








صدر

وأتمالملأة وأفضل العالمين، رب، لاه الحمد 
للعالمين،رحمة المعوين، محمد محيينا عليا التسليم، 

•أجمعين وصحبه آله وعلى 

:وص،

تناقلتهما البالغة والحكم المؤثرة المواعفل فمن 
قولهم؛من الأجال 

ولاالمسر، كفا، إلا الموت ذكر مد محر «ما 
سه،.تل إلا عمله، من منطقه أن عبئ عرف 

ارالأوزاعي((الإمام هو المقالة هده احب، وص
والحديث،.الفقه صاحب، المجتهد الإمام 

التقليل.ىبالمعنئ واعظا الإمام ^ا يكن ولم 
المعادذكر فى أحد إذا أنه عنهI نقل كما كان إن و- 

فكانللفتوى ه نفب، نمعالم ولكنه - القلوب، ابكئ 





انوالهبونفعنا الأوزاعي، الإمام اممه رحم 
سدناعلئ الله وصلن مجيب، ممتع إنه ونمانحه، 

أندعوانا وآخر وسلم، وصحبه آله وعلن محمد 
العالمين.رب لله الحمد 

تَ

٧





■ونتابماةسااا

الأدزاعييحمد بض كمري بض ارجمن ب هو 
الدمشقي.

بدمشقمحلة فى للهجرة وثمانين نمان ستة ولد 
بعلبك.في ولد ناصرت ابن ونال ّ بالعقية الأن نسس 

كانيقول؛ أبئر سمعت الول؛ا.1 بن العباس قال 
أمهنقلته ثم بالبقاع، ومنشؤ0 ببعلبك، الأوزاعي مولد 

يراهمما شيء من يتعجب أبي رأيت فما بثروت. إلئ 
ماتفعل سبحانك I يقول فكان منه. تعجبه الدنيا، فى 

مننقاله أمه حجر في فقيرأ يتيما الأوزاعى كان تشاء، 

،٢٤)ا/* الذهب« ن.رات »ثت الترجمة ٥^١٥ مراجع 
١٤٧fx٥)همساكر لابن دمثق« مدينة و»واروح (؛ ٢٤٢

يعدها(؛وما  ١٨٤)ا/ والعديل« و»الجرح يعدها(؛ وما 
»الدادةبعدها(؛ وما ١ • U/U)النبلأء« أهملأم و»سر 

٠بعدها( وما والتهادة«)'ا/ااا 

٩



حثبلغته بأن فيه، حكمك جرى وفد بلد، إلئ بلد 
نؤدبأن الملوك عجزت بني، يا يقول؛ ثم رأيته، 

كلمةمنه سمعّت، ما . ه نففى أديه وأولادها ها أنف
ولاعث،، إثباتها إلئ مستمعها احتاج إلا فاصلة فقل 

فيأحد إذا كان ولقد يقهقه، حتئ فهل محاحلك رأيته 
قلبالمجلس فى أترى نفى؛ فى أقول المعاد يكر 

لمياك؟إ

فذهبتصغير، وأنا أبى مات الأوزاعى؛ قال 
منشيخا وذكر - فلأن بنا فمث الصبيان، مع ألمب، 

ت،وثبرأوه، حين الصبيان فمر قال؛ - جليلا الرب 
أحي،ابن فقال؛ فأحبرته، ّتح؟ أنمن ابن فقال؛ أنا، 

حتئمعه فكنت، بيته، إلى بي فدهم، أباك، الله يرحم 
إلىبعثا علينا وصرب الديوان، في فألحقني بلغّتج 

الجامع،مجد ولحلنا اليمامة، قدمت، فلما اليمامة، 
بنيحمح، رأيت أصحابنا؛ من رحل لي قال حرجنا فلما 
اابع|ثإهدا في رأبت، ما I يقول ، ؛لث، معجبا كثير أبى 
أربعةعنه وكبح فجالته قال: الشاب. هذا من أهيأ 
كله.فاحترق عشر، ثلاثة أو كتابا، عشر 

الشام،شيح صار حتى اللم على عكف وقد 



وعطاءكثير، أبى بن ويحيى الزهري، عن؛ فروى 
•كمحر• وعترهم 

بابفي المهدب« ؤ>ثسرح ني — النووي محال 
عمرو،و أبهو فالأوزاعمم، ا وأم-؛ الحيض 

التابعين،تابعي كبار من عمرو، بن الرحمن عبد 
أفصرمته، في الشام أهل إمام كان الارعين، وأنمتهم 

ألفا.اه.نيانين وقيل ماله، ألف سبعين في 

بنالرحمن مد عن الووي« »دهديب وفى 
الأوزاعي،I أربعة الحديث في الأئمة محال؛ مهدي 

اه.زيد.بن وحماد الثوري، وممال وماللث،، 

ثلاثنة مالفقه عن الأوزاعي ئل مما وأول 
ثمسنة، وعثرين حمر ابن يومئذ وهو وماثة، عشرة 

.توفى أن إلى عمره بقية ذلك بعد يفتى يزل لم 

وغيرها،الشام بلاد في الأوزاعي مذهب وانتشر 
منحولها وما دمشق أهل بفي وفد كثير؛ ابن فال 

سنة•وعشرين مائتين من نحوأ مذهبه على البلاد 

بببالأحرى المذاهب أمام مذهبه تراجع وقد 
الأحرى.المدام، أصحاب ونشامحل تلاميذه، صعق 



ثخصته;علئ الضوء تلقي التي أ-تحاره ومن 
رأتلميت الس-الرحمن عبد بن محمد ال ق• 

بهاللحية، حفيف الربعة، فوق وكان الأوزاعي، 
بالحناء.يخضب وكان سمرة، 

صحب،قد وكان - ار ببن موس ال ق٠ 
أنمؤلولا نفلرأ، أحد قيل أحدأ رأين، ما -؛ مكحولأ 

لكذصالإّلأمسالآوزاص.
الشافعيسمعت سليمان! بن الربيع ال ن• 
منبحديثه فقهه أثيه رحلأ رأيت ما يقول! 

