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لر!صجمصآلرآ!إلله

كريميايسررب

ونصبسبيلا،بالمحبوبالظفرلىإالمحبةجعلالذيللهلحمدا

لىإالنفوسبهاوحركدليلا،المحبةصدقعلىلهوالخضوعطاعته

العلويلمالعاواودعهاوتحصيلا،لطلبهاإيثاراالكمالاتانواع

وقبولا،وإمدادا1(يجادا)إالفعللىإالقوةمنكمالهلاخراجوالسفلي

تخصيصاتهاغايااشرفلىإالعاليةوالعزماتالساميةالهممبهاثارو

بقدرته،يشاءولمايشاءكماالقلوبعليهاصرفمنفسبحانوتأهيلا.لها

بينقساماونواعاوصرفها،بحكمتهحيكللهخلقمابهاواستخرج

كانمخطئانصيبا،لمحبهمحبوبكلفجعلتفصيلا)2(،وفصلها،برييه

محببينفقسمهاقتيلا.أومنعمابحبهوجعلهمصيبا،أومحبتهفي

محبو،الصلبانومحب،النيرانومحب،الاوثانمحبو،الرحمن

ومحب،الصبيانومحب،النسوانمحبو،الاخوانومحب،الأوطان

وفضل.القرانومحب)3(،لحانالاومحب،الايمانومحب،الائمان

فبالمحبةتفضيلا،المحبينسائرعلىورسولهكتابهومحبةمحبتهأهل

.إعدادا""تقرأانويمكن،يجدادا"ا":ش(1)

تفضيلا"هوقضلها":ش)2(

".الإيمانومحبالاحانمحب":شفي)3(



ولها،المخلوقاتفطرتوعليها،والسمواتالارضوجدتوللمحبة

واتصلتتها،غايالىإلحركاتاوصلتوبها،الدائراتالافلاكتحركت

نيلعلىوحصلتبمطالبها،النفوسظفرتوبهابنهاياتها،بداياتها

لهاوكانسبيلا،ربهالىإواتخذتمعاطبها،منوتخلصتماربها،

الايمانطعموذاقت،الطيبةالحياةنالتوبهاوسولا،مأمولاغيرهدون

رسولا)1(.وبمحمدديناوبالاسلامرباباللهرضيتلما

بربوبيتِه،مقرشهادةلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو

معترف،بطاعتهلهمذعن)2(،بمحبتهإليهمنقاد،بوحدانيتِهشاهد

ا[]2طامع،ورحمتهلعفوهمؤمل،وخطيئتهذنبهمنإليهفار)3(،بنعمته

يتخذولاربا،سواه)4(يبغيلا،وقوتهحولهمنإليهبريء،مغفرتهفي

انتقالاعبودييهعنيروملا،إليهملتحبه،عائذوكيلا،ولاوليادونهمن

وأمينه،خلقهمنوخيرته،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدتحويلا.ولا

وأعظمهم،وسيلةإليهالخلقأقرب،عبادهوبينبينهوسفيره،وحيهعلى

عليه.وأكرمهم،إليهوأحبهم،شفاعةلديه)5(وأوسعهمجاها،عنده

)34(.مسلماخرجهالذيالمطلبعبدبنالعباسحديثلىإالمولفنظر(1)

".لمحبته":ش)2(

".بنعمه":ش)3(

".يبتغي":لثى()4

"."واسعهم:ئر)5(



المستقيمصراطهوإلىداعيا،لجنةاوإلىمناديا،للايمانرسله

منكركلوعنامرا،معروفوبكلساعيا،ومحابهمرضاتهوفيهاديا،

ناهيا.

الذلةوجعل)1(،وزرهعنهووضع،صدرهلهوشرح،ذكرهلهرفع

)3(،المبينكتابهفيبحياتهوأقسم)2(،أمرهخالفمنعلىوالصغار

والتشهدالخطبفيكمامعه،ذكراللهذكرفإذا،باسمهاسمهوقرن

عبدهانهيشهدحتىأذانولاتشهدولاخطبةلاحديصحفلاوالتاذين،

اليقين.شهادةورسوله

ويشهديلوحميموناللهمنخاتمللنبوةعليهأغر

أشهدالمؤذنالخمسفيقالإذااسمهلىإالنبياسمالالهوضم

وهذامحمد)4(محمو3العرشفذوليجلهاسمهمنلهوشق

وضحوالطرقأقوملىإبهفهدى،الرسلمنفترةحينعلىأرسله

بحقوقه،والقيام،وتوقيره،وطاعته،محبتهالعبادعلىوافترض،السبل

.الانشراحسورةفيكما(1)

عمرهابنعن29(،05)2/مسندهفيأحمدأخرجهالذيلحديثالىايشير)2(

72[.لحجر/]ا(تعمهونممكر!هن!لىإنهملعمرك>:لىتعاقولهفي)3(

اللدنية"المواهب"عننقلا(1/901)"الادبخزانة"فيثابتبنلحسانالابيات(4)

