




فإفآؤص
رم

وأتمالصلاة وأقفل العالمين، رب ض الحمل 
للعالمين.رحمة الميعوث محمد محيينا على التسليم 

أجمعين.وصحبه أله وعلى 

يوص؛

فيارمعالم سلساله من ة الخامالحلقة هي هذه 
الكريم.القارئ يد إلى تأخذ والدعوة،ا الترسة 

#أبودينار بن محلمة الإمام الحلقة هذه وصاحب 
فيها.والواعقد . اممه رسول مدينة عالم حازم® 

هزلأءترحمة إلى نقمي لا الة السلسوهذه 
نظراتهممن الاستفادة إلى تقصد ما بمقدار الربين، 
وكفيةيعالجونها، التي الأدواء على والوقوف التربوية. 

المعالجة.هانْ 

فيواحدة ال|سلين تنتاب التي فالأمراض 
مظهرها.الزمن مرور مع تغير ؤإن أصولها، 
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المربينالأساتذة هؤلاء إلى الرجؤع كان ولذا 
هذهأمر بهمه لمن لازما أمرآ خبراتهم من والاستفادة 

دسهإلى الدهموة مهمة إليه اض أوكل من أو الأمة، 
المهمة.بهذه وكرمه 

موعظة،لكل عنوان وصع على حرصتا وفد 
كلمصدر وذكرت فيها. ة الرنيالفكرة يوضح 
.، موءظةأ 

ؤول،المنعم إنه له خالصة أعمالنا اش جعل 
العالمين.رب ف الحمد أن دعوانا وآخر 

اه ٤١٨الأولى جمادى 
٢١٩٩٧أيلول 

ماإمحلمحتا..مح

للحافظالأولياء حلية كاب من نهر مرجعه أذكر لم وما 
.٢٥٩.الأصفهانى'ا/هآآ 





كانالزهري: فقال حازم، أبي كلمات بعض للزهمري 
.هدامثل يحن أنه ظننت، وما جاري، حازم أبو 

آصالهحازم أبو الزبيري: اش عبد بن مصعبا قال 
أشقر،ركان ليثا بني مولى وهو رومية، وأمه فارمي، 

أحول.- أحدب، أي - أفرز 
العصرويعد الفجر يعد يقص كان • معد ابن قال 

•المدينة مجد فى 

وفاته.منة في اختالف، وقد 

بعاجعفر، أبي خلافة في مات معد: ابن قال 
الحديث،.كثير ثقة وكان قال: ومئة. أربعين سة 

ومائة.وثلاثين ثلاُث، منة مات الترمذي: وقال 

ومائة.وثلاثين حس منة حليفة: وقال 

وأربعينأربع ستة مات معين؛ بن يحيى وقال 
ومائة.

الستة.الكتب، في وأحاديثه الذهبي; قال 
ءهلرف،؛بن محمد قال 

الموتحفره لما الأضج حازم أبي على لحلنا 
تجدك؟كم، فقلنا! 





حازمأبي س ١^^ محاور 

جميعآ،الوعاظ عند مشتركة الوعظ محاور 
مقاصدؤإيفاح السوي، الطريق بيان حميعا فغايتهم 

الأمراضومعالجة الأجرة، بوالتدكير الشريعة، 
الاجتماهمة.

إصافة- به الخاصة أمراصه مجتمع لكل كان ولما 
واعظممل كان فقد - الماُة التركة الأمراض إلى 

غيرهاعلى وتقديمها الجوانب بعض ؤإيثار اهتماماته، 
المجتمععاليه يقرصه الدي الأولويات، سالم بحسب 

الواعغلالمالم ثقافة ذلاك< في يشارك فيه، يعظ الذي 
الباطة.والأمراض الظاهرة ؛الأمراض حبرته ومدى 

أبىمواعفل من عاليه الوقوف نير ما درامة وبعد 
بالأمورءندْ الوعفل محاور تحديد يمكنني حازم، 
التالية:

الدتيا:عن الحديث - ١ 
التيالأمور مقدمة في الدنيا عن الحديث يعد 
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يقول:الطلوب؟ فا كذلك، الأم كان ؤإذا 
نيأي - هذا غير في أنفسنا معاتبتتا لذكن ولكن 

شيثانأخذ أن إلى حبها يدعونا لا أن - الدنيا حب غير 
تعالى.اش أحبه شيثا نمغ أن أو تعالى، الله يكرهه مما 

لن.اده_ا،الدنيا كره عن النظر يمرق وهكذا 
ماوكره اض أحبه ما بحب مرتبطا الأمر ؤيجعل 

العمل.ساحة هي إنما والدنيا الله، كرهه 

ب1ومموف:الأمر - ٢ 
وأهدافهم،الوعاظ غايات في يابتؤ محور وهو 

الأياتبه جاءت الدين، هذا أركان محن أمر هو بل 
الثريفة.والأحاديث الكريمة 

قبولعن أعرصتا المقوس أن حازم أبو وبرى 
والهيبالمعروف الأم لتلقي تابلة تعد ولم المصح، 

٠المنكر عن 

وأولالأمر، بهذا المام على ممر فهو ذللث، ومع 
فإنأعرضوا، قل الماس كان فإذا ه، نفإلى يوجهه ما 

يقول:• • قابلة نفه 

أريدوما موضعا، االموءظة أرى وما لأعغل، إني 
نفى.إلا بذلك 





منفرد أى انحراف يثبه4 لا العالم فانحراف ، والتوجيه 
والعالمالنبرة، لعمل امتداد العالم فعمل الناس، بمة 

أفعاله،إلى الناص ينفلر القدوة، مكان في دائما 
.. أقواله ويستمعون 

الكريمةالعالة الصمات نه تتوفر أن ينبغي فالعالم 
الدنياتكون ألا I مقدمتها ولي مهمته، اداء يتتلح حتى 

إليها.عي يالي أهدافه من 
.دنيا علمه على يأحد لا الدي هو فالعالم 
الدنيا.لأهل علمه يحمل لا والعالم 