الأُنام■

هذازال ما ت الأوزاعيرقال المبارك، ابن ال ق• 
الصحففي وقع حص الرحال، يتلقاه عزيزأ العلم 
أهله.غير - لحله أو - فحمله 

هذاكان يقولI الأوزاعي كان قال؛ الوليد وعن 
فييحل فلما سهم، الرحال يتلاقاه كريما، العلم 
أهله.غير فيه لحل الكنم، 

معحججنا ت قال ربيعة بن محمرة ن ع٠ 
عيإمضعلجا رأيته فما ومائة، ين حمستة الأوزاعي 
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غلبهمحإذا يملي لكن ممل، نهار ولا ليل في المحمل 
٠القتب، إلى بيتند ا النوم 

لكنهالأوزاعي، رأت المنير! بن بئر ال ق• 
الخشوع.من أعس 

أبوأحبرني الفارمي؛ بن الللث، عبد أبو ال، ه٠ 
أوبمحبه ولكن - الخردل ذكر قال! الأوزاعي عن هزان 

أبثأنا صفورية؛ أهل من رجل فقال - به يتداوى 
فال؛برئ• كثير عندنا ينبت فإنه عمرو، أبا يا منه إليك 

الأوزاعيقبعتا اتل. بموبعث، بمرة، منه إليه فبعث 
فمرهافلوما، ثمنه وأحن. فباعه، وق الالئ ؛الخردل 

لمإنه إليه؛ وكتب المسائل، فى وأجابه رفعته فى 
معهن، لكنولكن تكرهه، شيء صنع■؛؛، ما على يحملني 
.لها الثمن كهيئة يكون أن فخمن، مائل، 

لأوزاء-ياأهدى القاع؛ بن ئ عيال ق٠ 
أنتملهم؛ قال اجتمعوا فلما هدية، الخديث، أصحاب، 
ؤإنأحدثكم، ولم هيبتكم قثلت، ثتم مإن بالخيار، 

هديتكم.ووددت حدثتكم شئتم 
أنلغني بالحراري؛ أبي بن أحمد ال ق• 
ياله؛ وقال عل، جرة الأوزاعي إلن أهدى نصرانيا 
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شئتإن ت فقال بعلبك. والى إلئ لى تكب عمرو أبا 
أكتبولم الجرة قبلت ؤإلأ لك، وكتبت الجرة رددت 
ثلاثينعنه فوضع له. وكتب الجرة فرد ثالت لك، 

•دبارأ 

أسخئمن الأو3اعي كان هزان: أبو ال ق٠ 
فينقلببالثيء، ليعرض الرجل كان ؤإن الناس، 

عوه.فو الطعام فيعالج الأوزاعي 
اليومقبل كا الأوزاعي: قال الواقدي: ال ق٠ 

وضوىإلينا ينظر أئمة صرنا أن فلما ونفحك، نمزح 
الأن حشيت رواية؛ وفي • نتحفنل أن لنا فتنبغي ينا، 

التبسم.يعنا 

لكيبنى كثير أبى بن يحنن ال م• 
هتأحذمترين وابن المحن تدرك لعللث، البصرة تبادر أن 

وابنمات، فد الحسن فوجد إليهما، فانهللق عنهما، 
أياماومكث، فعاده عليه الأوزاعي فدخل حي• مرين 
منه.يسمع ولم ومات 

الأوراعيولي نال؛ العزيز عبد بن سعيد ن ع٠ 
استعمئمحم مجلسا فجلس الوليد، بن ليزيد المضاء 
فأعفى.







احنضبأنه الأوزاعي موت سبب كان وقال؛ 
فيله حمام في ولحل الصبح، صلاة من انصرافه يعد 

يصيبهلئلا فحم فيه كانونا امرأته معه وأدحلن، منزله، 
الفحمهاج فلما الخارج، من الباب وغلفت البرد، 

فألقئعليه، فامتغ ليفتحه الباب وعالج ه، نفصفرت 
لقبلة.١ إلئ ذراعه متوسدأ فوحدناْ ه، نف

وماتة.وحمين محع صنة وفاته وكانت 

بوفاةالصيحة سمحت لما •' المنذر بن سالم فال 
أمم،أربع حنازته في وحرجت • حرجت• الأوزاعي 

بحملهوحرجنا ، صاحبتها مع واحدة منها ليس 
فىوالنصارى ناحية، فى اليهود وخرجت المسلمون، 

ناحية.فى والقبط ناحية، 

البحرعلئ مطل مجد بجوار يرون في ودفن 
الأوزاعي.منطقة باسم المكان وعرف 

أصسحابناسمعت ت الوليد بن العباس نال 
دينارألف معين من أكثر الأوزاعي إل صار يقولون؛ 

فلماالعباس، وبني أمية بني من - السلطان من عني ي- 
وماعaلانه، من بقية دنانير، سبحة ألا حلف، ما مات 
دار.ولا أرض له كان 
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ايسهالخزام 

عمروتأبو محال 
ومحقحث وقم، ، الثسة عالئ اك نفاصر 

محه.كفوا عما وكم، قالوا، بما وقل القوم، 
ماعلث، بفإنه المالح، سلفلث، بيل حمالائ، وار>
وسعهم.

