١/٦الا؛ق: المدر )٥( 
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ئتوبميحك أس يكر إدا أؤ/؛ آلمبرث ُؤإئتا ت فقال - العمل !لى العلم من 
ثمتالأن_مال[ .4 وبين وعق إيثادا رادمم ءازه, هنجم ^؛٠-؛، نإدا 

.نفدون رريثأم وبثا ألمأو، يقيثوئ ءؤ١^٥ فقال• العمل إلى صيرهم 
ًًقربر.4ورزق ومنغ-زآ ريهم بمد دنيت ثم حمأ ألمؤنوئ هم أويك 

مع- له اجتمع وفد عمرو أيا المرايهل العلم أن - أعالم والته ويبدو 
٠هث بادله وصلة النفس في تهذيبآ الملوك؛ في الرسوخ - العلم في الرسوخ 

كالذيرفيع؛ إيماني بحس له تعرض واقعة كل من يفيد كان : هداأحل من 
فيليرابهل دمشق من رحل عندما إنه إذ بيروت؛ بممابر مار وهو صادفه 

-يومذاك - بيروت أن لما ، وأولاده بأهله مراطأ بيروت فى نزل ؛ الله سبيل 
أبوقال - ياقوت يقول كما - دمشق أعمال من وتعد الثسام، بحر ماحل 
تلها فقلت سوداء، امرأة فادا بقبورها، مررت أنى فيها )وأعجبني عمرو! 

إلىوأثارت - هده فهي العمارة أردت إن ؛ فقالت، هنتاه؟ يا العمارة أين 
البلد.إلى وأشارت - فأمامجلث، أو - يديك فبين الخراب؛ أردت ؤإن - القبور 
كثير!ابن وعند ببيروت. فأهمن، بها، لأقيمث هدا؟ تقول سوداء هده ؛ فملت، 

بهالأ؟،.الإئْة على فعزت 

منعمرو أبي عند إليه المرمى الرسوخ على نفع أن لابعجزك إنه ثم 
ايىارألأ شأنه: جل فوله نور في تعالى النه بإكرام يديه على تنلهر كرامات 

نْكازا:p\ أدت . تروى تم َولأ ير >،J لا أش محآت 
أفإبم=قاني، تديل لا أ'لآجرق وى آليتا ألثيوء ؤ،  ٥١١لهم بيوى. 

•لمسا العين.ه المد هد د'إاد 

هديعلى عمرو أبي منزلة رفيع فيها يتبدى التي الواقعة تلك إلى تر ألم 
الكريمات؟!الايات هد0 تعطيه ما 

ا/ْآه.الحموي: لتاتون اوالدان« »ععجم )١( 
والهاة«:»اوداة واظر ، r-r/Toدثق«: »تار,خ )٢( 
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كثيربن محمد حدثنا ت قال عبود بن الواحد عبد بن أحمد روى ما ذلكم 
دِرجل عندنا وكان جراد، من رجل محيون عندنا روقع ت مال الأوزاعي عن 

الرجل،وعغلم الجرادة عظم من فيكر راكبا، رجلا رأى أنه فحدث فضل، 
ماوباطل باطلة، الدنيا يقول؛ وهو طويادن، أحمّران حفان وعليه قال! 
عندواللففل الموضع. ذلك إلى الجراد انساب أومأ حيثما ، بيدْ ويومئ فيها، 

فيها.ما باطل باطلت، الدنيا فيها، ما باطل الدنيا ت كثير ابن الحافْل 

أنهالأوزاعي سمعت كثير؛ بن محمد عن المرامي زيد بن علي رواها 
ذك(لا،ّرأى النبى هو 

روىبما المالحين؛ لعباده الإلهن انمناء ساحة على يذكر وهدا 
عنبكار بن الحميد عبد حدننا قال: البيروتي مزيد بن الوليد بن العباس 
-لمنق جامع يعني - الجامع في شيح إلى )حلست قال؛ ت، ثعيبن محمد 
الصحنفي به فإذا أتيته، اليوم ذلك كان فلما وكدا. كذا يوم ميت أنا فقال؛ 

إله•تبقوا أن قبل حيوه - العش يحني - رير؟ الاحذتم ما فقال؛ يتفش، 
المنامفي رأبن، لك؛ أقول الذي هو قال؛ الله؟ يرحمك تننول ما قلت؛ 

قدري،فلأن يقول؛ قمعته القبة، هذه أركان ممن ردن على وير طائرأ كان 
وعبدالرحملنالرجل، نعم العاتكة أبي بن عثمان حفص وأبو كذا، وفلان 

فماقال؛ وكذا! كذا يوم ميت، وأنت الأرض، على يمشي مءن خير الأوزاعن 
يجنازته(وأخرج مات، حتى الظهر جاءت 

ذللئ،رويا في جاء ما ثم الجراد، رجل واقعة في حاء ما دلالة تخفى ولا 
دلالةتخفى لا ١ . دمشق. حامعر في ئعسيا بن محمل. حدث الذي الشيخ 
الربانيالسلوك ساحة على المنزلة رفثع من عمرو لأبي ما على والثانية الأولى 

المقربتن•السالكين مدارج في ويرقى يرقى يزال ما الذي العامل الحالم عند 

-\ r\IUاوبلأء«: أعلام »,_ ؛•٢، . ■ r-TiToءساكر«: ض »اريخ وانظر )١( 
،٤٥٢.  io\/\Tكثير: لابن واوها,ا« »اودادة الإّلأم«: »-اريخ ، ١٢٢

الجراد.من العفة الطاقة بها وحض الطاقة، الجيم: وسكون الراء يكر I ,والزجا
.١١٩. الملأء«: أعلام »سر ، ١٩٤/٣٥ج: لاين د.ثق« »-ارغ )٢( 

١٣



كا- القلبية الوصالة تلك رأت إذا تعجب، فلا كذلك،، الأم لكن ؤإذا 
بنان حومنهم القلوب؛ أهل الأمة صلحاء وبين بينه - قريب من رأبنا 

روىكما ، ذللن، العزيز عبد بن معيد قال إذ بالنير، رمي الذي عملية 
أغز)ما ت فقال فيه صعيد كلام الأوزاعي فلغ الهلاط-رى؛ محمد بن موان 

بنان حمن أعمل ولا اجتهادا، أمد أحدأ أدركت، ما بالله! سعيدأ 
ءهلية(را،.

منبال—، أعون إني )اللهم يقول؛ إذ ان حبه يدعو كان ما وجميل 
عندك(يثيش بما للناس أتزين وأن معصتلث،، 

.i\U/aاولأ،«: أيلام »سر واكاريخ«: »اود، )١( 
0/ا/ا■؛.السابق: المدر )٢( 
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أما؛ نال نعم. I نلت عتيبة؟ بن الحكم ألميث ت كثير ثن يحيى لي رقال 
أحياء،يومثد وأصحابه وعطاء الأوراعى• قال منه، أفقه لابنيها بين ليس إنه 

،•بمتزلأ وذلك 
كما- الصحابة وكبار التخص إبرامم أقران من ت هذا الحكم أن وحبك 

بلقائهالأوزاعي انتفاع من وكان . فيه الناس وأثبت - أحمد الإمام يقول 
عنه.رووا الدين البارزين من واحدا أصبح أن • عنه والأحد 

منبالغيب، ربهم يخشون الدين العلم أهل ملوك يه يزدان ما ظل وفي 
تجدأن تعدم لا I وأمانة بفقه مواضعها الأمور ووضع بعضا، بعضهم إنصاف 
عاليهكان بما - اليقين وجه على - تشحر التي الجهابدة شهادات من الكثير 
الاصطلاحيبالمعنى لا لابنيها بين ما أفقه فهو بينهم؛ القدر رفعة من الحكم 

التفصيلية،أدكها من العملية الشرعية بالأحكام العلم عر الفقه يقصر الذي 
وأحكامه،عقيدته، الدين: في الفقه وهو الأعم، اللغوي بالمعنى ولكن 

فىالصوص لمرامى وتبين ببصيرة ذللث، إلى وما وأحلافه وآدابه ومقاصده، 
عليهمالهدى أئمة فهوم ثم لام، والالصالة عليه نبيه وسنة افه كتاب 

لمقاصدمراعاة في الص وجود عدم عند الاجتهاد إلى واللجوء الرضوان، 
وأهدافها.الشريعة 

)ماروحي: بن مجاهد عن حليفة بن إسماعيل النلائي إمرابل أبو نال 
أنفلرمنى، مجد في الناس علماء اجتمع إذا إلا الحكم، فضل ا أعرفكنتا 
ءليه(أم.عيال هم فإذا إليهم 

عيالالناس وعلماء الخيفح، مسجد في الحكم )رأست، رواية: وفي 
ءله(ر؛،.

؛؛.U/Uالكال«: »تهنب ■T/؛T؛، حاتم: أبي لأبن واكُد؛ل« »المح انظر )١( 
-آ.ه/م'آ.ا')أ(»اور«:

,٥٦٧الخمجمة: \ ritrرالعددل«: »الجرح ؛؛، U/Uالكمال«: »نهذب )٣( 
.X^/a»المر«: 

الكمال«:»تهزس وانظر ؛، Xi/Vوالسيل«: »الجرح )٤( 

١٣٣



عنارتفع ما - العربية أهل يقول كما - ررالحيفء ان إلى الإنارة وتجدر 
جد*ممحمي منى جد موأن الجبل، غلظ مجن وانحدر تل، المجرى 

.ا حبلها١ صفح في لأنه الخيفح" 

مقول!العلماء عند المقدم الحكم فيه عرف يوم أول إمحرانل أبو ويحدد 
عنال بان إنحاء الشعبي؛ مات يوم الحكم، فيه عرث يوم أول )إن 

بنبالحكم علك : فقالوامسألة 

الربانيينالعلهاء من الكبار أولئك بأسماء اسمه يقترن كان ما أكثر وما 
بنسفيان يقول الدين. يوم والنجاة الدنيا فى التمكين سفينة يقودون الدين 
)مارواية! ونى • سليمان( بن وحماد الحكم مثل بالكوفة كان )ما عيينة: 

وحماد(أ؛،.الحكم مثل والشعبي إبراهيم بعد بالكوفة كان 

)أيالقهل.ان: سعيد بن ليحيى قال أنه فيحيينا المديني بن علي أما 
وفيأقربهما(. ما ومنصور الحكم نال: إليك؟ أحب إبراهيم أصحاب 

هوت منصور . ، أقربهمال ما قال؛ إليك؟ أحب أيهما فلت؛ رواية: 
المعتمر.بن منمور 

فيالناس أثبت من أبي )سالت • حنبل بن أحمد بن افه عبد وقال 
منصور(ثم عتيبة بن الحكم قال: إبراهيم؟ 

قال؛الفضل حدنني صفيان: بن ليعقوب والتاريخ ررالمعرفة دُى 
يقول؛الله عند أبا سمعت 

)خيف(.مادة للفيوميت المتير« و»المصباح الأثير، لابن رراوهاة« وانظر )١، 
.T-Y-Y/lاهمى«: )رالطبقاتح وانظر 0ا\\ك »الير«: )٢( 
"؛.؛،/؟•نف:انمدر)٣( 
.٥٦٧اكرجمان ما/؛أا، راكُاول«: »الجرح  iWAlUالكمال«: »نهذ.ب )٤( 
الهاوس_،«:>>تهذي_، ؛)، A/Uاوكمال« »تهالب وانظر ه/ااآ، ير«: »ال)٥( 

التهرب:»تهاوي_، ، 00/؛rAالكمال((; »تهنس، انظر: )٦( 

١٣٤



المعتم.ر(بن منصور يكون أن إلا ١^^٠٢، من ن، أثبأحدأ أعلم )لا 
.إبراهيم(لآ، في الناس أست، )الحتقم ت حنبل بن أحمد الإمام وقال 

فيوقفها ودراية روايه العلم رمحوخ من الحكم عليه كان الذي وهذا 
والسمينالغث، بمعرفه المتمرسين الأمة رواد من البررة العدول بشهادة الدين 
الاكي والوقائع الوممة الأمار يلم، اّس: في الخر العطاء صعيد على 

وتقواه،الاه يخشية مشرق يلوك مصحوبأ كان أنه غموض، أو لبس يدانيها 
علىالنفس وحمل عمل، إلى العلم ترحمة مضمار في المنة باتباع مزدان 

فيورقة الخلق، في نبالة على وعباده، اض مع المعاملة ن ح
تضيءالتي البناءة القدوة سلوك يكون أن به أحدر محلوك .وهو . الملم،. 

بأهلهالمطلقة والثقة الرباني، بالهدي المستنيرة المعرفة طرائق للأجيال 
فيوالإمامة والعمل العالم مناراُت، له نوافريت، محلوك أنه لما إليه، والداعين 

اكامحي.وأهلة المة اتباع 

لبابةأبى ن عبلة إليه ذم، ما وسلامة صحة تؤكد متانبح أولئك وكل 
التهعبد أبي أو محمد أبي الماء بالأوزاعي للأمام الجازم نصحه في 

حير,كل الأمة عن ؤإخوانه الته حزاه عتيبة بن الحكم 

بنأحمل وفال وفضل( عبادة صاحب، الحاكم )كان الدوري: عباس يقول 
إبراهيم،أصحانم، كبار من ففيها ثبتا ثقة الحكم )كان • الٌجلي الأة عبد 

واتباع(رم.محنة صاحب، وكان 

ثقةعتيبة بن الحاكم )وكان >>الْلثةانإ<<ت في سعد ابن قاله ما وحميل 
الحدبثح(ل؛ا.كثير رفيعا عاليا عالما فقيها 

.T١٩/• واكارغ«: »سف؛ت انظر )١( 
اكرجمة، ٣١٢/هواك<دل«; »الجرح وانظر ا/'ااا، للذمي: الحفاظ« »"ذكرة )٢( 

٥٦٧.

:ا.ْ/ه-)م(»اور«:
yrrj؟اعرى«: »الط؛قات )٤( 
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معينابن حدثنا ت قال زهير بن أحمد ت الذهبي للأمام يرا< »الفي وحاء 
لهنزغت المدينة فدم إذا الحكم )كان ت نال مغيرة بن حرير حدننا ت قال 

صاريةله )خلوا ت >رالتذكرة« في والرواية ،. إليها(؛ يملي النبي سارية 
إليها،بملي . الض 

حدثهناك. الوؤع أن فاعلم ت افه حشية العالم قالب في تفيض وعندما 
فييمي الذي إن )واف، قال؛ اش عبد عن سلمة بن ئفيق عن الأعمش 

سمعت)لو الحكم: لي نال الأعمش: ىل لمجنون( مسألة كل في اص 
أفتي(رم.كنت، مما كثير في أني كنت، ما اليوم قبل منك هدا 

يكنلم إذا الٌامل العالم من المحمود الولع هذا أن إلى الإثارة وتجدر 
قياماللحتمية خضع عليه: حتما الأمر كان إذا أما عليه، حتما واحبا الأمر 

بالواجب.

ْ/\ا'ا.)ا(»الٍر«:
\/\\\.الحفاظ«: »-ذمة اظر )٢( 
الحفاظ«:»تذكرة وانظر {</\\\، »ي«: )٣( 
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عمروأبي س المنور المنهج 
للجميعاممع ض والحرص الورع ْع العلم... في الرسؤخ 

اشآتاْ من لوك مفي المؤثر سلطانها بالغيب ااأو4 لخشية يكون عندما 
تغلهروعمله! بعلمه الناس طريق ينير أن على وأقدرْ للعمل، ووفقه العالم 

عيونهاومن - افه بتقوى ه نفأخذ فى كلها نور هى التي الخشية هازه آثار 
تنشرحبه ما وتنمية ووقايته، الأة حياطة في وتجده - ينبغي لا عما الوؤع 

النفوستزكية طريق على هاديا معلما لوكه مواتخاذ به، للاقتداء الصدور 
انفيادصوء في وإياب، أخلاق من يه يثرق وما الدين، بأحكام ها وأخذ 

واللام.الصلاة عليه المصهلفى هدي من جاء لما النفوس تللث، 

بيلبونحن الحقيقة، بهذه التذكير تحمل أن لها أريد كلمات هذ.ه 
علىالأوزاعي عمرو أبي مناقب من بعض عن الحدث في أحرى خطوة 

ظاهرألدينه والحيهلة الورع ْن عنه يعرف كان ما مقدمتها وفي الساحة هده 
أنعلى الحرص شدة مع ييع، وما ياخذ مجا كل في وعملا فولا وباطنا، 

ينهاهمما واجتناب الأخرين، به ياٌر بما للإتيان صادقه صورة مّلوكه يكون 
المعاذيراوانتحال التخرص عن يعيدا فيه، الوقؤع عن 

ملوكينتفلمها التي الغوالي اورر من وضرباته، عمرو أبي من وهذا 
الشرقبنهجهم الأجيال تستنير الذين الماملين علماتنا من الأفذاذ أولئك 
العصور.عبر بالهدى 

عنسألت، )لقد ائل: للمفقال الرجال أحد عن البصري الحسن مثل 
قعدوإن به، قعد بأمر قام إن ربته، الأنبياء وكأن أدبته، اللاتآكة كائ رجل 

١٣٧



كانشيء عن نهى ثإل له، الناس ألزم كان بشيء أمر محإن به، قام بامر 
منه(لا،.بظاهر أشه باطنا ولا بباطن، أشبه ظاهرأ رأيت ما له• الناس أترك 

فياممه وتقوى المة، اتثاعه يأت ص ثمرة كان الذي الأوزاض وويع 
الثقةلوافر ما-عاْ وكانت - افه يرحمه - بها عرف خليقة والباطن! الظاهر 
الجهان.ةمحبل ص القال،وة باهالية له والشهادة والعمل، العلم في القويم بنهجه 

أوكان ذكرأ سلكها، لو أن للمسلم نقمن التي، الطربمح، علك، المتمرس، 
الل.ارين.سعادة - الله بتوفيق - أنثى 

منأدركت، من ت العزيز عبد بن عيد لرقلت، لم• مبن الوليل• قال 
-الأوزاعي يعني - عمرو؟ أبا رأيت ما قال؛ الجمعة؟ إلى يبكر كان التابعين 

المقثدى(رآد؛ julsبه، فاقتي. قبله، س كفئ فد فإنه قال! بلى• قلت،؛ 
بهفيما الوقؤع ر حن. به بأس لا مما شيء ترك على تحمله حيطة وفي 

شهةولو - الوقؤع خشية العلم طالب من الهل-ية مول عن يتورع باس؛ 
اللءرسطريق على منه يحترس أن للعالم ينبغي فيما - الاحتمال ؛عسلة 

•والتعليم 

أبورقيم الأوزاعي* محاحب سالم بن سعيد عن ! يرك( ررالفي حاء 
ض،إن له: فقال ،، طرائفله فاهدى الأوزاعي، على مكة من مرحوم 

•واسمع( هديتلئ، فقم شنتج ؤإن حرفا، مني تسمع ولم منك، قثللم، 
الهديةنفع أن الحذ.ر من ياخن^ْ كان بما الوجوه، بعفر س ين-كر وهذ.ا 

والراثونالمرتشون ارتكابه عالي توعد الذ<ى بالإثم فيبؤء الرشوة، موقع 
بالله!والعياذ 

قال؛الحواري أبي بن أحمد عن بسنده »الحلية« في نعيم أبو روى 
عمرو،أبا يا له؛ فقال عل، حرة الأوزاعي إلى أهدى نصرانيا أن رابلغني 

)مآ'هء( ٤٦•؛ ٠٣)خللكن: لأبن الأء؛ان« »وذات )١( 
اكلأ،«:»ص )٢( 
سابق:الالمدر )٣( 
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ؤإلألك، وكبت الجرة رددت شئث إن ت فمال بعيك؛ والي إلى لي تكتب 
ثلاسنعنه فوصع له، وكتب الجرة فرد نال• لك* أكتب ولم الجرة نبلت 

منعمرو أبى حياة فى تكررت أمثال لها كانت الواقعة هذه أن ويبدو 
ؤإمداءالدولة، رعايا من مسالمين وغير المين مالناس مع تعامله حائل 

أوحير، بح حلعلى حرصأ وآخر، ان إنبين تفريق دونما إليهم المعروف 
روىما والتعديل(( الجرح )رتفدمة في حاتم أبي ابن أورد فمد مظلمة، لفر 

الأوزاعي)نزل فال: عفان بن الغفار عبد حدثني فال: الوليد بن العباس 
منهم!لرجل فقال فخدموه، به، فرقفوا الذمة، أهل من سنح بأهل بالقاع 

عاملإلى له فكت_ح الخراج من به ألزم ما إليه فشكا قال: حاجة؟ أللثح 
فلمات قال الخراج، على جعفر لأبي عاملا' وكان الأزرق، ابن وهو الخراج، 

له.فقفاها فيكرها، حاجتك؟ فقال؛ عينيه، على وصعه إليه، دفعن، 
وكانا هدية له أهد ويحلثح 1 ت، فقاللامرأته، ذكر انمرق فلما 

فلماالأوزاعى، إلى به وأقبل نهدأ نحاس من له قمقما فملأ' نحل، صاصإ 
خراجه،عن وسال بقبضه، فأمر ت فال حاجة؟ أللن، قال؛ الأوزاعي رآه 

علىعسريتح قد قال: فتجدها؟ قال: دنانير. ثمانية عليه بقي قد أنه فأخره 
قالالدنانير، إليه وأحرج منزله، الأوزاعي فيحل 'قال: ها-ْ، أيامي في 

عمروأبا يا قالI قمقملثح، فخد قال: فأبى، عنلثف، توليها حتى فاذهب، 
منلئ،قبلنا ثن، إن أعلم، أنن، قال: نحلي، من ذللث، إنما ذاك؟ شيء وأي 

المصرانىفأخذ قال: علينا. رددت، كما عليلث، رددنا وإلا منا، وقبلت، 
القمقم(لأ،.الأوزاعي وأحد ال-نانير، 
التقوى،/ّلهلان لولا ليكون، كان ما الو)ئ: هذا أن في تنانع ولا 
يومالعاقبة موء من الخوف، ببارحها لا التي وخشينه تعالى، افه ومرانية 
الفلاحأهل إلى الرباني، بالإمام ويرتفع البصيرة، ينثر الن.ى الأمر المحاد. 

المقرين•

 )١( :»_«rM^

.٢١١.  ٢١ا/• واكُد;ل«; الجرح ))تقدمن انظر: )٢( 
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تمزيد بن الوليد قال بما أخرى مرة يدكر وهذا 
ولانهل، يقهقه حتى محاحكأ الأوزاعى رأيت ما يقول؛ أبى )سمعت 

أنولأشبهه وما المعاد ذكر فى أحد إذا كان ولقد باكيا، ولا شيء إلى ملتفتا 
منه(أذاك يعرف، ولا قلبه؟ سلثه لم المجلس في أحد يرى لا ت نفي في 

الورعمن يلغه ما الرب١ني يبغ أن العجب من عجبا يكن لم هتا ومن 
والقعلمير.النقير حدود فى كان ولو جل، أو دف، الأمر لكن ما لكئتا 

الساحل،يريد دمشق من الأوزاعي )أقيل قال: أيوب بن إبرامم حدث 
وهيفيها نشأ التي القرية في له باخ فنزل، يمشهم،، يريد الساحل من أمل أو 

يدهالأوزاعي ومد إ يديه بين المائدة وصع فلما عشاء الرحل فقدم الكرك، 
ونت،في أتيتنا فإنك واعذرنا عمرو، أبا يا كل الرحل؛ نال منه، ليتناول 
حلعامه،من يأكل أن أله يالرحل عليه وأقبل كمه، في يده فرد صيق، 

وبامتح.المائدة رفع الرحل، على طال فلما فأبؤ،• 
ماعلى حمللن، ما عمرو أيا يا فقال؛ الرحل، وتبعه غدا أصبح فلما 
أكثرفلما تعرف! الذي المال إلا هو وما مالأ، بعدك أفدُت، ما وافه ضعت،؟ 

الن4نعمة كفريت، أو عليه، الئه شكر قل طعاما لأصيثؤ كنت، ما I قال عليه 
يفهلر(فلم يعني - ■ محمد أبو قال - صائما الليلة تللث، وكان عنده. 

العلميالإيماني الأساس على التربية أمانة يودى أن عمرو أبو يلع ولم 
كلماتهومن نللن،• عن الخالقة مغبة ؤيحدر وأمثالها المقبة هده يثمر الذي 

بنبقية رواه ٠ الولع الب سإلا يدعة رجل ابنتيع راما ٠ نوله هذا في العذابح 
أعنه عريبج بن معمر عن الوليد 

إافه طاعة لغير التفقه من - قبل من أسلفنا كما - الشدة بالغ تحذير وفى، 
سماعامزيد بن الوليد عنه حدث كما عمرو أبو يقول بالشبها'ت، الحرام واستحلال 

بالشبهاُت،(الحرام والمتحلين العبادة، لغير للمتفقهين ويل I يقال )كان منه! 

\إوالتعديل« الجرح ررتقدمة )١( 
.٢١ل/• اض:الالمدر )٢( 
U/؛،r>.»اور«: )٣( 
.١٢٦/٧»السر«; )٤( 



كيماالقوس، وتزكية السلوك عالم في القيات، من هي المي الحقيقة 
اكالأسمفي فاصدأ وسيرأ تعالئ، ل،ة عبودية السوي الصوامحل على تكون 

.ؤإقراره. وفعله بقوله هو وبينه واللام، المائة عليه المبي إلى أوحي بما 
العلم،في الراّخن النهى أولي ملوك معها يذكر تذكر، حض الحقيقة هذه 
تقيهوترجمة العلم، في رسوخا زمانه إمام الأوزاعي عمرو أبو عيونهم ومن 
عنوالدود السنة، اتباع صوء في والعليم العمل بصالح العلم: لهذا نقية 

صعيد.كل على حيانحها 

هذامناقب، من نيرة شذراُت، عن موصولا يزال ما ين، الحد كان ؤإذا 
هملأنفاتخذوا الذين أوكالث، من واحد أنه فلنذكر الإسادم! أ-كادم من العلم 
بواحبهونياما وعملا' علما ويتزودون النه، هدئ، فيها يشعون الدنيا في موانع 

علىالثيامحلين لهم ويقعد فيغلبونها، الأهواء تغالبهم والمبلغ، الهداية 
وبينبينهم يحول ما نمة وليس لتراهم إنلئ، حتى عليهم، فيقوون طريقهم، 

بمجامعيأخذ الذي وهمهم وتعالئ، محبحانه الله مراد إلى مراداتهم يدعوا أن 
العرضييوم الناجين من فيكونوا شأنه، جل بمرضاته يغلفروا أن ت قلوبهم 

•النعيم جنانا في برضوانه الفائرين، عليه، 

بينجمعوا قد - الحياة حركة وتوجيه الواقع صعيد على - تراهم لذا 
مواردهوتوفير الخير وحب، الإحلاص مع العملية، والقوة العلمية القوة 

للملمن.

أهلوعالم الإسلام شيخ عمرو أبي في القول من سيق؛ فبما وقفنا وقد 









صورةلكن الأوزاعي عند الوؤع أن نذكر أن القول نافلة من وليس I هذا 
أهلنذارة ترديده من أملقنا ما لدلك! يشهد ومما بالعلم، لعمله صادقة 
الحرماتوالمستحاين العبادة، لغير للمتممهين )ويل بقوله؛ والإصلاح اكالآْ 

هدهمن الخوف ثديي عمرو أبو كان كم الاه! سحان ويا بالثبهات(. 
ثائتها.على هو وما المدارة 

بجصبج1>



أولئكمناقب طياتها محي تحتضن التي لالآحبار اصتلحابك طال تلما 
الرJانييt*,عداد محي يكونوا أن الله ثاء الذين المصلحيآن الأفذاذ 

Iالصراط سواء إلى الأجيال بائيي ياحذ وهو منهم الواحد دور وذكرت 
عنالمصادر استنطاق من الأسنزاده من ينبغي بما اسل، إحستعاظم 
يكونبان وصلاحيته عمل، إلى العلم بترجمة المشرق سلوكهم معالم 

-هي التي والتزكية المتكاملة، التربية إطار في به ويأسي إ يحتذي مثال 
الانحرافعن والبعد الأتبلع سلامة في الزاوية حجر - العلم بعد 

والايمدلع!

القدوةالإمام منامحب من طامحة عن الحديث نتاح المقولة هذه صوء وفي 
عيونمن واحدأ وسمنه وهديه بإمامنه كان الذي الأوراعي، عمرو أبي 

لهاوهم - بالعط-اء المنورة الساحة هذه على - الخيرات في المسارعين 
سابقون,

النبعةهؤلاء عند المتميز السلوك مقومات عن الحديث لأن ذلك 
بمقياسالشيء بعفس قديم هو عما حديث وصربائه! كالأوزاعي الأخيار، 
العلميةالترجمة محور على الأصالة من يحمل بما القديم هذا ولكن التارخ، 
الالسيئ، الهدي في اسل المع إلى الاضاء ذات سار الأبة 

تبحاوالمكان الزمان لحدود تخط محي المدى على الجدة طاح ياخذ بانه تنانع 
والمنشهلوالرخاء الشدة في حالاتها كل على إليه المتجددة الأمة لحاجة 

والمكره.



حثوكبيرة صغيرة كل في عمرو أيي ورع من عليه الوقوف سعدنا وما 
وجهيادنى ولو الشبهة تحاشى يقمن بل يعول، لا الذي الدقيق المقياس 

الظاهرفي اثنه مراقبة يعنى الذي الوؤع وهو الاحتمال، وجوه من 
إلىيقودنا حالت،! كلمات في عليه بالوقوف سعدنا الذي هذا ٠ ٠ والباطن. 

المطالق،سلامة على - تدل فيما - تدل الساحة هذ0 على أخرى نماذج 
جمحفي الهيابة حطاب في الانقياد على وترسها النفس تزكية في والتكامل 

والأحوال•الشؤون 

الروايةأهل عن الرواية على والنوتمتين النملة يعطي وهو - إليه انغز 
بنعمر عنه روى فيما وذلك صنيعه؟ كان كيف - أهمية الأكثر الد.رس 

صحيفة،الزهري إلئ ردفع قال؛ أنه - قل من بنا مر كما - الواحد عد 
عي.اروها فقال: صحيفة، كير أبي بن يحيى إلى ودفع عني، اروها فمال؛ 
نحدثولا بها نعمل الأوزاعي: قال • قال الوليد حدثنا • ذكوان ابن فقال 

والوهم.المجان من شيئا صاما بمكن لم إذ -\اا. الصحيفة يعني - بها 

العالمعن الحيطة في عليه نفع الذي الولع من المن هدا وعلى 
تلقينهأو ١^^ تلقيه من يكون فيما الزلل م٣ن الشديد وحيره العامل، 

منأو عنه يروى أو يروى فيما والدراية ارواية من يكون وما الأحرين، 
الرجفةزمن الأوزاعي كتب نتا )احترق• فيقول لم مبن الوليد يحدث • طريقه 
نسخةهازه عمرو أبا يا فقال: بلمجها، رجل فاتاه فنداقا، عشر نلأنة 

،.الدنيا(ل فارق حتى منها لشيء عرض فما بيدك، ؤإصلاحك كتابك،، 

أكثرهوكان للهجرة، ومائة ثادثين سنة الشام أصاب عغليم زلزال الرجفة؛ 
مز.كما الحساب،، صحيفة والمنداق: الناس. من كثير فهلك المقدس، يبيت 

أنيمكن الأي الإصلاح وأهالية المراد: فلعل بيدك" ررؤإصلاحلن، فوله: أما 
مةا.ورك.وتحن، بيدك كائنة به تكون 

(.١١)U/،»السر«: )١( 
،ريمأاالمابق:المدر )٢( 
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ليإيراده سق ما فلنذكر _ت ض والحمد - يالخثر يأتي الخير دام وما 
والتحريفاللحن، عدم تحرى في ودقته عمرو أبي ورع من أخرى ماسة 

بعفرمن يفع فد الذي اللحن ؤإصلاح .، اض رسول، عن الرواية في 
-•الدرة مل على ولو - الرواة 

يكرين بثر فول( - الذهبي روى كما - السياق هدا في بنا مر وقد 
.المي عن الحديث يسمع الرجل عمروأ أبا يا للأوزاعي؛ قتل السني؛ 

إلا؛ ;^lJلا مخقّ اث رسول إن، نعم، قال: عربيته؟ على أيمنه لحن فيه 
بإصلاحبأس ألا يقول: الأوزاعي نتح معّإ لم مبن الوليد قال بعربي. 

.الحديث(١ في والخهلا اللحن 

الإمامعمرو أبي ص روايته إلى مق الذمي، الإمام أورده الذي وهذا 
الفارسحائد بن الرحمن عبد بن الحز محمد أبو القاصي )^-؛ ١٢١١الحاففل 

بر)المحدثالمشتهر كتابه في للهجرة،  ٣٦*عام المتوفى الرامهرمزي 
ابنالحافغل عه قال الذي الحدين، علوم في والواءي« الراوي بين الفاصل 
ففدالذلن(رأ/ غالب في الحدث علوم في ا محنفكتاب أول )هو حجرت 
)لايقول: الأوزاعي سمعن، قال: لم مبن الوليد رواية من هناك أحرج 
-اض يرحمهم - التابعي بعض سمق وقد الحدث(لم. في اللحن بإصلاح اس 
روايةمن الشمى عن جاء ما ذلك س المهمة؛ القضية هذه على التنبيه إلى 

الراٌهرْزتم،وروى الحدين،(أ؛،• في اللحن يقوم أن، باس )لا ت قال، أنه جابر 
فإنالحديث، )أعربوا إ يقول الأوزاعى سمعت، قال: أيضا الوليد عن بسنده 

)'\/هاا(.)>(»اور«;
تحققالفاصل« »المحالث )vU/\1(، »اور«: وانظر (. ١٦١٢)الظون«: »كثض )٢( 

(.)»_TXالخيب،! عجاج محمد الا-كتور أحينا 
»الإلاع«(، ٥٢)ص؛والواءي«: الراوي بجن الفاصل »المحدط، انظر )■٢( 
(.)ص٥٨١ءياءس; 
للخطيب:الرواية« عالم ني »الكفاية وانظر (. رص٤٢٥الفاصل«: »الحدرث، )٤( 

(.)ص٤٨١عاض: للقاصي »الإلماع« را/هم\(، العلم((؛ ييان »حاءع )صْها(، 
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بنميمون ولد من - المموز الحميد عبد عن وفيه . عنبا( كانوا القوم 
ورعمن وهدا كايه(. في اللحن بممر حنبل بن أحمد )رأبت فال: - مهران 

والسلام.الصلاة عليه اف رمحول عن الرواية سائمة على وحرصه الإمام هذا 
هناك.المناسبة وفق فبل من ذكره على جئنا تفصل ولهذ-ا 

رفععنلؤ الحيطة إلى الدعوق فى عمرو أبي الإمام مسلك كان وهكذا 
فيالخاسئ موضع اللحن: من مبرءآ يكون بأن كه اقه رسول إلى الكلام 

١sذللثفي أقرانه موش إلى مضموما الباب هذا 
اثرسول حديث على الغيارى دعا الأسمى الغرض لهدا وتحقيقا 

القرآنبيان على المؤتمن والثلغاء الفصحاء إمام وهو - عليه وسلامه الد صلوات 
بالعربيةالعناية إلى دعوا _ اللحن أو الخلأ يصيبه أن المعجز الد كتاب الكريم 
واللام.الصلاة عليه اض رسول على الكذب مغبة في الوقؤع حشية النحو وتعلم 

الأدبحجة العرب لسان الحاففل العلامة الإمام ذلك؛ عنهم روي من مقدمة وفي 
للهجرة.وماتنين عثرة خمس سنة المتوفى الأصمعي قريب بن الملك عبا 

ماأخوف رإن يقول: الأصمعئ سمعت قال: التنجئ داود أبو حدث 
قولحملة في يدخل أن النحو يعرف لم إذا العالم طالب على أخاف 
عليه- يكن لم لأنه الخارا' من مقعده فالختبوأ علي كذب ررمن ؛ المبي

عليه(فيه وكذبك عنه روين فمهما يلحن، - واللام الصالة 
منهموكان تصانيفهم، في العلماء من عدد هذا الأصمعي كلام أورد وفد 

الأصمصقال رإنما بقوله: عليه وعلق الأفكارك، ررتوصح كتابه في الصنعاش 
متعمدأيكن لم لحن، ؤإن بالعربية يعلم لم من لأن يجزم، ولم ااأخ١فاا 

ااكدت(ص.

البغدادي:للخيب الرواية« علم ني »الكماية (، ٥٢)ص؛الفاصو«: »المحدث )١( 
)صْدا(.اع«: »الإل)\/AV(، انر: همد لأبن الُلم« يان »حا.ع )صءأ'ا(، 

الكمال«:»تهديب (، ١٨٤. )ص"احا عياض: للشامي »الإلماع« انظر )٢( 
(r'AA/\A ،) :»إحرلأ\(.»السر\•(

اليائية)ص٣٨١ »الإواع«: (، ٢٩٤- لفعاس: الأفكار« »توصيح )٣( 
٢(.الحائية »السمر«: ٣(، 
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ناءذكرنا إذا أهب يزداد الأصسي، كلام أن إلى محا الإثارة وتحن 
النبيوحديث القرأن ْع تعامله في الجم وأذنه عليه والتعديل الجرح جهابذة 

حنبل،ن أحمد رسمعت ت الطرموّص أمية أبو قال واللام. الصلاة عليه 
بنعلن وسمعت فال: السنة، في الأصمض على يثنيان معين بن وبمن 

علىحنبل ن أحمد أثنى )وفل أحرى: رواية وفى • عليه( يثني المدص 
الة(لى.في الأصمعز 

وجعل- لعمان يقول الأصمعئ سمعن، الجهصمئ؛ عر ن نمر ويقول 
حديثتعير ولا عفان يا افه راتق —٠ الحديث من ثبنا عليه صر يعر 

أنيتقى الأصمعي )كان أيضا: نمن قاله ومما . ؛نولي( اث رسول 
القرآن(ر يفأن يتقي كما ءق، الد رسول حديث، يفر 

الحاففلالإمام فهو عمره؛ في منزلته فرفح الأخرى: وأما إ واحدة هدم 
الأدب.حجة - الذهى يقول كما - العرب ال بالأخباري اللغوي 

عنناهيان٠ للحال.يثج والدراية الرواية ساحتي على العربية أهمية ذكرنا ؤإذا 
الخهل١ب،في العرب مءهودارته على نزل أنه لما اممه كتاب لفهم صرورتها 

سليمانن الربح قول بإمعان نقرأ أن علينا كان بيانه: أنها لما المهنة ولفهم 
عبارةمن بأحسن العرب عن أحل عئر )ما يقول: الناقص سمعث، المرائي: 

الأصمهي(أْ،.
قولاالهنة ينصرون ولمن له المثوبة وأجزل الأوزاعى عمرو أبا اف رحم 

عليهللرسول ومحبة تعالى ض طاعة حياضها عن ويدودون لوكا، وموعملا' 
المعيم.جناُن، في الخاكين في مقامهم وأعلى واللام الصلاة 

)•\ا\'لأ\(.»الير«: )^\إ0^٣(.ا الكمال«: »تهاويب ١( 
»اور«:)•ا/حائ(، للخف: غداد« »تارغ ٢( 
)•ل/االأ(.بغدادي(: »تاريخ أعمال((: »تهذب ٣( 
والصفحة.بالجزء كلأهما ا؛قان الالمصدران ٤( 
)\اا/(اا،*ا(.الخمال((: ))تهذيب )•ا/'اا؛(، الخلمب((: ))تاريخ ٥( 



عمروأبو 
الحقإلى والرجؤع اضس... 
انملوكفى واسل 

والإكرام،الجلال ذو الأرض، ومافى ماوات الفي ما له الذي تبارك 
انمناءمن ، الأتقياء البررة أحباء0 يه يمد ما أعغلم كان ما I والإنعام والطول 

يحملونما كفاء الأيام، على حدته تبلى لا الذي والمضل ينفد، لا الذي 
الكتاب،يعلمون بما وطاعته هم، أنففي تعالى حقوقه رعاية في الأمانة من 

يدرسون.وبما 

كالذي- العمل من والصالح الفول من الهليب، إلى هداهم كيف تر ألم 
المافعالعلم في والرموخ الجهاد، أهل من يكونوا وأن - الأوزاعى م، عرفنا 
منلنوره يهدي الذي وهو علبه، الهداية; من يحمل ما بنور يدل الذي 

ومجاهدهسلوكا العلم، هذا بمقاصد القوس أحذ في منازلهم ورفع يشاء؟! 
_؟إالمتعال الكبير سبحانه وهو - إليه الفارين لدى 

المصحوكمال الأخرين٠ هدايتهم جراء المثوبة من لهم أجزل عما ناهيك 
الأمرسبحانه؛ إليه توجه وصدق نية باحلاص وتزكية، وتربية تعليما لهم، 
التقوىمن سلوكهم به يتميز ما وأخذ بهم، للاقتداء الصدور يشرح الن.ي 

أنهلما الانتفاع، في والرغبة التأني حن في الجد مأخذ بالدين والوؤع 
هيالتي المطهرة المنة في النبوي الهدي إلى الانتماء صحيح سلوك 

صدقشاهد المرابمل إمامنا وسلوك الكريم. للقرآن العملي البياني الترجمان 
نقول.ما على 



الإسهاممن - الويائع تئت وكما كما - فيه ما ذلك في إن ثم 
علىسئما لا بعامة، ولالآمة بخاصة والج٠١ءة للفرد الخير حلب في القوي 
الوقوفمن والتماكين الإسلام، روح عنه لاتغيب، الذي الذاتي النا؛ صعيد 

فيوالسير الكتاب، نزل به الذي الحق ونصرة الدين، إقامة في اليابسة على 
وفهلرتهالإنسان إنسانية على العدوان رد نقمن التي، الماعدة الطريق 

العمياءوجهة _ صورها اختلاف على - كلها للعلاقادت، توجيه في وحريته؛ 
العلممعهليات بكل والأخذ المكين، القرار صنع في التبعية عن بعيدا النير 

بالمنهجالأخي الإنسان نسعد التي الحضارية وبالمفوماُتج مرحلة، بحد مرحلة 
الدين.ويوم الدنيا في الرباني 

خادلهامن ضطحب التي القول من أخرى خطوة سبيل وأنا هذا ذكرت 
اثنهسيل في المرابط الرباني الإمام سلوك بها يشرن، التي المناقب من قبضة 

الأوزاعي•عمرو أنح، 
بذايتحالعليم ومراقبته - الله يرحمه - ورعه من إليه الإنارة مثفتا وما 
أهلءفات> من به يتحالى كان مما واحدة إلى يقودنا ت سبحانه المدور 

قياممحي الحق إلى الرجؤع سرعة وهي ألا العلم؛ أهل من والورع التقوى 
بنوعقبة أباه صسهع أنه مزيد بن الوليد بن الخباس حدث ما ذلكم الدليل؛ 
منسمعه إذا المحق إلى رجوعا أنمغ أحدأ رأينا )ما ت قالا يذكران علقمة 

إذاالم، إلمخ رجوعا أّرغ كان أحدا رأيت )ما رواية؛ وقي • الأوزاعي،، 
اللهرسول حديث أمروا ت يقول وكان الأوراعي من سمعه 

تشرقالمي النصوص مواجهة في المالغ حذره إلى نل محن أشرنا وقد 
هدافى باحسان التابعون عليه كان ما على وحرصه وعلا جل الباري بصفات 

الجلل!الأم 

وقتهإمام وهو - الأوزاعي وقال . • )• الدمى؛ الإمام يمول ذلك ومح، 

واسيل«:الجرح »-شدْة انفلر )١( 
\.w\jToدمنق«: »'ارخ )٢( 

!٥٢









قليلا(ويعمل كيرأ يقول المنافق ؤإن كثترأ، ويعمل قليلا' يقول المؤمن 
-بالاه والعياذ - القيامة يوم منثور هباء النافق عمل أن ملاحظة مع هذا 

الإيمان.من أساس على يقوم لا لأنه 

الوؤعذلك من بكثير يذكر وهو ثب، يالصادق الويع من أولئك وكل 
الته.يرحمه الأوزاعي محلوك نورانية من يتاكد أحرى محاحة على 

يقول!مزيد بى العباس سمعت قال! محمد بن حعفر الفريابي حدث 
صائماأيام نادنة فبقى الأوزاعي، تغيب دمشق علي بن اٌّ عبد دخل )لما 

لووفال؛ إليه فقدم الإفطار، عند له صدينا ففصل ياكله، ما يجد لا يطوي 
.، يفهلر(أ ولم عنه وحرج الأوزاعي فقام لك، لتقدمنا هذا قبل علخت، 

يكونما صفو عليه يعكر أنه عمرو أبو رأى مما النقار هذا إلى أرأيت 
أعينعن الاحتماء حاول أجله من الذي بالظلم الابتلاء على أحر من 

!الناس!

عرض- أيام ثلاثة طاويا كونه أي - ذللث، بلغه لما الأمير أن - رواية وش 
عده.يفعلر أن فابن عنده الإفهنار عليه 

أويحبه وكان - الخردل )ذكر أنه وهي عنه، مشهورة الخردل وقصة 
عمرو،أبا يا منه إليلن، أبمثح أنا ت صمورية أهل من رحل فقال - به يتداوى 

فبعث،ائل، بموبعن، بمنة منه إليه ؛بعث، ت قال بري• كثير عندنا ينبن، فإنه 
رقعتهفي فمنها فلوسا، ثمنه وأخذ ءباءه الموق إلى بالخردل الأوزاعي 

ثيءصنعت، ما على بأحملنى لم أنه إليه وكتب، ائل، المفي وأحايب، 
،.لها(ل الثمن كهبثة يكون أن فخمت، مسائل، معه كانت، ولكن تكرهه، 

دثز<<:>>-ارخ »_«: وانظر )١( 
(.٤٥١ِ  lo-l\r)كير: لأبن والهاة« »اس \<\(، U/>ro)دمثز«: »ظريخ )٢( 
تربوهى بالسام الأردن نواحي من وبللبة كورة ؛ الفاء وتشديد الصاد بفتح صفورقة ، ٣١
(.٤١)م؛ اولداو«: »ْهجم طريا 

)ه'ا/ااا'ا(.دمثق«: »تارغ )٤( 
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الدلالةصدق يؤكد ما مصف أنه بد لا ملوكه أفنان يه تشرق الذي المتميز 
طلبإلى نوجهه من بدءآ الأخبار تلكم من صحبنا٠ ما لأن نقول؛ ما على 

متهبأعجب الذي كثير أبي بن يجنى الحجة الناصح الإمام بإرشاد العلم 
الثانورفعة الإمامة من بالغ ما بلوغه حتى . . الخير. فيه وتمئس وعبادته 

والإفادةوقائعه تحليل وحاولنا المجليءن، الهدى أئمة من وأقرانه شيوخه عند 
الخنرلوك الهدا نبضات مءن الهليب الكثير إلى يقودنا زال ما . ..منه 

الاقتداء،أهل الثقة المربى المعلم وهو عمرو أبى سريال بات الذي النير، 
الأبرار.منازل اض أزله 

الجرح»تفدمق فى حاتم أبى ابن الحافغل روى ما إلى يعيدنا وهذا 
تقال _ العشري* أبى ابن وهو — حبيب ؛١* الحميي. عبد ع٢ن ند.ه بوالتعديل،ك 

ألنسغيديه، ؛ي٢ن ومقاماك الله أنشدك ت شابور ؛|ن نعيب برن لمحمد )نله 
قال:منه؟ فأورغ قلمنج: لا، اللهم قال؛ الأوزاعي؟ من اث يبن في أفقه 
وقال: منه؟ فاحلمم قلته: لا، 

صّورهامن واحدة على نقع *ا معنوية قوة من ذلك أعطا0 وكم ت قينا 
لثمناوفد - يقول بالساحل أمجرآ سمعنح قال؛ العشرين أبى ابن روى فيما 

أحاثمكثنت فالقد عمرو، أبا ائته )رحمك ت القبور عند ونحن - الأوراعى 
ُلأتي<ُ"■م أم 

وهوت عمرو أبى شحصية محي التكاما هدا على آخر صدق شاهد وهدا 
رأينج)ما ت يقول كان أنه مسلم بن الوليد عنه يروى الدى اممه عبد بن صدقة 
كتبالذي هو هازا وصدقة ٠. الأوزاءي(ل من حمل ميما أحمل ولا أكمل 

حديتوخممئة ألغا - حاتم أبى ١^ يقول كما - الأوزاعي عن 

.١١٨٥ ت رالتعل.ول« الجرم ررتقدمت انظر آ  ١١

»او,«:)٣( 

w-yالدهي: للأمام و»أور« ، ٣١؛/١ الأءتدال،«: »ضان )٤( 

١٥٩



فولالأبعاد، المتنوعة الشهادة هذه في نوقمنا يأن بدعا وليس 
الرحلهذا خناله ما إن الأوزاعي( من حمل فيما أحمل )ولا ؛ ظص صدقة 

وتدبرأاض عن ءقاs بالكتاب العلم أمانة ت العامة التكليف أمانة بعد القدوة، 
أحذوما ، الدين فى النير الفقه عن ناهياك ط ودراية رواية نة وبالW لكلماته 

هذانقل في صدقوا الذين النجباء أولئك بإحسان، التابعين من شيوحه عن 
أعهليما ت ذلك إلى أصم، الرضوان؛ عليهم الصحابة عن وأمانة بقوة الدين 

كير.ذلك وغير البيان، في العاتقة والقدرة المواهب، من 

حفظاالرفيع، نوي المذلك من عرفنا ما على هءدفؤ حنل ما فحمل 
الله،دين فى وفقها العبادة، على ودأيا للمنة، واتباعا يحقه، وقياما لا،كتاب، 

للإسلام،الولاء دنيا في ّالْلانه بالعمل المقترن للعلم يكون أن على وعملا 
وأهله;الحق نصرة على دائما القلوب وحمع الخير، إلى الا.ءوة في ؤإصهاما 

اللهويرحم عظيم، حد عفليم أمر ■' صدقة إليه أشار الذي المتميز الحمل هذا 
الله،حني من )العالم يقول: كثير أبي بن يحنى سمعن، يقول؛ إن عمرو أيا 

الولع،اّّ وخشية 

الأخيار:وضرباته الأوزاعي عند الجلل الأمر هذا أفضلية من يزيد ومما 
الاقتداء؛لأهلية الرباني التوفيق يمنعه الأمة، بناء في الأثر عظم من له ما 

فيماالرباني الرحل صدق عن تعلن فاعلة صامتة تربية بمثابة تاتي خلة وهم، 
علىندرة ولكنها وكفئ، تبلغ قفية لستط فالقضية عنه؛ وينهى به يامر 

ترىألا سواء، حد على التثلغ مع نورها في هي والسلوك العمل صعيد 
علىمحيره غل إلا رجل ابتدع )ما سعيد: بن ة عنبفول إلى 

السالبن(لى.

عمروأبى حياة فى الحقيقة هذه حلال من متسرة بيل الأن واجد وأنن، 
الأمةعن افه حزاه الشافعي قول من أخرى مناسبة في أسلفنا مجا لأستل.كار 

ا</أ\<أ.الإّلأم«: »-ارخ )١( 
الإّلأم«:»تارخ )٢( 





ماذكان الرحلين(أ أرفق لأنه الأوزاعي؛ لاخترت -، الأوزاعي أو الثوري 
ّمبأالأوزاعي عند بالأمة الرفق مزيد من القدر الجليل الإمام هذا يراه 

يختار.أن له قدر لو للاخيار صالحا 

الثوريومفيان الأوزاعى )رأت امة! أمحبن حماد امه أمأبو ويقول 
الأوزاعى،لاخترت للأمة، الرحالين أحد اختر I لى قيل فلو باليتا، يطوفان 

اارحلن(لى'.أحلم كان لأنه 
عندالحالم هذا زيادة ولكن الصدر، وسعة بالحلم معروفان فالرحلأن 

سئللو الترجيح في عملها تعمل - فقفؤ حماد ذللث، يرى كما - الأوزاعي 
للأمة.الاختيار 

هزلأمقبل من الرحال على الحكم عند حللها بابهى الأمانة تتجلى وكم 
والمفاصلة.المساواة في أحكامهم على نقع الدين للحق الأوفياء 

فلمامالك، على والأوزاعي الثوري سفيان )دخل أحمدت الإمام قال 
يعني- للإمامة يصالح ولا صاحبه، من علما أكثر أحدهما ت قال خرجا 

٩.للإمامة الأوزاعى 

»\وو«:)\( 
.١٢٠٦^والتعاليل«ت الجرح ))تقدمة )٢( 
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الأمةعلى اف نعم أحز من هي التي الإسلام أخوة ظل في الجماعي الحس 
لالناس!أخرجت، أمة خير تكون أن سبحانه ثاء التي المحمدية 

وهو- عاليه وسلامه اض صلوامتؤ المصقلفى الرسول عن ورد قد بانه ذللث، 
التربيةخلال من ويبنى التوحيد، على الفلويح يجمع يني لا كان الذي 

حتى- الداتم إرثاده ورد - الملمة الجماعة وحدة القوس وتزكية المتكاملة 
علىالحقاخل فيه ما إلى - الصلاة فى والمأموم الإمام بين العلاقة بيان في 

الأموربوضع وذللث، أخيه، من الأخ نقرة دون والحيلولة القلوب، صفاء 
منقوص.غير حقه حق ذي كل ؤإعطاء مواضعها 

داودلأبي واللفغل ماجه وابن والترمذي داود وأبو أحمد الإمام روى فمد 
ال^٠ ١٧٠١قال! اننه رسول أن - حن ند ب- هريرة أبي حديث، من 

فإندونهم، بالدعاء ه نففيخص قوما رجل يزم لا يفعلهى؛ أن لأحد يحل 
فقدفعل فإن يستأذن، أن ئبل ست، قعر مي بنظر دلا حانهم؛ ممد معل 

الترمذيمحي الرواية وحاءُتح يتخمف،ا(لا،، حض حقن وهو بملي ولا لحل؛ 
.، باليعاء؛١١ ه نفالإمام يخص أن كراهية فى جاء راما محوان تحت، 

معهماشترك فإنه بالدعاع ه نفيخص لا )والإمام • المربي ابن بكر أبو قال 
القيم:ابن للإمام المعاد« »زاد فى وجاء بالإثامة(ر وانفرد العبادة، فى 

الذيالدعاع فى تحدي الحديث، هذا ت يقول تيمية ابن الإسلام شيخ )وسمعِت، 
وءيره(راكويت، كدعاء فيه ؤيشتركون وللمامومين، ه لفالإمام به يدعو 

»المد«;ر'ات*آ(، اون«: - الزمذي »حامع )•٩(، الطهارة داود«: أبي »ض )١( 
(.٩٢٣)شحه«: ابن »ّن ، ٢٥• ه/ 

بشرحماجه: ابن »نن وانظر: (، ٣٠٧)الملأة المن«: - الترمذي »جامع )٢( 
(.٩٢٣)الدي«: 

معالترمالّي سنن الصحيح: »الجامع وانظر: '٢، ٦/١والعل.يل«: الجرح »تمدعة )٣( 
• ١٥٥- آ/أْا ت الريم، ابن بكر لأبي الأحرذي« عارصة شرح 

الأحوذى«»تحفة وانظر: للمحقفين، ٢ رقم: والحاشية ا ا/.أأ"اوعاد«: »زاد )٤( 
بكرلأبي الرطى« صحح بشرح الأحوذى »ءارصة (، ٣٦٢)الترمدي: سنن شرح 

.١٥٥.ا/آْا المربي: ابن 
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على- جوهره في - يدل بالدعام المأمومين إشراك على الحرص وهذا 
للمسلمينالفع إيصال على أيضا الحرص من الأوزاعي عند كان ما أهمية 

Iيقول أبى سمعت ٠ نال مجزيي بن الوليد بن العباس حدث والعمل. بالعلم 
حتىية.هلعه ولم يجب لم ثلاث من واحا-ْ في أط إذا الأوزاعي )كان 

الثالثة(.يت ونالفضل: أبو نال القدر، ذكر ؤإذا المعاد، ذكر إذا فيه؛ يبلغ 

على- تكون أن اعق الجمسعلى الحرمحى هدا يعيدنا أن كثيرا ولير 
-ار يبن موسى قول إلى المحمدي؛ الهدي عند - والعمل العلم صعيدي 

أحدنط، أحدأ رأسك )ما _ت سنة عشرة أربع مكحولأ صحب كان وند 
سالإم م للبل أض دلا >؛' 

الإسلام،أخوة في الته حق رعاية من وأصحابه عمرو أبو به بن.كر ومما 
حبا؛النواحي ءاليها يعفوا أن عليهم وأن المؤمنين، بين جامعة وكونهّا 
ماالأمصار! وتباعدت الديار تناءت مهما والتقوى البر على وتعاونا ؤإيثارا، 

الأوزاعيحدتنا قال! لم مبن الوليد حدثنا قال! الصاح بن محمل. روى 
فإنوبينلثح، بيننا قرنت، الدار كانت، )إن البم،ِرة: من قادة إلئ كت_، قال: 

.، جامعة(ر أهلها بين الإسادم ألفة 

همحش ءؤءاثا تعالى: قوله على الكادم عند قادة بقول يذكرنا وهذا 
اليثاق،نقص اجتنبوا علما، بالرمة )كفى [؛ ٢٧]فاطر: أهثوآ4 بمامحئ يذ 

ونصيحةفيه تقدمة القرأن ص أي في وذكره وأوعد، فيه قدم اغ فإن 
للهتواضعوا بالنفس، والإعجاب والغالو والتنطع والتكلف، إياكم وحجة، 

،.يرفعكم(ل اف لعل 

عغليمفي الظر إلى الدعرة تجديد القول ذاiالة ص فليس : ئيد 
مناصحتهفى الحكمة مجن لمانه على يجري يما الرباني القدوة على الأة قفل 

.١٧٨٣٥دمثز«; »ظرخ )١( 
١٢اولأ»«:أعلام »سر ليوهص: الإ-الآم« »نار؛خ )٢( 
ه/أ"يآ.اولأ،«: أء،'لآم »_ )٣( 
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أنبعد كله ذلك يقودنا أن في بلع لا • • • بالبنان إليه يثار الترنل في 
كتب،ما إلى قبل! من  uiLمما وغيرها سفت، الّمح، الرسالة تلك صحبنا 

الدمشقيالعني ثوبان بن تح نابالحميم صديقه ابن الرحمنن عبد إلى 
يوحب،بما مذكرأ عنها، الإقلاع في له ناصحا منه تقع مخالفايت، في الزاهد، 

منه،المرموق وقربه بابيه، العلاقة حن وهو وتدكيره لنمحه انمياعه 
عليه،منه غيرة أولئك، كل إليه، يدعو لما الفْلعية الأدلة وجود عن ناهيلئ، 

المقين.الأبرار طريق إلى رجوعه عر وحرصا 

عنأبي أخبرني نال،: مزيل بن الولمد بن الماس حذث ما ذلكم 
نوبازأبن ثابت بن الرحمن عد إر كب أنه الأوزاعي 

أنفرأيت، وصريرنه، أ؛يكح من منزلتي بخاصة عالما كنت، ففد بعد: )أمجا 
عنتخلفك، من عنلثح بلغني محا أول، في بالنصيحة إياك وتعاهدي، إياه صلتي 

ولججتح.فجددلت، والمالوايت،، الجمعة 

وقدعير١ ولا حجة فيه للن، ليس بما وأجبتني فوعظتللمح، يلت، مررمحت، نم 
أنبلغنا وقد حيرا، يحديث، أن الله عى عهدا إياك نميحتى أقرن أن أحببن، 
انباعان) باحلهم والمابعون أه افه رسول، أصحاب، عليها كان حما 
فيوالجهاد الماجد، وعمارة الجماعة، ولزوم القرآن، وتلاوة المنة، 

الله.مبيل 

أنأحب، من يقول: كان اليمان بن طيفة أن ااثورك، سفيان وحدثني 
أوحراما، يرام كان حلالا رأى فإن فلمنفر؛ لا؟ أو الفتنة )أأٍابته يعلم: 

النيثوبان بن ثابتح بن الرحمس عبد اش عبد أبو يث، المحل. الزاهل. العالم الشيح هو )١( 
مهكان ؛ نلت، الذهبي! الإمام ونال، غيره، أو أبولا روايته ثان ني كلام للعلماء الدمشقي■ 
بنالعباس وحديث، الدعوة، مجاب، وكان سلامة، فيه كان داود؛ أبي نول مع هذا خارجية. 

الصحراءإلئ ليهد حرجنا الكواكب، فيها تتاتريت■ التي نة الكانت، )لما ؛ قال، أبيه عن مزيد بن الوليد 
حدافه إن ؛ فقال، سيفه فل ؛ قال، ثوبان بن ثابتؤ بن الرحمن همد ومما وأصحابنا الأوزاعي مع 

أنول]ني الأوزاعي؛ فقال قال؛ الضعف،. إلى وينسبونه ويؤذونه بونه يفجعلوا قال؛ فجدوا. 
رالتاريخ(ب؛ررالمعرفة . _( مجنون أنه أي - القلم عنه رفع قل■ الرحمثن همد • تولكم من أحن 

آ-/-ْا(.حجر: ابن ليحافنل اكهوسح« »تهذيّإ وانفلر»الير«ث آ/آأ<'؟، 
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وفاةقبل كنت وقد أصابته. محي أن ةاو-عام حلالا، يراه كان حراما رأى 
تراهمحأصحت حراما، الجماعة فى والصلوات الجمعة ترك ترى كقبمي أئيك 

لهاذأص-احت؛ الأعمال، أشرف من المجساحد عمارة ترى وكنتح حلألأ، 
حرجا،الله سل محي الحرس من عمابتاكه قى أن ترى وكنت هاحرآ، 

حميلأ.تراه فاصبحت، 

أريعاالجمعة ترك رامن ت محال أنه عباس ابن عن منقهلعأ سفيان وحدثني 
ظهرو((,وراء الإسلام تبد محقي عدر عير من متواليات 

عذرغير من ثلاثا الجمعة ترك >امن أنه هريرة؛ أبي عن الزهري وحدش 
ئالبه".على طع 

نزفانه رأيك، فاتهم عغليمأ، الحديثين هذين من ينفك خاطرت وقد 
بأصلافك.وارصر يه، أخدن ما 

مع- الحال هي ينة الوالحال - مزرل محتوات ثلاث في كنت وفد 
ترغبولا جد، مصلاة حضور ولا جماعة، ترك في تخالفه لا أبيك، 

لسبيله.مضى حتى عنه، 

منومثاله حالين ءكن I الحديث ا هن. برحه أنلئح تعلم وأنت 
العلم.أهل من أدرك وممن أبيك، من بها أعلم الأحاديث، 

العلموأهل أبيك دون به ثاذآ برأيلأ، تعتصم أن به وأنشدك باق فأعين.ك 
فتنة،الجمعة تركهم في فهاء وللقوة، الأهواء لأصحاب، تكون وأن قبله، 

إإ تركها على عويروا إذا بك، يحتجون 

ولاشفاء عليلثج يغلبح ولا ، دينلئ، فى مميبتلئ، يجعل لا أن افه أسأل 
عليلتح(واللام منه، هدى بغير هوى اساع 

ولاالخْنابح، حكمة تعوزها لم التي البليغة الموعفلة هذ.ْ إلى أرأت 

بعد،فا لأا/آا الكمال«: »تءذي_، ، ٣٩٢آ/اهم. واكاريح«; »اوعر0 انظر: )١( 
.r\،/Uالملأ،«: 1ءالآم »سر 





الوقتوقيمه عمرو... أبو 
الآخارينعلى ذلك وأثر يجدي'*• بما النفس شغل 

التامبلاد شيخ محلوك في الوناخ من نمحبه ما أن في ريب من ما 
الخصالوبين بينك المخالطة دائرة اتسعت كالما أنه بحقيقة يوحي ت المرابهل 

كانسا قناعة ارددن ت الربانيين اض أحباب عند لوك العماد هي التي اليرة 
وفيمنأنمهم، في الأثر حن من هك، باض الدائمة وصلتها قلوبهم لصفاء 

المنهجأحذ على المتكامالة؛ التربية ومحربونهم الناسر، بالعلم يخاطبونهم 
فيقك، اف واتقاء يلض، ما مواجهة في والقلب العقل بامحتنارة الهائي 

الحساب!يوم يحل أن نبل ومحاستها النفس، تزكية 

من- يوصون أو يعقلون أو ينصحون إذ - كلماتهم به تشرق عما ناهبلئ، 
يفتحالذي والإخلاص القلوب، دن الفللم غياهب، يجلو الذي الضياء 

منبها يلم ما ويمح الصدور، عن الضيق أغشية ويزيح مغالينها، 
الذيللخهلاب الصدور وتنشرح اض، بذكر القلوب تهلمئن وهنالك وحزات؛ 

ماوأن اض، مع المدق متن وركب الهابهلة، الرغبات أكدار كل من صفا 
وأبقئ.حير - المنان الكريم وهو - عنده 

رأينابما قريب والعهد الرباني، عند ذللن، تصدق التي التماذج أكثر وما 
التيالكلمه حيث - اش يرحمه - عمرو أبي عن الحدث حلال من نبل 

لحيلذلك ولولا القلوب، إلى بها يدخل الن.ي والإخلاص الحكمة، تزينها 
منتفعاباليات، الأعمال أن مراعيا القلوب، تلك إلى تدخل أن وبين بينها 

بهايراد لا موعنلة قوما رحل وعقل )ما أنه وهي الغالية، الحكمة يتللئ، 
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الْينالموجماعه الاوزامه 
والخديدوامحوجيه انمناصحت اداس... مخالطه 

المعتزونالحق، بقوة الأقوياء وهم المحمدية، الأمة هذه ربانيو 
العملسلطان ومذ الناني، العلم من بصيرة على اشّ بأمر القائمون الله، بعزة 

الموفونأولئك والآ-حرة، والدنيا الدين شؤون من وكتrرة صغيرة كل على به 
منشيئا تبدلوا ي أن الد، معاذ والذين، الميثاق، الماففسن غير اف، بعهد 
ربهمإلى المخبوز الربانيون هؤلاء . . ه ض التقوى بزاد الزائل الدنيا متاع 

لماالجادة المخالْلة ساحة على الأعناق في أمانة المشرق، المتميز بنهجهم 
النفومسلأخذ والتنهثج والمنة، الكتائب، بهدي رق المالملول من عليه كانوا 

لأحكاموخاءة ترجمة عليه هم ما أن لما وهديهم سمتهم من كان بما 
ذللثف!إلى الأمة أجيال أحوج وما الإسلام، وأخلاق الإسلام 

ب،مناقمن بعضا نصهلحب، ونحن فبل، من ملفا بما ب، قريوالعهد 
هلفالمزكية ساحة من ينتقل فتئ ما الذي الأوزاعى عمرو أبى الإمام 

للأمة،المح ديل تإلى . . ولرسوله. ل،ة المرصي المركب، على وحملها 
علىالصادقة والغيرة الإحادص من بمحبها التي الوعظة الأحرين ووعظ 
قالحتى المدور، ليانها ؤيثرح ،، القلولثلها يفتح ما الأحرين؛ هداية 
يعقلكان ولقد قتل، مقهقها ضاحكا الأوزاعى رني )ما الأخيار؛ صحبه يحص 

يبكىرأيناه وما بقلبه، أو بعينه بكى إلا ه مجلفي أحد يبقى فاد الماس، 
يرحم(أا،.حتى بكى حلا إذا وكان قْل، ه مجلفي 

د٤٦/١٣>>الد١ةوالهاة<<::١(
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ثوابتمن العلمية بالحمائق المؤيد القلب، من النابع التذكير وهذا 
الإسلامأهل على الغيرة بالغ طياته في يحمل ومفهوماتهماا والسنة الكتاب 

يحبما لأخيه يحب من ضح لهم النصح فى والصدق يضلوا، أو يزلوا أن 
بحقالقيام من يجب وما الأمة في العامل العالم مسؤولية ويستشعر لنفسه، 

مضيعةهو الذي والجدل التكلف عن بعيدا عليه، افه أقامه الذي الثغر 
ومنعهمالجدل ألزمهم ثرأ بقوم الته أراد إذا • القاتل هو أليس للوقت، 
العمل؟!

منلمين لملأنمح أحلأ رأبت )ما عجلان بن محمد نال 
.الأ'دناص< 

وأنالماس، مخالهلة عمرو أبى من اقتضى المناصحة على والحرص 
إسحاقأبو به شهد ما وهذا ه. نففى خاصة رجل وليس عامة رجل بكون 

فكانالأوزاعي؛ فأما والثوري؛ الأوزاعي مثل رأت )ما قال؛ حين الفزاري 
الأمة،لهاوه خنرت ولو نفسه، خاصة رجل فكان الثوري؛ وأما عامة، رجل 

الأوزاك(•لها لاخترت 

وغيرلأ^.المارك ابن قال وكذا الذهبي: الإمام قال 
العلمأهل من الماس يخالهل من أفضلية يرى كان ه نفعمرو وأبو 

ماعلى اض عند كبير وأجره ومواعفله، وسلوكه بعلمه فينفعهم والملاح، 
طريقهي التي الطريق هذه مماعب واحتماله الأذى على محيره مجن بكون 

.،الممطض رمولما مقدمتهم وفي والمادم المائة عليهم المرملين 
المبلغصاحة على المحاور أهم من محور بل الأهمية، غاية في أم وذلك 
!الخيرإإلى انس وهداية 

الأوزاعيسنت فال: يوسف بن محمل عن بسنده حاتم أبي ابن روى 
-أدهم؟ بن إبراهيم أو الخواص، سليمان إليك: أحب أبهما رجل سأله و- 

والهاة«:»الداة )١( 
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وهذاا إليهم(ر وينبط يالماس يختلط إبرامم لأن إلى، أحب رإبراهتم قال■ 
حقالموي الهدي وعى الذي المرابط الداعية العالم وهو - عمرو أبى من 

الجذريالأمر صأ-ا فى الميمون المبارك الهدي ذلك على ب نذو - الوعي 
الناسيخالهل من بخيريه التصريح حيتا اللم، المجتمع في الأهمية البالغ 

الملوكعن فضالا - هزا نجد ذلك، يفعل لا من على أذاهم على ويصبر 
روايةمن - للترمذي واللففل - ماجه وابن واحمد الترمذي روى فيما - العملي 

الصلاةعليه المى عأ أءس، النبي اصمحاب من شيخ همن الحجاج بن شعبة 
منحير أذاهم على ييصبر الناس مخالهلآ كان إذا الملم ءإن نال؛ وازدم 

عديأبي ابن فال أذاهم«لآ، على مجر ولا الناس بخالعل لا الذي لم الم
ابن- المحدث راوي أي - أنه يرى شعبة كان -؛ الترمذي شيخ هو و- 

الالصحابة من ين، الخد هذا عنه روي فيمن الشلن، أن على ؛ .١ عمر 
كلهم.ءد.ول - والرضوان الرحمة عليهم - فالهم يضر؛ 

يخالعلالذي ارالموس ت بلففل ماجه وابن أحمد الإمام عند الرواية وجاءت 
علىيصبر ولا يخالطهم لا الذي من أحرا اعفلم أذاهم على ومجر الناس 
يخالء؛لهملأم.لا الذي س ررحير حجاج؛ نال أذاهم" 

فقد؛ .١ عمر ابن عن ؛التحديثv صرحتح ماجه ابن عند الرواية أن غير 
■ءه اطه رسول فال  '■قال عمر ابن همن وثابج برن يحيمن همن نده بروتم، 

الذيالموس س أجرأ أعفلم أذاهم على ويمبر الناس يخالهل الذي ااالؤس 
أذاهم(^٤،.على يصبر ولا الاس يخالط لا 

للفردالنفع طريق على الصابر المخالعل أن على الحديث ل يل. وهكذا 
أنمنه مهللوُب، مشقة تفجوه لا الذي المعتزل المؤمن من حير والجماعة 

علها.يضجر 

.٢ ٠ ١'/٦ «ت والتعدا الجرح »تةدمة )١( 
اس.محاب  ٥٧٢؛/ء؛(  ٠٧)اكرُذق«: »جا.ع )٢( 

ا</؛أ•.):؛آ-ت()'؛(»المد«:
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فطاعسة - بيع لا كان افه سبيل في المرابط إمامنا أن ترى وأنت 
للناسمخالطة في إليه ويدعو الخير ويفعل وينصح يعلم أن - ولرصّوله 

الضرودفع ط لهم - انته من هدي على - النفع حلب في للاسهام تحميقا 
عنهم-

وغيرهعمرو أبي أمثال المييين البررة أولئك ملوك من العلماء أفاد ولقد 
الدكر،الأنف الحديث في والسالآم الملأة عليه النبي إليه هدى ما فهم في 
علىالخلطة أن )يريد ! الحديث؛معنى في يقول المندي الإمام ذا هو ها 

العزلة،بخلاف الغير إلى متعاوية الخلهلة فوائد لأن العزلة؛ من خير وجهها 
ئصرة(لآ،.لأنها 

فىالحديث أورد البغوي الإمام أن إلى هنا ارة الإثمن بد وما ت هدا 
عنالأعمش، عن شعبة أنانا ت مال الجعد بن علي إلى يسنده السة« ررثرح 
ابنقال: هو؟ من قلتح: ه المبي أصحاب من شيخ عن وثاب بن يحنى 
عاليؤيصمر الناس يخالط الذي ارالمسالم قال: أه اض رسول عن عمر، 
أذاهم«لأآ،.عر محبر ولا يخالطهم لا الذي من أفضل أذاهم 

بالمسلمينالاهتمام صور من بواحدة تذكير هذا الهلاذح: خاتمة وفى 
نزاربن خالد حديث، ما ذلكم لهم، والأخرة الدنيا خير فيه ما على ودلألتهم 

زيدأبي عن أن، أين وطة، أهل من أن، لي: فقال الأوزاعي )سألني نال: 
•ءليهلأ٣، دحضي - الأيلي يزيد بن يئس عني ي- 

للأفادةالتحرك حدية إلى نزار بن حالي عمرو أبي دعوة في واصح وهذا 
التكاملمجن أرائه ما على دلالة ذلك وفي زيد، بن يونس الإمام علم من 
هذهحو في منه المهللوب أن فكما يخالطهم، مجن وبين الءاعية أو العالم بين 

؛واحِايقوموا أن الأحرين على فكذللئ، افه، إلى ؤيدعو يعلم أن المخالهلة 
العلممن يقدم بما والامحمام ودنياهم، دينهم في نفعهم مصدر على عي ال

»الثل«:حواشي )١( 
.١٦٣. \-\ yl\T( ٣٥٨٥)للغوي: الة« »شرح )٢( 
,١٧٢.  ١٧١/٣٥دثق«; »تارخ وانظر وانميل«; الجرح »ماومت )٣( 
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المنهج،هذا تحقيق في الراية حامل كان إذا خصوصا والتذكير، والتوجيه 
أبيفي تاريخنا رأى كالذي الخير؛ على والتعاون المنظمة المخالهلة منهج 
العلم.في الرامحين المجاهدين الأمة رجال من وصرباته عمرو 

منفلنل.كر 1 لأصحابه القفل يعرفون الذين هم الفضل أولو كان ؤإذا 
التيالموائد يفدرون الذين أولئلث، فيها، والتبعة بعالمانها الأمة نفع همهم 

إسحاقأبو ذا هو ها أذاهم؛ على والمر الناس مخالطة على تترتب 
لم،المالمجتمع في تحركه بaلبي٠رة حفا والعارف الأوزاعي تلميذ المراري 

اختر•' لي قيل )لو ت فيقول العطاء مّاحة على البدء نقطة على أيدينا يضع 
أكثركان لأنه الأو3اءي، لاخترت الأوزاعى، أو مفيأن الأمة لهدم 

نومعا(

ترشحإمحاق لأبي، كلمات من أخرى منامة في أوردنا0 ما ر يفوهذا 
عنللذود وأهلية الإسلام أمة أمته على غيرة من يحمل بما . الأوزاعي 
يومفي شدة أصابتهم إن الأمة هذه أبناء مقنع يكون لأن ترشحه - حياضها 

الأيام•من 
علاقةعن عبر عندما حصيف جد حميما المبارك بن النه عبد كان وكم 

بقولهذلك عن عبر عندما الماس، بمخالطة الدائم وعهلاJه بالأوزاعي الأمة 
عينقرة لرأيت الأوزاعي رأيت لو حمزة، أبا )يا ت كري الحمزة لأبى 

باثياء(ويصفه يتعجبخ وجعل هكذا، حمزة; أبو فقال ريحانة، 

ثءلبمبالزهري الإمام أصحابه أحد المحد>نإ التقة الإمام هو هذا ويونس 
المباركبن اف عبد عن الرزاق عبد روى وحفذلا. عنه رواية أكثرهم ومن 
أحفظيونس أن إلا معمر، من الزهري عن أروى أحدآ رأبت )ما ت قال 
الوجه(على الكتب، كتبه فإنه ت يونس س كان ما إلا لفنل وفي ني، للم

د.ثق«:»تارخ )١( 
.WTiToد.شق«: »-ارخ )٢( 
.٢٩٨.  ٢٩٧-/»اور«: اظر )٣( 
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لهى: والأحد اصطحايه عر نزار بن خالد الأوزاعر عمرو أبي فحص 
الباب.هدا في الخيرة دلالته 

بماالقائم بعالمه، العامل الإمام وهو - اممه يرحمه - عمرو أبا أن والحق 
صداعامرابطا معلما الحياة رحلة يقطع وهو - كان - حق من الاقتداء لأهلية 
والثوابالغل نفي على الحرص يفارق ولا الأمة، هموم تورقه - بالحق 

الكريم،الكتاب بيان أنها لما - خاص بوحه والسنة بعامة، الإسلام عن 
تاخدهاأن للأمة يتسنى كي _، الد طاعة من بها العمل في الد رسول وطاعة 

عنالأمناء العدول وهم المحابة رواها كما ودراية، رواية بها وتعمل 
تحريف!أو غشاوة أو ة لبدون صافية نقية أه النك، 

بنموسى حدثني -؛ حاتم ابكب ابن روى كما - علفمة بن عمة بقول 
أبصرأحدأ رأيت )ما يقول! منة عثرة أرع مكحولأ' صحب وكان - ار ي

الأوزاءي(را/ص الة أو الإسلام عن للغل أنفى ولا 
لتورهالهداية سحانه أكرمهم ند ض المرصيون الربانيون هؤلاء كان ولما 
وفيمايأخذون فيما ربهم من نور على فهم المتقين، أنمة في وجعلهم 
بهانجود الجوامع الكلمات هذْ من درر تطالعك أن تعدم لا يدعون؛ 
والسنة!الكتاب بهدي النسب المتصلة المكينة البناءة بالقواعد هي ألسنتهم، 

تصديقهو ما على - بيانه في هو من وهو - عمرو أبي عند نفع وكم أثب• 
الأخرين.ار بنقله ويعنى بامانة، يرؤيه أو يقوله مما وأمثالها القواعل- لهده 

نال؛الأوزاعي ربانينا أن للذهبي الإسلام،، )رتاريح في حاء ما ذللث، من 
التهوخشية اممه، خشي من )الحالم ت يقول كثير أبي بن يحيى معتإ ّ

مراتبها.أعلى أنه يعني ، الورع(أ 
مذل١هرمن ؛الحديد - نبل من سلف كما - عمرو أبي أخبار زودننا وفد 

مظاهرهاأعظم من التي اف خشية وتغلل وكبيرة، صغيرة كل في الورع 

))صير، ١٧•', ٢٩الكمال«; »تهالو_، وانغلر اآ، ا/ا"'والتعاويل«; الجرح »تقل.مة )١( 
>ا.ه/ا'اولأ،«:أءلأم
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ماالرباني؛ الرجل عند الخيرة آثارها بعض من التي النورانية الحلية ت الويع 
هك،مولاه يدي بين باكية صراعة في والتنك، الطاعن على دأبه من يرى 

ننام•والناس المف؛ع عن جنباه يتجافى حث 
)منيقول؛ عثمان بن عبيده محمعتح ؛ مزيد بن الوليد بن العباس يقول 

رأيتهإذا كنت العبادة، أثر من عليه يرى مما به، اكتفى الأوزاعي إلى نغلر 
روح(لفيه ليس جد إلى تنظر كاتما يصلي، قائما 

هداعمرو لأبي وطوبى المحبين، القرب لأهل المنان الكريم عطاء إنه 
أرحمالعالمين، رب يدي بين الخاشع والتيلل الطاعة لحلاوة التدوق 

•حمن الر١ 

واكديل«:الجرح »ممل.ة :١( 
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عمروأبى وشجاعت _ الخمج 
اهرآنياسطلح هي اسم... أؤم 

طلِعةفى يكونوا أن قضاؤه المفرسن! أحبائه على افه فضل من كان 
الهدايةايع مر إلى بنواصيهم والأخذ C بعهده المومحيو* بدينه، التمكين 

يابعادهاالإسلام رمحالة أحفية على العدول الشهداء نعم بهم فإذا والخير، 
تكون.أن شأنه حل أراد كما والأخره، الدنيا شؤون وشمولها 

يعكرلا وعمل ط ينزعنع لا إيمان I المتميزة الريائه هذه في ذلك وآية 
القلبفي رامح أنه على يدلك يفتأ لا ؤإحلاص الزائل، ١^٤ كدر صفوه 

-ؤإنائا ذكورأ . الأجيال بيد والأخذ للأمة، النصح عر وحرص يريم، لا 
الدنيا،فى التمكين بثمر الذى< الإل-ءبت السنن ٌع السير حن فيه ما إلى 

الدين•يوم المتن والفوز 

-الرباني اخذ شأنه، حل قه والباطن، الفلاهر في دائم اتقاء إلى هذا 
كدر.ما وييع صفا ما - نوره على 

المنةإمام منانب من بعض عن الحدين، ندير ونحن - نل من ونقنا وقد 
أولئكلمان على الثهاداين، تلكم من وافر عدد على - الأوزاعى عمرو أبي 

كانبما الصدور انشراح في الوزن عظيم لها التمح، الأمناء، الأقوياء 
العلمفي الرسوخ هع الجوارح وأعمال القلوب أعمال في الاستقامة من عليه 

الدين.في والفقه 

فيوالاستقامة العلم أولي الأئمة أولئك من الشهادات نللئ، وأهمية 
التيالجسام المهمات قضية الكبرى، القضية لتلكم الوعي دليل ت الأمة 
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ورسوخهمض خشيتهم - وهم ويذهب، يضيع لا حمى خلف كل من أمته 
ذك.عر الأماء نمم لطم. ار 

هؤلاءوعمل بعلم الوثوق من يزيد الذي النبوي التعديل هذا نعما ويا 
فيهيقع ما على تحلون ويوالباطن، الظاهر في النه يخشون الذين العدول 

ابنالإمام قال الأخرين. بدنيا أو بدنياهم دينهم يبيعون الذين المحترفون 
اشتهرولهذا عدلا، يكون أن بد لا إليه المنار العالم حمل من )فكل ت القيم 
أنرب ولا امتراء. ولا شكا يقبل لا اشتهارا وحملته نقلته عدالة الأمة عند 
بنقلالأمة عند اشتهروا الذين فالأئمة جرح فيه مع يلا الأة رمول عدله من 

منبخالق وهذا ا اممه رمول بتعديل عدول كلهم وميراثه النبوي العلم 
منمجراهم جرى ومن البيع كائمة فيه والقلح جرحه الأمة عند اشتهر 

العلم(حملة من الأمة عند ليسوا فإنهم الدين، في المتهمين 
هوا وهن. القرآني، بالممهللح علم حملة وليمسوا علم أوعية هم نعم 

ممنوأمثالهم هؤلاء وأين العابئين. المنافقين وفي فيهم الأبلج الحق 
ؤسهسدؤت تعالئ بقوله وملائكته ه نفإر وصمهم العلم، أور افه سماهم 

[؛١٨يرئ: ]iJ يألتنزه ةبما أي نأرلوأ م إلا إلتن َلآ آء آس 

بج:>مح:>مح:>

)/OAالأمحوال«: »مزان وانظر ، ٤٩٦.  ٤٩٥)/؛_«: »شاح 

١٨٧



اماطلومقارعت عمرو أبو 
الخير...فى الدائب الجهد 

الهمحقفى والشدة الموعظه في والحكمه 

الشامأهل عالم اف، سيل في المرابيل الإسلام ثيح أخبار وقفتنا 
نبذةعلى ت الأوزاعي عمرو أبي الإمام ونمواه، اه بخشبة سلوكه المزدان 

الغايةسمو ْع - لها توافر والتذكير، الوعفل في الحكيمات كلماته من يسيرة 
التعبير،وحصافة المعانى، بغزارة مقرونة البيان نصاعة - المقصد ونبل 

فىاللهجة صدق من التأئى حن عن ناهيلث، الأسلوب، في الأخاذ والجمال 
لمقنعاهذا في إن يقول! قائالآ كان حتى إليه، بدعو ما على الاستدلال 

مقنعا.أراد لمنصف، 

قلوتفي التأثير بالغة الغاليات الدرر هذه من آخر لون إلى يقودنا وهذا 
تائريالموولية سلهنان كان مدى أي إلى نمور المخاطبين، وعقول 
-الترسل في رأس وهو - القة آناء عما وتكشف، عمرو، أبي ربانينا باهتمام 

الشجاعةعن ناهيك لمين، المعلى والغيرة الصدق بعثير مضمح يان بس 
بهبالصيع العهد الحلم في الراسخين على أخل. بما والصلع الحق، قولة في 

هئابينغير وعامتهم، الملمين ولأئمة ولرسوله، ض النصح ؛واجب، قياما 
وجلين•ولا 

إلىالمنصور )كتب، قال التنوخن عمر بن محمد الأسوار أبو حدث 
لرعينهاممه جعل ما عنقاكح في المؤمنين أمير جعل فقد بعدت أما ت الأوزاعي 

اأحببت، مما المصلحة فيه رأين، بما - إليه أو - إلل فاكتب، عنقه، في 
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ت،)دخاليقول! سفيان سمعت ت محال الفريابي يوسف بن محمد حدث 
عشراثني حجته ني أنفق الخطاب بن عمر أن بلغني • فقلت المهدي، على 

أكونأن تريد وقال! المهدي، ثمغف محال؛ أ فيه أنت فيما وأنت دينارأ، 
ففيفيه، أنا ما مثل في يكن لم إن فقلت؛ محال؛ فيه؟ أنن الذي هدا مثل 
siLiفال: فانفدتها، كنبك جاءتنا اش عبد أبا يا فقال؛ فيه، أنن ما دون 

قط(رأ/شيئا الك كبت U له؛ 

والأرزاعي،سفيان مع تتا كنقال؛ أعين بن إبراهيم روحا ما نوقفك وب
وأنايتوصأ، وصمان - مكة أمير وهو - على بن الصمد عبد علبنا فدخل 
فجاء. آ أ مبتلى أنا إلي تنظروا لا ' يقول وهو ، بئاه كأنه عليه، أصب 

الصمد.عبد أنا آ فقال أنت؟ من ت صفيان له فقال فسلم، المسمد، عبد 
فأسمع(لص.كبرٍت ؤإذا افه، اتق اش، اتق كتفط؟ فقال؛ 

مزدانابالحق اكداعين الربانيين هؤلاء صلوك يكون أن موقفا أحله وما 
ا.هَؤم ش وبعموأ أتل،هن ّةثات يح مصاسؤ تن أصتئم ؤوت\ بحقيقة 

منالقمة الذمي أورد وند  roUjyاوالآء«: أحملأم »سر ، rvU/n>>الحاوة<<: )١( 
سفيانسمٌت الفريابيت يقول حيث المنصور، جعفر أبي ْع أنها علن أيضا الفريابي رواية 
هذافي وصرت المنزلة أنزلت، فإنما اق اتق له فقلت بمتن جعفر أبي علن )أدخلت •' يقول 

ةخمإلا أنفز نما عمر •حج • يعانون. وأبناؤهم والأنصار، المهاجرين بسوق الموصع، 
دونولكن لا، تيتؤت مثللث،؟ أكون أن أتريد ت فقال الشجر، تحت، ي-زل، وكان دينارا، عشر 

(.٢٦٢.  ٦٦١٣)»السر«: اخرج(، فال: له، ل U وفوق فه، أنت ما 
)إياكفيها: جاء رماله عباد بن عباد إلن كتب سفيان أن : فينعيم أبو وروى 
تشنعلك،: فيقال نخنخ أن ؤإياك الأشياء، من شيء قي وتخالطهم منهم، تدنو أن والأمراء 

،_L_4Lالقراء نجار اتخذها ؤإنما إبليس، خديعة دللث، فإن مفللمة ترد أو مظلوم، عن وتدرأ 
.. ممنون. لكل فتنة فتنتهما فإن الفاجر، والعالم الجاهل، العابد فتنة اتقوا يقال: وكان 
الغامجص بابج وهو والقفة. الاوى_ح من إليه أحب، تكون الرجل فإن الرياسة؛ وحب، ؤإياك 

مندنا قد أنه واعلم منية، واعمل نمسلث، فتفقد السماسرة، العلماء من البصّير إلا يبصره 
الجرح)رتقدمة ، ٣٧٧-  U٣٧٦/))رالحالية<ك: يموت(، أن بعد الرجل يشتهي أمجر الماس 

(.٨٨.  ٨٦/١واكعديل«: 
مالوضوء,موسوس أي )٢( 
اكالآء«:أعلام »ستر )٣( 



القيامأن يعنى وذللنج ، يعول لا بميزان التصرفات يزنون فتراهم 
يمحبهالباْلل! مواجهة في للحق والنمرة الأمر لأولي النصح بواجب 
أوخنالم ليهل يتالأبتادء أعفه انفه، ب، جئفي تقصير من يكون ما استذكار 
ألقىرلما يقولان! وسفيان الأوزاعى سمعت I الفريابى محال ؤول• مانحراف 

أمناالذي والخزي تالعار )إلهي! قال: الساع، مع الجب في دانيال 
وقدتفريهن. دون معا الأمران ير يوهكذا . يعرفك( لا من علبنا سلعلتج 

علين اض عبد السفاح عم أن من الأوزاعي حدث بما المصادر احتفلت 
؛قالمما وكان الأمويين، على الانتصار بعد حماة في وهو إليه بعث 

(٠ ٠ يدهوفى سريره، على وهو الله عبد على فدحلت، على، ذللن، فاستل• ٠ 
 Iوالنمل.مملته، السيوف معهم ونماله يمينه عن والمودة حيزرانة

مخرجنافي تقول ما قال؛ ثم يده، في التي الخيزرانة بتللنح ونكت، الحل-يل-، 
عليبن داود وبيءت بيني كان قر الأمير! اممه أصلح قلت: فيه؟ نحرن وما 

!مودة!