برواية338()ص"ديو]نه"فيمقطوعةضمنمنهاالثالثالبيتويوجد(.155)3/

.السكري



مطمعفلا.طريقهمنإلالاحديفتحفلم،الطرقجميعالجنةإلىوسد

خلفهكانلمنإلاالعقابوبيلمنوالنجاة،الثواببجزيلالفوزفي

وولدهنفسهمنإليهأحبيكونحتىعبديؤمنولا،السالكينمن

.(1)جمعيناوالناسووالده

كما،عليهالمؤمنينعبادهوجميعورسلهوانبياؤهوملائكتهاللهفصلى

ولاانتقالاعنهتروملاصلاة،إليهودعاب[]2،بهامتهوعرف،اللهوحد

كثيزا.تسليماوسلم،الطاهرين)2(وصحبه،الطيبيناالهوعلىتحويلا،

القلوبهذهجعل-أسماؤهوتقدست،ثناؤهجل-اللهفانبعد،أما

والفساد،للغيأوعاهاوشرهاوالرشاد،للخيرأوعاهافخيرها،وعية

المأوى،جنةبمخالفتهلتنالبمخالفتهوامتحنها،الهوىعليهاوسلط

النفسمركبوجعله،تلظىنارابمتابعتهللجنةيصلحلامنويستحق

دواءها،ومخالفتهالمطمئنةالنفسوداءوغذاءها،وقوتهابالسوءالامارة

بالاضافةهيالتي-القصيرةالمدةهذهفيالعبدعلىسبحانهأوجبثم

بحرفييدخلهاحينالاصبعينالكبللاونهار،منكساعةالاخرةلىإ

عن)4(وردعهاهواها،ومجانبة،الامارةالنفسعصيان-البحار)3(من

مالك.بنأنسعن(4)4ومسلم(1)5البخاريأخرجهالذيلحديثالىإيشير(1)

.تمنساقطة"وصحبه")2(

0شدادبنالمستوردعن)2858(مسلماخرجهالذيلحديثافيكما)3(

".من":ش(4)



ماومطالبةلذاتها،لىإالركونمنومنعهارداها،نيلهافيالتيشهواتها

وثوابهكرامتهمننصيبهالتنالبلحظاتها؛محةالطاالعيوناستدعته

بالصياموأمرهاعاجلا،للهتركتهمابأضعافآجلاوتلتذكاملا،موفرا

نهارمعظمأنخبرهاو،لقائهيومعندهفظرهاليكون؛محارمهعن

الامدعليهايظولفلا،اقتربقداللقاءعيدنو،ذهبقدالصيام

باستبطائه.

(1)ويزولكلههذاويذهبتنقضيثمساعةإلاهيفما

رأت،عينلامالهاوذخر،جسيملخطبوأعدها،عظيملامرهياها

واقتضت)2(.المقيمالنعيممنبشرقلبعلىخطرولا،سمعتذنولا

تعبرولا،والنصبالمكارهطريقمنإلاإليهتصللاأنهاالبالغةحكمته

عنلهصيانةبالمكروهاتفحجبه،والتعبالمشقةجسرعلىإلاإليه

النفوسإليهوشمرت،والسفلياتللرذائلالمؤثرة،الدنياتالانفس

[أ]3ظهورإليهالسيرفيفامتطتالعليات،والهمم،العلويات

:الغاياتأشرفلىإظهورهافيفسارتالعزمات)3(،

فييشبههبيتزهيروللبهاءهنسبةبلا672()2/الفوائد"بدائع"فيالمؤلفذكره(1)

.(012)صديوانه

بيأعن282(4)ومسلم32(44)البخاريأخرجهالذيلحديثافيكما)2(

.هريرة

.شمنساقطة"العزمات0.والهمم")3(



رواقهمرخ1()والليلسرواوركب

قاتمالمواردمغبركلعلى

بينهاالارضضاعتعزماتحدوا

العزائمظهورفيسراهمفصار

يطلبونهماالليلنجومأرتهم

النعائموهامالشعرىعاتقعلى

لسواهمينبغيلاحمىفاموا

)2(لائملومةفيهأخذتهموما

فينفوسهموبذلوا،الفلاحعلىحيبهمأذنلمالحبيبامناديأجابوا

،والرواحبالغدوإليهالسيروواصلوا،والسماحبالرضاالمحببذلمرضاته

")3(.الصباحعندالسرىالقوميحمد"وإنما،مسراهمالوصولعندفحمدوا

عظيما.واعتاضواحقيرا،وتركواطويلا،فاستراحواقليلا،تعبوا

لهمفظهر،العقلميزانفيالحميدةوالعاقبةالعاجلةاللذةوضعوا

النعيمفيالدائمةالطيبةالحياةبيعالسفهأعظممنفرأوا،التفاوت

يف.تحر"لركباو":ش(1)

الرواية.فيباختلاف382(2/)"ديوانه"فيالرضيللشريفالابيات)2(

،(224/)"الامثالجمهرة"فيكما"السرىالقوميحمدالصباجعند":المثلفي)3(

للرجليضربوغيرهاه(168)2/المستقمى"و"3(،)2/"الامثالمجمعو"

،ـالراحةرجاءالمشقةيحتمل
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شقوتها.وتبقىشهوتها،تذهبساعةبلذةالمقيم

اخرهلىإعمرهأولمنللعبدصفتلواللذاتأياممنوإنهذا

الزيارةاستتمماطيفوخيال)1(،قليلعنتتقشعصيفكسحابةلكانت

بالرحيل.آذنحتى

ماكانواصمثؤجا!متسنأفؤشإن>:لىتعااللهقال

ظفرومن2[،70-502]الشعراء/<يمثعونماكانواتهمأغق!مآيوعاون

يحاذرهكانمادهرهمنيوتر)2(لمفكانه،اللهثوابمنبمأموله

البيت:بهذايتمثلعنهاللهرضيالخطاببنعمروكان،ويخشاه

طالبهأنتالذيأدركتأنتإذامرةالدهرمنتوتر)3(لمكانك

فصل

وأسماؤه،لى،وتعاسبحانهاللهعرفبهالذيالعقلثمرةوهذا

ولقائهورسلهبكتبهالمؤمنونامنوبه،جلالهونعوت،كمالهوصفات

تقشعقليلعنصيفسحابة:بيتشطرلىإاشارة(1)

56(،/1)الاخبار"عيونو"(،461)3/"والتبيينالبيان"فيشبرمةلابنوهو

"العقدفيكماصفوانبنخالدبهوتمثل(.04)ص"والدينالدنياأدبو"

34(.1/4)"الامثالمجمعو"36(،4/)الفريد"

تحريف."يوثرهلم":ش(2)