بالقول.إلا الإيمان يستقيم ولا 
بالعمل.إلا القود يستقم ولا 
للثّنة.موامحقه بالنية إلا والعمل القود يستقم ولا 

الإيمانبين يفرقون لا ملفنا من مفس من وكان 
العمل.من والإيمان الإيمان، من العمل والعمل، 

هدهيجمح كما جامع، اسم الإيمان ا وإنمس
الحجل.ويصدقه اسمها، الأديان 

vjlآمن فمن  ij ،، ذللثجوصدق بقاليه، وعرفح
.لهاانفصام لا التي الوثقى العروة فتلك يحمله، 
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يصدقهولم بقلبه، يعرف ولم بلسانه، قال ومن 
الخاّمرينلمن الاحرْ في لكن منه، يقبل لم بعمله، 

اوستمع در 
عمرو؛أبو قال 

دارتحيثما السسة سمر ندور 

بلغكإذا 

عمرو:أبو قال 

ألفإياك ، حدين، الله. رمحول عن ؛، J-«-i؛إذا 
تعالزأافه عن مثلنا لكن فانه ، بغيرْ تقول 

السيرمماه 

عمرو؛أبو قال 

اليسير.كفاْ اووتل؛ا ذكر أكثر من 

الإسلامحي.الخ، ( ٢٩١)Y/ الأوواء« حلة »تهزبِ، )١( 
٢(.٠ ٠ م/ )ه عاكر« ابن »دارخ )٢( 
(.١٨٠/ )ا الحماظ« »تدكرة )٣( 
وهوا يالقلب يكون ومحي باليان يكون محي الذكر )٤( 
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كلامهقل عمله، من منطقه أن علم وس 

الجبالرقة 
ءالأJوءمروت

الجبابرة،معشر يا قال؛ .؛ مليمان أن بلغني 
الجبابرة،معشر يا الجبار؟ رأيتم إذا تصنعون كيف، 
،؟القضاءأ لفصل الميزان وصع إذا تصنعون كيف 

بكحيط أص 
تله أخ إل عمرو أبو كتب 

بعد؛أما 

أنهواعلم حاب، كل من بلئح أحيمل فد فانه 
بينوالمقام  ٥١حدر فا وليلة، يوم كل في بلئه ار ي

يديه.

واللام؛4. عهدك آخر يكون وأن 

القول.به المراد انملق: )١( 

(.٢٩١)آ/ الأولا،« حلية »تهدب )٢( 
الأوبء«)أ/اأا(ّ»حاوة)"ا(
الأوب،«)ا-/"إا(يم»حاوة)أ(
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بلامهاسم 

•عمرو أبو قال 

كالإناءحلم، ولا مكينة بلا العلم طالب 
تناثررا،.شيء فته حمل كلما المخرق، 

بالغاةتذكر 

عمرو•أبو قال 

منأتت فقد ، وبادر لث، لنفاعمل إ آدم ابن 
جاب•كل 

المكثلأ"أ/الأسير كعويل وأعول 
أطراففي وطلبها للدنيا عمرك بقية تجعل ولا 

طائعا.استسلم . منها؛لغلئ، ما حبك رض، ألا 
الأمان.طلبح في واسع وفاقك، ففرك بتوم وتعر 

)هما/ءد\(.ءاكر« ابن »'ارخ )١( 
ّأسميع بادرت )٢( 
الأسربكاء ابك والمس؛ بالبكاء، صوته رم أعون،؛ )٣( 

هوهنا، ب٠االمكبلاا الخمود ولعل القيود، أنقلته الذي 
الذنوب.قيود 
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ممدمالكرك، وهي نجها نشأ التي القربة في له بأخ 
ومديديه، بين المائدة وصع فلما عثاءه، الرحل 

منه.ليتناول يده الأوزاعي 
فانكواطرنا عمرو، أبا يا كل الرجل: قال 

صيق.ونت في أتيتنا 

سمح، بدْ الأوزاعي، قرئ 
إمحلعامه من يأكل أن اله بالرجل عليه وأقبل 

وبات.الماقرة. رغ الرجل، على طال فلما فأبى، 
أبايا فقال: الرجل وتبعه غدا، أصبح فلما 

أكنرفلما . صنعت؟. ما على حمللث، ما عمرو. 
.عليه.

قلطعاما ب، لأصيكنت، ما الأوزاعي: قال 
عندهاض نعمة كفرت، أو عليه، اممه نكر 

_Juالخبر هدا وفي )ا/ه"آ(، رالتعا-يل« »اوجرح ؛١( 
يتكلمقد التي الألفاظ بعفر إلى النغلر الأوزاعي الإمام 

حدثكما معنئ. من إليه تودمحا ما يدرك ولا المرء بها 
شكرهعدم على مومحرا فوله كان حيث، الرحل، لهذا 
افضه.لعمة
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الاوزاعيالإمام موعظة 
الخنمورجسر لأبي 

حدثنىت قال الفرقاش، مصعب بن محمد عن 

المؤمنين،أمير جعفر أبو إلي بعث ت قال الأوزاعي 
عليهوملث إليه، وصاك فلما فأتيته، بالساحل، وأنا 

الذيما ! فال،ثم وامتجاوسني علي، رد بالخلافة، 
أوزاعي؟L محا بك أبهلآ 

المؤمنين؟أمير يا تريد الذي وما ت ّت، قل

منكم.والاقتياس محكم الأخذ أريد قال! 

تجهللا ،[ i،jU]انظر، المؤمنين، أمير يا I ت، قال
للث،.أقول مما ثيئا 

وفدمحه، أ1للث، وأنا أجهله لا وكيف قال: 
له؟وأقدمتلث، إليلن،، فيه وجهت 

به.تعمل ولا تسمعه أن قلّتا: 

يم،،الإلى بيده وأهوى الرفع بي فصاح قال؛ 
عقوبة،لا مثوبة مجلس هذا وقال: المنصور فانتهره 
فنلت،:الكادم فى هلتح وانبشي فهنايتح 



عطيةعن مكحول حدثنى ا المؤمنين أمير با 
موعنلةجاءته عبد )أيما • الله رسول نال فال؛ 

فإنإليه، سيقت الله من نعمة فانها دينه، في الله من 
بهاليزداد افه من عليه حجه كاث ؤإلأ بشكر، قبلها 