للموت>تا لواستما لأصلأدنه قلتح؛ يم ا فتفكرت لتخبرني، ٠ قال 
سمعت،يقول؛ الأنماري سعيد بن يحين سممت، الأمير، أيها وقلت: 
ممعت،يقول: ومحاصر بن علقمه سمعت، يقولI الئيمئ إبراهيم بن محمد 

الأعمالارإنما يقول: ءأهّ  ٠٥١رسول مميت، يقول؛ ١لخهلار٠بج بن عمر 
ورسوله،الله إلى مجرته كانت، فمن نوى، ما امرئ لكل ؤإنما بالنيات، 

يتزوجها،امرأة او يمسها، نيا ؛iJهجرته كانت، ومن ورسوله، افه إلى مهجرته 
ا.إليه٠٠١ هاجر ما إلى مهجرته 

حولهمن وجعل ط ينكت، كان مما أند بالخيزرانة الأرض فنكت، قال؛ 
البيت؟هدا أهل قتا في تقول م،' فقال! رأسه رغ ثم أيديهم، على يعصون 

بء■ف مهلن عن مروان، ب■ محمل- حدثني فقلت،؛ -١ أميه بني دماء فى و أ- 
دميحل »لأ قال! ه المبي ص هه الموض أم عانئة عن الشخير، 

اوالآ،«:»م 

والترمذي:(، ٢٢•)١ داود: وأبو (. ١٩٠٧)م: اوم(، ٠٤)البخاري: رٌاْ )٢( 
(.٤٢٢٧): ،اج،.واو (، ٧٥)والنحاتي: (، ١٦٤٧)
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النمست نلاث بإحدى إلا اف رسول وأني اف إلا إله لا أن يشهد لم م
لدينهازرك أو الجماعات. التارك الدين من واو1رق الزاني، والشب بالممس، 
.للجماصالمفارق 

عنأخبرنى I فقال رأسه رفع ثم ملئا، واطرق ذلك، من أشد فكت 
أحداخه؛؛' علي ترك ما انفه رمول من وصية كانت لو I فقالت الخلافة، 

يتقدمه.

حراما،أيديهم في كانت، إن ت فقلت أمية؟ بني أموال في تقول ما ت قال 
فماحلالا، لهم ت، كانؤإن - أحرم ءايلiج فهي أو - أيضا حرام علك فهي 

—شرعي بطريق إلا للث، تحل لا أو - بحقها إلا للث، الله أحلها 

رأسهرغ ثم ملتا وأطرف، ، ذللث، من أشد هو نكتا بالخيزرانة فنكت قال 
مضىومن أمادعلن، إن الأمير، اننه أصلح فقف،: القضاء؟ نوليلث، ألا فقال: 

ؤإنيذك؛ في علي يثقون يكونوا ولم عارفين، بحقي كانوا ؛يتلئ، أهل من 
ماتتم يأن الأمير رأى فإن ت أو - الإحان من به ابتدووني ما تتم ان أحب 

فليفعلإباؤه ابتدأ 

إلىحاجة بهم حزما وراني إن ت فقلت، الانحراف؟ تحب كاُناك، قال; 
وصكجمن أعلم فلم وانصرفتا، فركت، فخرحتا لهم• وستري بهم نامي 

فقال:فئ، للرحل بدا قد قلتح: قال: البريد، على وعثمان إلا بيروت إلى 
نال:دينار، بمائتي إليلئ، بعتح وفد جائزتك، عن غفل نل الأمير إن 

يعني- العشرين أبي ان قال أحمل: نال عساكر: ان وعن بها. فصدقت 
الأيتامفي، فرنها حتك، مكانه الأوزاعي سرح فلم يعني -ث الحميد عبد 

،..(١٢.والفقراء.والأرامل 

والترمذي;(، ٤٣٥٢)داود: وأبو (، ١٦٧٦)م: ومتل(، ٦٨٧٨)الخاوي: )١( 
(.٦٩٢٣)»الكيرى«: ني والنائي (، ١٤)٢• 

١١٢٤.  ١٦٦١٧المالآء«: أءلأم »ّير ، ٢١٢.  ٢١;.٣٥دمثق«: »ظريخ ١:،^; )٢( 
.٤٥١.  ٤٥•; ١٣والهاة«: »_ 



عمعلي بن الله عبد ْع الواقعة هده تنقلنا أن العجب من عجبأ وليسر 
بنإبراهيم إسحاق أبي عن سنده عساكر ابن الحافغل روى ما إر السفاح 

العباسأبو أخبرنا - منزله في عليه قراءة - الأكارم أبي بن محمد ن جعفر 
قال:بكر بن بثر أخبرنا عمي، أخرنا الرازي- ع~ة ن الحسن بن أحمد 

نال!، عنده يجده فلم ثيء على الأوزاعي أراد فد بالنام وال اركان 
لكمقام لا فإنه تفعل، لا يعتاده! من بعض له فقال قال! يؤذيه- أن به فهم 

مرك•من، كان ؛ شيء المومين أمتر من يكن فان الأوزاعي؛ ْع بالشام 
إلىيخرج أن كتاب، جاءه إذ كذللئ،: هم فينما قال! عنه. فكم، قال: 

لومنه، تحن، مجا جاءك الأن أولئلأ،! له فقال قال؛ فيقابله، الشاري، فلأن 
منواجتمع فاجتمع، إليه، فأرمل قال: ثيء. فيه ؛جثك لم رقبته صربنؤ 

وغيرهم.الأوزاعي عر يوله كان 
بهبأمر المؤمنين أمير كتاب، هذا عمرو، أبا يا الوالي: له فقال قال 

الناري.الظالم هدا إر بالخروج 

أنالثماس كتجر أبى بن بحبمح، حدثني الأوزاعى؛ له ن-فال قال؛ 
نمننوى ما امرئ لكل محإنما باليات، الأعمال اونما قال: افه رسول 
هجرتهكانت، ومن ورموله، النه إلى فهجرته ورسوله، النه إلى هجرته كانت 

إله*-هاجر ما إر فهجرته يتزوجها، امرأة اد بمبمها دنيا إر 

إبغيره؟ ونعارصني المؤمنين، أمير عن أخبرك الوالي: له فقال قال: 

إبغيره؟ وتعارصنى اغ رمحول عن أخبرك الأوزاعي- له فقال قال- 

أنبيده عليه يوليه كان من بعض - الوالي إلى أي - إليه فآثار قال: 
٠، كحم

!عمروإأبا ا انصرف له: فقال قال: 

معصوم.رجل هدا الوالي- لهم قال قام، فلما قال: 
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لمأسكت أن إلئ إثارتكم - يوليه كان لمن - • الوالي لهم فقال • قال 
كان؟

عقك(لآ،.لقرت الشام أهل إر أنار لو : قالوا
دفنواوفد - بالساحل كان أمير قول من سبق بما أمى مرة يذكر وهذا 
أخافككنت ففد عمرو، أبا يا الله )رحمك القبور عند وهم الأوزاعي 

ُلأتي('"■ص أم 
والأسلوبالثمن، ^١١ مهما للحق الانتصار مواطن في الصدق هو ذلكم 

مواصعها،الأمور وصع في - الله من توفيقا - التأتي بحس المقترن الحمم 
الإملأم,قيم تعليه الذي الحق عن ذودا 

جوانبالإسلام^ وررتاريخ ))السركك في الذهبي الإمام أورد وند ت هذا 
علي،بن اممه عبد وبين الأوزاعي سن الأهمية البالغ الحوار ذلك من بارزة 

يتزحزحلم - قلبه بمجامع وحده الله مهابة أخذت وقد - عمرو أبا أن وكيف 
الحق،لكلمة الصريح القول عن أنملة يد 

الخيالوقائع من للكثير التعقب من - الذهبي أعني - طريقته وعلى 
يعلقفيما الحصيف المعلم وهو - ذلك على تعليقه من كان يوردها: 

المراسصعب للدماء، سماكا حبارأ كان بأنه عمرو أبى محاور وصف نه أ- 
الترى، كما الحق بمر يمدعه الأوزاعي "فالإمام : هذا)ومع قال: ثم 

الفللممن به يقتحمون ما للأمراء يحننون الدين وء العلماء من كخلق 
بيانعلى القدرة مع آكتون يأو حفا، الباطل لهم ويقلبون والخف،، 
الحق(ص.

اف،سبيل فى المرابهل الأوزاعي موقف، يدكر ما أكثر ما الته صبحان 
القرآن.حلق قضية فى حنبل، بءن أحمد المثيل الإمام بمواقفح 

.٢٢•.  ٢١٩ ٣٥د.ثق«: »تارخ )١( 
.٢٢/• toال-ابق: المدر )٢( 
١٤٩٦.  ٤٩٥^الإسلأم«: »-ارخ ، ١٢٥/٧اولأ،«: أعلام »سر انظر )٣( 
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ماI دار حيث معه يدور الص، هو بما عمرو أبى اك اسمطرائف ومن 
فلماجعفر، أبي على الأوزاعن دخل قال: الحواري أبي ابن الحواري حدث 

خرجفلمأ جعفر، أبو فأجابه السواد، لبس من امتعفى ينصرف، أن أراد أن 
ولممتت، فيه كنن ولا محرم، فيه يخرم )لم فقال: له: قالوا الأوزاعي 

،•عروس،ل فه يزين 
فيداما ما والأنثى الذكر فيه سنوى وصف أنارالعروساا ومعلوم 

ارعنساا- المنيره ))المصاح صاحب يقول كما - الرجل وحمع ، إعراسهما 
٠ارعر\و/أى،٠ البمراة وح^هع^ بمنممتمن، 

عنالجانحض رد نأنه من ما عمل في تعالى اش يطع الرباني والإمام 
بالإكثاروذلك القيامة؛ يوم العد ينجي بما والتدكتر اف، إلى وي الالمراتل 

وإفناءالدنيا، طلب في الاستغراق من والتحقق الموت، إلى فر الذكر من 
يتيحما دنياه، من عمره بقية حفله يكون وأن تحته، طائل لا فيما العمر 
الخلد،جنة في المتقون به ينعم وما الدين يوم المساءلة ذاكرأ للأخرة التفرغ 

الجحيم.نار في المجرمون يملاه وما 

يكتب،وفيما يقول فيما الsلاعه هده على الأوزاعى حرصي أشد كان وما 
قال:الرحمن عبد حدثنا حائم: أبي لابن والتعديلبك الجرح )رتقدمة في جاء 

الأوزاعىبنن، ابن إمحماعيل بن افه عبد عمرو أبو حدننا قال أبى أنبانا 
وبادر،لنفسلث، اعمل آدم، )ابن يده: يخمل الأوزاعي كتب، في وجدت قال: 
بقيةنجعل ولا المكتل، الأسير كعويل وأعول ب،، جانكل من أتيت فقد 

سلممنها، ؛لغلن، ما حنتك، الأرض، أطراف، في واطلبها للدنيا، عمرك 
وفاقتك.فقرك بيوم وتم طائعا، 

نائمابلئ، يطرد الموت إلى محقر في فانلئ، الأمان، طلب في واسع 
منبلث، ينفزفج أن وتخوفؤ أبدأ، حلي في النار أهل سهر واذكر يقغل-ان، 

ممر:لأبن والهاة« »الداة في أكثر _>•' واظر ؛، T-،/U»السر«: )١( 
)عرس(.مادة للفيومي: المصاح ر) )٢، 
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الرجاء.وينقطع هث، باق العهد آخر ذلك فيكوذ النار، إلى هك اننه عند 
وتكرما،نمبرأ يئ قالرمق؛ بقى ؤإنما الغابن، أرهفن، ند أنلث، واذكر 

ولعلاخرتك، ما منها وخد الدنيا، ني تفنيه أن عمرك ببقية وارغب، 
ا.ءنها(أ ، _<jiUما منها 

المتئد،ت المكئل والصراخ. وهوالبكاء اعوالأ، عليه أعرل، من ت أعون 
هنا!تعز ومعنى مكبول. نهو يكبله كناله، الأصل! لأن للمبالغة والتشديد 

•تفوى 

الأحوالفى بعضا بحممه ؤيتع يجري ويقغلاناا نائما ؛لث، ؛ايملرد وقوله! 
واستقام.حرى بعضا! يعفه يتح اهلرادأ! الأمر اطرد • يقال كلها• 

وخلد. . . ) الثلأغةكك! امى ررأمفى حاء أبدأ. البقاء ®النلدا! ؛ والمراد 
ارأرهقت،. وأخلدْ(ل اف وحليم وحلدأ، حلودأ، أبدأ، فيه بقى العيم! فى 

قال!ولدللئ، الأجل، بدنو التدكير - أطم واه - والراد أدركتها، الغاية«: 
_!العرد_،« ان »لفى كما - وقيل الحياة، بقية ؛ وااالرمقاا ٠٠الرمق بقي ااوإن٠ا 

صآ>الننسص.

والاستقامة،السداد بعملك اطلب أي! ! ونكزمارانمثرأ دي ارفقوله! أما 
نقولتنزها. ! و®تكرماااالصبر، تكلم، وهو التصبر إلى الأمر احتاج ولو 

وأكرمتنزه إذا يشينه! عما فلأن تنزه، ونكارم! الشيء عن تكرم • الٌرب 
يقول!أن يريد فءلبمه فكانه . الزين صد والشين! ، الشائنايت، عن نفه 
المنية.توافيلن، متى تدري لا وأنت الرمق إلا يبق لم دام ما هذا افعل 

تمئمهلبة الدنيا واتخاذ بالأجرة، التذكير لأثتايت، الجامع الكتاب وهدا 

واك<ديل«;الجرح »ماومة اظر )١( 
)خالد(.ت مادة ت للزمخنري اولأغة« ))أساس )٢( 
رمق.)مادة( ت منظور لأبن • العرب،ي ))لسان )٣( 
كرم(.)صبر، مائة؛ المنير«ت ))المصباح العرب(ك، ))لسان البلاغة<<، ))اماس انظر )٤( 



فهوالقسي؛ غيلاذ بن الحكم إلى عمرو أبو كتثه لما بالضرورة يعيدنا لها• 
بنهجاك الامحتمعلى بمقنفاه يعمل من - الثه بحول - يحين كتاب 

كلفي منهم الأخرة أن على الدنيا، في تصرفاتهم تدل الذ.ين الصالحين، 
تحابثنبض التكامل بحمل و؛ن-لك بحجان• فعل أو ، Jyكل في بل تصرف، 

أعلم.واغ 

عنعلي بن الرحمن عد عن ندم ب»الحاية« في نعيم أبو روى 
)فدالقيسي: غيلان بن الحكم إلى كب أنه الأوزاعي. عن زياد بن الهفل 

ماعلى كان ؤإن الراء من عملت ما يقمك أن - ؤإياك اف• رحمنا - أحببت 
إيثاريممرغنك ولا نصيبا، نهارك طرفي في لعادك تجعل وأن فيه، تعلم 

فإنمنه، لك ظهر قد ما على أمره وضع اتهمتخ، من امتحان ولع غيره، 
عنفاعرض بيدعق للثح عرض ؤإن عافته، على ال،ه فاحمد خلافا عنك ستر 

الملمحويحفي الضغينة، ت، وينبالفلمط، يفتن ما الج-ل>ال من ولع بل-عته، 
ومابالأوابد، لقي من يمتحن ممن ولاتكن والفعل، المنهلق في الورع ويرق 
تربدوتواضع سكينة على منلث، كان ما وليكن ، أحل. به يفتري أن عى 

الماعة،ثقل أعغلمهم قد فانه هبللئخ، المالحين عنى ما وليننلث، افه، به 
خلماعلى خوفخ من وطؤوا دموعهم، الخشؤع من خدودهم على فجريت، 

يرزقناأن اف• نال الناس. على وراحتهم هم، أنفعلى أعناهم مناهلهم، 
الراحمين،أرحم إنه الأكبر، الفنع من به يؤمننا وخنوعا نافعا علما ؤإياك 

ءليلئح(لا؛.واللام 
للمنزلةرفيع أنمودج الكتاب هدا أن من واضح حل- هو محا بخ فثجان
فيالمنور وصفاته العلم في براعته مع 'كان أنه لما سموها على الجمع 
هل.افي نقع الجلل: الأمر هذا تخ فيجان. . ثقبمج. الترسل في رأسا العمل، 
ؤإياك(النه )رحمنا عبارة بعد ياو.أها مجومحرة، حكيمة عذلادتح على ه نفالكتاب 

للتدكيرمناب حد مدخلا' هدا وكان الراء، عن العودة إلى الحكم بتنبيه 
إيثارمن والتحذير نصيب، المهار طرفي في له بجعل وأن المعاد، سوم 

 :»_!«.^'!٦

٩٧



إليهالمرسل عمرو أبو دعا الأخلاقي الصعيد على حكم توجيه وفي غيره، 
أنإلى الوجوم بعض س به العلامة ذي على الحكم في رع التعدم إلى 

نحما وحمل ٠ بدعته عن الإعراصى الواج_ا فيكون يعرصها، سدعة يظهر 
يلحولم . . الضغينة. وينبت القلب يفتن الذي الجدال بترك المح من ذلك 

علىالقس وحمل والواضع، بالسكينة - العيب الطالئ بأسلوبه - يدكر أن 
الساعق،ثقل أعظمهم الذين البررة أولك قبل، المالحين عنى ما يعنيها أن 

خاتمةأعفلمها كان وما . . دموعهم. الخشؤع من حدودهم على فجرت 
الحكمةبعبير المضمخ الخاشع الجامع الدعاء هدا الرسالة; بها حتمت 

المنعمن يؤمننا وخنوعا نافعا علما ؤإياك يرزقنا أن اممه أل )نوالإخلاص؛ 
الراحمين(.أرحم إنه الأكبر، 

والهلب،الحقل في بالغا - المؤع هدا من - الموعفلة أنر يكون ولكم 
عمروأبي عند وأمثالها الرسالة هده في نراه ما وهدا وارتياح، برصئ مقبولا 
على- اممه بتوفيق - قدرته به ما القوس إلى البلح الواعفل القول يحمل حيث، 
القبول!وسرعة الفاذ 

!٩٨





دواليك.وهلكوا الأوزاعي عمرو أبي أمثال من التابعض أناع وتجاء نغة 
الدينمن الإسناد أل بيان باب >>صحيحه<< منيمة في ملم الإمام أخرج 

الجمةالمقاتل ذي الجليل التابعي عن المريوصي حان بن هشام عن بسنده 
دينالعلم هدا )إن قال: مرين بن محمد الرباني الإمام والعمل العلم في 

القاعدةها.ْ مشتملان من لواحد تبيان وفي دينكم( تاخدون عمن فانفلروا 
عنألون ييكونوا رلم "٠ أيخأ لم مروى كما - محيرين ابن قال النورانية 
أهلإلى فينلر رجالكم، لما سموا : نالواالفتنة، وقعت فلما الإساد، 

•، حديثهم(ل يوحد فلا اليع أهل إلى وينظر حديثهم، فيؤخذ المنة،  (٢)/

-الحديث، عالماء عند تفصيل محيرين ابن كلام من الأخير الشهلر ولهذا 
وأحرجم2لانه. فى يرى _ خاصة منهم والتعديل والجرح المصطلح وعلماء 

لقالالإسناد ولولا اكين من ®الإسناد نوله: البارك بن اض عبد عن لم م
شاء؛الما ثاء من 

روايةمن ثب بمنها هو وما الأقوال لهذه النووي الإمام وصع وفد 
فيالقرطبي الإمام ونال انمينآ من الإسناد أن ربيان • فيه نال عنوانا لم م

الإسنادباب: )ومن • عنوان تحن، مسلمك، تلخيصي من أمكل لما ررالمفهم 
والمنة،الكتاب إلى انمين مرحع كان لما لأنه أصوله، محن أي انمين( من 

رواياتهم،واتصال القلة حال في الظر تعين أحد: كل عن توحد لا والمة 
الفرقوحي، ولما بالباطل، والحق بالكاذب، الصادق لاحتلمهل ذللئ، ولولا 

قوله:يعني - المبارك ابن قاله الذي وهذ.ا الأمانيد. في الطر وحب، ؛يتهم-ا، 
بنأنس قاله قد .: ماثاء ثاء من لقال الإمحناد ولولا من الإسناد 

الوجوبواضح أمر وهو وغيرهم، عمر ابن مولى ونافع هريرة وأبو مالك 

بفرائدالمعلم >رإكمال ، ا/٤٨ت المقادمة،ب - النووي بشرح لم مررصحيح الطر ، ١١
أبيللإمام لم« ُكتاب، من أشكل U »الفهم ، ١٢٥عياض: للخاضي لم« ُ

ا/امان'>أزامطي:انماس 
السائقة.المصادر )٢( 

الفا.مة;اوورى« شرح لم م»صحح )٣( 



عنالحديث تقبلوا لا بني! يا ت لبنيه ناسر بن عقبة ونال فيه. يختلف لا 
ينهلممن إلا العلم احدوا لا عون: ابن وقال ثقة. من إلا اض رسول 

•أيضا وقال ، صحفى من يوط لا موسى! بن ساليمان وقال بالهللب. له 
فخذمليئا كان )إن فقال! وكن.ا، ؛كال.ا حدئنى فلأنا إن لطاووس قلت 

.)٢(/
اعنه 

الحنغلر،إبراهتم بن إسحاق حيننا  '•لم،ك م)رصحيح فى والذي قلت 
موّىبن ملجمان عن الأوزاعي حدئنا ، - يونس ابن وهو - عيي أخرنا 

إنقال; وكيت كبت فلأن عن فادن حدثنى ; فقلت،طاووسا )لقبت، قال! 
مومىبن محليمان إلى ني بالأيضاوفيه • عنه( فخذ ملثاصاحبك، كان 

صاحبك،كان )إن I قال وكذا، ؛كالّا حدثنى فائنا إن لهناووس! قالت، قال! 
ءنه(ل؛،.فخذ ملثا 

السنةنصوصي فى والدراية الرواية على المؤتمتين علمائنا عناية أن والحق 
فيهايثؤع قد وأنه الآكريم، للكتاب، بيان أنها الأهمية من تبلغ التي الطهره 

طاعةأن فيه مالاحنل أولئلأؤ وكل الكريم؛ الفرأن في عليه نص لا جديد 
ؤ٠ بالعكر٠ والعكر ^؛3؛،، الله طاعة من عليه وسلامه الله صالوأت الرسول 

هييما عمل بالمنة العمل أن لما الحقيقة بهذه مرتبهلة العناية شذه أن الحق 
يهلعومن الأول، الهداية ومنبع الأصول، أصل الكريم الكتاب وهو له بيان 

افه.أطاع فقد الرسول 

أبيالرباني عالمنا عند والعقل القلب بيقفلة ومثعر حقا جميل هو وكم 

دونالمحق، على رواياته ني يعتمد ومن الصحيفة، قراءة في يخش مز الصحفي) )١( 
الرجال.
.١٢٢. \إ\أ\ »اوفهم«: )٢( 
.٨٥_ ا/٤٨ ت النووى« بشرح لم م)رصحيح )٣( 
ماتاصاحباكح كان )إن المروي: الإمام نال المقدمة.  ٨٦.  ٨٥/١المابق: الممدر )٤( 

المليمعاملة على يعتمل- كما عليه ويعتمد ء، ومعرنت، بدينه يوثق متقنا، صايهلآ ثقة يعنى: 
بيرويتط(.- المعرفة دار طبعة  ٠٤٥  ٤٤رآ/بديته( ثقة بالمال 



آخرهي يكون )لا -ت عنه المستلم عن زامر روى كما - يقول أن عموو• 
دها(أيعمل سنة أو حله، من درهم أو مؤنس، أخ من أعز سيء الزمان 

الكريمبالكتاب العمل دعوى ني الصدق انتفاء الأخيار علماؤنا يرى هنا ومجن 
!_!والعياذ المنن عن الإعراض مع 

-اش بموض - له توانرت وفد - الأوزاعي الإمام أن في رب من وما 
الأخرينIإلى ودراية رواية ونفله أربابه، عن الناع العلم هذا أخذ سلامة 

لي•العلم هذا )إن الذهبية! القاعدة تلكم من المراد فيه تحفق راثع ٌثل 
الأخذفي يحتذي مثلا' ظه عمرو أبو فكان دينكم( تاخذون عدن ذاذغلروا 
للعلم،بتأصيإ الأمانة وأداء والعمل، العلم بين تجمع صورة على ، والحللهاء 

وصدقالمية إخالآءس محبها ج،ثط ف طاعة به العمل على لنقلته وتربية 
صبحانه.مرضاته ابتغاء الوجهة 

بتوجيهعمل ثبابه من الأولى المرحلة في عمرو أبا أن كمح بنا مر وفد 
مرين،وابن المري المحن يدرك لعله المرة فائر كثير، أبي بن يحتمم، 
مريقا،محيرين ابن يكون وأن مات، قد الحز يجد أن النه ناء ولكن 
هذاودلالة الجميع. الله رحم منه، يسمع ولم ومات أياما ومكث، فحاله، 

تخفن؟لا بسبيله ذن ما على الحرص 

أنهنتءحدر.ث، )كنا يقول! - بالشام العلم دون من أول وهو - عمرو وأبو 
الولع(الج ّّ)إلا • رواية وفى • ورعه( ّلث، إلا ؛لءة أحل ا؛تدع ما 

هوعمرو وأبو تعالى، النه حشية ٌع يتنافى الدين في الأيتدبع بأن ذللن، 
اممهحثي من )العالم نوله؛ كشر أبي بن يحص الإمام سيخه عن يروى الذي 
الورع(أ؛،•خشيته ومن 

.r-ylToد.شق«; »تارغ )١( 
بم/أبمأ.للذمي; الإّلأم« )رتارخ )٢( 
\.Yo/U»المير«: )٣( 
الإّلأم«;»نار؛ح )٤( 
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الكتابنموص دلالات عن وتباعد الأبتدلع، تحمل التي والنوادر 
كثترفي وبالأولى فلتل، في الأوزاعي يرمحاها لا ت والسنة 

محمعتشعيب! بن محمد )نال ت الذهبي للأمام ررال-يركك في حاء 
الإّلأم(أمن خرج العلماء بنوادر أخذ )من ت يقول الأوزاعي 
وتوسقسوجهم عن نقلته بتوسق العلم، توثيق على حرص وفي 
صنيعه؛بصحة الحق ثهادة من يسنحق ما الموثق ؤإعطاء عنهم، الأحدين 

للأحدويدعو بالصحة، مزيد بن الوليد كتب على يثني يفتأ لا عمرو أبا نجل 
منومناقبه أحباره في الناظر يجد ما ذلك فوائد من فيها بما والأنتفاع بها 

فىوسلوكه علمه عن أخبر أو عنه، ظه الوليد حدث بما الطمأنينة مزيد 
فيه.الأخيار وشهادات الأحوال، مختلف 

الرحمنعبد حدثنا حاتم! أبي لأبن والتعديل« الجرح »تفدمة في حاء 
فرالبن يوسف لي نال نال! مزيل بن الوليد بن العباس حدثنا • قال 

بنالوليد كتب مجن أصح كتاب علي عرض رما • يقول الأوزاعير سمعت 
الفر(لم.بن يوسف أبو لي )قال ت بلفظ الدمي عند وجاءت ، مزيل(ر 

>ماتت قال الوليد بن العباس أنبأنا ت ررالنةدمة« صاحب نال ثم 
أختلف؟من إلى لم; مبن  jlJللوقلت قال - لنا ثيخ - يزيد بن صالح 

بنالوليد )كتب، يقول! الأوزاعي ممعن فإُي، مزيد' بن بالوليد عليك فال؛ 
.، صٍيحة(ر مزيد 

منحاتم أبي ابن عنه روى ممن هو صالح: والد المذكور ويزيد 
ثقةصدوق حاتم! أبي ابن عنه قال متقن، محدث إمام وهو شيوخه، 

ناليقول; الدمشقي هر مأبا ن، ّمعالحواري: أبي بن أحمد ونال 

؛.ro/U»اور«: )١( 
والتعديل«))الجرح ، ٢٠٥؛/واكعديل«ت الجرح ))تقدمة )٢( 

\/Y'0.))السر«: واظر ا'/ا/ا، واك«ديل«: ))الجرح رأ( 
\.0Al\r»اور«; حاتم; أيي لأبن واكُديل« ))الجرح )٠( 
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.، صحيحة(١ فإنها مزيد بن الوليد بكتب رعلتكم • الأوزاض 
كتابعليه عرض ما وأنه بالصحة، الوليد لكتب، الأوزاعي شهادة إن ثم 

التوثيقأؤنار في تلقانيا تقودنا ت بها الأخذ إلى والدعوة بل منها، أصح 
عندفيه، والفقه والدراية الرواية وأهل ودارمحيه ونائليه العلم لحملة المنهجي 

ماإلى .تقودنا . محيرين. ابن يقول كما - دين العلم هذا أن لما الأئمة هؤلاء 
فيوأمانته بعلمه الأوزاعي الإمام ثقة مثعثؤ ت، كانصمات من للوليد ذكر 

النصوص.وفقه والرواية الفل 

عنأخن وأنه الأوزاعي، أصحاب ثقات من أنه عليه المجمع فمن 
،مريد بن الوليد ■ بقوله ترجمته الذهبي الإمام استهل وقد تصانيفه، الأوزاعي 

أخذالأوزاعى، صاحب الييروتى العذري العباس، أبو الفقيه، الثقة الحاففل 
تصانيفه؛؟،.الأوزاعي عن 

الحكمفي المسموعة الكالخة ذوى العلماء نة ألعلى توثيقه تكرر وقل. 
الأوزاعيأصحاب ثقات من )كان الدارقْلني: فال ارجال. عر 
بنالوليد من الأوزاعي في إلينا أحب مزبد بن )الوليد ائي؛ النونال، 

يللس(ل؛،؟ولا يخطئ لا لم، م

يحفظ.،يكن ولم ثقة، مزيل بن الوليد )كان • الدمشقي هر سمأبو وقال 
صحيبمحة(وكتبه 

سبعسنة مات ثقة. مزيد بن )الولبد نال؛ دحيم عن وي القوروى 
٢•وثمانيزلأ 

٠٤٢\'/• )\(»السر«:
ا،/ا<اأ؟ابق: ايالمدر )٢( 
.٤٢:م• ف المدر )٣( 
؟/•أ؛.ه: نفالمدر )؛(
٤١ ٢ و/• ه؛ نفالمدر )٥( 
»السر«:)٦( 



حدثنانال؛ حاتم أبى ابن روى فيما نجده تفصيل هر مولأبي 
عالمجمع على ن، حرص)لمد ت يقول هر مأبا سمعت الوليد، بن العباس 

لقيتحتى كتابا، عثر نلاثة سماعة بن إسماعيل عن كتبت، حتى الأوزاعى 
٠القوم( عند يكن لم علما عنده فوحدمنح أباك، 

بنالعباس إلى المقام، منها لأكثر يتح لا إثارة من بد فلا ؛ ئيمحد 
أبوالحاففل المقرئ الحجة الإمام فهو الأوزاعي، علم أبيه عن الناقل الوليد 

لدابيروت، إلك، ية نالبيروتي العذري مزبد بن الوليد بن العام، الغفل 
المتوفىوهو دعاه ما وهذا ، راالبيروتياا بعنوان الذهبي له ترجم 

موجزاتعريفا المدينة بهذه التعريف، إلى للهجرة وسحمانة وأربعين ثمانية عام 
إسلامبلاد ت، زالما دمشق، محاحل من البحر على مدينة )وبيروت قال؛ إذ 

افتتحهاأن إلى لهم دارا فدامحتح الفرنج، عليها امحنولى أن إلى الفتوح منذ 
وبهاعكا. أحذ عند وستمائة عين تمنة في حلل الأسرفؤ المللئ، لهنان ال

،•هدا(ر وابنه مزيد ن الوليد وتلميده الأوزاعي، توفي، 

.٤٢ا</• »اور«: وانظر ^ ٨٣حاتم: أبي لأبن واك<ديل« »الجرح )١( 
»اور«:)٢( 
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العالمومسووليه الأوزاعي••• 
وايرسالتالترمل... 

كانأنه ت نرب من الأوزاعى أخبار من ؛اصطحابه صعدنا فيما كان 
العاملالعالم وهو - اهتمامه يفقر فلا لم، المللمجتمع عامة رحل 

اليربي بعلم ترام ل وذوبه، ه نمخاصة من هو ما عالي - القدوة 
خلةّد على يعمل ه نمالونن، وفي مدى، أوسع على بالحق ؤيصيع 

عنفللأمة رفع على ويعمل مشروعة، نفاعة لعنالب ؤيشفع فقير، 
انإنبين تفريق دون الشبهات؛ عن بعدا الوؤع لع أولئك كل مظالوم؛ 

بهنزل الذي الحق رعاية على تقوم التي لمة المالدولة رعايا من وآخر 
الذيوالعدل نيرهما، وحريته ان الإنانية انقدر ذلائ،ت ومن الكتاب، 

والهيبالمعروف والأمر الجهاد عن ناهيلث، حقه، حق ذي لكل يضمن 
عطاءعلى والجماعة الفرد وبناء والتقوى، البر على والعاون المنكر عن 

الخالصةللعبودية يكون أن - اش بعون - يضمن الذي الرباني المنهج 
والفوزالدنيا، في الكريمة الحياة معه تتوافر الذي مالهلانها ه للمولى 

الحالين.لرب الناس يقوم يوم العفليم 

العمليوالتوجيه التربية صعيد على النصح بواجسمح منه ثعورآ — يا هو ها 
المحبذل عن أنملة فيد يتخلم، لا - الملم المجتمع في المسلمين لأولاد 

يراهفيم-ا — الطلب، عتبة على هم الذين للفتيه وبخاصة - الناسب واكوحيه 
تنال لم مبن الوليد حديث، العلم. تحصل في اليرة الطريق على لهم دلالة 
فإنالقرآن؟ فرأت غلام يا قال: حدثا'، لما فرأى الأوزاعي جالمنا إذا )كنا 
لا،نال: فإن [ ١١]اس: آذديْلإ4 ؤآ أشُ اقرا فال: نعم، نال: 



العالم(رتطلب أن ئل القرآن تعلم اذهب قال؛ 
كونوما واممماراتهم، أسئلتهم وتلقي الناس تعلم على حرص وفي 

حقا،متعبة صورة على مرة عاليه الناس ازدحم والامحتفتاء، التفقه أنوبع من 
بمافضحه أدهم بن إبراهيم به مر أن وصادف والتحمل، بالصبر متدؤع وهو 

المرتجاة.الفائدة معه تضح قد الذي البمع هذا يفرقا 
بنالحمد عبد ّسممتح ؛ فال الحارث بن محمد بن الته عبد حدث 

معدبن ين رثي عن يذكر البلخي مجاهد ين منصور سممتا I يقول الفضل 
هذاعلى فقال؛ الناس وحوله بالأوراعي أدهم بن إبراهيم رمر * قال 

أبيعلى الحلقة هذه أن لو وافه الصبيان، وحولل؛، معلم كانل—لأ الناس عهدت 
الاس(أأآا.وترك الأوزاعي فقام قال؛ عنهم، لعجز هريرة 

-دائما يجمع أنه ؛ يذر وفيما الرباني الرجل ياحذ فيما يستوقفلئ، والذي 
أحذمن ينبغي بما التذكير على الدأب - الشوائب، من المقصد تحرير إلى 

اللسانعلى لعقة بالإسلام الصلة عون لا وأن الإيمان، بمقتضيات النفوس 
كانمحا أكثر وما برهان. وخير \ذدءوئ.< صحة على بينة أصدق العمل وأن 

؛ذللن،.أمهم اطه ولاه من يتعاهد عمرو أبو 
فىلوب باّسللتفومن المربي المعلم مقعد يغادر يكاد لا وهو - وتراه 

الناسعقول يخاطبح يني لا - الاخرون عنه يعجز متميز حكيم الترمل 
أنويذكروا الأحر، والبوم انفه يخافوا أن إلى بهم يرتفع بما وقلوبهم 

الفانية،العاحلة من فليتخذوا فيه، رب لا آت أرواحهم قبض في افه أجل 
الباقية.للاحلمة حير مزرعة 

منوالخاصة العامة ورسائله كلماته من المصادر احتضنت، ما أكثر وما 
واحدإلى بها أرسل التي الرسالة هذه ذللث، من الباب. هن-ا في حيرة نماذج 

بعينه.لإنسان بها وينفع يعقله والنفوذ المسؤولية أهل من 

ام«:ء»ابن ]١( 
ْمهد\.عم«: »اين :٢( 
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مزبدبن الوليد بن الباس عن ندم بحاتم أبي ابن روى مما وذلك 
الخليفة:وزير عبيد أبي إلى كب أنه الأوزاعي عن أبي أخبرني ثال؛ قراءة، 

يجعلوأن دينا، ولا عقال منك بسلب لا أن هذ الله أسأل فإني بعد■ رأما 
أننبل وتكره، تعر؛، كنت، لما التوثمن - فيه تج أنفيما - عليلث، الغالب، 
قلةيذكر عليك يمن وأن شغل، كثره ولا فتنة عنه يجهللث، ولا ئيتلى، 
سلبهوعلى مؤثرأ، فيه لحض، يجعلك ثم فراقه، حضور تقريب، و ،

بهيحدث، أن الته عى ما بذكر أتعاهده أن أجن، المرء فانلث، منمقا؛ منلثج 
فيالعصمة وحب، للت،، المح على مني الغيبج يكون أن أرجو فإني، خيرا، 
الله.ثاء إن فيه عنك< الموء وصرف، دينلئ، 

لحقعلى الله رحملئح له قدريت، فان إليك؛ الكتاب إدريس محالي وقد 
اللهعسى بما وأعنته له ؤللبن، جبلة سكان في - الأول يلحق النيء هو و- 

حيرأ،به يجزيلن، ثم عليه. وأعنتج منه با بيتبما حاجته قضاء يجعل أن 
لاموالفعالت،. الله؛ ثاء إن الأحرة في المدحورة النوافل من ويجعله 

ءليك(لأ،•

الرفيعةوالمعاني الإيمانية، الحنائق تكون أن حفا رائع همو وكم 
وهوفيه، منروعة الشفاعة فيما والشفاعة والذكير، المح قوام الإسلامية، 

-البارك النهج هذا بان ذللث، الوضوح. كل عمرو أبي عند واضحا نجده ما 
كوامنالقلوب في يحرك - الأسلوب وحكمة الكالأم طبب، من اكتى وفد 

اللهطاعة تقتضيه حير هو ما إلى الوجه طاقايت، العقول في ويثير الإيمان، 
ويلنأو الهوى نافذة من الغف.لة إليه دلفت، من يوقفل أنه كما ورسوله، 

عدمعلى الشفاعة عنده تهللبح من تنبيه عن ناهيك، بالسوء، الأمارة القي 
ياحذبل الحاد، عن يغفل لا كي إ المؤقتة القدرة صث فيه هو ما إلى الركون 

الوأنه وأبقى خير الله عند ما وأن شيء، كل يغادر سوف، أنه بحقيقة ه نف
أحدأ.ريه بعبادة عامله يشرك لا صالح عمل إلا الحاب يوم ينفع 

.١٨٨.  ١٨٧/١واس.ل«: الجرح »مد.ة 
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لماؤإدراكه عمرو، أبى يفغلة من يرى كان ما ت ذلك إلى يضاف ومما 
هوفيما المالح السلف بصنيع يالتدي التاتي وحن خبايا، من الزوايا في 
فيه.وتغدو الكلمة تروح الذي المضمار إلى ب ذو 

للكلمةبميح الذي الحكيم والأطوب البلغ، بالقول أوس كل 
الالرضا، كل راض وهو المخاؤلج فلب إلى - أسلفنا كما - ندخل أن 

غلظةالهادية للكالمة الامتثال ودون دونه تحول ولا جفوة، الحق عن تقطعه 
اصتعلأء.أو 

القادةوثجاعنه فقيفج إخلاصه من يتبدى كان فيما القول أسلمنا وقد 
للهوالإخلاص الحقيقة معرفة من هو ما بكل وينصح يوصي أنه • يعظ فيما 

بماه نفياخذ كله ذلك فى وهو الحديث؛ عليها يدار التي البابة هذه فى 
وعقلما أنه )بالغنى I يقول الأوزاعى ممعت قال! الوليد بن عباس به حدث 
عنالماء يزل كما القلوب عنه زلت إلا الله؛ وجه يريد لا نوما رجل 

وهىإلا الJنيا ساعات من ساعة ليي يقول الأوزاعي وسمعن، الصفا، 
الساعة تمز ولا اعة، قوساعة فيوما يوما القيامة يوم العبد على معروضة 

بهمرت إذا فكيف حسرات، عليها ه نفتمهلعت، إلا فيها تعالى الله يذكر 
ليلة؟!(١مع وليلة يوم مع ويوم ساعة، مع ساعة 

وغيرتهبالمجتمع علاقته تؤكد الة لرسعرضنا إذا ذللن، بعد علبنا وماذا 
سماعتهتحقيق يمللث، من إلى بها أرمل فيه، ومن المجتمع هذا أبناء على 

ننتينسنة ذللثح وكان مائة ونية قحعل بعد مكة لأهل العون يد مد في 
وماتة.وخمسين 

فيمقامه وأعلى )هءدفؤ عنه مزيد آن بالوليل روى كما قوله ذلكم 
لمنرسوله جعل قق اممه فان بعد؛ رأما الناصحين؛ الأمناء المرابطين 

والرأفةبامته رحمته فى نة حوأسوة وقدوة إماما المؤمنين ولاة من بعده 
رسولهصفة في هق اف قال عنهم، عفوه في لهم جناحه وخفضه عليهم 

.١٤٢.ا"/ا؛ا >>؛_<<: راننز 
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المؤمنينلأمير يعزم أن افّ فأسأل او^ه قصر وءرف ؤو\لثوج 
أعمالالأخيار ة ومنافبسنته والاعتصام بنيه بالتشبه الخبر على والأمبر 

هاممه رصوان إلى والإفضاء الأمن البعث يوم في ثوابها ويجعل الثر 

المصدقالأمين بحال الملمين حليمة من الله حفظه الأمير اصبح وقد 
دافرؤإن قوله، يجبه ولم نصحه ينهم لم أمته من الضر ه ملمن شكا إن 

ألقىبما له وأحدث توفيقه الخليفة بقلب أحذ عفوأ له طلب أو رهفا عنهم 
ومالناأمنة لأمته الأمير اممه فجعل ، اممه ثاء إن سرورآ القفل من إليه 

إليه.بأفنيتهم وأحد به، ورحماهم 

منفيه هم الذي يذكر كتاب مكة أهل مقانع من رجل من أتاني إنه ثم 
بزهم،وأحدب بحرهم، عنهم حبس منذ بأيديهم ما وقلة أسعارهم غادء 

ونمقمدان والذرة بدرهم، مدان فيهم فالحنطة هزلأ، مواتيهم وهلكت 
اممهيأتهم لم إن وأنه ، غادء يوم كل يزداد هو نم بدرهم مد والزيت بدرهم، 

وهمجوعا، بحفهم أو عامتهم، يهللث، حنى كتابي يمل لم عاجالأ بفرج 
عنهم.والموول - القه أصلحه — المؤمنين أمير رعية 

عامفي الخطاب بن عمر إن •' يقول الزهري سمع من حدثني وفد 
الأعرابإمار.اد فى اجتهد بعدما من ملحة شدبدة سنة وكانت الرماية 

الأرياف،، LLiJيعني - بلحتح حتى كلها الأرياف من والزيت والقمح بالإبل 
اللهم١١فقال; فث النه يدعو قام - أجهدها مما ويبت، حيرها جم، أي 

-الصغار ال الجبوهي - آ الذلراب«ل رووس على أرزاقهم اجعل 
لوراوافه عمر: فقال عباده. فأغاث وللمسلمين، له ه الله فاستجاب 

عاليهمت، أدخالإلا ّعة لهم بيت أهل نركتح ما يفزجها لم ه افه أن 
يقيمما على الخلعام من يهلكان اثنان يكن لم فإنه الفقراء، من أعدائهم 
إردب.ألفط ألف، وحدها ممر من عمر إلى حمل أنه فبلغنا الواحدا؛. 

فيه.عاوربة لا الذي المالح يالماء شبهها الماء، من العذب صد ت يانكسر الملحة )١( 
ككتف.ظرب، جمع  ٢٢)



رواءفصاله تبيت أن أحدكم عص ®هل ت قال اف رمحول أن وبلغنا 
أميرعلى بلخ أن الد أصالحه الأمير رأى فإن حنبه؟اا إلى طاو وجاره 

بحملوبحره بره في المملمن من حولهم ومن مكة أهل إغاثة في المؤمنين 
فعل,جوعا؛ مهم أحد بهائك يتلى أن قبل إليهم والزيت الهلعام 

علىشاة هلكت لو قال! الختناب بن عمر أن علي بن داود حييني وقد 
محها.مبألي ه اث أن فكت صاعا الفرات ثاطئ 

مشفقالقيامة يوم عليه الحكم في العدل من وكل واحل، الأمر ؤإنما 
بالعفوفيها حلفم مءن وأحق أمتكم وهي ؤيرحم. ه اش يعفو أن إلا 

بإحسانعليه وأوردكم مصلحين، به اغ ألحقكم • الله رسول، والرأفة 
تنوحمنننين سنة الأحر ربتع سهر من خمس ش كب والسلام. 

.، ومائة(١ 

البيانيالثوب 

منعمرو أبو أوتي بما الإعجاب من الكثير إلى يدعو فمما • محابمئ\، 
الشفاعةاه تكالذي الرفيع البياني النون هن.ا من يرى ما • المواهب 
وإنهباطل، هو وما حق هو بما التدكير أو الموعفلة، أو حق، ؛ماحبؤ 

المكينوالترابعل الأسلوب، نصاعة من فيه بما القالب بمجامع يأحذ لثوب 
وحنومحلْنانها، المؤثرة، الناصعة العبارات وبين ودواعيها، الأفكار بين 

فيهاينصب التي الجملة عن فضال المقام، تناب التي، للفعلة حتى الاختيار 
ةملامعن ناهيلث، أحله، من وحدت كانما حتى محبا، الذهن على المعنى 

!إشاء لن ثاء ما يعْلي من وسبحان للقلوب، الكلمات 

أنعلى القدرة هذ0 من أءهلاه ما ت عمرو لأيي - شأنه حل - إكرامه ومآن 
والقوى،البر على المماون طريق على الأغراض المنوعة ورمحانله كتبه تكون 
هوما على والتنبيه القلب، من المائعة الموعنلة وتقديم الشفاعة حق وأداء 

١٩٣. ا/آبمأ واشيل«: الجرح »مالُة :١( 
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تكونأن . . العموم. وجه على ذلأخو.ين والنصح وغيرها، الاستقامة دنيا من 
نورهاالكلمة يعطى الذي الإخلاص إلى تجمع دررأ والرسائل الكتب تللث، 

البيانية،حمانمه من بعمى إلى أشرنا الأي التميز الأداء هدا التأثير؛ فى 
صعيدعلى كانه حتى الخطاب، فى النيرة بالحكمة مصحوبا يهنالحاك والذي 

وتكاملوتام فى أوس وكل ؤإليها، منها از؛ واللمالمواد بين الارتبامحل 
علميهما.غبار لا وانححين 

مختلف،على - كبير الأمة كن، أن الواعي؛ بالتنبه جدير هو ومما 
يتوافرالذي الرباني العلم ظهرانيها؛ بين يكون أن من - حياتها في الأصعدة 

علىوالقدرة السلوك واستقامة ، القلب، استنارة - العلم في الرسوخ مع - له 
بالمعروفيأمروا أن - الأنبياء ورثة وهم - العلماء على المأخوذ . بالعها,الوفاء 

بالمرصاد،- الامتهناعق قدر - وأهله للباطل ويكونوا النكر، عن وينهوا 
والقدرةليم، الالمتكامل البناء الأمة أجيال بناء في الإسهام عن ياهيلث، 

ذلك•إلى .وما • ؤ والترسل والكتابة للأخرين، الحديث، في البيانية 

العموموجه على - أعهلوا قاد الإسلام دنيا قي المؤرخين أن واجد تا وأن
،والتحريفتقديرهم من ينبغي ما المصور مختلف، في وأمثال لأوزاعي ا -

يقتديإمام متهم الواحد أن لما يحتذي، متالأ كانت، التي وأحوالهم بشؤونهم 
المقتدى.ونعم يه، 

مجنعمرو لأبي اض جمع ما ثان في يقول إذ الذهبي الإمام اف ويرحم 
جموالممل اللم في رأسا )وكان والترسل؛ والكتابة اللم، في الرسوخ 

والترسل(^،؛الكتابة في رأسا' كان علمه ومع المانبؤ، 
يرىمجا يكون لا أن بنا، حري هو بما التذكير القول؛ مكرور من وليس 

الناصعوالأّلورب، ، الموتر الماحر والبيان البليغ، القول من الأوزاعي عند 
واستشعارتقدير موضع بل - منا البعض عنل• ولو - استغراب موضع الحكيم؛ 

ذهِط«من أخبار يي اكهّ_خ »نذرارت، وانظر ، ١٧٤ا/ءبر« من خبر ني »العبر )١( 
الحنلي:انماد لأبن 
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يعميةالمنورة حضارتها بناة من وبان أعلامها، من علم على النه لنعمة 
العالممن أعطي ما جانب إلى رةةِدبج أنه النهى أولو شهد ففد التوحيد؛ 

الجمةوالمناقب الخالقة الفضائل من بوفرة يزدان كان .* العمل يص-حبه 
قالكما - والترسل الكتابة في ورأسا بالله• والصالة القلب باسارة المصحوبة 

طريقعالي اسنخداسما في إحسان أيما أحسن غامرة نعمة وتلكم - الذهبي 
الخير.

لمنوالشفاعة المنللوم، عن الفللم دفع مجن فيه وما بالحق، والصنع 
عنناهيك الزمان، جور يسمونه ما على والمعاونة لهنان، الجور أصابه 

يعودعوج ْن فه هو عما يعظه ْن تحويل في الأثر أي لها التي المواعظ 
الحقوبين بينه ما تصالح نيرة طريق إلى ، ودنياْ دينه في بالخسارة عليه 

•المهلكة عن لميعد ١ الصراح 

كانتأنه عساكر ابن الحافنل روى مما قبل من أسلمنا بما يذكر وهذا 
فيهاالفلر ويكثر منها، يتعجب كتب فة/ذبج الأوزاعي من المنصور على ترد 

كتابهأحفلى من وهو - مجالي بن مليمان واعترف لألفاظها، انا امتح
كتبهعن الأوزاعي إجابة عن التام بعجزه - صنعته في تقدما وأشدهم عنده، 
Iدلك المنصور منه طلب عندما بقوله العجز هذ.ا على مأ مق، تاما جوابا 

1حرإلى . . أحن. ما عليه أرد ؤإنما ذلك، أحن ما المؤمنين أمير يا والد 
.، الرواية؛ هذه في جاء ما 

و»سيرالإسلأم« »ناريخ في الذهبي رواية نورد أن المصر من ونمل 
عساكرابن عند الخر رائي مزاحم أبي بن المنصور طريق من اكالآء« أعلام 

تللماندة إتماما - اليسير الاختلاف بعض الرواية هذه في أن ا مل- 

عبيداضأبي عن مزاحم أبي بن )متصور البلأء<<: أعلام »سير في نال، 
نتعجبالأوزاعى من كتب المنصور على ترد كانت ثال،ت المنصور كاتب 
الخمور،يدي بين توصع دفاتر في تنح فكانت عنها، كتابه ؤيعجز منها، 

,١ ٩ V/٠ ٥ دمشق(،) )رتارخ وانظر 

٢١٣



ولكن- مجالي بن لسمان لفقال لألفاظها، استحسان فيها الفلر من فيكثر 
تقال تاما. حوايا كتبه عن الأوزاعي تجيب أن ينبص عنده كثابه أحظى 

لهؤإن أحن، ما عليه أرذ ؤإنما ذللئح، أحن ما المؤمنين أمير يا والاه 
وأناعنه، إحابته على يقدر الناس حمع من أحدا أظن لا الكتب في نظما 

آ.الآفاق(ل في نكاتبه ممن يعرفها لا س على بالفاظه أستعين 
المواهب،وتنؤع التميز من عليه هو ما ْع - لكن الذي الأوزاعي افه رحم 

منعليه هو وما افه، مع لصيفه - والترسل الكتابة في رأسا كونه ومنها 
الفردبناء في والإسهام والعمل العلم أهل من إخوانه ، ؤإنمافالتواضع، 

افهبكتاب فيها يقوم رحلا الأمة لهذه احتر لي! قيل )لو I يقول والجماعق، 
.، الثوري(أ سفيان لهم لاحترُت، ت واللام الصلاة عليه نبيه وسنة 

بج1ه1تي1>

.٤٨٩. الإسلأم«: »ناوخ لأإ0\ل اولأ،«; اعلأم »ص )١( 
»السر«:)٢( 
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اصم...جهاد 
والإصلاحاضلاح 

الجماعةيشوون المهتمون أولئك النه ميل محي ن ايتلو الر العلماء ذكر إذا 
والتسديد:المح يعلمون كما ن والملوك ؛القدوة - الرابطة مع - والمجتمع 

بعضعن الحديث ندير نزال ما الذي التابعض تابص أعلام من بواحد فحيهالآ 
_،الت4 يرحمه - عصره أئمة في المنيم يكون أن به بلغتا التي مكارمه مءن 

إلىجمع كما الملم، إلى الد وحشية الممل - النه بنوفيق - جمع والدي 
أولئككل لأتم، لومه قوله في يخاف لا فهو بالحق والصدع الولع ت العادة 

ناهيالن،، وانمطاء التربية متكاملة الله، مع الحضور دائمة اجتماعية شخصية في 
الأسلوبمعها يفتقد لا صورة على امسل، وحن القول، في البلاغة عن 

بناض عبد نول من ذكر على ونحن هذا نقول الإلقاء، وجمال الحكيم، 
زلنه(لا/أهل أقفل الاوزاعي )كان الخريي: داود 

فيأوغلم، كالما أنلئ، الرباني: الرجل على اممه فضل من أن واجد وأنم، 
هذاائت، وملأ؛عصره في القائمة الحال على ومناقبه مكارمه اصطحاب 

تدليأحرى تفجأك حتى منقبة، أو مكرمة تغادر ذكاد لا أنلن، رأين، انمصر: 
الناسبين التميز لوجوده بما والتنويه الرجل، هذا ندر إعظام فير بدلوها 

عصمةهو الذي دينهم من كان ما والخاصة الخامة ترونهم في بالغ أثر من 
التيأخرنهم من كان ما ثم معاشهم، فيها التي دنياهم من كان وما أمرهم، 

معادهم.إليها 

للدهى:الملأ،« اعلأم »ّير انفر 
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هايقودنا I بئّهادنها فضيلة كل ؤإدلأء الوضوح من السنن هذا وعلى 
ومنالعصر، هذا فى ملوكه ومقومات ، عمرو أيي شخصية مادمح من علمنا 

ابنحدث ما إلى المنكر، عن والنهي بالمعروف بالأمر المؤثرة عفناته عيونها 
-قراءة - مزيد بن الوليد بن العباس أنبأنا I قال الرحمن عبد عن حاتم أبي 

منثان في الولاة أحد بلج أبي إلى كتب الأوزاعي أن حدث الوليد أباه أن 
بعد:)أما لمين: موغير لمين مالعموم وجه على أمرهم يتولى من شؤون 
نفع،عما والجهل المعرفة، بعد من الحق عن الميل وعتك عنا اش صرف 
مابخير تزالوا رلن ■ يقول كان الدرداء أبا فان منه، هدى بغير الهوى واتبيغ 

كع١ملها.الحق عارف فإن فعرفتموه، بالحق فيكم قيل وما خياركم، أحببتم 
عليهوالسنة مصدق، له أحدهما: أما أمران: تقدمك وقل 
فالتجوزالأحر: وأما جامع، عليه الماس وأمر مؤبد، به والصر شاهدة، 

الحكم بح ؤإد فيه، أمانة لا ملمع وإل فته، مودة لا غو إلى الألفة على 
كتبارأيت وقد فساده. الإسلام في وظهر القوة، وهئن، حتى فيه؛ عمل 

لمين.للمغليفلة وصحبة ، _^. بعقوبة سوء ومقالة عندكم، فيها ظهرت 
والمعدلةبهم، وبالرأفة لهم، الجناح بخفض افر رسول أوصى وقد 

المدنبويعاقبا فيه، لعفو يحمل فيما يئهم معن يعفى -؛ العدل - بينهم 
بلغنافإنه _؛ وتثبت، روية بلا يعاقب، - وجهه يالحقوبة يتفحم لا ذنبه ر ق. على 

تغفر.لا القيامة يوم الوجه صكة أن 
عهلفه،القه حدود إلى يثنى لا عقوبته، من أجمل الموت من ، فكيف

غنهوأن مخثر، الأمور في أنه جهله يريه أمره، على محيرته في ا يقفولا 
عبادهوعلى النه دين في وبالعداة ملغي، غضبه عند الله لحرم فهو رشد، 

حتىأهوانكم؟ وبين مأكلا ذمتكم أهل من أمانتكم جعلتم فإنكم فه، ي
الأبثار،وتقطيع اللحى، في الثلة هع الرحال، وعلقت الأموال، هلكن، 
فأناطاقته فوق كلفه أو معاهدأ ظلم "من بلغنا فتما يقول الله ورسول 

)قدقال: ثم حجيجه( قليل عن . افه رسول من بندامة فأعظم حجيجه® 
ذوىولمعص صغائن؛ لمين: المعن بلغني فيما الأعمال تلك، أحلنتج 

عته.يسألون كتبهم ؛x.^، تاتبثا ارتياب،، معكم جهاده في النهى 
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بعفوه.ومنكم منا سالما ما ؤيتغمد آمره، إر ؤإياكم يثبا آن الله آمحال 

،مني ويستمع C إليه بالكتاب يتجمل فانه صاحبالثا إلى أكتب أن ودكرث، 
نصحا.آله لم بما إليه كتبت وقد ينقع* أن قث الله ولعل 

إن؛ له نال الأنصار من له أخ أتاه العزيز عبد بن عمر أن بلغني وقد 
ؤإنغدأ، وتحب اليوم تكره فيما العزيز عبد بن عمر وأنت كلمتك شنت 
فقالأ أ غدا وتكر0 اليوم تحب فيما المؤمنين أمير وأنت اليوم كلمتك شئت 
غدأ.وأحب اليوم أكره فتما العزيز عبد بن صر وأنا كلمني بل ٠ صر 

والسلام(آمين• ومتوانا تقلنا يحب وفيما ألفتنا، طاعته في الله جعل 

عنوعاو الخير، إلى وثابة روح من الرسالة هده في نرى الذي وهذا 
ممابمعاونة أو والإصلاح، الملاح في الكتابة دون تحول التي المعوقات 

والموعظةبالدليل، المقترن التذكير عن ناهيلتح الإسلام ديار في مصابين أو 
إلىوما مضيع حق ذي أو لمفللوم، الشفاعة فيه سّرع ثان في والحكمة 

تحملالتي الأوزاض انل رٌببعض أخرى مرة يذكرنا نرى• الذي هذا ذلك• 
لرحلبالشفاعة الحق نمرة ومنها والجماعة، للفرد الخير من تحمل ما 

وحورا.ظال٠ا يكون أن عن ناهيك إهمالا، أو نسيانا الحس في إقامته محناك 

الرحمن،عبد حدثنا حاتم؛ أبي لابن والتعا-يلك، الجرح ررتفل-مة في حاء 
إلىكتب أنه الأوزاعي عن أبي أخبرني قال: قراءة الوب بن العباس أسانا 

ونيةسخطه، من عاصما فيه أتت ولما لك الله م نبعد: )أما عبيدالله؛ أبي 
عنهالفرج _ا حلالإليه ثيل الوحدت فيما يلزمك من حق ونودي عليها تعمل 

أولئكمن يزال لا وأنه افه، بإذن ه نففى رجاءه وكنت، بكر، استغاث إذا 
الالحساب ومعاينة العقاب وعند نصحا، فيه آلوك فلا إليلث،، بي متوسل 
عنده.الوسيلة وحللب ذكره افه فالهمك ذنبا، تستقل ولا عملا، تستكثر 

وكانالله، أصالحه المزمنين أمير حبر في الخشني يحنى بن يزيد إن نم 

.Y«Y. ا/ا'آ واكُد؛ل«: الجرح ))تقدمة انفلر :١( 
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طالتوقد - به يتهم - به مرق سوء عنه يبلغني ولم الأزرق، ابن أعوان من 
أميرإلى كاب النهاري من يكون أن اممه رحماك رأيت فان فيه؛ إقامته 

به- تخلصه أو - خلاصه نرجو ما أمرء ضث يذكر فيه افه، أصلحه المؤمنين 
فعك.I الحبس صرر من فيه هو مما 

عندك،وآثرها عليالاح، الأمور أغلب وجعله الخير، على انته أعانك 
٢.الأوبم(أ ورحمة عليلثح واللام 

الذيبالعْناء ءباد0 من المربين المالحين هؤلاء على يمن الذكا سبحان 
بحسبه.ميدان كل في ، انمناء هو 

الموعفلقمن عليه استمل وما الرسالة هد0 من الأول القسم إلى أرأت 
الحكمةفى غاية بأسلوب الوعظة تئاك جاءت إذ قاعة. اللخوصؤع المناسبة 

المحبوسعن الإفراج في الإسهام عمن الحديث ذلك تلا وفد والجمال، 
منفيه هو مما لتخليصه ، الله أصلحه V المؤمنين أمير إلى مناب بكتاب 

اكءاءذللئ، من عمرو أبي الة رسبه افتنحته ما نعم ويا الحبر. صرر 
لدىالمدر انشراح في هم يالذي الإحادص بمير - وجازته على - المفعم 

حبزطاله س ثان في الأوزاعي طلب ما إنجاز في للمارعت ، عبيداطة أبي 
المرض•امثر 

كثيرة،حالات في آثارها تظهر رقة قلبه؛ رقة من كان ما إلى نقلة وفي 
يخلولا أن على وحرصه الأذان، سملع عند - مثوبته انفه أجزل - تأثره منها 
المعاد.ذكر من ، بالعباد وعادفته بريه عادفته في الملم أمور من أمر 

به.العهد آخر وكان ، ثءل؛فه منه سمع ما آخر في واصحا ذللئ، على نقع 
منمعتح ٌما )آحر قال عقبة أنبأنا ت قال الوليد بن المياس حدث 
وكان. المزذن أذن إذ الخاJ، ص فيها هللئط ليلة إليه نا جلأنا الأوزاعي 

داودأن بلغني لقد صوته، أحن ما فقّال! - الموت حن مؤذنا 

.١٨٩- ١ ت وااتعاويل<ك الجرح ر)تقدمت 

٢١٨



تموتحتى حوله والعلير الوحوش عكك مزاميره، بعض فى أحد إذا كان 
لتقف.الأنهار كانت ؤإن عطشا، 

فيه،حير لا المعاد فيه يذكر لا أمر كل فال ثم ساعة، وحم ثم 
به(العهد آخر فكان الصالة، وأقيمت 

عنأبدأ الغفلة يطرد بحيث، اليقظة من كان تيءدفؤ الخاشع قلبه أن ؤيبدو 
أمر)كل قوله؛ في نرى كما عليه، واكبه به اكلءكير ؤيديم وأحواله المعاد 

الليلقيام أطال، )من قوله; ينسى وهل فيه( حير لا الحاد فيه يذكر لا 
القيامة(لآ،!يوم وقوفه ^L؛، افه هزن 

مقدمةفي - مثوبته اممص أجزل - يكون أن على حرصه من نعلم ما وعلى 
بهيذكرون ما إلى محراعا هم أنفؤيأحذون بانملم يعملون الذين الخالخاء 

عمرو؛أبي عن له حديث في ظه مزيد بن الوليد قول نذكر الأحرين: 
يرىنفي؛ في أقول أشبهه! وما المعاد، ذكر في أحذ إذا كان ولقد . . ). 