.توثر"":ش)3(
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ومعجزات،وحدانيتهوأدلة،ربوبيتهاياتب[]3عرفتوبه،وملائكته

العواقبيلمحالذيوهو.نواهيهواجتنبت،أوامرهامتثلتوبه،رسله

مفلولا،جيشهفرد،الهوىوقاوملحها،مصابمقتصدوعملقبها،فرا

علىوحثمقتولا،بسهامهكانأنبعدبهظفرحتىالصبروساعد

أزروشد،الغوامصلوأدرك،نيالمعاوفتق،الرذائلعنونهى،الفضائل

بتوفيقه،اللهمنحظيحتىلحزماأزروقوى،سوقهعلىفاستوى،العزم

،الهوىجنودأسروسلطانهتركفاذا،يشينماونفى،يزينمافاستجلب

ونهض)1(،"منهخيرااللهعوضهشيئاللهتركمن"حبسفيفحصرها

العبدبمنزلةالملكالهوىصيرإذا،الملوكمنازللىإبصاحبه

الصبر،وساقها،العواقبفيالفكرعروقها)3(شجرةفهو)2(،لمملوكا

توفيقومادتها،الحكمةوثمرها،الخلقحسنوورقها،العلموأغصانها

إليه.وانتهاوهامنهوابتداؤها،بيديهالامورأزمةمن

مملكته،عنفيعزله،عدوهعليهيدالأنفقبيح،وصفههذاكانوإذا

كانأنبعدأسيرافيصيح،درجتهعنويستنزله)4(،رتبتهعنويحطه

إنك":بلفظمرفوعاالصحابةمنرجلعن363()5/"مسنده"فيأحمدأخرجه(1)

صحيح.واسناده"منهلكخيرهومابهاللهبدلكالالئهشيئاتدعلن

".فهي":ش)2(

عرقها"0":ش)3(

.شمنسافطة"رتبتهعنويحطه")4(
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متبوعا،كانأنبعدوتابعاحاكما،كانأنبعد(1)عليهمحكوماوأميرا،

عنخرجومن،والمنىالامانيرياضنفيأرتعهحكمهعلىصبرومن

.والردىلهلاكاحياضاوردهحكمه

عدنجناتلىإسبقلقد:عنهاللهرضي)2(طالببيأبنعليقال

اعتمارا،ولاحجا،ولاصياما،ولا،صلاةالناسبأكثركانواماأقوام

إليهواطمأنت،قلوبهممنهفوجلت،مواعظهاللهعنعقلواولكنهم

وعلو،المنزلةبطيبالناسففاقوا،جوارجهملهوخشعت،نفوسهم

.الاخرةفياللهوعندالدنيا،فيالناسعندالدرجة

يعرفالذيالعاقلليس:عنهاللهرضي)3(الخطاببنعمروقال

أ[.]4الشرينخيريعرفالذيولكنهالشر،منالخير

عقلا.لهاللهجعلمنافلحقدعنها:اللهرضي)4(عائشةوقالت

فأحضرمولود،لكسرىولدعنهما:اللهرضي)5(عباسابنوقال

.شمنساقطة"عليه"()1

7(.)ص("الهوىذم"فيلجوزياابنأخرجه)2(

بنعمروعننحوهوروي7(.)ص"الهوىذمو"2(،64)2/"الفريد)العقدفيكما)3(

واخرجه535(1/0)المجال!س"بهجةو"028(،/1)الاخبار""عيونفيالعاص

933()8/"لحليةا"فينعيموأبو28(،-27)ص"العقل"كتابفيالدنيابيأابن

عشة.بنسفيانعن

8(.)ص"لهوىاذم"(4)

3(.1)ص"والدينالدنياباد"فيونحوه8(،)ص"الهوىذم"فيعائشةابنعنلخبرا5()
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هذاأوتيماخيرما:وقال،يديهبينالصبيووضع،المؤدبينبعض

حسنفأدب:قاليكن؟لمفإن:قال.معهيولدعقل:قالالمولود؟

تحرقه.فصاعقة:قاليكن؟لمفان:قال.الناسفيبهيعيش

لىإادملىوتعاتباركاللهأهبطلما)1(:العلمأهلبعضوقال

والعقل،،والخلق،الدينأشياء:بثلاثةالسلامعليهجبريلأتاهالارض

أحسنرأيتما!جبريليا:فقال،الثلاثةهذهبينيخيركاللهإن:فقال

فقال،نفسهلىإفضمهالعقللىإيدهومد،لجنةافيإلاهؤلاءمن

.كانجمثالعقلمعنكونأنمرناإنافقالا:اصعدا.:للاخرين

اللهأكرمكرامةأعظمالثلاثةوهذه.السلامعليهادملىإالثلاثةفصارت

،الهوىأعداء:ثلاثةلهاوجعل.إياهاأعطاهعطيةوأجل،عبدهبها

>وما؛وسجالدولبينهما)2(لحربوا.الامارةوالنفس،والشيظان

.[621/عمران]ال(لمحكيصنرييزأاللهعندمنلا!لنضرا

لمالشيطانإن:تعالىاللهأنزلمابعضفيقرأت:منبهبنوهبوقال

فيستجرهم،جاهلمئةليسوقوإنه،عاقلمؤمنمنعليهأشدشيئايكابد

أهلمنرجلحمادعن2(0)ص"العقل"كتابفيالدنياأبيابننحوهأخرج(1)

العقد"وانظر:.عليعن2(0)صالعقلاء""روضةفيحبانابنوأخرجه.مكة

.(9)ص"لهوىاذمو"(،1/435،445)"المجالسبهجةو"2(،254/)الفريد"

بينها".":ت(2)
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العاقل،المؤمنويكابدشاء،حيثلهفينقادون،رقابهميركبحتى