.سخطة( عليه بها ائته ويزداد ، إثما 

بنعطية عن مكحول حدتني إ المؤمشض أمير يا 
غاسابات وال )أيما ه؛ الله رسول قال قال؛ سر 

الجة(.عليه الله حرم لرعيته، 

اممه،كره ففد الحق كره من إ المؤمنين أمير يا 
المبين.الحق هو الله إن 

أمتكمقلوب يلن الذمح، إن إ المدمنين أمم يا 
ه،المي من قرابتكم أهوا أمرهم دلوكم حين لكم 

ذاتفي لهم ه بنفمواسيا رحيما، رووفا بهم كان ففد 
وأنبالحق، فيهم له تقوم أن فحقيق الناس. وعند يده 

لمط أ ساد ونموراتهم W قائما فيهم له بالقط تكون 
دونهمعليلئ، يقم ولم الأبواب، دونهم علمك تغلق 

أصابهمبما وتثنئس عندهم، بالنعمة تبتهج الحجاب، 
•ّوء من 

منساغل ثغل في كنت، قد أ المومنين أمير يا 



أصبحتالدين النامي عامة عن نمك، حساصه 
وكافرهم،ومسلمهم وأسودهم، أحمرهم تملكهم، 

منهماتبعلثح إذا فكما ، العدل، من نصببه عليك له فكل 
بليهيشكو وهو إلا أحد منهم ليس فئام، وراءهم فئام 

إليه؟مقتها فللأمة أو علمه، أدحلتها 

؛>،عروةعن مكحول حدثني إ أمير يا 
بها،ناك يجريدة النبي.ؤ بيد ت، كاندال،ت رويم 

ياففال،! ءجؤت جبريل فأناه المنافقين، بها ويرؤح 
أمتكفرون بها كسرت التي الجريدة هذه ما محمد! 
أبئارهم،شنق بمن فكيف، رعبا؟ قلوبهم وملأت 

عنوأجلاهم ديارهم، وحرب، دماءهم، وثلث، 
منه.، الخوفوعيبهم يايدهم، 

بنزبال عن مكحول حدثني ا المزمنين أمير يا 
دعاالله رسول أن ت ملمة بن حبيهّسؤ عن جارية 

لمأعرابيا حدش حدثة في ه نفمن القصاصر إلى 
لمالله إن محمدا يا ت فمال، جبريل فأتاْ . يتعمدها

الأعرابيالمبى. فدعا . متكبراولا جبارآ يبعثلثظ 
بأبيأحللتلث، قد الأعرابي! فقال، منى( )اقتص فقال! 

بخير.له فدعا أيدأ، ذللث، لأفعل كنت، ما وأمي، أتتخ 
٠٢



لهاوحد لنمك، نفك رض \دؤمين! أمير يا 
ماراتالعرصها حنة في وارغب ربك، من الأمان 

قوس)لقاب اض. رسول فيها يقول التي والأرض، 
فيها(.وما الدنيا من خير الجنة في أحدكم 

؛،،U-iض بقى لو النلمك إن اJؤ٠تين! أمير يا 
يبقلم كما لك، يبقى لا وكيلك، إليلث،، يصل لم 

لغيرك.

هدهتأويل في حاء ما تدرى ا المؤمنين أمير يا 
وبصغيرّه ثئادر لا الخكشِا لذا ؤمال< حدك؟ عن ية ألا 

تلكبيره و١ لتيسمم، ١ الم.سغيرةت ت فال ه لنتنها إلأ ينز 
الألمن.وحدته الأيدي، عملته يما فكيف الضحك، 

الخطاببن عمر عن بلغني ا المؤمنين مير أا 
علىمخلة ماست، لو قال; أنه عنه، تعالى الاه رصي 

فكيفعنها. أسأل أن لخمتج صيعة، المرات شاطئ 
بساطلئ،؟على وهو ءلللأ< حرم بمن 

هدهتأويل في حاء ما أتدري ا المؤمنين أمير يا 
^ردير^ي حلمة جعلتق، إثا ءؤدناو.ابيد جدك؟ عن الأية 
إذاداودأ بما ال: فألهنئ4 نثع ولا الثابم ق ٣ 
أحدممافي للث، فكان ، بريلئ، بين الخممان فعل 
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٠الحق. له يكون أن نفسك فى ئمئص فلا هوى، 
ياكرامة. ولا خليفتي تكون لا ثم نبوتي، من فامحوك 

الإل،/عاء رعاء شادي إل رسلي جعلت إل داودإ 
الكسير،ليجبروا يامه، بالورفقهم بالرعايه، لعلمهم 

والماء.الكلأ عر الهزيل ويدنوا 

لوعفليم، بأمر بليت قد إنلث، إ الؤ٠تين أمير يا 
أنلأبين والجبال والأرض السماوات، علمى عرص 
.منه وأشفقن يحملنه 

عنمزبد بن بزبد حدثني إ أميريا 
أنالأنصاري: عمرة أبي بن الرحنن عبد بن جابر 
علىرحلا الأنمار من استعمل الخهلاب بن عمر 

منمنعك ما له؛ فقال مقيما، أيام بعد فرآه الصدفة، 
أجرمثل للثط أن علممتف أما عمالك؟ إلى الخروج 

اش؟سبيل في الجاهدين 

لا.ىل: 

ذاك؟وكتف عمر: ئل 

من)ما قال: ه اض رسول أن بلغني لأنه قال: 
القيامة،يوم به أتي إلا شيئا الماس أمور من يلي وال 



انتقاصالجمسر ا به فينتقم^ uر، من جسمر على فوقف 
ليحاسب،يعاد نم موصعه، عن منه عضو كل يزيل 