منه(ذاك يعرف ولا قلبه؟ يبك لم المجلس في أحد 

يبدو- قيه ؤإمامة - الخلم في رسوخا هو من وهو - عمرو أبا إن أرأينا! 
يتحدثكان فيمن آثارها ظهرت شدة المعاد، يوم يامتذكار التامر شديد 

محنعثثث! مهمؤ حقل الذي اليوم وبذكرهم؛ذللئ، إليهم، 
ؤوؤمكنرئ هم وبما »نكإغا أتام، وزى حثها ئي داب ًًًفل< وثثح 
]انحج[.شديد أثم عياب 

الأخرواليوم ياممه، قلوبهم المتملة التقين حلال من عفليمة لخلة ؤإنها 
قبلبحالهم يعظون أنهم مي تللئ، - مقدمتهم في عمرو وأبو - يحسبان منهم 

إليهمتوجه من قلوب، في التأثير من عمله يحمل ما وهذا بقالهم، يعقلوا أن 
نفلفي هم يما وكثيرأ الدمؤع، وتذوق القاوب، منه تجل نأئيرأ الوعفلة 

٠٢١٠-  ٢٠ا/هواكعديل«ت الجرح »تقاومة )١( 
يمأ<اا.اولأ،«: أعلام »سر )٢( 
.U(r\/واكد؛ل«: الجرح »مموْة )٣( 
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منخرج ما لأن التذكر، ونورانية التنبه حال إلى الغفلة حال من السامع 
العالم، dJJJ- اف بعد - ذس في الفضل ويكون القلب. إلى يمل القلب 
تعالى!بقوله بمدق ويعمل الأمة، وفى ه نمفى افّ يتقى الذي العامل 

المادنةكلماته وتحمل ]اوذاري_ات[ ا.اه ألموين؛ل ئثع ألدؤى، ؛ث دؤن رؤ 
القلوب.لها يفح الذي الوراني، المعنى بالعمل؛ المقترنة 

بج1>محوبج1ؤ
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القولمن الرحلة هذه يعد يار التعما نلقي أن لنا كان ذْا • محابمن٨' 
ابنيقول كما - زمانه أهل إمام كان الذي القه محبيل في المرايهل ربائينا في 

البشريانمن عليه يه النه تفضل مما بعض على نمج أن دون - وغيره عيينة 
متئعليه كان بما جزاء صيحانه، عنده نيره ورفعة منزلته، يعلو تؤذن التي 

منابعهمن للأمة النبوة علم نقلوا الدين الأخيار سلفه ->1ذ\ ترمم من عمره 
والتقوى،الرباني الهدي بنور المشرق سلوكه ومن والمنة، الكتاب في 

_دائما ء الأمة تكون أن في الإسهام من للملمن، الخير بحب المزدان 
فىالتمكين يقمن الذي المن على بيها، وسنة ربها بكتاب على 
الحساب.يوم المار من والمجاة بالجنة، والفوز الدنيا 

عمروأبو رآها رويا حبر من المؤنقة الصادر عليه وقفتنا ما ذللث، من 
عنجنوبهم تتجافى الدين من كان الذي الرباني، الرجل وهو - بنفسه 

أنه. اف على نتألى ولا تدل فيما - تدل - باكيا للقرآن تاليا قائما المضاجع 
ومنبمولاه، الملة حن من عليه كان فيما القبول أهل من اف ثاء إن 

وافه- تدل كما وتزكية، وتربية تعليما الجنة، محنريق إلى الماس بيد أخدم 
الصلاةعليه المبي ومحبة عنها، والدود المنة اتبيع في، صدقه على - أعلم 

أجمعين.عنهم الاه رصي وعمر بكر أبا المخين وبخاصة وأصحابه، واللام 
النهبمضسل ينتفلمه - اض يرحمه - بأنه مؤذن رآه ما بان يوحي الن-ي الأمر 

يظفرونالدين أولمك ؤيحبونه الله يحبهم الدين الرصا أهل لك موتوقيفه 
يمنهمولا شن، فيها يمنهم لا المي القامة دار في المجدوذ غير 

ولاسمعت أذن ولا رأت عين لا ما فيها المي الكرامة دار إنها لعوب، فيها 
تقيا.كان من عباده من افه يورثها المي تللث، بئر، قلب، على خطر 

٢٢



بابهافي تلع لا التي الرويأ هذْ بخبر محمدأ ولده عمرو أبو حمى وقد 
قيدعلى هو دام ما أحدأ بها يحدث ألا بحزم، منه طالبا تزيل، لمنيادة 

ذلك.على وتواثقا الحياة، 

علىالأحرق يوثر يزل لم الذي الإمام هذا أل على يدل الموقف وهذا 
فرحاكان ما بقدر النه مع والأدب الرسوخ من فيه هو ما على ظل • الدنيا 
علىالحرص أشد حرص لدا ارزيا؛ بهذه الله أكرمه حين ورحمته الله بمقل 

باغبأنه الاغترار أو للفلهور، الفص وحب الرياء، ثرك في يوخ عما البعل 
وحدهالرياء أن حقيقة ناسيا وتزهده، وعبادته كه وتنبتعليمه المنزلة، تللث، 

الحهدأحذ ^ا يشاء، من يؤتيه الله بيد وآحرا أولا القفل وأن العمل، يحبهل 
الأجل.يوافيه أن بعد إلا أحل.آ بانرويا يحدث لا أن ولده على 

فلم؛ بالعهل ت والتقوى والصدق بالعالم له المشهود محمل ولده وأوفى 
أبيه.مويتح يحد إلا بها يحدث 

مزيدبن الولد بن الماس رواية من، بسنده حاتم أ؛ي، ابن أحرج ما ذلكم 
تالفضل أبو قال الأوزاعي السلمي الرحمن عبد بن محمل حدثني - مادء إ- 

منكان أنه زمانه أهل يثلئه وما هن.ا، الأوزاعي بن محمد أدركت، وقد 
ولابه، أمزك حديثا أحدثالث، أن أريد )إني أبى! لى قال ت قال - الأبدال 

Iقلت، ت قال حيا. كنت، ما أحدأ به تحدث لا أنلث، موثقا تحهلينى حتى أفعل 
الجنة،أبواب من باب على بي وقم، كاني رأيت، إني قال: أبت، يا أفعل 

أبوومعه ءس افه برسول فإذا إ موضعه عن زال قي. الباب ممراعى أحد ؤإذا 
ثبت،نم أعادوا، ثم فزال، تركوه، ثم فردوه رده؛ يعالجون .١ وعمر بكر 

الئ،نمألا الرحمتن عبد ٌيا •' الله رسول لي فقال فزال؛ موضعه، في 
فثبت،(معهم، فامكت، قال: معنا؟اا 

مرهغير مجزيي بن العباسس سمعته قال: مكحول عن اكر عابن وعند 

Iاوبلأء« أ-ملأم ))سر _ه'مآ، حاتم• أبمح، لابن والتعديلرك، الجرح حرتقا-مة )١( 
lv \^\(٤٨.)
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المرابط...إماما ربانثق 
الثارانوعفليم 

أحبارمن الوصلة \دو)خفت المصائر به تنيئنا ما أن بوصوح نرى وهكذا 
فيالخير من عليه هم ما على دلالته تقتصر لا الرJاjيين: الأعلام أولئك 
منالراد اض عن عقلوا وفد كونهم. إلى تتعدى ولكنها هم، أنفذوات 

َةقدويعا الكننب علثون َةئر لما ركبقن ^زأ ؤدثبج< ^؛١؛ ه نول
بالقرآنأخذهم يتحقق به ما على الناس يدلون محمران[ ]آل دينين.4 

فيوالجاه الدنيا، في التمكين إلى بهم تنتهي التي الطريق وسلوك والمنة، 
]الكهف[.عما.4 يثر ماتا تت م آفي فيه الولأيه يوم 

لأهليتحقق حيث إلى والمومنة الؤممن بيد يأخذون تراهم وهكذا 
الميعاد.يخلف لا واق ربهم، عد صدق قدم لهم بأن اق وعد الإيمان 

المقلمن الرباني الرحل النه ينيله ما رأيت إذا هذا بعد تعجن، ولا 
ثغرعلى ويقيمه النبوة، إرُث، فقه في اليابسة على فيقفه الدنيا في العميم 

تؤذنالتي البشريان نعم عليه بغ يكما القبول، لكلامه ويضع الهداية، 
الدين.يوم البين والفوز الض، بحن 

أييالستة لإمام مساركة أخروية بشرى إلى يشير ما مبق فما بتا مر وقد 
)رأيت٠ المصيصة قاصي المنذر بن بشر عنه قال الذي الأوزاعي عمرو 

افه.رسول فيها رأى رويا، قوامها الخشؤع، من أعمى كأنه الأوزاعي 
-الجنة أبواب من بابا أو - الجنة باب يعالجون وهم الثيخين. وصاحبيه 

ألاالرحمئن عبي. ءيا : همالمبي وفال وفيها; ليرذوْ، مكانه عن زال وفد 
فثبت(.معهم فامكن، ا، معنا؟ نمك 

٢٢٤



الشال،هذا في عساكر وابن حاتم أبي ابن رواسي من أوردنا؛، وما 
نجدهما ودلك الاختصار، من شيء فيها بتحوها أحرى رواية إيراد يقتضينا 

تمزيد بن الوليد بن )العباس هناك؛ حاء إذ »السير« في الذهبي الإمام عند 
الأوزاعىبن محمل حدثنى قال؛ السلمي الرحمن عبد بن محمد حدثني 

رأيتعشت؛ ما به تحدث لا بشيء أحاّئك بني، يا أبي' لي قال قال؛ 
موصعه،عن فزال الباب، بمصراعى فاحد الجنة، باب على بى وقف كانه 
يمفزال، ، فردوه ، رده يعالجون وعمر بكر أبو ومعه افه ريمول فإذا 

سا؟ااومسكا ألا الرحمن عيد رريا ه! افه رسول لي فقال قال؛ أعادوه، 
٠، ردوه(أ حتى معهم أمسك حتى فجئت 

عنيكشف الذي التمتسيل من سبق مها إلى الرواية هذه تردنا وهكذا 
باسهامهحتمت التي الرؤيا بهذه عمرو أبي القد الإمام لربانثنا البشرى وجوه 

رراباممه؛ مناديا الرسول له قال أن بعد رواله، بعد اب الثبرد 
منيحمل مجا أعظم وما ، نداء من أغالآ0 وما معنالإ تمسك ألا الرحمن عيد 

!نعماء!

عنصح يما مذكرة بد لا المبشرة الرؤيا هذه أن واحد وأنت 
المنام.في رويته شأن في افه رسول 

أبيعن - لملم واللففل - وغيرهم وأحمد لم ومالبخاري أخرج ففد 
يانرآني، فقد المام ني رآني ررمن ه: اض رسول قال قال: ه هريرة 

بي«لى.يممثل لا الشيطان 
نواررتولفظه: طول فيه حدبن، صمن البخاري عند الرواية وجاءت 

الالشيطان فان رآني، فقد المنام في رآني دمن بكبي، تكتنوا ولا باسمي 

\.TT/Uالمالآء«: أم »سر )١( 
٢٢أ/للغرطي! اوم« مكتاب تلخيص من أثكل لما >>المغهم هع لم« م»صحيح )٢( 

يعدفما ٢ تعياض للقاصي هالم« بفوائد المعالم »إكمال مع هالم« »صحيح ٢(،  ١٧٩)
١١) ٢٠٢٨الباري(( ))فتح مع البخاري(( ))صحيح ت وانفلر (، ٣٢٢٦) (٢٥٢٥)ت ))المسند(( (، ٠

(.٢١٧٦رؤيا)الدارس((: )_ روا، )م'همآ( ماجه((: ))ابن ا ٢٠٦/٥، ٢٣■٣/٢
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تلكلكنت همإدا به. الرائي إعلام نمد الذي أي ايصءا رأى فقد رآني 'اهمن 
مثلإنما تعالى القه فإن أمرها، يهمل ولا تأويلها عن يبحث أن فينبغي حقا 

تنبيهآأو الشر، عن لينزحر إنذارأ أو للخير، فينيسهل بشرى؛ للرائي دللئ، 
،•١^١ تعالى واف دنيا أو دين في له يحمل خثر على 

كلأوردها كما عبارته ونص الباقلأني، بكر أبو بكر" ~ررأبي ثوالمقصود 
)معنىالحيني! الومحي اف عبئ وأبي الأبي اش عبد أبي الإمامين ٌن 

الشيطان،تمثيل من ولا ، و\ضخ[ثليت حق روياه أي رآنيءا ارفقد 
منالأمنلة تلاك ؤإنما الحياة، في عاليها كان الي الخفة غير عالي رآه ؤإن 
أنفينبغي ؤإنذار، تبشير من به تؤول ما على علما جعلها تعالى، اشّ فعل 

'اويلها(لآ،.عءن يحك 
من. الني رويا في يكون ما أن على الب هنا يعنينا فلقد I ؤيند 

ينشأأن إباحة يعني لا • الأوزاعي الإمام رويا في نشهده كالدي عفليمة بشارة 
وأحكامها؛الشريعة لضوابهل التجاوز يعني ما المرائي من واحدة عن 

منسماعه له بدا بما يعمل أن للرائي حائز غير بالأحكام! يتعلق ففيما 
أحنوقد الشؤع في تقر اسلما مخالفة فيه المنام في نيئ ال

ذلك.تعليل ص الباقادني 
هذهجلى الذي المؤوي يحيى زكرياء أبا الإمام جزانه خير الله وجرى 

الأمرصنا في المقلة أو المخالفة، في الونؤع عن تحجز تجلية المسألة 
الجلل•

»تيوس_،كتابه أوائل في ه المبي خصائص على الكلام أثناء في قال 
عليهوبارك وسلم اف صلى يه اختص مما أي - )ومنه واللغادت،،ك؛ الأسماء 

ولكنبصورته يتمثل لا الشيهلان فإن حقا، رآه ففد المنام في ر1ه من أن -! 
ماحالف، إن ؛الأحكام يتعلق فيما المام في منه الراني سمعه بما يعمل لا 

للقرض. ٢٤.  TT!/•سام«: مماب تلخص س أنكل لط »اوفهم )١( 
1كطل».كمل ، ٧٩. ،■/٨٧ الأتي: اث ب أبي اوعلم« اكمآل »إكطل، انظر )٢( 

المابق.المحاب .ع  ٧٩. ^AU البي: الرص اض همد لأبي الإكال،« 
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الذيالإكرام مظاهر مم■ ثيء على بالكلام موصولا' الحدث يزاو ما 
نىالكلأل يعرف لم الذي المقرسن عباد0 من واحد على به الد تفضل 

وأفضىباحان، به العمل على والتربية النافع العلم دعائم وتثبت افه، ٠لاعة 
والفعلالصائب الفول بزمام ممكا يزال ما وهو - ربه إلى أفقي وم ب- 

بهيتقرب مما إذ C ونصرنه بالحق الميع عن ناهيك ا النبيل والخلق الحميد 
بينبوجوده يتحقق الذي الحق الكتاب، به نزل الذي الحق مظاهرة I اش إلى 

حاءالتي الدعوة نشر على والقدرة العالمين، في الذاتي وحولها الأمة ظءمّا'ي 
الأوزاعىعمرو أبا أعنى بمحبته عل نالذي الإمام وهو النبيين؛ خاتم بها 

ؤإحآكامبالعهلاء الأمة حياة وأغنى شخصيته، فى الضياء جوانب تحددت الذي 
القلم،.في واسارة الروح في صفاء مع وتعلما علما البناء تقويم 

فولإلى نعود أن - بالغة أهمية عنه ولأحذ - القول مكرور من وليس 
رأبتحتى الأوزاعي، من السماع على أحرص كنت رما ت ملم بن الوليل- 
الله!رسول يا ت ت، قفلجنبه، إلى والأوزاعي المنام، في . افه رسول 

•الأوزاعي(لأ، إلى وأثار هذا. عن ت قال العلم؟ أحمل عمن 
-الأحكام في ودقة ورعا هو من وهو - الذهبي الإمام تعقيب من وكان 

كبيرالأوزاعى كان ت )فلن، ت الخبر هذا إيراده بحد أسلفنا كما قوله 
الشأن(ل^.

.«:. المعلم. »إ5هال في عياض القاصي عند جاء ما إلى يعيدنا وهذا 

.١١٨/٧)١(»السر«:
اااابق:يم،ماالمدر )٢( 
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موسىبن يوسف سمعت قال! عروة بن النه عبد حدث ما ذللنه من 
يالي! فقال المنام في العزة رب )رأيت قال! الأوزاعي أن يحدث القطان 

يابفضلك I قلت المنكر؟ عن وتنهى بالمعروف تأمر الذي أنت الرحمن عبد 
الة(أا،.وعلى فقال: الإسلام، على أمتي رب يا فقلت: رب. 

)رأيتقال؛ الأوراعى ■حدثنا ؛ يقول التنيسئ محلمة أيى بن عمرو وهذا 
عبدىأنت ر؛ فقال العزة، رب يدي بين وأوقفايى بى، عرجا ملكين كأن 
فهبطانال؛ أعلم. أنت بعزتك ؛ فقلن، بالمعروف؟ تامر الذي الرححن عبد 

مكاني(.إلى رداني حض بي 

العزيزعبد بن الحمن من أحمد بن اش عبد رواها الذهبي* الإمام نال 

سدهث

المنام.في المراثي من النؤع هدا وقؤع صحة إلى المحققون ذهب وقد 
فيالمنام في ربه المؤمن يرى روقد ٠ ظؤؤ تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
فيإلا يره لم صحيحا إيمانه كان فإذا ويقينه، ايمانه قدر على متنوعه صور 

المنامورويا إيمانه. ينبه ما رأى نممحى، إيمانه في كان ؤإن  ١٠حسنه صورة 
منفيها لما وناول تعبير ولها اليقظة، في الحقيقة رويا غير حكم لها 

للحقائق.المضروبة الأمثال 

رأىأنه فيظن حواصه، وتجمعه قلبه يشهد ما أحدهم على غلي، وربما 
منام.أته فيعلم يتيقفل حتى رأصه، يعيني ذللئ، 

سرفهكذا : ه قال منفية، الدنيا في بالأبصار اش روية كانت ون 
الشعورعن تغنيه حتى عليه ب، تغلقلبية مشاهدة له يحمل من العباد 

العبادمن قال من وكل ذللث،، فى غالهل وهو بعينه روية فيظنها بحواصه، 

والّاة«:و»الواة {<\ rtCoد.نق«: »تارخ )١( 
.WAfvالملأ،«: أعلام »سر )٢( 
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))مناقبكتابه! في الجوري ابن الفرج أبو الحافظ روى ما دلك من 
صمعتI قال مقسم، بن محمد بن أحمد عن نده بحّبلكك بن أحمل الإمام 

حنبلبن أحمد بن الله عبد سمعت ت قال الهاوندي، أحمد بن المرير عبد 
مجارب يا فقلنا؛ المنام، في جق العزة رب )رأيتا ت يقول أبي سمعت ت قال 

اقلت: قال: أحمد، ا كلامي فقال: إلك؟ المقربون به تقرب ما أفضل 
•٢١١٢وبغر بفهم ت نال فهم؟ أوبغر بفهم رب 

التفصيل.أراد لمن مظانه في معروف المطهرة المة في كله دلك وتأييد 
بنمحمل عن يوصف بن ثهلبه عن بسنده الدارمى روى ما هنا ويذكر 

ااجنة(ل^.دخل المام في ربه رأى )ْن قال: سرين 
عنندء بالدارمي روى ما الأذهان إلى نعيد أن بمكان: الأهمية ومن 

ن،ممعال: ف- يحدثه أن مكحول وماله - لجلاج البن خالد 
ئىربى ءرأيت يقول اممه رسول سمعت يقول؛ عائش بن الرحمن عبد 

يارب،آهملم أنت فقلت؛ الأعلى؟ الملأ يختصم فيم نال: محورة. أحن 
نيما فعلت ثديي، بين بردها فوجدت كتفي، بين كفه فوصع نال: 

ألتتتتملء_ث إترهيم زٍءا ؤوكد',لك■ لتلا• والأرض، المادات 
]الأ'نعام[ااألمدفئة بى د-لبجث 

بج1>ست>

»ذض»الإحا،«: (، ٥٢٧)الجوزي لاين حنبل« ين أحد الإمام »ماف )١( 
ه/ه.القدير«; 

(.٢١٥٦)آ/\ه الداب: »ّن )٢( 
(.٢١٥٥)م\0 انابق: المدر )٣( 
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الرحمةعليهم المحابة حياه في مولده كان الأوزاعي أن معلوم 
-بميروت الله بتل في مرابطا وفاته وأن وثمانين، نمان سنة والرضوان 

تععن للهجرة، ومائة ين وحمسبع سنة كانت - يومذاك دمشق ساحل 
■ستة وستين 

بنصمرة الحافظ الإمام سمعه كما - مثوبته اف أجزل - المائل وهو 
بنعمر خلافة ني بالمحتلم شبيها أو محتلما )كنت ت الأصل الدمشقي ربيعة 

غؤلغ(را/العزيز عبد 

فيها،والترغيب والمرايطة، الرباْل، عن نبيه نقدم أن المناسب من ولعل 
■تعالى اف سبيل في الرابط ومنزلة 

اضميل في يالرباط والحركة الحياة مزدان ه وهو . الوفاة هذه كانت 
ماإلى مضمومة بها نانه حل اض أكرمه الوفاة، يعل الأجر متجددة كرمه م- 

رايةونشر والتعليم العمل وفي العلم، في الرسوخ في الهمة علو من أوتي 
الملمةوالجماعة الفرد مملحة من هو ما كل فعل في والإسهام الدعرة 
العظيم،بمدلولها الحقة الربانية هي وتلكم سيل، الإسلام أرض في وغيرها 
عنوالنهي بالمعروف والأمر وتقواه، اث حشية كله: ذلك وصحب< حث 

والأحوال•الشؤون ، مختلفني بالحق والصلع المواؤلن، في والمدق النكر 

الملأ،«:يمآ'مأعلام »سر )١( 
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الدمن دائم فمحل هي بل فتضلع، ب على موقوفة غير وهي الصاعقة، 
،.١١اشامنيوم إلى تعالى 

عنهريرة أبي عن صمح اد إسنب( ٢٧٦٧)ماجه ابن وروى 
اجرعليه اف أجرى اف سيل ني مرابطا مات *من مال؛ . الته رسول 

فهيئااشانء. من وامن رزئه، عليه وأجرى يعمل، كان الذي الصالح عمله 
مرابملآاطه يتوفاه أن المباركة، المهاية تللث، الأوزاعي الإسلام لشيخ هنيئا ثم 
محروت•النه ثل يش 

والفضيل:المبارك ابن بين ارثٌ: سبيل في المرابْلة دور في 
بنالة عبد علئ أملى قال: كينة أبي بن إبرامم بن محمد حدث 

بنالفضل إلى معي وأنفذها للخروج وودعته بطرموص الأبيات هذه البارك 
ومئة;وسبعين سع سنة رواية وفي ومثة، بعض سنة فى هماض 

تالعب،الة بالبأنك نملمت، أبصرتنا لو الحرمين عابد يا 
بدمائناتنخفبفنحورنابدموعه حده يخضب، كان من 

ب،تنعالمبيحة يوم فخيولنا باطل فى حيله يتعب كان أو 
الأؤليبحوالغبار نايلخ، الوهج ا عبيرنونحن لكم العبر ريح 

لايكذبادق صصحيح فول ا ينبنال مقامن ولقدأتان
هبتلار نودحاو امرئ أنف في اث خيل ار وغبنوي يلا 

لايكوببميمؤ الثهيد لير بيتا ينهلز له الكتاب هذا 

قرأهفلما الحرام، المجد في بكتابه عياض بن المميل فلقيت، فال: 
ممنت، أنقال نم ونمححني الرحمن، عبد أبو صدق وقال: عيناه ذرفن، 
حمللثحكراء الحديث، هذا فاكتب، قال: نعم، قلت،: قال؛ الحديث،؟ يكتب، 
حدنناعباض: بن المميل علي وأملى إلنا• الرحمس همد أ؛ي، كتاب 

.٤٩•. ه/ها/أالقرآن« لأحكام »الجأ.ع انظر 

٢٣٦



يات ثال رحال آن ؛ هريرة أبي عن صالح، أبي عن ، المعتمر بن المنصور 
®هلت فقال افه. بيل حمفي المجاهدين ثواب به أنال عماد علمني انته رسول 

أنااض، رسول يا ت فقال  ١١تفطر؟ فلا وتصوم تفتر، فلا تصلي أن تطيع ن
لوبيده مي  '*النبي قال ئم ذلك، أستعلع أن من ، أصعق

فرصأن عالمته ما أو اف، سيل ني المجاهدين بالغت ما ذلك طوئت، 
الحسنات،١١^١،.بدللتح له فكتب، طوله، في لجس المجاهد 

الإنصاف،غاية على يدل كما هذا، عياض بن المميل وصنيع 
بينالجمع باف أكرمه فل الأوزاعي، بأن - أعلم والد - يوحي 

والعملبالحالم الجهاد وفضيلة ايد، سيل في المرابطة فضيلة I المميلتين 
الإسلامي.والبناء 

به:العهد آخر 
ّمعما آخر عن الوليد بن العباس روى ما ّالمت، بمناسبة أوردت وفد 

إليهنا جلأنا ت الأوزاعى من سممت، ما )آخر ت قال إذ وفاته ليلة منه عقبة 
تفقال الصوت، حن مؤذنا وكان المؤذن، أذن إن الغد؛ من فيها هللث، ليلة 
بعضفي أخد إذا كان ءقيت؛إؤؤ داود أن بلغني لقد صونه، أحن ما 

كانتوإن عطشا,، تموت حتى حوله، والطيور الوحوش عكفت، مزاميره؛ 
خيرلا المعاد فيه يذكر لا أمر اركل ت قال ئم ساعة، وجم ثم لتقف• الأنهار 

به(العهد آخر وكان الصلاة، وأقيمت، فيه١١ 

إرهاصات؛

عندكنت، قال! الطنافي عبيد بن محمد أخبرنا قال خيثمة أبو حدُثح 
أو- رفعت، المغرب هءن ريحانة كان رأيت ت فقال رجل فجاءْ الثوري، سفيان 
فوحدذللئؤ فكتبوا الأوزاعى. مات فقد روياك، صدفت، إن قال: - قلعت، 

.٨٨٤• كشر; لاين العظم<< القرآن »شر ، ٤٥•. دمشق« »تارخ )١( 
.٢١•. ؛/ا،•؟■ وادسل«; الجرح »مد.ة )٢( 
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ذلكالأوزاعي موت فجاء ذلك، فآكتبوا رواية؛ ومي اليوم• ذلك ني كذلك 
١^١،.تلاك أو اليوم، 

عنعساكر ابن الحاففل روى ما على نفع تفصيلا أكثر رواية وفي 
فأتاهالثوري، صفيان محي كنا قال؛ محيي بن محمد أخبرنا محمد، بن عباس 
بنأحمد فال ماتت، الشام قبل ريحانة رأبت اف، عبد أبا يا فقال؛ رحل 

محاتروياك صدقت إل محفيان؛ له فقال عباس غير وحدينا مروان؛ 
أحيكفي أحرك اض أعغلم فقال؛ سفيان إلى رحل فجاء قال؛ الأوزاعي، 
.محاسلآ، عن كلها الأصم وذكرها مات. فقد الأوزاعي، 
ابنروى ما ذلكم ه، نفالشورى سفيان إلى الرؤيا ند ترواية وهذه 

-العجالى وهو - أحمد أبى حدثنى قال؛ أحمد بن صالح عن تيه بعساكر 
اكتب،له؛ فقال الثوري سفيان إلى رجل حاء نال؛ عثداف أبى؛ حدثني قال؛ 

إلاتجده أراك وما إليه، أكشب، إني أما فقال؛ يحدثني، الأوزاعي إلى لي 
موتإلا أراه ولا ، المغرب، قبل من ت، رفعريحانة رأيت، لأني مينا؛ 

ماتل٣،.قد هو فإذا فأتاه، الأوزاعي. 
ذوب؛بن قيمة قال قال؛ لم مبن محمد عن حاتم أبى ابن وروى 

أراه- الشام س قالعت، ريحانة كأن رأبن، الله! عبد أبا يا فيان؛ ل رحل قال 
ماتفقل روياك صدقتج إن سفيان: نال ماء، الفى بها فذهب - قال 

سواءأ؛،.اليوم ذللثح في الأوزاعي نعي فجاءه نال؛ الأوزاعي، 

واإسبب؛فيه توفي الذي المكان 
غيرالحمام، في كان عمرو أبي موت أن على الروايات أحمعت، 

واوهاية«:»اواووة اوبلأء«; أعلام »سر ، ٢٢١/٣٥د.ثق«: »تار؛خ )١( 
iooir.

»فردخؤيمنلر أا/ه'ه، اوسلأء«; أعلام »سير ، YYT/Taد.نق«: »'اريح )■٣( 
.٢٩٧.  ٢٩٦القات« 

اإ'\أ.واص<<: الجرح ))تهدئن )٤( 
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الأكثروهو - الأخر وبعضها الحمام صاحب يذكر الروايات هد0 بعص أن 
٠افه رحمها روجته يذكر - للأمر تبيانا 

)ماتيقول! يحيى سمعت _ت الذهبي ذكر كما — الدوري عباس قال 
انمام('".ر الأ/ناءي 

حدينىI المصري عيسى بن أحمد أحبرنا سفيان! بن الحسس وقال 
عنهيروى والأوزاعى الأوزاعي، أصحاب خيار من وكان - العلاء بن ■مران 

عليهفأغلق حاجة، الحمام لصاحب وكان الحمام، الأوزاعي )دخل ت نال ت - 
تحتاليمنى يده وضع وند ميتا فوحده الباب، ففتح حاء نم وذهب، الباب 
،.القبلة(؛ متقبل وهو خلْ 

نمبأن )بلغنا ت يقول هر مأبا سمعت قال؛ حالي بن إسحاق وحدث 
تكنولم فيه، فمات الحمام، باب عليه أغلقن، امرأته أن الأوزاعي! موت؛ 

ولاذهبا حلف وما رقبة، بعتق العزيز عبد بن سعيد فأمرها لدك، متعمدة 
قدوكان عطائه، عن قفلت، دنانير سنة إلا متاعا، ولا عقارا ولا فضة، 
احل(؛م.الديوان في ه اكتتب 

)سببنال! علقمة بن عقبة سمعت ت نال مريد بن الوليد حدث كما 
معهوأدحلت منزله، في الذي الحمام ودخل اختضب، أنه الأوزاعي موت 
هاجفلما بزا، من عليه وأعلمت! البرد، يحسه لئلا فحم، قيه كانونا امرأته 

فألفىعله فامتغ ، ليفتحه الباب وعالج - صفرت أو - نمه صعقت الفحم، 
القبلة(إلى ذراعه متوصدا فوجدناه ، شه 

نال!البيروتى البكار الحميد عبد به حدث بما التذكير ويحسن هذا 
قال:عمرو. أبى إلى الماص أقرب من وهو - العزيز عبد بن سعيد ّمت 

!.Yn/Uالملأء«: اعلأم »سر )١( 
\.TU/U»السر«: ، YYY/Y؛،■د.ثق«: »تارخ )٢( 
!.YU/U»السر«: د.شق«: »تارخ )٣( 
اوبلأء«:أعلام »سر )٤( 
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ثمانستة الأوزاعي )وولد ت نال أبواي( يجتمع أن فل الأوواعى رولد 
وعاشومائة، ين وحمسع محنة صفر من بقيتا لليلتين ومات وثمانين 

ا.سن(ل عثر يعدم العزيز عبد بن سعيد 
الأوزاعيحنازة حضر من )وأحبرني ت المري الحسن قول نوقفك وي

والق2ل(أوانمارى واليهود لمون المت أديان أربعة أهل رشيعها ت قال 
)لماقال المنذر بن سالم وحدثني I الوليد بن العباس وقال 

رأسهعلى ذز قد نصرانيا رأت من تأول حرجت الأوزاعي، بوفاة الضجة 
فىوحرجنا ، ذلك له يعرفون بيروت أهل مءن لمون الميزل فلم ، الرماد 

والمارى، ناحية في اليهود وحرجت ، لمون المفحمله ت أمم أرع جنازته 
.ناحية(لم في والقبهل ناحية، في 

فيهو من وهو - عمرو أبي اصه1باغ يمنعه كان لما معبرة صورة إنها 
زيادةتيع لا التي الربانتة الإسلام بآحادق - منزلة وعلو قدر رفعة المجتمع 

الجزاء,حير الأوزاعي الإمام اش وجزى يد، تز لم

اكرالي؛وبعضن طرفة 
تقدمكما — القبور عند والتاس لدفن ١ ساعة قيل الدي الكلام ؤلريف من 

الحق،في عمرو أبي سدة على الواضحة دلالتها لها كلمات -ت قبل ^ن 
بنالحميد عبد حدث ما مقدمتهم وفي ه•؛ لفه ٍناعق نمرته في وشجاعته 

كانأميرأ )سمعحح I نال العشرين أبى ابن ننح محمعت نال البيروتى بكار 
أباافه رحملئ، - القبور عند ونحن الأوزاعي، دقتا وقد - يقول بالساحل 

عندونحن - رواية؛ وفى ، ولأني، ممن أكثر أخافلن، ن، كنفلقد عمرو، 
-•المر 

.٢٢٨,٣٥د.ثق«: »تارغ )١( 
الإّالآم«:»تارغ وانظر ، ٢٢٨٨٥الماض: المدر )٢( 
بالثامالعلم يزن س أول ومو الذمي: الإمام نال . ١٢٧/٧الملأء«: أيلام »ص )٣( 

تعالن.اش رحمه مدورة يعمامة يعتم كان أنه وبلغنا 
.٢٢•ءم,دمثق«: »نارخ )٤( 



بنبزيد قال I قال الأدمي حعغر أبو حدثني الدنيا! أبي ابن وقال 
درحةعلى دلي عمرو، أنا يا قفلت: منامي في الأوزاعي )رأت مذعور: 

العلماء،درحة من أرفع درجة هناك رأيت ما فقال؛ هق>، اض إلى بها أتقرب 
•٢ المحزونين(ل درجة بعدها ومن 

لحالت،كأني المنام في )رأيت قال: الأعلى عبد بن يونس وحدث 
فعلما لهما: ت، فقالقاعدان، والأوزاعي الثوري معيد بن صفيان فإذا الجنة، 
ءاللث،!(لآ/رفع مالك؟ وأين فقالا: م؟ 

فيومرابطنه يرته بالأمة ونفع ط الأحرين في عمرو أبا اطه رحم 
العلماءمن وصرباته عمرو أبي بنهح الملة إحكام إلى وردها اممه، سبيل 

اكوفيق•ولي سبحانه وهو الجاهدين، الربامحن 

بج1>مح1>مح1>

.١٦٨٣»السر«: ، ٢٢٩,١٣٥د،شق«: »تارخ )١( 
.٢٢٨/۴0د.نق«: »ت1ريح )٢( 







عمروأبى مرويان من وافرة حملة المحدث: في *
التخريج.من قبضة مع الحدشة 

الففهة.وذاواْ الأوزاعي أقوال من الفقه: ير ق* 
إمحاقأبي للأمام »ال-ر« كتاب من مقتسمات ِ أ 

م. ١٨٦سة المتوفى الغزاري 

الأبوابمختلف في والفتاوى الأقوال من وافرة حمالة - ب 
الأخرى.الفقهية 

عمروأبي مرويتان من وافرة حملة القلوب: أهل ع م٠ 
أحوالهمفي القلوب أهل الأصفياء من مباركة ثلة عن 

وأفوالهم•

بمسبجثؤ



بيائ/'محأ

٢٤٥







شهرأ،- ا  ١٠٧وادي - الوادي سال حتى ، الجوبة مثل في المدينة صارُت، 
بالجودلحدث إلا ناحة من أحد يجئ فلم ■' قال 

بنالمهلب حدثني I قال الأوزاعي عن نده بأحمد الإمام روى - ٢ 
نال:أبي حدثني الأنصاري: عمرة أبي بن الرحمن عبد ثني حد قال؛ حطب، 
قاساذن١ مخممة الناس قاصاب غزوة، في أه اض رسول مع كنا 

فالمابه. اغ يبلغنا : وقالواظهورهم، بعض نحر في ءس الد رسول الناس 
بعغصنحر ني لهم باذل أن هثر الله رمحول أل الخطاب بن عمر رأى 

جياعاغدأ القوم لفينا نحن إذا ينا كيف إ الله رسول يا نال: ظهورهم، 
أزوادهم،ثفبة بالماس تدعو أن اممه رمسول يا رأيت إن ولكن رحالأط 

أو- دعوتك ٌيبلغنا تعالى الله فإن بالبركة، فيها الله تدعو نم إ فتجمعها 
الناسفجعل أزوادهم، بثقايا الّك، فدعا " دعونل—٠ في لنا محيبارك قال: 

منبهاع حاء من أعلاهم وكان ذك، وفوق الطعام من بالحثية يجينون 
يدعو.أن شاء ما افه فدعا قام تم ، اممهرسول فجمعها تمر؛ 

وعاءالجيش في بفي فما يحتثوا، أن فامرهم بأوعيتهم، الجيش دعا نم 
■^١١١٠١فقال نواحدْ، بدت حتى الله رسول فضحلنؤ مثله، وبفي ملووْ، إلا 
إلابها مؤمن عبد الله بلقى لا اف، رمول أني وأشهد اف إلا إله لا أن 

القيامة،يوم التار ءن4 حجيت، 
عنالأوزاعي، حدننا المغيرة، أبو حدثنا ت الدارمي اممه عبد أبو قال - ٣ 

بنمعاوية عن يسار، بن عطاء عن ممونة، أبي بن هلال عن يحيى، 
قال:النلمي الذكم 

والسحابالغيم صار حتى أى ت الأثير ابن قال الواسعة، المستديرة الحفرة ت الجوبة )١( 
تمحتا يالجربة المراد ت الحافظ وقال ٣(. ١ ا/٠ الأثير! رلابن حرالنهايةكك المدينة بأنحاء محيطأ 
الواسعة.الختليرة الحفرة بأنها توله بعد هدا قال المحاب. فى الفرحة 
المشهورةالمدينة أودية أحد وواديها أحد بناحية ريع ذات أرض على علم ؛ اااقناةُا)٢( 

الغزير.الخهلر والجود! ٦إ٦'ه٠ ! >راكح« 
(.١٠٣٣)اكحيح«! »الجاأع )٣( 
.١٨٤/٢٤( ١٥٤٩٩)»السند«! )٤( 
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تقفلت القوم من رجل عطس إذ  ١٠الصلاة في افه رسول مع أنا بينا 
تنظرونلكم ما ، وائكلاه ت فقلت يأبصارهم القوم فحدقني ت قال اض. يرحمك 

٠هملت يسكتوني،، رأيتهم فلما أفخاذهم. على بأيديهم القوم فضرب ؛ قال إلي؟ 
فبأبي، اللهرسول انصرف فلما ت قال سكث. لكني تسكتونني؟ لكم ما 

صربنى،مجا والله منه، تعلما أحس ؛عد0 ولا قاله معلما رأيت ما ، وأمي هو 
شيءفيها بملح لا هذه صلاتنا ارإن I فال ولكن مسني، ولا ، كهرني١ ولا 
القرآنءروتلاوة والتكبير الشبح هي إنما الاس، كلام من 

عنبمده الإسفراسى عوانة أبو روى طول: فيها أرى رواية وفي - ٤ 
٠الأوزاعي *هممرو أبو ثنا * قال ملم بن الوليد 

قالاأبان، ثنا ت قال الصمد عبد جدئنا ت قال رجاء بن عمار وحدتنا )ح( 
بنعطاء عن ميمونة، أبي بن هائل عن كثير، أبي بن يحين عن حميعا؛ 

قال:السلمي الحكم بن معاوبة عن بار، 

اضفجاءتا بجاهلية، عهد حديثير٣، كنا إنا اش! رسول يا قاك،: 
صدورهم®في يجدونه شيء ^، ٥٠١قال: يتطنرون، منا رحالأ وإن بالامادم، 

فمنيخعل، الأنبياء من نبي كان ارقد قال: اوكهنة، باتون منا ورحالا : نلنا
منرحل عطس إذ صالة، في ال~ي ْع أنا وبينا • نال فداك® حهله وافق 

فقلت؛قالI بايمارهم، القوم فحدقني قال: افإ يرحملث، فقلتج: القوم، 
فلماأفخاذهم، على بأيديهم القوم فقرب، إلي؟ تنظرون لكم ٌا أمياه واثكل 
*أنكن، لكني يكتويني رأيتهم 

رأين،ما وأمي، هو فبابي دعانى، صالته؛ من النبي انصرف، فلما 
ولاكهرنى، ولا صربتى، ما والته منه، تعليما أحي بعده ولا قبله معلما 

•)كهر( ! اولأءة« »أساص نحرم ونهره؛ كهره ، ١١
ار«الآثمعاني »ثرح في وهو  ١٩٧- صا"آا ( ١٥٣٩)الدارمي«: »نن )٢( 

لساوي:
أثبتناه.ما والصواب ، )حاويث<( المطبوعة فى ( ٣١

>كتإ.ان،، ورراللم)رالنهاية« أتكلم فلم كلامي انقحلم أو وتغيرت، غفبتؤ )٤( 



ؤإنماالناس، كلام من شيء فيها يصلح لا صلاتنا "إن قال؛ ولكن نني، 
.الةرآنا< وتلاوة والتكسر، اكبح، هي؛ 

،،والجواسةل )أحد( مل لي جارية ترعاها لي غنيمة واطلعت I قال 
كما، آنفآدم بني من رجل وأنا بشاة، منها ذميا قد الدنّط فوجديتط 

بذلكشاحبرت1 صكة، فمكاكتها يغضون، كما وأغضب، يامقون، 
مؤمنةأنها أعلم لو إ افه رمحول يا ؛ ت، قلعلي، ذللئ، فعفلم اممه رمول 

فيت قالت، الله؟اا ررأين لها- ذة-ال بها، فجئن، بهاء ارانتني قال! لأعتقتها 
مؤمنة،رءإنها قال اف، رسول ! ت، قال ٠٠أنا؟ ®نمن قال؛ ، ماء ال

فأءظها(<>ص.

المثنئ،بن ومحمد مروان أبو هشام حدثنا داود؛ أبو الإمام قال - ْ 
سمعت،قال! الأوزاعي حدئنا لم، مبن الوليد حدثنا I المثنى بن محمد قال 

بنأسعد بن الرجمس مل بن محمد حدتني ت يقول كثير أبي بن يحيى 
محال:سعدأ؛آ بن قيس عن زرارة، 

قرئاللهأ( ورحمة علكم  ٢١٧®!فقال! منزلما في أه الله رسول زارنا 
ذزثفقال: ه؟ افه لرسول -اذن ألا فقلت: نس: قال خفيا، ردأ سعد 
اللهآاورحمة عليكم آراللأم : اطهرسول فقال لام، المن علينا يكثر 

نمالله^ ورحمة عليكم ارالسلأم : اممهرسول قال نم حفيا، ردأ سعد فرد 
أسمعكمتج إني إ الله رسول يا فقال: سحي وائبعه الله رسول رجع 

معهفانصرف قال: السلام، من علبنا لتكثر خفيا ردآ علثلث، وأرد اليمك ت
مصوعةملحفة ناوله يم ل، فاعتل بغسعد له فأمر ، اممه رسول 

يقول:وهو يديه ٤^^ اقه رسول رغ ئم بها، فاستمل ورص، أو بزعفران، 

غنم.بمعنى جمع اسم • وهمنيمة ع(• ل )ط : ررأساس حرجت. I اطلعت )١( 
*آا ن رغ * المنير،ك ررالمصاح 

اوالاوان<<:>>معجم المدسة، ممب>، قرية أو موصع • الجوانية )٢( 
.١٤٢-  ١٤آآ/ا ءواة« أبى »سال )٣( 
•عيادة ين سعد بن قيس هو! )٤( 

٢٥٠







ماعليكم أتخوف مما ررإن I فقال الناس يخطب اف رمحول بينما 
ويانيأ الله رمحول يا ت فقال رجل فقام ورينتها٠ الدنيا زهرة من عليكم يفتح 

الرحابفلمنا عليه، ننزل . اف رسول فرأينا سعيد: أبو فال بالشر؟ الخير 
يكلمه،ولا اض رسول يكلم حين 

وهووجهه عن الرحماء يمح جعل ه، اض رسول عن جلي فلما 
وإنبالشر، يأتي لا الخير ررإن فقال؛ حمده، فد فكانه المائل؟،، ررأين ت يقول 
حتىأكلت، الخضر، أكلة إلا ،، ي،لمر أو آ حبطار يقتل ما الربح ينت مما 

^اؤإن وبالت،، فئلهلت، الشمس، عين استقبلت، حاصرتاها، امتلأيت، إذا 
والمسكيناليتيم منه فأعطى بحقه، أحده إن المسالم صاحبؤ نعم المال 

عليهيكون ثم يشح، ولا بأكل كالذي كان حقه، بغير أحده ومن والماثل، 
القيامة،،يوم شهيدا 

بنومحمد الرازي، مهران بن محمل حدئنا لم؛ مالإمام فال - ١ ١ 
بنالوليد حينما مهران: ابن قال الوليد، عن جميعا سهم، ن حمرن الر عد 

الأمحقعبن وائلة سمع أنه محياي عمار أبي عن الاوزاعي، حدئنا لم، م
يقول:جئب افه رسول سمعن، يقول٠ 

كنانة،من فريشا واصطفى إسماعيل، ول من كنانة اصطفى اف ارإن 
،.ئنماا١٦بى من واصطفاني م، بى قريش من واصطفى 
أجرنيحاتم، أبي ن الرحمن عد عن بعْ المهقي الإمام روى -  ١٢

)رحص(.ت ررالنهاة« لكثرته الجلد يغل عرق ت اؤأحضاء )١( 
وررالماموس)رالنهايه« تموت. حتى المرعى من الدابة بطن انتفاخ ت المط ت حبطا )٢( 

)حط(.! المحط<< 

الفل.ن فرب ;a؛: )٣( 
))المعجمراث ت فح( و) )ثالهل( ت المحيءل،ي ))القاموس رنيقاسلحت ت نلطتؤ )٤( 

)مالح(.الوصسط،،
))صمح)٧(،  ٢٣. ؟ r/A( ٣٢٢٧)حبان«: ابن صمح تقريب ني ))الأسان )٠( 

.١٧٨٢؛/( ٢٢٧٦)سلم«: 
.ص٢٩٧( ٣٦٠٦)و ( ٣٦٠٥)اكرُذى«: ))جامع )٦( 

٢٥٣



ثناالأوزاعي، نغا أبي، ثنا إلي، كب فيما علفمة بن عقبة ن محمد 
قال!حده، عن أيه عن ثعيب، ن عمرو حدثني عطية، ن حسان 

فاءحين الظهر فصلى الصلاة؛ دنت همن ه افه رسول رجل سأل 
حينايغربه وصر مثله، شيء كل ٍلل صار حض العصر وصلي الفيء، 
أولبدا حين الصبح وصر الشفق، غامحسح حين العشاء وصلى الشمس وحست، 
وصرمثله، شيء كل قلل كان حين الثار اليوم ر الفلهر صر ثم الفجر. 
النص،وحبت، حين المغرم، وصر مثليه، شيء كل ظل كان حين العصر 
ءإنهI تال مم أصمر. يعدما الصبح وصلى الليل، نلثف فى العشاء وصلى 
وئت*لأ،•الوهتض هذين بثن، ْا أن ليعلمكم أمتي جريل 

أخبرناث، عبد أخبرن مقاتل: ان حدئنا البخاري: الإمام قال -  ١٣
بنلمة مأبو حدثني قال: كثير أبي بن بحيئ حدثني ت قال الأوزاعي 

لينال : .؛ا العاص ن عمرو ن اض عبد حدثني قال: الرحمنن عبد 
اضرسول 

بابر فقالت: الليل؟ر؛ وتقوم النهار تصوم أنلشر أحبر ألم افه، عبد لأيا 
عليكلجسدك فإن ونم، وئم وأفهلر، صم نفعل، رافلا قال: النه، رسول 
أن؛حباك، ؤإن حقا،  ilLyifi■لروحالث، ؤإن حقا، ءاليلث، ، iJL^_«Jوإن حقا، 
صيامذللت، فإن أمثالها، عشر حنة بكل للثؤ فإن أيام، ثلاثة شهر كل تصوم 
نال:قوه، أحد إر الله رسول يا * قلنؤ إ علي فليد فثسددا«ت، كلهء الدهر 
داوداض نبي صيام كان وما قلت: عليه، تزد ولا داود افه نبي صيام *فصم 

لتنىيا كبر: بعدما يمول النم عبد فكان الدهر•. نمق، ١٠قال: &؛^^؛؟ 
،. ١٥٤المى رحمة نلتح 

ر>>___ وبمظر الصلاة. كاب لييهقى الكرى« »النن )١( 
حبربلص زل: ثم ومحدْ:  ٣٦١.  ٣٦ا/•( ٥٩)•للخيب .« . الرّم. 
أبمح،بن يحض أن نجد هدْ الخفذ رداثة رر دنتؤ* هدين بين ما أن أعلمكم أن غامءّني 

مبق.فيما لذلك مثال من أكثر إلى الإثارة سبقت رند الأُوزاءيؤ تلميذه عن يحدث كثير 
(٦٨٦٧)»المد«; في أحمد محي وهو ، ص٢٦٢( ١٩٧٥)المحيح<<; »الجامع )٢( 

بمبحوْ. ٤٥٢.اا/اه؛ 

٢٥؛



٠ إسحاقين محمد عن بسنده الأصه١ني نعيم أبو الحافظ روى  ١٤
سمعتت قال عطية بن حان حدثني الأوزاعي، حدثني ت قال العكاشي 

يقول!،ه المي 

،•اجترأمإا'ل من عر انظروا ولكن الذنوب، صعر يي تنظروا رالأ 
أنثبن الرحمن عبد بن محمد أحبرنا ائي! النالإمام محال ِ ١ ٠ 

الأوزاعي،حدثني نال؛ زباد بن همل حدثنا نال! مهر أبو أخبرنا قال! 
تيه!اش رسول قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن 

منأفضل كان غروبها وقبل القس طلوع نبل اف بان نال: رامن 
غروبهاونل الشص طلؤع قبل مرة مائة ف الحمد قال! ومن ، ، ؛لنة١ مائة 
طلوعمل أكم اف قال؛ ومن عليها• يحمل فرس مائة من أفضل كان 

افإلا إله لا قال! ومن رئة، مائة عتق من أنفل كان غروبها وقز الشمس 
مرةمائة قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك له له، ثريالئ، لا وحلم 
منأفضل بعمل أحن القيامة يوم يجئ لم غروبها وقز الشمس طلوع مز 

زاد«لم.أو موله قال من إلا عمله 

لممن الوليد حدثنا حرب، بن زهير حدثني لم! مالإمام قال -  ١٦
قال!، هشام بن الوليد حدثني قال! الأوزاعي، سمعت قال! 

قال!التعنري، طلحه أبى بن معدان حدينى 

أعملهبعمل أخبرني له! ت، فملائته رسول مولى ثوبان لميت 
ثمفكك، - اممه إلى الأعمال بأحب قلت! قال! أو - الجنة يه اطه يدخلنى 

محباممه رسول ذلك عن سألن، فقال! الثالثة، سألته ثم كتؤ، فسألته 

.،■/٨٧الأوواء«: »حلة )١( 
ابنيقول كما - وهي والمرة واوا؛ة الجمل علن تقع - رالمون الدال بفتح - البينة؛ )٢( 

)بدن(.»الهاة«: أب بالإبل . الأير 
حمادة.فاروق د. تحقق  ٤٧٧. ؛ _1U( ٨٢١)لياني; والالبم« اليوم »ءمل )٣( 
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بهااف رفعالئ، إلا سجدة ف نجار لا فانك لله، الجود بكثرة راعليك فقال؛ 
حطيئت«لا/عنك بها وحهل درجة، 

فال!حرث بن ين الحعمار أبو أخبرنا اتئ! النالإمام قال - ١ ٧ 
هنامبن الوليد حدثني I قال الأوزاعي حدثنا نال؛ لم مبن الوليد أنبأنا 

قال؛العمري طلحة بن معدان حدش I قال المعيهلي 
أو- ينفعنى عمل على دلني ٠ فقلت ت القه رسول مولى يربان لقيت 

جود،بالعليك I فقال إلى النفح، ثم مليا، عنى فكتج - الجنة يدخلني 
يقول!افه رسول سمعت فإني 

عنهبها وحط درجة، لها اف رفعه إلا مجدة ف جل يعبد من رما 
.خفةا<

فقالt ثوبان عنه اك عما الته قالدرداء، أبا لقيت ثم ت معدان نال 
عيدمن وما ؛ يقول الأو4 رسول 'هعت، فإني جود، بالعليك لي' 

,حطيثة(ارم صه بها وحهل درجة، بها اف رفعه إلا مجدة ف يجد 
زيادبن همل عن عمار، بن هشام أحبرنا ائي! المالإمام قال -  ١٨

أبيعن كثير، أبى بن بعي حدثنا قال؛ الأوزاعى حدثنا قال؛ الدمنش 
قال!الأملس كعب بن ربيعة حدثنى • قال الرحمين عبد بن صلمة 

تفقلت النيء ومحفقال؛  ٠٠وبحاجته بوصوئه غءس اش رسول آتي كنت 
قال:ذاك، هو قلى: ذوك،؟« وأزغير قال: الجنة، في مافقتاث، أسالك 
الجودا؛بكثرة نفك ءاك_ا رُفأعنى 

>>اوجتتى<<ص\اا<، ( ٣٨٨)الرمذى«: »حاءع ، ٣٥٣/١( ٤٨٨)لم«: م»صمح )١( 
(١١٤١)لكاتي: 

. yo'\ly\الكمال« »تهذدِ، وانظر لم، معند رأينا كما طلحة( أبي رابن ويماو )٢( 
لأءأ.

(١٦٤٧)لتمام: »الفوامم« . ١٧صت( ١١٤١)اوجتن«: المغرى. اشاتي »ش )٣( 
U/T ،T( ١٤٢٣)ماحبم«; ابن »سنن ؛Aaviy

»صمحفي وهو ( ٧٢٨)»الكبرى«; ، ١٧٥ًس( ١١٤)•>>المج-ن<<: )٤( 
(١٣٢)•داود أبو  Aorjs( ٤٨٩)سلم«: 

٢٥٦



،]محام[ل لم مبن محمد بن اض عبد حدثنا \كلمو\ني! الحافنل قال - ١ ٩
بنيوسف حدئنا ، الدمشقي الوزير بن محمد حدثنا ، المقدس يبتت ١لهميانى 
الأعمش،عآ* ، الكنانى يوس بن المفضل حدتنا الأوزاعي، حدثنا السمر، 

•ائته رسول ئال • ُمحبميُ مسعود بن الله عبد عن ط وهب بآن زيد عآن 

تلأحدهما فقال والولد، المال من لهما أكثر عباده من عبذين النه نشر  ١١
والولد؟المال من للتح أكثر ألم ت قال وسمينك. رمبئ لبيك ت فقال فلأن، أي 

لولديتركته ت ئال آتيتك،؟ فيما صنمث، فكيف قال! رب• أي يلي فال• 
وليكيث،ئليلأّ لضحكته الملم تعلم لو إنك أما ت فال عليهم* النيلة مخافة 
بنملأن أي للاحر؛ ويقول بهم• نرل مد عيهم تخوفت الذي إن أما كثيرأ• 
والولد؟المال من لك 1كثر ألم قال: وسديك. رب لمك مقول: فلأن: 
قىأنفقته قال: آسالث،؟ قيما صنعت ذكسما نال: رب. أي بلى نال: 

تعلملو إنك أما فقال: عدلك. بحن بعدي من لولدي ووثقت طاعتك، 
أنزلهقد لهم ونقت \وذوا إن أما قليلا'. ولكيت، كثجرأ لضحكت الملم 

،بهم"
بناض عبد أحبرنا ني: البحبان بن محمد حاتم أبو الإمام مال - ٢ ٠ 
لم،مبن الوليد حدثنا ا ابراهيم ؛١', الرحمن عبد ثنا حل. محلم، بن محمد 
عنابمل، ّبن الرحمن عبد عن عقلية، ن ان ححدش الأوزاعى، حدننا 
نال:الأولي، ميمون ن عمرو 

تكبيرهفسممت إلينا افه رسول بعثه - الثمن جبل ن معاذ علينا مدم 
دفتهحمى قارنه فما محبي عليه فألقيت - الموت أجز رجل - الفجر مع 

حتىفلزمنه عود مابن فأتيت ه، بعي. الماس أفقه إلى نفلرت ثم بالشام، 
ه:افه رسول مال لي: فقال مات، 

فماقلت: ميماتها؟٠٠ لغير الصلاة يملون أمراء عليكم أمر إذا بكم —، اركيف
واجعللميقاتها، الصلاة ارمحل قال: الله؟ رمول يا ذلك أدركني إن تامرني 

(١٩٧)اوبلأ،«: أعلام »سر وفى المفوعة، ني جاءت هكذا )١( 
اوقدس.الأصل الفرابي جيب بن سلم بن محمد بن الد ب- 

للطراني:اكغٍر« »اوعجم )٢( 
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نحن،معهم صلاتك 
انماسأبو حدثط المابوري: الحاكم اف عبد أبو الحافظ فال -  ٢١
حدشأبي، أخبرني مزيد، بن الولد بن الباص أنبأنا يعفوب، بن محمد 

إدربك،أبي، عن - حلم، بن ة مم بن يونما - خمحس ابنا م، الأوزاعي،، 
قال:اف عاند 

اطهرسول ؛حديث، حدثني هذا ؛iv_J : ،jإليه فممتح رجل، مز 
فقال:فاءخبرته حقا، إلا يحدثك كان، ما فال: معاذأ، يعني سمعته، فهل 

فياض يظالهم اف، في ارالمتحابين في يعش ؛ه اض رمول من هذا سمعن، 
منه.أفضل هو وما ظله«، إلا ظل لا يوم عرشه ظل 

ننحممعال: قمنه؟ أقفل هو ا ومأ له الرحمك أخ، ت،: قل
في،للمتحابين محبتي ارحق.ث، قال؛ ه اممه عن يألر يقول ؤإس اننه رسول 

لحقتش، للمترادربز، محتم، وحمت، في، للمتواصيض مبي لحقت، 
الله؟يرحمك، أنن، من قلت،: بدأ. بأيها أدرى ولا ذيٌ للمتثاذبين، م*بي، 

المامنج.بن عبادة أنا قال: 
ولمالشيخين ثرط على صحيح إسناد وهذا الله: عبد أبو قال 

يخرحاْرى.
بنمحمد حدثنا الهلحاوي: محمد بن أحمد جعفر أبو الإمام قال - ٢ ٢ 

أ؛ي،بن، يحثمم، عي، الأوزاعي،، عن، الوليد حدثنا قال؛ ميمون، بن افه عبد 
قال:. افه عبد ن جابر عن مقسم، بن الله عبد عن كير، 

فإذالمحملها، فقمنا جنازة، مرمحت، إذ ، اينهرسول مع نحن بينما 
يهودية،أو يهودتم، جنازة إنها اشّ، ش يا قفلنا؛ يهودية، أو يهودي جنازة 

)سمح(.الما>يطكك! ))القاموس التطؤع صلاة ت هنا بحت ال( )١ 
عنبسنده البغدادي الخطيب وروى  ٠١ ٩٦؛/ت ابوري النيللحاكم ))المستدركبك )٢( 
إدريسأش ءن - حتيس ابن - برة بن يوص حدثنا الأوزاعي، حدثنا كير، بن محمد 

ُإن' يقول اض رسول سمعنا ت نالا الصامت بن وعبادة حبل بن معاذ عن الحولأني 
والممردق«؛الجمع أوهام »موصح ظله•، إلا قلل لا يوم اف ظل م اف، بجلأل، المتحابين 

TTAi'y
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(١),, ءقوموا«الجنازة رأيتم فإذا فنع، الموت ®إن ت فقال 
بنأحمد زيد أبو حدثنا ت الط._راني يمان أبو الحافظ فال .  ٢٣

الأوزاعي،حدنتا قال: الغيرة أبو حدسا قال: الخوطي يزيد بن الرحيم عبد 
قالقال: . عمرو بن اض عبد عن أبيه، عن عروة بن هنام حدش قال: 

.:ال؛ه رسول 
العلمشض دلكن الناس، من ينتزعه انتزاعا الملم يقبض لا اف ران 
فنقلواحهالأ، رؤوسا الناس اتخذ عالم يبق لم إذا حتى الخلماء، بقبض 

وأصاروا«لآ،.فضلوا علم، بغير ذأفثوا 
حدثناالكوفي، يزبد بن محمد حدثني البخاري: الإمام قال . ٢٤

بنمحمد عن كثير، أبي بن يحين عن الأوزاعي، عن لم، مبن الوليد 
ذال؛الزير بن عروة عن ^١^٣، 

،اضبرسول المشركون صنع ما أند عن عمرو بن الله عبد ّالتا 
رداءهفوصع يصلي، وهو . النمح، إلك، جاء مبل أبي بن عقبة رأيت، قال: 

)أمتلونفقال: عنه دفعه حش بكر أبو فجاء شديدأ، حقا بها فخفه عقه، فى 
[٢٨ jili]■نييمأه من أكشت، باءكم ُؤوعو اف، ربي يقول أن رحلا 

العكاشي،إسحاق بن محمد عن نده بالأصبهاني نعيم أبو روى -  ٢٠
قال:الأوزاعي ثا 

:قالواالعياء؟ من هاهنا من فقلت،: هشام، حائفة في المدينة قدت 
بنعلى ؛>ن ومحمل المزظن، كعب بن ومحمل النكير، بن محمد هاهنا 
تإبنل؟ها فاطمة ابن ين الحبن ومحمد اس، عببن الله عبد 

الجد،فدحلت، قال: قبلكم• بهيا لأبدأن وافه ففك: ط ءس الله رسول 

الدهمر،علك، يطلق ر*االمزعاا  ٤٨٧- آ/ا"خة للهلحاويت الآوار« معاني »شرح )١( 
)نزع(.ان« و»الو»الصحاح« والإغاثه. والأتناثه، والخوف، 

٠٥٦. ا/هه رده( للطبرانيI الأومءل« ))المعجم )٢( 
))الث.«:ني أحمد وأخرجه (، ٤٨١ورد ( ٣٨0٦ور( ٣٦٧٨رالصمح<<; ))الجامع )٣( 

نيوالبيهقي ينحوه. به، لم، مبن الوليد حدنا الله عبد بن علي طريق محن ( ٦٩رد• 
به-الأدذام، عن روني، مزيد بن، الولد طريق من  ٢٧٤Aالبوة«: »دلأئل 
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لهفقاك أنت؟ إخواننا أي من قال! منه، فأدناني ا بيدي فاخذ لمت، ف
أهلمن رحل ت ففك الشام؟ أهل أي من فقال: الشام، أهل من رحل 

فول!اف رمول سمع أنه جدي عن أبي أحبرني نعم قال؛ دمشق• 
بعمقتكون التي الكبرى المفحمة في فمعقلهم معاقل؛ ثلاثة ارللتاص 

ياجؤجمن ومعملهم المقدس، بيتر الدجال؛ من ومعملهم دمشق، أنءلا'كئة 
س؛ناءاالا،.طور ومأجؤج؛ 

بنالته عبد أحبرنا تي؛ الحبان بن محمل حاتم أبو الحافظ قال -  ٢٦
الوليدحدتنا قال؛ إبراهيم، بن الرحمن عبد حدننا قال؛ نلم بن محمد 

حدننيقال؛ كثير أبي بن بحيئ حدثني قال؛ الأوزاعي، حدننا قال؛ 
قال!طلحة بن عسى حدنني ت قال إبراهيم، بن محمد 

فقالأكبر، اض أكبر، افه يقول؛ المنادي سمع إذ ه معاوية عند كنا 
وأنات معاوية قال اف، إلا إن لا أن أشهد قال! فلما أكبر، اض معاوية! 

ممأشهد، وأنا قال! - . الله رسول محمدا أن أشهد ت قال فلما أشهد، 
يقولر٣،.افه. رسول سمعت هكذا معاوية؛ قال 

تالمراري إسحاق أبى الإسادم لشيخ السير« »كتاب فى حاء -  ٢٧
عنالغزاري، إسحاق أبو ثنا عمرو، بن ومعاوية الأنطاكي موسى ين محبوب 

عنالرحمنن، عبد بن ملمة أبو حدش كثير، أبي بن بمهمى عن الأوزاعي، 
تقال سائم بن الله عبد 

أحبالأعمال أي ت فيساله إ افهرسول يأتي أيكم فتداكرنا، اجتمعنا 
أحد.اته أن وهنا تفرقنا، نم اتثة، إلى 

علتنافقرأ بعفس، إلى بعضنا يومي فجعل ، التهرسول إلتنا فأرسل 
قال٠ زالصف[ السورة آخر إلى ه ٠ ٠ ٠ ٦؛^؟؟،، يا وما ِفي تا للي 

أ/أةا.نعيم: لأبي الأوبء« )رحليه )١( 
التحدث.صرح وقد مسلم، ابن هو الوليد: )٢( 
٠٠٨٠؛/١(  ١٨٤)حيان((: ابن صحيح مريب في ))الإحسان )٣( 
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أبيبن يحيى قال آخرها، إلى محملأم بن اممه عبد علينا فقراها سلمة! أبو 
فمرأهاالأوزاعى: قال آخرها. إلى أولها من سالمة أبو علينا فقرأها كثير: 
وقرأهاإسحاق: أبو قال آخرها. إلى أولها من كثير أبى بن يحين علينا 

منإسحاق أبو عالينا وقرأها محبوب: قال آخرها. إلى أولها من الأوزاعى 
.، ر اكف محورة ؛عني آخرها، إلى أولها 

أصحابأحفظ الفزاري محمد بن إبراهيم إمحعحاق أبا إن الحاكم: قال 

حدثناقال: منمور بن إسحاق أخبرنا اكسائى: الإمام قال -  ٢٨
قال:كثير أبى بن يحين عءن الأوزاعي، حدئنا قال: يوسف بن محمد 
قال:أبيه عن جابر ان عن التيمئ، الحارث بن إبرامم بن محمد حدنني 

.:اف رسول قال 

منؤإن هف، اش ببغض ما ومنها هث، اف يحب ما الغيرة من ررإن 
هف.افه يغص ما ومنها هى، اش بمحب ما الحيلأء 

ريبة.غير ز فالغيرة هف: اف يحب التي الغيرة فأما 
وعمدالقتال، محي بنمه الرحل احتيال هف: اف بحبه الذي والاحتيال 

الاءلل((أ'آ،.يى الخيلاء هف: اف يبغض الذي والاحتيال الصدئة؛ 
أنبأناقال: البغدادي الخطيب على بن أحمد كر أبو الإمام حدث -  ٢٩

:قالواأحمد، بن وعبدان الطبراني، أحمد بن سليمان نا ، الخافظ. نعيم أبو 

النفر؛بن أحمد بن يصد نال يعدهات ؟/UA؛ ))المستدرك،،I في الحاكم نال )١( 
علناوقرأها بالونه؛ بن بم أبو قال آ-مها، !لى أولهامن و عم بن معاوية علنا ونرأها 
أبوعلما قرأها أقول: وأنا الحاكم: قال آخرها. إلن أولها من الضر بن أحمد ين محمد 

أرها•اى أولها من بالوثه ن بم 
فيالحاكم محي وهو ، ٢٧•-  ٢٦٩( ٥٤٦)الفزارى: إسحاق، لأبي ))السر،، )٢( 

يخرجاه.ولم الشيخين مرحل علن صحح حدث هدا وقال: ؛ AU/Uتل..ركي،: ))الم
(٣٢٨)للنزاري: يرا، ))ال، ص٦٧٣( ٢٥٦)•لياني الجتتى<< - المغرى »الس )٣( 

٠٧٧؛/١ ( ٤٧٦٢)حبان،،: ابن صحيح مري—، في ان ))الإح، ٣٢١ ص 



بنثابت عن ى، الملأنالوليد بن الوليد نا الوزان، محمد بن أيوب نا 
أبىعن المسسب،، بن سعيد عن الزهري، عن الأوزاعى، عن إ ؛}-'د 
فول،!اف رسول، سممن، ؛ ئال، هُ هريرة 
السحتأا،.من حصال، ومحثؤ الإيمان، من حمال، -؛، *،

أيامني وصيام يف، يالفدمارآ، اف عدو قتال ت الإيمان قخمال 
يومئي العصر صلاة وتعجيل الشتاء، أيام ني الوصوء الصيف،، 

المصسة.عند والصبر متحق، وأنتج المرأة وترك الغيم، 
الكال_،،ونمن كله، ذلك أحسن، ومي الإمام، رشوة السحت،؛ وحمال 

الكاهن®؛؛،.وحلوان الحجام، وكب الم، يمهر الفحل، دهمنب 
الوليد، l_JL>المنير، بن إبراهيم أحبرنا البخاري! الإمام نال -  ٣٠

عنهللحة، أبي بن اض عبد بن إسحاق حدنني الأوزاعي، عمرو أبو حدثنا 
نال:مالك بن أنر 

الميسم،بيده فوافيته لحتكه، ءلالحة أبي بن يعبداض أه اف رسول أتيت، 
اكدنةلْ،.إبل نيم 

بدمثز،يوسف بن عمير بن أحمد أحبرنا حبان: ابن الإمام نال -  ٣١
الأوزاعي،عن مسلم، بن الوليد حدثنا ت قال عثمان، بن عمرو حدثنا I محال 
قال:الريع بن محمد عن الزهري، عءن 

دارنا.فى معلمة دلو من وجهي فى ٤^ اض رسول مجها مجة عقيتج 

)سحت(لأالح«: ))المباح أكله ولا كب يحل لا حرام ُال كل انم،: )١( 
 )٢(JU  بمنالغيم كون وف. شجاعا، كان إذا ندم رحل )ييقال: الأثير: ابن

.٢٦؛/))الهاة«: التقدم(، 
الكراءعن ولكنه عنهما، واحو عن ليس والمهي خرابه، أو ماؤه الفحل: شب، )٣( 

.٢٣٤٨"^: ٧١المدر عاله. ذخد ١^ 
والوهم^(:التمحيمط بوادر عن منه أشكل ما وحماية الرم في المتشابه ))تلخيمر )٤( 

(٧٣٨)

(١١٢)لم((: مس))صحيح م/آ*آ*م، ( ١٥٠٢)))الفتح((: مع الصحيح(( ))الجامع )٥( 
.٣٠. U/؛r للمهقي: الكبرى(( ))المن \ا0\<ا '( ٤٥٣٣)حبان((: ))ان ، ١٦٧-م؛
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إناف، رصول يا ت فك هال: مالك بن عتبان فحدسي محمود: قال 
وبتنبيني فحال الوادي، سال اشتدت إذا الأمطار ؤإن اء، فد بصري 
فقال، ممسلي؛ أتخدْ مكانا منزلي فى صليغ فلو قومي، مجد فى الصلاة 
بكر،أبو ومعه ه افه رسول علي فغدا نال؛ *نعم* اض رسول 

تحب*أين • نال حتى أه اف رسول حلى فما قال: لهما. فأذنت فاستاذنا 
وصففنا،!إج، اف رسول فتفد.م ناحية، إلى فأثرت منزلك،؟® في أصلي أن 

صنعناهاحزبرة على كه اف رسول وحبننا ركعتين، فصلى حلممه، 

بنالوليد حدثنا مومحى، بن يحيى حدثني البخاري؛ الإمام قال -  ٣٢
أبوحدثنى قال؛ كثير أبى بن يحين حدثني قال: الأوزاعي حدثنا لم، م

قال؛ه هريرة أبو حدثني قال؛ انرحمرن عبد بن سلمة 

عليهوأينى اممه فحمد النامحى في قام مكة، رموله على اض فتح لما 
والمؤمنين،رسوله عليها وسلط ،، ل الفيل مكة عن حمى اف ®إن قال؛ ثم 

لنيإنها نهار، من ساعة لي أحلتؤ يإنها نلي، كان لأحد تحل لا فإنها 
تحلدلا ، شوكها يخض ولا ،، صيدهار ننمر فلا بعدى، من لأحد تجل 

بالماءبطبخ ثم القدر، في صغارا مقطع يوحد الغاب،، اللحم ت والخرير الخزير٠ )١( 
دلاسء، إدام باكا ته ادم نم به، فنمي الدمى، •كيه در طبخا; أصن، ،إذا والملح؛ الكير 
جرير؛نال عميدة. فهي لحم مها يكن لم فإذا لحم، ومها إلا الخزيرة نكرن 

ملحجراف، ه الححاففنحا مجاشع أين يل ففر الخريرُبع 
الباثتج.هو الغاب؛ واللحم )حزر(. ان«; »الاإ
فيوهر ، ٣٩٧-  ٣٩٦)/٠ ( ٤٠٣٤)؛ حبان« ابن صحيح تقريمه ني ان »1لإح)٢( 

.٤٥٧- ا/ا"ه؛ ( ٢٦٥)مختصرا الم(< م>)صحح 
.٩٦/۴للمهقي: اعرى« »الن  iVr/A( ٥٥)للطراني: الكير« »العجم 

أءثثِهرقك سر 'تف ئر تعالى: نول ض ذكره حاء الذي الفيل مر الفيل؛ )٣( 

لحلال.ولا لمحرم لا بالأصفاد له الغرض يجوز لا ؛ صيدهايفر لا )٤( 
)خلأ(ا vo/r»المهايتي< قطع. لا يخش لا )٥( 
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أنإما النظربن: بخير نهو كيل له نمل ومن لمتشدراز إلا -افلتها 
دم.ميو 

فقالوبئرينا. ا لقبورننجعله فإنا ٢ الإذخرأ إلا ت العباس فقال 
فقال;- اليمن أمحل من رجل - ثاْ أبو فقام الإذحر*• *إلا • ه■اف رمول 
قلتثاْاا. لأبي ®اكتبوا •' ٤^ اف رسول فقال اف، رمول يا لي اكتبوا 

سمعهاالتي الخطبة هدم ت قال الله؟ رسول يا لى اكتبوا قوله ما للأوزاعي؛ 
.، .أ اف رسول من 

حدينا)رالكامل«! في الجرجاني عدي بن اغ عبد الإمام قال -  ٣٣
عنيونس، عن الأوراعى، ثنا يومحف، ثنا ملمة، بن مليمان ثنا الفضل، 
قال:أيه، عن كعبح، بن الرحمنن عد عن الزهري، 

الغداءامحيا من ^ ١٠فقال: يتغدى، وهو عه افه رسول إلى بلال جاء 
أعلمتحبلال يا الحنة، في بلال ورزق، رزئنا، ®نأكل فقال؛ صائم. إني قال: 

فيالصائم أن أءالم>ت، بلال يا عنده، يوكل دام ما يبح الصائم طعام أن 
اشأن أعلمت، بلال يا عير، العذاب من ويباعد المصير، بدني القّ مبيل 

خطرولا سممت، أذن ولا رأت، عين لا ما الجنة في سبيله في للصائمين أعد 
بشر«لا"،.قلب على 

ولاو\ذي ؤيحفغلها م لمرف إلا كلتها تحل لا لمثد: إلا ّاظها تحل لا )١( 
0إ\\,))الفتح؛ المعزف. والمشي: يتملكها. 
)ندا(. ٤٢١١۴))الهاة« الدة. وهي الفدة يعش نفدى: )٢( 
والمقمود:)نود( ))١لممجاح«: بالقتل. يقتص أي القماصو: وهر القود من : يقيد )٣( 

.يقتص أن ؤإما رصي، شاء إن الدية يععلئ أن إما 
المصدرابيص. حمح ؤإذا الرائحة، محلمب الأوراق، عريص معروف نباُت، الإذحر: )٤( 
)ذخر(.المابق 

معللبخاري الصحيح« ))الجامع الراوي لم مبن الوليد هو • للأوزاعي قلتح القائل- ره، 
.( ١١٠٥٥)))صحيحه« في لم ممحي والحديتؤ (، ٦٨٨٠)و ( ١١٢)و ( ٢٤١٠٢)))اشح«: 

(٤٥)٥• ))النن«; في داود وأبي آا/هدا، ( ٧٢٤٢)))المد«: في وأحمد ، ٤٤٧
•٢(.١٧و)

.٢٦٢١.  U٢٦٢/• سيا• لابن الرحال« ضعفاء في ))الكامل )٦( 
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بنشعسب عن الرازي، محمد بن تمام القاسم أبو الحاففل روى -  ٣٤
عنالجود، أبي بن عاصم عن الثوري، سفيان عن الأوزاعي، عن إسحاق، 

٠قال المرائي عسال بن صموان عن حبيش، بن زر 

وبلهنأيام ثلاثة خفافا نزع ألا ه اف رم)، ،ع سافرا إذا مما 
نومولا يول ولا لغانط نتزيها لا جناية، من إلا 

تنال إسحاق بن شبب بن ثمب أخبرني المسائي! الإمام قال -  ٣٥
كثيرأبي بن يحيى حدئنا ت قال الأوزاعي حدئنا ت قال الوهاب عبد حدثنا 

طلحةأبى بن قيس حدينى قال الرحمن عبد بن سالمة أبو حدينى ت قال 
قال:الضفة، أصحاب من كان أنه أبي حيني قال: الغفاريل٢، 

•عادمي، فلأن ويا فيقول: المغرب صالة بعد اض رسول يأتينا وكان 
خامسهم،أنا ة خمفي بقيت حتى ط نلازا* ْع اذم، فلأن يا وأنتج فلأن، 
أتيناحتى غءس الته رسول مع فانطالمنا معي^ لأاJطارقوا : افهرسول فقال 

فأنتناعشيناآآ عائشة اريا فقال: الحجاب، عليها يضرب أن قبل وذلانا عاتشة، 
:JUم كالقط1ةرْ،، يخسر؛ا فأثتا عشٍنا« ء\ئشة )ربا ; JUم بسةص، 

شئتموإن هنا، يتم شئتم ارإن قال! ثم ، ؛فعس، فأنتنا اسقينار، عائشة رايا 
المجدنأُي، بل اش رسول يا قلنا" المجد® أتيتم 

\lyM(: ٠٨٦)شام: »اهمس« )١( 
نال:نبعفهم الصحابي، هذا اسم في احتلم، وند سقاربت، الحدين، ألفاظ )٢( 
•نس" ؛•ن 'طلحة نال: دبمضهم طلحة' ب-:، 'مس 

تجعلم جللا، طحأ الخطة نمص ل هي : yUTf\»الءاة«: ني كا الجننة )٣( 
بالدال.دسيشة : لهايقال وقد وتطخ، تمر أو لحم عليها ويلض ط القدور في 

الدقيق،الأنط عوض يجعل وقد من، والوالأقهل اكر ص المتخذ الطعام الحيس: )٤( 
\إ\ا'ا.السابق: المصدر الفتيتة. أو 

القلة.في شنه وكأنه الحمام ص صرمت، القاف: بفتح - ندي اليقول كما - القعلا٥ )٥( 
قاوحهو ونيل: مقعر، حانستؤ ص قدح وقيل: الجافي الغليظ الضخم القدح القعت،: )٦( 

رقُيا(بان«: »الال٠ بؤ أقُوالجمع: الرجل، يروى وهر الحافر، به ينبه الصغر، إلى 
وي:للقوالاريغ« »المعرفة ، ٢١٥.  ٢١٤٨( ٦٥٨٦)اني: لي»الكرى« )٧( 
.٢٧١.  ٢٧؛/•للحاكم: »التدرلتلأ« ، ٤٧٧-  ٤٧٦٨
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علىالنحر من المجد في مضطجع أنا فبينما ت فال داود أبي وعند 
فال!اف® يبغضها الضجعت هذْ ®إن فقال! برجاله، حركتي رحل إذا بهلتي، 

اشرسول فإذا فطرن، 

حدثناالأنصاري، موسى بن إسحاق حدثنا لم! مالإمام قال -  ٣٦
الليثي،بزيد بن عطاء عن الزهري، عن الأوزاعي، عن مسلم، بن الولد 

تقال أنه أخبر0 أته الأسود مآل المقداد عن الخيار، بن عبيداض م* 

إحدىفضرب ففانالني، الكفار من رحلا لقيت إن أرأيت اض! رسول يا 
ياأنأنتاله ا لله أسلمت، فقال! بشجرة مني لاذ ثم ففهليها، بالميف يدي 

•اض رسول تال نالها؟ أن بعد اف رسول 

ذلكنال نم يدي نطع فد إنه الله! رسول يا ت فقلت نال؛ تقتله٠ ولا 
فانهفتكه فإن شاله، ®لا اف رسول قال أفاقتله؟ قطعها، أن بعد 

تال®التي كلمته يقول أن تل بمنزلته ؤإنال-، تقتله، أن تبل بمنرلتالثج 
الأوراعي،حدثنا يوسف، بن محمد حدثنا البخاري؛ الإمام قال -  ٣٧
؛أبيه عن قادة أيى بن اف عبد حدثش 

منالأدليين الركعتين ؛ي معها دّورة الكتاب، ام يقرأ كان الني. أن 
الركعةفي يعليل وكان أحيانا، الأية معنا ؤيالعصر، وصلاة الفلهر صلاة 

الأُر"'.

سرانى:الكير« >>المعجم  ٨١\إ ( ١٥٥)الغاب حديث رنم لم(( م»ْمح )٢( 
»-اربخ، ٥٥.  oijw( ٤٧٥)• vrAjS( ٦٤)حّان«: ابن »صبح  ٨٥١٢'( ٩٥)

.٢٤٢. ٢٤١(/غداد«: 

الإمام«خلاس »الغرا،ة (، ٩٧٧)ليار »المجشن« (، ٧٧٨)الصمح<< »الجامع )٣( 
حدنارjاJ: ١٥٢/٢ءوانة«: أبي »مد (، ١٣٢٤)الدارس«; »ذن (، ٢٥٨)للخاري: 

ابن))صحيح بحوم. الأوزاعي عن عاصم أبر حدثا نالا: والمعاني مرزوق ن إبراهيم 
تقريبؤفي ))الإحسان ، ٢ ٠  ٦/١للهلحاوي الآثار« معاني ))شرح ا/ههأ، ( ٥٠٧)حزيمة«; 
فيمعها ومورتين الفرأن بأم يقرأ )كان ه/هماولغفلهت ( ١٨٣١)حبان«; ابن صحيح 
.٣٤٨/٢للميقي: اعرى« >)الن الحدث، الأولين..( الرنمن 
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حدئناالإسفراسني! إسهحاق بن يعقوب ت عوانة أبو الإمام ئال —  ٣٨
سمعتنال! أبى أحبرنى ئال؛ العذري هو مزيد بن الوليد ين العباس 

تقال الزهري، ثنا ت نال الأيلي هو يزيد ين يونس حدنني نال! الأوزاعي 
تقول!الصديق بكر أبي بننا أسماء سمع أنه الو؛ير بن عروة حدثني 

قبره،في المرء فيها يمتن التي، الفتنه فدكر فخطبنا، ا الته رسول قام 
كلامآخر أسمع أن وبين بيني حالتs ضجة الناس صغ ذلك ذكر فلما 

اضبارك أي مني! قري-، لرجل قلت، ضجتهم سكنت، فلما . اض رسول 
أنكمإلئ أوحي *ند قال؛ قوله؟ آخر في . اض رسول قال ماذا فبك؛ 
الدحال(ارشة من ترسا نوركم في تفتنون 

مال؛الأوزاعي حدثنا مال؛ المغيرة أم حدئنا أحمد؛ الأمام قال -  ٣٩
،نيم أم حدته عن ، الأنصاري محللحه أيى بن الله عبد بن إسحاق حييني 
قالت:

فدخلعاليها، تدخل فكانت، ه^•، النبي زوج سلمة أم مجاوره ت، كان
زوجهاأن المرأة رأين، إذا أرأيت، اض! رسول يا سليم! أم فنالت، أه النبي 

سليم،أم يا يداك ن، تربسالمة: أم فقالت، أتغنل؟ المنام في يجامعها 
منيتحيي لا اض إن سليم! أم فقالت، ، أهّ افه رسول عند اء التففحت، 

علىمعه نكون أن من خير علبنا أثكل عما امح، أل نأن وإُا الحق،، 
ناليم،أم يا نعم يداك، تربت، أنتج ريل سلمة؛ لأم ؛ه الك، مقال عمياء، 
للمرأةوهل الد! رسول يا سلمة: أم فقالت، الماء* وجدل، إذا الغل عليها 

.(٣)الرجال*؛شقائق هن ولدها؟ يشجهها *فأتى ءه؛ النبي فقال ماء؟ 

.١٥٢. \إ\0\ صاة«: ر »مد )١( 
ومال،Iأنيقة، : ريمال،سهلة، ؤمال،; الرميماء، ؤيقال; السيصاء، سليم أم هي )٢( 

اء.التأناضل من وأحدآ، حنينا شهدت ٠ هع مالك بن أنس ؛؛ق الّكا خادم أم رفيثة 
•٣. ٤٨( ٥٥)»الير«: 

.٨٦.  Aojlo( ٢٧١٨)»اوند«: )٣( 
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ابنوحدثنا الرمهرمزي: حمس الر مد بن الحسن القاصي نال - ٤ ٠
تقال الخياط، ميمون بن محمل ثنا - صاعد بن محمد بن يحيى هو - صاعد 

عنملم بن الوليد به حدث حديث محمد، أبا يا عيينة! بن لسفيان قلت 
بنأمعد بن الرحمن عبد ن محمل عن كثير، أبي ن يحنن عن الأوزاعي، 

منأسمع أن نل الرحمن عبد ن محمد من سمعته أنا ت سفيان فقال زرارة؟ 
تقالت منهم امرأة عن الزهري 

ماكثرة من )ق( ت فحفظت البي.، تنور جنب إلى تنورنا )كان 
يرددها(.كان 

.، العمازأن حارثة بت هي المرأة هلءْ I صاعد ان وقال 
:قال والتوصيح، التوكيد من مزيد للطبراني رواية وفي -  ٤١

نوعمر مسلم، ن الوليد ننا أبي، ثنا الدمشقي، دحيم ن إبرامم حدثنا 
قالت:الغمان ن حارثة بنت عن يحثى، عن الأوزاعي، عن الواحد عبد 

نخبرواحد تثور إلا ولهم لنا وما شهرآ افه رمول وآل مكثنا لقد 
يومالمنبر عالي بها بقرأ مما )ق، اف رمول من فحفتلت فيه، 

السةرص.