.الأمراء أحب من العلماء وثر 
فريقازمن كل وفي دائما العلماء في أن وبما 

التيالمكانة تهويهم تأو الأمراء، أبواب تهويهم ت
النؤئفهالا . . السلطة رجال أو الأمراء عليهم يضفيها 

بهأحق وهم والتوجيه، النصح إلى بحاجة الناس من 
س

منبها بأس لا احة مالقضية هازه أحدت وند 
الزهريالإمام إلى رسالته وكانت، حازم، أبي اهتمام 

القضية.هدْ فى موقفه تمثل 

كانولكنه بحق، المدينة عالم الزمّى كان وقد 
•أعطياتهم• ؤيمل إلهم يذهب الدولة، رجال من قريا 
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اعظ
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Iتعالى قال 

ه.آئتة ثإو؛زعهلت تكمة -أره سيئ .!ق 
[١٢٥النحل: زمورة 

تعالى:وقال 

•ه ثنجعا محولا آسهم ؤتح لهنّ ومل ؤدءظ4م 
[٦٣الماء: ]سورة 





تحمال ثلاث فيك يكون حتى عالما تكون لا 

•فوقك س عر تغ -لا 
دونك.م تحقر -ولا 

دنيارا،.علمك على تأخذ لا و- 

الاحرقعن يشغل ما 
■حازم أبو قال 

تجدفانك الاخرْ، كثير عن يشغل الدنيا يسير 
مناهتماما أشد لهو حمى غيره، بهم ه نفيثغل الرجل 

ه.نفبهنر الهم صاحب 

اصانرتمح عندما 
•حازم أبو نال 

عزمؤإذا الكبائر، تغفر الضمائر، تصحيح عند 
الفتوحل٢،.أئه الآ'ام ترك عر انمد 

اللمانحفظ 

•حارم أبو قال 

A/1؟.البلاء أعلام سر )١( 
عليه.ئتح أي الفتوح; أنه القلب، يمظأ الفتوح; )٢( 
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منهحففلآ أمحي يكون أن للمؤمن ينبغى 
قدميهلموصع 

الصوقف.ن امحوف 
٠حازم أبو قال 
منالأرض أهل بامن الماء من مناد تائي لو 

ذلكحضور من الوجل عليهم لحى المار، دخول 
اليوم.ذلك ومعاينة الموقف، 

كذاحطيأيه أهل يا 
Iنفه مخاطا حازم أبو قال 

أهليا القيامة! يوم ينادى - ه نفيريد - أعرج يا 
أهليا ت ينادى ثم معهم، فتقوم وكذا، كذا خعليئة 

أنتريا> - أعرج يا - فأراك معهم، فتقوم أحرى، حهليئة 
حطيثةكل أهل ْع تقوم 

أنيريد الذي المرصع من يتثبت كما ان الإنأن ت معناه ( )١ 
•٠ رجله فتنكر دد|مه ترل أن من خوفا عليه، قل.محه يضع 

نيسبا اللمان زلة نكرن ظد آكد، أمر اللسان نحففل 
الآ>ة.ني أو الدنيا، ني الإنسان ملأك 

ؤيعتفها.ه نقيحاب فهو كثيرة، أخطاءه أن يدلك يريد )٢( 
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الإنمانأعداء 
_تمتندد إنك ت له قيل وقد - حازم أبو قال 
عثرأريعة ترصدني وقد ، أنثيي لا لي وما ٠ قال 

عدوأ:

يحدنى،وموْن يغتدي، ذثيهلان I أربعة ما أ- 
يغضي•ومنافق بمتلي، وكافر 

والحر،والعطش، الجؤع، فمنها العثرةI أما و- 
والفقر،والمرض، هرم، والعرى، والبرد، وال

أحدولا تام، لاح ب إلا أءليقهن ولا والنار• والمويت،، 
التقوى.من أقفل ملاحا لهن 

واساسه 

•حازم أبو قال 
فهمح،وجل، عر اض من تفرب لا نعمة كل 

١٢^.

الدنياحقيقه 

•حازم أبو قال 

'U/Yالجوزي لأبن الصنوة صفة )١( 



،•ذأٌانيأ بفي وما فحلم، الدنا من مضى ما 
وفال:

يحزنولم ;رخاء، فيها يفرح لم الدنيا عرف من 
بلوى•على 

اممسْوعظمح 

■حازم أبو قال 
أريدوما موضعا، للموعظة أرى وما لأعنل إني 

1لأنفيرآ/بدلك 

الاحرقبميزان امحظر 

•حازم أبو قال 
الاحرْ،في معك يكون أن تحب الذي انظر 

ثممعك يكون أن تكره الذي وانظر اليوم، فقدمه 
اليوم.فاتركه 

والمعي؛ ٩٩،"/الملأء أعلام صير )١( 
الذاكرة،ض إلأ وجود ل يعن لم لأنه كالحلم، يصح مضى ما 

الرند تحنق ند أماني، نهو يعد، يأتي لم الذي وعو بقي وما 
•تحقق 

القابلةالمقوس ت، ليإذ ، لالواج_، أداء يعظ إنه أى )٢( 
٠ه لتفالوعقل يقي ولذا موجودة، ليتصيحق 
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الآسهارغلاء 

حازم،أبا يا ت له فقالوا أتوه أنهم حازم• أبي عن 
المم.غلا قد ! ترى!أما 

يرزقاالذي إن ذس؟ من ، يغمكم١ وما ت نقال 
•الغلأءأى في يرزقنا الذي هو الرخص، في 

يسوءوْا سز ما 

•حازم أبو نال 
شيءبه ألزق ونل. إلا يسئك، شيء الدنيا في ما 
يسورك.