انحرقمسيثا كان ؤإن بإحسانه، نجا محسنا كان فإن 

خريفا(.سعين النار نى به فهوى الجسر دلك به 

هدا؟ممعت ممن عمر• له فقال 

وسلمان.ذر، أبي من 
نعم،ت ففالا فألهما، عمر، إليهما فأرسل 

ؤه.القّ رسول من سمعنا0 

فيها؟بما يتولاها من واعمراه، عمرت فقال 

حدهوألصق أنفه، اف سلث، من درث أبو فقال 
•بالأرض 

وجهه،على نوصعه المنديل، جعفر أبو فأخي 
•فقلت أبكاني حتى وانتحب فبكى، 

هؤالني العباس جدك مال فد ا المؤمتين أمير يا 
عميا عباس، )يا له! فمال والهنانفح. مكة على إمارة 

هيتحميها( لا إمارة من خير تحييها نفس النبي، 
عنهيغنى لا لأنه عليه، منه وثمفة لعمه منه نميحة 

.سالأهنيثا
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أمريقيم لا محه: تعالى اض رصي عمر قال وقد 
منهيطلع لا العقيدة أريب العمل، حصيف إلا الناس 

لائم.لومة اض في احده ولا عورة، على 
أمراء:أرمة لطان الوقال: 

فذاكوعماله، ه نفهللما قوي أمير ف— 
بالرحمة.عليه بامهلة اض يد الله، سيل فى المجاهاو 

عمالهوأرتع نمنه، لمتط فلصعيش أمير و_ 
اممه.يرحمه أن إلا هلاك شفا على فهو فضعف، 

الحطمةه، نفوأرخ عماله ظالف أمير و- 
فهوالحطمة( الرعاء )ثر فيه اممه. رمحول قال الل.ي 

وحده.الهالك 

حمّيعا.فهالكوا وعماله، ه نفأرتع أمير و_ 
هه ٠ 

غؤهإ،جبريل أن المؤمنين! أمير يا بلغني وقد 
بمنافثحه اض أمر حين أتيتلث، فقال: المبي. أتى 

١القيامة ليوم عر تالنار، على فوصعّت، النار 

العس،يخشونه ه نفاخذ أى* ه؛ المعثذة ، ، العللف

•وحامها 
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النار.لي صف إ جبريل يا ت له فقال 
حتىعام ألف فأوقوت بها، أمر النه إن فقال: 

حنىعام ألف عليها عليها أوقد ئم احمرت، 
فهياسودت، حتى عام ألف عليها أوقد ثم اصفرت، 

والذيحمرها، ولا لهبها بفيء لا مظلمة، سوداء 
أظهرالنار أهل ثياب من ثوبا أن لو بالحق. بعنكؤ 
شرابهامن ذنوبا أن ولو حميعا، لماتوا الأرض لأهل 
ذراعاأن ولو ذاقه، من لقتل الأرض ماء لى عب 

جبالعلمي وصع تعالى الله ذكر التي لة ملالمن 
رجالأن ولو استقرت؟ وما لذابح، جميعا الأرض 

نتنمن الأرض أهل لمات منها، أحرج ثم النار لحل 
وعغلمه.حلقه وتشويه ريحه، 

فقال:لبكانه، حبريل وبكى هت، المبي فبكى 
ذنبكمن تقدم ما لك الله غفر وقد محمد، يا أتبكي 

ئحر؟وما 
يابكت ولم ثكورأ؟ عيدا أكون أفلا قال: 

وحثه؟عر الله أمض الأمتن، الروح وأنت جريل 
هاروتيه ابتلي يما ابتلئ أن أحاف قال: 

عندمنزلتي على اتكالي من منعني الذي فهو وماروت، 
٠مكره أمنت قد فأكون ربى، 
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ياأن ت ماء المن نوديا حتى يبكيان يزالا فلم 
أنأمنكما فد تعالى اض إن محمد، ويا حبريل، 

.فعيبكما تعمياْ 

على"بمريل كفضل الأبناء على محمد ففصل 
كلهم.ماء الملائكة 

بنعم أن إ المؤمنين أمير يا لغني بوقد 
قعدإذا ابالي أني تعلم كنت إن اللهم ت فال الخطاب 

أومربب من الحق فال من على يدي بض الخصمان 
•عثن طرفة تمهلى فاد ، بعيد 

بحقه،ف القيام الشدة أمد إن ا المؤمتين أمير يا 
العزطل، من إنه التقوى. الله عند الكرم أكرم ؤإن 

اللهأذله بمحميته طلبه ومن الله، رفعه اف بهناعق 
•ووضعه 

عليلثح.واللام نصيحتي هدْ 

أين؟إلى لي؛ فقال نهضت ثم 
المؤمنين،أمير بإذن والوطن، البالي إلى ت فقلتا 

اض.إزثاء

فلا. ٠ نصحيتك، لك، وشكريتح أذنتح قد ت فقال، 
٠٨



غيرالمقبول فأنك . بمثلها إياي مطالعتك من تخلني 
الصيحة.في المتهم 

اض.ثاء إن أفعل قلت: 
٠ ٥ ٠

بهتعين ببمال له فأمر محمد: بن مصعب فال 
وماعنه، غنى في أنا وفال: يقبله فلم خروجه، على 
-كلها الدنيا من بعرض نصحيتى لأبيع كنت 

فيعاليه يجد فلم مذهبه، المنحور وعرف 
 -()١

رده

(.٢٩•ِ  ٢٨٥)آ/الأووا،« حلية »تهدب 
أنول:
.النهبحق الحاكم يطلب أن جميل 

.يه ينصح ما اختيار العالم يحسآ■ أل وجميل 
متهمغير فيكون ٠ الناصح العالم الحاكم يعرف أن وجميل 

■أبو,ابه على المتسكعين عن وبميزْ - عنده 
فلاالنفس، عزيز العالم يكون أن - واجب ل - وجميل 

.أثر لكلمته يكون فلن فعل فإذا • للحاكم يده تمتد 
٥٩









الكثيرة،الأوزاعي الإمام رسائل من نماذج هذه 
الإمام،لهدا الإحتماعي الناط عن تعبيرأ كاث التي 
حلالهامن سعى المحتلمة، الحياة مجالات فى وهى 

إلىالحقوق ؤإيصال الغللم، ورفع العدل،، إقامة إلى 
أصحابها.