قال:سلم: ن محمد ن اطه عبد أحبرنا حبان: ان الإمام نال - ٤ ٢ 
حدثناقال؛ مسالم، بن الوليد حدثنا إبراهيم، بن الرحمنن عبد حدثنا 

قال:سلمة أبي عن يحيى حدثتي قال: الأوزاعي 
فقالليلة، بأربعين زوجها وفاة بعد وضعت امرأة عن عباس ان صتل 

افه:قال أما ت،: فقالصلمة: أبو نال الأجلين، آخر عباس: ابن 
ا؛نمع أنا هريرة: أبو قال ٤[؟ ]القللاق: ه خملهى بمص أن ئبملهى آردئتايا 

الأمارين.العمان بن حارثة بتت هشام أم هي ( ١ ) 
أخيماتحفز  ٢٠■ . صا،\<ا ( )٨٧الرامهرمزي: للغاض الفامل« »المحاوث )٢( 
الخطيب.عجاج محمد الدكتور 
.١٤٢.  ١٤١( ٣٤٢)للطراني: الكأتر« »اوعجم )٣( 
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هالجي أزواج إلى كرببأ عاس ابن فأرسل - ية أبا بعني - أخي 
أنإليه فارملن منة؟ ذلك في الله رسول من ٌمعتن هل ت يألهى 
فروجهاليلة، بأربعين زوجها وفاة بعد وضن الأملمة محسبسعة 

،..١١الله رسول 
■حدثناI الرازي محمي. بن نمام قام أبو الحافظ نال - ٤ ٣ 

نمحمد الملك عبد أبى على، ن إسماعيل ن الممال. عبد ن الجبار عبد 
،الوليل. ن الوليد ثنا ا الوزان محمد ن أيوب ثنا الحمصى، الواحد عبد 

سمعتمال؛ عروة م الزهري، عن الأوزاعى، عن يريد، بن ثابت، حدثني 
يقولاممه نبي كان تقول! عانثة 

فيوتكون ابنه، ني 'كون دلا الرجل في تكون عثرة الأخلاق "مكارم 
سمده،ني تكون ولا العبد في وتكون أبيه، في نكون ولا الابن 

وحمظالبأس، وصدق الخدث، محدق العادة: به أراد لمن ه الله يقمها 
الرحم،ومحالة الأمانة، وأداء ؛١لصنانع، والمكافأةالمائل، وإءءلاء اللسان، 
الحياءاار'آ،.ورأنهى الضيم،، ؤإمراء للصاحب، والتذمم للجار، والتذمم 
عنقال؛ ملمة أبي بن عمرو حدثنا البخاري: الإمام قال -  ٤٤

أباأن ت، المين سعيد أخبرني قال: ثهاب ان أخبرني قال: الأوزاعي 
يقول:افه رسول سمعنح قال؛ هريرة 

واتباعالمريضى، وعيادة اللام، رذ حمص: الملم عر الملم ررحق 
،.الخاطصءروتشميتؤ الدعوة، ؤإحاية الجناتز، 

(٤٢٥٩)حان«: ن صحح تقريب في »الإئن )١( 
الثديي.بالجرح تعديله عدم على الأكثرون المسي• الوليد بن أنوليد هو )٢( 
»كابفي حبان رن ورواه ، ٢٨٩.  YAA/Y( ١٧٧٠)ام لمماو« »أوفرات)٣( 

بنأيوب حدثنا قال؛ بالرقة القطان أش عمد بن ألحسين احبرنا0 وقال؛ "٢^١٨ ؛ المجروحين<< 
غه.اق رصرل كلام * ٠٠له أصل لا ُا وهدأ الوليد، بن الولد حدثنا قال؛ الوزان محمد 

والاوااة<<أليوم ررعمل (، ٢١٦٢)؛ سدم« >>صحيح (، ١٢٤٠)؛ الصحيح<< »الجاعع )٤( 
٨،,  U/Yو)»مآه( ( ٥٢٩)للطحاوي: اسمر« ثكل »شرح ، ٢٣٩(: ٢٢١)اتئ: للن

.TA-xfrللبتهقي: ألكرى« »الن ، ٤٠٤- ( ٢٤٢و ٢٤١)مان«: ابن >>صحح 
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الأوزاعىحدثنا مصعب، بن محمد حدثنا أحمرت عند ))المسندك( وفى 
مسمهسنانال! هريرة أبي عن الخسيب، بن سعيد عن الزهري، عن 

إداعليه الم يحمس؛ المحيم على الملم ءحق يقول! عس الله رسول 
ؤيجيبهمات، إذا جنازته ؤثهد مرض، إذا ويمدْ عطس، إذا ؤيثنته لقيه، 

دءاه«لنإذا 

وأبونمير وابن الخهفمن علي بن نمر حدثنا ت لم مالإمام قال -  ٤٥
حدثناكربب؛ أبو نال وكح، عن ا حبيحرب، بن وزمر كربب 

أبيعن عائئة، أبي بن محمد عن عطية، بن ان حعن الأوزاعي، 
هريرة،أبي عن سلمة، أبي عن كثير، أبي بن يحي وعن . .....هريرة.

اغرسول قال قال: 

منبك أعوذ إني اللهم I يقول ت أرع من باق ناستمذ أحدكم تشهد رادا 
فتنةثر ومن والممات، المحيا فتنة ومن القبر، عذاب ومن جهنم، طايه 

الوجال(<رالمسح 

بنزهير وحدنني - ( ١٣)•الكتاب ورنم - أحرى رواية في ئص وقال 
عطية،بن حان حيننا الأوزاعي، حدثني لم، مبن الوليد حدئنا إ حرب 

نال '•ينول ضغ هريرة ا أب>مع أنه عانثة؛ أبي بن محمد حدنني 
هاض رسول 

عدابمن أرع: من باق فليتعوذ ; الآحر التشهد من أحدكم فمغ #إذا 
المسيحشر ومن والممات، الخصيا فتنة ومن القبر، عياب ومن جهنم، 

الدجال«ص.

.٦0٦\إ^»المد«: )١( 

(،٩٨٣)داود«: أبي »ش ني و،وو \/أاأ، ، ١٢٨. ( ٥٨٨)لم«: س»صحح )٢( 
ماجبم«:ابن »ذن رفي ك'، ؛د.ا با لفه يدم 'ثم وزاد■ ( ١٣١٢)ت للناتئ >>المجتن<< 

^١(٢٣٧)»الماد«: وني (، ١٣٨)•و ( ١٣٧٩)الدارمي«: و»نن ا/إهآ، ){<■{<( 
.٢٣٦.  ٢٣٥/٢ءوانث«; ر و>س ، ١٧٧.  ١٧٦/١٢

،١٣'.( ٥٨٨)لم«: م»صحح )٣( 
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قال!الأوزاعي، حدثنا المغيرة، أبو حيننا أحمدت الإمام ثال -  ٤٨
عاتشة:عن الزير، بن عروة عن الزهري، حدثني 

بدنن،تضربان منى، أيام في جاريتان وعندها عليها دخل بكر أبا أن 
عناش رسول فكشمؤ ، فانتهرهما بثوبه، عليه مسجى اش ورسول 

٠عيية أيام فإنها بكر أيا رردعهن ' فقال وجهه 
إلىأنظر وأنا بردائه، ترنى ياف رسول رأبت ؛ عائشة ونالت 

قدرفاقدروا فأقعد؛ أصسام، أنا أكون حتى المسجد، فى يلعبون الحبشة 
اللهورا،.على الحريصة المن الحديثة الجارية 

حدنناالمزار، المناح بن الحز حدئنا الترمذي؛ الإمام نال . ٤٩
نالال: نأنس عن قتادة، عن الأوزاعي، عن تجر، بن محمد 

وعمر:يكر لأبي . اض رسول 
السجينإلا دالاحرين؛ الأيلين من الجنة أهل كهول سدا ارهذان 

(٢)علىا؛يا تخبرهما لا والمرسلين، 

يوص،عن بلال، بن سليمان عن بسنده تمام الحافظ الإمام روى -  ٥٠
نعمرد عن الرحمس، همد بن سلمة أبى عن الزهرتم،، عءن الأوذاعى، عن 

أمة:

حميهعلى يمح افه رسول رأى أنه 

كثترأبي، بن بمي عن الأوزاعي، ص الفزاري إمحاق أبو حدث -  ٠١
اضرسول قال قال: 

(،٥٢٣٦)و ( ٣٥٢٩)اكمح<<: »الجامع ، ٨٩.  ٨٨٨١( ٢٤٥٤١)»المند«: )١( 
.١٨٧.  ١٨٦/١٣( ٥٨٧٦)حإن«: ^ تقرب ر »الإحان 

^م-اإ( ٦٨٧٣)لسراني: الأ'وط« >>السجم (، ٣٦٦٤)الترب: »-بمامع )٢( 
.٩٦/٧( ٢٥)٩• للضا، اوخارة« »الأحادث 

.١٦٢/٢( ١٤٢٨)»الخواتد«: )٣( 
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أوحوار، لها بقرة أر رغاء، له ببعير القيامة يوم يجيء رجلا أعرم، ررلأ 
ش،مجلله يغل أو حمحمة، لها فرس أو صياح، له عد أو ، ثغاء لها شاة 

ممغل4«رى.

قال؛الأوزاعي عن المراري إسحاق أبو حدث -  ٠٢

،الكمر على صاحبهم فأراده ، يقبساره السهمتي حذافة بن الله عبد أسر 
نأش،بدلك، وخوفوْ نحاس من التي القرة في فالقي برجل قامر فاني، 

وحمر،خنزير لحم معه فجعل تلأثا، عليه فطين بت في فجعل به، قامر 
وهوشينا يدق لم إنه له؛ ففيل فاني ا شيئا منه يدق لم فوجدوه فتح يم 

ذلان،من منعتي ما قال؛ تاكل؟ 1ل منعلث، ما I فقال به فدعا تركته، إن هجت 
لأشمتلث،أكن لم ولكني لي، أحلتهما قد إليهما الضرورة أن أعلم أكوذ ألا 

للن،وأرسل رأسي فقبل قال: فأتي، رأسي، فمل نعم، قال: بالأسادم، 
منثمانين فارمحل رأسه١ فقبل فنعم، هده أما قال: أصحا؛لن،؟ من ثمانين 

فيقول:رأسه، ت، قبالله: ويقال يمارح ذللث، بحد فكان قال: لمين، الم
.، أ الملمين س ثمانين بها اممه نجا 

)شحح(.ت )>القاموس<< i والغراب البغل صرت • والشحاج الثحج )١( 
كثيرأبى بن يحيى أرسله إذ مرمل والحدث صما"آ. ( ٤٨٧)للغزاري؛ ير« »ال)٢( 

رواه.الذي الصحابي يدكر ولم 
أرطهال الواقعة هدم ينهي لم صرو وأبو ( ٣٥٣)للفزارى: ير« »ال)٣( 

ابنأخرجه كما رافع، عن عمرو بن ضرار >ض من اليهقي جرها أخرج وند إمناد، دول، 
بنالته عبد نا الوغلي، عبح بن صالح نا ؛ ندم بروى إذ ٣ْ( ٩/٤٧)إ »تاريخه« ني عساكر 

.١عباس ابن عن عكرمة، عن إ عجلان بن عطاء عن المغيرة، بن عمر نا الندامي، ربيعة 
ؤإلأتمر العناغية؛ نقال ٤^■، الني محاحب، همي ال حذافة بن اف عبد الروم أصرين، نال؛ 

بتمامها.القصة نحام.. من القرة في ألقيتلئ، 
»الإصابة«;في الحافظ وقال ، ١ ٠  A/Uالغابة،،! ))أمحّد في الأتير ابن طريقه من ورواه 

بنفراد طربق من اليهض أحرجه ما حدافة بن اث عيد منان، )ومن : ٢٩٧-  ٦٩٦١٦
فأصر،حذافة، ش اض ب وفيهم الروم، إلى جينا عمر وجه نال؛ رافع أبي، دعن عمرو 

هام،بالبرميه وأمر فصلج،، به قامر ^١؛^، ملكي، في أسركلن، تنمّن الروم؛ مللئ، له فقال 
فإنا=فيها، أمحير بإلقاء وأمر عليه، وأغلى الماء فيها فم، بقدر وأمر فانزل، يجزع، فلم 
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محال;عطية بن حان عن الأوزاعى، عن المراري حدثنا -  ٥٣
فلمازيد، بن وخالد رواحة بن اف عبد فيهم حينا ض رمول بث 

منرحل فقال ، افهرصول يب منهم رحل أقبل المشركين صافوا 
أمي،وسن، أبى وسب فنبني فلأن، وأبى فلأن، بن فلأن أنا لمين؛ الم

ذللث،،مثل قاعاي عزأرا،، إلا ذللن، يزده فلم . اث رسول سن، عن وكف 
فادبسيفي، لأريلنالث،ُلى الثالثة عدت لئن فقال: ذلاJئحج مثل الرحل فأعاد 

صفحزق حمى الرحل فائثعه برأ، مد انحل فولى الرجل، عله فحمل 
بهفاحاط بسيفه، فضربه المثمضضل، به فأحاط بسيفه، فضربه المشركين، 

٠الله رسول فقال ، فقتلوه المشركون 

منبرئ الرجل إن ثم ت نال ورسوله؟أا اف نصر رجل من ءهمجبتم 
راإئجل)أنم0(يس فكان الم، ذأّجرس 

،ردوْ - قال، بكى، به ذهبرا فلما بمصر، لم إن ~ اش عبد يعنى ~ بإلقائه فاهمر تلوح، ٌظاٌه '~ 
وأنارأسي فبل •' محقال فعجب الته، في هكذا تلقى نفس ماتة لي أن تمنيت قال بكيتر؟ لم I فقال 

فقدمبينهم، نخلن رأسه فقبل نعم، تال المسالمين، أمارى جمح وعن • فقال عنك، أخلي 
منشاهدآ القصة لهدم عساكر ابن وأخرج ' الحافظ قال مم رأسه. فقبل عمر فقام عمر، على بهم 

الزهري.مرل من عثمان ن هناء فواد من وآخر موصولا، هماس ابن حديث، 
خبره،فاحبره عمر على بالأمارى وندم ر•■ ت  ١٥آ/))السر(( في الل.مي الإمام وقال 

رأمحه(.فمل أبدأ، وأنا حذ.افه، أيي ابن رأس يقبل أن لم مكل على حق * عْر فقال، 
ساريةأهل أن أنس؛ بن ومالل؛، - الأوزاعي بعني - هممرو أبو حدننا لم: مبن الوليد 

ابنردى يند نال،؛ أن إلى • • ■ 'عليها صبر بأشياء نجرب مالكهم به نأمر حذافة، ابن أمروا 
معلولةالقمة ^كر أصر حدافة اين أن محمد بن الوليد حدئنا فقال حدافة ابن نمة عائذ 

ولعلوصيفة. وثلاثين وصيفا وثلأيين دينار ألغ، بثلأرج* وأجازه أسير، ثلاثمثة له أؤللق وفيها؛ 
هرنلفي القول وكذا حذافة، ابن إكرام في مبالخه ذلك عش ويدل ّرأ، أملم ند ، ٧٧١هذا 

ديتكم.في شل.تكم أحتر كنت، إني نال؛ حانهم فلما الدين، في الدخول قومه علن عرض إذ 
..اعثمان خلافة في حذافة ابن توفي وند هذا، 
)غرر(.ان«; »الالبالباعلل وأطمعه عم حد غزا؛ يغزْ ءزْ )١( 
)رحل(اابق ايالمدر برجلبا. عاقها وارتجلها: رحلا يريلها الشاة رحل )٢( 
حمادة.الدكتور أخيما تحقيق  ٢١٥- ص٤١٢ ( ٣٣١)للفزاري: »اور« )٣( 

إليهماأثارت وند ا/مهه، »الإصابة«: حزم: لابن »اوحفى« اننلر وللاهمية 
المحقق.حاشية 



بنيحيى حدثنا ، يزيل بن إسحاق حدثنا ت البخاري الإمام فال -  ٥٤
مععانشة زرت قال: رباح أبي بن ذ عن الأوزاعي، حدش قادت حمزة 

فقالت:الهجرة، عن فالها اللثثي، عمرو بن عبيد 
ؤإلىالد إلى بدينه أحدهم يفز المؤمنون كان اليوم، هجرة لا 
الإسلام؛اض أظهر ففد اليوم؛ فأما عليه، بمن أن مخافة ه اث رسول 

ونيةجهاد ولكن ثاء، حيث ربه يمد فالمؤمن 
بننعيم عن ندم بالثر عبد بن يوسف عمر أبو الإمام حدث -  ٥٥
عنأس، بن ومالك والأوزاعي معمر عن المبارك ابن حيننا حمِاد، 

نال؛أه الله رسول أن >ه هريرة أبي عن سالمة، أبي عن الزهري، 
أدركهاءلفقد ركعة، الصلاة من أدرك رامن 
بنأيوب عن بسنده رومح، أحمل، بن محمد بن أحمد طريق ومن -  ٥٦
بنحميد حدثني نال: الزهري عن الأوزاعي، عن الرملي، سويد 

ميره•أمح، عن الرحمن عبد 
نال:أصغ، بن فامم حدثنا قال: سفيان بن الوارث عبد وحدثني 

قال:همل، حدثنا قال: صالح أبو حدثنا قال: الهيثم، بن محمد حدثنا 
بنحميد حدثني قال: الزهري حدثني قال: الأوزاعي حدثنا 

قال:هريرة أبو حدثني قال: عوف، بن الرحمن عبد 
اللهرسول يا فقال: رجل جاء0 إل جالس الله رسول عند أنا بينما 

قال:أهلى، على وقعت قال: صنعت،؟اا ما ااريحالث١ قال: هالكثج، قد 
القال: متتابعيزأ؛ شهرين ءيصم قال: أجدها، ما نال: ردبة٠ ٠لأعتق 

أجد،ما قال: مكينا٠ ستين فأطعم ١ قال: أسهلح، 
حدبيوفى - صاعا عشز حمه فيه بعنق الله رسول فاني 

(.٣٩•)• و ( ٤٣١٢)اكعح«: »الج1،ع )١( 
.U/١٧البر: عبد لأبن >>المهيد<< )٢( 
بمع!نه لقال؛ ء.امحسإ،، المكتل وهو خوص، من نتج محمرة بفتحتين: المق، )٣( 
)عرق(.ر)المصاحكك صاعا. عشر حمة 
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ارأينت فقال نمر، من صاعا عشر حمست فه بمكتل - سويد بن أيوب 
سنينعلى به وتصدق ررخذه قال؛ الله، رسول يا أنا ها فقال! المادل؟؛ا 
بينها بيده، شي فوالدي أهلي؟ غير أعلى إ الله رسول يا فقال؛ مسكينا®، 

أنيابه،بدت حتى الله رسول فضحلثج مني، أحوج أحد المدينة لابتي 
رءاائلأ®واستغفر الحدْ ت ونال 

نهشام عن بسنده البر عبد ن يوسف ن عمر أبو الحافظ روى -  ٠٧
ابنعن الأوزاعى، حدثنا قالا؛ حييب بن الحميد عبد حدثنا قال؛ عمار، 

؛قالت، ةنغ؟آا عائشة عن محمد، ن القاسم احبرن قال؛ شهاب، 

وقال؛فهتكه صور، فيه بئرام مستنرة وأنا ، النم، علي دخل 
الله®حلى يشبهون الذين القيامة يوم عدابا الناس أشد رءإن 

حنطّس،ن المطلب عن الأوراعي، عن الفزارى إسحاق أبو حدت —  ٠٨
قال:

عشراثنا إلا معه يبق لم حتى احد يوم همحهؤ الله رسول عن انهزم 
إلىظهره يلجئ أن اتنه رسول فه-لم لفريس، وحليف الأنصار، من رحلا 
يردرجل ®ألا • اينه رسول فقال المشركين، من طرف عليه فال أحد، 

قال!ثم محتل، حتى فقاتل الأنصار من رحل إليه فقام هؤلاء؟® شز من عنا 
فيقومرجل؟اا *ألا يقول: فجعل قتل، حتى فقاتل آخر فقام رحل؟اا *ألا 

حلفابن به فمر والحليف، اف رسول فبقي أجمعون، قتلوا حتى رحل 
صخرة،يناجي فكانما أحد، دونه ليس كبشة أبي ابن ا قريش معشر يا ت فقال 

.١٧٤.  WTlw: او ب لأن >>اكمهد<< )١( 
'دضرواية؛ وني بتر" ترام الماب وعلن عانثة علن دخل •أنه فته الأم؛ اش نال، )٢( 

ألوانذك، صوف ُن المفيق ونيل؛  ٠٠الرتيي،الستر الئرام؛ تماثيل" فيه م.ام البيت، باب 
)نرم(.»الهاية«! 

شقهأو مكانه، من نزيه حتن جدبه الزمحثرى: وتال )نانهتك( حرقه الستر هتك )٣( 
)هتلن،(االمنير،ب )رالمصاح رهتك(٠ البلأغة«ت ررأٍاص وراءه. ما يظهر حتن 

ا"ا/ماه.»اكمهيد«: )٤( 
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فداض رسول يا الحليف; فقال اف، رسول على فحمل أحد، يجبه فلم 
عليكحمل قد افه رسول يا ت فقال مره، وغص عنه فاعرض عيك حمل 

فآذئي®،دنا *إذا قال: ، siLipحمل قد اممه رسول يا قال؛ ثم عنه، فأعرض 
فانصرفثدييه، بين بالعنزة اف رسول فطعنه عشبك، فد اف، رمول يا قال; 

لوفقال! خدش، هو فإذا فنظروا كبشة، أبي ابن قتلني فقال؛ أصحابه إلى 
اممهرسول لقي كان أنه وذاك قال؛ فمات. لقتلهم، المجاز ذي باهل كاس، 
أكاالث،«رأ،.ى »بل اض؛ رسول فقال لأناممح، ص: بمكة 

أحبرناالرازي، موسى بن إبراهيم حدثنا داود؛ أبو الإمام فال . ٠٩
الأوزاعي.حدثنا عبن، 

أبي،بن، ربيعة عن كادهما ليث،، حدثنا سعيد، بن نتيبة وحدثنا رح( 
قال؛الأنماري قيس بن حنفللة حدثني - للأوزاعي واللفغل - الرحمن عبد 

بأسلا فقال؛ والورق،، ؛الن.هبا الأرض كراء عن حديج بن رافع سالتح 
الماذياناتل'ا،على ه افه رسول عهد على يزاحرون الماس كان إنما بها، 

ويسلمهلءا، ويلم هذا، فيهلك، الزؤع، س وأشياء ، الجداولل ، وأفبارر 
بأسفلا معلوم؛ مضمون شيء قاما عنه، زجر فالذلك، هذا، ويهلك، هال.ا، 
)٥؛

له

سنجر،بن محمد عم', يمنيه البر عبد بن عمر أبو الحافظ روى — ٦ ٠ 
أبيبن ءaلاء حدثنا قال؛ الأوزاعي، حدثنا قال؛ المغيرة، أبو أحبرنا قال؛ 
بس■'ابن، عن رباح 

ابن»سرة (، ١٧٨٩)م«: سال»صحمح وانظر >>السر<<: )١( 
A؛؛t.لكطلأني: اللدنة« »اووام_، ض »الزرةاز« ، ٨٦ jM/r،ثام«: 
وهىبعربية، ت، وليI الأثير ابن يال، الكبير. النهر وهو مائيان جمع ت الماذيانامحت، )٢، 
.TWii»الهايت«: موادية 
أ/آ.ف: انمدر مل. جمع والرزوس، الأوائل الأتبال،: )٣( 
)جدل،(.ت ا0< ررا'للالصغير الهر وهو جدول جمع ت الجداول )٤( 
٤.م• البر: عبد لأبن »اكهتد« (، ١٢٣٩٢)داود«; أبي »ش )٥( 
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محرم.وص ميمونة تزوج . الني أن 
تزوجهاما - حالته كانت ؤإن - عباس ابن وهم • المسيب بن سعيد قال 

الخسيببن سعيد قال الحدث! في هكن.ا ت عمر أبو قال احل• بعدما إلا 
عطاءل١،.أو يقوله الأوزاعي أكان أدرى، فلا 

عنمحمد بن إبراهيم بن أحمد على قرأت ائي؛ النالإمام نال - ٦ ١ 
الزهري،عن الأوزاعي، عن حمزة، بن يحين حدثنا نال: عاند بن محمد 

علىوصعد . . معاؤية. سمعتؤ ت قال عرف، بن الرحمن عبد بن محلة أبي عن 
اليوم؛لهدا يقول افه رمحرل محممنج علماوكم؟ أيآن فقال٠ النبر هن-ا 

أو- صائم وأنا صيامه، عليكم افه يكتب ولم عاشوراء، بوم اهد.ا 
دالناوعه(أرآ،.كرء ومن فلممه يصومه، أن منكم أحب ممن - صانمه 

سأحدآ نعلم لا -ظ\.أ حديث، وُد.ا _! النائي - الرحمن عبد أبو قال 
Iوالصواب هدا، غير محلمة أبي عن ت الحديبمتج ^١ في قال الزهري أصحاب 

عوذرم•بن ارحمن همد بن حمد 
عنكين، محيننا النميلي، حيننا داود! أبو الإمام قال -  ٦٢

الأوزاض•

عننحوه، الأوزاعي عن وكثع، عن ب، أبي، بن عثمان وحدننا )ح( 
قال!. افه عبد بن جابر عن المكدر، بن محمد عن عهلية، بن حان 

®أمأفقال! شعره، ق تنئ فد معثآ رحلا فرأى اممه رسول أتانا 

.١٥٨٨»اكمهيد«: )١( 

»-ذ؛/؛•Y >>اوجتن<<: ينظر ، ٢٣٧٨( ٢٨٦٨)لي—اني: الكرى« »الن )٢( 
>بىإاا(.الأشراف«:

)٣••٢(،الخاري: عند عوف ن اأمِحمنن عبد بن حميد طريق من وهو نلتح: )٣( 
(.١١٢٩)وسالم 
ان«ررالل• يه والعناية تعهده لقالة ومتلبدأ متغيرأ أو الثعر، متفرق شعنا! )٤( 

)شعنإ(ات و)رالممياحبب 
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.شعره؟١١ به يسكنر ما هذا يجل لكن 

يغلما هذا يجد لكن *أما فقال; وصخة، ثياب وعليه آخر رجال ورأى 
١١ثوبه؟ ،4 

بكرين يحمل حدثنا I فقال الجصاتس بكر أبو رواه داود أبي طريق وس 
وكيع،عن شيبة أبي بن عثمان حدثنا ت قال داود، أبو حدثنا نال! البصري، 

اللهعبد بن جابر عن إ المتكدر بن م،حمد عن ان، حعن الأوزاعي، عن 
فال:

كان*أما فقالI شعره، تفرق فد شعثا رحلا فرأى ائته رسول أتانا 
*أمافقال! وسخة ثياب عليه رجلا ورأى •  ١١شعره؟ به كن يما يجد هذا 
'١١ثوبه؟ به يغل ما يجد هذا لكن 

بنشعيب عن - نده ب- البر عبد ابن عمر أبو روى - ٦ ٣ 
أمامةأبو حدثني قالI عمار، أبو ندال حدثنا فالI الأوزاعي عن إسحاق، 

قال:ه اض رمول أن 

الآحرة«'ن.في يله لم الدنيا، في الخرير لبس ارمن 
معاويةبن محمد حدثنا عبداض، بن محمد حدثنا عمر: أبو وقال - ٦ ٤ 

حدثناقال: عمار بن هشام حدثتا قال: ان حأمح، بن، إمحاق حدثنا ٠ نال 
عروةحدثني قال: الزهري حدثني قال: الأوزاعي حدننا قال؛ الخميد عبد 

قالت،:. ؛uU Jiأن 

يتكئحتى - المجد في يعتكف وهو - بانيتي ءس اف رسول *كان 

)مكن(,؛ ررالصحاحؤيثيته. ينفلفه تكينا، كنه من • بمكءت راآ 
مهراتممر ؛( ١٢٢٨)>>اوجتن<<: ض \تي \وررواْ (، ٤٠٦٢)داود«: أبي »ّنن )٢( 

.٦٧- \إ\\ للجماصر: القرآن« »أحكام )٣( 
أ/أ؛آ.الر: عد لابن »اكهد« )٤( 
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المسحاوااش ومائره حجرتي، ش وأنا رأمه فأغل حجرتي، باب على 
عروةحدنتي ت نال الزهري وحدثني ت قال الأوزاعي حدث ونال؛ -  ٦٥
توعمرة 

منالأواخر العشر اعتممت المسجد: في اعذكفت إذا كانت عائشة أن 
تمزوكانت منها، بد لا التي الإنسان لحاجة إلا بيتها تدخل ولا رمضان، 
تقف.فلا تمنى وهى عنه، قتال أهالها، من بالمريقس 

عروة: أحدهمابامحسادين: المعنيين الأوراعى فجعل البر؛ عبد ابن قال 
٠عائشة عن وعمرة عروة والأخر■ عائشة، عن 

حدئنامحال: اض، عبد بن الرحمن عند حدئنا عمر: أبو نال -  ٦٦
جعفربن محمد حدثنا نال: الأنهري، صالح بن اض عبد بن محمد 

مسهر،أبو حدثنا قال: محمد، بن يزيد حدثنا قال: بدمشق، الدمشقي 
حدثنيقال: الأوراعي، حدننا قال: اف، عبد بن مل اسما حدثنا قال: 

ه:هريرة أبي عن ملمة، أبي عن كير، أبي بن يحتئ 

ميلم  ٠٠مشهنعات وكن — نسال بترق ذبح اف رّسول أن 
عدتهزص'

عنعطاء، عن الأوزاعي، وروى »الأستذكار«ل؛،; في جاء -  ٦٧
قال:. الني عن ، . عاس ابن عن عمتر، بن عثيد 

عليه*استكرهوا رْا والنسيان الخهلآ عن لأم؛ى اف رُتجاوز 

ما'اآآ.القرأن«: لأحكام ))الجامع رنظر \إح/\ك ))اومهد«: )١( 
))المهّاو«:)٢( 
.١٣٦. \ا/هما ض: انمدر )٣( 
 )٢/١٨.١ْ( ٢٧٢٩٠))٤
نيوالههئي ا/آءآ، والناسي المكرم طلاق باب (، ٢٠ ٤٠)ماجه: ابن أرجه )ه( 
.١٤٨١اا/اوالآم«: المن ))معرت رفي د٣، ٦/٧اعرى«: ))اض 

٢٨٠



ثناأحمد، بن سليمان حدثنا الأصبهانى: نعيم أبو الحاففل قال -  ٦٨
واديأهل من - الزناد أبى بن إسماعيل ثنا المحوري، جرير بن الحز 

قال:الأوزاعي عن - الشام أهل شخ - إبرامم حدش - القرى 
طالبأبى بن على بن الحسين بن على بن محمد مالت، المدينة قدمت 

©4ألخكش، لإ ثبمدم ^ قلا ثا أثث 4بممأ هف: ، dyعن 
سألتقال: محنالب أبي بن علي حدي عن إ أبى حدثنيه نعم! فقال: 

فقال:افه رسول عنها 

وجهها،على الصدئة يعيي: من أمتي بها فبشر علن يا بها ررلأبشرنك 
معادة،الشقاء نحول الرحم: وصالة الوالدين، وبز المعروف، واصعفاع 

.السوء٠٠ ممايع لتقي العمر، ش وتريد 

أبوقال سفيان، أبى بن ئ؛راهيم الزناد أبي بن إسماعيل به تفرد غريب 
وقدمانهممشايحنا ثقات من فقال! عنه، محصألت ررعة 

عنالفرjI^، يوسف بن محمد عن بسنده نعتم أبو وحدث -  ٦٩
قال:. عمر ابن عن لبابة، أبي بن عيية عن الأوزاعي، 

وكنتراه، كأنلث، اطه رراعبد فقال جدي، ببعفس افه رسول أخذ 
ّبيلاا.عابر أو عريسه كأنك، الدنيا قي 

مثلهعمر ابن عن مجاهد، ابن عن الأوزاعي، عن الفريابي رواه 
عيدبن أحمد سا الحسن، بن حبيب حدينا . يعيم أبو قال —  ٧٠
أبوالله عبد ثنا حان، دن محمد حدثنا ت قالا الطوسي مسروق بن ومحمد 

قال:عمر ابن عن لبابة، أبي بن عبدة عن الأوزاعي، عن الحممي، عثمان 
المىقال 

ا-؛أ.ا-/ه؛ا)ا(»الطوت«:

.١ ١ آ"/ه نفسه! الممدر )٢( 

٢٨١



نإنمايذلوعا؛ نيهم نمنما الساد، لمناغ يالعم حضهم ءمادآ ف ارإن 
•غترءمُ ر وجعلها عنهم حولها • منعوها 

بهياالأوزاعي عن به تقرئ - الكلبي زيد بن اض عبد هو - عثمان أبو 
بنمعاوية وسماه عنمان أبى عن الضبي يونس بن أحمد ورواه الحديث، 

•بحض 

قال!الأوزاعي حدثنا مسالم، بن الوليد عن بسنده نمم أبو أخرج -  ٧١
بنعياله حدثنى أمية، بن حنادة حدننى قال؛ هانئ بن عمبر حدئنى 

•قال افه رمحول أن المامتج، 

السك ك، شريك لا وحده الق إلا إله لا فقال: اللبل من نماز »من 
فوالحمد اف سحان قدير• شيء كل عر لهو وثمين، يحني الحمد، وله 
اغفر:رب، نال: نم بالله، إلا قوة ولا حول ولا أكر، واف اف إلا إله ولا 

ذاوت<وصار: كوصأ عزم، هو فان - له اسجيج، فدعا: قال: أو - له غفر 
صلأته«لى.

هانيبن عمير ثؤ حديمن عليه متفق صحيح نعيم: أبو قال 
دالأُنام"ُ■

هار،بن عمير عن الأوزاعى، حدثنا الوليد، عن نده بروى كما -  ٧٢
:٥٤اض رمحول قال قال: الصامت، بن عباده عن أمية، بن حنادة عم■ 

عبدهمحمدأ وأن له، شريلئ، لا وحده اف إلا إله لا أن شهد ءمن 
مريم:إر ألقاما وكلمته ورسوله، اف عبئ مريم ابن مى وأن ورسوله، 

عمل*لأ،.من كان ما عر الجة اف أيحله 

ا-/هاد)ا(»الحاوة«:

ه/بمها.»الحلة«: )٢( 

(,٣٨٧٨)ماحهك<! ابن و)ررس (، ١١٥٤)ت للبخاري ك، لمحح ١ ))الجامع يفلر )٣( 
ه/ا'ها.))الحلة«: )٤( 

٢٨٢



والأوزاعيعمتر حدث من عليه منق صحيح ت نعيم أبو قال 
أخبرنات نال مرسى، بن إبراهيم حدثنا البخاري! الإمام قال .  ٧٣
أبىبن الله عبد عن كثير، أبي بن يحيى عن الأوزاعي حيننا قال: الوليد، 
قال;. المى عن قادة، 

فأتجوزالصبي؛ بكاء فأسمع فيها، أطول أن الصلاة في لأقوم »إنى 
المبارك،وابن بكر، بن بئر تابعه أمه« على أثق أن كراهية صلاتي، في 

الأوزاعيعن مم:قبم 
خليل،ين الحز بن محمد أحبرنا السستتي; حنان ابن الإمام قال ِ  ٧٤

عنمزبد، بن الوليد حدثني قال; إبراهيم بن الرحمن عبد حدثنا قال; 
محنُهمربرة أش عن أيه، عن المنبرتمؤ، سعد أبي بن سعيد عن الأوزاعي، 

قال:ه البى عن 
(.١٤٠٣)طهورلأص لها الترايه فان الأذى، في بمد أحدكم وطئ أرإذا 
أنالعلم صناعة يحكم لم من أوهم حبر ذم ت حبان ابن قال نم 

■المقبري سعيد من الحبر هذا سسؤع لم الأوراعي 
إبراهيمبن أحمد حدثنا ت قال عون، أمحي ن أحمد بن محمد أحبرنا -  ٧٥

عنعجلان، ابن عن الأوزاعي، عن كثير بن محمد حدثنا قال: الدوريئ، 
قال؛النبي. عن هريرة، أش عن أيه، عن سعد أبي بن سعد 

ااتراب<اار؛،.فطهورهما بخفيه، الأذى أحدكم وطئ رإدا 

العمل"،من كان ما ■علن • ٠• ولفظه؛ ( ٣٤٣٥)لابخاري! الصمح« »الجاءع انفلر )١( 
وأنحق، الجنة وأن مريم، إلى ألقاعا وكلمته . . . • ولفعله: ٢ ٨ . ٤( ر٦ ءسلم«: »صحيح 

.٠.. . شاء الثمانية الجنة أبواب أي من اف أيحله حق. النار 
(.٧٠٧)! الصحيح« »الجامع )٢( 
قالغ طرفه ومن ( ٣٨٥)طرق ثلأ'ة من داود أبو وأخرجه ان«; »الإح)٣( 

الكِى«:ن_ »الفي واJي٠فى ؛/أ"آ"ل الحاكم: أخرجه كما الأوزاعي، ص  ٩٣/٢( ٣٠٠)
/Tغال،: الأوزاعي سمعت قال<: أبي أخبرني مزيد، بن الوليد بن العباس طريق من  ٤٣٠...

)٢(.الحاشية ونظر  ٢٥٠؛/( ١٤٠٤)»الإحان«: )٤( 

٢٨٣



مصعببن ومحمد لم مبن الوليد حدثنا أحمد؛ الإمام نال -  ٧٦
الأوزاعي،حدثنا ت محمد ونال الأوزاعي، حدثني الوليد؛ نال المرفساني؛ 

•هماس ابن عن اث، همد بن بياض عن حائه الزهري أن 
موسىصاحب فى المراري حمن بن لمس بن والحز هو تمارى أنه 

بنابي بهما مز إذ حضر، هو هماس؛ ابن فقال لمه، إلى الميل مال الذي 
صاحبفي هذا وصاحبي أنا تمارت إني ت فقال عباس، ابن فناداه ، كعب 

بئانه؟يذكر اهه رسول سمعت فهل لقنه، إلى السبيل صال الذي موسى 
تيقول اض رسول سممنا ا نعم ت قال 

تعلمهل فقال: رحل إليه نام إذ إسرائيل، بمي من ملأ في موس )ابينا 
موصفمال حضر. عبدتا إليه: اممه فأوحى تال: لا، قال: منالث،؟ أعالم أحدأ 

الحوت،فقدت إذا له: فقيل أية، الحوت له اف وجعل لقنه، إلى جيل ال
موسفقال منزلا، ®فنزل حديثه: في مصعب ابن قال . VoLaJL،.؛فانك فارمع 

فقدذلك فعند .ه. ^١ ندا نثرن، بن شنا قذ غوآءَنا تاِذا 
أثريتبع موس تجعل لالك-،ف[، ر.اه ءائارهما عل الحوت، 

كتابه٠٠ش افه محل ما شأنهما: س ءفكان فال: البحر،؛ في الحوت 
نالرحمن عبد ألجرنا المسائي: الرحمذى عد أبو الإمام قال -  ٧٧

الوليدن محمد عن الأوزاعي، عن الواحد، عبد ن عمر عن إبرامم، 
قال:ه هربرة أبي عن اه، عبد بن عبيدافه عن الزهري، عن الزبيدي، 

'■اله رسول لهم فقال الماس، فتناوله المجد، في فبال أعرابي قام 
تبعثواولم مينرين بعثتم فإنما ماء؛ من دلوا بوله على وأهريقوا ادعوه، 

»)آ(. -

>يقمن المانب في عوانة أبو وأخرجه . ٣٧-  ٣٦/,٢Uo( ١ ١ • )٩ ند«: »ال)١( 
حجرتابن للحافظ المهره« ررإتحاف غي كما الإستاد، بهذا اني القرقمصعب بن محمد 

»تحفةوانظر (، ٥٦)>>المجشتى<<: \إ^ل ( ٥٤)للمسانى: 1لكبرى« »المن )٢( 
.٢٤٤؛/( ١٣٩٩)مان«: ابن سح تئريب، 'في »الإحان (، ١٤١١١)الأثراذ،«: 

٢٨٤



الحارثبن بكر أبو أحبرتا ت قال السهني بكر أبو الإمام حدث -  ٧٨
ينإبراهيم ثنا الأص—-هاني، الشيخ أبو حيان آت بمحمد أبو نا الفقيه، 

.قال لم، مبن الوليد ثنا عامر، بن موسى عامر أبو ثنا الحسن، بن محمد 
عننافع، عن المكي، الزير أبو اأح~وني - الأوزاعي يعني - عمرو أبو قال 

قال;ه، عود مبن اش عبد أبيه عن عبيدة، أبي عن مطعم، بن حبير 

فشغلواارخ_ت_دق، يوم العدو تواري اض رسولي مع كنا 
نصف،كان( حتى والعشاء، والمغرب، والمصر الظهر عن اش رمحول 

اللل•

ثمالمغرب ثم المصر ثم فصلاها، بالظهر فبدأ ، افرمحول قام ثم 
،.إةامةريافامة بعضا، بعضها يتاع المشاء، 

ما.رجل عمار. أبو حدنا )الأوزاعي: الذمي: الإمام قال -  ٧٩
تالأسخ بن وانلة حييني 

وقال:ثوبه ءال_هم ولمي وفاطمة ينا وحنا حأحذ النبي أن، 
قله-يرلؤثلهثؤ ألبت أتني ألببمس عتهمحفم آثه يرب ررءؤإث٠تا 

أهليا،.هؤلاء اللهم لالأُحزاب[ 

منوأنتي ١١قال: أهلكي، من وأنا اض، رمول يا فقلتي: واثلة.٥: قال 
غريبحن حدث هذا أرجو• ما أرجى لن فإنها قال؛ أهرار 

فيهوالأصل الأJيرت ابن قال والمواجهة. المشابلة وهي الموازاة من نقابل ■ نوازي )١( 
)وزا(,! »الهاة« حاذيته، إذا آنيته، ت يقال الهمزة، 
لليهقي:الكى« »المن )٢( 
الآو1رككتمشكل >)شرح قي والطحاوي اويال«I ))جامع في الطبري ورواه )٣( 

وقالبه، الأوزاعي عن >ق من  ١٥٢/٢/٢الكبرى«: »الن في واثهفي (، ٧٣٣)
به،الأمة تعميم من أقرب ت بذلك واثالة تخمسصى إلى وهو صحيح، إمناد هدا ت البيهقي 

وينظرتحقيقا. لا الاسم هذا يستحقه يمن تنبيها الأها حكم في واثلة جعل وكأنه 
٠٠١٩٦  ١٩٥/٢٨( ١٦٩٨٨)»المال«: 

٢٨٥





ريحوالريح الزعفران، لون اللون دما، يل يالقيامة يوم جاء إلا اف سبيل 
اوالمسك 

كانهؤلاء ررأي ■' يقول وكان واحدة، نمرة في أبي كنن جابر• نال 
قبلالمحي في »ةنموْ : jyرحاي إلى له أثير فإذا لمقرأن؟• أحذا أكثر 

صاحبه،ارأ،.

حديناإبراهيم، بن اؤرحمرن عبد حدثنا داود; أبو الإمام نال -  ٨٢
أبوحدثني قال؛ كثير أبي بن بحين حدثني الأوزاعي، حدثنا الولبد، 

قال:فهغ هريرة أبي عن الرحمن، عد بن سلمة 
نجارالالهم قنوته! في يقول شهرأ، العتمة صلاة في ءس اش رسول فت 

منالمصفين نج المهم هشام، بن سلمة نج المهم الوليد، بن الوليد 
نيكسنين عليهم اجعلها اللهم مضر، على وءلأتائ،رى اشدد اللهم المؤمنين• 

يوث،«ص.
لهم،بلع فلم يوم، ذات، ءأه اف ومحول وأصبح هربرة! أبو قال 
قدموا!رآلتراهم ءاوما فقال; له، فذكرت، 
قالا;التنيي، بكر بن وبثر الوليد حدننا البخاري; الإمام قال -  ٨٣

ابنسمع أنه عكرمة; حدنني قال; يحيى حدثني قال; الأوزاعي حدثنا 
العقيقبوادي النبي ّمعتإ يقول; >ه عمر سمع إنه يقول; عباس 
يقول;

اولأ،«:أيلام »س وظر , oUirمد: لأبن الكمى« »ااطقات )١( 
الشيءيلن يطأ من لأل لهم؛ يقوبتك وصاعق شديدأ أحدآ حدهم وطأتلن،I اشدد )٢( 

ا/ا،هالمعود<<: »ءون )وطئ(، ؛ الالآءة« »أساس وانظر إهالآك4. ني استقصى فقل برجيه 
(١٣٣٨.)

يوش:ني وممن لهم، والعقوبة بهم الإتفاع هنا■ الوطأة )ومعي • الخطابي نال ( ٣١
.٢٨٨. \إا/لأ\ النن«; »معالم أصاتهم(. التي الشداد الع وهي والجدب، القحط 

مسلم!(، ٨٠٤)للبخاري! << الصحيح )رالجامع وانظر (• ١٤٤٢)داود«! أبي ر>سنن )٤( 
(.١٢٤٢)ط-بم: ابن (، ١٢٧٦)اني! للت>>اوجتن<< (، ٦٧٥)

٢٨٧



توقل المارك، الوادي هذا في صل ت فقال ربي من آت الليلة ارأتاني 
.٢١١حجة((في صمرة 

هوالمارك! والوادي حبريل، -؛ الحاففل يقول كما - هو والأتي نلت؛ 
الحافظ!ئل أميال. أربعت المدينة وبين بينه البقح، بقرب وهو الُقثق، وادي 
المدينة،من رجع لما ئبعا أن ك، المدينة أحبار ر) في بكار بن الزبير روى 

)العقيق(مي فالأرض، عقيق ^ا فقال! مكان من انحدر 
عنهوالأوزاعي معمر رواية من - الزهري - الذهبي الإمام فال -  ٨٤

الأرديالحارث بن الطفيل بن عوف أخبرني ىل! . عنه الأوزاعي لفغل وهذا 
!— لأمها عائشة أخي ابن هو و- 

بامحها،لها دار في كان الزبير بن اف عبد أن بلغها وه عائشة أن 
بيععن عائثة لتنتهيذ والته أما فقال! الدار، وا.ك بع الله عبد فتحط 

عكها.لأحنرذ أو ،، ٣vربا
أكلمه،ألا u^، فه ى: ذلك. كان ! قالواذلك؟ أنقال u_: قالت 

الموت.وبينه بيني يمزق حتى 

كله.أمره في يذك افه فنقصّه إياه، هجرتها فطالت 
تكلمه.أن فابن عليها، يثقل أنه أحريرى بكل فاستنفع 

بنالأسود بن وعثدالرحمن مخرمة، بن المسور كلم ذلك! ؤنال فلما 
كلنا؟قالا! لهمِا، أذنت فإذا تاذنا، يثم ؛أرديتهما، يئملاه أن يغوث، عبئ 

عاتثة.على يدخلاه حتى 

تثعر.ولا فليدخل، كلكم نعم فقالت،! ذلك. ففعلا 

ومأ*اما(. rrrvj ١٥٣٤)الصحح«: »الجا،ع )١( 
(.١٥٣٤)٣اy^٣ انرق«: »ذح )٢( 
مجازآالقوم علس أطلق رند ومنزلهم، النوم محلة ومر ربع جمع الرباع! )٣( 

)رع(.(ا؛ الممباح ر> 
)نقل(•السابق المصدر الوزن. وهو الممل من ،(: Jipيصل )٤( 

٢٨٨





كمايصلون بالأجور، الدثور أصحاب، ذهب، اف! رسول يا ذرت أبو قال 
لماوليس بها، يتصدقون أموال فضول ولهم نصوم، كما ويصومون نملى، 

به.نتصدق ما 

منأدركت، ثالتهن، أنت، إذا كالمامت، أءل٠ائح رأفلأ •' اض رسول قال 
أحمدوعند - بمثل سل من إلا حلمك، من يلحقك ولم سبقك، 

ءملاك؟«.بمثل أخذ من إلا داود: وأبي 
اممه.رسول يا بلى قلت؛ ث قال 

وتكنرهوثلاثين، ثلاثا وتحمده وثلاثين، ثلاثا صلاة كل ذبر ر'تنح قال؛ 
ولهاا٠اااائ١ له له، ثريالن، لا وحده اف إلا إله بلا وتختمها وثلاثين، ثلاثا 

ئديرلأى.شيء كل على وهو الحمد، 
زبدمثل كانت، ولو ذنوبه له ارغفريته ذللث،؛ بعد داود أبي رواية في حاء 

الحرلألإد
بنئ عيحيننا دي، محدننا وسأذؤ: البخاري الإمام نال -  ٨٧
المملولن:كبشة أبي عن عطية، بن ان حعن الأوزاعي، حينما بوص، 
؛اف رسول قال • يقول .٢ عموو بن اشّ عبد سمعت 

منهابخصالة يعمل عامل من ما العنز، منيحة اعلاهى حمله، أربعون ١٠
.الجنة١١بها الله أيحله إلا موعودها: وتصديق ثوابها، رجاء 

أحمدتوأحرجه ، ١ صّآي ( ١٣٨٩)ث الوارمي« د»ّس المعروف الدارمي« هند ))م)١( 
(٧٢٤٢ ) ٠\A^ا\^r ؛حبان: واض صاأ1، )؛•ءا( داود: وأبو:(YO ،)<ان«;»الإ

به.ملم ين الوليد طريق من ه/عهم 
ويقعالكثير، المال، وهو دثر جمع • والدثرر • ص١٤٢( ١٥٠٤)داود<ي: أبي ررصستن )٢( 

)دثر(.»الهاة«: والجمع. والاض الواحد محلن 
)زبد(.ت للفيوعي المنيرك( ))المصاح الماء وجه على تطفر التي كالرغوة رغثره الحر من • والزبد 

يملهااوا0 أو الشاة الأصل: في بالكسر المحة الجر«: »المماح ني جاء )٣( 
كلعلى أطلن حتى استعمال كثر ثم اللبن، إذا يردها نم لبنها يشرب رجلا صاحبها 

)المنيحة(.والأمم أعطيته، وصرب: نفع باب من رمحا( )محته( و عطاء. 



وتشميتالسائم، رد من العنز؛ منيحة دون ما فعددنا ان! حفال 
خصنبع أن امتطعنا فما ت ونحوه الطريق، عن الأذى ؤإماطة العاطر، 

حصالةعشرة 

-همل حدسا مؤمن، بن الحكم حيننا ت >ةءلبج ملم الإمام قال -  ٨٨
،:Jliاث عبد ن جابر عن عطاء، ص الأوزاعي، عن - زياد ابن بمي 

فقال، اضرمول أصحاب من أرصين يقول لرجال كان 
•ثئآ النه رمول 

فليمكأبن، فإن أخاه؛ ليمنعها أو قليزرمها أرض فضل له كانت ُمن 

وأبو(، ٦٤٨٨)ناو«: »المني أحمد وأحرجه (، ٢٦٣١)المحيح«! »الجامع )١( 
وّ:، ١٨٤؛/الكرتم،«: »المنن ني والمهفي ،/؛■؟ل والحاكم: (، ١٦٨٣)داود؛ 

به.الأوزاعي ص >ق س ( ١٦٦٤)
\سمثني ( ٢٣٤)•البخاري وأخرجه اليوع، كتاب ( ١٥٤٤)سلم«: »صحيح )٢( 

والبيهقيالمزارعت، محاب ( ٥١٨٩)حبان ابن أخرجه كما الهة، في ( ٢٦٣٢و)والمزارية، 
>قمن كلهم انزارئ كاب ( ٢٤٥١)ماجه وابن ^'T\< >>اون«: ني >ذ، دة عص 
•به حام ص طا، عن لأوزار اص 

٢٩١









الأوزاعيعن روي ْما جهم 
وأحكاممح«اممقه فى أقوال من 

أولا:

فيتعليلها محبها أحكام من بعض في ؤإحاباته أقواله من )مقتبسات 
الإسلامشخ وعصرنه كلميه ير« »الكاب في; المدونة رالنتر* ))الجهاد 

.٢١٧١٨٦ّة آلخور الفزاري إسحاق أبي الإئ، 
أنمنهن حيف إدا السبايا ارأيت ت للاوراعي نلت ت اممحاق أبو قال - ١ 

هذهالثياب، فوق ت قال آ يفتشن كيف شينا؟ معهن حنأن قد بكى 
>آ'ا(لآا.ضرورة. 

والسرجوالمناطق الرف بيع عن الأوزاعى وثل قال؛ الغزارى - ٢ 
٣٠٠المحلأة،  منت وقال ذلك فكره بالنسيئة؟ نحيب؛ فيها له ' ٠٠

يبعهفلا ا بيعه أراد ثم نحبب، فيه له ممن شيئا الفيء من اشترى 
)٧٣(مساومة. يبيعه ولكن مراحة، 

مصاحفمن مصحف ت قلت الأوراعي سالت نال؛ المزارى، نا - ٣ 

حمادء.فاروق الدكتور الفاصا أخينا وتحفيز درامة ر١( 
أرقامو-نكر اكب! فلزم »الم« تحاب في ام انأرقام بعدم: ياني الرقم هدا )٢( 

القادن.الحواشي في الصفحات 
)م)(»الير«ص'ااا.

والمقصود)صّحف(.  ١٨٦ه/ان« »الا!الكتوبة للمحق الجامع هو ت لغة الصحف )٤( 
حرمتها.ومعتقدون يقدسونها الي الدينية كتبهم فهي ج اللغوي السنن هذا هنات الروم بمماحف 

٢٩٠



إلي•أحب يدفن ت نال يحرق؟ أو أيباع بلائهم، في أصبناه الروم 
نركهم؟إلأ،.وفيه كتف قال: ياع؟ أن ترى ولا قلت: 

منمصحف عن وغيرهم والأوراعي صميان ومحاك إمححاق: أبو قال 
يجئلم إن : فقالواالعدو؟ بلاد في أصبناه الملمين ، مماحف
(٤٠)فبع• المشم، في جعل صاحبه، 

عليه،يقوم وهو المدو، بادئ في أصبناه فرس للاوزاعي: ن، قل
الإمامعليه يحمل أن إلئ أحب فقال: اف، سبيل في ٢ ل حبس 
ذللن،فثل محتل كان وفد كان، كما )حبس( عنده فيكون رحال، 

(^٤١)يقسم. فقال: عنه، 

منهمفأصبنا مدينتنا، على عدو بنا نزل لو أرأبت، للاوزاعي: قالنؤ 
كانإن قال: فيها؟ المدينة وأهل الغنيمة، أصابوا الذين أيثترك غنيمة، 
فأصابواالمدينة( )أهل إليهم فخرج ونحوم، الن-يبؤ بنهر نزلوا الخدو 
العدوكان ؤإن الخمس. بعد المدينة أهل دون لهم كانت، غنيمة: منهم 
بعضهم،ب، يعقالمدينة( رأهل إليهم فخرج قريبا، اللينة على نزلوا 

المددواتيهم الطعام، إليهم يحمل من ومنهم يحرس من فنهم 
ومنالخمر. بعد الغنيمة من أصابوا فبما حميعا ثركاء فهم )منها(: 

(٤٨)ونلبوا ملوا الدببج: نهر على نزلوا الدين إلى خرج كان 

.١١٩. ١١صرا/)ا(»السر«: 
.١٢٠. ١١٩)آ(»اور« 

•)حبس، »المصاح«: )حس(، والجمع )حبيس( نهو وكه، وحفه: به )٣( 
قريبه.س أنرنا كما )حبسأ( لعلها؛ )٤( 

)ت(»السر«ص"آا.
السلت،،س نصبهم أعهلوا ! ومحنبواالغنيمة، وهر النقل س نميهم اعفوا ملوا؛ )٦( 

علبهو،كون مما قرنه ص الحرب، ني القرنين أحد ياحذْ ما _؛ الأثير ابن يقو!، كما ئ واللبح 
»الهاية«،لوب. اتم، ممعرل،، بمعنى نغل وهر وغيرها، ودابة وئباب، صلاح مءن ومعه 

)النمل(.المنيرك،؛ ))المصباح ؤيتفلر 
٠١٢٢صير«ث ))ال)٧( 

٢٩٦



مننحة،أو حيل فبيتهم المدينة، عن العسكر رحل لو أرأيت ت قلت - ٧
أي- نال متسلع؟ أو دابة من يخلفون مما شيئآ منهم فأصابوا 
شرك-اءالمدينة وأهل أراهم بعد، واحد أمر هدا )كأن -ت الأوراعي 

المدينة،على ينزل أن يريد لهم عسكر حاء فلو ت قلت أصابوا. فيما 
أوملن على شيئا منها فاءصابوا مسلحة، أو حيل إليهم وحرجت 

بعدخاصة لهم يكون ت قال شيئا؟ منهم فأصابوا فقاتلوهم، ثلاثة، 
نمالمدينة، على أيضا نزلوا ؤإن ؤينعلود هؤلاء وسلب الخمس، 

(٤٩)ونهلوا. سلبوا ت فقاتلوهم قوم، إلهم خرج 

معهمفيخرجوا ، عناما المدينة من يخرجون فالحرص I له فيل - ٨ 
فيعيبالمدينة، باب عند عقب ولهم وسيران، يحرمان ان فارم

شيئا؟العدو من الفارمان 

استغاثالو الغارسان كان فإن الخص، بعد للفارمين هو فال! 
المدينة.أهل بمنزلة فهو المدينة وأهل العقب أغاثهما 

الرمكار؛، الناس فأبصر العكر، فى معنا يمنى كان مستأمن قلت؛ - ٩ 
اهن. إلى أنطلق أن لي أتأذن ت للأمام تؤامن المفقال طلبها، يريدون 
الفإني الماس، دون لى وتكون فأركبها برمكة منها ء وأجي الرمك، 

معكم؟المشي أطيق 

.١٢٣. ص٢٢١ »اور«: )١( 

عزمن لمال، الأمر لولن طوفون الذين رهم ت وكفار ككافر عاص جمع اس؛ الغ( ٢١
أهلعن الليل نمض والعز؛ ؛ ان« »الاإفي فال الليل، في الرسن أهل طلب إذا ا ع

)النسل(.المنير«ت ))الصباح ؤينغلر الريبة. 
)يخرج(.أنها الفناهر )٣( 
والجمعمعإب، للن—ل، تتخذ التي والبرذونة الفرس ازمكة؛ ان«: ))اللفي جاء )٤( 

رماكوالجمع البرادين. س الأنثن الرمكة: الجوهري: ونال الجمع، جمع وأرماك رمك 
))المحاح«)رماك(، ))الالان«: وأنمار. تمار مثل القراع، عن أيضا وأرماك ورمكايت، 

)رملث،(.للجوهري: 

٢٩٧



صرورة•هذه الخص، بعد إياه بنعلها أن أ بآمأرى لا نال• 
رأه(لا،.

إلىيخرج جعل ثم معنا، فدخل تامن، مفجاءنا فرية، نزلنا قك؛ - ١ ٠ 
هذافيقول ب١ل٠تاع فيجيء العدو، عنها الملمون نفى التي القرى 

لي.كان متاع 

أفاحرجْظع لى بقى إنه 1 للأمام قال الخروج أراد حين كان إن نال؛ 
بشيء،فجاء إذنه، بغير خرج كان ؤإن له، فهو له؛ فأذن يه؟ فأجيء 

(٥٣)المقسم, فى وبقيته الخص، بعد رأى ئ منه نمله 
نصفه، ۴١٥به حشن، فما أخرج، أن لى أتاذن ت للأمام قال فإن ! قلت، - ١ ١ 

ففعل.فيه؟ علن خص لا 

بماله يفي أن وأرى ه، يخمألا له شرمحل حين صغ ما بني ت قال 
)؛ه(صله. جعل 

نفرفى انعللق -! سرية في وهو - معه ممن لرجل قال إمام قلتا؛ -  ١٢
وكدا،كذا النقل من فيها ولكم عليها، دللتا رملئ، إلى أصحابلئ، من 

ففعل.أصحابي؛ دون لي تكون دابة منها لي تجعل أن إلا لا، نال؛ 
لأنهسيئا؛ أصحابه دون له جعل حين الإمام صغ ما بثي قال؛ 
له.جعل بما له يفيء أن وأرى بقوتهم، أمحاص، ما أصاب، إنما 

\ه00)

إليهافيخرج رئة، اليبعث، الإمام قيل؛ لشيخه؛ إمحاق أبو قال -  ١٣
الفل؟رعبه قد أيضا و3كنه ذللئح، فضل فى نية وله الرجل، 

خارجاكان فإن قلتح؛ ذللئح. له فأكره الفاي، إلا يخرجه لم إن قال؛ 

»اور«)١( 
»اور«)٢( 
»المر«)٣( 

١٢٤. ١٢٣.

.ص٤٢١
.ص٤٢١

.ص٤٢١»السر« ;٤( 
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غائيالعزيز عبد بن عمر أكان للاوزاعي: قلت قال: المزارى نا -  ١٨
لمين؟المأمري 

أدركهثم ناصا، ففادى بهداهم، عمرة أبي ابن بعث كان نعم، قال؛ 
الملمين،من رحالآ I ذكروا قال؛ فاداهم؟ وكيف ت نلت الموت. 
الكفار.س برجلين 

المال؟بيت س الملمين أمرى يفادى أن الإمام عر أواجب قلت: -  ١٩
منواحدأ ولو المشركين، ياسرى أو بلغ، ما بالغا نعم، نال: 

u\to)\الكفار. من مشرة الملمين 

الملمين،أصرى ليفادى بأمان العدو بلاد إلى الرصول أرأيت قلن،: - ٢ ٠
لأنهلا، قال: علمهم؟ بغير شيئا أموالهم من يأخذ أن الم للمهل 
.٢٦٣٥٢)مهم. أمان في 

مدت له فيقال قتاله، فيريدون يؤسر، المسلم الرحل ؛ لمفيان نالت -  ٢١
ماقالا به؟ يمثل أن يفعل لم إن يخاف وهو عنفه، أيمد عنقلئح، 
(٣٦٦)نفسه. على يعين أن يم*جبنى 

أرامولا _، بدلك أرى ما فقال: ذلك، عن الأوزاعى وسألت -  ٢٢
فييدس أو به، يمثل أن يفعل لم إن حاف إذا ه نفعلى أعان 

.^٣٦٦٦٢)الخونة.

فيالنص هدا أورد ملم بن اف عبد فتيه ابن أن هنا: ويذكر قلتج: 

.>_rTY»اور« )١( 
.٢٢٣.  YYY»_»اور« )٢( 
.YYr>_»اور«: )٣( 
.YYA»_»السر« )٤( 
منه،دنا ت لل٠.رمتk ودش ، الغروب، وبين بينها ما تل ت الشس دئقت، ت الزمخشري تال )٥( 
)ينق(.للزمخشرى اليلأءة(ك اس ررأّ. غارمت، عينه ودنقت.، 
.YYA>_»اور«: )٦( 

٣٠ ٠





بزلم ْا بأس، فلا ت واختادطهم القتال معمعة في كانت إذا فقال! 
.٢١(؛٤٤٧)ذلك. ص لشيء سلاحه أو فرسه، 

تحتهالفرس فعقر للضرورة، المعمعة في الفرس ركب فإذا تا• قل-  ٢٦
القوم؟انهزم وقد الفرس، على العدو فطاو_ا I قلت، لا، قال! أيفمن؟ 

وهمالعدو، عاليه يهللب، أن الضرورة س تعد وما قلتا! لا، قال! 
منهزمون؟

الءلاو_،،في المسالمين دابة يقتل ولا مكانه، ليقف، ولكن لا، قال! 
،.UL،Jأن يتبعهم لم إن يخاف، أن إلا وسيكفونه، يتبعونهم الناس فإن 

(٤٤٩.>")

الآُناءتيإل محت ئ،و: _؛، تال: _؛>(، أبو ؛>_ -  ٢٧
قامت،أو الهلريق، بعمهم ، وJملح، بعشت، سرية عن أسأل 
أصحابهأصاب، قد كان ما بحد الأعظم، العكر إلى فانضم دابته، 

سيئا؟إياهم فراقه بعد أيضا غنموا ثم يغنموا، أن قبل أو غنيمة، 
إلىصاحبهم يقمل أن قبل غنيمة من أصابوا ما إن إلي! فكسب، 

بعدأصابوا فيما له وليس فيها، شريكهم فهو الأعظم، كر الع
(٥٧)شيء. غنائمهم في العكر إلى وصوله 

يصابونوالمقالبة، الروم من ثي العن I الأوزاعي وسالت، قال؛ - ٢ ٨ 
يبعهفلا صغيرأ، الروم سبي س أصست، ص فقال! كبارأ، أو صغارأ 

إنأنالئ، وعرفت بلغ، قد عبيدهم من با أصيومن الذمة، أهل من 
أءي~_،ومن منهم، سحه ولا بالإسلام، فمره أسلم، بالإسلام أمرته 

إلىتدعوه أن يالزملئ، لم أمرته، إن لم يولا يلغ، شد بيدهم عس 
شئنح.إن ، ر منهم وبعه الإسلام، 

.٢٥صء»السر«: )١( 
أ.ص00»اور«; )٢( 
.ص٥٢١»اور« )٣( 
)بح(المحيط،( ))القاموس وانغلر بمعنى. منه وياع باعه )٤( 

٣٠٢



أوالأديان، أهل أو الترك أو الحنش أو المقالة من أصب ومن 
إليهدعوته ما دينه وإنما يفصح، ولا يعرفه دين له ليس من غيرهم 
■٢٥أصيب ومن منهم• تبعه فلا مالكته فاذا لم، مفهو إليه أجابك 
متهم،نشت إن فبعه أبى، فإن وعالمه، الإسلام، إلى فادعه الكبار 

افه,إلا إله لا يقول: أن ؤإسلامه 

قالبه؟ذلك يعرف ولم بالسانه، فالها فان ءدث<؛ 

(؛١١٧)بعد. ضف ثم لم، مفهو فالها إن قال: 
يكونأو لمون، المبه وينزل للعدو، الحصن للاوزاعي: قلت 

فيقعبالبل، لم المفيرميهم صفح، في والعدو صفح، في الملم 
أوالأرض، إلمحح يفع ثم الحصن، حاط فى ويقع الحصن، داخل فى 

لمين؟المعر الله يفح نم العدو، صفح في يقع 

سهمهعرف فمن أغالب،، عليه العدو فيما ذللئ، من أصببا ما قال: 
الملمين.مقاسم في وصح ذلك من يعرفح لم وما أخذ"ه، 
اللقطة؟;مثابة ذللن، من يعرف لا  ١٠يكون أفلا قلته: 

لأنهالملمين؛ ّّْإع ٌن العدو أحرز ما بمنزلة ولكنه لا، • قال 
أيديهم•وفى حصنهم 

لأنهله، ذلك، يكره أو ثاء؟ إن أيبيعه فأخل-ه سهمه عرف فمن قلك• 
فييجعله ولكن يبيحه، أن له يكره قال: الله؟ إلى يه تقزيح قل- 

أخرى.مرة به فيرمى كنانته، 

أحدجيعرفه فلم ، ب، أغلعليه لمون الممما ذللن، من وجد وما قال: 
(؛١٩٥)يتموله. ولا منه، إليه أحوج هو مجن على به فليتصدق 

.١٤٩-)١(»الر«:ص٨٤١

. ١.١٧ :ص،" »اور« )٢( 
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ثانبأ:

فقهئي الأوزاعي رمؤخ عن تنم المصائر ني مدونة فقهية وأنوال فتاوى 
بص لا فيما والاجهاد التموص 

والفضة:الذهب صياغة على الأجرة في - ١ 
علىصائغا راطيو له: وقيل - الأوزاعي وقال - ت اتجري الإمام قال 

ذهب.نر وأعطته وزنها، مثل ذهب بدراهم ت لي صاغه خد 

بملح.لا قال: العروض؟ من عرصا فاعطيته قيل: بملح. لا قال؛ 

الولل.عن بدلك حدنن، 

الأشياء:هن صنفين فى السلم - ٢ 
فىمنها دينارأ ماة، مدنانير سلمت إن له! وقيل - عمرو أبو ال ق- 

واحد.أحل إر واحدة وصففن واحدة، بيعة كدا، في ودينارأ كداط 
،.CPالوليد عن الطبري بدلك حدث بذلك. باس لا -إ ال ق- 

الما ومنه فيه، لم، البملح شينا منه إليه ص-لمت، مما فإن • تتإ قل
فيه.لف اليملح 

الحرام.في لف القمل ويالحلال، يمضي ال ف- 

فىدنانير إليه دفعن، لو ولكن يمول - وسمعته -1 الوليد أي - قال 
يملح،ما منها وحديتلأ ثم ممئ ثمنا سلعة لكل تم ولم مختلفة، اع ّ

^،^٢،.اللف فد يملح: لا ما وهنها 

الأرطال،الوزن وهو الزطل س و)راطلت،( للخدي: الفقهاء« »اخلأذ، )١( 
)رطل(.ت المأحيط« )رالقاموس محراطالة باع ت ؤيقال 

ص٦٧٠ت شه المصدر )٢( 
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القلم:في والكفيل الرهن - ٣
الننمفي يزخد أن أكره الأوزاعي فال - اتجري: جعفر أبو قال - أ 
عنه(الوليد عن بدلك )حدثت كفيل أو رهن 

فلانةقرية طعام في سلفت إني له؛ وفيل -؛ الأوراعى - وفال - ب 
المريةتبك طعام تصيب أن مخافة بعينها، قرية طعام في لف الرفكره( 
عاليهأمنت قد الهلعام ذلك يكون أن إلا شيء، منه فاديوجد فيذهب، عاهة، 
عنه(الوليد بدلك )حديت بيعه وصأح العاهة 

السنةمضت وقد )يقول( - الأوزاعي يعني ~ وسمعته • الوليد قال - ج 
العاهة.من تنجو حتى يبيعها، ولا ثمرة في يسلف أن بمح لا أنه 

يمضيهحائز الحكم في هو )يقول( سمعنه أتي إلا أعلم ولا ت قال 
الوؤعفي وهو تأت، لم سنة ثمرة في أسلم إدا به وياخذ القاضي، 
َ ()٣

محروه

المثاعرهن في ٠ ٤ 

المشاع.رهن جواز إلى الأوزاعي ذهب 

رهنفى واختالفوا بكر! أبو نال ابوي؛ الميالمنذر ابن بكر أبو نال 
وسواروالأوزاعى، البني و)عثمان( ليلى أبي وابن مالك فكان المشاع، 
المناع^؛،.رهن يجثزون ثور وأبو والشافعي الحسن بن وهمتداض 

الفقهاء«;»اخلأف )١( 
صا<أ<.ازبق: المدر )٢( 
صا<ا'.سري: الفقها،« »اخالآف )٣( 
المابوري:المدر اش بكر أبى ص العلم« أهل مذاهب عش »الإشراف )٤( 
)إص.
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والشرطالقراض... - ٠

علىالعلم أهل من عنه نحفظ من كل وأجمع المنذر ابن بكر أبو غال 
دراهمه لف- كلاهما أو - أحدهما يشترط الذي - المقاربة - القراض إبطال 

معلومة.

ثور،وأبو والشافعي، والاوذاعى، مالك، عنه؛ ذلك حفظنا وممن 
الرأي.وأصحاب، 

المضارهفي يحالف العامل - ٦ 
وربح؛للمضاربة، المال إليه الما.فوع حالم، إذا أنه إلى الأوزاعى ذهب، 

لواحا-يملم ولا به، يتميى والفتيا الورم فى وهو ، القضاء فى له فايرم 
ب،.

لولدهوهب فيما يرجع أن للوالي هل - ٧ 
لولدْ.يهب، فيما الرجؤع للوالي أن ؛ ثءزفه الأوزاعي يرى 
فيواختلفوا بكر! أبو فال الُلمك< أهل مذامِح على ررالإنرافح فى حاء 

فولهذا فيه. يرجع أن له ٍناتفة! فقالت، لولده، يهبؤ فيما الوالد رجؤع 
ملُ"■١-'^ داكاض، الأدزاص، 

والكفارةالغموس... اليمين - ٨ 
مننعد راكنا قال! أنه عود مابن عن وروينا المنن.ري؛ بكر أبو ثال 

أحيهمال على الرحل يحالف، أن الغموس، اليمين ! لهاكفارة لا التي اليمين 
كاذباأمر على حلف، إذا الثمري! الحسسن وفال ٠ ٠ ،. ليقتهل٠هاا١ كاذبا 

من)تراصا( المال و)تارض( ت للفيومي ر>الممباح« في حاء ٠ المقاربة ت اأقراض ( ١ر 
رقرض(.)المضاربة( رم قاتل باب 

ا/ا'ا<لأالطم«: مدام، ض »الإماف )٢( 
.٣٨. \إ0؟ • لليهقي: الكيرى« »الن يفلر )٣( 
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أهلمن وافقه ومن الأوزاعى قال وبه . . . كفارة فيه فلس متعمدا، 

|ايمينصيغة حول - ٩ 
فإنهاباله، يفل ولم وكذا، كذا ليكونن أنهد أو م أنقال: إذا 
أيماناتكن باض يرد لم ؤإذا بالله، أراد إذا مالك عند أيمانا تكون 
كمر.

فىأيمان هي والئخض: والحسن، والأوزاعي، حنيفة، أبو ونال 
الموضعين

الإسلامسوى بملل الحلف في - ١ ٠ 
هونصراني، هو يهودي، هو يقول; حلم، من أن إلى الأوزاعي ذهب 
يمينكفارة عليه أن مجوسي! 