واوونيأالدين مونه 

•حازم أبو نال 
والدنيا.الدين مؤتة اشتدت 

وكف؟قل: 

الدنيا،وأن أعوانا، عاليه تجد فلا أن تال: 

والحزن٠الكرب الغم: )١( 
.yT<\/Tالأولياء حلة )٢( 
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قدماجرآ وجدت إلا منها، ء ني إلى بدك تمد فلا 
إبأ١زمحبقك 

اساءلقاء 

لقيإذا الزمان: من مضى فيما كانوا العلماء إن 
غنيمة.يوم كان العلم في فوقه هو من منهم العالم 

ذاكره._، هو من لقي ؤإذا 

•عله يزْ لم دونه هو من لقي ؤإذا 

الاسلآ،.فهلك الزuن، هذا كان إذا حش 

اساءوشر الامراع حير 

وعندهفأتاه حازم، أبي إلى الأمراء بعض أرسل 
ومرصا•والزهري الأفريقي 

حازم.أبا يا تكلم ت له فقال 

حازم!أبو فقال 

.٩٧ا■/النلأء أيلام سر )١( 
Mrfrالأوبء حالين )٢( 





أحي؟ابن يا هو وما غال: 
الدنيا.حبي ت قلت 

ماالشيء هدا أن - أخي ابن يا - اعلم • لي فقال 
إلي،تعالى اض حببه شيء حب على نفي أعاتب 

إلينا.الدنيا هده حب قد وحل عز اض لأن 
الأن هدا غير في نا أنفمعاتبتنا لتكن ولكن 

الاه،يكرهه شيء من شيئا ناخد أن إلى حبها يدعونا 
فعلنانحن فإذا اض، أحبه شيء من شيئا نمنع أن ولا 

إاuل١/بايضرا لا ذلك، 

الأحوةعلى اساظ 
•حارم أبر تال 
دنياه.في محخالهلته فأقل اض، قي أخا أحببت إذا 

ممالىالد سر 
•حازم أبو قال 
تعصيه،وأنت، ، علياانأ نعمه يتاع ربلث، رأيت إذا 

فاحدرلأى.

البلاءمرأعلام )١( 
.١٠١ا"/البلاء أعلام مير )٢( 
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JWIرأس 
مالك؟ما ت حازم لأيي قيل ت نال سنيان عن 

أيديفى مما ؤإباسى تعالى، باض ثقتي قال؛ 
الأس"•

مديقسرك بمر 
*حازم أبو قال 

والننلرراحة، للحري ولا صديق، للملوك ليس 
الخولل٢/هح العراف قي 

انموت؟العاصي سب ْض 
•حازم أبو نال 

تحبله; قيل فإذا بالمعاصي، يعمل ارجل تجد 
عندي؟ما وعندي وكيف لا! ت نال الموت؟ 

العاصي؟من تعمل ما تترك أفلا • له فيقال 
حتىأموت أن أحب وما تركه، أريد ما فيقول؛ 

لأم.أو 

١.• u/yالمقرة صفة )١( 
.٩٧أ/اليلأ.، أعلام سر )٢( 
٦إ٩^.النلأء أعلام سر )٣( 
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حتىولدم. ثم زوجته، ثم بلاء، في منه هي جنبيه• 
صوتهمعون فيسرور، لفي ؤإنهم بينه ليدخل إنه 

مماتحيد دابته إن وحتى ،، ل منه ئزنا عنه، فينمرون 
الجدار،على غينزوي ليراه كلبه ؤإن بالحجارة، يرميها 

.هنهأ٢، ليفز قتله إن حتى 

الشرأهل أو الخير أهل 
أميرعلى حازم أبو دخذ قال؛ عيينة ابن عن 

تكالم.ت له فقال المدينة، 

الخيرأهل أدنيت إن سابلث،، الناس انفلر ت له فقال 
أهلذم، الثر أهل أدب، ؤإن الشر، أهل ذم، 

الخرص■

اللؤيانسوق 

•حازم أبو نال 
عندهنفق إن • الأموال، من ّووا الإمام إنما 

الحق.جاءه الحق عناه نفق ؤإن الباطل، جاءه الباطل 

مه.حونا أي )١( 
النلأءأيلام مير )٢( 
.١٠آ■/•اكلأء أعلام سر )٣( 
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اسابميرعْل
•حازم أبو قال 

الفعلومن بالعلم، العمل من الناس رصي 

امنامحير 
•حازم أبو نال 
الخير.يأتيك الموت بعد آدم• ابن 

العسغاتكتمان 

•حازم أبو نال 
.،ستاتك تكتم مما أشد حناتك، اكتم 

اسظعااىانمين
لجالسائه!حازم أبو قال 
كمادينه، "هملى أحدكم يتقي أن منكم رصيت لقد 

علىيض 

,١٠آ■/• البلاء أملام ص )١( 
أ/لأ.البلاء أعلام وسر ، T'YT/؟'الأولياء حيت )٢( 
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بهمابمى لا 
•حازم أبو قال 

الغيب،بفلهر اض يخاف لا بمن تقتد لا بني يا 
الشيب.عند بملح ولا العيب، عن يعف ولا 

واثهوىالعلم 

حازم:أبو قال 

وهوإلا الثمي، فيه تطلع بوم من ليس إنه 
نييتغالجان ثم وهواه، علمه فيه آدم ابن على يغدو 
غنمفيوم هواه علمه يغلي، فيوم الدابتين، تغالب صدره 
•جرمه جرم فيوم علمه هواه يغليا ليوم غنمه، 

وتال:

عدوك.تقاتل ممن أشد هواك قاتل 

عرؤإنما ا بالدين استحقاقا ليس حازم، ابر تصده الذي وهدا 
ابرعبر حتى الفرس، ني بالدين الاعتمام انخفاض دى ليان 

اعتمامهممع بدينهم الناص اهتمام اري نإذا رصاه ءن حازم 

وحرة,تأصم، كلمة زلكلمة 
٣١







مهاتصل لم نفاقها يوم جاء قل لو فانه ادها، كأوان 
•لأإوملُلألدهم 

ااعسهاوساه 

■حازم أبو مال 
أنفعتعل حسنة عمل ما يثة الليعمل الرحل إن 

عليهأصر نهل سيئة عمل ما الحنة ؤيعمل منها، له 
."V

يعملها،حين تره الحنة يعمل العيد أن وذلك 
غترْ،عش فضلا لها له أن ليرى فيها، فيتجبر 