خاصةلفئة مواعفل فهي رسائل، كانت، ؤإن فهي 
طريفةأبديهم بض نضع العلماء. وهم الناس، من 

بواجباته.وقيامه رسالته، العالم أداء في ناجحة 
اكاليةالملحوظان عند ، نتوقفأن بنا ويحن 

الرسائل.هذه بشان 

كلتتناول، فولية، لا عملية، مواعفل فهي - ١ 
منإصلاحه أمكن اجتماعيا، واقعا منها واحدة 

حلالها.

العملس نموذجآ العالم يدي بين تضع إنها - ٢ 
الاجتماعية.الحياة في دوره أداء في للعالم الماجح 
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منمنه، طلب ما تجاه المخاطب، واجب، بيان -
عملأو الشريفة، الأحايين، أو الكريمة الآياتا خلال 

■ه، والصحابة الراشدين الخلفاء 

فييحمل لدعاء الغالبح في الخه1-اُبج تام خ- 
الإعانةوطلب، المخاطب،، مسؤولية على التاكيد طياته 

بواجباته.القيام على غه اف من له 

منكثيرأ ثناياها في تحمل ذلك مع وهي - ٥ 
.منها تقيد يأن قارئ لكل يمكن الي، المواعظ 





عناؤه غنعظيم بمنزل الساحل وأهل 
علىالحرس تناوبوا القيظ كان إذا فهم . لمين. الم

قامزاالخاء كان ؤإذا وركبانا، رحالا البحر ماحل 
والناسالروج، ش حرما ووحشته، ومْ اليل طول، 

الموت•في أحنائهم في خلفهم 

يامرأن — النه حمفله — المؤمنين أمير رأى فإن 
كلعليهم ويجريه الكفاف، قدر أعهلياتهم في لهم 
فعل.عام، 

فيهاتأتيهم لستؤ كا التي السنة نصصرمعتا وقد 
حاجهم،اشتدت حض غيرها، في ودخلوا عنراتهم، 

المؤمنين،أمير رعية دهم صرها، عليهم وظهر 
عنمؤول راع وكل راع، فإنه عنهم، والموول 

•رعته 

ثؤلحبي)إنه ت نال هؤ الله رمحمول أن بلغنا وقد 
يمظالمةيهللبنى أحد منكم وليس الدنيا، أفارق أن إلي 
.ماله( ولا ه نففي 

فيبلاءه وأحن نعمته، الأمير على اممه أتم 
رعته•
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)٢(

المسلهينأمري فداء في رماه 

أبووأبطأ المسلمين من أسرى الروم يد في وقع 
فيالأوزاعي الإمام إليه فكتب فدائهم، في جعفر 
ذلك.

فقال:

هدهأمر امترعاك إنما تعالى اف فإن /،'ءاِ، 
حفصفى وبنبيه قائما، ؛المط. فيها لتكون الأمة، 
متشبها.بهم والرأفة لهم الجناح 

دارفى أول عسام كساسن، المركن حة محيا إن 
اءنواسننزالهم حريمهم، وموطئهم الإسلام، 
تنموللا والحمون، المعاقل من وذراريهم المسلمين 

٠مدافعا عنهم ولا ناصرا، — المسلمين من — لهم 
اضيعفو وما الناس، أيدي قدمن، بما ذللئخ وكان 

أكثر.عنه 
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فكيففيهن، لوم لمين المعلى يكن ولم هذا 
لهممنهن يذلهر المؤمنات، وبين المشركين بين بالتخلية 

.بنكاح إلا عالينا يحرم كان ما 

ابكنفي كان ه أنالزهري حدثني وفد 
والأنصار،المهاجرين بين به كب الذي . افه رسول 

عقل،أو فداء فى يعينوه أن مفرحا يتركوا لا أن 
أهلولا موقوف، فيء يومئذ لهم كان أنه نعلم ولا 
أموالهم.حامحة إلا خراجا، إليهم يودون ذمة 

لأقوم)إني فوله: اف. رسول عن بلغني وقد 
الصبي،بكاء فاسمع فيها، أمحلول أن أريد الصلاة، في 

فبكاوهاأمه( على أثق أن كراهة صلاتي. في فأتجوز 
اعةبع،سس_بكائه من أعفلم الكمر، صبغة من عليه 
الصلاة.في وهي 

توقمالله وأن ولغ، أنه المؤمنين أمير وليعلم 
يومعل الفموازين على به يوص حين وموفيه، منه، 

القامة.

بالحقوقالمثقل والئرم، الدين أثقله الدي هو المفرح• 
الأسير.ت هنايه المراد ولعل المغموم، 
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ويحنحجته، المؤمنين أمير يلقن أن اف أمال 
أجرألدنه من ؤيوتيه أمته، في لرسوله الخلافة به 

عليك.واللام . عفليمآ 
باساء١أمر كتابه وصل فلما 

والعديل«و»الجرح (؛ ٢٨٤)آ/ الأوواء« حلة »تهدب 
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)٣(

مكهبأهل ثماعه رسام 

المؤمنينأمير ابن - المهدي إلى الأوزاعي كتب 
حلما ثب يمكة. بأهل فتها يشفع رسالة - جعفر أبي 
الأسعار.غلاء من بهم 

Iعمرو أبو قال 

لمن. رسوله جعل هك الله فإن أ1؛ص.' 
فىحنة، وأسوة وقد.وْ إماما المؤمنين ولاة من بعده 