صخرةلجبلاوإزالة:قال،حاجتهمنشيئامنهينالحتىعليهفيصعب

يقدرلمفإذا،العاقلالمؤمنمكابدةمنالشيطانعلى1()أهونصخرة

لىإيسلمهحتىقيادهمنويتمكنفيستأسره،لجاهلالىإتحولعليه

والصلب،،والقطع،والرجملجلد،االدنيا:فيبهايتعجلالتيالفضائح

فيليستويانالرجلينوإنوالشنار.والنار،العار،:الاخرةوفي،والفضيحة

عبدوما،بالعقلوالمغربالمشرقبينكماالفضلفيبينهماويكونالبر،

)2(.ب[العقل]4منأفصلبشيءٍالله

ولهوأمسىأصبحالعاقلأنلو:عنهاللهرضيجبل)3(بنمعاذوقال

لجاهلاأنولومنها،والتخلصبالنجاةوشيكاكانالرملبعددذنوب

نأوشيكالكانالرملعددالبروأعمالالحسناتمنولهوأمسىأصبح

لزإذاالعاقللان)4(:قال؟ذلكوكيف:قيل.ذرةمتقالمنهالهيسلملا

يبنيالذيبمنزلةلجاهلوا،رزقهالذيوالعقلبالتوبةذلكتدارك

عمله.صالحيفسدماجهلهمنفيأتيه،ويهدم

)1(ش:"أشد".

عن(18)ص"العقل"كتابفيالدنيابيأابناخرجهالاثرهذامنالاخيرلجزءا)2(

9(.)ص"الهوىذم"فيبتمامهوهو.وهب

9(.)ص"لهوىا"ذمانظر)3(

".ان":ش(4)
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اللهودعوما،عقلهيتمحتىالرجلدينييملا)1(:الحسنوقال

يوماهبهاستنقذهإلاعقلاامرأ

كانعليهالاشياءأغلبعقلهيكنلممنالحكماء)2(:بعضوقال

إليه.الاشياءأحبفيوهلاكهحتفه

ظهر،ماوزينةبطن،ماسراجالعقل)3(:أسباطبنيوسفوقال

تدورولا،بهإلالحياةاتصلحولاالعبد،أمروملاكلجسد،اوسائس

عليه.لاإالامور

بعدالرجلعطيمافضلما)4(:المباركبناللهلعبدوقيل

قيل:.حسنادب:قاليكن؟لمفان:قيل.عقلغريزة:قال؟الاسلام

صمت:فاليكن؟لمفان:قيل.يستشيرهصالحأخ:قاليكن؟لمفان

العقل""كنابفيالدنياابيابنعنهالاوللجزءاوأخرج(.9)ص"لهوىاذم"(1)

("المجالسبهجة"وانظر:(،91)صالعقلاء("روضة"فيحبانوابن(،17)ص

العقلاء"روضة"فيإسماعيلبنحاتمعنالثانيلجزءاوأخرج5(1/435)

247(.)2/الفريد("العقد"فيالحسنعنوهو(.18)ص

233(.)3/الحمدونية"و"التذكرة(،1/401)للمبرد"الكامل"فيكماأردشيرهو2()

"المستطرفو"(،141)3/الابرار"ربيعو"(،22)صالعقلاء"روضة":وانظر

(1/45).

عن03()ص"العقل"كتابفيالدنياأبيابنوأخرجه(.01)ص"الهوىذم")3(

الانطاكي.خبيقبناللهعبد

.(01)ص"الهوىذم"وانظر(.17)صالعقلاء"روضة"فيحبانابنعنهأخرجه(4)
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قيل)1(:ذلكوفي.عاجلموت:قاليكن؟لمفان:قيل.طويل

ادبهومنعقلهمناحسنهبةلامرىءاللهوهبما

بهجملأللحياةففقدهفقدافإنالفتىجمالهما

فصل

وأتباعه،خدمهمنوكان،الهوىسالمهللعقلالدولةكانتوإذا

محكوما،يديهفيأسيراالعقلصارللهوىكانتإذاالدولةأنكما

له-لازمهواهفان-حيادامماالهوىعنينفكلاالعبدكانولما.عليه

لهالمقدورولكن.كالممتنعبالكليةلهوىاعنبخروجهالامركان

الامنمواطنلىإأ[]5الهلكةمراتععنهواهيصرفأنبهوالمامور

والسلامة.

النساءهوىعنقلبهبصرفيأمرهلملىوتعاسبحانهاللهأن:مثاله

منمنهنلهطابمانكاحلىإالهوىذلكبصرفأمرهبل،جملة

محلمنالهوىمجرىفانصرفشاء،ماالاماءومن،أربعلىإواحدة

الظفرهوىوكذلكصبا.فاستحالتدبورا،الريحوكانت،محللىإ

الظفرلىإبصرفهأمربل،عنهلخروجبايأمر)2(لموالقهر،والغلبة

و"عين(91)1/الادباء"معجمو"423(،)2/الفريد"العقد"فينسبةبلاالبيتان)1(

83(.)ص"الواضحةلخصائصاغررو"(،261)ص"والسياسةالادب

يؤمر".لم":ت)2(
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بالسباقالمغالباتأنواعمنلهوشرع،وحزبهللباطلوالغلبةوالقهر

والخيلاءوالفخرالكبرهوىوكذلكللظفر.ويعدهيمرنهمماوغيره

الله.اعداءمحاربةفيمستحببلفيهماذون

بينيتبخترالأنصاريخرشةبنسماكدجانةاباع!ي!النبيراىوقد

")1(.لموطناهذامتلفيإلااللهيبغضهالمشيةإنها":فقال،الصفين

يحبهافالتي،اللهيبغضماومنها،اللهيحبهاماالخيلاءمنإن":وقال

)2(.لحديثاوذكر"الصدقةوعند،الحربفيالرجلاختيال

عليهمحرمكما،منهخيراعوضهمإلاشيئاعبادهعلىاللهحرمفما

الربا،عليهموحرم،الاستخارةدعاءمنهوعوضهم،بالازلامالاستقسام

أكلمنهوأعاضهم)3(القمار،عليهموحرم،الرابحةالتجارةمنهوعوضهم

عليهموحرم،والسهاموالابللخيلبا،الدينفيالنافعةبالمسابقةالمال

قال،دجانةأبيحديثمن65()80الكبير("المعجم"فيالطبرانيأخرجه(1)