المساكينؤإطعام اليمين... كفارة - ١ ١ 
عئدميثا لإاخد>ءفم ُاؤودنج( تعالى؛ قوله معنى في العلماء خلاف جرى 

آوئنبآغ' قلعنزئ C أوثط تى سنك؛او< عشزؤ إطمام ئكثننةدأ ألأتي 
[,٨٩لالماتادةت ,ه , , كسوتهر 

المساكينيجزئ أنه الإطعام: شأن في الأوزاعي إليه ذهب والذي 

Su .\y\iAللقرطبي: اشِآن« لأحلكم »الجا.ع ، ٤٢٢.  ٤٢١/١٠»الإنراف«: )١( 
إلنتب حبث ٤ ٥ ٤ Y/ للجماص; الق_رآن« »أحكام »الإثّراف«، في المنذرق عن 

الغموس•ا~بن ني بالكفارة نوله الأدزاعي 
،٤١٢/١»الإشراذ،«: وينظر: . WojAللنريي: النرآن« لأحكام »البمامع )٢( 

.٣٧١؛ا/البر: عد لأبن »اكمهد« 

.٤٢٤/١المدر: لاين »الإثراف« )٣( 
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عليهيقع ما أنل يجزئ أنه إلى عمرو أبو ذهب ت الكوة ثان وفي 
واحد.ثوب وذلك الاسم، 

ثوبنصف لأنه مراويل يجزنه لا الأوزاعيت ونال، 

مرارأاليمين الحالفا تكرار - ١ ٢ 
مرارا،الواحد الشيء خى يمينه يكزر الحالف فى العلماء أنوال تعددت 

واحدة،تكفيه هل الكفارة، حيث، من متفرقة. مجالس أو واحد، مجالس فى 
عندهم.تفمّيل على تتعدد؟ أم 

واحدةكفارة تجزئه أنه ت قهقه الأوزاعى عن والمقول 

بيهيتهالحنث على المكره . ١٣

ليمينالخلماء عرصى اليمين؛ بأحكام المتعلقه الفقهية ائل المفى 
كرها.الحنث، إلى ملجأ شيء على يحلم، المكره، 

فاحنثهاشيء، على تا حلغ امرأة في الأوزاعي عن جاء ما ذلك، محن - أ 
الذيهو أنه لما عليه، كفارتها أن من كرها. الحنث، على حمالها - زوجها 
بيسهال؛،.الخثح على أكرهها 

يرىلا كان فانه الأوزاعي؛ عند المكره طلاق بحكم بدكر وهازا - ب 
ثئاأْ/طلأقه 

\إس.»الإنراف«: )١( 
ار/ا-أ\.للقرطي: امآن« لأحكام »الجا.ع ف: انمد.ر )٢( 
٦•؛؛.-  TIa'0ب: ر لأبن >>اومف<< رطر \إ\<أد »الإنراف«: )٣( 
ا/هأأ.»الإشراف«: )٤( 
.iTAl\yللقرطي: مآن« لأحكام »الجاْع )٥( 
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الطريقوقطع الحرابة أحكام من . ١ ٤
إذاالحادب على الحدود بإيامة هث اض أم المدر: ابن بم أبو قال 

ؤإئ،اذكره: حل اف فقال اد، بالمالأرض في ومعيا معحاربة نشن: جمع 
آويمتاوأ ]آن سادا أ'لأزني ق ومعوف درنولم ه ١^ جردأ 

د:للك>آلأزبجأ ض بممدأ آذ جلف نذ دأرجل4م س آبي يمثلح آن 
^٠[.]١٧ iY/ر.اه ءظي؛و عداب آلاخرؤ ؤ، دلهر آلدبآ ف، حرى له،ر 

وقتل،سلاحه فشهر بيل، ال، أحافإذا يقول: الأوزاعكب وكان قال؛ 
هوؤإن مصالوا، فقتل صلب، مالأ! وأخذ تتل ؤإن قتل، مالأ؛ يصب ولم 

منلطع دما! يصب ولم أحدأ يفتل ولم  ١٠المال وأخذ السلاح شهر 
خلاذرا/

الموارعةأحكام من - ١ ْ 

الأرضعن وسئل - الأوزاعي: وفال - العلمري: جعفر أبو الإمام قال 
مكروه._: فقال - الثااثن على أو الثلن،، على أو الصف، على نمر 

أبي،بن صرو حدثنا قال؛ الرقيق ابن بذلك رحدنني، ت جعفر أبو فال 
ءث،(لآ،.الثيي ملمة 

القتلحذ أحكام هن - ١ ٦ 
يشتركونوانمتي، والمجنون والماثل البالغ في الفقهاء اختلاف جرى 

والأوزاعي،المرى الحن إليه ذهب والدي الما.إ يشارك ١^٠٧ قتل في 
قتللا أي - قزدأم ولا ديه كلهم عليهم 

كثير:لابن الطم<< القران »تسر وانفر ا/ا*اه، المدر: لابن »الإشراف« )١( 
.WUt؟

.١٢ص• للطرق: الفقها،« »اخلأف )٢( 
رنفره-ا، . أ/إ-ا المدر: لابن م« العلأض .ذاب ض »الإثراف )٣( 

.٤٨٨. ( ١٨٢٨.  ١٨٢٦)نمدالرزاق »اومض« 
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بالمسبا_ااكفااة 

الكفالة)أحكام عزان تحث الفقهاء« »اختلأف في اتجرى الإمام قال 
أجل.إلى الرجل بوجه يتكئل الرجل في - الأوزاعي ومال - بالقران 

عليه.ما صمن ؤإلأ به، جاء إن -ت ال ق- 
أجل؟من يقرب مهل له؛ قتل 

صمن.ؤإلأ ، به جاء هو فإن يجده؛ أنه يرى ما بقدر بمص ال ق- 
٠عنه( الواحد عبد بن عمر عن ينالك رحدت 

الصيام:أحكام من . ١٨
ناسيا.نرب أو أكل فيمن أيضا واختلفوا I البر عبد ابن عمر أبو قال 

ثور،وأبو والشافعي، والأوزاعي، ذنب، ابي وابن الشورى، وفال 
وينمعليه، شيء لا وداود. وأصحابه، حنيفة وأبو وأحمل، ؤإمححاق، 

التابعينجمهور قول وهو صومه 

اليرابةعقوبة في الأحكام ترتبب -  ١٩
استنباؤلمعرض في السائس بإشراف الأحكام« آيايث، ))تفسير في حاء 
قدرنولم أس أل!ذ جردأ 'ؤإق٠تا تعالى؛ فوله من الأحكام 

خكن،نن وآرثثهم أيديهنِ ثئفع آز آز ]آن ٥^١٥١ أ'لأربج، 
عدام،ألاحرء ف، دلث،ر آلألأف ة جرى لهنّ د'إاى ألأنح، مرنث، بمددأ آد 

علىتدل الأية لفح: المن آخرون قوم وقال : لالماتاJة[ ا'لآية .[4 عثليث 
الجناياُت،.مءن بها يليق ما على وتوزيعها الأحكام ترتيث، 

المال!أخد على اقتصر ومن وصلب، قتل المالI وأخذ قتل )فمن 
مالأ:يأخذ ولم يقتل ولم التل أخاف ومن خائف، من ورحله يده لطعن، 

الأرض.من مي 

الثاني(.)الضم سرتم،: الفقءاء« »اخلأف )١( 
لأإ\<\\.البن: ب لأبن »اكمهيال« )٢( 
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وهووالأوواعى، قتادة إليه وذهب عباس، ابن عن عطاء رواه ما وهو 
العالماء(روأكثر الحنفية، س والصاحبين الشافعية مذهب 

اليكاحأحكام من - ٢ ٠ 

لمة،مالملمين إلى تخرج الحربية المرأة في اء العلمِأقوال تعددت 
الزوج؟أسلم إن الخكم فا 

أنقبل الزوج أسلم إن •' وآخرون والشافعي الأوزاعي إليه ذهب الذي 
العدة؛انفضت إذا إلا الفرقة تحمل ولا امرأته فهي حيض! ثلاث تحيض 

بعدالإسادم في معها اجتمع إن عاليها له سبيل فلا العدة! انفضت فإذا 
حديدربعقد إلا له تحل ولا ذلك، 

الحماملحول رأسه؟ غسل للمحرم يجوز هل - ٢ ١ 

وكان،، بالهاءر رأسه المحرم ل يغبان باس لا الأوزاعى• قال - أ 
الماءيزيده لا ت ويقول محرم، وهو بالماء رأسه يغل الخهل١ب س عمر 

شعثار؛،.إلأ 

بدخولباسا برى لا الأوزاعي أن > العلم أهل عند والمحروق - ت 
ا.الحمامر المحرم 

الصيحبصلاة التغليس - ٢ ٢ 
والأوزاعي،سعد، بن ن، واللب، ماللن، وكلام •' البر عبد ابن نال 

اكاز:القسم اص، انمحلي سو الشيخ بإشراف الأحكام« وات »شبر )١( 
.ص٤٤١الراح: مم القالسابن، انمدر )٢( 
الر:محي لأبن »المه؛د« )٣( 
يالدىتعيده لقلت ٠نلني تغت. نص: ارس ■ ٣٠)نعث( نص )شعثا( الشعم ثعثه )٤( 

)شمك(. ٢١ص؛ »اوماح«: 
.٢٧١؛/>>اكمهد<<: )٥( 
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وااتسسةالذبائح -  ٢٦

باسمعليها منى إذا النمرانى ذبيحة - الأوزاعي فيهم - نوم أحاز 
علمهمع النصارى ذبائح أكل أباح ند تعالى الله إن ؛ وقالوا. . المسيح. 

ذبائحهم.على المح باسم يهلون بانهم 
•والشافعي ، وماللث، وزفر، ومحمد، يوسف، وأبو حنيفة، أبو وقال 

المحبامحم عليها سموا إذا ذمحايحهم لأتوكل 

ب؟.فيالأسة
.اّء خنزير في العلم أمحل )واختلف ت الجحاص بكر أبو قال 

,وكل.لا أصحابنا: فقال 
مبأكل بأس لا دالأوزاعي؛ والشافعي، ليلئ، أبي وابن ماك، وقال 

الم،ش يكون شء 

الهرأةوعفو القصاص... -  ٢٨

العفو،وإليهم القصاص، لهم الذين الأولياء في العلم أهل أقوال تعددت 
اءللنليس • طائفة فقالت، اء. النعفو على الكادم في واصحا ذلك وظهر 
ثبرمة،وابن والزهري، وقتادة، البصري، الحسن إليه؛ ذهب، ما وهو عفو، 

،■والأوزاعيل معد، بن والليث 
عنسئل أنه الأوزاعي،ت عن أبيه، عن الوليد بن الماس وحكى 

أرادإن عفن يرثن اللاتي لياء محل قاتال عر المة قامت إذا القتيل 
دونالرحال من أوليائه إر والعفو بالقوي الأخذ قال: قتله؛ الرحال 

المالأن.

الجماص:كر لأبي القرآن« »أحلكم )١( 
.1TTA؛/»اكهيال« وانفلر ، ١٢٥. ا/أآا شه: المدر )٢( 
>>اومش<<وبمفلر . ١٢٥.  ١٢٤٨للمذرى: العاوم« أهل مذاهب عالئ »الإثراف )٣( 

.١٥.ا/أا • لبدالرزاق;
.yA\^o( ٢٨٢٠٠)»الأسذ5ار«: )٤( 

٣١٣







هدية،العدو صاص، له أهدى الباب، صاحب، أن فلو للأوزاعى! قالتا 
الئ،أحب، يردها ؛ هال،يرذها؟ أو اليلثا، أحب، يملها أن ملطية، صاحت، أو 

إذاالمائفة نماحث، نالته: بمثالها. ويكافيه لمين، المبين قهى نبلها فإن 
كانفما الجيش؛ ذلك بين تكون قال! هدية، الروم صاحث، له ناهدي يحل 

لمين.المغنائم في جعله ذلك! سوى وما بينهم، مه نطعام من 

أعلم- زعموا - الفقهاء أئمة من أحد ليس البر؛ عبد ابن عمر أبو قال 
قولناهو ؛ هداوقوله الأوزاعي، من الجهاد ائل بم

السفرأو المرض الإملاء...ئم في ■  ٣٦
فاشهدافر، أو مرض ثم امرأته، من ألي )إذا الجماص: بكر أبو قال 

الجماع:على يقدر ولا افر، مأو مريض، وهو جماع، غير من الفيء على 
الأربعةفي ولديتط إن وكن.للثح امرأته، وهي يمينه عن فليكنر فاء، فمد 

إيلأءولا الفيء، على يشهد فإنه لهنان؛ الطرده أو حاصسنؤ، أو الأشهر، 

والإرث- المريخي طلاق -  ٣٧
ورثتهبإذب زوجته طلق إذا المريض أن الأوزاعي؛ عن المصادر نفلت، 

ترثهلم ها نف^1^^، أمرها، ملكها ؤإن مات، إذا 

واحدةبكلمة الثلاث الطلقات .  ٣٨

ئوقعها،تلزم واحدة بكلمة طلقات الثلاث أن إلى الأوزاعي ذهبط 
غيرْلزوجا تنكح حتى امرأته له تحل ولا 

.١٤.  ١٣٨الم; عبد لأبن »المهد« )١( 
ا/ه\/"ا.امآن«: »أحكام )٢( 
.V'،A/'،U( ٢٦٣٢٢)الر: مد لأن الأممار« نقهاء واوا،ب الجامع »الأطدكار )٣( 
(.٢٥٠٦)؛ نمه ر الممن.)٤( 

٣١٦



والطلاقالخلع... . ٣٩
بينهماميراث ولا بائنة تطليقه الخلع الأوزاعي• )وقال البر• عبد ابن قال 

.٠١٠مُءن-(-أي 

•،.الطلاق...واسْ

مالا أم طلاق يلحقها هل المختلية، في العلماء اختلاف حرى وفد 
فيدامت ما الطلاق يلحقها الأوزاعي: به فال والل«ى عدته؟ في دامت 

بالخلعأخذه يحل فيما - ٤ ١ 
ناشزة:كانت إن مريقة؛ وهي امرأته خالع رحل في الأوزاعي عن جاء 

الرجعة.عليها وكانت عليها، رذ نائزةت تكن لم ؤإن ثلثها، في كان 

منهايشين ولم أصدقها، ما جميع على بها يدخل أن قبل خالعها ؤان 
بلءلكأرى فلا بها؛ يدخل أن قبل النكاح فخ على اجتمعا إذا أنهما نشوز؛ 

اارهداعأحكام هن - ٤ ٢ 
رصاع.بعده فليس ت فهلامه واستمر لسنة، الطفل فهلم إذا • الأوزاعي قال 

•، ر الحولين بعد رضاعا يكن لم • يمعلم لم ضن ثلاث أرضع ولو 

ّا،-ماهىالأقراء

[.٢٣٨]lJ_،: رووه ئقثه يأمسهى يمبممتت وأت0لؤوإت ؤ تعالى؛ قوله في 

؛.U؛/AA( ٢٥٩٣٩)»الأسذلكر«; )١( 
؛.U؛/AA( ٢٥٩٣٩)»الأّتاولكر«; )٢( 
.٣٩٣؛/للجصاص: القرمح« »أحلكم )٣( 
؛/؛ا؛.ه: نفالمهدر )٤( 

٣١٧



نولوهو الحنض، I الأنراء ت جميعأ أصحابنا وقال الجماص; نال 
،•والأوزاعي١ الثوري 

الغلولرأ^ا.أحلكم من والسير... الجهاد في -  ٤٤
متاعونحرق الغال: عقوبة محي قوله الأوزاعي ص البر عبد ابن نقل 

دابته.منه تنتنع ولا وسرحه، عليه التي وثيابه سلاحه إلا كله، العال 
ؤيعانبيحرق. لا فانه غز، الذي الشيء إلا كله، متاعه سائر ويحرق 

ذلأدص.عر 

والصيامالهلال... روية -  ٤٥

الهلالعن والأوزاعي واللث مازكا اك قال: لم مبن الوليد حدث 
..الهار.أول من 

تجيء.الي لليلة هو •' فقالوا 
بنعمر بذلك )وكتب •' الأوزاعي مال البر؛ عبد ابن عمر أبو قال 

رذفغيه الهلال،: تروا حض ضلروا »ولأ فوله وأما ه. الخطاب 
الحجة®:وذو رمضان يقصان: لا عيد ءيهرا .: فوله اول من لتأويل 
فإنتروه، حتى تفطروا ®ولا قوله: لأن يوما، ثلاثين من ينقمان لا ألهما 

نعمن رمضان كون على دليل ثلاثين®: العا«ة نأكمالوا عليكم همم 
حجةبها وكفى نلنا، ما تثبت المشاهدة فإن الدليل: ٥^٠١ ومع وعشرين، 

ذكرنا(أ؛ا.كما 

ايايس!بعناية الأحكام« آيات ير »نف، ٣٦ا/؛ للجماص; الدرآن« »أحتةام )١( 

المغنمني غل ت يقال الممة، نبل الغنيمة من سرنة والالغنم يي الخيانة I الغلول )٢( 
١٦٩- ت »اوهاية« غال. فهو ت حفية شيء في خان من وكل غال، فهو علولأ ينل 

)غلل(•
.TT/T»اشهد«: )٣( 
١١لمدر )٤(  .١٦٩.  ١٦٨^للقرطبي: القرآن« لأحكام ))الجامع واظر ■ا/هأا بق:  ١١

٣١٨





وفيواللئة، الحر في ذلكنه: على المقدور في الذكاة ءك المي وبين 
، ١١شئت يما الدم ارانهر ت بقوله دمه قح بت ذكاته على القدور غير 

اكل،.فلا يخزق لم ؤإذا فكل، ، حزق١٢"إذا الماضأا،ت في وقوله 
الميتةبتحريم اف وحكم الوجهين، هذين إلى منقسمة الدكاة كانت فلما 

عليهنبيه لمان على ذكرنا الي يالمنة المذكي منه واستثنى عاما، حكما 
محرماكان الجنين! في موجودة الصفة هنْ نكن ولم لام، والالمائة 

ykLiaj .الآوة(ل"'أ؛

المرتدحكم - ْ ٠ 

٤)الحرب،يدار لحق إذا دمه يمنزلة المرتد مال أن إلى الأوزاعي ذهب 

صرورةغير من والخنزير والدم الميتة أكل حكم - ٠١
ِا5لالرجاب في يقول الأوزاعي )وكان »الإثراف«: في المزرى فال 

أيوقال لمانين. يفرب، أن أرى قال! ضرورة، غير من والخنزير والدم الميتة 
دونالأكل حال على تعزيرآ الإمام يعزره الأوزاعي؛ مذهب وعلى بكرت 

الحد(رى.

يصلي:يرى الكافر في -  ٠٢
ملمينقوما صحث، نصراني في يقول كان الأوزاعي أن اللم أهل ذكر 

الت فقفؤ قال ومالي. نفي على خفتكم I قال ثم معهم، فملي سفر، في 

)عرض(.»المصاح«; له. ريش لا سهم المفتاح! مل المعراض؛ )١( 
)حزق(.I << )رالمباح منه. نفذ القرطاس! الهم خزق نقذ. )٢( 
^ا\\\.ساص! اكرآن<< >>أيم )٣( 
'آ/اتر( ١٥٧١)! jLJ؛لأبن »الإشراف« )٤( 
٠٣٤٩. ٦ا^^r ( ١٧١)•ه! نفالمدر )٠( 
٠٤١٧. ( ١٧٨٧)»الإثراف«! )٦( 

٣٢





رمضانفي أهله ا1محامع -  ٥٦
حنيفةوأبو الثوري، وقال . . ). I البر عبد لابن ))التمهيد،( في 

ثور؛وأبو حي، بن صالح بن والمحن والشافعي، والاوزاعي، وأصحابه، 
عندهموالكفارة والكفارة. القضاء عليه ت نهارا رمضان في أهله المجاهع في 

لمفان متتابعين، شهرين صام يجد؛ لم فإن رقة، عتق ٠ الظهار كفارة مثل 
مكينا.محتين أطعم . يتهي، 

عنالعجز عند إلا الصيام: إلى الكفارة هذْ في عندهم سيبل ولا 
علىالقدرة عدم عند إلا الإطعام! إلى فيها عندهم سبيل لا وكيلك العنق، 

٢.ّواء(أ الرتبة في الظهار ككفارة الصيام؛ 

للعبدالوصية فى .  ٥٧

تجوز؟لا أو تجوز، هل للعبد الوصية في الحلم أها اختلف 
إذاحائزة هي الحكم؛ عبد وابن والأوزاعي، وماللئح، النخص، وقال 

لعبدْ.أوصى 

علىكلامه وفي ■ القرآن(( لأحكام ))الجامع في القرطبي ذلك ذكر 
فيوالهداية الكفاية الراح; فال! الوض في توافرها من بر لا التي الشروط 

ولاالمصلحة. وفق على التصرف عن العاجز إلى تفوض فلا التصرف، 
منهيتاتى ه نففي مامون لأته الحبي؛ إلى الوصية تجوز بل الحرية، يشترط 

الدكروص.الحز فأنبه تفيدئ، 

القرابةلغير الوصية في -  ٥٨
فقالجون. محتا القرابة وفي القرابة غير إلى لاوصية علماؤنا عرض 

إذاوأصحابهم! والشافعي حنيفة، وأبو والأوزاعي، الثوري، وسفيان مالك، 

.١٩٩-  ٣١٩Aرالقران«: لأحلكم »الجاْع وانقل ، ١٦٥.  U١٦/؛»المهياو«: )١( 

.١١٤/٣امأن«: لأحلكم »الجا.ع )•١( 

٣٢٢



فعل-ْا وبس صع، ما جاز ت محاجنن غم أو محتاجين قرابته لغتر أوصى 
وعائنة،صر، ت قول وهو ا حنبل بن أحمد قال وبه البر- عبد ابن نال 

أهلوجمهور جير، بن وسعيد وقتادة، ومجاهد، وعطاء، عباس، وابن 
١٣.،

والوراثة-القصاص ٠٩

المجتمعسلامة على والحرص وضروراته، بالإسان الاهتمام مظاهر من 
Cبالقصاصن تتعلق فقهية بحوث من عليه شر ما ت العاتية الظالمة العوادي من 

كبارا.أو صغارا ورثة يخلف المقتول فى الطر وحهات تحدد ذللئ، ومن 

حتىبالصغير يستاتى ت الأمصار وعلماء الاجتهاد أهل من طاتفة فقالتح 
القاتل•س القصاص أمر في رأيه ويرى يبغ، 

ليلى،أبي ابن قال وبه المير، يد بن عمر عن الفول همدا روي ومد 
ؤإسحاق.وأحمد، والشافعي، ثبرمة، وابن 

بلؤخينتغلر أن وجب إذا - المنذر ابن يقول كما - القول هذا وعلى 
عليهالمغمى وإفاقة  ٠٠غائبهم قدوم ينتغلر أن كذلك وحب ت الورثة صغير 
مقامه.ورثته فتقوم منهم، 

قبلالقاتل فيقتل القصاصر، مسؤولية يتحملوا أن للكيار آخرون• ونال 
والأوزاعي،ومالك، سليمان، أبي بمن حماد عن المروي وهو المغار، بلوغ 

والعمالصعد، بن واللمثج 

٣٠؛ا/»اشهياو«: )١(  محاك:وحاء ( ٢٣٢٦٥) ١٦. مأ/ها »الأتنلكر«: وانظر ، ١
قريب،وشر، غنن من له أومن من لكل جائز ماض ذللئ، محع دس صنع، ما مض )•• 

وكاير(.مسلم وبعد، 
،٣٦٨/٩ب: أبي لابون »اومش« للقرطى: الفرآن« لأحكام »الجامع )٢( 

\\إ\\0.ندامة: لأن »اوغنى« ، ٥٩.  0A/Aلليهقي: آلكرى« »الن وينظر 
٣٢٣



فيالرضاع قليل - ٦ ٠
فيبعدهم ومن لف الاختلاف من جرى ما الممادر إلينا تحمل 

ومميزه:الرضاع فليل أن الأوزاعي؛ إليه ذهب والدي الرضاع. بقليل التحريم 
الملينل١،•ش بحرم 

المغربفي الخوف صلاة -  ٦١
ومحمد،يوصف، وأبو حنيفة، أبو قال للجماصى: الفرآنك< >أحكام رش 

بالطائفةيملي والشافعي: والأوزاعي، صالح، بن والحز ومالك، وزفر، 
،.^٠٤١٢الثانية وبالطائفة ركعتين، الأولى 

وفقللحن مذهب ذكر بعد فقال الجمهور إلى ذلك القرطبى وعزا 
الدارقهلني:رواه حدث 

بالأولىيملي أن وهو هدا، حالآف على المغرب صالة في والجمهور 
ركعةوبالثانية ركعتين، 

المعلم:والكلب الصيد... _  ٦٢

الصيدمن الكلب، أكل إذا وزفر؛ إ ومحمد يوسف، وأبو حنيفة، أبو قال 
فولوهو أكل، ؤإن الباني صيد وبوكل صيده، يوكل لا غيرمعلم فهو 

الثوري.

الكلبأكل ؤإن يوكل والليث: والأوزاعي، ماللث،إ وقال 
وجدهإن الأوزاعي؛ وقال القرآن«: لأحكام »الجامع في القرطي وعند 

للجصاص:القر1ن« »أحكام )١( 
مالف ١٣٩ت السائس بإشراف الأحكام« أيان ير »وف، Tir/xه; نفالمصدر )٢( 
الثان.

يمم«ا.ااقرآن«; لأخكام »الجا.ع )٣( 
.٣١٤١٢للجماص: القرآن« »أئكام )٤( 

٣٢٤





الوضوء؟يتقض هل المرأة مس -  ٦٦

المزأكان سواء امرأة، مس من على وصوء لا أنه إلى الأوراعى ذهب 
،٠واكورتمال وزفر، يوسف، وأبي حنيفة، أبي قول وهو شهوة- شر أم بشهوة 

التقسيمقبل أسلم لمن ميراث لا ٠  ٦٧
شيءفلا ميراث! على الكافر القربب يلم أن قبل المواريث وقعت إذا 

,والأوراعى والثوري، ا حيفة وأبى والشافعي، W ماللثا هذا له. 
وقعتإدا ت يقول الزهري سمعت قال! معمر أحبرنا الرزاق؛ عبد قال 

لهشيء فلا ٠ متراث على أسلم فمن  ١٠المواريث 
رأيتت قال حصين أحبرنى ت قال سحبه حديث ومن ٠ البر عبد ابن وقال 

،أحهلمs بن حيى بت صفية وارث هدا ٠ لى فقيل ، عصا على يتوكأ شيخا 
يورثفلم يفنم أن قبل موتها بعد متراثها على أطلم 

الحكمالوضوء... تفريق -  ٦٨
أحذاالوصوء تفريق جواز إلى - الأوزاعى وفيهم - الفقهاء من كثير ذهب 

اددأبمظم أرءد،قم ]وآضحوأ آلمإِني إل و-جومؤم ؟ ^٤٧
أنده آز نثر عؤ آؤ ننش َئتم يإن ثاْلهئوا -؛^؛؛١ َمحم وإن أوآةننة1 

ةمسا>وأٍكبا صعيد؛ ذإتثوا' ،آء ؤيدوأ قم اشأت نتسم آو أديل نن ٠^٢ 
رددء ء ثى ءكًقم لسل أثن ثدبد ثا بمه وآدببج( بدججم 
.؛[ XUJI]روا[ه ئئائوى أعلخكم نعتم وشم ذ،لهثكم 
الأية،عهدة قضى فقد فعاله: وجه أي على يالغل المتوضئ أتى فإذا 

هذاأصحاب يقول كما - فيه كان التفريق: وترك الموالاة فيه ثرؤلنا ولو 

الثاني.المم  ١١ص• الأحكام«: آيات »تمر )١( 
)٢(

(.٩٨٩)•وانثلر '\\هد ( ١٩٣١٩)نمدالرزاق: »المف« )٣( 
.٥٦١٦»اونميد«: )٤( 

٣٢٦





الوقتمن بقية في حاضت إذا -  ٧٣
وأصحابهم!والأوزاعي، حنيفة، وأبو مالك، )وقال ■ البر عبد ابن قال 

أنعنهم مناها ئد ما على الوقت من بقية فى حاضت إذا المرأة على شيء لا 
ا!وقت(لا،.في لها مونعا لكنت وقد عليها، محالة لا الحائض 

الغنائمفي . ٧٤
فييفل لكن حسنة؛ أسوة ه اض رسول في : آققِفب الأوزاعي قال - أ 
اكالثل'أ،.، الرحعة١٢وفي الرح، ١^١٥ 

وللراجلأمهم، ثالثة للفارس -؛ الاوزاعى وفيهم - كيرون وفال - ب 
سهم

كلهبالمال الوصية -  ٧٥

بنونله كان كله، بماله يوصئ أن لأحد يجوز لا ت ثابت بن زيد قال 
١الملمين ص حماعة ورثه أو ، لكلآلة[ل ورث ]أو 

بنوالحسن والأوزاعي، مالك، قال الفول وبهذا ؛ »الأستدلكر« في قال 
)٧(.
•م

عصبةمالهم بيت )لأن ظف زيد لكلام بعل ررالتمهيدك، في عمر أبو وزاد 
له(.عصبة لا ص 

ذهبؤإليه العالم، أهل جمهور قال الفول وبهيا افه! يرحمه قال ثم 

.٢٩٣٣>>اشيد<<: ١( 

)رجع(و ردا( »اوماح«: الرجوع. والرجعة: الابمداء. الدأة: ٢( 
•ت.٣;للجماص: القرآن« »أحلكم ٣( 
.٥٨٢ت نفسه الممدر ٤( 

.a٣٨/'»اكمر_د« من الحاصرتين بين ما ٥( 
٠٣٣.  ٣٢/٢٣( ٣٣٣٥٤)»الأطّكار«: ٦( 
 )٠٣٣;٢٣( ٣٣٣٥٥)٧
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لأصحابهم من المارين مءث ذكرنا ما إلا د الأمصار فقهاء حماعة 

نسيهاأو صلاة عن نام من -  ٧٦
والديبها، نأو صلاة عن نام من حكم في يبحثوا أن ممهاونا بيع لم 
عننام من أن والأوزاعي؛ والثوري وأصحابهما والشافعي مالك إليه ذهب 
وبعدالمح، بعد فليصالها I كان ب بأي فانته أو ■، بها نأو صلاة 

ذكرهاوثمن، كل وفي الغروب، وعند الاستواء، وعند الطلؤع، وعند العصر، 
. ()٢

ثمه

والتخييرالطلاق... -في ٧٧
ولمطالقتك،، ثمد قفول: زوجته يخنر الرحل في الفقهاء ، اختال؛حرى 

.. طالق. منالث، أنا لامرأته الرجل يقول، أو نفي، طلقتح ثمد I تقل 
^،Juيلحق لا أو - طلاق، بذللئح يقع لا أنه •' الأوزاعي إليه ذهب والدي 
س-ص.

والطلاق-الطهارة... ٧٨
-أمي كظهر علي أنن، يقول! أي - امرأته يغلاهر الرجل في ماللثط قال 

متفرقة.مجالس في 

واحدة.كفارة إلا عليه ليس • قال 

أيفارالكفارة فعليه يكنرت أن بعد تذلاهر نم كثر، نم تفلاهر فإن 
صواءرماللث، كقول المسالة، هذه فى الأوزاعي قول صر- أبو قال 

.A٣٨/•»اكهيد«: 
.٢٩٦. rYa/؛،>>اكمهد<<: 

.٦٦^!)إ'مهآ( ر ( ٢٥٣٠٢)»الأّءولكر«: 
(٢٥٥٥٢)»الأسذلكر«; ، ٥٦•A الطلاق تحاب ( ٢٢)»اورطأ«: 

(٢٥٥٣)»1لأسذكار«: 
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يدركهوما الصلاة -  ٧٩

منI العلماء جمهور )وقال ت البر عبد ابن عمر لأبي ررالتمهيدكك ني جاء 
الإماميرنع أن نبل ركبتيه من يديه وأمكن وركع نكر راكعا الإمام أدرك 
الركعة.فاتته ففد ذلك يدرك لم ومن الركعة، أدرك فئد الركؤع، من رأسه 
معيجد أن وعليه بالجود، يعتد لا جدة، الفاتته فقد الركعة، فاتته ومن 

به.يعتد ولا الإمام، 

هالثوري قول وهو وأصحابهم، حنيفة وأبي والشافعي ماللن، مدهب، هدا 
ا.وإسحاق(ر حنبل، بن وأحمل ثور، وأبي والأوزاعي، 

بولده؟والد يقاد هل القصاص... في -  ٨٠
يفادلا ت والشافعي والأوزاعي، والثوري، ط وأصحابه حنيفة، أبو قال 

الابنبابن الجد ولا بولدْ، والد 

بيدهاامرأته أمر جعل إذا -  ٨١

يرجعأن فاله ت بيدها امرأته أمر جعل إذا الرجل أن إلى الأوزاعي ذهب 
(٣)شيثارم.فيه يقوف أن فبل فيه 

السوالثيفضل -  ٨٢

أدركت،يقول: كان أنه تةقِفابم الأوزاعي عن عمر أبو الحاففل نقل 
وكانواوالغلهر، الصبح وضوء مع السواك على يحاففلون العلم أهل 

هاتينعند عاليه محافغلة أثمي وكانوا وضوء، كل مع يستحبونه 
الصلاتين.

.Uf/U>>اكمه؛د<<: )١( 
(٣٧٦٨٧)»الأثولكر«: )٢( 

.٧٦/١٧( ٢٥٣٣٤)المابق: المدر )٣( 
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منأقفل سواك أير على وركعة ، الوصوء سطر السواك يقول! كان وأته 
سواكبغير ركعة سعين 

المتلأسنشروط في -  ٨٣
لعانه:يصخ الذي الزوج قي وحماعة والثوري والأوزاعي الحنفية شرحل 

أهلاكذلك تكون أن الزوجة! وفي لم، الم، ٠۶^٠للشهادة أهلا يكون أن 
بينلعان 3الآ ياذفها؛ يحد ممن تكون وأن المسلم، على الشهادة لأداء 

حريةالمحتلمين بين ولا دبمأ، مختلفين ولا كافرين، سن ولا رقمن، 
•ورقار^، 

وكْض الأب بها زنى من تحريم -  ٨٤
ولده،على تحرم هل الأب، بها زنى فيمن العلم أهل اختلاف، جرى 

ناثرغير الحرام الوؤدء فيكون تحرم، لا أم زوجنه، عليه تإ حرم كما 
إالحالآل؟ كالومحل•، للحرمة 

سلما،حديث، مول: مما الأوزاعى مممد أن وبمدو -  V"/U>>الم،يد<<: )١( 
ءكالمي زوج هقفيا عانثة م الإمحر ن عروة عن بميم احمد روتم، ما دم الح- شب 
(٢٦٣٤)•ضعفا، برن سواك: مم الصلاة علن يراك الصلاة انقل غال،; انه 

عرصحح الحاكم: ونال، ا/دم، »الش«: ر واJهفى ، ١٤٦- ا/ه؛ا الحاكم: ودوام 
نال،(. ١٣٧)حزيمة: وابن )ا'ه(، المزار: وأ"مجه الذمي، ووافقه الشمن، شرط 

، ١٦٨؛ والرهب<< >>الترغيب المنامان، قي مسلم له أحرج إسحاق ثن ومحمد ت المذري 
أنمن إلي أحن، راك: بركعتض أصلي •الأن ؛ غال،ه اف يسول، أن . ءاس ابن وهمن 

وعنحيد. يامناد واك،، ررالكتاب في نعيم أيو رواء سواك* بغير ركعت سبعين أصلي 
صراكأبنير ركعة بعين من أخضل يراك *ركعتان إ ؤه الته رسول قال إ محال أنجأة جابر 
>)المهيد<<:ؤينغلر: \إ^\'\ والمرس_،«; »اكرءي_ح حن. بإناد أبقا نعيم أم رواء 

يلغ>قه بمجموع الحديث، أن الحاففل: عن اكل حيث، ( ٢٨)الحاشية: •٢ ١. •٢ •٧/•
لموم(، ٧٢٤و)• ( ٨٨٧)راك: النضل غي البخاري روى ما ما ويذكر الحن. درجة 

ءلأة«.كل مع بالراك لأمرتهم أمتي مر أشق أن »لهملأ ه: ومحوله من وصرهما ( ٢٥٢)
اكالث،.الشم  ١٣٧- ص٦٣١ الأحكام«; آياُت، »تمر )٢( 

٣٣١



والآوزاعي،،والثوري، والصاحمان، حنيفة، أبو ت التحريم إلى ذهب وقد 
والحسنلوقتادة، 

القتالعليكم كتب، .ودلالة . الجهاد. -  ٨٥
[٢١٦لوه َبآ نثن ألمثال ءكًئا تعالن: قوله في 

الكريمة.الأية عليهما تدل نظر وجهتى الممادر ذكرت 

خاصة،جه المى أصحاب يهان المراد أن إلى والأوزاض عطاء ذل-هب 
٠٠^٢^٢، عن فرض . معه القتال فآكان 

أوعين فرض الجهاد، قرصية عن معزل في الأمة أن يعنى لا وهدا 
أن_ أعالم والثه _ يريان ولكنهما ات والملابالظروف حب كفاية قرصن 

الأية.هذه غير أخرى بأدلة محمرعّتح القرصية هذه 

جمحعلى كتب القتال أن الإجماع؛ عليه استقر والذي الأمة جمهور أما 
مtءمتير الأمل ظاهرأ؛ الإسلام كان فان الحال؛ نختلف، لكن لمين، الم

فهوظاهرآ! العدو كان ؤإن الكفاية، على فرض فهو ت تنتشر الربانية والل.ءوْ 
الظاهر.هو وهدا بهم، ما افه يكشف حتى الأعيان، على فرض 

أنالإج٠اع عليه استمز )والذي •' ررالمحرر فى عهلية ابن قال 
المسالمين؛من قام من به قام فإذا كفاية فرض محمد أمة على الجهاد 
عين،فرض حيتز فهو الإسادم، بساحة ينزل أن إلا الجافين، عن ممهل 

تعالى(اض شاء إن وبراءة^ محورة فى مبينا هذا ومحياتى 

علىكان إنما فرصه، أول الأمة; من الجمهور )وقال القرطبي; وقال 
-الصحابة يعني - استنفرهم إذا كان النبي أن غير تعيين، دون الأمة 

الثاني.الشم ص٤٦ الماص: بإشراف الأحكام« آيات »شر )١( 
عطاءوذكر ، ١ ٤ ٤ م البيازك، ))جامع في الطبري جعفر أبو الأوراعى أنر أخرج )٢( 

\إ٦^\٠ت اوقرآن« ))أحكام في العربي ابن وأوردهما ؛ ))الرصط« في الواحدي 
اكرآ0كتلأحكام ))الجاهع ؤيظر 

الأول.القسم ١ صء١ الأ■حكامككت آيات ))تفسير وانظر الوجيز،،• ))المحرر )٣( 

٣٣٢



طاعتهلوحوب النفير عليهم تعين 

بنسعيد عن والعيوزب، النكت ر) يره نففي الماوردى وحكى ت هذا 
أيداءاعينه في لم مكل على فرصر الجهاد أن  ١١المسيب! 

يموتثم يستهل المواريث...والمولود في -  ٨٦
أنهف مريرة أبي عن نده بداود أبو روى ما على الكلام في 

الذيهو المعى والمولود - ورث® المولود استهل رزإدا قال اممه رسول 
ثمفاستهل حبلئ، الولود هذا أم وزوجته مات، الذي أبيه، وفاة بعد ولد 

قوله!للخهلايي نن« ال))معالم في جاء - مات 

ويبكي،يصرخ بأن صوته، رفع معناه؛ • ''استهل''قوله؛ الشيخ؛ )قال 
قال:ثم به(. استهل ففد بشيء؛ صوته رفع من وكل 

الحياة؛أمارة الولود مع يوحد أن هاهنا؛ الامتهادل ومعنى ؤقلت.؛ 
حركةمنه وكان الموت، رخ وهو الاستهلال، منه يكون أن يتفق لم فلو 

يورث،فانه حئ؛ من إلا ذللن، يكون لا ما بعض أو تنفس أو عطاس أو 
الحياة.دلالة من فيه ما لوجود 

قولبه وأحوالشافعي؛ والأوزاعى، الثوري، سفيان ذهب، هذا وإلى 
.، (ر . . وأصحابه. حنيفة أبي 

حي؟وابنها الجدة ترث هل -  ٨٧
حن.وابنها الجدة نورين، فى الفقهاء آراء تعددت 

وأصحابنور، وأبو والأوزاعى، والثوري، ماللن،، إليه با ذهوالذي 

.٤١٦١۴اكرآن«: لأحكام ))الجامع )١( 
\ا^٢^وانمون«; ))الكن )٢( 
إذاطائفة: )وقالت القرطص; وعبارة .  ١٠٤للخطاص; اش« ))معالم )٣( 
قولهاوا الحز. أحكام حكامه فا إ نص أو رفيع أو صياح أو بتحزك المولود حياة عرفت 

.١١٦١٦القرآن«؛ لأحكام ))الجامع وانفلر والأوزاعي(• الثوري وسفيان الشافعي 
٣٣٣



حزرا،.وابنها ترث لا أنها ارأي؛ 

حداتثلاث يورث الأوزاعى —  ٨٨
الأوزاعيوكان قولهم: على نفع الجدان تورث حول للعلماء كلام في 
وواحدةالأم، قبل من واحدة منهي؛ أكثر يورث ولا حدات، ثالث يورث 

الأب'".ل نس 

والرحم؟الجلد يحتمع هل -  ٨٩
يجتمعلا أنه الأمصار؛ فقهاء من حملة في الأوزاعي إليه ذهب الذي 

اسوامج/

المرأة؟ئتفى هل - ٩ ٠ 
.٢٤٢تض ولا الزاني، يض ه: الأوزاعي قال 

أميكئلهر علق أنت لروحها: قالت لو -  ٩١
فهيأمي؛ كظهر علي أنت لزو-جهاث المرأة قالت إذا الأوزاعي؛ قال 

تكثرهايمين 

المختلعةعدة في -الحكم ٩٢
وبهعدة المختلعة عدة بأن القول على العلماء جمهور 

و>>الغنى<<ا/هدآ، المدر: لأبن »الإفاع« ؤبمطر \إا-\ل ض«: »اومدر )١( 
a/•،-.قيامة: لأبن 

U/1؛؛،القرآن«: لأحكام »الجاْع »اكميد«: ها/*ه؛، »الأسءنكار«: )٢( 
أ</آ"ْ.قيامة: لابن »اوغنى« 

\ا\\.»اكهد«: واظر للجصاص: مآن« »أحكام )٣( 
\ا\\.»اشهاِ«: ، ٢٥٥/۴المدرفه: )٤( 
\\الأ\\.( ٢٥٦١٨)»الأّذك1ر«: )٥( 
\\اا\\.( ٢٥٩٧٥)سابق: الالمدر )٦( 

٣٣٤



دبرحنل، بن وأحمد سعد، بن والليث والأوزاعي، الثوري، محميان فال 
عسيرا،.

المحدودشهادة -  ٩٣

محدودنهاية تقبل لا الأوزاعي؛ وقال للجماص; القرمح« »أحكام في 
الإّلأملى■في 

المقبمصلاة فى اامسافر يحل الصلاة...إذا فى .  ٩٤

صلاةصلى المقيم، صلاة في يحل إذا المسافر أن إلى الأوزاعي ذهب 
التشهدفي أدركه ؤإن أربعا، مقيم 

صلاتهأول هو ادرك ما .١  ٩٥
أوصلاته أول هي هل الصلاةI من ركعة أدرك فيمن العالماء ، اختلف

آخري؟

بنأحمد قال وبه الحسن، بن ومحمد الأوزاعي إليه ذم، والذي 
بالحمدويفضي حملاته، أول هو أدرك ما أن وجماعةI والهلبري حنبل، 

)٤(.
ومورْ

متفرقينشهود حاء إذا -  ٩٦
متفرقين.جاووا إذا الزنى نهود في العلماء آراء تعددت 

الدينالشهود هؤلاء أن الأوزاعي وفيهم - الفقهاء من كثير ذهب وقد 
يحدونت متفرقين جازوا 

(٢٥٩٧٧)»الأستدلكر«: )١( 
.٢٧٣,٣للجماص: اكآن« »أحكام )٢( 
)٣(:>>LJ٧١٧٦.٧/ه>>اكه
.UU./Uه: نفالمؤدر )٤( 
.٢٨١,۴للجماص: القر1ن« »أحكام ره( 

٣٣٠





وكذلكجائز، المرأة أمان أن العلم أهل عوام )وأجمع الخءلابي؛ نال 
العبدض فزلوا الرأي أصحاب أن غير انمد، أمان في الفقهاء أكثر قال 

يجيزواولم يقاتل، ممن كان إن أمانه فاجازوا يقاتل، لا والذي يقاتل الذي 
فا-ّل(لا؛.لم كان إن ^نه 

الفجرسنة حول - ١ ٠ ١ 

قعاإن أنه يوقن أن إلا يركعهما، جد المدخل إذا • الاوزاعي نال 
ءاتتهلإن فيركع الأولى؛ الركعة فأما الأخرة، الركعة فاتته 

جهلاالميقات محاورة - ١ ٠ ٢ 
جاوزمن أن إلى ومحمد بوش، وأبو والأوواعى، الشافعي، ذم، 
عنهمنهل فقد المقات او حع ١ اذا حاها>*'; اء الأج مد ،_ مم• الصقات 

لماثص.الدم،شأم

الإماموسكتات الصلاة - ١ ٠ ٣ 
ّكةيسكت أن الإمام على حق ثور! وأبو والشافعي، الأوزاعي، قال 

الفراخوبعد الكتاب، فاتحة بقراءة فراغه بعد وسكتة الأولى التكبيرة بعد 
الكتاب.بفاتحة حلمه من ليقرأ بالقراءة، 

حالل؛ا.كل على الكتاب يفاتحة معه فاقرأ يفعا لم فان ! قالوا

والمفرالصيامء.. ٠ ١ ٠ ٤ 
ولاالقضاء فعليه فأفهلر سافر، نم إ صائما مقيما رمضان في أصبح من 

كفاره.

٠٣٢•للخلابي: الن« »معالم )١( 
.U«/Tr>>اكهيد<<: )٢( 

»اب«:)٣( 

.٤٧. \\اآ1 >>اكمهطو<<: وبظر ، ٢٣٨؛/( ٤٩٢)•»الأسنلكر«: )٤( 
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والطبري،وداود، والنافعي، حنيفة، وأبو ،، l،jl»^ذلك، إلى ذم، 
ُالأ'ُنسُ"ُ■

ْ'ا.الت!سنهىاسلأة

يقولكما آمين. ت الإمام يقول ت العالم أهل جمهور )محال عمر! أبو قال 
والاوزاعى،والشافعي، حنيفة، وأبى مالك،، قول وهو ،. والمأموم(؛ المنفرد 

وآخرين•المارك وابن 

ااركأةقيه تحب هما . ١٠٦

والشعيرب، والعنالتمر في ازكاة؛ فى السنة مضت الأوزاعى؛ نال 
وفيماالنثر، بعلا؛ كان أو والأنهار ماء السفت، فيما والزبون، والنالت،لم 

النثر، نحف! والناصح يالرثاء سقى 

اادأفردقوأيام الأضحى الس،ين.. أحكام من - ١  ٠٧
المشريقأيام والشافعي: الأوزاعى )وقال >>النمه؛د.<<: فى عمر أبو قال 

وئلاثةالنحر يوم أيام! أربعة عندهما والأضحى أصحئ. أيام; كلها 
يعده(التشريق أيام 

خلفهاوالمشي اسازة . ١٠٨

بأسولا أفضل، الجنازة حلم، المشي أن إلى وأصحايه حنيفة أبو ذهب 
أمامها.يالمثى عندهم 

ا/أاآ.للجعاص: القرآن« »أحكام وانفلر ه/•؟، >>التمهيد<<: )١( 
ت٤/٤.٢( ٤٩٩٥.  ٤٩٩٣)»الأتنلكر«: )٢( 

سلت•I المحيط<< >>القاموس . الثعير من نوع ت الئلت )٣( 
يستسقىالدابة ت والناصح ٠ رشر <<; المحيط »القامر٠٠٣ الحبا ت ككاء الرثاء )٤( 

نضح.الرءسهل«: >>المعجم . عليها
.٢٤• ٩',ت نفسه المصدر )د( 

آا/ءما.)أ(>>اكهيد<<:

٣٣٨



الض_U: الفضل الأوزاعي: قال وكدس الم: بر ابن قال 
.، حلمهار 

ا1مقدمصلاة في يدخل المسافر - ١ ٠ ٩ 
صالةيصالى الشم؛ صادة فى دخل إذا المسافر أن إلى الأوزاعى ذهب 

اكنهدرى.في أدركه ؤإن شم، 

الفطام...بعد الوضاع أحكام هن - ١ ١ ٠ 
لايكرنبعدم؛ رصع فما أسهر، سنة أو لمنة فهلم إذا • الأوزاعى قال 
عنه:قيل وفد رضاعا. كان يقلم; لم سنين ثلاث أرصع ولو رضاعا، 

رصلعالحولين يعد لايكون 

الصحابةبعد بعمرة يفسخ ئم بالحج أبحرم - ١ ١ ١ 
بعدنالأحد ث، كانارما ؛ ^؛*■ذر أبي قول عن روي ما البر عبد ابن أورد 

.١١؛عمرة بفخها ثم بالحج يحرم أن 
والمام؛والعراق الحجاز فقهاء حماعه ا هن. وعلى عمر؛ أبو قال ثم 

إلى٠ .ؤوأصحابهم والنافعي، حنيفة، وأبي والأوزاعي، والثوري، كماللئ،، 
قالر؛آ.ما آ> 

الصلاةفي والخفض الرفع عتل البدين رفع - ١ ١ ٢ 
ابنحارث على الصلاة في يديه برفع كان أنه ماك عن روي 

وإذامنكبيه، حدو يديه رغ الصلاة افتح إذا كان اممه رسول ®أن عمر• 

/ه١٢.٩»المهِد«: )١( 
؛.٨٧.»اكمهد«: )٢( 
؛،Yi/Tاص: لجملالغرآن« »أحكام وانذلِ ^ك AJ YYt/A»الممهج،و«: )٣( 

.Ya<\/>A( ٢٧٧٤٥)»الأطكار«: 
.١٤١. آ/-أ؛ ساوى: الآتار« معاز »همح ويفلر . ToAlA»اكيد«; )٤( 

٣٣٩



مات.أن إلى الحدث،  ٠٠. . كيلك. رفعهما الركؤع من رأمه رغ 
عيينةبن ومفيان الأوزاعى نال وبهذا أعلم. فالله ت البر عبد ابن قال 

.٠ الحدث. أهل وجماعة والشافعي 

بمزدJفةالوقوف حكم - ١ ١ ٣ 
الحجيموت واجب فرض بالمزدلفة الوقوف أن إلى الأوزاعي ذهب 

عنهيصح ولا ذلك، مثل الثوري عن روى وقد عمر• أبو قال بفواتٌ• 

الصلاةوقصر والعاصي... الهمليع - ١ ١ ٤ 
يقمرالمسافر أن إلى والأوزاعى والثوري، وأصحابه، حنيفة أبو ذم، 

،.متليعال أو كان عاصيا الصلاة، 

الكتاببفاتحة إلا صلاة لا . ١ ١ ْ 

إلاصالة لا الأوزاعى؛ مل-هب من المشهور ت القرطبي اممه عبد أبر قال 
الكاص،ل؛،.بفاتحة 

وا1دبائحالصيد في . ١١٦
فيهووجد ميتا، الغد من الحيي وجد إن الصائل. أن إلى الأوزاعى ذهب 

فالياكاJهكلبه، من أثرآ أو مهمه، 

- TTT/Tسحاوي: الآثار« ساني »شرح و\نظو >>التمهيد<<: )١( 

الثاني،الخم  ١٣•.  ١٢٩الأحكام«: و\ت »شر ؤيفلر »اكِهيد«: )٢( 
.٢٥١ا/عملية; لابن الوحيز« »المحرر 

٢.• ٩ . ١ •  A/Y: لكلحاوي الآ'ار« ساني »شرح )٣( 
»الأثوكار«:، ١٩٣/٢•»المهياد«: وانظر القرآن«: لأحكام »الجامع )٤( 

(U-n )آ/ءآ.»اوفهم«: ، ١٩٥؛/؛
.٣١٠القرآن« لأحكام »الجا.ع )0( 

•٣٤



اليدوبأرض انمسكر في اJحهود إقامة - ١١٧

منمصر أمير كن لم ؤإن - يش على غزا من يقيم الأوزاعي: قال 
،.القطع١١غير عسكره في الحدود الأمصار. 

الأذانفرصة - ١١٨
وداود!والأوزاعى، ومجاهد، عطاء، )وفال القرطبي! افه عبد أبو قال 

الكفاية(لأ،.عر ! يقولواولم فرض، الأذان 

المحرميقئل هيما الحكم - ١ ١ ٩ 
خاصة،والدئب، الكلب إلا السباع؛ من المحرم يقتل لا حنيفة! أبو قال 

ابتدأهفإن قال! فداه. الم،ّياع! محن غيرهما قتل ؤإن ايتدأهما. أو ابتدآه مواء 
قتلفي عاليه شيء ولا قال! علبه. شيء فلا فقتاله! باع المن غيرهما 

والحدأة.والغراب، والعقرب، الحية، 

الأوزاعى،قال وبه رفر، إلا وأصحابه حنيفة أبى قول حملة هده 
باعيانهادواب خص . المى بأن واحتجوا حئ بن ز والحوالثوري، 
أنإلا عليها، يزاد أن وجه فلا صررها، أجل من قتلها في للمحرم وأرحص 
معناهافي فيدخل ، شيء على يجمعوا 

ذكاةإلى يحتاج ولا البحر•*• في ما يوكل - ١ ٢ ٠ 
الحرفى ٌا يوكل أنه إلى وآخرون؛ والأوزاعي والشافعي، مالك، ذهب، 

أواصهليل وصواء حيوان، من البحر فى ما وسائر والدواب، السماك من 
-ذكاة إلى بمحتاج ذلك من ثيء وليس طاف-،، وغير طافياءا - ميتا وجد 

.٣١٢. ٣١١/٣سطابي: اون« »معالم رثظر ؛، nv/vالقرآن« لأحكام »الجامع )١( 
.1T/Aالقرآل«; لأحكام ))الجامع )٢( 
ا//ما/ا.القرآن«: لأعام ))الجامع ، ١٦٧.))اكيد«: )٣( 
.٢١٢.  ٢١١/٨القر1ن«: لأذكام ))الجامع )٤( 

٣٤



الإمامفيه أسر فيما اامقددي على القراءة وجوب - ١ ٢ ١
-داود وأبو وإسحاق، وأحمد، ثور، وأبو والأوزاعي، الشافعي، ذهب 

ولاواجبة، الإمام فيه أسر فيما القراءة أن إلى -ت البر عبد ابن ذكر كما 
أمزإذا ء ني أقل ال،كتاب، بفاتحة منها ركعة كل في يقرأ لم لمن صلاة 
لقوله!بالقراءة الجهر عند يكون إنما الإنصات لأن بالقراءة، الإمام 

وفدالقران،. أنانع لي ُما •' اض رسول ولقول محآنمتؤآه، لم سشعوأ آؤ 
فيه لفيقرأ أن ممل كل على فوب ر. الصلاة في العلة هاته ارتفعت 
ولاالمأموم، فراءة عن الإمام قراءة منهم واحد عند ينون ولا صلاته. 
إحراموسجوده وركوعه إحرامه عندهم عنه يجزى ولا ينوب لا كما تجزيه، 
وسجوده.وركوعه المأموم 

عليهوالصلاة الثوب سْل الصلاة... في -  ١٢٢

الصلاةفى الثوب مل يجواز إلى - الفقهاء عامة فى - الأوزاعى نهّ_، 
أوالحر، سدة عند وجهه المصلي يمكن كيما الحاجة، عند عليه جود وال
 Uثبهي

ربع-مدة ١٢٣

٠؟ ؟ الرصلع مدة تحديد في - ١لخهل١يي يقول كما - العلماء احتك 

حنثل،بن وأحمد والشافعي، والأوزاعي، الثورتم،، إليه ذهب والذي 
ييينناؤوألإإد'ئ تعالئ! بقوله واحتجوا حولان أنها راهويه! بن ؤإسحاق 

انفضن،إذا ن ٢Jالحومدة أن فا.ل ! قالوا[ ٢٣٣]ابوا: ؟٠ يجق تئين أويدهمن( 
المدةنمّام يحد زاد لما عبرة ولا حكمها، ١^٥^ فمد 

.١٨٣. \\\\\ القرأن«: لأحكام >>الجاْع وانظر اا/؛ه، >>اكهد<<: زا( 
\\ى\.للخظابي: المن« »سالم ]٦( 

٣٤٢



اJخزقوحوي مع على المسح في - ١ ٢ ٤
علىيمح الأوزاعي• نال الندم. مقدم في حزق الخف في كان إذا 
الطبريقول وهو القدم من ظهر ما على الخف 

|لإقاهةومدة الصلاة... قصر -  ١٢٠

أفل؛نوى ؤإن أتم. بوما! عثر ثلاثة إقامة نوى إن ت الأوزاعي فال 
هصر

للمسامالصلاة... أحلكم من - ١  ٢٦
لثالثة،- لي يموهو - قام إن المسافر، أن إلى الأوزاعي ذمب 
هوالمجدز ويجد ط يلغيها فانه I ذكر ثم وصادها، 

|وهطلوبالسفر ومقدار الصلاة... قصر - ١  ٢٧
تام.يوم يرة ميقولون• المفهاء عامة ٠ الأوزاعي عمرو أبو قال 

اخذوبهيا 

التطوعااهد،ي في الاشتراك جواز الحج•*• أحكام من -  ١٢٨
فيالاشتراك يجوز وأصحابهم: حنيفة وأبو والأوزاعي، الشافعي، قال 

والبقرةسبعة، عن ١^،^ الضحايا؛ وفي الواجب وفي المملؤع، الهدي 
محبعه,عن 

.٣٥١.•ا/*ت■؟ لالجماءس: القرآن« »احكام وانظر اا/ا"ها، »اكمهيل«: )١( 
أا/آا>ا.»اكْيد«; )٢( 
.١ ٨ ا/• ١ ه: نفالمصدر )٣( 

ألمانس لزيد ويفلر ، اا/-\/ا»اكهيد«; سئابي: الن« »معالم )٤( 
المربى.الكتاب دار  ٢٨٥. ابق لسد ارة« »ممه محاب 

)هدى(.النر'«; ))الصباح النغم. من الحرم إلن يهدى U الهدي: >ه( 
؛))الممباح« ذكر. بعير أو الأزهري؛ وزاد بقرة، أو ناتة، ■•هي، - نالوا ابذ.دة: )٦( 
)بدن(ّ

٣٤٣



علي.بن وداود والطري، ثور، وأبي حنبل، بن أحمد قول، وهو 
بقرةولا بينة في سعة من أكثر اشتراك منهم واحد عند يجوز ولا 

حرامعلى أنت لزوجته؛ الرحل قول في الحكم -  ١٢٩
علىحرام* علن ااأس لزوجته: يقول، الرحل في العلماء اختلاف حرى 

عدة.أقوال 

واحدة:نوى ؤإن فنائنا، ارثلاثاا( نوى إن أنه محنيان: إليه ذهب والذي 
عليه.شيء فاد شيئا! سو لم ؤإن يمض، فهي يمينا! نوى ؤإن فواحدة، 

شينا!ينو لم إن قالا! أنهما إلا ثور؛ وأبو الأوزاعي قال ذللن، وبمثل 
واحا-ةرآ،•فهي 

الطلاقفي الاستثناء . ١ ٣ ٠ 
والخز.الطلاق في الامتثناء في واختلفوا المذر! ابن كر أبو قال 

حمادقال وبه طاووس، عن الفول هل.ا روينا جائز• ذلك طائفة! ت، فقال
الرأي.وأصحاب ثور، وأبو والشافعي، الخوفي، 
فولوهدا والأوزاعي، ماللئج قول في العللاق في الاستثناء يجوز ولا 
خاصة.العتادق في وقتادة الحسن 

،.٣٧الأول ويالقول المدر! ابن نال 

منهاتخلل ما وأكل الخر... تخليل .  ١٣١

الأنه إلى والكوفيون! ط ض. بن واللميثج ، والثورمح، الأوزاعي، ذهب 

At' ٨٣٩١١٦>>\سو<(: )\( 
؛؛٧.-  ٧١٨١اكان«; لأحكام »ااجا.ع )٢( 
١^٩٦القران«; لأحكام »الجامع ، ٤٧٢/١( ٧٥٢)لأبن »الإشراف« )٣( 

.٣'

٣٤٤



وبغيرآدمي، بمعالجة منها تخلل ما بأكل باس ولا الخمر، بتخلل باس 
حاورا؛.كل على معالجته 

الرحميكرهون الأطعمة... في .  ١٣٢
،.١^١٢يكرهون أنهم إلا حلال كله الشر الأوزاعي: قال 

طائر-؛ المنير،( »الممباح في كما - )الرحمة( جمع ت الرحم قالت! 
علىيجب لا ا ولهن. المسد، من وليس الخبام، من وهو العذ.رة، يأكل 

وقصب،قصبة مثل )رحم( والجمع يوكل، لا لأنه بقتله؛ ى اله. المحرم 
،٠الاصطيادر عن لضعفه محمي 

انميةأكل الأطعمة... فى .  ١٣٣

ذكت.إذا الحية بأكل باس لا أنه إلى ه مالك ذهب 
الخكاةرإ،لأفيها ينترطا لم أنهما إلا والأوزار؛ ليلى أبى ابن قول وص 

بمرضالمحصر الحج... في -  ١٣٤
يحلفلا ؛مرض: أحمك من قال: الأوزاعى ص بن الوليد ذكر 

بالتلى•بحل حتى شيء من 

والومتالاعتكاف في -  ١٣٠
الأخدإلى اعتكافه فى المعتاكف دخول وفتح فى الأوزاعى ذهب، 

الإشارةص د ولا . ١٦٣-  ١٦٢١٨امآن«; لأحكام »الجأمع . ٦٦•\ا »اكه؛اللأ«; )١( 
فيالقرطي كالأم وينظر لأحد؟ تخللها يجوز لا الخمر أن ت الفقهاء جمهور عبه ما أن إلن 

بعد.فما  ١٦٢ا//! القرآن« لأحكام »الجاْع 
؛.a؛/UU»اكّهار«: )٢( 

)رخم(. ٢٢ص؛للموس: الحر« »انماح )٣( 
ها/'أ'اا.)؛(»المهياو«;

السابق:انمدر )ه( 

٣٤٥



أنأراد إذا . اف رسول )لكن ت قاك عائشة عن لم مرواه الذي الحدث 
الحدثل١،..( . متممه. لحل نم الفجر، صر يعتكف؛ 

نذر...من أو رمفان قضاء من صيام وعليه مات -  ١٣٦

نذر،من أو رمضان، قضاء من صيام وعليه مامحتح، فيمن الفقهاء اختلفا 
صيامه!على قادرأ لكن وقد 

ورثتهصه أطعم يفعل! فلم القضاء أمكنه إن ت وأصحابه حنيفة أبو فقال 
حميعا.رمضان قفماء وفى الل.ر، فى 

روىلقد والشافعي. والأوذاعي، الثوري، قول وهو الر؛ عبد ابن قال 
عنهموالمشهور وليه، عنه صام عنه! يطعم ما يوحد لم إن أنه هؤلاء عن 

١، اأمّيامل دون الطعام 

)والقران، أو التمتع، دم في يجزي الذي ما الحج••• في - ١٣٧
المرضأو العدو، حصر 

والأوزاعى؛حنيفة، وأبو الشافعي، )قال البر. عبد ابن عمر أبو قال 
مندم عليهم وحب وقد كلهم! سعة عن والبقرة سعة، عن البل.ده تجزى 
مرض.أو عدو، حصر أو قران، أو تمح، 

ثركأجزأه - شاه وذللث، - الهدي من ر امحتيما عليه وحب من وكل 
ولانبعها؛ من أكنز أو نبعها، الشرك ذللث، كان إذا بينة، أو بقرة، في 

(. . ميعة. من أكثز عن البقرة ولا البدنه تجزئ 

»الجامعوانظر (. ٢٥٨٩٧)»المال«: محي وهو (، ١١٧٣)1ْم«: »صحيح )١( 
١١/٠١٩A»اكهد«: القرآن«; لأحكام 
.١٤١^القرأن«: لأحذكام ))الجامع واظر  ١٢٨.  UUM))اكه-ال<<; )٢( 
.١٥٧/١٢))اكمهطل«: )٣( 

٣٤٦





اليكاحفي الأستئمار - ١ ٤ ١
أبىعن ندم بداود أبو روى ما نن« ال»معالم في الخطابي الإمام أورد 

إلاالبكر ولا -ستار، حتى اف ■ذكح >الأ هأنالمي.قال; هريرة 
أآ(.)آبم'نكت،ا ررأن قال! إذنها؟ وما الله! رسول يا ! قالوااذنهاءا 

تستأذنأن قبل نكحت إذا البكر أن على يدل الحديث >ءلاهر قال: ثم 
فتاذنتأمر، نأن قبل الثيب، نكاح يبطل كما باطل، الذكاح أن ؛ فتممث، 

بالقول.

أصحابقول وهو الثوري، وسفيان الأوزاعي، ذهب ؛ ها-اؤإلى 
ارأي^،•

؟؛ا_فيالإشهادضسمح
رحلبشهادة الكاح في الفقهاء اختلف )وقل، البر! عبد ابن عمر أبو قال 

.، الشعيل قول وهو الكوفيون، ذللث، فأجاز امرأتين؛ أو 
بشهادةإلا يجوز لا حنثل: بن وأحمد والأوزاعي، الشافعي، وقال 

الخعي(ل؛،.قول وهو رجلين١ 

الهتعةنكاح حكم - ١  ٤٣
أهلمن الأمصار عالماء الأئمة )اتنز ت )رالأسذكاركك في عمر أبو قال 

حنيفةوأبو وسفيان المدينة، أهل من وأص-حابه مالك منهم والأئار، الرأي 
والفقهالحديث أهل من سبيله سلك ومن والشافعي الكوفة، أهل من 

أهلض والأوزاعي والمغرب، ممر أهل من سعد بن والليث، والنظر، 

الن«:»معالم )١( 
لبوارزاق:>>المتس<< وانظر ( ٢٤١١٩)و ( ٢٤١١٨)ض: الممدد )٢( 

•١:١٥٤/A()م٢٩.١
(.٢٤١٢٠)»الأّذكار«; )٣( 
٠٢'A٢٩/)؛■؛0ا( الرزاق«; عبد »ْمض ، ٢١٦/١٦( ٢٤١٢١)نفه: الممدد )٤( 

٣٤٨



تحريمعلى ■' والطبري وداود عبيد وأبو ثور وأبو ؤإسحاق وأحمد الشام، 
عنها(عه الرسول نهى لمحة المتعن، نكاح 

المتعةمن معنى في الاختلاف - ١ ٤ ٤ 
أوأيام، عشرة المرأة يتزوج الرحل وهو منها، معنى فى وامحلفوا قال: 

معلوماأجلا أو معلومات، أياما 

نكاحهدا والأوزاعي: والنالعي، حنيفة، وأبو والثوري، مالك،، فقال 
وبعدمالدخول نبل يمح باطل وهو المتعة، 

ثابت،فالنكاح أشهرأ: أو أونحوها، أيام عثرة نزوحها إن رفر: وفال 
•، ؛اطل١ والشرط 

والرواحااحمعة... سل - ١  ٤٥
للجنابةالفجر قبل ل يغتأن يجزنه أنه والأوزاعى: ماللثف، ذهب 
والجمعة.

فإنالجمعة، إلى الرواح هو الغل الأوزاعي• ونال عمر: أبو وفال 
الجمعةمن يجزه لم الفجر بعد لغيره اخا 

الحجإلى العمرة إضافة -  ١٤٦
يضيفأن بأس لا بحجة: أهل من أن إلى هءزلأة الأوزاعي ذمِط 

بالحجيهل بعدما الحج إلى العمرة 

.الن«: و»ْعالم »الأطلكر«: )١( 
(٢٤٥٦٥)ف: المدر )٢( 
.YV.Ti/Vساوي: الآ'ار« ساني »مح وانظر )\\^اأ\ا\'ك »الأطكار«: )٣( 
للشرطبي:اكران« لأحكام »الجامع وينظر أا/ا،م، ( ٢٤٥٦٧)»الأتنكار«: )٤( 
٢١٧. ٢١٤٨.

.١٥•. »اكمه_د«: )٥( 
هأ/داآ.ش_ه:المدر )٦( 

٣٤٩



زيوففيه يوحد الصرف - ١  ٤٧
الأوزاعي،قال زيوف. فيه يوحد المرق في العلماء اختلاف حرى 

كله.تبدل يحي: بن والحسن معد بن والليث 

وربيعة.شهاب ادن قول وهو ت البر عبد ابن قال 

البدل،وياحد ، ، cJLc■يرذ وقتادة! محيرين، وابن الحن، قال وكد'لك 
ّىءالصرف من ينتقصر ولا 

فيهوالحكم الكلب... سور - ١  ٤٨
ليرالمستنقع وفي نجس، الإناء في الكيت، سور • الأوزاعى فال 

منالمميد لحم أصاب ما ويغسل لعابه، من الثوب ويغسل I قال 

والسجودالركوع في المصلي  ٠١٤٩
العظيم،ربى بحان * الرّكوع ش يقول المص-لي أن إلى الأوزاعى ذهب 

،.٣١نائي - الأعلى ربي سبحان الجود: وفي 

باثوالعياذ . الرسول سب فيمن - ١٠٠
ومالكالأوزاعي، عن لم مبن الوليد )وروى الجصاص: بكر أبو قال 

-كدا - نكل تاب: فإن تتاب، يردة هي قالا: ءه اممه رسول ّب فيمآن 
,اللمس:م<'".

)١(:>>J١١/•١٦>>اكه؛ا . ١.
٠٤•ا/أ<'ا. الن«: »ْعالم وينظر . ٢٦١/١٨ه: نفانمدر )٢( 
.r\Tl\الش«: ))سالم وانظر ، ١١٩. »اكْهد«: )■٣( 
(١٥٤٨)المدر: لأبن »الإثراذ،« وانظر ، Aa/tالشرآن«: »أحكام )٤( 

.srTj•\القرآن«: لأحكام »الجاْع 

٣٥٠



التشهدفي ه ص على الصلاة -  ١٥١
فرضءس؛ النبي على المائة أن على العلماء )وأجمع I عمر أبو نال 
تآئل"آلثي هل بمليث ر،يقتي ك إن ؤ ت هف لقوله منم م على واجب 
مى; اختلمواثم لالأسواب[ ميتا. نعوو\ يه ظإ ان1مأ تٌ 

وموضعها؟وقها ومتى تجب؟ 

المائةأن ت وأصحابه حنيفة أبى قول وهو أصحابه، عند مالك قمدهب 
الصالة.في ذلك يتعين ولا الإيمان، بحقد فرض ه: المبى على 

عمره:في واحدة مرة التشهد في . الض، علي، صر من أن • ومذهبهم 
عنه.ذك فرض مقط ففد 

المائة؛ قالواأنهم والأوزاعي والثوري٠ حنيفة، وأبي ماك٠ عن وروي 
ولاعندهم، مسيء وتاريا نحبونها، ؤيحائز التشهد؛ في ؤس النبي عر 

فيه.يوجبونها 

الأحرالتثهن. في هءس الض عر الممر يصل لم إذا الشافعي! وقال 
لمذللئ\ قبل عليه صلى ؤإن المالاة، أعاد ليم؛ التوقبل التشهي. بعد 

يجزءا

تعار•قوله عر كالامه عند القرآن« »أحكام في العربي ان قال 
المذامسة:)١^١٠ لالأ'حزابا: مليتا.4 رسدتؤأ ءثه م؛ّأوا  ١٣١^آوث 

سائروقال حائف. بلا مرة الحمر في فرض غه؛ النبي على الهادة 
 Iالمادة.فى سنة هى العلماء

أنيامرنا انآة رازن المحيح؛ للحدث المواز ن محمد قاله ما والصحيح 
كيفيةفتعننا ووقتها، المائة فعلم عليك؟١، نمالئ فكيف عليك، نصلي 
العربيابن القرطبي تابع وقد ، الخائف( , اتامر ذك بينا وقد ووفا. 
الهادة:فى . البى على المائة بوجوب نال ند )قلت،: فقال: 

.١٩١/١٦>>الم؛يJ<<:ت١(

\.VA/Tعاض: للقاضي »الثفا« وطر \. 0Mirاكرآن«: »أحكام :٢( 

٣٠١



واختارهالوهاب، وعبد القمار ابن ذكر فيما أصحابنا، من المواز بن محمد 
نمليفكيف عليك، نملي أن امرنا القه إن الصحيح للحديث العربي ابن 

ووقتآ(كيفية فتعنت ووقتها، الصالة فعلم عليك؟ 

الفطروزكاة الفجر••• طلوع -  ١٥٢
الفْلر.زكاة فعله الفْلر: ليلة أدرك من الاوزاعي: قال 

الصلاةفي سيانا الكلام حكم - ١  ٥٣
صلتقال؛ لمي الالحكم بن معاوية عن نده بداود أبو الإمام روى 

فرمانياممه، يرحمك فمك القوم من رحل فعطر ا انته رصول مع 
إلي؟تنظرون ثأنكم ما _ث أماه أو - أمياه واثكل فقلت! بأبهارهم، النوم 

بممتونتي.أنهم فعلمت أفخاذهم، على أيديهم يضربون فجعلوا 
كهرني،ولا قربني، ما -؛ وأمي هو بأبي - ه افه رسول صلى فلما 

الناس؛كلام من ثيء فيها يملح لا الصلاة هذه ارإن قال؛ ثم سني. ولا 
الحديثو ٠ ء القران. وقراءة والتمجير، النسج، خض؛ ؤإنما 

هذافي )قلت،! I السنن(، ررمحالم في الخءلا؛ي سليمان أبو الإمام قال 
أنإلى . . ١لمالآة. يمسد لا المحالة في ناسيا الكلام أن الفقه؛ من الحديث 

صالتهعلى يبنى • قال فممن المسألة؛ هده فى العلماء اختلف )وفد قال! 
.(. ٠ والشافعي ومالك، والأوزاعى، الشعبي، جاهاد؛ أو ناسيا تكلم إذا 

الصلاةلمصلحة الصلاة في عمدأ الكلام حكم - ١  ٥٤
)وقالا؛ي؛ الخهلقال المذكور الحديد عن للكادم متابعة وفي 

■؛.TV؛؛/>>اكهّد<<: ، ٢٢;• ٧١امآن«: لأحلكم »الجاْع )١( 
:٥٣٧)لم: ُوروا، ، ٢٢؛/• اون« »ممالم (، ٩٣٠)داود«: أس »ض )٢( 

(.١٢٢)•>>اونن<<; فى والنار 
٠٢١ه/ت النووكاك، ثشرح لم مررصحح وانفلر ، ٢٢١/١ت التن« ))معالم )٣( 

٣٥٢



لمصلاته، إصلاح به بريد بشيء عامدآ ٍالآنه في نكلم من • الأوزاعى 
(١صلاته تبطل 

ماعلى - سنرى كما - آخر بدليل - الخطابي النووي الإمام وافق ت نسيه 
بهيربد بشيء عامدأ صلاته في تكلم من بأن القول من الأوزاعي لى إب 

الأشالحديث على كلامه في ذلك قال مادته. تبطل لم صالته; إصلاح 
هه؛نمها التي نمته في الأسلمي معاؤية رواه الذي لم لمبرواية الذكر 

ارإنت - لملم رواية في كما - المذكور الحديث فى أها لقوله شرحه ففي 
التسبيح،هوت إنما الناس، كلام من شيء نمها بصالح لا الصلاة هذ0 

-؛الأوزاعي منهم - طائفة )وقال ؛ قال القرآن®. وقراءة والتكبير، 
اليدين(ذي لحدث الصلاة لمصلحة الكادم يجوز 

الجوربين؛على المسح -  ١٠٠
منجماعة الجوربين على المح أحاز وند . ..ر I الخطابي قال 
وأحمل،الثوري، سفيان منهم؛ الأمصار فقهاء من نفر إليه وذهب المسلف، 

ؤإسحاق.

الجوربين.على المح يجوز لا والثافعي؛ والأوزاعي، مالك، وقال 
مغليزرم.كاظ إذا إلا الشافعي: قال 

.٦٦١١٦الن« »سالم )١( 
روايةني حاء كما - الٍا.ين ذي وحدث ٢ م/١ النووى« بنرح لم م>>صمح )٢( 
سمانأبي عن الحمض، بن داود عن أس، بن مالك ءن عيد بن-مة حيننا لملم 

صلاةاض رصرل بنا صلى يقول؛ ه، مريرة أبا سممت، نال! أنه أحمد، أبي ابن مولن 
يت،؟نأم اض رسول يا الصلاة أنمرين، فقال! الياّين ذو فقام ركعتين، في لم نالممر، 

فانل! ٠١٧١رسول يا نللث٠ بعض كان قد فقال: يكن• لم نللأ' اكل ءق: اش رصول فقال 
قاتما الله رسول يا نعم فقالوا: الياوين؟ا ذو راصارق فقال: الماس طر . اض رسول 
لمممرح ٠• الملثم بعد جالس وهو مجدتين مجد م ؤ الصلاة من بقي ما الاه رسول 

.٩٩- ( ٥٧٣)التروي،، بصحيح 
ومعهللقاممي، على و»المسح ؛  ٦٣\إ_aU^ الس« »معالم وانظر )٣( 

الإسلامي.المكتب طيعة ، ٨٨ء ٨ ٤ صن المسح،ك أحكام في النصح ررتمام 

٣٥٣



الحائضإتيان فى الكفارة -  ١٠٦
إيجابإلى ذهب ند ت نلت . . . ) للخطاش الس،< )رمعالم محي حاء 
بنوأحمد والأوزاعي، قتادة، منهم؛ العلماء، من واحد غير عاليه الكفارة 
.(؛/.محاق.وإ حنل،

المتوضئالمتيمم يوم هل . ١٥٧

ذللت،وروى متوصئا. متيمم يوم لا • الحز بن ومحمد الأوزاعي قال 
والخصعلي، عن 

لأتيممالواحدق الضربة . ١٠٨
والكفين؛واحد.ة صرية التيمم أن إلى العالم أهل من حماعة ذهب، 

بنوأحمد الأوزاعي، قال وبه ومكحول. رباح أبى بن عطاء قول وهو 
الحدثأصحاب وعامة ؤإسحاق، حنبل، 

فيهاالصلاة عن المنهي الأوتامتؤ في الفوايت، تقضى هل - ١  ٠٩
الفواتتفضى لا أنه الخطابي؛ الإمام كمايقول - الرأي أصحاب مذهب 

فيها.الصلاة عن المهي الأوقامحتح في 
بنؤإسحاق حنل، بن وأحمد والشافعي، والأوزاعى، ماللث،، وقال 
ينهلم أو فيه، الصلاة عن نهي وفتح، كل في الفواستح تفضى راهويه؛ 

يحتلمأن قبل الغلام حلف الصلاة حكم  ١١٦٠
١وماللثح والثعبي، ، عطاء يحتلم؛ أن قبل الغلام حالف، الصلاة كره 

؛/*؛A.اون«: »معالم )١( 
•ت بطال لأبن البخارى،ب صحيح ))شرح )٢( 

•؛.؛/•المن<<:)"؛())معالم 
\إس.نف: المدر )٤( 



الرأيأصحاب ذهب ؤإله والأوزاعي، 

الصلاةفي الضحك حكم - ١ ٦ ١ 
الحسن،)وذم، ت البخاري« لمحيح »شسرحه في بعلمال ابن نال 

حنيفةأبي قول وهو ؛ الوضوء ينمص الصلاة في الضحلن، أن إلى •' والنخعي 
والأوزارارأ،•والثوري، وأصحابه، 

ح^|ىالقك هن لا ٠  ١٦٢

سنيوالشافعي: والأوزاعي، وأصحابه، حنيفة وأبو الثوري، نال 
يزوللا واليقين - بيقين وضوء عر وهو يفينه، عر - شك إذا - المتوضئ 

بالشك

قولهوحجتهم طهارة، أو كان حدثا الأصل، عر يبني وكذللن، : قالوا
يجادأو صوتا سم حش — ينصرف لا أو — يشل *لا واللام؛ الصلاة عليه 

ريحا«ص.

منهالرأس رفع وعتل الركوع عتل الأبدي رفع حكم -  ١٦٣
وعندالركؤع عند نرفع الأيدي أن إر العالماء أكثر )ذم، الخطابي: قال 

وابنطالسا، أبي بن وعلي الصديق، باكر أبي قول وهو منه، الرأس رفع 
الزمحر•وابن دأص، هماس، وابن الخيري، سعيد وأبي عمر، 

وطاووس،وعمياء، برين، وابن الصري، ن المحذهب، 

ا/ا<ا'ا.الن«: »سالم )١( 
٠١٢٧ا/؛ ت بطال لأبن الخاري<ك صحح أرشرح )٢١( 
عمهعن تميم بن هماد عن بالمد ( ٣٦١)لم؛ وم(، ١٧٧و ١٣٧)البخاري: أخرج )٣( 

غيالشيء يجد أن إليه بخيل الذي الرحل ءة الأه رسول، إلى شكا أنه زيد؛ بن اقه ■مد 
»شرحوانفلر يبمحا*، يجد أد صوتا سع حتى - بنصري، لا أد - بمقتل 'لا فقال،؛ الصلاة؟ 
.Yxr\/'بطال: لأبن اوخارى« صحح 



قالوبه ومكحول. وفادة، وسالم، محمد، بن والقاسم ومجاهد، 
■، (ل . . أمره. آخر في وماللئ، الأوزاعي، 

الفجر؟صلاة بعد الوتر يقصى هل - ١ ٦ ٤ 
صلىقد كان ؤإن الوتر، يفضى • الرأتم، وأصحاب ، الثوري، سفيان قال، 
الأوزاءد،لأ،•وكيلك الفجر، 

الحقينعلى المسح صفة في -  ١٦٥
حميفة:وأبو والثورمح،، الأوزاعي، عمرو وأبو والخعي، الثمي، ذهب 

نوناملا للمح، بمحل ليي أسفله فإن ، ، الخفأعلى المموح أن إلى 
جام"'■ُلأ 

القدمهن قلهر وما الخف مسح -  ١٦٦
فيالطبركا قول وهو القدم. من ظهر وما الخف يمسح الأوزاعيت قال 

القدمينعلى المح جواز 

ركعة؟الوتر في تجرئ هل . ١٦١^
ابنب، مجدهوهو . . ركعة. الوتر أن إلى اللف، أهل من حماعة ذهتج 
ؤإسحاق.وأحمد، والشافعي، والأوزاعي، وماك، وعهناء، المسيب، 
بنوأحمد والشافعي، ماس، عند الاختيار أن )غير ت الخطابي قال 

عندجائزا كان بركعة؛ أفرد فإن بركعة، يوتر نم ركعتين يملي أن ت حنبل 
ماللئ،وكرهه وإّحاق، وأحمد، الشافعي، 

الن«:))سالم وانظر )١( 
.٢٨٦.  TA0\/انابق: انمدر )٢( 
طال:لاين اوخارى« صحح »ثرح )٣( 
٠.٣ بطال: لابن البخارى صحيح ))ثرح ؤينظر )٤( 
.YAU\/الن«: ))ُعالم وانظر )٠( 

٣٥٦





ذا،(.u ذك عر فيها ءأتركم ه: اض رسول فقال 

بالشمهةالسرقة حد درء حول -  ١٦٩
المجاى؛فى القطم سقوط على أحمل وافق )وفد القيم؛ ابن نال 

الأونامح(ر^ز

١(.رائت ام<<: م»صحح )١( 
.^٣٢اورنمن«: »إءلأم )٢( 

٣٠٨







فثاَرقم'يتمَإ 
عطيغبن حنان 

،الصنهاَ^ محمد بن المللد عبد عن نده بالأصبهاُي يمم أبو وى ر٠ 
اضكتاب فى الإيمان )أن ^^؛: Jap-4بن ان ححدثني غال: الأوزاعى عن 

ئاوثمثمك أثئ يكر إدا ١^ ألمويزث ؤإئ،-ا ت تعالى _؛J، العمل إلى صار 
لالأمال[.بتد؛لوف ريهن دهك إبما، رادم ءانثم عتيم بلق نإدا 

ررمثهميبثا ألثلوء لنيثوى ^١!؛^ فئال• العمل إلى صرهم ثم 
ورمرثنفرآ رنهم بمد دثثذ ثم حئ ألثفموة ئم أولإك . ،يؤ}؛ 

]ص\مه ًقريث 
الأوزاعيعن المذكور. - المللئ، عبد عن بسنده نعتم أبو روى ما ك٠ 

جد،المناحية في المصر صلى إذا يننخى عطية بن حسان )كان ت قال 
الثمس(تغيب حتى اف فيدكر 

كارعن روايته جل الرابعة، س عابد فقيه ثقة المحاربيت بم أبو الحجة الإمام هر )١، 
الزكية،الأعمال الن المسارع ومنهم ث نعيم أبو عنه ثاو ومنة. السرين بعد مات التابعين. 