كثيرأ.عملا معها ويبممحبعل يحبهلها أن تعالى الاه ولعل 
يعملها،حين تؤوه اليثة يعمل حين العبد ؤإن 

المحةكرك تحصيلها، إمكان رنت اد بالكأراد لعاله )١( 
أماتحصيلها، على القدرة للإنسان يكون حيث، والمريخ، 

معهالإنسان تطع يلا الذي الوقت فهو نمانها، وثن 
يعهوتممد العومحت، بق يالذي كالمرض . ذلل؛، تحميل 

الأعمال.تحميل على المدرة 
حينالإمكندري اش ء1لاء ابن حكم قى الممى هذا ورد )٢( 

أورثتطاعة من حير وانكسارا، ذلأ أورثت، معمية ت نال 
>أواسكبارأ.
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ؤإنالنه فيلقى وجلا. مها يحدث تعالى اش ولعل 
باق.جوفه لفي خوفها 

ّطم:ث:؛:ًب
رأيتؤإن اعالنته، خيرأ يهما رأيت إن ت فقال 

سترته.شرا يهما 

JU : الأذنين؟شكر فما

 Iممعنؤإن وعيته، خيرآ يهما سمعت إن قال
لمته.شرآ بهما 

اليدين؟شكر فما ت قال 

تمنعولا لك، ليس ما يهما تأخذ لا قال؛ 
فيهما.هو ض حما 

البطن؟شكر وط قال: 

ءال٠ا.وأعلاه طعاما، أسفله يكون أن قال؛ 

الفرج؟شكر وما قال: 

لمثيجههرم ؤمآل؛را تعالى• القّ ثال كما قال' 
وتمقثم ككن ما أز وجهم عق إلا و كفتجأ 

٣٠



آتادرف،J؛j ئآثيثا ئتلش ؤثمآء أثق تن . مأرة؛ك ؟
نال:فاثكرالرحاون؟

عماله،بهما امتعملت غبطته متا رأيت إن تال٠ 
فهشاكر وأتت عمله، عن كففتهما مقته متتا رأيت ؤإن 

عردجز•
أعضائه،بجمع يشكر ولم بلسانه ينكر محن ذأُا 

فلمه. يلبولم بطرفه فأحد كساء له رحل كمثل ذمثله 
والمطر.والثلج والرد الحر من ذلك يضه 

الراحت
المودة.ت قال القرابة؟ ما حازم؛ أبر متل 

الموافقة.تال: اللذة؟ فما له: نيل 

تال:الراحة؟ فا نتل: 

اهاجرحب 

•حازم أبو نال 

٠٠٧ ٥ ت المومثون محررة )١( 
اJال.الضرئرةالجدة: )؟(

٣٦



أنمن لك حير لم، المعيرك يبغضك أن 
الناحر.- يحبك 

اشمعاصي 
•حازم أبو مال 

إلىتنفلر حتى ئناصبنه، ولا رحلا، تعاديى لا 
نة،حمريرة له يكن فإن اف، وبين بينه محريرته 

مريرةله كانت ؤإن ، اعداوتك< ليخذله يكن لم اف فإن 
أكثربه تعمل أن أردت ولو اوته، مكفاك فقد رديئة، 

مدرل١،.لم اض معاصي من 

الناسوموى اش موى 
حازم;أبو فال 

أشدالماس، تقية من اض يتقي لا الذي يلقى لنا 
تقاته.من وحل عز افه تقي الذي بلقى مما 

ا"/خا<.الشلأء أيلام سر )١( 
أنللإنسان بمكن لا إذ بالكلة، الاس عداوة ترك وكأنه.ريي 

حسنعووأ من كان فإذا الاخرين. رار على يطلع 
سيءكان ؤإن الشر، من تمنعه الحسنة مررنه فإن السررة، 

أذاه,يكف كملة معاصيه نإن ررة ال

٣٧



اهراء
حازمأبو قال 

فتعرفهرجلا حمض فى القرآن حامل ترى كنت 
القراء،هم الذين القراء وأدركت، القرآزرا،، ممعه قد 

•حراء ولكنهم ، بقراء فليسوا اليوم قاما 

الدنيأمن التجاة 
-الدنيا ذكر وقد - حازم أبو قال، 

مايضر ما منها، أصبنا ما ثر من نجونا لئن 
ماطاو_ا فما فيها، تورطنا قد كنا ولئن منها، عنا زوي 

حمؤا•إلا منها في، 

اسلأهل ١^ ممل لا 
منمجلس وش ^١٠^٢، ١١في حازم أبو حرج 

حتىائتنا أن الأمير؛ إليه بعث الطريمح،، في المجالس 
تإليه فكتب، وتحيننا. اتللث، ن

الدينيحملون لا العلم أهل أدركتا اش، معاذ 

وخوفه.خشيته من الهزال أصابه أي ممعه؛ )١( 
العدو.لقتال الصيف، في تجّج التي الرئة وهم، ، ٢١

٣٨



فإلذلك• فعل من بأول أكون فلن الدبا، أهل إلى 
حاجةلك لكن 

ازددتلقد ت قال ثم منه واستمع له رمأ إليه فجاء 
كرامة.بهذا علما 

والقينالشك 

_تالملك عبد ين سليمان يعقل وهو - حازم أبو نال 

يقينلا بشك أشبه فيه، شك لا يقينا رأيت ما 
فثه•نحن شيء من مه، 

موعظة

أيايا عقلتي حازم: لأبي العزيز عبد بن عمر قال 
حازم•

نمرأسك، عند الموت اجعل تم اصهلمح تال: 
فيهنخذ اوساءة، نالك نبه تكون أن تحب ما اننلر 
فدعهالماعة، نالك فيك يكون أن تكره وما الأن، 

xwfoالأولكء حلية )١( 



ئيضايظر 

حازمأبو قال 
الأجرة.كير عن يشغل الدنيا يسير 

ادآغكان ؤإن به قاعمل بصالحك الذي انظر 
صلاحاكان ؤإن فدعه، دك يفالذي وانظر للناس، 

صكنم 

•حازم أبو قال 
لهكان وقد إلا الدنيا من شيء ليس أنه اعلموا 

علىبالنصيحة المرء أيها نفك فاثر قبلكم. أهل 
رحلينيد في عالك تخلف، إنما أنك واعلم • ولدك 