فيالبيهقيخرجهو.اعرفهملممنفيه(:901)6/الزوائد"مجمع"فيالهيثمي

مرسلاهمالكبنكعببنمعبدبنمعاويةطريقمن233()3/النموة"دلائل"

فيهشاموابن3(،50)ص"السيرة"فيإسحاقابنوأخرجههمجهولومعاوية

ضعيف.واسنادهمرسلا.سلمةبنيمنالانصارمنرجلعن67(2/)"السيرة"

ابنعن78(/)5والنسائي(،652)9داودوأبو(،5544،644/)حمدأاخرجه(2)

ابنقالكمامجهولفهوالرحمنعبدكانإنجابروابن.ابيهعنعتيكبنجابر

.(451)6/"التهذيبتهذيب"انظر:.القطان

ه"وعوضهم":ت)3(
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والكتانالصوفمنالفاخرةالملابسأنواعمنهعاضهموالحرير،

والتسريبالنكاحمنهماوأعاضهم،واللواطالزناعليهموحرم،والقطن

عنهعاضهموالمسكر،شربعليهموحرم،الحسانالنساءبصنوف

مناللهوآلاتسماععليهموحرم،والبدنللروجالنافعةاللذيذةبالاشربة

المثاني،والسبعالعظيمالقرآنبسماععنهاعاضهمو،والمثانيالمعازف

[ب]5بالمطاعمعنهاعاضهمو،المطعوماتمنالخبائثعليهموحرم

.الطيبات

عنهواعتاض،المرديالهوىتركعليههانوتأملههذاتلمحومن

فيماعبادهعلىنعمتهوتمامورحمتهاللهحكمةوعرف،المجديبالنافع

حاجةبهأمرهمبمايامرهملموأنهلهم)1(،باحهوعنهونهاهمبهامرهم

بماأمرهمبل،عليهممنهبخلاعنهنهاهمعمانهاهمولا،إليهممنه

وحمية.لهمصيانةعنهنهاهمعماونهاهم،ورحمةمنهإحساناامرهم

والعقل،الهوىبينالصلحعقدوضعالكتابهذاوضعنا)2(فلذلك

والله،والشيطانالنفسمحاربةالعبدعلىسهلبينهماالصلحعقدتموإذا

لهالموفقفهو،اللهفمنصوابمنفيهكانفما.التبكلانوعليه،المستعان

منورسولهوالله،الشيطانومنفمنيخطأمنفيهكانوما،عليهوالمعين

.بريئانذلك

.شمنساقطةلهم"باحه"و)1(

."ولذلك":ت2()
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بابا:وعشرينتسعةجعلتهوقد

لمحبة.اأسماءفي:الأولالباب

ومعانيها.الاسماءهذهاشتقاقفي:نيالثاالباب

بعض.لىإبعضهاالأسماءهذهنسبةفي:التالثالباب

لمحبةباوجدإنماوالسفليالعلويلمالعاأنفي:الرابعالباب

ولاجلها.

ومتعلقها.المحبةدواعيفي:الخامسالباب

صاحبه.علىيجنيوماوغائلتهالنظرأحكامفي:السادسالباب

والعين.القلببينمناظرةذكرفي:السابعالباب

لامنلىإالنظراباحمنبهااحتجالتيالشبهذكرفي:التامنالباب

عشقه.باحوبه،الاستمتاعلهيحل

لهاوما،الطائفةهذهبهاحتجتعمالجوابافي:التاممعالباب

.الاحتجاجهذافيعليهاوما)1(

فيه.الناسوكلاموأوصافهالعشقحقيقةذكرفيشر:العاالباب

عن[]6خارجاضطراريهووهل،العشقفيعشر:الحاديالباب

وذكر،ذلكفيالناسواختلاف؟اختياريمرأوالاختيار،

فيه.الصواب

.تمنساقطةوما""(1)
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)1(

.العشاقسكرةفيعشر:الثانيالباب

.والنقصانالكمالفيللمحبةتابعةاللذةانفيعشر:الثالثالباب

ماعلىصاحبهوغبط،وتمناهالعشقمدحفيمنعشر:الرابعالباب

.مناهمنأوتيه

كلبهاحتجومابه،وتبرمالعشقذمفيمنعشر:الخامسالباب

مذهبه.صحةعلىفريق

بينالنزاعوفصل،الفريقينبينلحكمافيعشر:السادسالباب

الطائفتين.

للوصاللجميلةاالصورةتخيراستحبابفيعشر:السابعالباب

ورسوله.اللهيحبهالذي

الذيالوصالكمالفيالمحبيندواءانفيعشر:الثامنالباب

العالمين.رباباحه

إليهالنفوسوميل،لجمالافضيلةذكر)1(فيعشر:التاسعالباب

.حالكلعلى

وشواهدهاهلمحبةاعلاماتفي:العشرونالباب

لحبيباإفرادالمحبةاقتضاءفي:والعشرونالحاديالباب

فيه.غيرهوبينبينهالتشريكوعدم،بالحب

.شمنساقطةذكر""
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أحبابهم.علىالمحبينغيرةفي:والعشروننيالثاالباب

أحبابهم.معالمحبينعفاففي:والعشرونالثالثالباب

يفضيوما،لحراما(1)سبيليارتكابفي:والعشرونالرابعالباب

والالام.المفاسدمنإليه

لىإلهموالشفاعة،المحبينرحمةفي:والعشرونالخامسالباب

الدين.يبيحهالذيالوصالفيأحبابهم

رغبةالمحبوبينأدنىالمحبينتركفي:والعشرونالسادسالباب

أعلاهما.في

فبذلحراما،2()محبوبه[ب]6تركفيمن:والعشرونالسابعالباب

منه.خيرااللهأعاضهأوحلالا،له

لذةعلى،والالامالعقوبةعاجلاثرفيمن:والعشرونالثامنالباب

.الحرامالوصال

نيلمنمخالفتهفيوما،الهوىذمفي)3(:والعشرونالتاسعالباب

المنى.