»تاريح، ٧ ٦'٠ ت »الحليه« ععلية.بن ان حت المرضية الداعي؛الأدعية الردية، للأفعال الن.ام 
»نهذبم_،ه/،-أ؛، للدمي: المالآ،« أعلام ير »-عاكر: لابن دمشز« 

AUTfSاكهنب«; 
\ا\\.»الحلية«; )٢( 

0٤٦٧االمِلأء«: أعلام »ّير \. iii\yدُشز«; »'اربخ ،"/•U، »الحلية«: )٣( 
أ/أها.الجوزي: لأبن الصفو،« »مفة 
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الخيرفي عماد أكثر أحدأ رأيت )ما الأوزاعي: نال الذهبي: وهال ٠
حان(لمن 

عنالأوزاعي، عن الواحد، همد بن عمر عن بسنده نعم أبو روى و• 
Iيقول لكن أنه حسان 

الأفلام،به تجرى ما شر ومن الشيطان، شر من بك أعوذ إني )اللهم 
بماأسعد غيرى تجعل ان بك وأعود لغيري، عبرة تجعالمى أن بك وأعوذ 
بى،ينزل صر عند معصيتك مآن بشيء أتعزز أن بك وأعود منى، آتيتني 
قولاأقول أن بلثح وأعود ط عندك يشيننى بشيء للناس أترين أن بك وأعوذ 
عليفإنك تعيبني ولا عالم، بي فإنك لي اغفر اللهم وجهلثح• همر به أبتغي 

ّواءلآ/لفظهما قادر(: 

منالمزبد عالي ويبعث الإيمان، يزيد فيما ترغيبه محاسن من و٠ 
الأوراعيعمرو أثي عن الواحد عبد بن عمر حدث ما العمل' في الأستقائ 

تالإيمان له افه جمع ففد فيه كى من رحمس قال! حسان حييني ت قال 
الرصا،ه نفمن للناس بدل ومن ورّوله، الأنه وحب ولرسوله، فّ النصيحة 

كذكرهالسر في ذكره لكن ومن رحمه، ذا وصل ومن السخهدا عنهم وكث 
ّواء(ص.العلانية في 

قال:مزيد بن الوليد حدث ما نة: بالعملا الخير في بدله من و٠ 
يقول:الأوزاعى سمعت 

فتركها.، المناتح في حاء ما مع فغنم، عهلية بن ان لح)كانت 

أ/أار>.الصمة« »صفة اولأ،«: أيلام »سر )١( 
دمنق«:))تاريخ ، ٧٤- ،■/■TU ))؛_«: )٢( 
•٤..  r^hالك»ال« ))تهذب د.ثق«; ))ارخ ، ٧٤- ^fU ))الحلة« )٣( 
علىالعرب عند المنيحة عبيدا أبو تال ■ الهررى قال العملية• ت منيحة جمع المناح: )٤( 

شاةأو ناتة يمنحه أن والأخر له، فتكون صلة، صاحبه الرحل يعملن أن ت أحدهما معنيين! 
بن=افه عبد حد.يث، من ( ٢٦٣١)البخاري وروى يرذها. نم زمانا ووبرها بحلبها ينتفع 
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.، لجاره(ر ؤيوم له يوم • قال سمع؟ الذي كيف • قفلت 
حدثفيما عاليه نفع الفهم، في القلية الأسننارة من لون هذا و٠ 
أحدعادى )ما نال: حان عن الأوزاعى، حدثنا نال؛ اض ب بن يحيى 

إ(لذكر0اومن ذكزه يكره أن محن باني ربه 
اتدع)ما فوله: محه الأوزاعي يروي للدعة: عملة ابن محاربة في و• 

إلىإليهم يعيدها ولا مثلها، سمتهم س النه نزع إلا دينهم، في بدعة قوم 
11 - ٣(- ٠(/ االقيامة يوم 

ماالعنز، منيحة اعلاهن حصلت، أربعون ٠ ؛ الدرسرل، نال نال؛ العاص بن -مو ء~ 
الخة<.بها اف 1دحاه إلا موعودها؛ وتصديق ثوابها رجاء منها، بخصلت يعل عامل من 

متحاومن وقال: خصالا فذكر نهن أنه . المي عن هريرة أبي حدث ص لم موأحرج 
ا(.)'أ'ولوثها'؛ صيوحها بصدنة، وراحت، يمدنة، غدت مشحة، 
دمنز«:»اريخ ْ/يا"أ، الملأ،«: أملام »سر الكمال«: »تهذيِح )١( 

.٧٦١٦»است«: )٢( 

دثق«;»-ارخ ، Ur/n»اكلأن«: )٣( 
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دينارأ(كفك ني وضع لفيك! كلما أخ من حير ت اف من 
الناس)خرج ت قال الأوزاعي عن لم، مبم*, الوليد ثنا دحيم دث ح٠ 

بالإساءة؟ئمزون ألتم الناس أيها فقال؛ - سعد بن بلال وفيهم - قون تي
ثسوأثث سنمؤ ين أشّنإإث عق ؤ، ت قلت إنك اللهم قال؛ نعم، ؛ قالوا

قال:واسفا. لما فاغفر بالإساءة، لك ئنز وكل ل\بآ بمن -ر
ضوا(رى.

فنقينانال؛ واسمنا. عنا فاعغح بالإساءة، أقررنا )وقد رواية؛ وفى 
يوئدلأب،.

سعدبن بلال سمعن، قال؛ الأوزاعي عن لم مبن الوليد دث ح٠ 
متكاً(ل؛،.وجد يوما عثر إذا التقى، بمثل رجل رفع رما يقول؛ 
حدثمجا ذلكم والاهتمام؛ المامل بجديرة ذهبية قاعدة هذه و٠ 

نال؛الأوزاعي حدننا قال؛ أبي حدئنا قال؛ مزيد بن الوليل. بن العباس 
فقدمعجما؛ مماريا لجوجا رجلا رأيت إذا يقول؛ سعد بن بائل سمعت 

حارته!تمنح 

الأوزاعي،عن كثير، بن محمد عن ندم بعساكر ابن الحافظ وى ر٠ 
,المقاصد - الأغراض بين يئتدون أقواما أدركت، )لقد قال؛ سعد بن بلال عن 

رهانا(رآ،.كانوا اللل جلهم فإذا بعض. إلى بعضهم يضحك 
بنافه عبد حدثا مالك، بن بكر أبي عن بمْ نعيم أبو وى ر٠ 

الكمال«;»تهذسح ، ٢٢٠؛؛/>>الءاو_ت<<: وانغلر ؛، •؛/UAدمشز«: »تاربخ )١( 
.١٩١الجوزي:لأبن الصءوْ<< »صفة أ/أوآ، 

.o٦yا^»الحانة«; )٢( 

ء/أا<.اولأ،«: أعلام »مير )٣( 
•؛/\اهأ.دثق«: »تارخ )٤( 
(.YYA)3/»الحاوث«: ؛، Y»5•؛/دثق<<; >>ارخ )ه( 
i ء/٤ ررالحلية<ك؛ )٦(  Y  Y الجوزي!لابن الهموة(ي »صفة ؛ دمز« »تاريخ

/٤١٩Y.
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الأوزاعيعن لم، مبن الولد حدثنا نال؛ أبي حدئني حنل، بن أحمد 
محيوعدوه ا فى فه وليا تكن )لا يقول• سعد بن بلال ممعن ! قال 

ر،الفي لك عدوأ نكن رلأ ت عساكر بن القاسم لأبي رواية وفي ؛. ر(أ ال
العلانية(في ووليه 

الحارث،بن يونس بن سريح حدثنا قال! البغوي القاسم أبو حدث و٠ 
تيقول سعد بن بلال سمعت ت قال الأوزاعي عن لم، مبن الوليد حيننا 

،^٠ افه تخنئ أنك للناس فنغلهر 1 وساذين وذا وجهين، ذا تكن )لا 
!(فاجر!وقلبك فيحمدوك، 

القدوسعبد بن لام العبد حدننا قال! عثمان بن عمرو حدث و٠ 
تنههلم إذا أحدكم )إن ت يقول سعد بن بلال سمحت قال! الأوزاعي عن 

الأيةهد0 يناول وكان مقتا(. إلا اف عند صلاته تزد0 لم ظالمه; عن صلاته 
 s[٤٥]العتكبوتت قنص صي سق آلصطوه ءؤإاق

زرعةأبو يقول أن لبلال; والحلم البصيرة أهل تقدير من بلغ قد ل٠ 
وكانالعراق، لأهل البصري كالحن الشام، لأهل بلال )كان البصري: 

الل.هبيذكر كما الصوت( جهير الشام قارئ 
كانسعد بن بالال )أن هر; مأبو وذكر دْشقكك; ))تاؤج في جاء و٠ 

جهيروكان الشام، قارئ وكان بالعراق، البصري الحز مثل بالشام 
.، الصوت(ل 

١٠ ٩ ٠ أ/ ت الجوزي لابن الصفوة ))صفة ، ٢  ta/oن (ك ))الحلية ( ١ر 
د.نق«:))تاريخ )٢( 
•الماض: الممدد )٣( 
*وف'ص هماس ابن عن اللري: روى بما يذكر وهذا  TTA^))الحالأن«: )٤( 

تولهعود مابن وعن بعدآء إلا بصلاته يردد لم والمنكر؛ الفحشاء عن صلاته تنهه لم •_ 
الأهمن بها يزدد لم ت النكر عن وتنهه بالمعروف، صلاته امرْ لم •_ ٤(; أيضا 

مدأ•.الأ 
،.w/oالمالآء«: أعلام ))سر )٥( 
 )٦('\AA\I
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مرسىبن حيان أن نعيم أبو روى ممد ت المبارك ن اض عبد أما •
نالمحن كمحل •' وممر بالشام معد ن بادل محل )كان ت يمول سمعه 

بالمرة(الحن أبى 
نبلال أي . )كان الأوزاعي: قال الجلأء«: أعلام »مير ر حاء و٠ 
ألفوليلة يوم كل ل كان عليه، قوي أحدأ مع نلم ئيء على - معد 

المريبالحسن يشبهه ويعفهم العجلى، أحمد ونقه ركعة(، 

عنالأوزاعي حدننا ت فال المغيرة أبي عن نده بنعيم أبو وى ر٠ 
أظهرتؤإذا أهلها، إلا تفل لم أحفجت، إذا الخطيئة )إن فال: سعد بن بلال 
عنالمبارك ابن رواه نعيم؛ أبو وقال . العامة( فزت تغير! فلم 

الأ/زاهمرص■
لمأحفيت إذا المعصية )إن عساكر! ان عند الروايات بعض جاءت و٠ 

والعام(لالخاص صنت أعلنت ؤإذا صاحبها، إلا نص 
فيماعليه نفع الغافلين، طريق عن البعد على مؤنر حاذ تنبيه هدا و٠ 

يقول؛سعد ن بلال سمعت قال؛ أنه الأوزاعي عن لم من الوليد روى 
غرة(؛ سيئاتك، يائك، ون١ تك، حنا )ذكزك 

التميمي،يعفوبح أبو حدثني قال؛ الدنيا أبى بن بكر أبو حدث و٠ 
نن،ّمعربما نال؛ الأوزاعى حيننا أبيه، عن الوليد ن العباس حدثنا 

يوقنون(لا قوم وكأنا يعقلون، لا قوم )لكأنا يقول؛ سعد بن بلال 

ناض عبد لل يروي الأخرين؛ مع الأخلاقي التعامل صعيد على و٠ 

إ/بما/مانمفوة« »صثة ، YYY/a»الخوة«: )١( 
 )Y( /٠٤٨٤•ا/دمثز« ررتاريخ وانظر ، ٩ ١ ه
الجوزي:لأبن اكفوة« »صنة ، YYY/o»الحلغ«; )٣( 
ا/•؟؛.•دثق<<: >>مخ )٤( 
)غرر(.I ر)1لمهماحك، 1لغفاة. - بالكر . والغرة  ١٦٦٣إ0 ت <( ))الحالية )٥( 
دثق«:»تاريخ )٦( 
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)منقال: معد بن بلال عن حجم، بن هشام عن الأوزاعي، عن المبارك 
؛الشكر(لا،.امدئك فقد بالوذ: مفك 

سمعتيقول الأوزاعي سمعت ■' فيقول المزارى إمحاق أبو ما أ٠ 
؛شكره(رآ،.استرقك فقد ت إليك إحسانه سبق )من ت يقول معد بن بائل 

عنعياش، بن اعيا, هسإسثنا المحاك بن الوهاب عبد دت ح٠ 
أحدكمعقاب إلى ليس ربأ لكم )إن قال؛ سعد بن بلال عن الأوزاعي، 

اولبر(ءم.على ويعطف الفل من ويقبل اكوبة ويقل العثرة يقل ريع، ب
سمحتقال الأوزاعى حدننا نال! المبارك بن اف عبد حدت و٠ 

وقدويمحك، ويشرب يأكل مغبون، مرور )رب I يقول سعد بن بائل 
اكار(.وقود من أنه افه محاب في له حى 

الأوزاعيعن مزيد، بن والوليد علقمة، بن عضة رواه ت نعيم أبو قال 
لكويلا ؤيا روحا، لك ويلا )فيا حديثه! في الوليد بن عباس زاد متله. 

الأبدلأن.بطول الواكي عليك ولمك ظلمك، حدا، 
الأوزاعيعن كثير بن محمد حدث ما فلقرأ كيلك،; الأمر كان إذا ؤ٠ 

.، أحزن(ل لا أني عر )واحزناه I يقول معل بن بلال سمعت قال! 
قال:سعد بن بلال عن الأوزاعي، عن الجوزيت ابن الإمام حدت 

يومعليها يقمه حتى الصحيفة، من يمحوها لا ولكن الذنوب، يغفر اش )إن 
آ.تاب(؛ ؤإن القيامة 

ثناداود، أبي بن بكر أبو ثنا إسحاق، بن أحمد وحدثنا نحتم: أبو قال 

ف:المدر )١( 
دثق<<:>>مخ )٢( 
دثق«:و»تارخ ْ/"آآآ، »الحاوة«: )٣( 
٠٥٠٥٨٠دهشق« ))تارخ ، ١ ٩ أ/٠ ة،ك الصقر )رصفة ، ٢٢٣/٥ت ه نفالمصدر )٤( 
ة/\'ها.الصنوة،،: )رصفة ه/ما'آآ، ه: نفالمصدر )٠( 
»الحاوه«;، ١٩٠أ/الصفوة«; »صفة )٦( 
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بنبلال محمممنا ت قال الأوراعي عن  ١٠ملم ين الوليد ثنا مصفى، بن محمد 
مالأنتن الأرصن على وقعت منه قطعة أن )لو -ت العناق وذكر - يقول سعد 

فءا(را/

تقال الأوراعي ثنا ت قال أبي أخبرنا ت قال الوليد بن العباس دث ح٠ 
لهناصر لا فيمن الله انفوا الناس، )أيها ت يقول سعد بن بلال سمعستا 

اف(ل^.إلا 

زبال،بن الهمل ثنا عمار، بن منصور بن ملمان عن نعيم أبو وى ر٠ 
منرجلين بإخراج تعالى الل ريامر ت ذال، سعد بن ^j، عن الأوزاعي، عن 

قفول!يديه، يبن فنوقفاز وأغلالهما، الهما لامبفيخرجان قال! النار، 
فيقول!مصير. وأسوأ مقيل نؤ فيقولان؛ ومصيركما؟ مقيلكما وجدتما كيف، 

!النار! إلى بهما فيأمر للعبيد، بغللأم أنا وما أيديكما، فدمن، يما 
يقتحمها.حتى وأغلاله سلاسله فيمضى I أحدسا فأما 

للييفيقول يرديا، _ سبحانه - فيامر يتالمتح، وهو فتمضى الأخر! وأما 
اختبرتها؟وقل فعلت، ما على حمللئج ما اقت،حمها! حتى وأغلاله سلاسله غدا 

خهللث،لأتعرض أكن لم ما معصيتالئ، وبال من ذنن، قد ربا يا • فيقول 
'انيا.

؟صنعن، ما على حمللثه ما يتلفت،! وهو مفى لليي ويقول 

-؛_،؟لكن فما قال! يارب،، يلئح ض هدا يكن لم قال! 

إليها!تعيدنى لا أنالث، منها! أخرجتني حيث، ظني لكن قال! 

:\r\rllالهروي: قال وصديدهم.  jLJlأمحل ض اق: والعه/هأاأا. »الءدة«: )١( 
غولذللث، علن يدل متا. أي: [ i-J]؛رمائل ■تِنا ؤإث٠ تعالى: نوله في الب، فال 

»الهاوة«:في وجاء الدسا، أهل لأض الدنيا: ئى يهراق غساق من دلوا أن •الو الني 
والشديد:باكخضف، اق الغالJني١اا أهل لأنتن الدنيا في يهراق اق غءّن دلوآ أن ءلو رفيه: 

 Uأهل صدد من يل مب\jti  :)(.٣٦٦)ج,ومالهم
•ا/,'\بمألأدمثق«: »تارغ ، ٢٢٦/0»الحلة«: )٢( 
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٢.الجة(ل إلى بصرفهما وأمر يي، ظنك عند أ)ا ت قال 
سمعهانه بلال! عن الأوزاعي، عن نال• الوليد بن عبام دث ح٠ 
نيل:القلب، تفرقة من بك أعوذ إني اللهم يقول: الدرداء أبو )كان يقول: 

طل(رأ،.واد كل في لي يوضع أن قال: القلب؟ تفرقة وما 
قولهفي سعد بن بلال عن الأوزاعي، عن لم مبن الوليد حدث و٠ 
قال:]ا[ زب  ۶١٤٠ثن محأغذمحأ مبكث ئلأ ثؤمأ إل مكن ؤثؤ تعالى• 
فوت(رولا حولة، فجالوا رفزعوا 
الربيعأبو ثنا حنبل، بن أحمل بن اف عبد عن بسنده نعيم أبو روى و٠ 

بنبلال سمعت نال! الأوزاعي عن المبارك، بن الله عبد ثنا الزهراني، 
نيردك قال: مث4 ملأ منبمإ إي ى ؤَإز تعالى: قوله في يقول سعد 
لاسر؛،.©4 آثر أن  -ءألإتئ >مل ■نمالئ: قوله 

ثنامصفى، بن محمد حدثنا قال: ملجمان بن اف عبد دث ح• 
قولهفي يقول سعد بن بلال سمعن، قال: الأوزاعي عن لم، مبن الوليد 

وأهلماء الأهل )يلتقي نال: [ ١٠تء-اذرت ألنلأؤ،ه لإ لنذر 4 تعالى: 
رالأرض( 

بنمحمد حدثنا  ١٠داود أبي ابن حدننا قال! اسمحاق بن أحمد دث ح٠ 
سعتمال؛ الأوزاعي عن مسلم بن الوليد ثنا قالا: سهل بن وعلي مض 

• TT'i/o»الحلأن«: )١( 
;-ها-االصادق عا- ّبن ،١١)؛ تأنر إلن يثار أن الخبر ومن ه/بمأآ، >>الحال_ة<<: )٢( 
امح.ثنا ر، أحمرني نال،؛ الوف- ن العباص حديث، فقد القلب؛ تفرقة بعدم الدعا، ، الدعا، 

القلوب،زغ من بك أءوذ وني راللهم دعاته: في يقول معد بن بلال ممعن نال: جابر 
وينظره/ه'اآ، »الحلية« الفتن(، ومضلات الأعمال، مرديات ومن الذنوب، تبعات ومن 

ا/ا،هأ.•دمشق«: »تاريخ 
• YTU/oه: نفالمدر )٣( 
.0XYU/»اسة« )٤( 
عباسابن فال , ٣٣٩١١٨للقرطبي؛ القرآن« لأحكام »الجاهع وفي ه■ نفالمصدر )٥( 
الأرض.وأهل الماء أهل يلقي يرم وكاد٥; 
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رسمهلؤى إن ءاموأ أئن تعبادى ؤ I تعالى نوله فى يقول سعد بن بلال 
قفزواواسعة أرصي الفتة، ومع )عند ت قال ]انمكبرت[: .ه ؤيأ 

إلهاء"،■
أبوحدثنا محمد، بن اش عبد حيننا الأصبهانيت نعيم أبو ال ف٠ 
عنمسلم، بن الوليد ثنا عمار، بن هشام ثنا الرازي، هامان بن جعفر 

ليقولالمؤمن )إن ت يقول الئكوني سعد بن بلال سمعت قال! الأوزاعي 
موافقاعمله كان فإن عماله، في ينفلر حتى وقوله، الله يدعه ولا قولا، 
يدعهلم ت لقوله موافقا ورعه كان فإن ورعه؛ ض ينظر حتى يدعه لم ' لقوله 
ذلك.سائر يلم أن فبالحري I النيه له سلمت فإن به؛ نوى فيما ينظر حتى 

يلم،يما ليقول المنافق ؤإن عمله، قوله يوافق قولا ليقول المؤمن إن 
إلآ،.بكر!بما وفول 

.YYU^»اسة«: )١( 

 )Y( دثق«:»مخ وانظر ، ٢٢■*. ه: نفالمدر
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سابى بن سة 

منأفضل أحد العراق من علينا يقدم لم I ثةِفؤ الأوزاعي ال ق٠ 
قدموقد ،، جميعار شركين وكانا الحر، بن والخن ، لبابة أبي بن همدة 

الالتزامرحاها: قطب الشركة، هده عن رفيعة صورة للأمة الجعفي الخين 
وبهامكة تجارة في وهمدة الخز ابن )قدم بقوله• وذللن، والأخلاقي، الشرعي 

منهمتخلصوا فما المساكين، من حلق ففضل آلاف، بعثرة فتصدقا فاقة، 
ليلأ(رمكة من وخرجوا ألفا، أربعين بانفاق إلا 

الأئمةأحد التاجر، دمشق، نزيل فريش، مولى الناصري الأمدى القاسم أبو )١( 
فيوخانه وكانت منه. وسمع ، . عمر بن افه همد هميه أدرك • الجوزي ابن قال، الربانين، 

.٢٣١ه/النلأء« اعادم »سر ومثة؛ وهمثرين سع سنة حدود 
ه/امآ.الملأء«: أعلام »سر خا/م؛ه، الكمال«: »تهنيب ا'/أاا، »الحاوة«: )٢( 
بنيعقوب روى مما عليه نقع الصالحض الشريكين سن مكة في كان ما وتفميل )٣( 

فدمنال،: الجعفي حين حدثني نال: ء-في، بن العن حدثني نال؛ ال—لوسي سة 
فيقدما درهم، ألغ، أربعون ومعهما شريكين، وكانا لبابة، أبي بن وهمدة الحر بن الحن 
ندرأى ش لك هل الحر؛ بن الحز فقال ثديية، حاجة وبهم محآكة أهل فوافقا تجارة، 

قال؛الماكين، بين ونقمها درهم، آلاف، عثرة ربنا نقرض قال؛ هو؟ ومجا قال؛ رأيته؟ 
فسموافيعملونهم، واحدأ واحدا يخرجونهم فاخذوا قال؛ دارأ. محكة أهل اكين مفأدخلوا 
قال؛نعم، قال؛ أخرى؟ ، آلافعثرة قال؛ كثير، ناس الناص من وبقي آلاف العشرة 

مكة،وأهل اكين المبهم وتحلق أجمع، معهم كان الذي المال قسموا حتى مرها، فق
عشرةفاستقرصوا قال؛ ا أ رقوه فيسمونه بمال المؤمنين أمجير معهم بعث لموصر وقالوا؛ 

أهلأشراف ذم، حنن فاخنفوا، لطان، الوطلبهم قال؛ الناس. بها فأرمحوا أخرى، آلاف 
))تهذيبالشام. الئ ورجعوا بالليل فخرجوا قال؛ ونضل. بصلاح همهما الوالي فاخروا مكة 

الكمال(،؛
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منه(

آمنهمت الرياء من الناس أقرب )إن ت قال أنه عدة عن الأوزاعي روى 

أبيبن عبدة )كان الأوزاعي: عن الميروتي، علقمة بن عمة نال و٠ 
الدنالأى.أمر من شبا ذكر لم المجد: في كان إذا يابة 

)إذانال؛ عبده حدثنا قال: الأوزاعي حدثنا فال؛ المغيرة أبو دث ح٠ 
منهؤإذا يمي، حتى الملائكة عليه صلت بنهار: القرآن الرحل ختم 
يصح(حتى الملائكة عليه صلت ؤلأ': 

بناش عبد حدثنا مالك، بن بكر أبو حيننا نعيم؛ أبو نال و٠ 
حفصأبو حدثنا الجروي. العزيز عد بن الحسن حدتني حنبل، بن أحمل 

-صعينب وهو - بالبيتح يهلوف عيية )رأيت قال: الأوزاعي عن الئئيي، 
بالتحامل(لالمؤمن إنما فقال: بنفسك! رقمت لو فقلت،: 
بكيربن مكين حدسا قال،■ سعيي، أبي ين أحمل■ بن الحن ، حيلو٠ 

وياقوتزبرجد لمرها شجرة، الجنة في )إن قال: عبدة عن الأوزاعي، عن 
أصواتمم يلم أصوات لها فيمم فتمطفق، ريحا، اف فيبعث، ولولو؛ 

■منها(لْ، أذ 
مزيد،بن الوليد بن عباس ثنا إ الته عبد ثنا أحمد، حدثنا نهيم: أبو ال ن٠ 
ابنأعجزني مهما الشيطان: )نال، قال: عبدة عن الأوزاعي حدثنا أبي، حدثنا 

■، أمقه(١٦وفيما اكتسبه؟ أين ص ماله اثنين: في يعجزتي فلن آدم، 
ناركم)إن قال: عبدة عن الأوزاعي عن الواحد عبد بن عمر حدث و٠ 

٠جهنم( نار من بالله لتتعوذ هن.0 

■)،/•"؛Y اوالآء«; أعلام »سر ؛"/"Y؛؛، »_«; )١( 
Y) ) ٠٦م؛ ت اكغوء« »صقة د؛/ةةه، ت الكمال،(( ))تهن.يبح

 )Y•( :»الحلة«wrh , الصفوة« »صفة.wir
■أ/هاا )أ(>>الحلة<<:

■١ ١ ٤ ه/ ت ه نفالمهدر )٥( 
■١  ١٣٨شه: المصدر )٦( 

■أ/"آ؛؛ ر؟(»الخوة«;
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زمناابى بن اش س

أشبن اض عبد على يفصل رحل بالشام بكن لم الأوزاعي: ال ق• 
زكراراد

قلستة عشرين لّاني عالجت • زكريا أبي ابن قال عمرو• أبو قال و٠ 
قبلستة عشرين يعتستي لا عما الصمت عالجت رواية؛ وفي لي■ يستقيم أن 
ابنكان جميلة! أبي بن علي بقول يذكر وهذا . أريد ما على منه أقدر أن 

أعناكم،افه ذكرتم إن يقول أحدا، ه مجلفي يختاب أحدا ييع لا زكريا أبي 
.-^٣٢الاس ذكرتم ؤإن 

بنبكر أبو حدثنا إسحاق، بن أحمد حدثنا الأصبهاني! نجم أبو ال ق٠ 
الأوزاعى،عن علقمة، بن عقبة حدثنا عثمان، بن عمرو حدثنا داود، أبي 
البرق،عند وبحمده اض سبحان قال؛ )من قال؛ زكريا أبى بن افم عبد عن 

.٢٤صاعقة(أتصبه لم 

عنالأوزاعي، عن يونس، بن عيي عن س نجم أبو روى و٠ 

نعيم:أبو قال دسق، ممهاء من يحنن أبو الدمشقي الخزاعي الرباني إلقدوة الإمام  ٢١)
اسمJزعبد بن عمر ولكن غزو، هاحب، لكن سعدت ابن وثالء تقيا• ووليا زكيا رضيا كان 
.١ ٤ ه/ه ت ررالحالية« ٠ ومئة عشرة ّع سنة ^٤١^ توفي، رير• العلن ممه ه يجل

ه/ب\اآ.اولأء«: أعلام »ّير ، ١١١/٢٧دمثق«: »تارخ 
المفوة«ت»هفة \, A\jvالجوزي; لابن >>المطم<< ؤيطر ه/\رأا، >>الحاوة<<: )٢( 

AAAji

\لإإلأ\\.دثق« »تارخ ، ١٨١^ه: نفانمير )٣( 
0/*ها.>>الحدة<<:)؛(
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)أنت ومكحول زكريا أبي ابن فيه مجلس في )تذاكروا ت قال عطية بن حسان 
ؤإلأا الله استغفر فإن صاعات، ثلاث عليه تكتب لم الخطيئة! عمل إذا العبد 

ءاوه(أا،.كتت، 

)أنالأوزاعي• عمرو أبو حدننا ت نال مسلم بآ* الوليد حدث و٠ 
بالأمرفأخبر0 المنيثة، عن للمسألة جاءه رحال كلم زكريا أبي بن اممه عبد 
افرسول أدرك فلو اكمم فقال: يقبل، فلم والسنة: اعاب من 
•، -(ر منه تقبل ألا حريا كنن، أو - منه تقبل لم 

كانبما والسنة الكتاب عند ونوقه يذكرنا أن العجب، من عجبا ليس و٠ 
نالوولدْ، أهاله في ذللئ، يكون وأن العزيز الكتاب تلاوة على حرصه من 

ثمنال: منزله، إلى زكريا أبي بن اممه عبد )دعاني سوية: أبي بن علي 
قفلفيها ليس قال: هذه؟ بكل تصنع ما له: فقلت، مصاحف،، لي أحرج 
قال:ابني• فيه يفرأ وآحر المرأة، فيه تقرأ والأخر فيه، فأقرأ واحد أما عني، 

نقاء،،(ص.يومئذ غسلت كأنما وثيابه إلا أبدأ تراه لا وكنت، 

مح1>؛ة1>مح1ؤ

ه/>0ا.)ا(»الحاوة«:
١٨٩٨ث الصنوة(( »صفة وانظر ، ١٥١٨))الحلين(( )٢( 
يثق((:»تاريخ )٣( 
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مخيمربن اهاسم 

نال؛، الواحد[ عبد نبن عمر حدثنا نال؛ خالد، بن محمود دننا ح٠ 
بابي،لأغلق )إني نال؛ ، مخيمرة١ بن القاسم عن يحديث، الأوزاعي '-مت 

همى(يجاوزه فما 

مخمرةبن القاسم كان نال: الأوزاعي عن كثير بن محمد روى و٠ 
له؛فقيل الوالي، استأذن يرجع، أن أراد فإذا متْلوعأ؛ هاهنا علينا يقدم 

معق نمئ تكامأ فرأI نم أقيم، إذن نال؛ للث،؟ يأذن لم إن أرأيت، 
[٦٢ت ]النور متئذمأه حئ ،دهمؤأ لتِ جائع 

مرابطأعلينا يقدم القاسم كان الأوزاعي؛ نال أخرى؛ رواية في و٠ 
ععميكامإ ٠^^٥١ الأية! هده يتأول فكان يستأذن، حتى ، يتصرففلا متهلوعا، 

•لأن.• مقذمأ• حق ثدميأ ل هائج م ء 
الأوزاعيعن المعافى عن بسنده عساكر ابن الحافغل وروى ؛ ذاه٠ 

تنعيم أبو فيه تال دمثز. نزيل الكوش الهمداني الحاففل المدرة الإمام عروة أبو )١( 
تعالناض رصي مخمرة بن القاسم عروة أبو للهموم، النانض للنضول، الرانض رومنهم 

»مير، !/٩٧ت >رالحاوية« ٠ ومثة إحدى أر متة ستة توفي الناما نزيل الأصل، كوفي عنه، 
'أ.ه/\اوالآ،«:سملآم

دثق«:))'ارع ، A'/a»الحاية«: )٢( 
ااكمال«:»تهديب دمنز«: »تاريخ ه/آ*آ، المالآء«: اعادم »ّير )٣( 

Aio^r

•فيها وزاد نحرم الأوزاعي عن الغزاري إمحاق أبو وروى ، ٨  ٠/٦>رالحلية<<! )٤( 
.٢٠٢ه/النلأء«! أعلام »محير يرجع. حى صلاة ل" تنل لم بمنه من عمى ص • ويقول 
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لهوأمر له، ففرض العزيز، عبد بن عمر مخمرة بن م الخامأتى ت يال 
ريك،ث له وكان هال،؛ التجارة! عن أغناني الذي ف الحمد ! فقال(بغلام، 

يأكلهحتى يخرج لا بيته، في يقعد ثم شريكه، فاسم I رح إذا لكن 
بنالقاسم عن موسن، بن سليمان بن موسى عن الأوزاعي نال و٠ 

أنفقهأو به، تصدق أو به فوصل مائم، من مالأ أصاب )من مال؛ مخمرة 
،•"؟^٠١^ نار م، لكه ذلك جمع ت اف بذ قمح، 

القاسم)سمعت فال؛ الأوزاعي حيننا فال؛ البابلتي يحيى حلُث، و٠ 
أؤناأن من الن أحب قدمي؛ من ينفذ محمئ سنان على أؤنأ لأن يقول؛ 

متعمدأ(لمزمن رجل قبر على 

معحيمرةبن القاسم سمعت، قال؛ سليمان بن موسى حدئنا لأوزاعي، ا٠ 
أريديتلجلج حديث، صدري دم، العزيز، عبد بن، عمر عر )دخلت يقول؛ 

عنفاحتجت، سالهلانا؛ الناس على ولي من، أنه بلغنا ؛ فقلت، إليه• أقذفه أن 
تقول؟ما فقال؛ يلقاْ. يوم حاجته عن الله احتجب، إ وفاقتهم! حاجتهم 

/)؛(للاس(أ؛،.برز فانه فيه؛ عرفتها نم ! طويلا!فأطرق 

عفليم،أمر العلم؛ أمانة بأداء قياما القاسمم من المناصحة هذه ملت،؛ 
اللهيرحمه الراسيين الخلفاء خامس أن ينسينا لا - أهميته على - هذا ولكن 

ااكمال«:»تهذب ء/ما'\، اوبلأ،«: أعلام »سر دمنز«: »'الدخ )١( 

ه/م'آآ.اومدرمه:)٢( 

0ا1-واولأء«: »سرأعلام ، A'/n»الجلة« )٣( 
الجلوصعن نهيه فى اف رمول، منه حذر عما بعد فقفو القاصم من وهن"ا • قلت، 

(،٣٢٢٨)>>الن«: ز داود وأم (، ٩٧١)»صح؛حه«; ني سلم أ>ج نقد القبر: علن 
أبىحديث، من ( ١٥٦٦)»الن«: يى ماجه وابن '٢(، ٤٦)>>المجتبى<<: ني اني والن

حنثو؛ه، محرذ، جمر؛ ض أحدكم يجلس •لأن تال،؛ ه الله يسول أن *رمءا؛ هريرة 
مر'•ض يجلى أن س له حم إله؛ تخلم، 
.ه!٦٨>>الحالة<<; )٤( 
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الحلافةسلمه فور دلك يطلب بدأ هو بل ا المناصحة لسميع أعلى مثلا كان 
الريانين.العلم أهل س دد عس 

الحقعلى غيره الفاصم صدر محي يتلمجالج كان الذي الحدث ما أ٠ 
بنسلمان حدثنا فوله من داود أبي عند حاء فيما عاليه فنقع I وأهاله 

أنمريم، أبي ابن حدثني حمزة، ن يحيئ حدننا الدمشقي، الرحمس عد 
معاويةعلى دخلتا I محال أخبره الأزلي مريم أبا أن أخبره مخيمرة بن القاصم 

حدثت محقلتؤ - العرب تقولها كلمة وهى - محلان أبا يا بك أنعمتا ما ت فقال 
منشيئا .ك اخ ولاه ُمن • يقول اف رسول ممعن، يه. أحبرك سمحته 

دوناف احتجي، وفقرهم: وحلتهمل١، حاجهم دون ذا-محج_، الملمين، أمر 
الاسلحواثج على رحلا فجعل محال؛ ونقره® وحلته حاجه، 

دريلث،،ن خالد عن الرحمن، عبد ن أصيد حدثنا الأوزاعي: ال ق٠ 
فقال!القدر، عن مخيمرة ن القاسم أل مسأنه الحاحِ،: عبيد أبي عن 

عليها،ت، نك، ذللئ، فعلت، فإذا تعرف، كاك ما متنكر محلوبا أن )بالغنى 
وأصحا؛لن،(اطعتلتح إن القلوب تللن، من فقلي علتها، وطبع 

القاسمحدننا محال: الأوزاعير حدثنا يحيى، حدثنا ثحيب،، أبو دث ح٠ 
فتأولها[ ١٩٥]١^; أءدلآ4 إل _ ممتوأ الأية: هذه عنده 'ايتإ و- 

)لوالقاسم: فقال - القوم على يحمل الرحل أن على عنده كان من بعض 
فيالفقة ترك في ذللث، إنما بأس، به كن لم ألفا عشرين على الرحل حمل 
الله(.متياى 

القائمسمعن، نال) الأوزاعي حدثنا فال: مزيد ن الوليد حدث و٠ 

)خلل(•ت المنير،، »الصياح والحاجة. الفقر _ت بالفتح _ المحالة )١( 
١٣٣٢)لاترطي! المحيح،، »الجامع وانفلر (، ٢٩٤٨)ت داود،، أبي »نن )٢( 

(١٣٣٣.)

»الحاوةبك:)٣( 

٣٨-



_Jbنر لم آلاف عشرة على حمل لو وقال! ،، JlL،فيكر الأية، هذه في 
1ما'لأ،.

سمعتنال! أبى أخبرني قال! مزيد ين الوليد ن العباس دث ح٠ 
لمبابي أغلمن، رإذا يمول؛ مخيمر ن القاسم عروة أبو كان ت قال الأوزاعى 

،•هس(ل يجاوزه 
تبعهاند جنازة ؤإذا - أ؛اغ لم غلام وأنا - وسمعته الأوزاعي• نال و٠ 
نعلي(؛فبال أحورهن لي أن أحب )ما ت فقال ساء، 

تقال مخيمرة ن القاسم عن الأوزاعي، عن عمير، ن محمد دث ح٠ 
كفارة،وحطوة درجة حملوه خطاه كانتا I المجد إلى الرحل راح رإذا 

قيراءل(ر؛،.يعده حاء إنسان كل من له وكتب 

معجبامماريا لجوحا الرحل رأيت )إذا قال؛ القاسم ضن لأوزاعي، ا٠ 
حارته(تمت، فقد ت برأيه 

حدثناالأوزاعي، حدثنا اممه، عبد ن يحين عن نده بنعيم أبو وتم، ر٠ 
بمدعرمن ءاؤ.دلت، الأية هذه في يقول القاسم محمعتح قال! سليمان ن مومحى 

•]مريم[ .ه عئا تلمذ ئؤن، ألقيوت وأبُرا ألثلزْ لن١ءإ -شح 
^٦،.بمركها كانوا تركوها، لو فإنهم اJواقت، )أضاعوا قال: 

.ه/١٨»الحاوة«: )١( 

فابابي لأغلق )إني توله: ص أ>ى روايت ط ص وق- دثق«: »-ارخ )٢( 

الأصحمابين زمام ككتاب . اومل« و»نجال \'أ/'ا'آ. دثق«: »ناردخ ٣( ) '
صه'آا.»الةامرس«: تليها. والخي والوطن 

.A^/o»الحاو؛ت«; )٤( 

الأصفياء.من واحد من أكثر إلن الكلمات هدم نست وق . ئ/١٨ت ه نفالمصدر )٥( 
ُيأيضا )وامحلفوا  iUr,'\rالفرآن«: لأحكام »الجامع وغي ه/•٨، »الحب«: )٦( 
وابنمخيمرة بن القاسم وول بها. وجحد كفر إضاعة هي القرطبي; فقال إصامحها؛ ممن 

المحيح(.وهو بحقوئها، القيام وءا-م ٠ أوناتها إضاعة هي إ عري م

٣٨١



يومتعالى اف )بقول يقول؛ القاسم سمعت قال: الأوزاعي حدث ٠
شريكي،فهو ولغيري لي عملا عمل من نريك، ض أنا القيامة: 
الطيرصيد كرء )أنه القاسم; عن الأوزاعي عن علفة بن عقبة دث ح• 

,، اخه(١٢ذ أُام 

ه/•^>>الءلة<<: ;١( 
 )t: ه/١٨المابق: انمدر.

٣٨٢









سؤمزبن اش عيد 

)لكنقال! الأوزاعي عن صمرة، حدثنا قال؛ الضئ عمير أبو دث ح٠ 
هنفإليه صعرت محيريز، ابن فرأى هلين، فلقدم إذا زكريا بن اممه همبد 

.، فضله(ر من يرى لما 

وقفلهمحريز ابن لمنزله التقدير هذا عن معزل في الأوزاعي يكن لم و٠ 
إبراهيمبن الرحمن عبد ذا هو ها الأخيار؛ لف العلماء من الربانيين في 

خسةيذكر لا الأوزاعي رلكن عساكر ابن الحافغل روى كا - يقول يحم 
وفذله(لآ،.ذكره، من ورفع محترم، ابن نهم ذكر إلا اللف من 

منواحدة عمرو أبي الإمام كلام يذكرنا أن العجب من عجبا ليس و٠ 
بنرجاء حدث ما ذلكم ^$؛؛٩؛ شأنه من تعلي كانت، التي محيرين ابن مآثر 
ماحمالتان محيريز ابن في )كانت، قال؛ دزيك، بن حالي عن سلمة أبي 

ابنحديث وفي - أبعد كان الأمة! هذه في أدركت ممن أحد في كانت 
غضبله، تبين أن بعد حق عن يسكت، أن الناس - أبعد من لكن حريم؛ 

هنفمن يكتم أن الناس أحرص من وكان أ رصي من ورصي غفب، من 

\.Tirrدثق«: ))-ارع ه/*؛؛؛، »_«: )١( 
أو- الناس خيار من نامي L المجاهل الثقة العابد العالم التابعي هو ت محيريز وابن 

ونزلغازيا بدمشق اجتاز المكي، الجمحي القرشي جناية ين ممريز بن اف مد - اللمتن 
شاميت العجلن فيه قال المقدس؛ ببيت وسك٠ث الشام نزل ت المزى وفال ٠ المقدس يبيت 
خلافةفي ظه مات المزيز. للدين صابر نسه، في متواصع الماس، خيار من ثقة تايحي 

الصقرة(بر)صفة ,i *لإم٦ دمشق(ك مدينة )رتارخ ، ٥١٣٨ر! ٠ الخزيز تمل بن عمر 
ا-\إلأ'\.الكمال«: »تهوس ، ١٧٧٨
^\.lrrدءشق«: مدية »تاريح )٢( 

١٠٨٦



•عنده، ما أح،ان 

أبىبن ربيعة حدثنى نزة، بن إبرامم حدثني الأوزاء-يىت ال ن• 
وإذااف، فاحمد حيرأ رأيت )إذا ت محيرين ابن لي قال ت نال الرحمن عبد 

أمةعن بلاء اليخنف أن افه وصل الأرض، بالطأ فمنكرأ رأيت 

ذلكإلى اطاع ما الذكر إنكار عن نخلف فاد ه هو ما أ• 
الناسمن أحدا رأيت )ما قال الكناني اف عبد بن مقبل حدث سبيلا، 
محبرين.ابن من رآه إذا للحق أئول ولا ه، نفمن خيرأ يسنر أن أحرى 

-المقدس بت في وهو - حز حبة معاوية بن بربد ن خالد على رأى ولفد 
_.JIب إلى وأثار . لبزلأم نلها إنما فقال: الخز؟ أتلى له: فقال 

خوفاض: من خولك يعدل أن ينبغى ما له: وقال محيريز، ابن فغضب 
أ(ص.أحاومنالأسإ

بناض عبد عن الأوزاعي عمرو أبي عن لم مبن الوليد دث ح• 
لهفقال كافرا، ويمسى مؤمنا فيها الرحل يصيح فتن )ستكون ت قال محيرين 
يلحقأن حاذه كثرة يمنعه ت قال ذلك؟ يكون كيف 1 تميم بن العباس 

دملأحقه(ا؛؛

الأوزاعيحدنني أبي، حدثني مزيد، بن الولد بن الماس حدث و٠ 
ابننال نال٠ دريك بن خالد حييني الرحمن، عبد بن أمحيي حييني قال: 

>>العلمة<<:، ١٧٩. \ UA/iالممرة«: »صمة  i\o/TTدمنز«: مدبمة »تاريخ )١( 
ه/هأا.

))تهديم،انغلر - ذكرنا ما الصواب ولعل مزة، بن إبراهيم روقيه ه/ّآةا ! ))آلحلية(< )٢( 
نمونه.. بالني، الني، لزوق )اللط،(: أن إلن ها ؤيشار آ(أ. ٤ )•  ١٣٧/١ال،« الك

بها.لعز. - لزق لعيأ: يلطأ بالفتح - ولْلأ لطوءا، بالأرض يلطأ - بالكر ولطئ. 
)لطا(.و))اومباح«; ))اللسان(( 

,١٦',٦٠٣يعشق((: ))تاريخ )٣( 
ومحومحن)حدد(. ))المصباح((: ماض. ^ ١٠أى حاد((: و))ّيفج ه/'آةا، ))الحلية((: )٤( 

)لحى(,))اللسان((: لحقته. إلا محيثا تريد لا هم السريعة وملحاق: لحق 

٣٨٧



أحوجالعلم إلى الثوم ونحن العلم، من أضل العمل أن نرى )كنا ■' 
•انمل( ط!ر 

القرشيلم مبن همام روى ما ُه يطالعنا الذي الإيضاح هذا جميل و٠ 
عنفالته خلوة، منه فرأت الديباج، يمرح معحيريز ابن مع كنت نال! 

•العلم لذهب المسائل لولا قلمت! ائل؟ بالمتصنع ما لي! فقال مسالة، 
؛نلت، لو ولكن القر^ن، ئرئ ما العلم لأين،هِا العلم، لذهب، تقل؛ لا I قال 

الفقه(لآ،.لوهب، 

يمربز،ابن بمثل مفتديا كال رمن نال: الأوزاعي عن و• 
محتريزلأم•ابن، مثل مها أمن لثقل يكن لم الله فان 

الرحمن،ب بن أب حدثنا الأوزاعي، عن بسنده نعيم أبو وى ر٠ 
-نوبا منه بمتم، بزان إلى محيرين ابن )خرج نال: دريلئv بن خالد عن 

قالالثوب؟ ا هن■ بكم فقال؛ يعرفه، رجل وعنده نال؛ - لايحرفه والبراز 
فقالمحيريز، ابن إلى أحن يعرفه؛ الذي الرحل فقال وكذا، زكذا الرحل؛ 

ولمفقام بديني، أشتري أجئ ولم _،^_(، أشترتما جنت إنما محيرين؛ ابن 
فقاممحيريز، ابن هذا هذا؟ أتعرفح رجل؛ له )فقال رواية؛ وفى يشتر( 
بديننا(لبى بدراهمنا نشتري جئنا انما وقال! 

منسمع من حدثني قال؛ الأوزاعي عن سلمة أبي بن عمرو ديثح ح• 
دابةكل من له كان الله، ميل في ليلة حرس )من نال،؛ محيرين ابن 
قيراط(رْ/قتراط ان: ؤإن

ومابرودس، رأيتنا )لقد القاري؛ عوف بن اض عبد بقول يذكر هذا و٠ 

 )١( I»٠٢٠- دمثق<ب مدينة )رتاريخ ، ٥١٤٤^ر)الحلية
٢.;• ٣٣_; UIالمدر )٢( 
A■ ٨١٦الإسلأم«: »-ارخ الكمال«; »نهذِب )٣( 

.١٣٩.ه/ا/-آا )؛(»الٍلة«;

١٠ ٤ ه/٤ ه! تفالمصدر )ه( 

٣٨٨



ذلكعن أنمر قد ثم محتريز، ابن من العلانية في صلاة أكثر الجيش في 
وشهر(عرف حث 

-نال أنه محيربز ابن عن زيتون، بن ربه عجل عن الأوزاعي دث ح• 
الملمينمن المستا فيهم مات إدا النامحى )أدركت —ت Jالرماة جنازة في وهو 
أسمعفلت دلك، ثم الإسلام، على توثانا الذي فه الحمد ؛ قالوا
ذلك(رى.يقول أحدأ اليوم 

M\lo»الءاوة«: )١( 
Mylo»الحالة«: )٢( 

٣٨٩



فيسرهبن عطاء 

انيأا،الخراّعطاء )قدم قال: الأوزاعي عن لم، مبن الولد دث ح• 
يحركنا؟أحد هاهنا لمكحول: عمناء فقال مكحول! على ونزل هشام، على 

حركناعط\ء: له فقال فأتوه، ميسرة، بن يزيل نعم، قال؛ - يعطنا عني ي- 
ئغالوا،عملوا فإذا عملوا، علموا إذا العلماء كانت إ نعم قال؛ افّ• يرحمك 

هربوا.؛ طلبوافإذا طالبوا، ؛ بعدوافإذا بعدوا، ؛ نغلوافإذا 

هشاما(يلق ولم فرجع عليه، قاعاي قال؛ علن. اعد قال؛ 

عطاءحييتي قال؛ الأوزاعي حدثنا قال؛ افه عبد بن يحيى دث ح٠ 
إلاالأرض؛  ٤١٥؛من بقعة في سجدة ف يجد عبد من )ما قال؛ الخراساني 

يموت(يوم عليه وبكت القيامة، يوم له شهدت 

حدنناالأوزاعم،، حدئنا بكر، ين بثر عن نده بنعيم أبو روى و٠ 
لمؤس؛ ش رسول أصحاب في واحدة منهن تكن لم رنلاث قال؛ ءْلاء 

المجاهدالمحدث الخراساني، - ميسرة - لم مأبي بن عطاء عثمان، أبو هو )١( 
هءلفجنوني الملم• نثر نفي؛ في عمل أونق بمول،؛ كان والقدس، دمشق نزيل الواعغل١ 

للاحلة،التزود على النجث، ومنهم نعيم؛ أبو فيه نال، للهجرة• ومنة وثلأنين خص نة 
تشأللارتحال، تزود عاملا'، وواعفنا' كاملا'، فقيها كان . بالعاجلة.الاغترار عن المفر 

دمنق«;»تارخ . ١٩٣د/»الحاوة«: للأثقال. 
تذكور الهنامجا ولعل ، ٤ ١ ؛/٩ ٠ I دمثق« مدينة »تاريخ ، ٢ ٣ ٤ د/ ت ررالحلية« )٢( 

،و.١ ٤ • صة الموقن حان بن هناء العابين الحافظ العالم الإمام 
ها\\<\.»الحاإة«: )٣( 



مهمبكن ولم خروري، مهم يكن ولم قسامة، على منهم أحد يحلف 
.، والقاور(ل مكذب 

الأوواعيقال؛ أبي أخبرني مزيد؛ بن الولد بن انماس ال ن٠ 
بتوبة(بدعت لماح_ا يأذن أن اف )أبى ت الخراساني عتناء نال I قال 

تنئوتالرهات نورها مءاسها التي ئه عثمان أبى كلمات لت،: ن٠ 
فيوالجهاد الليل، نيام يفعله وما بالله، الةال_، صلة من وراءها عما 

أالمقر؛ينأالقلوب أهل نفوس في اض سبيل 
الخراساني،عطاء >،ع نغازي )كا ت جابر بن يزيد بن الرحمن عبد قال 

فيوهو نادانا ت نصفه أو ثلثه الليل من ذم، فإذا صلاة؛ الليل يحيي فكان 
ؤيابزيد، بن يزيد ويا جا^rّ، بن يزيد بن الرحمن عبد يا يسمعنا؛ فسءلاطه 

هذاقيام فإن وصلوا، فتوصووا قوموا فلأن، ويا فلأن ويا الغاز، بن هشام 
الوحاالحديد، ومقطعات المديد، ثرب س أيسر المهار; هدا وصيام الليل 
صلاته(على يقبل نم ط الجا الجا ، الوحا 

صلاته(على يقبل ثم المحا، المحا ثم الرجا، )الرجا رواية! وفي 

ه/أرها.ا(»الحلة«:
.١ ه: نفالمصدر ٢( 
)الوحي(.النر«: »الصاح رعة. الالرعة الوحا: الوحا ٣( 
.٣٧٧.  rU-\/Yللقوي: واكار؛خ« »اوعرنة oاT^\ح »الحلة«; ٤( 
.rUU/Tللقوي: واكارخ« »اومفث ٥( 



يباحابى بن عطاء 

عنالأوزاعى، عن يونس، بن عبئ عن بمندْ نمم أبو دى ر٠ 
;ره #، اف رسول بنت فاْلمة )كان قال: ١، رباح أبي بن عطاء 

/(٣)الجفة(أم.تضرب أن لتلكد ثفتهارى ؤإن لتعجن 

ذثأُآ مئأ تأثيم تعالث؛ قوله فكب عطاء عن الأوزاعي وحدث ٠
٢[.]النور: أس4 ي؛ث 

[٤) عاوهما(رن.الحد إقامة في )ذك قال: 

صريدبن أيوب حدئنا قال: الجروي العزيز ب بن الحسن روى و٠ 
وهومات، يوم باح ر أبي بن عطاء )مات يقول: الأوزاعي سمعت قال: 

أوعة تإلا ه مجليشهد كان وما الناس، عند الأرض أهل أرض 
إله(لا'،.بمهدي ص أكثرهم كان وما • • )• رواية: وفي ، ثمابة(ل 
أنهِ أعلم والق - مرذها - الله يرحمه - لعطاء المكرمة هد0 أن يدو و٠ 

الغرني،محمد أبو الحرم، مفتي الإسلام، ثيح الإمام أصلم، رياح• أبي، دام  ٢١١
ابن»ءلثمادت، ومنة. ءن-رة حمى ار عنىة أربع نة ّندفي ١ الفقيه العابد العالم 

.VA/aلالدهى: »العم«: < ٥٦٧!سعد«: 
(.)نصص ت ام« »المهاياصة. وهّ ة، الط _ت بالضم - القصة )٢( 

.T\r/Y»الءاوة«: )٣( 

.r\ylrه: نفالمدر )٤( 
.٣١^١ »الحاوة«: ه/أخ، الملأ،«: أعلام »سر )ه( 
٠٣*ة/١٩ دمشق« مدينة ررتاريخ )٦( 

٣٩٦



رالمي اف واتقاء العبادة كثرة بالفتوى! والتميز العالم إلى يجمع كان 
وبعدبالحق، صيع في الأمر أولي مناصحته من عرف عما ناهياك والعلن. 

دنياهم.عن 

الصلاة،إلى يقوم ، وصعق، كبر بعدما عمناء )كان I جريج ابن ال ن٠ 
ولا، ثيء منه يزول لا نائم وهو بقرة الصورة من آية مائتي فيقرأ 

بمحرلأ(راأ.

بنالملك عبد على رباح أبي بن عطاء )يحل الأصمعي: قال و٠ 
وفتفى بمكة وذلاأن١ الأشراف، وحوله السرير على جالس وهو - مروان 
وأجلسهعليه فسلم إليه قام الملك، عبد به بصر فلما - خلافه في حجه 
حاجتك؟محمل، أبا يا ت وقال يديه بين وقعد المرير، على 

فعاهدهمارصوله، وحرم القه حرم في الله اتق المؤمنين• أمير يا فال• 
هذاحلت، بهم فإنلن، والأنصار؛ المهاجرين أولاد في اقه واتق بالعمارة. 

أموروتفقد المسلمين. حصن فإنهم الثغور؛ أهل في القه واتق المجلس، 
ولا، بابلئ، على فيمن اممه واتق ا عنهم المسوول وحدك فإنلث، الملمين، 

وقام•نهض ثم أفعل• ت له فقال بابك، دونهم تغلق ولا عنهم تغفل 
إعيرك حوائج سالما إنما محمد أبا يا I وقال الخللثا عبد عليه ففض 

حرج،نم ! حاجة!مخلوق إلى لي ما فال! حاجتلث،؟ فما قضيناها، وقد 
الوذن(أأ،.وأيلث، هذا الثرف، وأيك هذا المللئ،: عبد فقال 

.AU/aاكلأء«: أيلام »سر ، ٣١م• >>_<<: )١( 
.AO . A،/aاولأ»«: أيلام »سر ، ٣٨٦. دمنق« ب »تارخ )٢( 

٣٩٣



الأحبارلعب 

على)يأتي الأح؛اررا،• كب قال ت قال الأوزاعي عمرو أبو دث ح٠ 
فيهتكثر أن يوشك الأمانة، فيه وتننع الرحمة، فيه تننع زمان الناس 

أءش(له.فيما لأحد يبارك لا حتى المسألة، 

كعبعن عْناء عن الأوزاص، عن صمرة، عن نعيم أبو روى و٠ 
الأفق،يد ما الملأئآكة س معه صلى ؤإقامة! بأذان الرجل صلى )إذا قال؛ 
ملكاْ(لم.معه صلى بإقامة صلى ؤإذا 

فىللمجهاد ننفلم التي التجمعات في ب، يكتتكان كبا أن ذكر ي٠ 
لممبن الوليد طريق من نده بعساكر ابن الحافغل روى وقل اض، سبيل 

قال:النلمئ، حدير فوزة أبي عن 

قال:به. أحكمب فيه فاكتتب - الروم غزو - الصائمة بعث )حرج 
أموتمن إلي أحب • بحرستا أموت لأن • فقال مريض وهو البعث فٌرج 

ليماهكذا بحرستا، أموت أن من إلي أحب بدومة: أموت ولأن بدمنق، 

لكنالكتاب، أهل مسلمة من الخبر، العائمة اليماني، الحميري مانع بن كعب محو )١( 
ر ٣٤أر  ٣٢ّة ه نوني اوجاسين. الخلماء نلأء من الديانة، تن الإسلام، حن 
ه.عثمان خلافة أواخر 

ه،عثمان خلافة أواخر في الغزو إلى ذاهبا بحمص كع_، )توفي الذمي• الإمام نال، 
؛معاو« ابن »ءلبقارت، وبنفلر ، ٤ ٩ ١ م النبالآء«: أعلام أرمبر . العلم( أوعية من كان فلقد 
o/U ،١٩٣- أآ/آبما اوكمال« »تهوِب ؛؛.

ا-/آا.»الحلة«: )٢( 

.٣٢/٦»الحاوة«: )٣( 



أخبرني،قلت! ت معلولا بفغ كان فلما فمضى، نال . ه3 النه سيل في 
بينهناك فدفنام مها، لوني بحمص كان إذا حتى نفي. شغلنني نال؛ 

فهبم(أاا.عثمان قتل حض يقفل، فلم البعث، ومضى حمص. أرض زيتونات 

. ١٩٢. أآ/اا<ا الكمال«: »تهويب ، ١٧٤- '0اس دثق«: مدية »تارخ 

٣٩٠



دؤيمبن عروه 

قالاسسأا،، روبم بن عروة عن الأوزاعي دث ح٠ 
وأنىاض إلا ته إللا أن يشهدون الدين أمني خيار  ٠١ت اف رمحول 
أميوثرار استغفروو أساؤوا ؤإذا امحتشروا، أحنوا إذا والدين انفه، رمحول 
والثيابالطعام ألوان نهمتهم ؤإنما به، وعدوا النعيم في ولدوا الذين 

بالكلأمء.ويتثدقون 

'الصحابي اسم يذكر لم إذ عروة مراسيل من الحديث هذا I قلت 

بكروأبو الأوزاعي حدثنا وهب، بن إسحاق عن نعيم أبو وى ر٠ 
عندوبم، بن عروة عن الأعمش، سليمان عن الفضل بن ومحمد الهذلي 

طريقافاتخذتها بالجزيرة، حاجة لي )كانت قال! المرثي، يزيد بن خالد 
وكان- راهب - ورهبان يشماسة إذا أظهرهم، بين أمحير أنا قبينا متخفيا، 

•رأي ذا لمحتا لييأ رجلا 

كلنلقاْ صاحا، شيخا نا إن : قالوا؟ Lj،uجمعكم ما فقلم،: قال: 
رأيه•إلى فته وننتهي ديننا، عليه فتعرض مرة، هذا مكاننا في عام 

ابنزاد صنان، نتطره حيه ينا دار يدمشق له وكانت الأردني، النامي القاسم أبو )١( 
أووثلاثين إحدمح، سنة توفي كثيرآ يرسلط صدوقا الحل-يث<. كثير وكان سعد: 
أعلام»سر ، ١٢ب/• »l_«: ، ١٦٥/٧سعد«: ابن »طغات ومنة. وثلاثين انمين 

(٨٦٢)الأ.مار«: علما، )رمحتاهبر >أ/ع، الكمال،«: »تهذب ، اوجلأ،«:
خمسسة خشب بذي مات الثاميين، متقني من ت حبان ابن قال حيث  ١١ص"؟ 

؛المدينة.ردغن فحمل ومئة، وثلأين 

٣٩٦



فلعليهذا! من دنوت لو فملت! يالحديث، معنا رحال وكنت نال 
منه.فدنوت قال؛  ١٠به ١^^ شيثآ منه أسمع 

أجل!فلت: هولا،؟ من أن ما فال: إلي نظر فلما 
نعم.فلت: أحمد؟ أمة من قال: 
ولاعلمائهم من لت قلت: جهالهم؟ من أو أنت، علمانهم من قال: 

من

ولاويشربون، ياكالون الجنة أهل أن كتابكم في تزعمون تم ألقال: 
يتغوطون؟ولا يبولون 

فيمثلا لهوا فان قال: كولك. وهو ذلك، نقول نعم! قان،: قال: 
هو؟فما الدنيا، 

وعشيا،بكرة الرحمن رزق ياتيه أمه، بطن فى الصبي هدا مثل قلتإ: 
يتغوط•ولا يول ولا 

علمانهم؟!من لمست، أنلث، تزعم ألم لي: وقال وجهه، فتربد 
جهالهم.من ولا علمائهم من أنا ما بلزا قلت: قال: 

منذللئج ينقص ولا وتشربون، تاكلون أنكم تزعمون تم أللي: قال ثم 
ثيئا؟الجة 

كدللث،.وهو ذلك نقول نن،: قلقال: 

هو؟فما الدنيا في مثلا لهدا فان قال: 

جمحاجتمع فلو كتايه، وعله وحكمة علما اطه أعهلا٠ رجل مثل : قلت،
شيئا.علمه من ذلك نقمي ما منه: فتعلموا الله، حلق من 

علمائهم؟!من لت، أنلث، تزعم ألم • وقال وجهه فتربد • قال 
جهالهم.من ولا علمائهم من أنا ما أجل! قلت: قال: 
اممهعباد وعلى علينا اللام صلاذكم: في تقولون ألتم لي: فقل قال: 

المالحين؟

٣٩٧



ص!ض ص: ش؛ ممن: قال: 

منلهؤلاء بط ما الأمم من لأحد بط ما فقال؛ أصحابه على أثل ثم 
افعباد وعلى علنا لام المحلاته: في قال إذا هرلأء من أحدأ إن المحير؛ 

عشرله اف كب إلا والأرض السماوات في صالح عبد يبق لم الصالحين؛ 
■محت حسنا 

والمؤمنات؟للمؤمنين تستغفرون ألستم ٠ لي قال يم 
بالئ!قلت: نال: 

يبقلم والمؤمنات! للموسن استغفر إدا هؤلاء أحد إن لأصحابه: قال 
ولاالمرمنتن، مجن الأرض في ولا الملائكة من الماوات في مؤمن ه عبد 
بهله اض كتب إلا القيامة: يوم إلى كائن هو من أو آدم، عهد على كان من 

•حسظرت عسر 

هو؟فا الدنا ش مثلا لهدا إن لي: فقال عر أقل نم قال: 
قرئواعليهم، لم فقليل، أو كانوا كثير بملأ مر رجل كمثل ثلم؛؛،؛ 

له.فدضا لهم، دعا أو عليه، 
علمائهم؟من لن، أنلث، تزعم ألم فقال؛ وجهه، فتربد نال؛ 
جهالهم•من ولا علمائهم من أنا ما إ أجل نلت؛ قال؛ 
يداعما سلني منك، أعلم هو مجن محمد أمة من رأيت ما لي؛ فقال 

للت،.

ولدأ؟إلله أن يزعم من أمال كيف فقلت؛ قال؛ 
الفقال؛ يديه، رلمرنم بهلنه، عن أبدتم، حتى مدرعته عن فشق قال؛ 

الصوامع!واتخذنا فررنا، منها قالها؛ لن الله غفر 

)رالقاموس٠ صوف من إلا يكرن ولا كالدراعت، نرب -* ة كمكن- المدرعة )١( 
)درء(.؛ المحيهل« 

٣٩٨



مخري؟أنت فهل شيء، عن ماثلك إني رن قال ثم 
نعم.فلت؛ قال؛ 

الطفلأو الناشئ إليه يقوم أن فكم؛ الفرن ابن بلغ هل أخبرني فال؛ 
عليه؟ذلك يغير ولا لضربه، ويتعرض فيثتمه 

نعم.قلت؛ ت قال 
منكم.آثرها من وآثرها دنياكم، واسحببتم دينكم، رق حين ذاك قال! 
القرن؟كم ابن القوم: من رحل فقال 

نه.يسعين ابن فقال: هو وأما نه، يمحتين ابن أنا إنما محلت: 

منأحد يكون أن رنا يكان ما إ هشيم أبا يا اته: حلممن رحل فقال 
غيرلأ(أا،لألقيه الأمة طْ 

)مننال: عروة حدثنا الأوزاعي، حدثنا نال: المغيرة أبو دث ح٠ 
يومئدصلاته نن، كتبحماعة: في الصبح صلاة صلى نم الفجر، ركعتي ركع 

المقين(لأ،لأوفد في يومئذ وكشح الأبرار، صلاة في 
بنرجاء بن وعاصم قبله، من الأوزاعي رواه هكذا نعيم: أبو قال 

•، مرفوعار موصولا عروة عن ورواه حنوه، 

بج1ؤمح1محبج1ؤ

,١٢٢. أ/اأا »!_«: )١( 
٠١٢٢/٦»الحوة«: )٢( 
.١٢٢/٦»الحاوة«: )٣( 

٣٩٩



امحوريسميان 

مات)إذا ت يقول الأوزاعي سمعت قال؛ المزارى إسحاق أبو دث ح٠ 
٠الناس( امحتوى الثوري وسميان عون، بن القه عبد 

الأمةلهذه احنر قيل• رلو يقول• الأوزاعي سمعت الرزاق• بد ع٠ 
لهملاخترت ت واللام الصلاة عليه نبيه وسنة الله بكتاب فيها يقوم رجلا 

(٣)الثوري(محنيان 

الأوزاعىسمعت I قال الفزيايى يوسف بن محمد الله عبد أبو حدت ٠
بالعارإلهي! قال: الباع حق في دانيال ألفي )JL يقولان: وسفيان 
يمفك(ل؛/لا من عليتا سلطت أصبنا: الذي والخزي 

كماالفري. يزيد بن افه عبد إلى الأوزاعي بها بعث رسالة في اء ج• 
يجتمعمن يق لم • •ل• عمرو أبي قول مزيد؛ بن الولد بن العباس روى 
يعنيبالكوفة(؛ واحد رجل من كان ما إلا والصحة، بالرصا العامة عليه 

الثوريرْ،.ّفيان 

يقولكما - زمانه في العامالين العلماء سد الحقاحل، إمام الربانيI الإسلام شيخ )١( 
ستةآهءدفي توفي ررالجامع،، كنناب مصف المجتهد، الكوفي الثوري اش، عبد أبر - الذهبي 
»ِّر>>الءاوة<<; ، ٣٦ا■/؛مد: لابن الكبرى« ))الطماته ومنة. ومتن إحدى 
الملأ،«:أعلام 

\إ\ه,والممليل«ت الجرح ))تقدمة  ١٠٣٦IUالأُولياءك<؛ ))حلية )٢( 
اونالآء«;أعلام ))سير ، A/n(،r))الحالية«: )٣( 
vإ<<٦^ه: نفالمدر )٤( 
.٦٦٩^الملأ،«: أعلام ))سير ، ٥٦. ا/هه والعل؛ل«: الجرح ))تقدمة )٥( 



الأوزاعي،على فدخل الثوري سفيان )جاء ت كلثوم بن سالمة قال •
لها-صه(أنوبرأ منهما واحد كل أطرق ند العصر، إلى الأولى من فجاسأ 
بقول• - عمرهما فى الربانيين عيون من والرجلان - يذكر هذا و٠ 
ه،ام عالم .؛، ماض عالم ثلاثة! )العلماء _1 يته ث اض ل اجآ - محقان 

الكامل.العالم فدلك 

هث.اف" بأمر بعالم ليس باغ وعالم 

!الفاجر!العالم فدللن، هك، باق بعالم ليس اف بأمر وعالم 
الفاجر،والعالم الجاهل، العابئ فتنة اتقوا يقال! )كان محميانI ال ف٠ 

مفون(لا،.لكل فتة فتتهما فان 

تيقول العمان بن محمد I قال محليمان بن هارون دث ح٠ 
بنالصمد عبد عاليه فيحل الأوزاعى، ومعه فمرض بمكة، محميان )كان 
افهعبد أبا إن ت الممد لحبل الأوزاعي فقال الحاتهل، إلى وجهه فحول علي، 
فقامبنائم، ن، لI سفيان فقال نائما، يكون أن فلعله إ البارحة محهر 
أنلأحد يصح لا محتقتل أنت فيان! ل الأوزاعى فقال الممد، عبد 

؛.محالأج(ر

عالنافيحل والأوزاعي، سفيان مع كنت أعين• بن إبراهتم قال و٠ 
كانهعليه، ت، أصوأنا يتوضأ وسفيان - مكة أمير وهو - على بن الصمد عبد 

فقالفلم، الممد، عبد فجاء متلئ. وأنا إلي تنظر لا ت يقول وهو بفآه، 
اغ،انق أنت،؟ كيف فقال؛ الممد! عبد أنا فقال؛ أنت؟ من محميان؛ له 

مجنحلفه كان وما بالماس، يملي كان أنه يعني فأسمع• كبرت ؤإذا افه، اتق 

.ا/٤٨واكداويل«ت الجرح ))تقدمة )١( 
.٩٢. ا/١٩ واكُديل« الجرح ))تقيل )٢( 
 )٣( :»_((tA/U  -للدمي:الإّلأم« ))تاريخ ، ٣٩
•الإّلأم«: ))تاريح ، ١٤/٧))الحاوة«: )٤( 



حميدبن الهيثم حدثنا خبيق، بن اف عبد عن بسنده نعيم أبو أخرج ٠
إلىصرنا فلما محميان، مع حاجا )حرجت ت قال مهلهل بن المفضل عن 
دار.في ومحنيان والأوزاعي أنا فاجتمعنا بها، الأوزاعي وامنا ■ مكة 

فدقالمرسي، الهاشمي علي ين الصمد عبد الموسم على وكان •' قال 
أو- المخيخ فيحل الثوري، فقام الأمير! ت قال ها-ا؟ من ! فقلناالباب، داق 

أيهاأنت، من علي؛ بن الصمد عبد له فقال فتلقاه. الأوزاعي وقام - المخرج 
كان،نمالئ، إن أما لام، بالاض حياك قال! الأوزاعي. أنا قال: الشيخ؟ 

أو- المخيخ يحل • فقلن، قال؛ محنيان؟ فعل ما حواتجلث،. فنقفي تانينا 
إلافصد ما الرجل هدا إن فقال! إثره في الأوزاعي فيحل مال: -، المخرج 
ممدك.

أنتم؟ؤ كيفعليكم، محلام فقال: مقطبا، سفيان فخرج 
.. المتاس.الئح. هن.ه عنلث، أكبه أتيت، الصمد: عبد له فقال 

هو؟وما قال: منها؟ لالث٠ أشر هو ما على أدللئ، أولا قال: 
المؤمنين؟بأمير أصتعر ؤ وكيفقال: فيه. ن، أنما تيخ قال: 

اأبيا الأوزاعى: له فقال جعفر. ا أبافه كفاك أردنه: إن قال: 
أبايا فقال: لهم. بالاعفنام إلا ملئه يرمحون ليس الماس هزلأء إن ! الله!عبد 

اا ترى الأي ^ا بمثل نؤذيهم ؤإنما نضربهم، أن نقدر لسنا إنا عمروا 
الفإني هنا، من بنا قم لي: فقال الأوزاعي، إل فالفته الشنل: قال 

يبالي(ما هذا ؤإن حبالأط رقابنا في يضع من هذا يبعثه أن آمن 
الاختلاف،بعض وفيها للذمي، الإٌلأمكك ررتاريح في الرواية جاءنه و٠ 
بنالهيثم السند: في جاء كما الوجوه، بعض من أخرى دلالة له الذي 

حميد.بن الهيثم وليس جميل، 

. ٦٦١٣الملأء«: أيلام »سر الإّالآم«: »ظريخ »الءدة«: )١( 
٠٠١٥٩  ٩١٥٨^I يغدادك( )رتارخ والتارخ،ك ررالمعرفة وانظر ، ٢٦٢



بنالهيثم ثنا - المروري الحسن بن الحين قال الذمي؛ الإمام قال 
بيتنافي ورافقنا الأوزاعي، وحج مكة، إلى سميان مع )خرجت جميل: 

الناسوعلى الأمير، جاء قد فقال؛ خصئ دخل جلوس، نحن فبينما ثالثا، 
فدخلمحنيان؛ وأما فثبتنا، والأوزاعيت أنا قاما المنصور• عم الصمي، عبد 
الله؟عبد أين فقال; الأوزاعي، عليه لم فالممد عبد فدخل - كدا - قبرأ 

فقالتخرج. حتى يبارح ليس إنه فقلت،؛ إليه وفمتح لحاجته. دخل قلنا؛ 
بلغنيوعالمهم، المشرق أهل رجل ١^، افه، عبد أبا يا الصمد؛ عبد 

خيرعلى أدللث، ألا قال؛ ثم سفيان، فأْلرق بالث،. الاقتداء حببته فا ، قدوملث، 
لله،إنا فقلت،: قال: فيه. أنم، ما امحزل قال: هو؟ ون قال: ذلك؟ من 

منييرصى لا المؤمنين أمير إن وقال: لونه فتغير قال: ! بهيا!الأمير تقبل ت
مغضبا(لفخرج وقام، بهذا! 

أنيكثر كان مثاركايتؤ، دعوايت، هنا: نذكر أن الخير من ولعل الت،: ق٠ 
خنيربن يزيد بن محمل حديث، ما ذلكم اش. يرحمه الله عبد أبو يها يدعو 
رثيدأ،أمرأ الأمة لهدم أبرم "اللهم كثيرأ: يقول الثوري محميان زكان قال: 

فيهويومر ورمحاك، ؛aلاءتائ، فيه ويعمل عدوك، فيه ويدل وليك، فيه يعز 
النكر«عن وينهى بالعروق،، 

يغثله(مايته قد مؤمن من ركم ويقول؛ يتنفس ثم 

.YtA/A•للدهي: الإّالآم« »ارح )١( 
»الحلة«;)٢( 

'٣



امنيزب بن عمر 

بنعمر )أراد نال؛ الأوزاعي عن الفزاري إمححاق أبو دث ح٠ 
عزمتعمر! له فقال فابى، عمل على رحالآ ستعمل أن العزيز عبد 

عمرفقال أفعل. ألا ض عر أعزم وأل الرجل: فال كفعلن! عاليك 
نال:تعار اث إن المؤمنين أمر يا الرحل: فقال تعص. لا لترجاي: 

ؤتلهايما ]ؤأنمقن ^^٣١ ئ ءأبرث ثالبمال زألأيض آلثزت عل آلامانه ■£وبنك 
منها؟ذللن، كان لمعصية ]الأحزاب[ ■ oY/ج^ا[؟بم جهولا فللؤما َكا0 إثم آلإم-ن 
عموأى.فأءفا0 

)أن٠ الأوراعي عن ، مسلم بن الوليد عن ، سنده نعيم أبو روى و٠ 
ولانلكم، كان من يصدق ما الرأي من حدوا قال! العزيز عبد بن عمر 

أعلم(والد منكم حير فإنهم لهم، خلاف هو ما تاخدوا 

بنمناف عبئ بن شمس عبد ين أمية بن العاص أبي بن الحكم بن مروان ابن )١( 
الخلفاءخاص الخطاب: بن عمر بن عاصم بنت ليلن عاصم أم وأمه كلاب، بن نصي 

أبوحقا، المؤمنين أمير الميد العابد، الزاهد المجتهد الثقة العلامة الحاففل الإمام الراشدين، 
الورع،الفقيه المأمون الراشد الخيل الخليفة المصري، ثم المدني الأموي القرشي حفص، 

ونمق،ستة وثلاثون تسع وله ومنة إحدى سنة هءيفه وتوفي وصتين، ثالث محسنة ولد 
وأرضاه,عنه الله رصي وأياما, أشهر وحمة سنتين خلافته وكانت 

،٢٥٤.  yorfoنمم: لأبى »الحدث« ، ٣٣ه/•سد: لأبن الكبرى« »الطقات وانظر 
.١١ه/؛ اولأء«; أيلام »سر 

.0YU/-»الءلة«: )٢( 

■ TV'/a»اأحلت«: )٣( 



)أنت يحدث الأوراعى سمعت ت يابى الفن يوسف بن محمد نال ٠
جالسوهو أمية، بتى أشراف وعنده بيته فى جالسا كان العزيز عبد بن عمر 
هد0من جندآ منكم رجل كل أور أن أتحبون ٠ لهم فقال له، بساط على 

فقالنال: بما؟! لا ما علنا تعرض لم منهم: رجل له فقال الأجناد؟ 
وفناء،بلى إلى يصر أنه لأعلم إني هدا؟ بساطي تردن العزيز؛ همد بن همم 
أعراضوأوليكم ديني؟ أوليكم فكيف بأرجلكم؛ علي ندسوه أن أيْ ؤإني 

لناأما لم؟ * قالواهيهات* هيهات فيهم؟ تحكمون وأبشارهم لمين الم
هدافي عندي لمين الممن رجل وأقصى أنتم ما ت قال حق؟ لنا أما قرابة؟ 
طولأو - ثّقة طول عنى ه حيالملمين، من رجل إلا سواء، إلا الأمر؛ 

ئقته_(لا،,

يذكربالعدل؛ والحكم الحق إحقاق من الرفيع المنوي وهذا I لت، ق٠ 
فيالشاء رعاء فاك الخزيز، عبد بن عمر ولي )لما دينار•بن مالك بقول 

ففيلنال: الماس؟ على قام الذي المالح الخليفة هذا من الجبال رووس 
الذئابكفت صالح حليفة قام إذا إنه I نالوابذلك؟ علمكم وما لهم! 