له.حممّتا بما قيئقى اض بمعصية فيه عامل 

له.ثمين، بما فيعد افه، بهناعق فيه وعامل 

لمنوبذ اض، رحمة منهم قدت لمن فارج 
.، اشأ رزق منهم حلفت 

النلأءأعلام ّير )١( 
.٤٣٨الأثر رنم  ١٨٣ص لييهقي الكبير الزعد محاب )٢( 



اسخد«ق 

.، ل فاخدمه خدمني رمن ، فاتعبيه 

نتوب؟ْش 

•حازم أبو نال 
الونحن نترب، حتى نموت أن نربي لا نحن 

,حتى تتوب 

ارْاوتعند أمتيه 
حينقال المالك^ عبد أن الأندى: شر عن 

كنتأني وددت سده ثوبه يلوى الأ غورأى - ثقل 
بيوم.يوما' أكتب مما إلا أعيش لا الأ، غ

فقال;حازم لأبي ذلك نذكر 
مايتمنون الموت عند حعلهم الذي ض الحمد 

نيهلهم ما الموت عند نتمنى ولا فيه، نحن 

.١٤الأثر رثم صه\• نله المدر )١( 
.١٦٤*ا/او1نواكيين )أ(
الأّري.الخلفت مروان، بن اللكؤ عد )٣( 
٠١٩١*\/والتنين البيان )؛(



اهاكهتسوق 

موعدكنقال: الفاكهة وق بحازم بر أم 
الجةل١،.

نميأوخر أنا 
حازم،أبا يا له: نقالوا بالجزا;ننت حازم بو أم 

*فاممتر سمين لحم هدا 

ثمنه.عندي ليس ت تال 

•نوخرك نالوا؛ 

ب.أؤ> أنا نال: 

الاس،عن يدي ني بما الغنى مالأن: نال؛ 
•اداسل"آ، أبدى ش مما واليأس 

ميدم/أآا.المد )١( 
*ا/ا"أا.المدالفريد )٢( 
.١٦٤"T/الفرد العند )٣( 

٤٢





ذلكغعالوا ما يأيديهم مما خير بأيدينا الذي أن لولا 

اساءفي 
٠حارم أبو قال 
زويما يصرتا لم أعطينا، ما شر محن عوفينا إن 

الخن؛اغرور 

'حازم أبو قال 
يلماالحق، بغير فيها فعملوا أقواما غرت الدنيا 

وصاروايحمدهم، لا لمن مالهم خلفوا الموت حاءهم 
يعذرهم.لا من إلى 

الن.ىإلى ننظر أن لنا فيتبض بعدهم، خلفنا وفل 
عاليهغبياهم الذي ؤإلى فنجتنبه، منهم كرهناه 

فنستعمالهرم.

.ا/١٣ماله انمدر )١( 
لالجاحظم1آأأ.والتسن البيان )٢( 
٠١٢٧/٣ياخليموالتين ايان )٣( 



الخلالاجتاب 

■حازم أبو قال 
،شغله لكثرة الحلال من الكثير تجنبوا قوما إن 

ليركبواالحلال تركوا الذين يهزلاع فلمكم فما 

والجاهلالعالم 

•حازم أبو قال 
رارتاصءم.اص .ثل رالجاعل،العالم .ثل 

حديدتهمعه والقمر، الشاهق على البناء تجد 
علىعاتقه، على والطين اللض يحمل والرقاص جالما، 
يتكلمفنم ه، نفذهبت، زل لو مهواة، تحنه خشبة 

إلىبها د حتى نمه، ما هول على بها الصعود 

العملعن فشغلهم أوناتهم من يأخذ ما لكثرة أي )١( 

.٢٤١م ألأوبء حلة )٢( 
ينومللذي مساعدا يعمل الذي العامل هو الرناص! )٠١( 

وعع، البناء جهل أصعاف العامل جهد أن والمراد؛ بالبناء. 
الملم.*للما على الحث، 0 ومغمي . أتمر البناء نأجر ذللت، 





نغ

إبليس

•حازم أبر مال 

فماأطخ ولمد م، نما عصي لقد إبليس؟ وما 

الأولادهأ 

مكتئبوهو المديني جعفر بأبي حازم أبو مر 
فقال:حزين. 

JU  حزط؟أراك،كتبا

بعدي.من ولدى ذكرت قال: 

تخففلا ف أولياء كانوا فان تفعل، فلا نال: 
لقواما تبال فلا أعداء، ف كانوا ؤإن الضيعت، عليهم 

مدلأى.

ا-/ا،ه.النلأء أيلام سر )١( 
شيءاكر من يمه لن إبليس يعمي الذك، أن دالمض؛ 

الممع.س شط إدس ل يجلب، لم إبلس، ا»لاع الذي دان 
.٢٣٢الأرفءم حلة )٢( 

٤٧



الملوكعيش 
•حازم أبو قال 

الملائكةدين وليما الملوك، عيش عيثنا 

واسلأنيتانمر 

•حازم أبو قال 
بالمر.العلانية من ؛العلانية، أملك المئ 

.القول من بالقول، أمللئ، والفعل 

ضيغانالادنيا 

•حازم أبو قال 

.٢٣٣ fxالأوبء حلة )١( 
طعامهمتامض يمان الهم يمهم لا أنهم الملوك؛ بعيش الراد 

بهيابالهم يشغلون لا اش، على المتوكلون وكذا وحاجاتهم• 
هذهمن سواء والالولث لهم له، تعالى الد تكفل الذي الأمر 

قرب،عن اض عبدوا الذين لهم الملائكة، دين وأما الناحية، 
كأنكاش )اعبد الشريف الحديث إلى بقوله حازم أبو ؤيشير 

كالخلأتكة.نهو التوى هذا إلى وصل نمن تراه( 
المر؛العلانيةعلانة أن والمض:  ١٠٢٤ r/ الأولياء حلية )٢( 