".المشتاقينونزهةلمحبينا"روضة:وسميته

فانه،صاحبهيعذرأنالكتابهذاعلىيقفمنلىإوالمرغوب

)1(ش:"سمل".

)2(ش:"محبوبا".

".)3(ش:"من
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يبلغأنعسىفما،كتبهعنوغيبته،وطنهعن)1(بعدهحالفيعلقه

حقيقالتيالمزجاةبضاعتهمعالمجهود،وسعيهالمكدود)2(خاطره

قدهووها")3(.تراهانمنخيربالمعيدي"تسمع:فيهيقالأنبحاملها

فلقارئه،الطاعنينلاسنةوغرضا،الراشقينلسهامهدفانفسهنصب

تهدىوموليته،عليكتعرضبضاعتهوهذه.غرمهمؤلفهوعلى،غنمه

تسريحاأوبمعروفإمساكامنهتعدملنكريماكفؤاصادفتفان،إليك

التتكلان.وعليه،المستعانفاللهغيرهصادفتوإن،بإحسان

وبردواستحسانا،قبولاوافقتإنخالصةبدعوةمهرهامنرضيوقد

المخطىءخطأيهبوالمنصف.واستهجانااحتقاراحظهاكانإنجميل

لحسناته.وسيئاته،لاصابته

كلهقولهيكونالذيذاومنوثوابا.جزاءعبادهفياللهسنةفهذه

عنينطقلاالذيالمعصومإلاذلكوهلصوابا؟كلهوعملهسديدا،

قائلعنمصدقنقلفهوعنهصحفما،يوحىوحيونطقه،الهوى

النقلصحفإن،معدومفيهالأمرينفثبوتغيرهعنجاءوما،معصوم

معلوماهإليهوصولهيكنلميصحلموإنمعصوما،القائليكنلم

)1(ت:"بعد".

."ودلكدا":ت(2)

جمهرةو"288(،)2/الفريد"العقدو"237(،،1/171)"والتبيينالبيان"فيالمثل)3(

.مراهمنخيرخبرهلمنيضرب(.1/921)"الامثالمجمعو"2(،1/66)"الامثال
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فصل

الدينعلىعونايصلحفإنه،الناسطبقاتلسائريصلحالكتابوهذا

المحبة،أقسامذكرمنوفيه،العقبىولذةالعاجلةللذةومرقاةالدنيا،وعلى

وغوائلها،تهاوافاوفاسدها،وصحيحهاأ[]7تها،ومتعلقاوأحكامها

نبوية،وأحاديث،تفسيريةبمتمنذلكيناسبوماوموانعها،وأسبابها

يكون(1ما)،كونيةووقائع،شعريةوشواهد،سلفيةواثار،فقهيةومسائل

ترغيباوأعطاهجدا،أوسعهشاءفإن،فيهللناظرمروحا،لقارئهممتعا

يبكيه،وتارة،يضحكهفتارةنصيبا،وملحههزلهمنأخذشاءوإنوترهيبا،

شئتفإن.ويدنيهفيهايرغبهوطورا،الفانيةاللذةأسبابمنيبعدهوطورا

والشهوةاللذةمنبنصيبكوجدتهشئتوإنناصحا،واعظاوجدته

محاهمساالحبيبووصل

كلالخيرمنالفاتحسبحانهوالله،الابوابفيالشروعحينوهذا

منمدنيا،الكريملوجههخالصايجعلهانسبحانهالمسؤولوهو،باب

سبحانهوهو،وكسبهالعبدسريرةمتوليوالله،النعيمبجناتوالفوزرضاه

،والمؤمنونافهعل!ورسولهفسيرىاعملواوقل>.وقلبهقائلكللسانعند

.[501/لتربةا](تعملونفينبث!بماكنغلشنهدهوالغيفغدالىوت!وسزد

!!!

مما"."نسخة:تهامشفي(1)
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الإولالباب

لمحبةااسماءفي

اسماوهكانت،اعلقبقلوبهموهواكثر،المسمىلهذاإلفهمكانلما

علىخطورهكثراوله،إلفهماشتدماكلفيعادتهموهذااكثر.لديهم

والسيف.كالاسد،:فالاول.لهمحبةاو،بهاهتمامااو،لهتعظيما؛قلوبهم

الثلاثةالمعانيهذهاجتمعتوقدكالخمر.:والثالثكالداهية،:والثاني

اسما:1()ستينمنقريبالهفوضعوا،الحبفي

لمقة،وا،والشغف،والصبابة،والصبوة،لهوىوا،والعلاقة،لمحبةا

لشجو،وا،لدنفوا،لجوىوا،لعشقوا،لتتيموا،لكلفوا،لوجدوا

،اتلغمروا[ب7]،ملسدوا،ريحلتباوا،بللبلاوا،بةلخلاوا،لشوقوا

لكمد،وا،لحزنوا،صبلووا،بلاكتئاوا،عجللاوا،لشجنوا،هللووا

نة،ستكالاوا،لحنينوا،للهفوا،رقلاوا،لسهدوا،لحرقوا،للذعوا

سيس،لروا،لخبلوا،للمموا،لجنونوا،لفتونوا،للوعةوا،لةلتباوا

1/153)"المصنفالغريب":فيبعضهاوانظر.خمسينغيرمنهاالمؤلفيذكرلم(1)

71(،-07)ص"الغريبنظامو"(،946-464)ص"الالفاظتهذيبو"(،541-

،(171)صللثعالبي"اللغةفقه"فيوترتيبها7(.0-96)ص"المبينالواضحو"

5(.9-1/15)"الاسواقتزيينو"6(،0-95)ص"المبينالواضحو"
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ليه،لتدوا،ملهياوا،لغراموا،(1لخلم)وا،لخلةوا،لودوا،مرلمخاااءلدوا

.(2[)لتعبدوا]،لولهوا

منهيوإنما،اسمائهمنولي!ست،هذهغيراسماءلهذكروقد

ذكرها.فتركتا،حكامهوموجباته

!!!