ثاتا(رى.عن والأمد 

بنعمر قطع رلما • نال الأوزاعي عن ملم بن الوليد حدث و٠ 
وأمرهمالخاصة، أرزاق من عليهم يجرى كان ما سنه أهل عن المزين عبد 

أميريا فقال! سعيد بن ة عنبذلك في نكالم ت منازلهم إلى بالانصراف 
فإنماالمال! هذا وأما لكم، مالي ينع لن قال! قرابة؟ لما إن المؤمنين 

لمدإلا أخذه من يمنعه ولا ، الممال برك بأقصى رحل كحق فيه حقكم 
يرونالأرض أهل يصبح حتى اسحالت، لو الأمور أن لأرى إني واض مكانه. 

»تاريخه/■؛*؛؛، اوبلأء«: أيلام >سم ه؛/ا<ا<ا، دمشز«: مدسة »'اريخ )١( 
.مره١٣»اوماح« العيد. العلويل المفر والمقت: يمارا،ا، الإّلأم«: 

\•.U/Tاكفوة«: »صفة )٢( 
البلدان((:»معجم وحلي. ذنبان بين وهو بالمن، ناحتة -إ بالكر - العماد(( رءبرك )٣( 

)برك(.العرب((: ان »ل-ف \ا-



إ(.بهم!ؤيفعل اف، عياب من ، باقة بهم لزلت ت رأيكم مثل 
إذايديه ويرفر الصلاة، بعد العامة قاض إلى يجلس عمر )وكان قال؛ 

)آآ/ . رهعرا

العزيزعبد بن عمر )أن الأوزاعي عن الغزاري، إسحاق أبو حدث و٠ 
يعجلأن كراهية عاقيه، ثم أيام، نلائة ه حبرجلا يعاقب، أن أراد إذا كان 

غضه(رم.أور في 
يوضبن عيسى روى ما يذكر والورع؛ الئصمة من البابة هدم في و٠ 

تعاقبلا عماله: بعض إلى العزيز عبد بن عمر )كتب، قال؛ الأوزاعي عن 
إلابيتلثح أهل من أحدا نؤدب ولا عليه، تغضب ولا اته، حلملمكان رجلا 
واحدأ(لموؤلآ إلا تبلغ لم ؤإن ذنبه، قدر على 

)كتب،قال: الأوزاعى عن محمد بن النه عبد حدثنا تميم: بن لف، خ• 
بعد؛أما مكحول! وغير غيرى يحففلها لم رسالة، العزيز عبد بن عمر إلينا 
منكلامه عد ومن باليسير، الدنيا من رصي • المويت، ذكر أكثر من فإنه 

آ.واللأم(ل ينفعه، فيما إلا كادمه قل ت عمله 
عنالوليد حدننا إبراهيم، بن أحمد عن نده بنعيم أبو روى و٠ 

إنت فقال له، أخ عليه لحل العزيز؛ عد بن عمر ولمح، )لما قال؛ الأوزاعي 
كالمتلث،ست، ؤإن غدا، وتحك، اليوم تكره فيما — عمر وأننؤ — كلمتلئ، ثئت، 

وأنا- كلمنى بل ت قال غدأ! وتكرهه اليوم تحبه فيما - المؤمنين أمير أن—، و- 
غدأ(را"،.وأحبه اليوم، أكرهه فيما - عمر 

حزانإلى العزيز عبد بن عمر كتب، قال: الأوزاعي عمرو أبو ديث، ح٠ 

)يوق(.»اوصاح«; الثديي. والشر الداب ور الازلة، \لماك': )١( 
T);»_؛«)'/،<YU\ .'xU.

wrlo.النلأء«: أءلأْ »ّ \<\, aIUالأ,لأء«: »-الدغ )٣( 
0إ['ُ»الحت«; )٤( 
.١٣٣/٥الملأء«: أعلام »سر >ه( 
.ه/؛١٣>>اش<: )٦( 



بيتمن فأبدلوه ا منه ننمق لا بالدينار الضعيف أتاكم )إذا الأموال؛ بيوت 
انل(لأ/

ممهتت قال الأصم العبا'س أبي عن يسنده عساكر ابن الحافظ وى ر٠ 
بنعمر ركفانا ت نال الأوزاعى سمعت ٠ يقول البيروتى الوليد بن العباس 

نااه(لآأ.لكن من العزيز عد 
بنموصى حدثنا الأوزاعى، حديتا الباباش، اممه عبد بن يحين دث ح٠ 

Cالعزيز عبد بن عمر على )دخلت ت قال مخيمرة بن القامم عن سليمان، 
ندإنه ت له فقالت إليه. أندفه أن أريا فيه، يتجلجل حدث محيري وفي 

وحاجتهم؛فاقتهم عن فاحتجب سلطانا، الناس على ولي من أنه بلغنا 
طويلا،أطرق لم تقول؟ ما ت فقال يلقاه, يوم وحاجته فاقته عن النه احتجب 

لاإناس(ل؛،.برز فإنه فيه، فعرفتها 
للتاس؛برز إنه نم رواية: وفي 

أنمريم، أبي ابن عن ( ٢٩٤٨)نن« »الفي داود أبو روى ؛ قلت،
علىردخك I قال أخبرْ الأزلي مريم أبا أن أخبره، مخيمرة بن القاسم 
Iفقالت _ العرب تقولها ئمه وهى — فلأن أيا يا بك أنعمنا ما ت فقال معاؤية، 
هقاف ولاه ُمن • يقول أه اض رسول ّمعتإ به، أخبرك سمعته حديث 

وفقرهم:وخانهم حاجتهم دون فاحفبمب لمين، المأمر من شيئا 
حوائجعلى رجلا معاؤية نجعل ثال؛ وفقرُْ• وخلته حاجته دون افه احتج—، 

او،س<'".

قال؛الأوذاعي حدننا أبي، حدنني الوليد، بن الماص بن  ٠٥١ثد ع٠ 

.TWioا(»\ذحوة«: 
MU/ioد.ثق«: مدية »تاوخ ٢( 
)حلل(.ان«: »الالتحرك: تجلجل: ٣( 
دمنّق«:مدينة ررتارخ ٤( 
0إ\\بر»الحوة«: ه( 
تحوم.( ١٣٣٣)اكرمذى: وأ>-بم ه؛/أا<ا، دثق«: مدية »ت1رح ٦( 

٤٠٧



كان،ما بقدر ت هال يكره مما أمر له عرض إذا العزيز عبد بن عمر )كان 
خترأ(يكون أن وعى 

علمناهمما مبارك إيماني قبر ت العزيز عبد بن عمر من وهذا ٠ قلتج 
ءاعجبا_! لم مالإمام روى فيما - بقوله لام والالصلاة عليه المصهلفى 

أصابتهإن للمؤمن، إلا لأحد ذاك وليس حير كله أمره إن المزمن، لأمر 
.٢٢١٠^حيرآ فكان صبر صزاء أصابته ؤإن له، خيرا فكان شكر سناء  (٢).

الأوزاعيحدثنا اكابلتي، اث عبد بن يحنن عن بسنده نعيم أبو روى •
-حفره عند الاشتغال، اجتنبوا ت عماله إلى العزيز عبد بن عمر )كتب فال• 

أشدالإسلام شعائر من سواها لما فهو I أصاعها فمن الصلاة؛ — حمور 
دب'( 

بنعمر )محال نال: الأوزاعي عن النمري علي بن أحمد حدث و• 
عاليهيوحر ما آحر لأنه الموت، عنى وحسلأ أن أحب ما العزيز: عبد 

٤١٣١.،

ذر،بن عمر روى ما ءر نقع التفصيل: من شيئا تحمل رواية قمح، و٠ 
منأفرح ألا لحلمت بدعة، تكون أن لولا ت العزيز عبد بن عمر )مال ت مال 

وماالموت. عند إلن ربي رسل وجوم في ما أعلم حتى أبدأ، بشيء الدنيا 
المؤمن(عليه يؤجر ما آخر لأنه الموت، عل يهون أن أحب 

)كنتقال: أنه مهران بن ميمون عن حاء ما إر يقودنا وهذا ٠ -^ ٠٠٧
نرمحئ الئار ؤ١^٠:^ فقرأ: العزيز عبد بن عمر عند حالما 

بدولا زارة، إلا القبر أرى ما ممون! ا ر: فقال ]اكلكثر[ ص ألمثايث 

 )١ ;>>_l<<.ه/ه>مآ

/ة/هأ،آآآ. ٦٤. ( ٢٩٩٩)مالم«: »صحح ٢( 
هأ/آ*آ,دمثقككI مدية ))تاؤح ؤينظر ، ٣١٦/٥))ألحليأن«: ٣( 
 )٤:>>_<<

.٣١٦/٥ 4JUالمصدر ٥( 

،٨



أخرجما ه ، ١١،- النار أد الجنة إلى يعني - منزله إلى يرجع أن للزائر 
تئر آه ؤألهن^$م ت مرأ أنه ظغ عنه أيفأ حاتم أبي وابن المنذر ابآن 
أنمن بد للزائر وما زيارة، إلا المقابر أرى ما ت قال ثم المعاير نرم 

.٢٢١منزله(إلى يرجع 
بنأحمد بن اف عبد حدثنا ، ْاللن، بن بكر أبو حدثنا ت نعيم أبو ال ق٠ 

عنالأوزاعي، عن بمكة لم مبن الولد حدثنا أبي، حدنني حنبل، 
آخرلأنها الموت سكرات علي لهون أن أحب )ما نال؛ العزيز عد بن عمر 

المالم(رمآ،.عن به يكئر ما 
عنمحمد، بن اف عبد عن نده بعساكر ابن الحاقفل أحرج و• 

وغيرغيرى يحففلها لم رسالة العزيز عد بن عمر إلينا )كتب نال؛ الأوزاعي 
ومنباليسير، الدنيا من رصي ت الموت ذكر أكثر من فإنه بعد )أما ت مكحول 

،.واللأم(ر ينفعه، فيما إلا كلامه نل ت عمله كلامه عد 
Iالموت ذكر أكثر من • بعد ررأما ت بلمظ المسوي عند الرواية وجاءت 

ض،«رْ،.فيما إلا كلامه، نز عمل: كلامه أن علم ومن القلل، كفاه 
حرجلما ملم أبا )أن الأوزاعي، عن المراري إسحاق أبو دت ح٠ 

JMy/jAكير: لأبن الظم<< القرآن »شر وانظر 0ا/\\ٌ »_«: )١( 
أنيمي حايم أبي ابن - محمد أبر ونال ٦إy^٣ لليرْلي: المنثور« »الدن )٢( 

نار.أو حة إلن أي منزله، إلن يرجع 
.TW/o»الحاان«: )٣( 

هأ/ة.آآ.دمنق«: »تارخ )٤( 
ا/أ؟ه«للموي: والتارخب، ررالمعرخة )٥( 
موتهبعد وخليفته ووزيره، الحجاج، كاتب، الثقفي•• العلاء أبو ملم أبي بن يزيل- هر ، ٦١

الخالق،أهيلك ومحي الظلم طرائق وانتهاج السلوك سوء صحبها مرام، ذا كان العراق، على 
الذهبي!يال نة. ّعاليها فبقي ؛'المغرب® حياته آخر في ولأم المللئ، عبد بن سليمان وكان 

منهالله وأراح فقتلوه، - ؤيبس زعارة المغاربة وفي ~ وظلم السيرة، أساء لأنه به، )وفتكوا 
الملك:عبد بن سليمان أيام من حقيقته على يعرفه العزيز عبد بن صر كان ولما م، ١ ٠ ٦ 

النكرمت.بهذه جدير غير إنه إذ سبيله؛ في جهادا  ٠٠٤١١أعداء يقاتلون خيمن يكون أن يرض لم 



بمثلهليس • ونال 'ُدابقٌ من العزيز مد بن عمر رذْ • لمين المبعث في 
ثلاثين.إلى فرذ0 ألفين، عطاؤه وكان عدوهم، قتال في الملمون تعين ب

ثةفيا(را،.وكان للحجاج، ساقا كان لأنه ررءرا؛لس'ا إل دابق من هم"رع 

»المعرذةفي وي الغمحي جاء ما نورد الإيضاح من لمزيد و• 
حدثناإبراهيم، بن اض عبد سعجد أبو حدثني : آهءدفؤ نال إذ والتاربخ« 

فيخرج أباه رأن ت الثقفي لم مأبي بن يزبد بن اض تمد حدئنا الولد، 
معه،وحرجن، ت قال ديوانه. على - صيفا الروم غزو وهمي، " الصانفة بعث 
حيثمن انصرف ت العزيز محي بن عمر كتاب لفيه دابق بمرج كان فلما 

فيهم!!ت، أنجيشا ينصر لا ال،له فإن المؤمنين، أمير كتاب يلقاك 

صاحبإر كب عمر أن فحدثني المبارك، لأبن فذكرته الوليد• قال 
فارددهالصائمة، بعض في كتب لم مأبي ابن أن بلغني إنه I الحائفة 
قال:لم، مأبي ابن وفيهم أمر، في للقوم أدعو أن أكره فاني خاسئا، 

الدرب(أى.من فردوه 

فال:رجاء عن محمرة حيض قال: سعيد حدش وي: الققال و٠ 
فعل؟فما الحجاج: حليفة مسلم أيي بن يزيد عن العزيز تمد بن عمر )سأل 
هوبجيش أنتصر لا وقالI برئه فكتبه العائقة. غزا المؤمنين أمير يا قيل: 
الدرب(لم.من فرده قال: فيهم. 

رأيت،)إذا عمر: نال نال: الأوزاعي حدثنا قال: الغيرة أبو دث ح٠ 
الضلالة(تامحير في أنهم فاعلم • العامة دون دينهم في يتناجون قوما 

الإّلأم«»تاريخ •٦، ٩.٦•٦/١والتاريخ«: »اوعرئ ويظر 0ا>!\ك »الحاوة«: )١( 
TAT/U.

A•،-..\ا\'\• والتاريخ«: »اوعرلأ )٢( 
افابق:انمدر )٣( 
 )٤( :»_«XTAla



العزيزعبد بن عمر )كان •' مهران بن ميمون بقول يذكر وهدا نالت، 
.، العالماء(ل يعلم 

عنالغزارى إمحاق أبو حدثنا ت قال واضح بن المسيب ديث، ح٠ 
فيدرهما ماله من يوم كل يجعل العزيز عبئ ين عمر )كان قال؛ الأوزاعي 

منله فيقدمون الذمة، باهل ينزل وكان معهم. ياكل نم لمين المٍلعام 
فيعهليهمطعامهم، من يصنعون كانوا مما دللئج واثبا0 والبقول المتبوتة الحالية 

منفاك 1كل. لم مه: ذللث، يقبلوا أن أتوا فإن معهم. ويأكل ذللث،، من أكثر 
شيثا(يقبل يكن فلم ■ لمين الم

إلىالعزيز عبد بن عمر )كتبج قال؛ الأوزاعي حدثنا كثير، بن حمد م٠ 
فىدابة أضعفح ميزها يفبعل دابة إلا دابة بج نركلا ت عماله بعفر 

الخش(ص.
قال:الأوزاعي عن الغزارى، إسحاق أبي عن نده بنابم وى ر٠ 
الخمسأبوك لك وقسم ؛ فيه كتابا الوليد ابن إلى العزيز عبد بن عمر )كتب 

والرسول،اممه حق وبه المسلمين من رحل كسهم أييك سهم لك وإلما كله، 
يومأبيل، خصسماء أكمر فما المسيل■ وابن والمساك،ّن واليتامى القربى ودي 

حصمازه؟!كثر مآن ينجو فكيف القيامة! 

أبعثأن هممت لقد الإسلام، فى بدعة والمزامير! المعازف ؤإحلهارك 
بومكل يجعل العزيز عد بن عمر وكان نال؛ السوء• جنة يجز من إلك 

معهم(يأكل نم لمين، المطعام في ماله خاصة من درهما 
العزيزعبد بن عمر )فال قال؛ الأوزاعي عن خليي أبو حديثه و٠ 

٣٤ه/• >>_<<: )١( 

،٦٩٧.  ٦٩٩/١٢كير: لأبن واوها؛ة« »اودا,ة وانفلر ، ٣١٦ه/هام. »_«; )٢( 
دثق«:»تادخ 

ت/؛-م.)م(»اسة«:

د.نق«;ميست »'اربخ ، ٣١٦- 0ا0\؟ بق: ما وانظر ، ٢٧ه/•>>الءاوة<<: رأ( 



إلىالعدل من يدلي حمالI بخص فلمحستي منكم صحض من لجالسائه; 
تطحيلا مجن حاجة ويبلخي عونا، الخير على لى ويكون له، اهتدى لا ما 

ومنمنى حملها التي الأمانة ؤيودي أحدأ، عندي يغتاب، ولا إبلاغها، 
صحبتيمن حرج في فهو ئلأ به، فمنهاد كذللث،: كان فإذا الناس، 

ءلي(أوالدخول 
أنعماله إلى عمر كتب • نال الأوزاعي ثنا • كثير بن محمد ال ق٠ 

علىالملام ت ودعامهم إطنامهم حل يكون أن المصاص أمروا ي
.اشرّول 

0/ا-م.»_«: )١( 

,١٩٨, 0أإ\{<\ دمثق«: »تارخ و\نم »الحاوث«; )٢( 



مودةابى بن عمان 

شعيبأبو ثنا معمر، بن محمل حدثنا ت نعيم أبو ال1حاففل ال ق٠ 
اف.عبد بن بمحتن سا الحراني، 

بناف عبد ثنا C صيمان بن الله عبد ثنا ، إممحاق بن أحمد وحدثتا رح( 
بنعثمان سمعت ت قال الأوراعى حدثنا محالات يونس، بن عيسى ثنا سعتد، 

١^٠. ألكتهدن تعالزت فوله في يقول ، ٣_دة١ أبي 
فيخروجا وأولهم المجد، إلى رواحا أولهم هم .ه ُالثثنرئ 
اضسل 

منآهءدفؤ عاليه كان ما مع سواء حط على يبدو ير نفوهذا نلت! 
افه.سيل في - واحدأ عاما ولو - الغزو عن بقعلع ألا على الحرص 

نلتملمة، أبي بن رجاء عن ربيعة، بن مرة ص حدث ما لكم ذ٠ 
المام،أغزو الأ أحب )ما قال: الخام؟ غازا أتراك سودة: أبي بن سان 

دبمار(آى.أف زنة ر وأن 

العلمأهل مار من سودة، أبي بن زياد أخو المقدسي مودة أبي بن •منمان هو )١( 
بنمائة ادرك ند صودة أبي بن عتمان الأوزاعي؛ نال النه. سيل ني الغزاة والملاح، 

.٣٨٨. rA\l<<\الكمال«: »تهدي_، \ا\<'ل »الحاوة«: وطر مولأْ. وئن انمامت، 
٩١٦»_«: ، ص٤٦٢محل: ين أحمد للإuم »الزهد« )٢( 
rAAl{<\الكمال«: »تهلب ، rvi/Tواكارخ«: »اوعرلأ )٣( 

مانليس ان: عنملولا ني الرفتع الرباني المثوى هذا على الأمر كان ؤإذا إ نلت 
بنهشام خال إسماعيل بن هشام )مرصى قال: رحاء عن مرة ص روى فيما الاستغراب إلى 
إلأ=عادني ون إلا إخواني من أحد بقي ما فقال: الخراساني، عطاء فعاده بدابق، الملانط عبد 

٤١٣



أنالأوزاعى روى بما تذكر أن المباركة الوجهة هذه أجدر وما ٠
فلميثلاثا رابطت ارإذا نالا أنه فهغ، هريرة أبي عن الهدام، بن مطعم 

•، ثاووارال ما المتعدون 
ثدييمجن ثبن، ما إلى الانتماء صادقة أنها لما الممو بالغة لكلمايتح وإنها 

فيأوردناه ما ذللئ، ومن اف، سيل في المرابعلة في . المي ترغيب 
ت،معا،ت نال غغني سلمان عن ( ١٩١٣)لم مروى مما ، ت، خلمناسبة 

ٌاتيإن وئيامه• شهر صيام من حير وليلة يوم *رياط • يقول أه اف رمول 
الفتازا.وأمن رزئه، علته وأجري يعمله، كان الذي عمله عليه جرى 

أبيبن عثمان عن الأوزاعي، عن المصيصي كثير بن محمد ديث، ح٠ 
اثستر يهتلث، أن - لأحدكم ت قبيى ابن ونال - لأحد يتغي رلأ ■ قال سردة 

الله؟ستر يهتك وكيمح نيل؛ تعالن، 
وقالالماص، فى فيديعه عليه، اض تره فيالدلمح، الرجل يعمل قال؛ 

aالتاصى( به ج فيحّدامa قببر ابن 
انمرف،)إذا I قال مودة أبي بن عثمان حدثني ، الأوزاعي حديث، و٠ 
مناقامته من ؛ يقولون كانوا ، الميتؤ من يفيغ أن بعد المقبرة عن القوم 

الاللهم صدق، مؤخر إلى فاخره أحرنه ومن صدق، سم إلى فقدمه 
؛عاوْ(لملنا ولا أجره تحرمنا 
حدثنيالأوزاعي، حدثني المابلتي: المحراني النه عد بن يحيى ال ن٠ 
وركعتان، ؛يتالث، دخلت، إذا ركعتان I الأبرار )صلاة قال! مودة أبى بن عثمان 

خرحتح(ر؛،.إذا 

الرحلإلن عطا، انمرف، ذلم.ا - لعطاء رمقا وكان - رئة - أبي بن عنمان من كان ا م= 
منكان ما إلا ء\دني، وند إلا إخوِاني محن أحد بقي ما نال؛ معمدأ إن ل،سان! نال 
))المعّرفتأبدآ(. مه اض يراني لا لممثهئ ذللئه إن I عشان فمال مودة! أبى بن ان عن

٤/٠٣١^UAدٌث.ق« مدينة ررتارح ، أ/٥^١٣والتاريخ،، 
.٢٦ص؛لأحمد: »الزعد« )١( 
.TUltCAدمثق«: »تارخ )٢( 
 )٩١٦»_«: )٣
٠١• ٩٨»الحاوةك<: وانظر ، ٣٧٤,۴٨د.ثق« »:اريغ )٤( 





عمروأبي الإسلام شيخ عن الصفحات هذه يجعل أن - سحاف، والإحسان 
ستره،ومزيد لمرضاته زلفاي تكزن لم ؤإكرامه عوئه لولا التي الأوزاعي، 

المغفرة.وأهل التقوى أهل - ثانه حل - إنه 
والتقدير.والحبة الناكر العرفان من المزيد الإسلامي وللمكب 

العالض.رب لاه الحملل أن دعوانا وآخر 
الصالحأدبب أيا 

سابقادمسز بج\ءعن والسنن النمأن  ٢٠٠٠٠٠ورتيص ١ء٠دناذ 
الإسلامحضارة مجلن تعمير رتيهس 







رالصفذالرقم ثالخد طرف 

الألفحرف 

جلينالأ آخر 
بهاام 

....ثعر0 تفرق ند شعثا رجلا فرأى ءق اث رسول أتانا 
المتادكالوادي ْذا في صل • فقال ربي س آت الليلة أتاني 

١. . ٠ . ؤ. . . ١ . بكر أبو - اش ربي يقول؛ أن رجال أتقتلون 
ا....ّ.صاعا عشر حم-نن فه بعرق ءس اش، رسول أتي 

.....وحنى< طالحة أبي بن اض بعد ءه اش رمحول أين 
٠اللا> رممول يأتي أيكم فتداكرنا اجتمعتا  ٠.........
...... ......الجة به اث دخلنى أعمله بعمل أيدنى 

٠. .....-بمري ببعض غس اش رّول أخد  ٠١ .......
ء٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ , ٠ , , ٠ , , , ٠ ٠ ٠ . , , ٠ ٠ . , , الغداء هذا من ادن 

القوممن رجل ءطس إذ 
.........ؤ....أرع ٌن باش فليستعذ أحركم تشهد إذا 
فاذنيدنا إذا 
.........باق فليتعوذ الأخر التشهد من أحدكم فرغ إذا 
......التراب فطهورهما بخفيه، الأذى أحدكم وض إذا 
٠ٍلهور لها التراب فان الأذى، في بنعله أحدكم وض إذا  ٠

.. . ؤ ؟ ٠ . ١ . . ٠ . ٠ ١ . ّ انمز مجنحة أعلاهن حملة، أربعون 

iX /٢٦٨

٢٥•أ/ 

xr /٢٧٨

at /٢٨٨

٢٥٩; ٢٤

o٢٧٥/ ٦

 /V'٢٦٢

rv /٢٦٠

 /\\٢٥٥

٢٨١/ ٦٩

XM /rr

٢٤٩/iT

٢٧٠ /io

٢٧٧/ ٥٨

٢٧• /to

٢٨٣ /Uo

٢٨٣ /Ut

٢٩• MU



والصفحتالرغم الحديث طرف 

0٢٥١ا - فأبيت - اركبء 
٢٧٣إ  ٠٥٦ ٠ ٠ ٠ . ..٠ , ٠ , ٠ ٠ . .٠ ٠ . .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بقيسارة السهمي حدافة بن الته عيد امحر 

٢٢٤٨/ . ...................اف رسول أنى وأشهد اش إلا إله لا أن اشهد 
U٢٥١/ صدقآ اث؛ه رسول وأنى افه إلا إله لا أن يشهد عبد يموت لا اش عند أشهد 

١٢٤٧/ . .......ّب...ّاا؛ا.ا.افه رسول عهد على محنه الناس أصابت 
٢٨١ترا كأنك اممه اعبد 
٢٧٥ا"ه/ رقبة أعش 

٢٩٠ؤ ّ.ا...ا....ا..سبقك من أدركت محلتهن أنت إذا كلمات أعلمك أقالا 
٢٦٤; ٣٢ئأة لأبي انحوا 

٢٦٤; ٣٢الإذم إلا 

٢٧٦/ ٥٨هؤلاء شر س عنا يرد رحل ألا 
١...........عبادةبن سعد آل على ورحمتك صلواتك احعل اللهم  ٢٥١ه/. ١
١٢٤٧; علنا ولا حوافا اللهم 
٢٨٧/ ٠Ay .١ ١ ..١ .٠ ......هشام بن ّالمة نج اللهم الوليد، بن الوليد نغ اللهم 
٢٨٥; ٧٩أهلي ^لأ، اللهم 

٢٧٩/ ٦٢شعر0 به يكن ما هدا يجد كان أما 
٢٧٩/ ٦٢ثوبه به يغسل ما هدا يجد كان أنا 

٢٦٥/ Tiولياليهن ايام ثالثة خفافا ننزع ألا ١صنا 
٢٥١ه/ تنصرف أن ؤإما تركب، أن إما 
y٢٦٥/ ه . ..ا.،اب..............المجد أتيتم شئتم ؤإن هنا، بتم شئتم إي 

٢٦٥ه^ مص ان،طلقوا 
٢٧٢; ٤٨. ..٠٠....ء. ......ؤ. ..٠ .١ ٠ جاريتان وعندها عليها دخل بكر أبا أذ 
٢٧٦/ ٥٧. ............اف خلق سهون ,>، ٧١القيامة يوم عيابا الناس أشد إذ 
٢٥٣ا/٠ بالشر اتي لا الخير إذ 
١٢٥٣ا/إمحماعيل ولد ص كنانة اصملفى اممه إذ 
٢٦٣; ٣٢الفيل مكة عن حبو اض إذ 
٢٥٩! ٦٢. ...............................انتزاعاالعلم لا,ض اه إذ 

٤٢٠



والصمحةالرقم الحدث طرف 

٢٢فقوموا الجنازة رأيتم فإذا مع، المرن إذ 
٠ثوبه عليهم ولف وفاطمة وحسينا حنا أحذ الّص أل  ٠ ٧٩,. ,,..,,٠
٦• محرم وص ممونة تزلج ئ اض أف 
٠٧. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ , , , , ٠ ء , معها وصورة الكتاب بام يفرأ كان النبي أن 
٦٦متمعات وكن ائه نعن بمرة ذيح اف رسول أف 
٨١. ...................أحد شهاJاء لدفن خرج لما هه اف رسول أل 
٤٢. ............ليلة ياربعين زوجها وفاة بعل وضعتا الأمحلمية سبيعة أف 
١١٠ . . ّ . ١ . . ٠ ١ . . . . . . الناس كلام من سيء فيها بملح لا هذْ صلاتنا إل 
٠٤ ١ . . ٠ . ١ . ّ . ١ . . . ١ . . . ٠ ّ الناص كلام من سيء فيها بملح لا صلاتنا إل 
٨٤. . ٠ . ٠ . . . . ٠ ؟ باعتها لها دار في كال الزبير بن اث همد أل للمها عاتثة إل 
٦٥. ..١ ١ ٠ ٠ الأواخر العشر اعتكفت المسجل. في اعتكفت إذا كانت عائشة إل 
١٧٠ . ..٠ . ..١ . ..١ ١ . ٠ . ١ ٠ . ..١ . العباد لماير بالنعم خصهم عثادأ لله إل 
١٠. ........وزيتها الدنيا زتمة من عليكم بمح ما عليكم أتخوف مما إل 
٢٨وجل عز الله بمب ما الغيرة من إل 
٣٥اه يبغفها الفجعة هدْ إل 

٤فاعممها مزمة، إنها 

٧٦. .٠ ؤ ٠ .٠ ٠ . ٠ ٠ ّ . .. ...موسى صاحب في ننس بن والحر م تمارى أنه 
١٢. .............ونت الوقتض هدين بين ما أل لتعلمكم امني حريل إنه 
١٥٠ . . . . ١ . . ّ ١ . . . ١ . ٠ . . ١ . . ٠ . حقيه على يمسح الله رسول رأى أنه 

٥٨. ..رحلا'  ١٢إلا معه يبق لم حتى أحل يوم الله رسول عن انهزم 
٧٣فيها أطنل أل أريد الصلاة في لأقوم إني 

١٨أوغيرذلك؟ 
٩. ....................الكتاب أهل يد في والإنجيل التوراة أزليس 

و٦٥ ٢٥٣ا/-المائل؟ أين 

٢٥٩

٢٨٥

٢٧٨

٢٦٦

٢٨٠

٢٨٦

٢٦٩

٢٤٩

٢٥٠

٢٨٨

٢٨٠

٢٨٢

٢٥٣

٢٦١

٢٦٦

٢٥٠

٢٨٤

٢٥٤

٢٧٢

٢٧٦

٢٨٣

٢٥٦

٢٥٢

٢٧٦



واكمحةالرقم الحديثطرف 

الله؟أين 
٠^^ش أصر أن تحب أيآن 
................اث أحب؛ر الأصال أي 
.٠ .٠ ّّ. ؤ . ٠ .للقرآن؟ أخزأ أكئر لكن هزلا، أي 

الأئمةارثد اللهم مؤتمن، والمؤذن ' صا٠٣الإمام 
الباءحرف 

زيدبن وخالد رواحه بن افه عبد فيهم جيشا اقه رمول بعث 
أتلكأظ بر 
٠.. ...ا.ب..مطليم أم يا نعم ، يداك تربث أنب بل  ٠١ ......
ّ...ّ...ا.ا...؟..؟.الملأة ني هه اض رمول ْع أنا ينا 
اسرانل؛>، ''w ٌلأ ز موص محنا 

...ؤ......رحل جاءه إذ جالس ؤظ اض رسول عند أنا بينما 
..ا..............ا.ؤاالناس يخطب اش رسول، بينما 
١..جنازة مرت إذ غإس اتثه رسول ْع نحن بينما  ١ ٠  ١.. .....٠

والثاءالتاء، حوف 

والنسيانالخطأ عم■ لأمتي افه تجاوز 
.. وثلأديا■ ثلاثا صلاة كل دبر تبم 

.. ّ ١ فملأها بالظهر .فبدأ . قام ثم 

٤

٣١

٢٧

٨١

٨

٥٣

٥٨

٣٩

٣

٧٦

٥٦

١ •

٢٢

٦٧

٨٦

٧٨

وااخاءوالحاء، الجيم، حرف 

-ق ■- - - - يتغدق وهو ءه اممه رسول إر بادو حاء 
•• • - • • ■ - • • • وجهه عن الزحضاء يمح جعل 

.. له صنعتاها حزيرة عال ؤفن الته رسول نا حب
ذهابهنبل الملم طلب عر عئآ اممه رسول حض 
...........خمس لم المعر الملم حق 

رلامتحاي>ن محض حقت 

٢٥•

٢٦٣

٢٦•

٢٨٧

٢٥٢

٢٧٤

٢٧٧

٢٦٧

٢٤٩

٢٨٤

٢٧٥

٢٥٣

٢٥٨

٢٨•

٢٩•

٢٨٥

٣٣

.. .•١

٣١

■٩

٢٧٠و٢٦٩/٤٤

٢٥٨\أ>إ 

٢٦٤

٢٥٣

٢٦٣

٢٥٢

٤١٢٢



رالمغحتالرقم الحديثطرف 

٠*ربك واستغفر خدم  ٠ ٠ ٠•*.. ٠ ٠

مكينامتين على يه وتصدق خده 

.. ...تتليقون ما العمل من خذوا 

والذالادال، حوف 

صورب مرام تترة م وأنا . ١^٠ عد دخل 
•• • • • • • • • • • • • عيد أتام ٢^١ بكر أبا دمهى 
•٠ ٠ ٠ ٠ ء ماء من دلوا بوله على وأهريقوا ا دعوه 

٠٠ ' ٠ ٠ ٠ • ■ ٠ ٠ صدورهم في يجدونه شيء ذلك 

والزايالراء، حرف 

٠. ٠ ٠ برداته سترني كه افه رم٠وJا رأيت 
■■ *،....عليه ينزل! افه رسول رأينا 
٠ت فقال  ٧۶في ته اض رمحول زارنا  ٠ ٠

علتهمالشهيد أنا فإني بجراحهم، زتلوهم 

السينحرف 

■زوجها وفاة بعد وضعت امراة عن هماس ابن مثل 

'والورق بالذهب الأرضن كراء عن ٠ ٠ ٠ راغ سألت 
المشركونصغ ما أشد عن عمرو ين افه عبد مألت 

•الصلاة ونت عن الئه رسول رجا صأل 
..ؤ..ؤ.ا...........الإيمان من صال خث 

............الجة( ض مراسك )أمألك ميي 
٠٠ ٠ ١ . ١ . ٠ يقول؛ العقثق بوادي الني مت ٌ

٠١القه ورحمة عليكم ائم اله ٠١.،١ ١ . ١ ١ ٠....٠ ١

٤٢٣

٢٧٦آه/ 

٦٢٧٦ه/ 

٢٧١; ٤٧

OU /٢٧٦

٢٧٢; ٤٨

UU /٢٨٤

 /i٢٤٩

٢٧١; ٤٨

٢٥٣; ١٠

 /o•٢٠

٢٨٦; ٨١

tr /٢٦٨

٢٧٧بم0/ 

 /n٢٥٩

٢٥٤/ ١٢

٢٦٢ ٨٩

٢٥٦; ١٨

٢٨٧/ ٨٣

٢٥•ه/



راكمحةالرقم الحديثطرف 

الصادحرف 

يتاذنونهالناس فجعل عكة من اممه رمحول مع صدرنا 
لميقاتهاالصلاة صل 

...........ّ تزد ولا داود اث نى صيام صم 

والغينالعين، حرف 

•• ••••ورسوله اله نمر رجل من عجتم 

وجهيفي اله. يسول مجها مجة عقلت 
للهالسجود بكثرة عليك 

,. الحر زبد مثل لكنت ولو ذنوبه له غفرت 

القاءحرف 

٠...صاعا عشر خمن فيه بعرق ئن افه رسول فأتي  ٠
بعضإلى بعضنا يومئ فجعل اله. رسول إلما فارسل 
٠•.مسكينا ستين فاطعم  ٠.■ ٠ ٠ ٠ ٠.*■<
,١ . ١ ٠ . . . . ١ ١ . ؛ ١ ١ . ٠ الجود بكثرة نفك على فأعني 

■الرجال محقاثق هن ولدها؟ يشبهيا فاني 

متتابعينسهءّين فمم 
,. . . ٠ . ٠ ٠ ١ . ٠ . . . ءاليا< تزد ولا داود الته نثى صيام فصم 

•• ••••••••••••■••••ونم ونم وأفطر صم تفعل فلا 
.. . تمزجن إلا ماء المن ناحي،ن إلى بيده يثير جعل فما 

أنا؟فن 

القافحرف 

 /U٢٠١

 !٢٥٨'٦

l\r ٢٥٤

jar ٢٧٤

\lr ٢٦٢

An /٢٩٠

٢٧٥\0ا 

nU /•٢٦

٢٧٥/ ٥٦

٢٥٦\\ا 

 rl\٢٦٧

٢٧٥/ ٥٦

١١r /٢٥٤

٢٥٤/ ١٣

٢٤٧\ا

٢٥•\ا 

٢٨٤/ UUالماس نناوله المجد في فال أعرابي نام 



راكمحةالرهم الحديث طرف 

٧٨. .......................ضلأما بالظهر ندا . اض رسول تام 
٣٨. . . . ّ ٠ . . . . ٠ . ٠ . ٠ . ؟ ٠ ٠ . ٠ ١ . ٠ الفتة فذكر فخطنا، . اض رسول نام 
٣٨ذورّكم في تكون أنكم إلي أوحي ند 
٠٤ . ١ . ...١ . ..١ . ٠ ٠ . ١ فذاك حطه وانق فمن يخط الأنبياء من يي كان قد 

٠١ت تعالى قوله عن علي بن محمد فسألت المدية قدمت  ٠  ٦٨. .... .....٠
٢٥هث.ام حلافة في المدية قدمت 
٨١. . صاحبه قبل اللحد في قدموْ 

٢• . ...........ر. . ٠ ؟ . .ؤ. ٠ ..... ١ ١ ...اليمن حبل بن معاذ عيا قدم 

٤. ...... ....... ....يجاهاليه عهل- حديثي كنا إنا ٠ الله رسول يا قلت 
١...شهرا العتمة صلاة فى اف رسول قنت  ١ ٠٠  ١.... .....١  ٨٢. ..١

٢٨٠

٢٦٧

٢٦٧

٢٤٩

٢٨١

٢٥٩

٢٨٧

٢٥٧

٢٤٩

٢٨٧

الكافحوف 

,. . ٠ ٠ واحدة بترس اممه رسول مع يتترص طلحة أبو كان 
قلتؤإن عليها داوم ما ه اه رسول إلى الصلاة أحب كان 
.. . . . ٠ ّ . . ١ ١ . . ٠ عليها داوم صلاة صلى إذا ءه الض كان 
هالني تنور جنب إلى تنورنا كان 
....- المجد ني يعتكف ومحو - ياتيني اممه رسول كان 
......٠١الله رمرل أصحاب من أرصين فضول لرجال كان 

عليهاتدخل فكانت عه الس ذدج ّدة أم مجاورة كانت 
واحدةنمرة في أبي كنن 
٠١وبحاحته يوصونه ءس اممه رسول آتى كنت   ١.. .....١ ١،

,١ ٠ ٠ . . ١ ١ . حفافنا نننع ألا أمرنا اممه رسول ْع سافرنا إذا كنا 
١.. .......يقول المنادى ّمع ٌّإذ معاؤية عند كنا  ١..
٠١ . . مخمصة الناس فأصاب غزوة في افه رسول مع كنا 

٤٢٥

٢٧١ ;٤٦

٢٧١ ;٤٧

٢٧١ ;٤٧

٢٦٨ ;٤•

٢٧٩ أآ■/

٢٩١ /٨٨

٢٦٧ وم/

٢٨٧ اح/

٢٥٦ /١٨

٢٦٥ /n

٢٦• ا"آ/

٢٤٨ أ/



راكمحةارتم الحاويثطرف 

......الخناوق يوم العدو نوازي أه اث رمحول •ع كنا 
ميقاتهالغير الصلاة يصلون أمراء عليكم أمر إذا بكم كيف 

اللامحوف 

•;.غاء له بممر القيامة يوم يجيء رجلا تحوض لا 
•• • . • • • • • - • • بعدي من أمتي بها مثر يلي، يا بها لأبنرنك 

شلهلا 

اكنو'بصغر في تنفلروا لا 

٠١.....عائثة اليوم. هجرة لا  ١.,.٠١......١ ٠ ٠١ ١.. ..١

٠....ثلاث فوق أخاه يهجر أن لم لميحل لا  ١٠١ ١ ٠......
....واحد تنور إلا ولهم لنا وما شهرا اممه رّول وآل مكثنا لقد 

١.. ١ بعمل أخبرني •' له فقلت كه اض رسول مول ثوبان لقيت 
ينفعنيعمل عر دلر ■ فقلت محق الله رسول محور ثوبان لقيت 

معاقلنلأة للناس 

مكة. رسوله على اض فنح لما 

الميمحرف 

إليهمأبغض اطه رصول تلي التي الشجرة شق يكون رجال بال ما 
٠؟......درحة بها اف رفعه إلا سجدة ض يجئ عبد محن ما  ٠ ٠

U بملماتانله إلا وال من

٠...إليه فقمت رجل محر  ١ ٠.........................

..........١ . ..٠ ... الرجل في نكرن عشرة الأخلاق مكارم 
.١ ١ ٠ ٠ . ٠ . ......٠ . . أدركها فقد ركعة، الصلاة من أدرك من 
٠له شريك لا وحادْ اممه إلا إلة لا فقال! الليل من تحار من  ١ ١.

غزافقد انته سبيل في غازا جهز من 

UA /٢٨٥

 /Y•٢٥٧

٢٧٣\0إ 

٢٨١\\ا 

 /T\٢٦٦

٢٥٠/ ١٤

٢٧٥إه/ 

٢٨٩; ٨٤

٢٦٨; ٤١

٢٥٥\-\إ 

٢٥٦/ ١٧

٢٦•/ ٢٥

٢٦٣/ ٣٢

 /U٢٥١

٢٥٦/ ١٧

٢٨٩/ ٨٥

٢٥٨

it /٢٦٩

٢٧٥ا 00

 ^١٢٨٢

 ;٦٢٥١

٤٢■



رالمفحتالرقم الحديثطرف 

.......رحيم اث إلا إله لا آن نهد من 

وابتموبكر واغتل الجمعة يوم غنل من 
١. مس الطلؤع قبل افه ميحان • قال من 
•• • • • • ففزوي أرض قفز له كانت من 
••••••••••••الدنيا في الحرير ص لص 

عرتهظل في اض يظلهم اقه فى المتحابين 

والهاءالنون، حرف 

•• • • • • • • • • • • • • • • الجنة في بلال ورزق رزقنا نام 
٠. * والولد المال من لهما أكثر عباده من عيدين الله نثر 

الدمحرنصف 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • منزلي( في صلت )فلو نعم 
صائموأنا صيامه عاليكم اظم يكتب ولم عاشوراء يرم هدا 

•والاخرين الأولين ص الجنة أم كهول -يدا هذان 

الواوحرف 

........لهم يدع فلم يوم ذات ه اث رسول وأصح 
٠...........لى جاريه ترعاها لى غنيمة واطلعت  ٠,,

أهليمن وأنت 
......رجل عطس إذ صلاة، في الني. ْع أنا وبينا 

ألفاسعين أمتي من يدخل أن وجل عز دبي وعدني • •  •
...........عليها داوم محلاه صلى إذا الني. وكان 
........المغرب محالة بعد اف رصرل يأتنا وكان 

قدمراتراهم وما 

صنعت؟ما ويحك 

٧٢

٨•

١٠

٨٨

٦٣

٢١

٣٣

١٩

١٢

٣١

٦١

٤٩

٨٢

٤

٧٩

٤

٧

٤٧

٣٥

٨٢

٥٦

٢٨٢

٢٨٦

٢٥٥

٢٩١

٢٧٩

٢٥٨

٢٦٤

٢٥٧

٢٥٤

٢٦٣

٣٧٨

٢٧٢

٢٨٧

٢٥•

٢٨٥

٢٤٩

٢٥٢

٢٧١

٢٦٥

٢٨٧

٢٧٥

٤٢٧



راكمحةالرغم الحديث طرف 

ملصت|ليت
٢٦٧ارم . .....المام في يجاُعها زوجهاأن الرأة إذارأت أرايت اض ارسول 

L ٢٦٦أ"ا/ .. .............الكفارفقاتلي رحلامن لمت إن أرايت اث رمرل
٢٦٣\*y/ . ...الوادي سال اسندن إذا الأمهلار ؤإن ساء قد بحري إن اض رسول يا 

٢٤٧ا/ اJال و>ق الماء تهدم اث _ارسول 
١٠ ....بالأجور الدثور أصحاب ذهب الته رسول يا   ٢٩٠/ ٠٨٦ . ١. ١..١١ ....١١
L ١٢٤٧! العيال وجاع المال هلاك اه رسول
L ٢٦٥ْم/ عبا عانثة

٠.الليل؟ وتقوم النهار تحوم أنك أحبر ألم اض عيد يا  ٠٠...ّ........
 L٢٦٥ْم/ فلأن اذهب.ع لأن ف

٢٥٨؟/ ١ عريه قلل ني اه يظلهم 
١١ .فيقول: الدنيا الماء إلى وجل م اش بزل ُ . .  ١............. . /U٢٥٢

٤٢٨



صمحهالرقم

الهمزةحرف 

T-i ١ والفضةالذهن صياغة على الأجرة فى 
٣١٦ ٣٦ السفرأو المرض ثم الإبلاء في 
٣٢• ٥١ صرورةغير س والخرير والدم المجة أكل حكم 
٣٣٣ ٨٧ حيوابمها الجدة ترث هل 
٣٣٤ ٨٨ جداتنلاث يورث الأوزاعى 
٣٣٦ ٩٧ أبىكظهر على أنن• قال• إذا 
٣٣٩ ١١١ الصحامةيعو بعمرة يفسخ ثم بالج أيحرم 
٣٤١ ١١٨ الأذاننرصية 
٣٤٤ ١٢٩ حرامعلن أنت لزوجته: الرجل نول في الحكم 
٣٣٤ ٩١ أميكفلهر علن أنت لزوجها؛ المرأة نالت لو 
٣٥٤ ١٥٧ المتوضئالمتيمم يوم هل 
٣٣٨ ١ ٠٧ التشريقوأيام الأضحى . المدين. أحكام من 

التاءحوف 

T'A ١٢ مرارأالمن الحالف تكرار 
٣١• ١٩ الحرايةعقوية فى الأحكام ترب 
٣١١ ٢٢ انمحملأة التغليص 
٣٢٥ ٦٥ والخد. . التكبير. 

٣٢٦ ٦٨ الحكم. . الرصوء. تفريق 

٤٢٩



الرقم
لكمالواحدة الضربة 

حرف

والمرالمجهاد في 
الهدية. . والسير. الجهاد أحكام من 

رمضانفي أهله المجامع 
يدهاامرأته أمر جعل إذا 

اكالعبكم كتب ودلالة . . الجهاد. 
والرجمالجلد يجنمع هل 
والمرأةالعبد أمان . . . والير الجهاد في 

حلمهاوالمني الجنازة 
يعدالميتة جلد حكم 

الحاءحرف 

:٥٨

٢٥

٣٥

٥٦

٨١

٨٥

٨٩

! ٠٨

٢٣

١

٠١ الإسلام سوى بملل الحلف في 
٦١ القتل حد أحكام من 

٩١ الحرابة عقومحة في الأحكام ترتيب 
٤٢ الحج أحاكام من 

٣٤الطهر مدة وأفل • • الخيض. 
٧٣الوقت من بقية في حاصش إذا 

٨٤ولده ش الأب بها زنى من تحريم 
١١٧العدو بأرض العكر في الحدود إقامة 
١٢٨الهدى في الاشتراك جواز . . الحج. أحكام من 

المملوع
١٣٤بمرض المحمر . . . الحج في 

١٦٩يالشبهة الرقة حد درء حول 
٤١ الهلريق وقطع الحرابة أحاكام من 

صمحه

٣٥٤

٣١٢

٣١٥

٣٢٢

٣٣•

٣٣٢

٣٣٤

٣٣٦

٣٣٨

٣١٢

٧•٣

T•،{

٣١•

٣١٢

٣١٥

٣٢٨

٣٣١

٣٤١

٣٤٣

٣٤٥

٣٥٨

٣٠٩

٤٣'



الخاءحرف 

والطلاق..الخلع.
بالخي،أخده يحل غيما 

مهاتخلل ما وأكل ٠ ؟ الخم. تحليل 

حرف

الذالحرف 

الراءحرف 

والتسميةالذباتح 

ةن'ء,سّ,حم.«
اللمر والكفل ارص 

المشاعرص ني 
الرظعأحكام من 

والصيام. . ٠ الهلال رويت 
الخولنفي الرضاع تلط 

الفطامبعد . . الرصاع. أحكام من 
الملامفي والخفض الرفع عند اليدين رفع 
الرضلعمارة 

منهالرأس رفع وعند الرمع عند الأيدي رفع حكم 
الزايحرف 

الزكاةفيه تحكا مما 

للصغيرةالولن تزويج 

الرقم

٣٩

٤١

١٣١

١٣٧أو الممتع دم في يجزئ الذي ما . . الخح• في 
المرضأو العدو حمر أو القرآن 

٢٦

٤٩

١٢•

٣

٤

٤٢

٤٥

، ١٢

١٢٣

١٦٣

محمحه

٣١٧

٣١٧

٣٤٤

٣٤٦

٣١٣

٣١٩

٣٤١

T'H

T'O

٣١٧

٣١٨

٣٢٤

٣٣٩

٣٣٩

٣٤٢

٣٥٥

٣٣٨

٣٤٧

٤٣'



الريا
الفطروزلكة . . الفجر. طلؤع 

ولدمعلى الأب بها زنى من تحريم 
السينحرف 

١٥٢

٨٤

صهح4

٣٥٢

٣٣١

T-i ٢ الأشياءمن صنفتن فى اللم 
٣٣• ٨٢ الواكممل 
٣٣٦ ٩٩ اليمانيضالركض امتلأم 
٣٣٧ ١ ٠ ١ المجرستة حول 
٣٥• ١٤٨ نهوالحكم . . الكال سور 
٣٥• ١٥• اشوالعاذ أئب الرسول سِح مس 
٣٥٧ ١٦٨ كلها؟الأصول فى المائاة تجوز هل 
٣٣٩ ١٠٩ المقيمصلاة فى يدخل الماخر 

الشينرف ح ل
٣٢٧ ٧• لصدقتهالرحل سراء فى 
٣٣١ ٨٣ الملاضشروط فى 
٣٣٥ ٩٣ المحارودشهادة 
٣٣٥ ٩٦ مقرضالزنى شهود حاء إذا 

الصادحرف 

٣١• ١٨ الصيامأحكام من 
٣١٥ ٣٢ ورمضان. . التطؤع , ٠ الصيام نى 
٣١٥ ٣٣ فيهالدحول التهلؤع صوم لزوم 
٣٢٤ ٦١ المغرمافى الخوف صلاة 
٣٢٤ ٦٢ المعلموالكاف الصد 
٣٢٧ ٧٢ ؤإدراكهأ..الصلاة ز
٣٢٩ ٧٦ نسيهاأو صلاة عن نام من 
٣٣• ٧٩ المأموميدركه وما الصلاة 

٤٣٢



صمحت ارقم

٣٣٥ ٩٤ المقمصلاة ش المسافر دخل إذا . . الصلاة. فى 
٣٣٥ ٩٥ صلاتهأول هو أدرك ما 
٣٣٧ ١ ٠٣ الإعاموسكتات الصلاة 
٣٣٧ ١٠٤ فروال. . الصيام. 
٣٣٨ ١٠٥ الصالةفى التأمين 
٣٣٩ ١٠٩ المقمصلاة فى يدخل المسافر 
٣٤• ١١٥ الكتاببفانط إلا صلاة لا 

٣٤٠ ١١٦ والذاحالصد فى 
٣٤٢ ١٢٢ عاليهوالصلاة الثوت بسط . . الصلاة. نى 

٣٤٣ ١٢٦ للمسافر. . الصلاة. أحكام من 
٣٤٧ ١٣٩ )بدرهم(الملل الصداق . .الكاح.في 
٣٥• ١٤٧ زيوففه يوجد المرق 

٣٥• ١٤٩ والجودالركؤع في المصلي 
٣٥١ ١٥١ اكئهدالمن.في ض الخلأة 
٣٥٤ ١٦• يحتلمأن قل الغلام الصلاة حكم 
٣٤٦ ١٣٦ •٠ ٠ نذر من أو رمضان نقاء من صام وعليه مات 

اثادحرف 

٣٥٥ ١٦١ الصلاةفى الضحك حم 

أرْراءحرف 

٣١٣ ٢٧ الأسفى 
٣١٤ ٣• الطهارةفي 
٣١٦ ٣٧ والإرث. . المريض. طلاق 

٣١٦ ٣٨ واحدةبكلمة الثلاث الخللقات 

٣١٧ ٤• والعدةالمللاق 

٣٢٧ ٦٩ لطهارتهيكفه لا ما الء س وحد إذا 

٣٢٩ ٧٧ والتخيير. الطلاق. فى 

٤٣٣



صريازنم

والطلاق. الهلهارة. 

الطالقز الاحاء 

الرحميكرهرن . . لأطعمة. اش 
السأم ..الأطعمة.في 
طالقفهي يتزِوجها امرأْ كل 

العينحرف 

الزوجيةوبتت العدة 
المختلعةعدة ني الحكم 

والوقتلأ .شالأمحكاف.
الحجإلى العمرة اصافة 

التشريقوأيام الأضحى ء . العيدين. أحكام من 
الغينحرف 

الغلولأحكام من ٠ ٠ والير. الجهاد ني 
الخاتمفي 

والرواح. . الجمعة. غل 

القافحرف 

٧٨

١٣٠

١٣٢

١٣٣

٥٠

٤٨

٩٢

١٣٥

١٤٦

١ ٠٧

٤٤

٧٤

١٤٥

٣٢٩

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٥

٣٢١

٣١٩

٣٣٤

٣٤٥

٣٤٩

٣٣٨

٣١٨

٣٢٨

٣٤٩

٣٠٦ ٥ والشرطالنراض 
٣١٣ ٢٨ المرأةوعفو ١ . الثماصر. 
٣١٤ ٢٩ اءالنوعفر • • امة. الق
٣١٤ ٣١ القتلولي ونختم • • القصاص. في 
٣١٧ ٤٣ U الأنرا،هى
٣١٩ ٤٦ >!"ة١٠٥١١قصر فى 
٣٢١ ٥٣ والدية. العاقالة. - القصاص ر
٣٢١ ٥٥ طالقفهي يتز.وجها امراة كل 
٣٢٣ ٥٩ والوراثةالقصاص 

٤٣٤







ارتم
كلهبالمال الوصية في 

بمزدلفةالوقوف حكم 
ضمنحش الشك مز يتوضأ لا 

الفجر؟صلاة بعد الوتر يقضى هل 
رممة؟الوتر ز تجزئ هل 

,. الغموس. اليمين 
اليمينصيغة حول 

والكفارة

اسحرف 

٧٥

١١٣

١٦٢

١٦٤

١٦٧

٨

٩

صمحه

٣٢٨

•٣٤

٣٥٥

٣٥٦

٣٥٦

٦•٣

٣٠٧

٤٣٧





اصرَخمامحات

فهرس-  ١

فهرس- ٢ 

ّآ-مس

فهرس- ٤ 

مس- ٥ 

القرآبلآ1ت 

البوثةلأحادث 

لأعادم
والمرامعلمصادر 

لخوصوعات

٤٣٩





اكفحةالأيةالسورة

•4• • م} بن آنثثلتشر ق لهم ؤرأء-ثوأ 
.ب.■همث.آمحنج، ف، نا أست لو ئزمم يني ُؤرأةت، 

سورة- ٩ 

جن.4ثلأ وأس -نجؤ ين أدمحنتث ء ^نا 
وجر.4— رُوئ ؤآلمحبج< 

يونسسورة - ١ ٠ 

نم؛مرري4دلا ءلهِ ■مل لا أثب أنتآء اث '^ألأ 

!!رعدسورة . ١٣

•4••سس وما أنئ صئو نجث ما تلم 
اك^إفسوره  ٠١٨

.4%؛ ث؛ر -دمابا ء ند آفي ف أليقه ؤتالش 
ا.4تجا تتذا سنبئا ين فينا لثن عنآءنا ؤءإذا 

ر.4تما ء١د١ر٠ما نق ُؤءارئئا 
مريمسورة - ١ ٩ 

•4••ألمي لثاعإ حف بميؤإ ين ا>ئم، 
ةرل4لنم ثح أذ م ثذ ينبم نجف أهو 

الحجسورة -  ٢٢

•4••محتعش ئثأ منحمت ًظل دهث ئمنثها أمم 
النورسورة -  ٢٤

ألثكذهتذ »p_ ثا:أما قئثن • • • ة-بمهتءث  jbbؤألتي٠ 
4جئ عغور أس إن . ٠ ؤتجبمّؤدء.ءآمؤأأقي آث؛ن تلثفوه ثن اؤ 

سورةء  ٢٨

•4• • أتحيي ت سمّءت أمِ إك أدمحثآ 

٦•

٦٣

٩١

١٢٨

٢٣٥

١٧٢

٣٦٧، ١٢٨

•٢١

٦٤.  ٦٢

٦٢

٦٤

٠٩

٩٨

٢

٦٢

١٢٩

٣٨٤

٢٢٤

٢٨٤

٢٨٤

٣٨١

١٧٤

٢١٩

٣٩٢

٣٧٨

١٧، ١٦



الممحتالألالمورة

السمموتسورة -  ٢٩

■i- نثتا- ليليي( منا يجئ}] ؤوأفييى 
لسانسورة -  ٣١

.ه.صأصثقلإييإثتا.ؤكآبم 

الأحزابسورة . ٣٣

أ)بةع1هنحظإ ؤومب أثث من ؤإئما 
.ه.ر؛'لأتير(.أيوب ثق أ'لأمانه ميث ؤإد١ 

1ب^ره— ،٣ 

رٍبهثكان عن رلغذُأ منيك ئلأ نيؤأ إل مكن ؤ مؤ 

فاطرسورة -  ٣٠

أذتات؛وأ4^٠ ين أس .قنز اءاتا 
أليىتتؤي،فيمح4ائو 

;•• رث؛ةأ• ثن إكتت -بمآءَةا أزمت 
غافرورة س- 

الشورىسورة - ٤ ٢ 
ه* ٠ • ؤريكث كث ا ينعصبميكي عن أصثه^م ها رؤ 

الحاتيأزسورة -  ٤٥
نأوا. . ةثنها.أدأمر ين ثينز عق جعتك أثم 

بجينوث.هلنزب وتتق رسيى لكاتن بمثه 
ىسورة . ٠ • 

.هأندربت جل ثذ إني محب أدض 
عيدرنغ لدد إلا مو ين شل أظ 

٣٣

٣٣

٧٢

١٤٤، ١١٣

٢٨٥

1-1

٣٧٢

١٨٥،١٦٦،٣٤،١٩ ٢٨

١٧٣ ٣٩

٢٨

٣■

٢٥٩

٧•٢.  ١٨

١٨

١١٧

١٧٢

,٤٢



الررة

واومتئ ننغ ألدوئ 
الدارياتسورة . ٠١

|تثنؤنأقك @ |كئوث لأي 
الواقعةسورة -  ٠٦

اام|فسورة - ١ ١ 

دألأدؤ4أمحدب 4 ك بمن ءبع 

الطلاقسورة . ٦٠

•تنهى4بمغن أن أنتهن ألاما)، 

المعارجسورة -  ٧٠

نيون.ثلاب؛ هد نتر ^ ١۶
القبامةسورة . ٧٠

لوألتي أذ بجيذ ألإيس ومل 

الإتسانسورة -  ٧٦

®4ءبلأ نه ونبمث لإ ص أبد 4س 
•4• ددردث• أتايث بجوذ هدلا؛ نكن إ4 

الفجرسورة -  ٨٩

©4ا'مح أشم ^١ أك 4ننثوئ 
|Jj^_سورو  ٠١٠٢

٠؛<م !٦ ء © ؛٥; وقكلإ' 
الهمزةسورة  ٠١٠٤

©4ألأشدي ظئ،ئ م © آلتوئث؛ أف ود 
٤٤٣

الأة

٥٥

V.

اكمحت

٢٢

•١١ .  ١٤١٣

٢٦•١

٢٦٨ ٤

٢٧١ ٢٣

 ٣٧٢•١

١٢•، ١١١ ٢٦

١٢•، ١١١ ٢٧

١٧٤ ٩

٤٠٩، ٤٠٨؟ ١،

١٧٣



ًميلأطرث- ٢

sاكفحةااحديااث

٠, . ٠ ت ثلاث من إلا عمله العد مات ذا 

■الكلم جوامع عفج 
الكلم■مفاتح عشت 

تأكل■فلا بعرصه أصاب وإن فكل، زق حذ 
•الغلهرة• في الثمي  Ojyكما ربكم —ترون نكم 
.«.لكلامئئوى.وإن,اباليات الأعمال نما 

أذاهم،على رمم لياص مخالظ كان إذا لسلم ان 
نواجذه،بدت حتى ضحك لام والالصلاة عليه نه 

الكلم،جوامع وست 
اكاءحوف 

الكلم،بجوامع رابعثت 

التاءحرف 

٠بكبي تكتنوا ولا باسمي ،تسهوا 

التاءحوف 

•٠• نوما• رجل يوم لا يفعلهن؛ أن لأحل يحل لا رنلاث 

٢٣٥

٨٧

٨٧

١ ٠٤

٢٣٢

'١٩٣، ١٩

١٧٨

٨٧

٨٧

٢٢٥

١٦٥



الصمحتالحدصحح

)مرسل(•" • ينهدون. الذين امض خيال 
الواحرف 

الأعاالملأ يختصم فم قال! صورة، 
٠. . الدنيا. من ير ح* 

.«.ونيامه.شهر ام صن 

احنفي دبي -ت 

اط

شراكالنم كان ص الظهر . اث  دمرابنا صر 

بيدهنفسي الذي فوا 

الكافحرف 

منفريب إل يديه رفع الصلاة افتح إذا ءكان 
فيه«خير لا الماد غيه يدكر لا أم "كل 
محنك"جليس "كن 

ينهيلم مدم يحل 

العينحرف 

اللامحرف 

الفاءحرف 

الحاءحرف 

٣٩٦

٢٣٣

٢٣٥

٤١٤، ٢٣٥

٢٤

٢٢٣

٤٠٨

٢٣٧

٦٩

٢٣٧

١٦٩

الذي,من أجرأ أعظم أذاهم على ويصر الاس يخالط الذي "المزمن 
.«. الذي. من خير أذاهم على ويصبر الناس يخالط الذي "المزمن 

»١٧٨

١٧٨







٦٢حارث: ابن 

تيالبجان بن عحمد = حان ابن 
،١١٧•٧، ، ٤٩قلاني: العحم ابن 

١٤٨

أيوببن سليمان بن أحمد ً حدلم ابن 
٠٩حزم: ابن 
حلسبن برة بن يونس ً حلم، ابن 
٣٨٦>يمث ان 
٢٧٦خلف،: ابن 

الديلميبن اق همد ً الدبلمي ابن 
بمنأحمد بن الد عبئ = ذكران ابن 

ذكوان

٦٨رواد: ابن 
الله:عبد بن محمد يمان أبو إ زبر ابن 

١٤

الزبيربن اه همد ح الزبير ان 
٦٥•٥، صرانة: ابن 

معدبن محمد — ّعد ابن 

'آا؛ناوكبت،:
٨٢سلام: ابن 

بكرأبو سيرين، بن محمد ً سيرين ابن 
الأنصاري

ثابوربن نعيب بن محمد = ثابور ابن 
١٠٤٧، ٣٢١٠، ٣١٣شبرمة: ابن 

بنمحمد = الزهري اب هنابن 
شهاببن لم م

٢٦٨صاعد: ابن 

٤* الصبعاء: ابن 

هماسبن الم همد ً هماص ابن 

٣٢٢، ٣٢١الحكم: عد ابن 
٣٢١ربه: عد ابن 

٢٨٣عجلان: بن محمد ؛= عجلان ابن 
،٢٢، ٢١، ١٣، ١٢—اكر: ع ابن 

١، ١٧٥، ٦٤، ٦٠، ٣٧، ٣٦ ٠٤،

•٣٦٩، ١٢

٣٣٢، ٢٣٥ءط؛ن: ابن 

الخطاببن عمر بن الم عيد ~ عمر ابن 
بمنعمرو بمن اش همد ً عمرو ابن 

العاص

عونبن اف عبد "■ عون ابن 
همنةبن صفيان — عيينة ابن 

٥٨• المالكي فرحون أئن 
اشعبد الوليد أبو = القرصي ابن 

٦٢•٦، الأندى: 
٤١٤• قسر ابن 
٣• • لم: مبن الد عد = شبان ابن 
٣٥٢القصار: ابن 
٣٥٨، ١٦٥، ٧٨المم: ابن 

١، ٥٨، ١٧كثير: ابن  ١١١، ٠٨،

١٢•، ١١٤

الماركبن اممه همد = المارك ابن 
٢٨١مجاهد: ابن 

محيرينبن انم همد = محيرين ابن 
٣٨٦القرشي: -بمائة ابن 
بمب،المد بن ^، ً المديك، ابن 
مسعودبن الله عبد = مسعود ابن 

المسيببن صعيد ~ المسيب ابن 

١٠٤منظور؛ ابن 

,٤٨



المتكدربن محمد — المكدر ابن 
٤١١الوليد: ابن 
١••الأخس: أبو
٢٠٨اف! عاند إدريس آبو 
إمامةبن حماد — أسامة أبو 
٦٦، ٥٠الهمداني إصحاق آبو 
١٣٤ابر 
٢٨٦الأس: أبو 
٢٧٩دمة: أبو 
١٥٠* الطرسومّى أمية أبو 
٩٠، ٣٢الخاني: ربوب أبو 
٣٥٢، ٣٥١، ١٦٥الربي: ابن بكر بو 
،٣٠٥ابوري: النيالمناور ابن بكر ابر 

٣٢١، ٣٢٠، ٣١٤، ٣٠٩، ٣٠٦،

٤٠٩، ٣٤٤، ٣٢٣

٢٢٧، ١٢٢٦^١^: بكر أبو 
٤١ خيمة: أبى بن بكر أبو 

،٣١٥، ٣١٣: اٍ، الجمكر أبر 
٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢٠، ٣١٨، ٣١٦،

٣٣٦، ٣٢٧

،٢٥١، ٢٢٥. ٢٢١الصديق: بكر أبو 
٣٥٥ ٠٢٧٢، ٢٦٣، ٢٥٩

٣٦حزم■ بن صري بن يذ بكر بو 
٣٩٦الهذلي: بكر بر 
٢١٦بلح: بو 

٣١، ٣٠٦، ٣٠٥ور: ثر ب ٣٢١، ٠،

٣٤٢، ٣٣٧، ٣٣٣، ٣٣٠، ٣٢٢،

٣٥٧، ٣٤٩، ٣٤٤

الطبري= الطري جعفر أبر 

،٩٤، ٩٣، ٦٢المتصور: جعفر أبو 
٢١٣، ١٩٥، ١٩٠، ١٨٨، ١٣٩،

٤٠٣، ٤٠٢

البتيحبان بن محمد ح حاتم بو 
٥٩الرازي؛ العض بو 
٣٧٥التنيي: حفصن بو 
١٨٠كري: الحمزة بو 

٣١، ٣٠٧، ٥٣حنيفة: بر  ٣١٣، ٠،

٣٢٤، ٣٢٢، ٣٢١، ٣١٩، ٣١٥،

٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣٠، ٣٢٨، ٣٢٦،

٣٣٨ ،٣٤٦.،٣٣٦ ،٣٤٣ ،٣٤١_

٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥١، ٣٤٩

٤١١خلد: أبو 
،٩٠الأنعن،: بن مليمان داود، أبو 

٣٤٢

،٢١٦، ٨٥، ٨٤، ٤٠درداء: الو أب
٣٧٢، ٢٥٦

٣٣٩، ٢٩٠، ٣٩ذر: أبو 

٢٧٣رانع: أبو 
٢٨٥المكي: الزبير أبو 
عثمان:بن محأحماو الدمنقى، زرعة أبر 

٥٤، ٥١، ٣٧، ٣٦، ٢٥، ١٣،

٥٩

٣٦٨، ٢٨١البصري: زرعة أبو 
الروي= ثرف بن يحيى زكريا أبو 

أآأمس؛نالأءرامح،:
بنالرحملن، ب = يونل بن سجد أبو 

٦١، ٦٠أحمر: 

٤٤٩



الحنأبي بن المحن سعثد أبو 
٣١المري: الحس = سار ابن 

،٢٥٢، ٢٢٦الخيري: ميد أبو 
٣٥٥، ٢٥٣

٢٨٣الشري: سعيد أبو 
،٢٥١عوف: بن الرحمن يد ن صلمة أبر 

٢٦١، ٢٦•، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٢،

٢٧٢.  ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦٣،

٢٨٩، ٢٨٧، ٢٨•، ٢٧٨، ٢٧٥

٣٢اكوذكي: ّلمت أبو 
ذكوان:= الزيايت، مان الصالح أبو 

٢٥٢

٤٧الفراء: صالح أبو 
٢٧١، ٢٦٥الغفاري: طلحة أبو 
١١٤العباس: أبو 
٩٥ الحميدي: الله عيد أبو 
٢٢٧الأبي: اث عبئ أبو 
٢٢٧الحسيني: نوصي الاثنه عبد أبو 
٤١الطهراني: افه عبد أبو 

،٣٢٢، ٣١٩القرطبي: اممه عبد أبو 
٣٤•، ٣٣٢ ٠٣٢٤

٩٣المصور: كاتب اثنه عبد أبو 
=المصري الأزلي مك-حولا اثنه عبد أبو 

مكحول،

٣٨٥اليماني: اثنه عيد أبو 
٣٦٣، ٣٤٩، ٣٣٥، ٣١٩•٤، مد: أبو 
٣٨•الحاجب،: عبيد أبو 
،٢٠٨الخاليفة: وكاتب، وزير عبيد، أبو 

٢١٨، ٢١٣

٢٨٥، ٣١عبيدة: أبو 
٢٨٥ ١٢٥٣شداد: عمار أبو 

،٢٨•، ٢٧٨البر: عجي ابن عمر أبو 
•٣٢٢، ٣١٨. ٣١٦، ٣١٢. ٣١،

٣٣٦، ٣٣•.  ٣٢٧، ٣٢٥، ٣٢٣،

،٣٤٨٠٣٤٦، ٣٤٢، ٣٤•ء  ٣٣٨

•٣٥١، ٣٥

٢٤٨الأنصاري: عمرة أبو 
٣٩٤لمي: الحدير فوزة آبو 
٣٦٨ماكر: بن القاسم بو 
٢٦٦ ١٢٢٦، ٣٢قادة: ابو 

٢٩•الملولي: كبشة أبو 
٢٧•كريك،: ابو 

٧٩حمرة: أبى بن محمد أبو 
١٣٨مرحوم: ابو 
٣٠٢مروان: ابو 

٤٠٧، ٣٨•الأزدي: مريم أبو 
٤٠٩مسلم: أبي بن يزيد = ملم أبو 
•٥،، ٣٥، ٢٩، ٢٨انى: الغهر مأبو 

١١٥، ١١٣١١••، ٨٦، ٦٥، ٥١،

،٢٥٩، ٢٥١، ٢٤٨يرة: المغو أب
٣٦٩، ٢٧٧، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٧

٤١•، ٣٩٩، ٣٧٥المغيرة: أبو 
u٢٨كولأ: بن المر أبو 
رالحالية(:الله عيد بن أحمد نعيم، أبو 

٢٨٢، ٩٧، ٩٥، ٤٨، ٤٤، ٢٥،

٣٧٦، ٣٦٥

٨٨صرد: بن صرار نعيم، أبو 

٤٠



،١٦٩، ١٦٥، ١١٦، ١٨هريرة: أبو 
• ،٢٢٥، ٢٠٧•٢ ،TV ^٢٥٢،

٢٧٥، ٢٧٠.  ٢٦٨، ٢٦٣، ٢٦٢،

٢٨٩، ٢٨٧، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٠،

٤١٤، ٣٧٩، ٣٥٣، ٣٤٨، ٣٣٣

٦٠الأندى: اش عبد الولد أبو 
،٣١٥، ٣١٣الفاض: يرسف أبو 

٣٣٧، ٣٢٦، ٣٢٤

٢٨٤يبح: بن ايي 
١٩٥، ١٣٨، ٢٨الحواري: أبي بن أحمد 
٩٨ أبوجعفر: بهلول، بن إمحاق بن أحمد 
،٥٧، ٤٩، ٤٢، ٣٧حنل: بن احمد 
١٣٥، ١٣٣، ٩٨، ٨٩، ٦٦،

١٩٤، ١٩٢، ١٦٢، ١٥٠، ١٤٩،

٣١، ٢٤٨، ٢٣٣، ٢٣٢ ٣١٢، ٠،

٢٣٦، ٣٣٥، ٣٣٠، ٣٢٣، ٣٢١،

٣٥٣، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٤، ٣٤٢،

٣٥٨. ٣٥٦، ٣٥٤

أبوأيوب، بن ليمال حمبن أحمد 
٥٩الحسن: 

٠٩ صالح: بن أحمد 
١ ١٤٦العجلي؛ اثنه عبد ن أحمد  ٠٥،

٣٨٦ ١٣٦٩، ١٣٥

٤٠٨المبري: علي بن أحمد 
٢٣٨مروان: بن أحمد 
٥٨شاكر: محمد أحمد 
٢٨٢الغبي؛ يونس بن أحمد 

٧٢، ٧١قص: د• الأحق 

٢٠٨!درص: 

٤٠الأزهري؛ 
٢٧لكمير: إبراهم بن إسحاق 
٢٧٩حان: أبي بن إسحاق 
٢٧الطالقاني: إسماعيل بن إسحاق 

،٨١، ٨٠، ٥٧راهويه: بن إمححاق 
٣٢٣، ٣٢١، ٣١٩، ٣١٠، ٩٨،

٣٥٤، ٣٥٣، ٣٤٩، ٣٤٢، ٣٣٠،

٣٥٧، ٣٥٦

،٣٦طلحة: أبى بن اثله عبد بن إسحا'ق 
٢٧١، ٢٦٧، ٢٦٢، ٢٤٧

٣٩٦ومط: بن إسحاق 
٢ ٦٧الصديق: بكر أبى بت أسماء 

٢٧خالد: ز بن إسماعيل 
٢٨١الزناد: أبي بن إسماعيل 
٢٠٥، ٢٩سمائ: بن إسماعيل 
٢٨٠افه: عبد بن إسماعيل 
٣٧٠، ٦٤، ٥٤عياش: بن إسماعيل 

٣٨٨، ٣٨٧: اوحن• عد ّ• اسد 

م؛آه.آالأثرفخايل:
٣٣الحمراني: اللك عبد بن أشعت 

٨٣المرج: بن أصبغ 
٢٦٥الصفة: أصحاب 

،١٤قريتح: بن الذاان٠ عبد الأصمعي، 
٣٩٣، ١٥٠، ٩١، ١٧

،٦٦، ٥٠، ٢٧سليمان: الأعمش، 
٣٩٦، ٢٥٧، ٢٥٢، ١٣٦

١١٥النميري: حماد بن إسحاق أم 
٢٦٧، ٣٩مالمة: أم 
٢٦٧ّطليم: أم 

;٥١



٤٦ عثمان: أُى ين يزيد ين أمة 
،٢٧١، ٢٦٢، ٢٤٧مالك: بن أنس 

٣٥٥، ٢٧٢

٢٨٦الثض: أوص ين أوص 
،٣٣، ٢١الرملي: سويد بن أيوب 

١٠ ٣٩٢، ٢٧٦، ٢٧٥، ١

١٧الك،: إيامذ 

اسحرف 

٩٨الخاري؛ 
٦٩الثراء; 

٢٥١معيد: ين ر ي

٢٢٤، ١١٠، ٤١الخفاق: يثار 

،١٤٨، ٨٦التنيى: يكر ين ثر ي
٣٩٠، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٨٣، ١٩٣

،٧٧، ٧٦، ٤٤، ٢٧الولمد: ين يقية 
١٢•أ'ا، ، ٨٣

٢٨٣الوليد: ين بقية 

٣٣الزني: اث عبد ين يكر 
٢٦٤: - الرسول مؤذن - بائل 

٣٧٣.٣٦٥، ١٢٨، ٨٥؛لأل؛نمعد: 
٢٦٨العمان: ين حارثة ؛نت، 

والثاءالتاء حرف 

٣٠٣اكرك: 

٢٦٩، ٢٦٢يزيد: ين 'ابن، 

٣٣المانى: 'أبت، 

٢٥٦، ٢٥٥ثوبان: 

اكورىسعيد ين سفيان = اكورمح، 

الجيمحرف 

٨٨جابر: 

،٢٧٨، ٢٦١، ٢٥٨اض: عبد بن جابر 
٣٣١، ٢٩١، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٧٩

٢٨٨؛،: JUlJ؛جبريل، 
٢٨٥مطعم: ين جير 
١٣٦مغيرة: ين جرير 

٢٨٢أمية: ين جناية 

الحاءحرف 

٢٦١الخاكم: 
٣٠٣الخبش: 

٤١•، ٤٠٩، ٣٣الخجاج: 
١ ٦٨اليمان: ين حديقة 

تالمزارى حمن بن ، ٣٥٠؛>، الحر 
٢٨٤

■الدمشقي بكر أبو عهلية، بن ان ح
٢٥٥، ٢٥٤، ١٣١، ١٢٨، ٨٥،

٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٤، ٢٧•، ٢٥٧،

٣٦١، ٢٩١، ٢٩•، ٢٨٩، ٢٨٦.

٣٧٧، ٣٦٤

المرىالخن ًً الخن أمح، بن الخن 
،٣٥.  ٣٢، ٢٢، ٢١البصري; الخن 
٢٠٢، ١٣٧، ٨٥•٤، -  ٣٨،

٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٦، ٢٤•، ٢٣٥،

٣٤٤، ٣٣٢، ٣٨٥، ٣١٤، ٣١٣،

٣٦٩، ٣٦٨، ٣٥٥، ٣٥•، ٣٤٧

٥٨خدلم: بن الخن 
٣٧٤، ١٢٧، ١٢٦الخر: بن الخن 

٤٥٢



بنصالح بن الحسن - حي بن الحسن 
،٣٢٨، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢٢حئ: 

٣٥•، ٣٤١

خلالبن الرحمن عجي بن الحسن 
١٤٨الفارس: 

٢٣١الرين: ب بن الحسن 
٢٨٥طالب: أبي بن علي بن الحسن 
٨٩الحلواني: علي بن الحسن 
٨٩الزعفراني: محمد بن الحسن 

ءلاو_،:أبي بن علي بن المن 
٢٨٥

٥٨واقي: بن الحسين 
٣٧٤، ١٢٧الجعفي: من 

٣٢٦حصين: 

١٦١ء~ةت أبي بن الحكم 
،١٠٤، ٣٦الكدي: عشة بن الحكم 

١٣٢، ١٢٥،١٢٤، ١١ .