فيلهم جناحه وحمقى عليهم، والرأفة بأمته، رحمته 
رسولهصفة في ه اممه نال عنهم، عفوه 

[.١٢٨]التوبة: تحيره را<وف 

والأميرالمؤمنين لأمير يعزم أن اممه ال فأم
والاعتصام، بنبيهيالتنبه الصبر على - لمهدي ا- 

اوا؛هماؤيجعل البت، أعمّال الأخيار ة ومنافنته، ب
قك-الله رصوان إلى والإفضاء الأمن المن، يوم في 
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حليمتمن اض، حنض الأمير، أصبح وفر 
إنالمصدق، الأمين يحال _ جعفر أبى — الملمين 

ولمنمنه، يتهم لم أمته من الفم منه لمن شكا 
عفوأ،لهم طي، أو عنهم دافع ؤإن قوله، برد يجنن 
إليهألقى بما له وأحدث< نوفيمه، الخليفة ؛هل، أحد 

لأمتهالأمير اض فجعل اف،، ثاء إن سرورا القفل من 
إليه.بأفئدتهم وأحد به، ورصاهم ومألفأ، أمنه 

مكةأهل ، ١١٠٠نما؛-من رحل من أتاني إنه نم 
ماوغلة أسعارهم، غلاء من فيه هم الذي يذكر كتاب،، 

نرهم،وأحدب عنهم حم منذ بأيديهم، 
•هزلا مواشيهم وهلكت 

مدانوالذرة بدرهم، ، مدازر فيهم فالحنهلة 
كليزداد هو ثم بدرهم، مل والزيت، بدرهم، ، ونمق

•غلاء يوم 

يصللم عاجلا، بفرج الله يأتهم لم إن ؤإنه 

به•وشع برأيه برض رجل أي؛ شع؛ جمع مقاغ؛ )١( 
الكير.انا، البحر: )٢( 
تقريبا.•/غ( )• الوزن من مائل تمل المد: )٣( 
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رعيةوهم جوعا، :عفهم أو عامهم يهلك حتى كتابي 
عنهم.والسموول — الله أصلحه — المؤمنين أمير 

بنعمر إن يقول؛ الزهري سع من حدثني وقل 
من— مديدة منة وكانت — الرماية عام في الخقناب 

والزنوالقمح بالإبل الأعراب إمداد في اجتهد بعدما 
قامأجهدها، مما بلحى حتى كلها، الأرياف من 

يم:;'',تل;ء>سصّ
عباده.فأغاث وللملمين، له ه الله فامتجاب 

مايفرجها، لم ه الله أن لو والله عمر! فقال 
أعدائهمعليهم أدحيته إلا سعة لهم ست، أهل تركت، 

علىالطعام من يهلكان اثنان بكن لم فانه الفقراء، من 
الواحد.يقيم ما 

ألفوحدها ممر من عمر إلى حمل أنه فبلغنا 
.٦٧أف 

.وأهلكت أعيت أي بلحت• ( ١ ) 
)ي\م\ب:بل\شم\و.

كيلوغرامأ،( ١٥٦)الأيام هد0 يعادل وهو مصرى، مكيال )٣( 
بعضهم.قدره كما 
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ئع)هل نال؛ ه اف رمحول أن لغنا وب
جب(إإلى طاو وجاره رواء، فصاله تبت أن أحدكم 

أميرعلى يلح أن - اض أصلحه - الأمير رأى فإن 
ْنحولهم ومن مكة، أهل إغاثة في المومسن 
يثتلئأن فل إليهم، والزيت العلعام بحمل المسلمين، 

فعل.جوعا، أحدهم بهلاك 
الخهلاببن عمر أن علي، بن داود حييني وقد 

ضياعا،المرات شاطئ على محاه هلكن، لو نال؛ 
٠عتها ألتي محيهق الله أن ظننت، 

الحكمفي العدل من وكل واحد، الأمر محانما 
ؤيرحم.ه الله يعفو أن إلا مشفق، القيامة يوم عليه 

بالعفوفيها ■حلمتم من وأحق أمتكم، وهي 
•الله رمحود والرأفة 

عليهوأوردكم مملحين، به الله ألحمكم 
.واللام بإحسان، 

نمينسنة الأحر، ربح نهر من حمى في كتب 
.، ومائة١ وخمسين 

.( ١ ٩ ١ / ١ ) واكعدل« »الجرح ( ١ ) 
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)٤(

أهلبشان رسام 

نال؛سلام بن القاسم عبيد، القاسم أبو روى 
العهد،أهل من اس نلسان جبل في كان 

بنصالح يومئذ الشام على والوالي حدثا، فأحدثوا 
•وأجلاهم فحاربهم - المنصور جعفر أبي عم - علي 

مماءلويالة، برسالة الأوزاعي الإمام إليه فكتب 
•فيها جاء 

محبجئد؛

جبلأهل من - الذمة أهل إجلاء من كان ند 
منهم،حرج من حروج على تمالأ يكن لم مما - لبنان 
ورجعطائفة، منهم فقتل جماعتهم، عليه يطبن ولم 

قراهم•إلى بمتهم 
منمخرجون خاصة، بعمل عامة توخي فكيف 

إوأموالهم؟ يبارهم 
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بأخيلا أنه ه. النه حكم من أن بلغنا وند 
بعملالخاصة ياخذ ولكي الخاصة، بعمل العامة 
أعمالهم.على بعثهم ثم العامة، 

النهحكم عليه، وونم، به، امحتدي ما ناحر 
وتعالى■نارلث• 

طهؤ الله رسول، وصية تحمظ بان الوصايا وأحق 
فأناءلاiته، فوق كلفه أو معاهدأ ظلم )من ت وقوله 

احججه 

فىزحرمة[ فاله دمه، فى حرمة له كانت من 
فتكونوابعبيد، ليسوا فإنهم مثلها، عليه والعدد ماله، 

أحرارولكنهم نعة، في بلد إلى بلد من تحويلهم من 
طويلة.والرسالة . ل ذمة أهل 

 )١;.)<VA_(»الأمال«
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)٠(

الرعيهفي حن في مموااي رسام 

الواليإر الأوزاض كب بن الوليد قال 
تبلج أبي 

/اب:

بعدمن الحق عن الميل وعنلئا عنا الاه صرف 
هدىبغير الهوى واناع نفع، عما والجهل المعرفة، 

منه.