بالقول،الفعل وارتبامحل بالمر، الخلأنية علاقة من أثوى 
بالفعل.القول ارناط من أكثر 

٤٨



نيئينالدنا وحدت 

طلتهولو أجله، دون أعجله لن لي، هو شيئا 
والأرض.السماوات بقرة 

أنالهولا مضى، فيما أنله لم لغيري، هو وشيئا 
بقي•مما 

لغيريالذي متع كما غيري، من لي الذي يمئع 
ألنفسي؟ وأهلك عمري، أفني هذين أي ففي مني، 

أنقموا
■حازم أبو قال، 

فانهمأولادكم، عالي الضيعة تخشوا ولا أنفقوا 
ؤإناب، حبغير يرزنهم اض فان مؤمنين كانوا إن 

الفسقعر -اعدوهم فلا ظ-قثن، كانوا 

الإخوة

•حازم أبو ئال، 

.١٣٩/٣اJانر١ك؛ين)١(

الإنفاقبالإنفاق: راJراد للثعرانى اJغزين تنمه )٢( 
البر.أعمال فى 







فتكرهونالآحرْ، وخربتم الدنيا، عمرتم ت فقال 
الخراب.إلى العمران من الخروج 

-معري ليت - حازم أبا يا فقال؛ صل-فت، قال؛ 
غدا؟تعالى اغ عند لنا ما 

وجل.عر اغ كتاب على عملك اعرض قال؛ 

تعالى؟اض كتاب من أجده وأين I قال 

فيتي0ٍآلاه ؤ،ت نعالي: اش غال نال: 
•٠٠٠٠؟همء© م ثإة؛انءن 
اض؟رحمة فاين سليمان؛ قال 

.تهؤدر;ق حازم؛ أبو قال 
العرضكيف شعري، ليت ليمان؛ سنال 

غدآ؟اض على 

علىيقدم كالغائب المحسن، أما حازم! أبو قال 
.ءولأ0 على به يقدم كالابق المسيء، وأما أهله، 

بكاؤه.اشتد حتى سليمان فبكى 

.١٤الأية الانفطار: سورة )١( 
.٥٦الأية الأعراف: سورة )٢( 

٥٦



قال

قال

قال

نملح؟أن فا كيف حازم أبا يا ت فقال 
كرنوتم، الصلف عنكم ئدعرن •' نال 

.القضية فى رتعاللون بالسوية، مون وتق، ؛المروءة 
ذلك؟من المأحد وكيفخ حازم، أبا يا قال؛ 

أهاله.فى بحقه وتضعه بحقه، تأحد0 
الخلائق؟أفضل من حازم، أبا يا 

•المروءة أولو 
العدل؟أعدل فما قال: 

وتخافه.ترجوه من عند صدق كلمة قال؛ 

إحابة؟الدعاء أسميع فما قال؛ 
للمحسنين.المحن دعاء قال؛ 

الصدقة؟أقفل فما قال؛ 

الالفقير، ١^ يد إلى جهد نال: 
أذى•ولا س سعها 

التكبر.الملف: )١( 
والشرف.المحوة المروءة: )٢( 
العقل.ص: )٣( 
ازل.الملل المقل: )٤( 



الناس؟أىسلا، س حازم، أبا يا قال؛ 
ثمبها، نعمل تعالى، اض بطامة ظفر رحل مال؛ 

علها.الأس دل 

أحمقض مال: 

له،ظالم وهو أحيه هرى في اغتاظ رحل تال؛ 
يدنياه.آخرته ٠^٤ 

وتصيبتمحبنا، أن لك هل حازم، أبا يا مال؛ 
منك؟ونصب منا، 

كلأ.مال؛ 

ولم؟ئل؛ 
نفلا،شينا إليكم أركن أن أخاف إني نال؛ 

النم الممات، وضعف الحياة، صعق افه نيذيمني 
.، نميرأمنه لى يكون 

.وط نملة الاس أكثر أي )١( 
الخل.القلل الأحمق: )٢( 
كدتلقد تجاك أن >رلهملأ نمالى: نوله إلى إثارة هذا )٣( 

رصعف،الحياة صعق لأذتناك إذا تليلأ شيئا إليهم تركن 
الأمراء:محورة نصيراه مالينا لك تجد لا نم الممات 

.٧٥.  ٧٤الآبمان 



•حاجتك إلي ارغ حازم، أيا يا ■' ئال 
المار.من وتخرجي الجة، تدحلمي نعم، غال: 
إلإ.ذاك لمس قال: 
مراها.حاجة لي نما نال; 

لي.اف فايع حازم، أبا يا قال؛ 
أولمائكمن يمان كان إن اللهم نعم، نال 

فخل.أءاJاتكا من كان ؤإن والأجرة، الدنيا لخير فيسره 
•وترصى تحب ما إلى بناصيته 

قط؟!سالمان: قال 

كنت«إن ؛ ت، رأطنبأكثرُت، قد حازم! أبو قال 
عنترمي أن حاحتلث، فما أهله، تكن لم ؤإن أهله، 
وتر؟لها لثس نرس 

فيه؟نحن فيما تقول ما حازم أبا يا سليمان: قال 
•المرمنض أمر يا تعفينى أو • نال 

إلإر.تلقيها نصيحة بل فال: 

المسقهروا آباءك إن المزمين، أمير L قال: 
منمنورة غير على عنوة الملك هذا وأحيوا ، يف، يال

مقتلةمنهم قتلوا حتى لهم، رصا ولا لمين الم
٥٥



وماقالوه ما شعرت نلو عنها، ارتحلوا فمد عفة، 

م؟نل 
■قلت، ما بئس • حلماته من رحل فقال( 
علىأحذ تعالى اف إل، كذث، حازم؛ أبو قال، 