"الالفاظ"كتابانظر،لخدنواالصاحببمعنىهوبل،لحبابمعنىالخلمليس(1)

97(.)صوسياتي893(.1،34)السكيتلابن

.طمنزيادة)2(
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الثانيالباب

ومعانيهاالأسماءهذهاشتقاقفي

بياضلصفاءتقولالعربلانالصفاء؛أصلها:فقيل،المحبةفأما

ماوهو،لحبابامنماخوذة:وقيل،الاسنانحبب:ونضارتهاالاسنان

عندوثورانهالقلبغليان:المحبةهذافعلىالشديد،المطرعندالماءيعلو

أحب:ومنه،والثباتاللزوممنمشتقة:وقيل.المحبوبلقاءلىإالاهتياج

1(:الشاعر)قاليقم،فلمبركإذاالبعير:

أحباإذالسوءبعيرضربضربابالفلاةعليهحلت

انتقالا.عنهيرمفلممحبوبهقلبهلزمقدالمحبفكأن

القرطسميومنه،والاضطرابالقلقمنمأخوذةهيبل:وقيل

الشاعر)2(:قال،واضطرابهالاذنفيلقلقهحبا؛

السراراتستمعلحبامكانمنهالنضناضلحيةاتبيت

لسان"فيوهما.نسبةبلا(631)ص"الاصمعيات"فيارجوفئمنالشطران(1)

65(،)ص("اللغةجمهرة"فينسبةوبلاالفقدسي،محمدلابيقفل()حبب،"العرب

93(.)ص("الاشتقاقو"2(،9)2/"اللغةمجملو"27(،)2/"اللغةمقاييسو"

تحريف.خلت"":ش،توقي.بالسوطأيبالقفيل"عليهحلت":بروايةوفيها

له.قصيدةمن(438)ص"الاقتضابو"(،941)صديوانهفيالنميريللراعيالبيت2()

،(4/001،11/074)"اللغةتهذيبو"نضض(،،)حبب"اللسان"فيوهو

.ـوغيرها6(4)ص"اللغةجمهرةو"
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الشيءلبابوهوحبة،جمعالحبمنمأخوذةهيبل:وقيل

والشجر.النباتاصللحبافان(،)1وأصلهوخالصه

فيهيوضعواسعإنا!2(هوالذيلحبامنمأخوذهبهيبل:وقيل

فيهليسالمحبقلبوكذلك،غيرهيسعلابحيثبهفيمتلىءالشيء

محبوبه.لغيرسعة

يستقرالتيالاربعالخشباتوهو،الحبمنماخوذة)3(:وقيل

لان؛بذلكلحبافسميغيرها،أوجرةمنعليهايوضعماعليها

ثقلالخشباتأ[]8تنحملكما،الاثقالمحبوبهلاجليتحملالمحب

عليها.يوضعما

ثمرته،:ويقال،سويداوهوهيالقلبحبةمنماخوذةهيبل:وقيل

منقريبوذلك،القلبحبةلىإلوصولها؛بذلكالمحبةفسميت

إذا:ورآه،رأسهأصابإذا:ورأسه،ظهرهأصابإذا:ظهره:قولهم

أثروصلالافعالهذهفيولكن،بطنهأصابإذا:وبطنه،رئتهأصاب

المحب.لىإوصلإنمافالاثرالمحبةفيوأما،المفعوللىإالفاعل

الشاعر)4(:قالحب،وحب،:لغتانففيهوبعد،

.شمنساقطة"وأصله"(1)

.شمنساقطةإناء"")2(

.ماخوذ"":ت)3(

-"اللبيبمغنيأبياتشرحو")حبب(،"اللسان"فيكما،النهشليشجاعبنغيلانهو(4)

28



أرفقبالمرءالرفقأنعلموتمرهجلمنمروانابااحب

ومشرقعبيدمنادنىكانولاحببتهماتمرلولاووالله

ولكن.اللغتينبينفجمعبالاقواء)2(،)1(لجوهرياانشدهكذلك

فهو،يحبه،أحبهفقالوا:،الرباعيغلبواالفاعلواسمالفعلجانبفي

يقولواولم،محبوبالاكثرفيفقالوا،فعلغلبواالمفعولوفي،محب

الشاعر)3(:قالنادرا،إلامحب

المكرمالمحببمنزلةمنيغيرهتظنيفلانزلتولقد

،المحبوببمعنىلهاستعمالهمفاكثرحبيبماو.أفعلمنفهذا

قال)4(:

ليأما"فينسبةبلاو]لبيتان75(./1)بريلابن"والإيضاحالتنبيهو"(181)6/

"الاقتضاب"فينسبةبلالثانيو2(،42/)12"المخصصو"65(،)ص"اليزيدي

78(،0)2/"المغنيشواهدشرحو"2(،02)2/"و"الخصائص283(،)ص

"الامثالمجمعو"68(،)3/"التلخيصشروجو(،138)7/"المفصلشرحو

وغيرها.36(1/2)

.(1/501)"الصحاح"في(1)