،٢

١٢٢

١٣٦

١٩٧، ٩٤المسي: غيلان بن الحكم 
،٦٠الرحمن: عبد بن هشام بن الحكم 
٦١

٣٢٣سالمان: أبي بن حماد 
١٦٢، ٦٥أمامت: أبو أمامة، ين حماد 

،٣٦، ٣٣، ٢٧، ٢٥د: يزبن حماد 
٩٠، ٨٩، ٦٧، ٥٠، ٤٢، ٤١،

٩٦

٨٩، ٢٧سلمة: بن حماد 
١٣٤سليمان: بن حماد 

٣٤٤الخوني: حماد 

،٢٧٥عوف: بن الرحمن عبد بن حمد 
٢٧٨

٣٢هلال،: بن حمد 
٦٠، ٥٩: اض عد أبو الحميدي، 

٢٧٧الأنصاري: نس بن حنفللة 

الخاءحرف 

٢٨٨

٤٤خارجة: 

٣٨٦دنيك: بن خالد 
٢٧٤زد: بن خالد 

الرحمن:تمد بن اف تمد بن خالد 
٦٩

١٨١نزار: بن خالد 
،٣٨٧ ،إمعادية بن يربد بن خالد

٣٩٦

الهمدانيداود بن اث عبد = الخرض 
٢٨٤الخضر: 

،٣٣٧الخنابي: سليمان أبو = الخطابي، 
٣٥٦.، ٣٥٢، ٣٤٨، ٣٤٢

٣٣عمة: بن خليمؤ 

٩٠الفراهدي: أحمد بن الخليل 
٢٣٩العلاء: بن خيران 

والذالالدال، حرف 

٣٢٤، ٢٠٤، ٦٩، ٢٨الدارممي: 
٤٠دانيال:  ٠

٢٥٤، ٢٣٧، ٢١٨لام: العليه داود 
٣١، ٢١١، ١٩١لي: عبن داود  ٠،

٣٤٩، ٣٤٤، ٣٤١، ٣٣٨، ٣١٢



لحم•■إبرامم بن الرحمن عثد " لحم 
٣٨٦؛•٢، 

٢٥٢الزان; السمان صالح أبو ذكوان، 
اضعبد أبو الدين ثمى ا الذهبي 

،٣٢، ١٣ ٠١٢الدمى: الحافظ 
٤٩، ٤٤، ٤٣، ٣٧، ٣٦، ٣٣،

٨٢، ٧٦، ٧٥، ٦٤، ٥٩-  ٥٥،

١٧٧ ٠١٥٢ ٠١٥*، ١٢٦، ٩٩،

٢٨٥، ٢٢٩ ١٢٢٣، ٢١٢، ١٩٤،

٣٩٤، ٣٦٦، ٣٦٣، ٢٨٨

الراءحرف 

٢٧٧خدج: ن راُع 

مد*: ن؛الح= الراٌهِمنح، 
١٤٨الفارس: حالآد ن الرحمن 

،١٥٠؛  ٩٣المرائي; يمان بن الربح 
١٥٤

٣٥٠ربيعة; 

٣٨٧. ٢٧٧ارحمن: عبد أبي ن دببة 
٢٥٦لمى: الأسكعب، ن ربيعت 
٤١، ١٢٦سالمة: أبى ن رجاء  ٤١٣، ٠

U'Uسعد؛ بن دشد.ن 

١؛؛؟الجهك،: عرابة بن دفاية 
٣٠٢اروم: 

الزايحرف 

•٤الزمحدتم،: 
٢٨٨كار: ن اريير 

٢٦٥بؤ؛ ؛•.1، ذل 

،٣٢٦، ٣٢٤، ٣١٥، ٣١٣ر: زف
٣٤٩، ٣٤١

٣٩ارمخنري: 
شهابن لم من محمد = ارهري 

٦٢ارلوي: ماللن ن زهير 
٣٢٨ى؛ت،: بن زيد 

٢٥١؛ الجهنب،حالي بن زبد 
١٥٤ت مذعور بن ريي 
٢٥٧وهب: ن زيد 

السينحرف 

٣٥٦سالم: 
٦٩عمر: ن اض همد ن سالم 
٢٤٠الهناور: ن سالم 

٥٩السم: 
٢٦٩الأطمة: سبيعة 
٢٥١، ٢٥٠عبادة: ن سعد 

٢٨المرلتمح،؛ سعد 
٢٨٣المنبري: سعيد أبي ن ّعيل. 
٣٢٣، ١٢٥جير: ن سعيد 

١٣٨سالم: بن سعيد 
،٥٤، ٥١، ٣٧العزيز: همد ن معيد 

١٥٤، ١٤٢، ١٣١، ٦٤ ٠٦١،

٣٦٢، ٢٣٩، ١٨٤، ١٥٥

،٢٦٩، ٢٦٢، ٢٤اوي_،: ن سمد 
٣٥٦، ٣٣٣، ٣١٤، ٢٧٨، ٢٧٠

٦٠يونس: ن سعيد 

،٢٣، ١٣الثوري: ّمد ن سفيان 
٥٠، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٢٦، ٢٥،





٨٣إمماعيل بن صمام 

•الرملي الته عبد أبو ، ربيعة بن ضمرة 
١١، ١٠٨، ٦٨، ١٤ ١٢٣، ٠،

٣٩٤، ٣٨٦، ٢٣٤

اسحرف 

،٣٤٧، ٣٤٤'٢، -٣، اووس؛ط
٣٥٥

٣٣٥، ٣١٢، ٣١٠، ٣٠٥، ٣٠٤،

٣٥٦، ٣٤٩، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٣٨

العينحرف، 

،١١٦، ٣٨المؤمنين؛ أم عائثة، 
٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٥، ١٩١، ١١٧،

٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٦، ٢٧٤، ٢٧٢،

٣٤٦، ٣٣١، ٣٢٣، ٢٨٩، ٢٨٨

٢٦٥الجود: أبي بن عاصم 
٣٩٩حتوة: بن رجاء بن عاصم 
'٦جعفر؛ أمح، بؤؤ عام 
اكسم،ح شراحل بنر عامر 
ًمحس بن اض ب بن، عام 
٣١الأشعري: مرمى أبي بن عامر 
٩٧يساق؛ بن عامر 
١٩٠عباد: بن عبد 

٧٣، ٧٢النش: عباد 
،٢٨٢، ٢٥٨، ٧٥ت الصامتي ف• عادة 

؛١٣■
٣٨٧تميم: بن العباص 
٢٦٤ت المهللب عبد بن العباس 

٩٨ ؛ محمد بن عيامى 
١٥٦، ١١٤؛ مزيد بن العباس 

العذريمزيد بن يد الولبن العباس 
،٤٣، ٢٩، ٢٨، ١٨آلسروتى: 

٢٠٥، ١٦٨، ١٥٦، ١١٤، ٧٢،

،٣٧٢، ٣٧٠، ٣١٣، ٢٢٢.أ، ا<

٤٠، ٣٨٧ ٤٠٧، ٠

١٣٥الءوري: عباس 
أبي)ابن بح حبيبن الحميد عبد 

،١٨٥، ١٥٩، ٥٣، ٥٠العثر_ش(: 
٢٧٩، ٢٧٦، ٢٤٠، ١٩٢

١٤٩الميمرنى: الحميد عبد 
الأنصاري:عمرة أبى بن الرحمن عيد 

،٣٠٥، ٦٩ليلى: أبى بن الرحمن عبد 
٣٥٧، ٣٤٥، ٣٢٣، ٣١٣

'٦موّكط؛ أمح، مح، الرحمن عد 
أبويونس، بن أحمد بن الرحمن عبد 

٦١، ٦٠سعيد: 

٢٨ت.حم: ن الرحمص عبد 
يغوث؛ب- ؛>، الأسودن الرحمن عبد 

٢٨٨

١٦٨ثوبان: ن 'ات ن الرحمن عبد 
٢٥٧ايهل: ن الرحمن عبد 
٢٣٣عام: ن !رحمن عبد 

=العزيز عبد ن الرحمن عبد 
١١٤الخارص: ن ١^، عبد أبو 

المطاع:بن اف عند بن الرحمن عبد 
٢٧

;٥٦



٤٦اش: مد بن الرحمن عبد 

بناف عبد بن عمرو بن الرحمن مر 
نيئأبو ًً المرى عمرو 

٢٣القاسم: بن الرحنن عد 
٢٦٤ت أبيه عن كعب بن الرحمس عد 
٦١ساويت: بن الرحمن همد 

،^١٢، ٢٥مهدي: بن الرحمن عبد 
،٦٧ ،٥٤ ،٥٠ . ٤v ،٤٥ ،٤١

١٨٩، ٩٦

٣٩١ت جابر بن يزيل بن الرحمن، عد 
٧٢الرحuنءنالماس:عر

،٧٦ت المتياس همام بن الرزاق عبد 
٤٠ ٠

٣٦٨ت القدوس عبد بن اللام همتد 
،١٩٠ض: ن الصمد عبد 

الأوزاعى:السائس، أبى بن العزيز عبد 
٢٧١

١٣٩عفان: بن الغفار همد 
١٣٦اض: عبد 

١٠الأوزاعى• تلميد - الته همد  ٠
٤١٥الطaلاوي: اف همد 
ًالحمصى عثمان أبو اض همتي 
الكلهمرزيد بن اممه عد 
٨٣الدلمي: بن اف همد 
٣٥٥، ٢٨٩، ٢٨٨الزير: ين اش عبد 

،٨٢، ٤٦، ٤٤، ٢٣المبارك: بن عبداه 
٢٠، ١٨٠، ١٧٧، ١٦١، ٨٩ ٠،

٣٣٨، ٢٨٦، ٢٨٣، ٢٧٥، ٢٣٦،

٤١٠، ٣٧٢، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٥

،٣٧٧، ٣٧٦زكريا: أبي بن اض عبد 
٣٨١

٢٨٣، ٢٦٦نتادة: أبى بن اه عد 
١٣٤حنبل؛ بن أحمد بن اث همد 
١٤٧، ٨١ذكوان: بن أحمد بن اف همد 
١٤زبر• ؛>، ربيعة بن أحمد ؛>، اث همد 
٦٩يزيد؛ بن إدريس بن اض عد 
٠١٩٥ إسماعيل بن الله همتي 
٢٧٤، ٢٧٣المهس: حدافة بن اض عبد 

٢٨الرش؛ حازم بن حالي بن الد عد 
الخريبمم،؛الهمداني، داود بن اه عبد 

١، ٦٧، ٥٤ ٢١٥، ١٨٤، ٠٧

٠٢٧٤ رواحة بن اممه عبد 
٢٨٢، ٢٨١الكلى: زيد بن اض عبد 
٣٥٥عاصم: بن زيد بن اث همد 
٢٦١، ٢٦٠ملام: بن اه همد 
٢٧الأسلمي: عام بن اف همد 

١٠، ٢٤عباس: بن اف عبد  ١٦٩، ٠،
٢٨٤، ٢٨٠، ٢٧٧، ٢٦٩، ٢٦٨،

٣٣٦، ٣٢١، ٣٢٣، ٣١١، ٢٨٧،

٣٦٨، ٣٥٥

،١٩٣، ١٩١، ١٥٦على: بن اه عبد
١٩٤

،٣٧: الحطاب،بن عمر بن اض عبد 
٣٥٥، ٣٣٩، ٢٨١، ١٧٨، ١٢٦،

٣٧٤، ٣٥٧

،٨٣العاص: بن عمرو بن اه عبد 
٣٦٣، ٢٩٠، ٢٥٩، ٢٥٤، ١٢٦

٣٨٨؛ القارتم، عوف بن اف" عبد 

؛٥٧



•٤•، ٤٥عون: بن اف عبد 
الأوزاعىتتالميذ - محمد بن اض عبد 

ا<-إ، ٤٠٦

الرحمن،عبد بن محمد بن ائته عبد 
٦٩الزهري: 

العزيزعبد بن محمد بن اض عبد 
٢٧الغوي: 

٣٨٩.  ٣٨٦ممريز: بن اف عبد 
،١٦٣، ١٢٦عود: مبن اف عبد 

٣٨١، ٣٦٨آ'م، ، ٢٨٥، ٢٥٧

•٣• نية; ابن ط لم مبن اض عبئ 
٢٥٨مقسم: بن اض عبد 
٤• ٠ ري; الفيزيد بن اه عبد 
٤١٠لم: مأبي بن يزيد بن اف همد 
٦٢، ٦١حئببح: بن ١^، عبد 
الميمونى:الحميد عبد بن المللن، عبد 

٨٩

جريح:بن العزيز مد بن الملك عبد 
٣٩٣، ٤١، ٢٧

١٤٩الأصمعي: قريتؤ بن الماللن، عبد 
١الحميري; محمد بن ١لم١ائه عبد  ٠٣
٣٦٦الدمشقي: محمد بن ، iUJlعبد 
،٣٦١المنعاني: محمد بن الملك عبد 

٣٦٢

٣٩٣، ٣٨٧: مواj بن ن٠ UJاعبد 
٣١٩يعر: بن الم عبد 

٥٩بدر: بن حلف، بن الوهامب، عبر 
لمى:العهلية بن معيد ب' الوهاب عبد 

٣٥٢، ٢٦٥

٣٨٩زبون: بن ربه عد 
،١٠٤، ٣٧، ٣٦لبابة: أبى بن عبدة 

١ ١٣٢، ١٢٧. ١٢٤، ١٢٢، ٠٥،

٣٧٥، ٣٧٤، ٢٨١، ١٣٥

٢٤ حيان بن عبيد 

١٨٢عثمان؛ بن عبيد 

٢٧٥الليثي: عمرو بن عبيد 
٢٨٠عمير: بن عبيد 

٣٠٥المحن: بن اث عبيد 
٢٦٦الخيار: بن اث عبيد 
٢٨٥، ٢٨٣اث: عبد بن اث عبيد 

١١٨عثمان: بن عبيدة 

٢٦٣مالل؛،: بن عتان 
٣٠٥، ٣٣البش: عشان 

٤١٤، ٤١٣مودة: أبي بن عثمان 
حفص:أبو العاتكة، أبى بن عثمان 
٢٣٠، ١٣٠

١٦ أيوب: بن عثمان 
٣٦حثمة: أبى بن سليمان بن عثمان 
٨٠، ٧٣، ٧٢عاصم: بن عثمان 

،٣٩٤، ٢٧٤، ٤٠د/ءفان: عنمان 

٢٩٠

١٩٢الثريد: عر عثمان 
العجلياف عبد بن أحمد = العجلي 

:ةث:محس.„.
،٢٦٩، ٢٦٧، ٢٥٩اربير: بن عروة 

٣٣١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٢

١٤٤اللام: عف عزير 

;٥٨



،٨٨، ٣٦، ٢٣راح: أبي بن عطاء 
٢٩١، ٢٨•، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٥،

٣٤٧، ٣٤١، ٣٣٦، ٣٢٣، ٣١١،

٣٩٤. ٣٩٢، ٣٥٦. ٣٥٤

،٣١الخراساني: الم أبي بن عطاء 
•٤١٣، ٣٩١، ٣٩

برهبن عطاء

الخراسانيلم مأبي ابن عطاء
٢٦٦اللبى: يزيد بن عطاء 
٢٥٢، ٢٥١، ٢٤٨بمار: بن عطاء 
٤٧الحقاi،: عهناء 

ميسرةبن عطاء = الخراساني ءهلاء 
١٥•، ٨٩عفان: 

٢٥٩: معيهل أبى بن عقبة 
،١٤٢، ١١٨البيروتي: علفمة بن عقبة 

٢٣٩، ٢٣٧، ٢١٨، ١٥٣، ١٥٢،

٣٨٢، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧•، ٢٥٤، ٢٥١

٢٠١• ناقع ين عقبة 
٢٨٧عكرمة: 

٣٦خالد: بن عكرمة 
٦٥•٥، الحاريث،: بن اأعاؤ"ء 
١٩١رقاصي: بن علقمة 

٣٧٦جمبلة: أبي بن عر 
٣٧٧سودة: أبي بن علي 

،١٩٢: ب،طالأبي بن علي 
٣٥٥، ٣٥٤، ٢٨١

،٥٩محمد: أبو أحمل، ش عر 
١٦٤، ٤٥الزاهد: بكار ن علي 
٨٩شقيق: ن الصءن بن علي 

،٢

٢٨١علي: ن الحسين بن علي 
،١١٦بطال: ابن حلم،، بن على 

٣٥٧، ٣٥٥، ٢٣•، ١١٧

•٨، ٧٣عاصم: بن علي 
١٣٤، ٦٦.ه، اودبي:بن علي 

،٣٩ ١٣٨، ٣٢الخطاب،: بن عمر 
٢١•، ١٩١، ١٩••١، •، ٥٧،

٢٧٣، ٢٤٨، ٢٢٥. ٢٢١، ٢١١،

٣٢٣، ٣١٨، ٣١١، ٢٨٧

٤٠٨ذل؛ بن عمر 
،٢١•٢، ، ١٤العزيز: عبد بن عمر 

١٤٣، ١٠١، ٨٣، ٣٦، ٣١،

٣٤٧، ٣٢٣•٣، •، ٢١٧، ١٤٤،

؛•؛.؟ا؛، ٣٨٦، ٣٧٩، ٣٧٦

،٢٦٨، ٨١، ٣١: الواحد ■عبد بن عمر 
٣٧٨، ٣٧٥، ٣٦٣، ٣١•، ٢٨٤،

٣٨٣

٢٨•عمرة: 

،١٥٥التنيى: سالمة أبى بن عمرو 
٣٨٨، ٣٠٩، ٢٦٩، ٢٣١

٢٧٢أمة: بن عمرو 
٦٦•٥، ، ٢٥دينار: بن عمرو 

١٢٥، ٢٣ثعيب،: بن عمرو 

تجيم عن أبيه عن نب بن عمرو 
٢٥٥، ٢٥٤، ٢٤

٥٧العاص: بن عمرو 

٢٣؛>،>،: عمرو 
٢٥٧الأولي: متمون بن عمرو 
٣٧واني: بن س

,٠٩



٢٨٣، ٢٨٢ض: بن محمر 

٤٠٥، ١٦٠ت ممد ن عنسة 

الأندىالحارث بن الطنيل بن عوذ 
٢٨٩، ٢٨٨

٤٢حكم: ين عون 
٧٤عمارة؛ بن عون 

٢٦*ء؛ى;نطلحة؛ 

٣برنس؛ بن ك، عي
٢٩.، ٢٧٧،

٣٩٢، ٣٨٤،

،٢٥٢ا*آ، 

٣٨٣، ٣٧٦، ٣٢،

 ،٤٤١٣

٤٤حصن: بن عينة 

الغينحرف 

٩٩الدمنمي: لم مبن 
٣٦٢القدري: غيلان 

الهاءحرف 

٢٨٥الزهراء: فاؤلمة 
٤١٥أمءبداش: فاءلمت،

١٦فرعون• 
٤٩القوى: 

،،٨٤، ٤٧: ٤٦عياض: بن الفضل 
٢٣٧، ٢٣٦

القافحرف 

٣٥٦، ٢٧٦: ٨٨محمد: بن القاسم 
الهمداني:عروة أبو مغبمرة، بن القاسم 

٧ ،٣٨٢.٣٧٨ ،٣٧ ،٣٦٤•

٢٢٩، ٢٢٦•٩، ، ٥٧عياض: القاضي 

٨٠، ٧٣محفيان: بن محمد بن قمة 

٢٣٨ذوب: بن نيمة 

•٣،، ٢٦، ٢٣، ١٢دعامة: بن قادة 

٨٩، ٦٦، ٥٠، ٣٦، ٣٤، ٣٢،

٣١٤، ٣١٣، ٣١١، ٢٧٢، ١٦٦،

٣٥٤، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٤، ٣٣٢،

٣٥٦

٢٢٧القرافي: 
،٢٢٦•٢، •اض، عبد أبو القرءلبى، 

٣٥١^ ٢٣٥
٦٥•٥، الأعمى: قيس 
٢٦٥الغفاري: ًللحة أبى بن نس 
٢٥•: صعد بن نس 

الحميريماغ بن كعب ع الأحبار كعب 
٣٩٥، ٣٩٤اليماني: 

•؛لد:

،٣١٤.  ٣١١، ٩٨سعد: بن الليث، 
٣٣٥، ٣٢٤، ٣٢٣، ٣١٩، ٣١٨،

٣٧١، ٣٥•، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٤

الميمحرف 

،٤٣

٣٣العجلي: >رق 
٤١٥معتصم: أم مؤمنة، 
٤١، ٢٥، ٢٣أنس: بن مالك، 

 ،٦١، ٥٩. ٥٧، ٥٤، ٥٣•٥،

٩٦، ٨١، ٧٩، ٧٣، ٦٧، ٦٢،

١٦٢، ١٤٣، ١١٠٨، ••، ٩٨،



٢٧٥، ٢٧٤، ٢٤١•٢، •، ١٦٤،

•٣١١•٥٧.٣ ،٣١٤■،٣ ،٣١٣،

٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٦، ٣٣٣،

٣٤٧، ٣٤٥، ٣٤٤،

٣٠٧، ٣٥٦

٤٠٥ديار: بن «الك، 
٣٥٦، ٣٤١، ٣٢٣، ٧٥مجاس: 

١٣٣روحي: بن مجاهد 
٢٣٦مكية: أيي ين إبراهيم بن محمد 
اكيمي:الحارث بن إبراهيم بن محمد 
٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ١٩١، ٣٦

٢٨٩، ٢٧•ءاتثة: أبي بن محمد 
،٥٧، ٤٥الشافعي؛ ادريس بن محمد 
١٥•، ٩٨، ٩٣، ٦٦، ٦٥

٢٥٩، ٢٥٥العكاشى؛ إسحاق بن محمد 

،٢٨الدمشقي; الأوزاعى بن محمل 
٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٢، ١٥٧

٢٨بركة؛ بن محمد 

،٢٥، ١٣اللنتى; حبان بن محمد 
٣٩٦، ٢٨٣ ١٤٥، ٢٨

،٣١٣النيباني: الحسن بن محمد 
٣٤٧، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٢٤، ٣١٥،

٣٥٧، ٣٥٤

٢٥٩فاطمت! ابن الحسين بن محمد 
٥٣الحكم؛ بن محمل 
٢٦٢الربح; بن محمل 
،٤٩، ٣٢، ٣١، ١٢سعد; بن محمد 

٣٩٦، ٣٧٦، ١٣٥، ١٢٦، ٩٥

ي;الأتمار بكر أبو سترين، بن محمد 
٩٣، ٨٥، ٢٢، ٢١،

• ،٣٥•، ٢٣٣، ٢٠٤، ٢٠٢•٢،

٣٥٥

،٥٣•٥، ثابور; بن ثعيبؤ بن محمد 

١٥٩، ١٣•، ١١٣، ٩٩، ٦٤،

٢٠٣

٣٦ت المحزوم، جعفر بن هماد بن ٌحمد 
الأموي;الأمير - الرحمن عد ن محمد 
٦٢

بنمحمد 

٢٦٨، ٢٥•زرارة; 

بنأسعد بن الرحمن عبد ن

٢٥١ثوبان: بن الرحمن همد بن محمد 
لمىالالرحمن عبد بن محمد 

٢٢٣، ٢٢٢الأوزاعى: 
٣٣الأنماري; اث  عبدبن محمد 

بنهميجرو بن اش همد ؛>، محمد 
٩•

عبدبن محمد 

٩٨الحسن; 

عثمان؛

أبوالكرحي، المالك 

٦٦، ٤٣العناد; الوهاب عبد بن محمد 
٣٠معارين; بن عبيد بن محمد  ١

٢٣٨، ٢٣٧الطافي; عبيد بن محمد 
٢٨; الكفرمحّوسمِرعثمان بن محمد 
١٧٧، ٦٨، ٦٧عجلان; بن محمد 

أبوجعفر;الحين، ن علي بن محمد 
٢٨١، ٨٨، ٣٦، ٢٤

هماس:بن اش همد بن علي بن محمد 
٢٥٩



تالأسرار أبو التنوخى، عمر بن محمد 
١٨٨

٣٨١ت عمير بن محمد 

١٥٧الطباع: عيس بن محمد 
٣٩٦القفل: ن محمد 

،٩٦، ٢٢المميمى: كثير بن محمد 
.٣٦٧، ٣٦٢، ٢٨٣، ٢٧٢ ٠١١٢،

•٤١٤، ٤١٢، ٤١١ ١٣٧٨، ٣٧

٢٥٩القرظي: كمب بن محمد 
١٩١مروان: بن محمد 
٨٠لم. مبن محمد 

■الزهمري شهاب بن لم مبن محمد 
٣٤، ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٣، ١٢،

،أ'ا، ٨١، ٦٩، ٦٦•٥، ، ٣٦

١ ٢٦٢، ٢١٠، ١٨•، ١١٩، ٠٨،

٢٧١، ٢٧•، ٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٦،

٢٨•، ٢٧٨، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٢،

٣٢١، ٣١٣، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٤،

٣٨٣، ٣٥•، ٣٢٦

٣١٩ملمة: بن محمد 

،٢٩اني: الفرئمصعب بن محمد 
•٢٨٤، ٢٧

،٢٥٩، ٣٦، ٢٣المكدر; بن محمد 
٢٧٩، ٢٧٨

٣٥٢، ٣٥١، 1٢٣٥^: بن محمد 

٣١٤المروري: نمر بن محمد 
٤٠١ن: لنعما ١ ن محمد 
٢٨٤الزييدي: الوليد بن محمل. 
٤٠٣حنيس: بن يزيد برن محمد 

٤٦، ٢٦الأصبهاني: يوسم، بن محمد 
ط ٠١٧ ، ٢٤المريايى: يوسم، ب* محمد 

٢٦٦، ٢٦١، ١٩١، ١٩•، ١٧٧،

٤٠٥•٤، •، ٢٨١

٤٧مخلد: 

٣٧* جناح بن مروان 
١١١• الجزري سالم ;•ن مروان 
٤٤ الفزاري: معاوية بن مروان 
١١٨الطا>ي: موان 
٤٩الطامري: مروان 

٣٨٦، ٢٦، ١٣

٣٧٥، ٢٧٨بكير: بن مكثن 
١عر: بن سلمة  ٢٥٢، ٠٩

٢٨٩، ٢٨٨مخرمة: بن المسور 
٣١٣اللام: عال المسح 

٢٨٧: مض 

١٩١نخير: بن ، مطرق
٤١٤المقدام بن نطعم 

،٣٦ت حنق ف/ اض مد ف• المطاف 

٢٥٨، ٢٥٧جبل: بن معاذ 
٣٧٨اJعافى: 
الحكم؛،ن معاوية — الألمي معاوية 

السلمي
،٢٧٨، ٢٦٠سفيان: أبي ن معاوية 
٤٠٧، ٣٨٠

،٢٤٨السلمي: الحكم بن معاوية 
٣٥٣، ٣٥٢، ٢٤٩

٢٨٩سلام: بن معاوية 
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٢٨٢يحص: بن معاوية 
٢٥٦، ٢٠٥; انمري طالحة أبى بن معدان 
،٢٧٥، ١٨٠الأزلي؛ راشد بن معمر 

٢٨٨

١٤٠عريب: بن معمر 
٣٢٥القدوس: بِ المعرة 

٤٠٢مهلهل؛ ن المفضل 
٢٥٧يوساممانى: بن المفضل 

٣٨٧اعانى: اث عبد بن مقل 
٢٦٦الأسود: بن المقداد 
٦١اكلخاني: المقري 

الدعبد أبر البصري، الأزلي مكحول 
،٦٨، ٦٥، ٦٤، ٥٠، ٢١٠النامي: 

،٢٨٦، ٢٢٢، ١٨١، ١٦٦'اإ ا

١٠٠ ٣٧٧، ٣٥٦، ١٠٥٤، ١٠٢١، ١،

٤٠٦، ٣٩٠، ٣٨٥- ٦٠٨١٠

٢٧٣الروم: مالك 
الخصورجعفر أبو ح المصور 

٢١٣مزاحم: أيي بن صور 
١٣٥، ١٣٤المعتمر: بءن منصور 
١ميبح:  ٠٣

١٩٠العبامى: الخيمة الهدي 
٢٨٤، ١٦اللام: عليه مومحى 
١٢١اعتن؛ بن مّس 
٦١، ٦٠الجمحي: ربيعة بن م-ك، 
،٣٧٩موسى: بن سليمان بن موس 

٤٠٧، ٣٨١

،١٦٦، ٦٨، ٦٤ار: زيموص 
١٨١

،٨٩، ٣٦، ٢٣مهران: بن ميمون 
٤١١، ٤٠٨، ١٤٤، ١٤٣

٢٧٨المؤمنين: أم ميمونة 
اصحوفؤ 

٢٨٥نافع: 

'أ'ابنءمرثُانيملمحح
الخص!^١٠٣ = الخم، 

٤٤ عدنان: بن معد بن نزار 
٢٧٨، ٢٠٤، ٤٥، ٢٨المائي: 

١٥٠الجهضمي: علي س نمر 
ممر؛ر بن حم، بن مر 

٣٢٣العم،'ن: 

٤٧حماد: بن نعيم 
،٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٦، ١٢، ١١المؤوي: 

٢٠، ١٢٥، ٥١ ٣٥٣، ٢٢٧، ٠

الهاءحرف 

٤٦الرشيد: هارون 

٢٧٤هرقل: 

•٤صمح،ث 
٤٥، ٣٣هشام: 
٤١٣إسماعيل: بن هشام 

٣٧•حجثر؛ بن هشام 
٣٩٠حان: بن هشام 
٦١، ٦٠الرحمن: عبد بن هشام 

،٢٥٩، ١٠١الململث،: عبد بن هشام 
٤١٣، ٣٦٢

٢٥٩أبيه: ؛نءروةءن هشام 
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٢٧٩عمار: بن هشام 
٣٩١الغاز: بن هشام 
٧٤(: ١٥٤)بكر أبو الدسواني، هشام 
٦٩القاسم: بن بشير بن هشيم 
،١٧٣، ٩٤، ٥٤، ٤٩زد: بن همل 

٢٨٩، ٢٧٥، ٢٥٦، ٢٥٥، ١٩٧،

٣٧١، ٢٩١

،٢٤٩، ٢٤٨ممونة: أبي بن هلال، 
٢٥٢، ٢٥١

٣٨٨القرشي: ملم بن همام 
٤٠٣آ•؛، جمل: بن الهنم 
٤٠٢حميد: بن الهيثم 
٤١ خارجة: بن الهيثم 
١٠٣يمران: بن الهيثم 

حريىآلوآد^ََ|
٢٨٦، ٢٨٥، ٢٥٣الأّنع: بن واثلة 
٧٣كليب: بن عمر بن ورماء 
٢٧٩وكع: 

العباسأبو العذري مزيد بن الولد 
،٤٣، ٢٩. ٢٧، ١٧اليروتي: 

٩٦، ٧٧، ٧٦، ٥٥-  ٥٣، ٤٩،

١•، ٩٩ ١١٧، ١١٢، ١١٠، ٠،

١٦٦، ١٥٥، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٠

،٢٠٨ه.أ، .م.أ، ١٨٤، ١٦٨

٢٥٨، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٦، ٢٠٩،

٣٦٥، ٣٦٣، ٣١٣، ٢٨٣، ٢٦٧ .

٣٨٠، ٣٧٥، ٣٧١-  ٣٦٩، ٣٦٧،

٣٩١

،٣٥، ٢٩، ٢٨، ٢٢لم: مبن الوليد 
٩٨، ٨٨، ٨٧، ٨٢، ٨١، ٦٨،

١١، ١٠٩، ١٠٣؟•ا،  ١١٤، ٠،

١٣٨، ١٣٢، ١٢٨، ١٢٢، ١٢٠،

١٦٦، ١٥٩، ١٥٤، ١٤٨، ١٤٧،

٢٢٩، ٢٢٣، ٤٢٠٦•٢، ، ٢٠٣،

٢٥٥، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٩.

•٢٦٨، ٢٦٦، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦،

،٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٤ئ  ٢٨٢، ٢٧٠

 ،٣٤٥، ٣١٨، ٣١٤، ٤٣٠٥•٣،

•٣٧٣٠٣٧١، ٣٦٩، ٣٦٥، ٣٥،

٣٩٤، ٣٩٠، ٣٨٧، ٣٨٤، ٣٧٧،

٤٠٩.؛،٦٠٤٠٤

٤١٠ملم: بن الوليد 
٢٣هشام: بن الوليد 
٢٥٦، ٢٥٥المعيهلي: هشام بن الولد 
٢٨٧الوليد: بن الوليد 

٣٥.زدت بن الولد 
١٤٤منبه: بن وهب 

١٣٩ملبك: والي 
١٨٥الساحل: والي 
١٩٤، ١٩٣الشام: والي 

الياءحوف، 

١٧• الحموي ياقومح—، 

محمح:سم
،١٣يثاني: العمرو أبى، بن بحيك، 
٨٣، ١٤
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•٢،، ١٩، ١٢_صينأبىكشر: 
. ١٢٣ا-آ، ••ا،، ٢٦! ٢٣، ٢١
٩٥، ٨٥، ٦٦•٥، ، ٤١، ٣٥،

١٦١. ١٥٩، ١٤٧، ١٣٣، ١٣٢،

. ٢٤٨، ٢٣٩أ•؟، ، ١٩٣، ١٨١

٢٦١ .٢٥٨ ،٢٥٦ ،٢٥٤ ،٢٥٢،

٢٧٢.  ٢٧•، ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦٣،

•٣٨•، ٢٨٧، ٢٨٣، ٢٨

٢٧٨، ٢٧٤حمزة: بن يحص 

،٥٣، ٢٤القطان: ّبل بن يحص 
١٣٤

١٩١•' الأنمارى صعيد بن يحص 
النووي= زكريا أبو ثرف، ش يحك، 

مدأبر _، JljLJiاض عبد بن بحص 
،٣٦٢، ١٢٨، ٨٥، ٢٤الحراني: 

٤٠٧، ٣٩•، ٣٨١ ٠٣٧٩، ٣٦٤،

٤١٤، ٤١٣

١٦٧غية: أيي بن اس، عبد بن يحص 
١٥٠•٩، ، ٨٩من: ن يحص 

٥٨اللص: يحص بن يحص 

٦٩زياد: أمح، بن يزيد 

١٤٢الغساني: ليلى أ؛ي بن يزيد 
٤١•لم: مأبي بن يزيد 
'٥جابر: بن يزيد 

٢■ ال؛ثرومح،: صالح الد؛>، صد بن يزيد 
٢٤١مدعور ين يزيد 

٣٩٠ميسرة! بن يريد 

١٤٢الولد: بن يزد 

٢١٧الخثض: يحص بن يزيد 

٣٩١• يزيل بن يزيد 
٦٥جابر بن يزيد بن يزيد 

٢٨٧الملام: علمه يوسف 
٢٦٤يوسف؛ 

٢٥٧، ٢٠٣، ٢٨المفر: بن يوسف 

٢٣١القطان: موسى بن يوسف 
٢٧٢)التلمد(: يونس 

٤٤اض؛ إسحاق، أبى بن يونس 
٢٤١الأعلى: عد بن يوض 
٣٣، ٣٢عبد: بن يونس 

٢٥٨، ٣٧خلبي: بن ميسرة بن يونس 
،١٧٩، ٢٧الأيلي: يزيد بن يونس 

•٢٦٧، ٢٦٤، ١٨
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بنأحمد الفضل، أبي الدين ثهاب، قلاني، العحجر لابءن المهرة؛ إتحاف - ١
ومركزفهد، الخللث، مجمع مجلدآ.  ٠١٨ م(  ٨٥٢ت ) الكناني محمد بم• على 
ه، ١٤١٥الأولى الهلبعة W الخورة المدية والسيرة، ة الخدمة 

بنالملك عبد تحقيق )تُا؛1م(. المقلص للضياء المختارة، الأحاديث، . ٦ 
ع. ١٤١'بمكة الحدتة الهمة دهيش. بن اث عبد 

الفارسيبلبان بن الدين علاء للأمير حبان؛ ابن صحيح تقريج، ني الإحسان . ٣ 
الأرناووط.شعثب، الشيح تحقيق )ات،هماتمام(. 

نلائة. .( ٥٣١/• )ت، الرازي علي ين أحمد الجماص، بكر لأبي القرآن؛ أحكام -  ٤
-.٥١٣٣٥القاهرة الإسلامية. الأوناف مفة أجزاء. 

حزمبن سعيد ن أحمر بن علمي حزم، لأبن الأحكام؛ أصول ني الإحكام - ٥ 
•الأولى الطبعة م،  ١٣٤٧٠١٣ ٤٥سنة بممر عادة المطبعة أحزاء؟ ثمانية -(. ٥٤٥٦)^،

)المغنيومعه أحزاء، أربعة )ات،ه'هم(ا حامد أبي للغزالي، الدين؛ علوم إحياء - ٦ 
-٥١٣٥٨الحلبي مصهلفى مهلثعة العراني، للزين .( الأسفار. حمل عن 

كرنتشرم م(.  ٣١)ت' الهلبري حرير بن محميّ W للطجري الفقهاء؛ احتلانط - ٧ 
..٥١٣٢•القاهرة طح الأJاني، 

تحقيق-(• ٥٠٣٨)^،الخوارزمي عمر بن محمود ، للزمحخشرى البلاغات؛ أصاس - ٨ 
القاهرة.- المصرية الكتب دار مطبعة محمود. الرحيم عبد 

بنيوسف عمر، أبي البر، عبد لأبن الأمصار؛ فقهاء لخنامٍط الجامع الأمتيكار . ٩ 
-الرعي ودار ، بيروت - ئتببة دار حزءآ• نلائون (. ٥٤٦٣)^،القرطبي البر عبئ 

م• ١٤١٤الأور الطعة القاهرة؛ حلب. 
بنالمبارك المعادان أبي الديمن مجد الجزري، الأثير لأبن الخابة؛ أسد - •١ 

القاهرة،— الثعمط كتاب مجا..داا،ت،. صثعة هء(ا ٦٠٦زتري الج' الأب ب محمد 
ناريح•بلا 
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المنيرابن إبراهجم بن محمد بكر أبي المنذر، لأبن العلماء؛ مذاهب على الإشراف -  ١١
.الرياص - الأثير روانم دار توزبم الخيمة، رأمء حلع )تحاّآه(. التسابورق 

طح، اوقاهرْ أحناء. اربعة العسملأني. حجر لأبن الصحابة؛ تميير في الإصابة -  ١٢
محمد.مصهلفى 

بكر،أبي بن محمد اض همد أبي المم، لأبن المالمن؛ رب صن المرنمن إعلام -  ١٣
القاهرة،- عادة المقلة أجزاء. أربعة )دت،اهتماه(، الجوزية تيم بابن المعررفج 

،^•١٣٤٧الأدتح، اتجعة 
الخيمة.برأس واJدية الثقافية طع )ساسلأ المذر لأبن الإقاع؛ .  ١٤
;٢•محمد اض همد أبي محمد، للأيي لم؛ مكتاب لفومم. المعالم إكمال إكمال -  ١٥

ه_ا ١٣٢٧عادة المطيعة أجزاء. بُة ^٠ ٨٢٧٠)^بالأيي النهير الوشتاني خلقة 
موسىبن هماض الفضل، أبي عياض، للقاصي لم؛ مبموائد المعلم إكمال -  ١٦

ه(. ٥٤٤)ر،ت، البّتى اليحصثى 

دارتره(.  ٤٤)^،عياض للقاضي المماع؛ وتقييد الرواية أصول معرفة إلى الإلماع -  ١٧"
,٠تؤنب - العتيقة والمكتبة ط القاهرة - الترامحثه 

سبحة-(. ٥٢ ٠٤)مت، الشافعي إدريس بن محمد اض، عبد أبى للشافعي، الأم؛ "  ١٨
الأور.الطبعة .، ٠١٣٢٥.  ١٣٢١بالقاهرة الأميرية الخطثعة أجواءّ 

نؤح،( ١٩٥٨. ^ ١٣٧٧٠)^شاكر محمد أحمل للشيخ ؛ الحثيث، الماعث، -  ١٩
بنإمحماهميل الدين، عماد الفداء أبى كثير، لأبن المئين،؛ علوم اختمار 

ه.١ ٤ ٠ ٨ بيرومته خاصة، طبعة (. ٠٧٧٤)■ت، الدمنقى كثير بن صر 

المقدسيالمطهر بن الطهر ا المقدس الطهر لابن والتاريخ؛ البدء -  ٢٠
تاريخ.بلا ممر، . الدينية الثقافة مكتبة أجزاء. متة (. ٠٥٠٧)^،

.٢١٩٩٧- اه ٤  ١٧القاهرة، طح جزءأ. ٢ ١ (. ٠٧٧٤٠)^كثير لأبن والهاية؛ الداية -  ٢١
الزبيدي،للمرتضى ؛ ( ١٠٨ ٧ )ئط للفيروزآبادي القاموس جواهر شمح من الروس ناج - ٢ ٢ 

ه_(١ّ ٢ ٠ )ئت،ه الزبيد؟ى بالمرمي النهير ، الرزاق، همد بن محمد بن محمد الفيض أبي 
٠من الكويت، العربي. الترامثؤ ٠ ))القاموس« ْع جزءا ارّ؛من  ٠ ٢٢ ١٠١٩٦٥.

عثمانبن أحمد بن محمد الأتم، عبد أ؛يي الدين، شمس  ٠٠للذهبي، الإسلام؛ تارئح "  ٢٣
٥٢تدمري. الملام عبد عمر تحقيق ه(٠ ٧٤٨)ذ،الانهبي الحافظ قائمان ابن 

١٠١٤٠٩الثانية الطبعة بيرومتؤ، - العر؛يإ اممتاب دار جزءا• 
؛بروُت،.. العلمية الكتب، دار )تا،~أه(. للعجلي الثقات،؛ تاييح -  ٢٤
بالاقرنيتج.صورة )ت،اخآه(ا صرو ن الرحمن صد زرعن لأبي ذرمة؛ أهم، تادثخ -  ٢٠
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الخطيبالمعروف علي بن أحمد بكر، أبي البغدادي، لالخءلي_، بغداد؛ تاريخ -  ٢٦
المودة.\ب' . الكيت \ّ' مجلدا.  ١٨.(. ٥٤٦)ت• العدائي 

العلميةالكب دار )ت-ا-أه(ّ الوليد ر الفرضي لأبن الأندلس؛ عياء ■ارخ -  ٢٧
م. ١٤١٧الأولى الطبعة يروت، ب- 

ه(.٢٠٦)تالبخاري عثداض أبي إمماعيل، بن محمد للبخاري، الكبير؛ اكاريخ -  ٢٨
بيروت.. العلمية الكتب، دار أحزاء. تعة 

للطبامةالفكر دار جزءأ. نمانون هر(.  ٥٧١)ت اكر حملابن دمشق؛ مدسة تاريخ -  ٢٩
يرون-- والتونيع والنشر 

الرحمنعبد محمد للمارمموري، الترمذي؛ سنن شميح الأحوذي تحفة -  ٣٠
بيروت.- والتورع والنشر لااط٠اعة الفكر دار ه(. ١٣٥٣)ت

 T\ . الحجاجأبي الدين حمال المزي، للحاففل الأطراف،؛ سرنة الأشراف تحفة
الهند. القيمة الدار حزءأ.  ١٤ه(. )ت٢٤٧المزي يوشح 

إحياءدار الديل. .ع أحزاء أربعت )تخأسم(ؤ الدعثي للمافقل الحفاظ؛ تذكر؛ -  ٣٢
-الُربي التراث 

.الحياة مكبة دار أجزاء. نادثة م(٠ ٥٤٤)تعياض للقاضي المدارك؛ ترتيب، .  ٣٣
ليبيا.تلرابلس، 

الخذ.ريالعفليم عبد الخيري، لالحاخذل الشريف؛ ، ١^١^٠٤من واكرهيب، اكرغيت، -  ٣٤
القاهرة.. اللمث.قي منير طح أحزاء. أربعة )تآْآهد(ّ 

الانقامة،مطمعة أجزاء. أربعة م(. )ت٤٧٧كثير لابن المفلمم؛ القرآن ير نق-  ٣٠
٥١٣٧٣الثانية الطبعة 

بيروت،- الإملامجي الكتب، جزءان. المالح. أديبج محممد التموصن؛ ير نف-  ٣٦
٠٠٢٢ ١م.٨• ٤٢٩ة الخامالطبعة 

كليةلطلاب أجزاء، أربعة المايس. عر محمد للثيح الأ-نكام؛ آيات ير نف.  ٣٧
،-.٥١٣٧٣صيح عر محمد طع بالأزهر، الشريعة 

بنالرازي الرحمن عبد محمد، أبي حاتم، أبي لأبن والممربل؛ الجرح تقدمة -  ٣٨
الهتد.- العثمأسة المعارف دائرة )تي'أآمهر(. حاتم أيي 

ابندار عوامه. محمد الثسح تحقيق الخسقلأني. حجر لابن التهذيب؛ تقربب -  ٣٩
.٥١٤٢•بيروت -حزم 

البغدادي.للخيبغ الرسم؛ ش المتشابه تالخيهس .  ٤٠
الاّلاميالكتب ض. اصر محمد _، ubUالمح؛ أحكام ئي المح تمام .  ٤١

ه. ١٤٠٦الخامة الطبعة يروت، ب- 

٤٦٨



واكزونالأوناف وزارة حزءأ.  ٢٦^. ٤٦٣)^،الجر مد لأبن الممهد؛ .  ٤٢
م ١٣٨٧من بدءآ المغرب، - الإصلاميت 

المرويشرف بن بحيى زكربا ابي ليروي، واللغات؛ الأسماء نهذس، -  ٤٣
القاعرة.المرة. الطبائ إدارة مجلدان. )تأَاآه(. 

م.١٢■٢٥الفلأمة الخارق داترة جزءا.  ١٢انمقلاز. حجر لأبن التهدب؛ تهدب -  ٤٤
٣٥م(. )ت٢٤٧المزي الدين جمال لاحافنل الرجال؛ اسماء ني الكمال تهدب -  ٤٠

م١ّ ٤ ٠ • الرصالة ة مؤ -؟.زءآ. 
المنعانىإمماعيل بن صلاح بن محمد لمنعاني، لالأفكار؛ توصيح -  ٤٦

-٠١٣٦٦الأولى الفة الخانجى، - الض;يى التراث، إح؛اء دار م(. ١١٤٢)ت
دائرةمجلدات. نمانية (. ٠٣٣٤)تالمش حبان بن محمد حبان، لابن الئقات؛ -  ٤٧

١٠٥١٣٩٣الأولى الطبعة الهند، آباد، ححل-ر ٠ العثمانية العارف 
جزءا. ١٣(. ٠٦١٦٠)^الجزري الأثير لأبن الرّول؛ احادبث، ني الأصول جامع -  ٤٨

دمنق.٠ البيان ودار وملاح، حلواني، 
للعلبايةهجر جزءأ.  ٢٦(. ٥٣١)ت• للعلبري القرآن؛ آي تآييل ص اليان جامع -  ٤٩

.٠٥١٤٢٢والشر 

القاهرة.٠ الخيرية الطاعة إدارة حزءان. البر. عبد لأبن ونضله؛ العلم بيان جامع - '٥ 
٠٠ ١١٣ ٤ الأميرة الطبعة أحزاء. عة تأم(. )ت٦٥ البخاري للإط،؛ المحيح؛ الجامع -  ٠١
الترمذيصورة بن عيي بن محمد للترمذي، ااترمل.ي؛ منن = الصحيح الجامع ٠  ٥٢

.٠١٤٢٨حمام ٠ الإعلام دار واحد. يجلد (. ٠٢٧٩٠)^
المرئية.وتوزع نثر القل.مةب مع جزءا  ١٣الباري* قع مع الصحيح الجامع -  ٥٣
المرملبيالأنصاري أحمد بن محمد للمقرمحلبي، القرآن؛ لأحكام الجامع ٠  ٥٤

الأولىالطبعة القاهرة، ٠ الخمرية الكتب دار مطبعة حزءأذ عشرون (. ٠٦٧١)ت
٠١٣٦٩-  ١٣٠٤.

فتوحبن محمد اث عبد أبي للحميدي، الأندلس؛ ولا؛ ذكر في المقتبس جذوة -  ٠٠
القاهرة.٠ الخانجى مكتبة (. ٠٤٨٨٠)^الأنيلي الحميدي 

الهند.٠ الثانية المارق دائرة أحزاء.' عة تحاتم. أبي لأبن رالتعديل؛ الجرح -  ٠٦
-المربي الكتاب دار أحزاء. عثرة (. ٠٤٣)^،•نخيم لأبي الأولياء؛ حلية -  ٠٧

.٠١٤••الثالثة الهلثعة بيروت، 

دارأحزاء. صبعة )تخه؛ر(ّ البيهقي الحسين بن أحمد للبيهقي، النبوة؛ دلائل -  ٠٨
٠. ٥١٤• الأولى القط بيروت، ٠ العلمية الكتب، 

٤٦٩



المالكي،فرحون لأبن الذم،؛ علماء أعيان معرفة ني المذهب الدساج -  ٠٩
الترايثحدار ٠ المالكية طبقات، جزءان. )ت،ههمام(. فرحون بن علي بن إبراهيم 

ه.١٣٣•القاعرة . والشر للطبع 
البائيمصطفى طع شاكر، محمد أحمد الثبي تحقيق الشافعي. لالآمام الرسالة؛ -  ٦٠

..٥١٣٢دالأولى الطبعة ممر، - الحلبي 
ط١،القاعرة، المار. دار )ت،اا/اه(. اض عبد بارلثؤ٠ لأبض١Jالزس؛ -  ٦١
الكتائب،دار (. j،Y ٤١رن، حنبل بن محمد بن أحمد اند عبنه أبي للأمام الزهد؛ -  ٦٢

..٥١٤١٤الثانة الطبعة القاهرة، ٠ العربي 
•—( ٠٢٧٥)النزوبنى اف• عبد أبى ماح،•، بآن يزيد بن لمحمد ماجه؛ ابن منن -  ٦٣

..٥١٣٧٢الحلبي البابى عيس جزءان. 
الزحاحة«ررمصباح مع احزاء. أربعة ه٠(٠ ١١٣٨٠)دي ني، البشمح ماجه ابن منن ٠  ٦٤

.(.٥٨٤)•ى للبرصير 

(.٥٥٢ رت،ه ال،ارمي محمل. أ؛يؤ ط الرّحمآن عبد ثن اش لبد الدارٌى؛ منن -  ٦٠
.٥١٣٤٩لمنق طبع حزءان. 

عثرة١ ( ١٥ ٢٧٩ت، ) المائي دينار بن شعيب بن لأحمل الكبرى؛ ائي المسمنن ٠  ٦٦
امُ ٤٢٢الرمالة أحزاء. 

أحزاء.أربعة هر(١ ٢٧٥wرتتاني جالالأثحن، بن سليمان داود؛ أبي منن -  ٦٧
م ١٣٦٩محمد ممعلفى طبع القاهرة، 

لأبناوقي« »الجهمهر ذيله وفي أجزاء، عثرة البتهقي• للإمام الكرك،؛ المن -  ٦٨
الأولىالملبعة بحبدرآبادؤ انمثمانية المعار؛، دار مطبعة ^. ٧٤٥)التركماني 

٠٥١٣٥٦.  ١٣٥٤.

^٨١٤١• ط١ج الرسالة، مؤّت )تح،-ا/اه(. ١كناري إسحاق لأبي المر؛ .  ٦٩
..٢٥١٤• الرسالة حزءأؤ  ٢٣.(. ٥٧٤٨)الذهبي للحافظ الشلأء؛ أعلام سم . •٧ 
ءالمرش الترات، إحياء دار احزاء. أربعة (. ٥٢١٨أو  ٢١٣رن، هشام ابن سيرة -  ٧١

• ٥١٣٥٥ممر - المحلى دالانى بثروت،، 
المادبن الحي عبد الحنبلي، المماد لأبن ؛ ذهب، من أحبار ني الن،ه،—، ثن'را'ت، ئ  ٧٢

١٥١٣٩٩الثانية العلبعة بيروته، ١ المسيرة دار احزاء. ثمانية .(. ٥١ ٠٨٩)تطالحنبلي 
.(؛٥٩٢٣)^،محمد بن أحماّ. للشؤطلأني، اللدنية الواهي، على الررناني شرح -  ٧٣

زادوبهامشه ٠ م(. ١١٢٢٠)تالمازكي الزرقاني الباقي عبد ض محمد للإمام 
المطّعةأحزاء. نمانية - الجوزية قيم ابم• للإمام المباد خير هد،ي في المعاد 

.٥١٣٢٠الأور الطبعة المصرة، الأزهرة 

٤٧٠



-(.٠٠١)ت• البغوي الفراء عود مبن الحين الجغوي، للأمام الة؛ شمح ٠  ٧٤
*ا'؛ام.١^ س يرون، الأملان. الع، أ-اجز،أ. 

-الرشد مكتبة أحزاء. عشرة —(. ٠٤٤٩)محت. بطّال لأن البخاري؛ صحيح شممح -  ٧٥
٠٠١٤٢•الرياض 

خهليبمعبد محمد د تحقيق ّادي. البغارللخعلب الحدينؤ؛ اصحاب شرف -  ٧٦
jl .^ ٠٢١٩٧١الأور اسة ١^٠-، .المبرة الة إحياء دار

دارحزءان. —(.  ٠٥٤)همت،؛ عياض للماصى الممطّفى؛ حقوق بتعريف الشفا -  ٧٧
.٠١٤٠٤الربي الكتائب، 

حمادن إمحماعيل للجوهري، العربية؛ وصحلح اللمة تاج وهو الصحاح -  ٧٨
للملأينالعلم دار للعطار. المقل.ءت مجلد مع أحزاء ستة )ت'ُاه"اه(. الجوهري 

.٠١٣٩٩المانة الطبعة رون، ي. 

حن،أ. ١٨(. ٠٧٣٩٠)^الفارم. اليد علاء ت'س (. ٠٣٥٤)حان اد■ صحح -  ٧٩
.٠١٩٨٤؛-؛اه.الرطلةّزق 

الميسابوريالسلمي حزيمة بءث إمحاق ن محمد بكر لأبي حزيمة؛ ان صحيح - •٨ 
٠٠١٤٢٤طا٣، الإلأس.يروت، استب مجلدين. ز أحزاء أربة (. ٠٣١١)ت

المثيريلم من الحجاج ن لم مالحين، أن للإمام لم؛ مصحيح -  ٨١
٠٠١٣٢٩استانبول . العام؛ الطبائ دار أحزاء. ثمانية (. ٠٢٦١)^،ابوري المي

صبيح،علي، محمد ممر، طبع حزءآ. ١ ٨ المؤوي. الإمام بشرح لم مصحيح -  ٨٢
١٤٠الفكر لدار عنه وصررة تاريخ. بلا   ١١٠

الجر3ين علي ن الرحمن عبد الفرج، أبى الجوزي، ان للإمام الصفوة؛ صمة -  ٨٣
١٣١٩٦٨- ٠١٣٨٨الهند - العثمانية المعارف دائرة أحزاءؤ اربعة (. ٠٥٩٧ر"—،

ه(١ءنرة٧٧١)'تحبكي الالوهامحب، عبد الدن لماج الكبرى؛ الثالعية طبقات .  ٨٤
.٠١٣٢٤الأول الطبعة ١^؛، الحسينة. المطبحة أحزاء؟ 

يرون- العربي الراني دار (. ٠٤٧٦)^الشيرازي إسحاق لأبي الفقهاء؛ طبقات -  ٨٥
٠١٤٠ ١.

الزٍهرٍيمنيع ن معل ض محمد ّعاد؛ ابن طبقات أو الكبرى الطبقات .  ٨٦
٠٠١٣٧٦يرون طبع مجلدات. عة ت)ت.مأم(. 

بكرأبي، المالكي، العربي، لابن الخرمذي؛ صحيح بشرح الأحوذي عارصة -  ٨٧
العلمودار ٠ بيروت - المعارف مكتبه جزءأ.  ١٣)تم؛هه(، افه عبد بن محمد 

تارخبلا ا محورية - للحمح 

٤٧١



تارخ.بلا يرون، - العالمة الدار أجزاء. أربعة الدمى. للحانظ غم؛ خرمن المرم -  ٨٨
الشجنحزءان. -(. ٠٢٤١)تحنبل بن أحمد للإمام ؛ ^■؛؛LJومعر،ة العلل -  ٨٩

.٢١٩٨٧تري اسانول، . الإملأب 
ا،و. ٤٠٦ط٢، الرمالأ، ي )تم'سا ائي النللإuم _؛ اليوم صل - •٩ 
الحق،شرف الرحمن عبد أبي آبائي، سلم يائي؛ أم ّتن عر المعود عون -  ٩١

ه١٣١٣الهند طح أجزاء■ أربعة آبادي■ العغليم أشرف يمحملؤ الشهير 
(٠٢٧٦٠٠)^الل.ينوري ملم ين اش عبل■ محمل■ أم تتيية، لأبن، الحا"س؛ غريب —  ٩١٢
-العمرية المكنية أحزاء. متة ةه(ا ٠ )^،١ الهروي أحمد عبيد لأم * الميبيرا ~  ٩٣

،،_,١ ٤ ١ ٩ بيروُت، صيدا، 

اككنحيدرآباد طبع أجزاء■ أربعة للزمخئري. الحديث،؛ ب، غريني الفائق -  ٩٤
٠١٣٢٤..

بيروت.. العربي الكتاب، دار مجلدات. ثلاثة , مابق صيد المنة؛ ك -  ٩٥
-الجوزي ابن دار جزءان. ه_(٠ ٤٦٢)تدي ١Jالبغاللخطيي، والمتفقه؛ الفب .  ٩٦

ه ١٤١٧الودية . الرياض ، حل0 
ومكتبةالرشد، مكتبة حزءان. —(. ٠٤١)ت؛ الرازي محمد بن لتمام ؛ الفواتد -  ٩٧

الثانةاللبعة الراص، - الراض 
المناوئالرووف عجي محمّد لالمناوي، المغير؛ الجامع ثمح القدير فيض -  ٩٨

.٠١٣٥٧.  ١٣٥٦، هدا القاهرة، . محمي. مصملفى هلع أحزاء. متة (. ٠١' )ت١٣
الفيروزأباديالأين مجل. يعقّوب، بن محمل لاوفّيروزأبادي، المحيط؛ القاموس .  ٩٩

هد ١٣٧٣هده، القاهرة، . ممحمد ممطفى هلع أحزاء. أربعة )ت٧١٨ه(. 
٠ الثانيةالطعة المدنة، الإيمان. مكتبة البخاري. للإمام ١^٢١ حلف، القراءة - ١ ٠ 

ه'ل\ى

صفيمحمد الغفل أبر الحنبلي؛ تيمية ابن الدين تقي ترجمة في الجلي القء.ل - ١ '١ 
(٠١٢ّ•• )ت المبلي البخاري الدن 

افبو بن عدي ين اض عبد أحمد أبي عدي، لأبن الرحال؛ ضعفاء م الكامل -  ١٠٢
٤٠٠١٤•اممر دار أحزاء. نمانية )تهآسؤ الجرجاني 

.المعرفة دار أجزاء. ثلاثة —(. ٠٣ ٥٤)ت حبان لأبن المجروحين؛ كتاب، . ١ ٣• 
بثروت■

للزمخثريالتاؤيل، وجو• في الأناييل وعيون التغريل حقائث، عن الكشاف - ١ ٠ ٤ 
تاريخ.بلا بيروت، ٠ المعرفة دار أجزاء. أربعة ه(. ٥٣٨)ت

٤٧١r



اض،صد بن مصطفى خليفة، لحاجي والفنون؛ الكتم، اسامي عن الظنون كثفج -  ١٠٥
المعارفوزارة ْلع جزءان• ٠—ا• ١ ' )ت٧٦ جلي وبكاب خليفة بحاجي الشهير 

.٢١٩٤٣. ١٩٤١الزكية-تركيا 
ّةالدكن حيدرآباد طع ^. ٤٦٢)اJغدادى للخطيب الرواية؛ علم م الكفاية - ؟•ا 

الهديالمقي عر الهدي، للمتقي والأسال،؛ الأقوال، خن ني الممال، كنز - ١ ٧• 
الهلثعةحلب،، . الإسلامي الترايث، مكتبة جزءا. ١ ٨ م(. ٥^١٩ )ت نوري البرهان 

.٢١٩٧م.■• ١٣٩•الأولى 
بنمكرم بن محمد القفل أبي الدين جمال، مننلور، لأبن المحيط؛ العرب، لسان -  ١٠٨

بيرومت،- بيروت ودار ادرؤ كسدار مجلدا،  ١٥—(. ٠٧١١)مت، الأتماري علي 
١٣٧٦. ١٣٧٤;،.-

وحاشيةيوثلي النمح مع اتئ. النللإمام انمغرمح،؛ اتئ النسن = المجتص( -  ١٠٩
تاريخ.بلا الممرية، المطبعة أجزاء. ثمانية ٠ ندي ال

للهتمي،حجر؛ وابن المراثي الحانغلن؛ تحرير الموانئ ومشع الزواند مجمع -  ١١٠
-القدسي مكشة أجراء• عثرة -(. ٠٨• )^٠٧الهيتمي بكر أبي بن علكب الم.ين نور 

.٠١٣٥٣القاهرة 

تيميةابن الحليم عبد بن أحمد تيمية، ابن الإسلام لشيخ الفتاوى؛ مجمؤع ~  ١١١
.٢١٩٩٥. ٠١٤١٦الودية . نهد ١^٠ مجمع -;دزءآة  ٣٧(. ٠٧٢٨٠)^

النيريةالمهلبعة يكمل، لم المروي. للإمام النجراني؛ مهذب ثرح المجمؤع .  ١١٢
تاريخ.بلا جزءأ. عشرون بالقاهرة. 

جزءأ. ١٧.(. ٠١٣٣٢٠)^القاسمي الدين حمال محمد للقاّمي، المأييل؛ محاسن - ١  ١١٠
.٢١٩٥٧^.١٣٧٦هدا، وتركاه، الحلبي البابي لبى انمريتة الكتب، إحياء دار 

بنن المحمحمد أبي للرالهرمزي، والراعي؛ الرائي بين الفاصل المحدث -  ١١٤
دمشق؟. الفكر دار -(. ٠٣٦)مت،• الفارسي حلاد بن الرحمن عيد 

أوأوأا؛ه  ٥٤)^٠١ ءالبة لأبن المرير؛ الكتاب ير نففي ١^٢٢^ المحرر -  ١١٠
المحرم. ٠١٣٩٨الأور الطبعة الدوحة، جزءأ.  ١٥(. ٠٥٤٦

مهر. المربية الجمهورية مكتبة جزءأ.  ١٣)ُتؤ٦ه٤ير(. حرم لأبن المحلى؛ -  ١١٦
٢١٩٦٧٠٠١٣٨٧.

٢٩(. ٠٧ ١١)مت، منظور لأبن (؛ ٠٥٧١٠)^ماكر لابن دمشق تاييخ مختمر -  ١١٧
.٢١٩٨٤؛•؛ار. دمشق . الفكر دار جزءأ. 



.٢١٩٨١اه. ١«٤ دارالفكر.ص أجزاء. أربعة الحاج)ت؟"آم"،و(ا لأبن الدخل؛ - ١  ١٨
افهمد بن محمد اف همد أبي الشابوري، للحاكم الصحيمن؛ عر المتدرك -  ١١٩

ى١ ّ؟ ٤ ٠ الأور الهلبعة الدكن، حيدرآباد طع أجراء• أرثعة —(. ٥٤٠)تء 
_(.،، ١٣١٠٢)الدمئقي الدين حمال محمل للفاسمى، الجوربين؛ عر المح -  ١٢٠

ه.١ ٤ ٠ ٦ ة الخامالهلعة ، ييرويت، - ألإسلامي المكتب، 
منعدد تحقيق ه(,  ٢٤١يت، ) حنبل بن أحمد للأمام أحمد؛ الإمام مسند -  ١٢١

.الرصالة مومة جزءآ. خمول الأرناووحل. ثعيت، الشيخ بإصّرانج الباحثين، 
.٠٢٢ • ١ . هد ١ ٤ ٢ ١ الأور الطعة بيروت، 

كنز)متخ_، وبهامشه -(. ٥٢ ٤١رن، حنبل بن أحمد للأمام أحمد؛ الإمام مسند -  ١٢٢
النهيرالدين ام حبن هملي الدين لعلأء والأنعال( الأقوال سن قي الممال 
_.b\T\Tممر اليمنية. الطبعة أجزاء. سنة .(. ٥٩٧٥٠)^الهندي بالممي 

جزءان.منه الوجود -(. ٥٣١٦)الإسفراييني إسحاق بن يعقوب، عوانة؛ أبي مسند -  ١٢٣
. ١٣٦٢الدم حيدرآباد ٍلح 

.الملمية الكتب، دار )ذح؛هس. البض حبان لابن الأمصار؛ علماء مشاهير -  ١٢٤
محردت•

اممههمد بن محمد اممه، همد أبي الدين ولي التريزي، للخطيب، الصابيح؛ مشكاة -  ١٢٥
-.٥١٣٨١الأور الهلبعة الإسالآءي، الكتب، طع أجزاء. ثالثة التبريزي. الخعليب، 

-.٥١٣١٨الخيرية الهلبعة جزءان. البغوي. للأمام المنة؛ ممابح -  ١٢٦
محمدبن أحمد للفيومي، للرانعي؛ الكبير الثّرح غريب، في المير المباح -  ١٢ما

.٣١٩٢٨القاهرة - الأميرية المطبعة جزءان؟ . UUU)^،•الفيومي 
بنبن اطه عبد بكر أبي شيبة، أبي لابن والأثار؛ الأحاديث في الصنف، -  ١٢٨

مختارومثهره بهلثاهمه اهتم جرءا• عشرون (. ٥٢٣٥)مت،العبي الكوفي شيبة أبي 
الأور.الطعة بالهند، لفية ال-ار الااالمدوي، أحمد 

حبيب،تحقيق (. ٥٢)دت،ا١ الحنعاني هم-ام بن عبدالرزاق أبوبكر عيدالرزاق؛ مصتفج -  ١٢٩
المائة.الطبعة ٥، ١ ٤  ٠٣الإسادمي الكتب، توزيع جزءآ. ١ ٢ الأءفل٠ي. الرحمن 

وهو)مت،خخمه(ؤ الخهنايي محمد بن حمد مليمان أبي للخعلا؛ي، المنن؛ معالم -  ١٣٠
حلبا،- العالمية المهليعة أجزاء. أربعة بالاختيار. داود أبي الإمام لمتن ح رث 

.٥١٣٥١الأور الطبعة 
الأرديسالخة بن محمد بن أحمد للطحاوي، الأنار؛ معاني شرح أو الأثار معاني -  ١٣١

.٥١٣٠٢الهند طح جزءان. (. ٥٣٢١).!،

٤٧٤



اممهعبد محن ياقوت اض، عبد أبي الدين شهاب الحموي، لياقوت البلدان؛ معجم -  ١٣٢
والنشرالهلساءة لبيروت دار أحزاء. ة )تا"أا"ع(.خمالحموي 

٠١٩٧٩.

(.٣٦رن•العلبراني أحمد بن سلمان القاسم، أبي للطراني، المفر؛ المعجم -  ١٣٣
١١٠  ٩٨٣_،يؤوتم'أام_ العلمية الكتب دار واحد. بمجلد جزءان 

اراض.تيمية. ابن .كبة ثغرات. مع . حزءا ٢٥لللبراني. الكير؛ العجم -  ١٣٤
أ«أاه.الخانة اممعة 

الأولىالضة القاهرة، الحدث. دار أجزاء. عشرة للءلبرا;يّ الوسط؛ المجم -  ١٣٠
٥١٤١٧.

)ت٨ه٤م(.الحسين بن أحمد بكر أبي البيهقي، للأمام واص؛ المتن معرفة -  ١٣٦
الهلبعةالقاهرة؛ بيروت، لمنق، - والوفاء والوعي• قتيثة٠ دور؛ جزءأ-  ١٥

.٢١٩٩١^١٤١٢الأولى 
-؛اه-االرالةمزّسة أجزأ. نلائة ير(. ٢٧٧وي>تللفوالتاريخ؛ المعرفة .  ١٣٧

٣١٩٨١.

الماردار أجزاء. تعة ١ ه( ٦ ٢ ٠ ر قيامة ابن للموفق الخرقي؛ مختصر على شمح -  ١٣٨
.٥١٣٦٧الخالخة الملمة لقاهرة، ا -

لاخهلي_،للنووي(؛ الخهاج )شرح الخهاج ألفاظ معاني معرفة إلى الخحتاج مغتي -  ١٣٩
ظعأجزاء. أربعة ٠ ٥(  ٩٧٧رت الثربيني أحمل بم- محمل.. الدين شص بيتي، الثر 

٥١٣٧٧الحلبي البابى مصمنفى 

الإيمان.مكتبة مجلدان. (. ٥٧٥١)تالجوزية قيم لأبن المائة؛ دار مفتاح -  ١٤■
ممر١ط صورة خل١ 

محمل،ص الحسين الأصفهاني، للراغب القرأن؛ غريب، في المفردات -  ١٤١
٥٠( 0 ' ٦ )ت القاسم أبى 

عمربن أحمد الخباس أبى للقرطبى، مسلم؛ كتاب من أشكل لما المفهم -  ١٤٢
دمشق،- العليب الكلم ودار كشر، ابن دار مجلدات. سبعة ه(ب ٦٥٦رتالقرطبي 
حمادةفاروق ت  ٠٣١٩٩٦-  ٥١٤١٧الأولى الملمة بيروت. 

بنمحمد الحينى المرمى اض عبد أبى نوص، للالإكمال؛ إكمال مكمل -  ١٤٣
تارخ.بلا ، بيروت - العالمية الكتب، دار مجلدات. سبعة (. ٥٨٩٥ت ) محمد 

حزم."الهلبءةلأبن الفصل •ع مجلدات، حمسة للثهرسانى. والمحل؛ الملل -  ١٤٤
٠٥١٣١٧الأولى الملمة ممر، الأدبية. 

٤٧٠



.٠٠١٤١٢، ١١٠القالن، دار ءوامت. محمد ميت؛ القد الأحاديث، صحاح من -  ١٤٠
اكركي.اض عبد د تحقيق الجوزى. ابن للأمام حنل؛ بن أحمد الإمام مناف -  ١٤٦

.٠١٣٩٩الأور الفة القاهرة، . الغاض مكب 
.العلمية الكب دار مجلدآ.  ١٩)تيههم(ا الجو3ي ابن للإمام المتظم؛ -  ١٤٧

.٠٥١٤١٥الثانية الهلعة بيرويتح، 

-المعرفة دار .ان. المجااالبغدادي. للخفّيه والتفريق؛ الجمع أرمام موصح -  ١٤٨
هر.١ ٤ ■ الأولى الهلعة يبرون، 

دارأجزاء. أربعة ايزرفانى. بشرح ( ^٩٧١٠أنس بن مالك للإمام الموطأ؛ -  ١٤٩
.٠١٣٩٨يرون، ٠ المعرفة 

إحياءدار مجلدايثح. أربعة الذهمص• للحافثل الرحال؛ نقد ني الاعتدال ميزان -  ١٥'
،٠١٣٨٢الأولى الهلعة القاهرة، العربية. الكتب 

معيوبن احمد اني، التلملLل٠مرى الرطيب،؛ الأندلس عمن من الطيب نفح -  ١٠١
١)يت، اني التلمالمقري  ١٠ ١٤٠٦، ١ ط بيروُتؤ، - الفكر دار مجالدأ. ١ ١ ٠(.  ٠٤١

أربعة)رت،'ه؛ه(. حثسب، بن ع-ليى الحن أبي للماوردي، والمنون؛ النكت -  ١٥٢
٠٠١٤٠٢الأولى العلعة الكويت،، مجلدامت،١ 

المنير»اكر وبهامشه الجزري، الأثير لأبن والأثر؛ الحدبث، م.ب في المهابة -  ١٥٣
٠١٣١١مصر - العثمانية المعلعة اليوطي، للجلأل الأثير« ابن نهاية تلخيص 

الكتب،دار مججلاJامت٠. أربعة ه(١ ٤٦٨٠)متي الواحد أحمد الحسّن لأبي الوميط؛ -  ١٥٤
١٠١٤١٥الأولى العلعة بيرويتج، ٠ العالمية 

حلكانبن احمد انمين شمس خلكان، لأبن الرمان؛ أبناء وأنباء الأعيان ونيات -  ١٥٥
تاؤخ.يلأ يرون، - صادر دار مجلدات. ثمانية )تاحا'ه(. 

٤٧٦



ْ-ًتنامحء(ح

اكفحةالمرصدع

الأولاصم 

تقدمة

......الئام أهل وعاؤم الإسلام شخ الأوزار، الخلم الإش، هو من - ٢ 
•• • همّ أبي بن يحنى وماّة يرو، أبي أم • ■ • للتتم الإل-ءي ال-ومح - ٣ 
•• • عنهم روى ممن وحملة وتلأممن.ه مشايخه من بعض ٠ . ■ عمرو أبو - ٤ 

عنهوزووا 

٠....شيوخه من مباركة ثلة . العلم طلب ومتابعة الأوزاعي - ٥  ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١
.٠ ّ والأثر الة محي والونوف الأوزار ربانية - النوراني المنهج تكامل - ٦

الأوزاعىتلميذ إسحاق أم 
الأوزارعند والعمل العلم 

١. . ١ . . ّ . ٠ ١ . ٠ ١ . . الأنمة وشهادات . . ٠ هذب حول الأوزار؛ إمامة - ٧ 
حلبالأثران، تزكية الرأي، محياي - المحمدي والهدي عمرو أبر الرّبا'ي ~ ٨ 

للأمةالممع 
صعيدمحلى أثرانه من الخاملين الخلماء وأخلاق - الأوزار مكانة عظم - ٩ 

الأمة

.................الة على والغبرة الربانيين، أخلاق الأوزار: - •١ 
٠١.ب.......ث الخد فى اللحن وكراهية بالعربية انماية عمروت أبو - ١ ١  ١

بالمعنىالخدث رواية 

والترسلالكتابة 

٢٣

٣•

٣٨

٤٣

٤٨

٥٢

٦٣

٧١

٧٨

٨٦

٩٢

٩٣

٤٧٧



الصفحةالموصؤع 

اعتقادأالسلف بمنهج والأحد السنة، مع الدوران ت القدوة الأوزاعي -  ١٢
٩٥وعماد 

١٠الأوزاعي عند والتبملم الترييه  ٠
١٠٢. ..٠٠القدوة التربية ورانية الطمي المنهج الرجال؛ وتقويم هممرو أبو -  ١٣
١للأمة الداني الوجود تحقيق - والخشية السلوك ت السلف ونهج الأوزاعي -  ١٤ ٠٦

١١٥. ...النبوي الهدي الأسنى والالتزام . . عمرو. أبي عند بالقدوة التربية — ١ ٥
١١٩.. ..٠٠٠.بالقدوة والتربية والعبادة العلم في الإلهي والأدب عمرو أبو - ١ ٦

١٢٤.. والخكم والأوزاعي، لمابة، أبي بن عبدة يادمة؛ النصح طريق على - ^١١ 
٠.والحكم الأوزاعي بين العلاقة وأهمية الربانية -  ١٨ ٠ ١٣٢.. .............٠

والتقوىالوؤع ْع العلم في الرسوخ ٠ ٠ عمرو• أبي عند المنور ألنهج - ١ ٩
١٣٧, . ٠ ٠ للجمع النفع على والحرص 

١٤١. ........٠،كثر العلماء إذ . .ورعا.القضاء عن الرغبة عمرو؛ أبو - ٢ ٠
١٤٦. .٠......الصحيفة وحبر . . والدراية. الرواية في الأمانة عمرو؛ أبو -  ٢١
فيوالقدوة والمثل المحق، إلى والرجؤع ٠ ٠ الصفة. عمرو؛ أبو -  ٢٢

١٥١الملوك 

١٥٨التبليغ .وأuنة . العلم. الرباني -  ٢٣
٠......والمزكير . ٠ الخوعفلة. الجماعية: والزعة . . الأوزاعي. -  ٢٤ ١٦٣. ..٠

علىدللش وأثر • • • يجدي بما الممص شغل ت الوقت وقيمة عمرو أبو — ٢ ٥
١٧١الأخرين 

والتوجيه،المناصحة، . . الناس. مخالملة الملمّين! وجماعة الأوزاعى —  ٢٦
١٧٦والتسديد 

في. . العالم. أولو - الحق في عمرو أبي وشجاعة للأمة النصح -  ٢٧
١٨٣الرباني اسللح 

فيوالحكمة . . الخير. في الدائب الجّهد - الباطل ومقارعه عمرو أبو -  ٢٨
١ ٨٨. . ٠ ٠ ٠ ١ . ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ . ٠ . الحكيم العزيز إلى تقربا الحق في والثدة البموعفلة 

١٩٩؛حلُيثه عمرو أبي فقه •وثبه • العلم• نقل في الأمانة دين. العلم هدا إن - ٢ ٩ 
٢٠٦.. ..........والرسالة . .الترنل.العالم. زولية ومه ميالأوزاءيا•م-

٤٧٨



اكشحنالموضوع 

٢١١المأني الثوب 
٢١٥. .................والاصادح المادح . . القلم. وجهاد عمرو أبو - ٣ ١

٢٢٤ه ..ؤّ...ؤ......ُّالشارات وعشم . ٠ المرابمل. عمرو ر ربانية -  ٣٢
٢٢٩ات الث ودلالة صرن أبو -  ٣٣
٢١٠٤. ١ ....٠ ..١ ١ ..٠ ....١ .اش سل في ما؛ظ ه صرو أبي وفاة -  ٣٤

٢٣٦. ..........والشاب المارك ابن ين اض: ط في دور ِفى 
٢١٠٧به المهد ام 

٢١٠٧ارمحاصات 

٢١٠٨بب والب توفي الذي المكان 
٢٤'المّائد، وبعض طرفة 

الخانمالقمم 

٢٤٥. ا.اها..ربا..........الحدشة الأوزاعي ٌرويات من وافرة جملة -  ١
٢٩١٠الفقهة وفتاواْ الأوزاعي الإمام أقوال ص - ٢

٢٩٥. ..وأحكامه الفقه في أنوال من هءدفي الأوزاعي عن اّوي مما جملة - ١
فيالأوزاعي رسوخ عن تنم المصادر غي مدونة فقهية وآراء أموال - ب

٤١٠• فيه نص لا فيما والاجتهاد الصوص، فقه 
أهلالأصنياء من مباركة يلة عن الأوزاعي مرويان من وافرة جملة - ٣

٣٥٩وأقوالهم أحوالهم في القلوب 
١٠٦١عيلية بن حان -
١٠٦٥سعد بن بلأ"ل -

٣٧٤يابة أبي ن مدة -
٣٧٦زكرثا أش بن اث عد -
١٠٧٨مخيمرة بن القاسم -
١٠٨١٠المري الأندى مكحول -
١٠٨٦مغيرين بن اش. عبد .

٤٧٩