يكتمونه.ولا للناس لمتننه ؛ المثاؤ، العلماء 

.أوصني حازم، أبا يا ؛ قال، 
تعالىافه نزه وأوجز، أوصيلث، ّوفج نحم' نال؛ 

أمرك.حيث ممدك أو نهاك، حيث، يراك أن وعظمه 
قال؛ولى. فلما قام. ثم 

عندتم،وللث، أنقمها دينار، مائة هذه حازم، أيا يا 
ممر.أّثالها 

فكيف،، للث، أرضاها ما وافه وقال؛ بها نرمى 
إيايموالك يكون أن باطه أعيدك إني لفي، أرضاها 

•>ذلأ' عيك ورذي هزلأ، 
لمالام، والالصلاة عليه عمران بن موصّى إن 

حييثي، إل شذنأ اح إن، ال؛ قمدين ماء ورد 
وجل،عز ربه الملام عليه موّى أل ن، ١١ه ينس 

.٢٤الأية ت القمص صورة !١( 



الرعاةتفطن ولم الجاريتان ففطنت الناس، أل يللم 
لام،العاليه شعيب وهو أباهما، فانيا إليه، فطنتا لما 

الخبر.خبرتا٥ فا 

قالثم جائعا، هذا يكون أن ينبغي شعيب! فال 
وغطتأعظمته أتنه فلما فادعيه، اذهبي لإحداهما 

ماآجر لجر؛مح ئذءمحك ؤا ^إى ت فالت نم وجهها 
ماأجر ت ذكرت حين موسى على فشق ه لتا محقيت 

ذك،س بدآ يجد ولم يتبعها، لا أن وأراد لنا، محقت 
وخوف.ثعة مأرض في كان لأنه 

مها•
والعشاءشعيب على دخل حتى معها، فخرج 

كل.فقال: 

•لا مومحى: فقال 

جائعا؟ألت شعيب: قال 

شيئابميعون لا بت اهمل من ولكني بلى، مال،؛ 
يكونأن أخشى ذهبا، الأرض بملء الأخرة •هممل من 
٠لهما سقيت ما أجر هذ.ا 

عادتيهدا ولكن شاب، يا لا، شعيب: نال 
الطعام.ؤإطعام الضيف قرى آبائي؛ وعادة 
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فأكل.مرمى فجلس قال؛ 
حييتك،عما عوصا دينار المائة هده كانت فإن 

أحلالاصطرار حال في الخنزير ولحم والل-م فالميتة 
شركاءفيها فلي لمين، الممال من كان ؤإن محنه، 

فيها.لي حاجة فلا ؤإلأ بيننا، محاؤيت فإن ، رنفلراء 

والتقىالهدى على يزالوا لم إسرائيل بني إن 
فيرغة علمائهم إلى بأتون أمراوهم كانت حث 

تعالى،اف عين من وسنهلوا نكسوا فلما علّهم، 
إلىيأتون علماؤهم كان والهلاعودتج، بالجبت، وامتوا 

فيمعهم فأشركوا دنياهم، في ؤيشاركونهم أمرانهم 
فتنتهم•

تعني؟إياي حازم أبا يا ت الزهري شهاب ابن نال 
تحرض؟يذ أو 

تسمع.ما هو ولكن اعتمدت إياك ما • قال 
تعرفه؟شهاب، ابن يا •' ماليمان قال 

كالمتهما منة، ثلايين مند جاري نعم، ١ قال 
قْل.كلمة 

ولويتني، فناغ نسيث إنك، حازم؛ أبو نال 
لأحبتني.اض أحببت، 
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تنتمي؟حازم، أبا يا ت شهاب ابن قال 
نفك،شتمتك ولكن شتمك، ما ت مليمان قال 

.، اكراة١ كحق حقا الجار على للجار أن علمت أما 

الزهويالإمام إلى رسامحٌ 
الأعرجحازم أبو كب قال؛ عباد، بن الذيال عن 

١^٦:إمح، 
ورحمكالفتن، من - بكر أبا - ؤإياك اش عافانا 

المار.من 

أنبها عرفك لمن يبنى بحال أصبحت فقد 
اشبمم أملتك قد كبيرأ، شيخا أصبحت منها، يرحمك 
عمرك.من وأطال بدنك، من أصح بما عليك، 

كتابه،من حملك مما تعالى اض حجج وعلمثإ 
ه.نبيك منة من وفهملث، ديته، من فيه وفئهلثا 

باسشاءالدارمي ض ني وكذا  f٢٣٤/الحلية في أخرجه )١( 
(.٦٤٧)إمرايل سي انملقة الأخيرة الفقرة 

الحفاظ،من كان التابعين، من الزمري، شهاب بن محمد )٢( 
يالحكامصالته عو حازم، أبو عليه أخنْ وما كريما، وكان 

هذهإليه رجه ولذا وهداياهم، ■مهناياهم وقبول والخلفاء 
الرسالة.
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حجةوكل عليك، أنعمها نعمة كل في بك فرمى 
ذلكغي ابتلى الأنمى، المءس عيك، بها يحتج 

٠^^،قال: وقد عليك، فماله فيه وأبدى شاكرك، 
.كددعدمح، إن ًكعلإ ولن نهًفزتن 

عزاف يدي بين وثمن، إذا نكون رجل أي انفلر 
وعنرعبمها؟ كثف ت عليلثف نعمه عن ألك، فوجل، 
قضيتها؟كما عليكح حججه 

قابلاولا بالتغرير، منلثح راضيا اض بن نحولا 
العلماءعلى أحد كذلك،. ليس هيهات، التقصير، منك، 

0ئجَولأ م تعالى: نال، إذ كتابه في 
•الأية ^^٢، محرم ويآء ثجدوه 

جادلث،قد عالم، ماهر، ، لل( جد إنك، تقول( إنلث، 
منلث،إدلألأ فخممتهم، وخاصمتهم فجدلتهم، الناس 

اضتول عن تدهي، فأين ؛رأيك،، منلث، واقتدارا ، بفهمك، 
ألحيوءؤ، عنبمر جتدلثم ؤه؛آقِ وجل: ز ع