مابخير تزالوا لن بقول) كان الدرداء أبا فان 
فانفعرفتموه. بالحق فيكم قيل وما خياركم، أحببتم 
كعامله.الحق عارف 

'•أمران تقدملئح وقد 

ءادل،ملكان: الرعية في الحكم طريقة في هناك أي: 
وظالم.
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والسنةمصدق، له ذالكتاب ؛ أحدهما أما 
عاليهالناس وأمر مؤيد، به والنصر شاعدة، عاليه 
•جامع 

العل إلى الألفة عاز فالمجوز الأحر: وأئ 
الحكم بح ؤإلى فيه، أمانة لا طمع ؤإلى فيه، مودة 

الإسلامفي وخلهر النوة وهت حتى فيه، عمل 
ادهف

سوءومقالة محتدكم، فيما فلهرت كسا رأيت وقد 
للمسالمين.غلغلة وصحبة فرؤدرأ،، بعقوبة 

لهم،الجناح خفض الله. رمولر أوصى وقد 
فيمامتهم عن يعفئ بينهم. واJندلة بهم، وبالرأفة 

الذنبه، قدر عالي ال٠دات٠—V ويعاقب فيه، العفو يجمل 
وحهه.؛العقوبة يقتحم 

تغفر،لا القيامة يوم الوحه صكة أن يالغنا فإنه 
اعقوبته؟ س أ-جمز الموت من فكيف 

منوصنه سبق ما على القائم الأحر الأمر اد فأي؛ )١( 
والثللم.اكجاوز 

فيها.الحد تجاور أى I فرمحل عقوبة )٢( 
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فييقف ولا عطفه، اممه حدود إلى يشنئ لا 
وأنمخثر، الأمور فى أنه جهله يريه أمره. على محيرته 

فيوبالعداة ماع، غضه عند القه لحزم فهو رمحد، غيه 
نسفهلعباده وعلى اض دين 

وبينمأكلا ذمت١كم أهل من أمانتكم جعلتم فإنكم 
الرجال،وعلقت الأموال، طكت حتى ، ٢٢أهوادكمل

هافه ورسول . الأبثار وتقهلع اللحن في المثالة هع 
فوقكلمه أو معاهدا ظلم )من ت بلغنا فيما يقول 

.افه رسول مى بنا.امة فأعفلم حجيجه( فأنا طاقته، 
احجيجه! - قريب - قليل عن 

يحكمهالا الناس بها بعامل التي العقوبة أن المراد )١( 
غضبهبحب الحاكم هوى عن تصدر وإنما الله، حدود 

الوقوفوعدم السفه، يحكمه الغضب عند وهو ورصاه، 
تعالى.افه حرم عند 

.لأهوائكم تبعا الدمة أهل معاملة جعلتم أي• )٢( 
الذمة،أهل على قاصرة تكن لم السيئة المعاملة هده )٣( 

الميئةالمعاملة وصف في الة الرمفي تقدم بل 
منأجمل الموت من ارفكيفا قوله؛ للخلمين 

عفويته®.
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-بلغني فيما - الأعمال تلك أحدثت لفد 
فيالمهئ ذوى ولبض صغائن، لمجن الممن 

ألونيكتبهم بذلك تأتينا ريبا، معكم جهاده 
عنه

ويتغمد، أمره إلى وبكم بنا بش أن اف أسأل 
يعفوه.ومنكم منا سلما ما 

منله أخ أتاه العزيز عبد بن عمر أن بلغني وقد 
له:فقال الأنصار 

العزيزعبد بن عمر وأم، كلمتك، ت، ثنإن 
كلسالث،ّن، شنؤإن غدأ، وتحب، اليوم تكره فيما 
وتكرهاليوم تحب، فيما المؤمنين أمتر وأنن، الثوم 
غدأ.

بنعمر وأنا اليوم، كلمتي بل عمرت مقال 
٠غدا وأحب، اليوم أكره فيما لعزيز ١ عبد 

عنبالسؤال الأوزاعي إلى نرد كانتح الرسائل أن أي• ^١، 
حالهم؟وهذه الحكام هؤلاء مع اإجهأد جواز 

أحكامه.واساع أمره إلى يردنا أي• بثك،• أن أى 
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تقلبنايحب وفيما ، ألمتنا طاعنته محي افه جعل 
والسلامآمين، ، ومنواتا 

٢(.٠ ٠ / )ا والنعيول« >>الجرح )١( 
الحق،محول في الأوزاعي الإمام قوة الرسالة هذه تسن )٢( 

وغيرلمين مالناس حقوق عن ١^٢^٤ في ومكانته 
منالشكوى فكتب الناس مرحع كان وأنه لمين، م

.إله• تصل الحكام 
تسويةبعد قبره على الساحل والي وقف المعنى، ولهذا 

وقال:عليه التراب 
منتفئة أشد لك كث لقد فواف عمرو، أبا الله رحمك 

•فليصير بعدك ظلم فمن ولأُيا، الذي 
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الصفحةالموصؤع 

٩الأو3اءي الإمام ترجمة 
١٩شهادات 
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اكسةايدضدع

لخشؤعا— 
يالكايرى ا م- 

^JLjلعلم ا- 
السوادليس —

الأماء_زإرة

الحديث

الللنام 
ّجقبمن الاعتار 

الصلاةإصاعة 

الصمت

ءريزْامور 
إحلاصيلأ الوعفد 

ثاض يذكر لا رنت 
منهحير 

الجدل

القلبعس 
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ابمفقه 
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