الأية.^^٤، آلبنة ثن"ن عتم أثن يجندل مح( ألئيا 

١^٧.)ا(مورةإيرامم: 
. ١٨٧الأة ممران: ( JTسورة )٢( 
والمانثة.الجدل، فن ني ماهر أي ،: Jl-؛)٠١( 
١.١^٩• الماء: سورة )٤( 
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رحامحبهاغيرك، لها ينظر لا فانه لتفك، فانظر 
غذاكلمن شكرك كيفا وانظر مؤول، رجل حساب، 

٠وكبرآ صغيرآ ينعمه 
فيبدينه جعلك من أمر إعظامك كيف وانظر 

جعلكمن رة لكصيانتك وكيف بخيلا، الماس 
تكونأن أمرك ممن وبعدك قربم، وكتف محتترآ، لكونه 

•قرمحا منه 
محنويتقجل ؟ تك نعمن تنتبه لا مالك، 

لهأحيي واحدآ مقاما ض فم، ما وافه ت فتقول عثرتالثؤ، 
.بامحللأ فيه له أميت، ولا دينا، فيه 

واستودعك،كتابه، استحمالك، لمن شكرك إنما 
تعالى!اطه قال الذين من تكون أن يومنالث، ما عالمه، 
^١ءض أثدون ١^٠ َوروأ قف تدس ط >ثظف 

آمح<الأ;ةص.
مابالرحيل، أوذنت، ند مقام، دار ني ك إنك 

علىانمنيا مع كان لن محلوبى أقرانه؟ بعد المرء بقاء 
إنكبعدم، من ذنوبه وتبقى يمو>تإ من بؤس يا وجل، 

لئ،.نفعلى لوارثلثإ تومجر؛النظر لم 

نعاسلئج.أي نعستلث،؛ )١( 
.١٦٩الأية ؤ: الاعرانمررة )٢( 
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وJع٠لرنبرأيك يقتدون صاروا أن I بك وكلفهم العامة، 
وليسحرموا، حرمت ؤإن أحلوا، أحالك إن بأمرك، 

فيفيما ورغبتهم عليك، إكبابهم ولكن محدك، ذلك 
وعليهم،عليك الجهل وغلبة عملهم، ذهاب يديك، 
ومنهم.متك الدنيا ومحللب الرياسة، حب ومحللب 

الناسوما والغرة، الجهل من ب أنتا ما ترى أما 
مكاسبهم،عن بالثغل ابتليتهم والفتنة؟ البلاء من فيه 

همأنموتاقت عليك، العلم أنر من رأوا يما وفتنتهم 
الذيمثل منه ؤمحلغوا أدركتا، ما بالعلم يدركوا أن إلى 

البلاء وفي، ، معرْ يدرك لا بحر في بلث، فوقعوا بالغت، 
المستعان.ولهم وللث، لتا فاض ، فيرم يقدر 

جاهان:الجاء أن واعلم 
لأوليائه،أوليائه يدي على تعالى اف يجريه جاه 

نعتهمحاء ولقد شخوصهم، الخافية ذكرهم، الخامل 
١على  الأحمياءيحب، اف ءإن .ؤ.' اف رسول، ن ١ 

شهدواؤإذا يفتقدوا، لم غابوا إذا الدين الأبراء الأتقياء 
كلمن يخرجون الهدى، مصابيح قلوبهم يعرفوا، لم 

اففال الذين اش أولياء فهولاع ، مثللمةا،ر سوداء فتنة 

MA/rالأويء حلة نى أخرجه )١( 



ئمآممثث خب إة ألا آثث خب ت بهم تعالى 
.٢١^^اتئل،رن 

لأوليائه،أعدائه يدي على تعالى الله يجريه وجاه 
اواسفيعفلمهم لهم، ئلوبهم في افه يقدنها ، وت'^ 

أيديهمفى فيما الماس ؤيرغب لهم، أوس بتعفلمم 
إةألا ، ٣١خث، إلههم لهه أولنك ربة 

•^^٣، تكملأ لإ ألقلي، خب 
عاشلمن بنقر ممن تكون أن أخوفني وما 

معزولةرزقه، في عليه مثتورأ دينه، في عليه ورأ ت م
ثيابه،عتفوال، قي الفتن عنه مصروفة البلايا، عنه 

حتىدهره، بدلك فعنى شهوته، وكمال حليم، ونلهور 
وانمهلعتنوته، وضعفت عفلمه، ورق سنه، كبر إذا 

فلزمتهفتوح، ثر انمذيا عاليه فتحتا ولاته، سهوته 
وصمن،زهرتها، عينيه وأعثست، فتنتها، وعلقته تبعتها، 

منفعها.لغيره 

هذاوأحر الغبن، هذا أبين ما اممه بحان ف
الأم•

.٢٢الأة اJجادلة: سورة )١( 
والتودد.الحب، المقة: )٢( 
.١٩الآة اوجادلأ:سورة )٣( 
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الزمينأمير ذكرت فتتها، ؛، JUعرضت، إذ فهلا 
عليهخاف حين - معد إلى كتابه في عنه الله رصي عمر 
معدعلى الله فتح عتدما فيه وقعت الذي مثل 

حتىفيه، أنت مازهرة عن فأعرض بعدت أما
بطونهملاصقة أسمالهم، في دفنوا الدين الماصين تلقى 

تفتنهملم حجاب، الله وبين سهم ليس بظهورهم، 
أنلبثوا فما فهللبوا، رغبوا بها، يفتتتوا ولم الدنيا 
.لحقوا

منككبر في هدا مثلك من بغ الدنيا كانت، فإذا 
الحدثيلوم نمن ، أحللث، وحفور علملثا، ورسوخ 

رأيه،في الم1فونلا، علمه، في والجاهل سنه، في 
عمله؟في المدحول 

وعندالمعول؟ مجن على راجعون، إليه ؤإنا ض إنا 
إلهوقكو محصيبتا، الله عند نحتب تعتب؟ الممحن 

مماعافانا الذي اطه ونحمي منالث،، نرى وما بثنار 
،.وبركاتهلادثه ورحمة عليك والسلام به، ابتلاك 

والعتل.الرأي الضعيم، المأيون؛ )١( 
الحزن.البث: )٢( 
.٢٤٩مأ/ا-؛آ_ الأولياء حلة )٣( 
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