392(:/1)"الكامل"فيالمبردورواه)2(

ومشرقنىادمنهعياضوكانحببتهماتمرهلولاوأقسم

فيه.قواءإولا

.(187)ص"ديوانه"انظر:.معلقتهمنوالبيت،العبسيشدادبنعنترةهو)3(

-"لياللآسمطو"92(،)3/سيبويه"كتابو"84(،/1)"ديوانه"فيللفرزدقالبيت(4)
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طالبهانالهادينولاليإحبيبةتكونأنليلىزرتوما

الشاعر)1(:قال،المحببمعنىاستعملوهوقد

نصيبهامنكقلأنولاقليلعندهاأنكالنفسهجرتكوما

حبيبهاهذا:جئتماإذابقولولعواالناسأحسنياولكنهم

المحب.بمعنىيكوننو،المحبوببمعنىيكونأنيحتملفهذا

بمعنىاستعمالهوغالب،الحبفيفلغةالحاءبكسرالحبماو

لحباوكذلك،المحبة:الحبالصحاج)3(:فيقال)2(.المحبوب

وخدين.خدنمثللحبيباأيضالحبوابالكسر.

ورشق،منهوببمعنىونهب،مذبوحبمعنىذبحنظيروهذا:قلت

قال.والمفعولالفاعلفيهويشتركب[]8،السبومنه،مرشوقبمعنى

وسبك:لجوهري)4(:اقال.السبابالكثيربالكسر:السبعبيد:أبو

،(2655/)للعيني"النحويةالمقاصدو"(،)حنطب"العربلسانو"(572ص)

.(136)7/"اللبيبمغنيأبياتشرحو"885(،2/)("المغنيشواهدشرحو"

ونسبا71(.680،7،ص)"ديوانه"قيللمجنونوالبيتان.تمنساقطةالشاعر""(1)

المحب"فينصيباووللأحوص68(،ص)"نصيبشعر"قيلنصيب

المصادر.هذهفيالرواياتواختلافالتخريجوانظر(.39،49)2/"والمحبوب

.شمنساقطة"المحبوب...يكوننو")2(

)3((/1501).

عبيدهبيأقولأيضاونقل(.1/541)")الصحاح(4)
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)1(:حسانقال،يسابكالذي

الكريمالرجالمنسبيإنبسبيفلستتسبننيلا

المصدرفيهيشتركوقد.حسانبنالرحمنعبدأنهوالصواب

وكسرتهاللمصدرلحاءاضمةإعطائهموفي.رزقنحو:والمفعول

أخفوالمحبوب،الضمةمنأخفالكسرةفان،لطيفسرللمفعول

والثقيلةللأخف،الخفيفةالحركةفأعطوا،الحبنفسمنقلوبهمعلى

الاسماء.هذه)2(أموالمحبة،ومحبةحباأحبه:ويقال.للأثقل

فصل

بالقلبالدائمالميلهي:فقيلفكثير.حدهافيالناسكلامماو

موافقة:وقيل.المصحوبجميععلىالمحبوبإيثار:وقيل.الهائم

ومرادالمحبمراداتحاد:وقيل.والمغيبالمشهدفيالحبيب

إقامة:وقيل.المحبمرادعلىالمحبوبمرادإيثار:وقيل.المحبوب

لمحبوبك،منكالكثيراستقلال:وقيل.بالحرمةالقياممعالخدمة

قلبعلىالمحبوبذكراستيلاء:وقيل.إليكمنهالقليلواستكثار

منكلكيبقىفلاأحببته،لمنكلكتهبأنحقيقتها:وقيل.المحب

صوبهكماالرحمنعبدلابنهبل،لحسانليسوالبيت.الشاعر"قال":"الصحاح"في(1)

فينسبةبلاوهو31(.1/2)2"اللغةتهذيبو")سبب(،"العربلسان"انظر:،المولف

.(1/175)2"المخصصو"57(،)3/"اللغةمجملو"63(،)3/"اللغةمقاييس"

".هذهبابأم":ت)2(
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هي:وقيل.المحبوبسوىماقلبكمنتمحوأنهي:وقيلشيء.

فيهيكونأنالقلبعلىوالغيرة،حرمتهتنتقصأنللمحبوبالغيرة

بالبر.تزيدولالجفاء،با)1(تنقصلاالتيالإرادةهي:وقيل.سواه

يحفظلممنمحبةادعىمنبصادقفليسالحدود،حفطهي:وقيل

هي)2(:وقيل.منكيحبهمابكللمحبوبكقيامكهي:وقيل.حدوده

قيل)3(:كماحال،كلعلىالسلومجانبة

سلوةذاقالهوىطولمنكانومن

ذائقغيرلهاليلىمنفإني

وصالهامننلتهكبرشيءٍأ[و]9

بارقكلمعةتصدقلمأماني

ذكر:وقيل.المحبوبمرادسوىماالقلبمنتحرقنار:وقيل

قيل)4(:كما،الانفاسعددعلىالمحبوب

الناقلعلىالطباعوتأبىنسيابمم)5(القلبمنيراد

".)1(ش:"لاتنقض

.تمنساقطةهي"")2(

والنهاية"البدايةو"347(،)عى"الصوفيةطبقات"فيالشبليبكرلابيالبيتان)3(

2(.21)عى"ديوانه"فيللمجنونأخرىأبياتمعنيوالثا(1/178،9175)5

البرقوقي.بشرح(531)3/"ديوانه"فيللمتنبيوالبيت."قال":ت()4

".سلوانكم":تهامشفي)5(
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سماععنوصممه،المحبوبغيررؤيةعنالقلبعمى:وقيل

الامامرواه"ويصميعميء)1(الشيحبك":الحديثوفيفيه،العذل

أحمد)2(.

نفسكعلىلهإيثاركثم،بكليتكالمحبوبلىإميلك:وقيل

فيبتقصيركعلمكثموجهرا،سرالهموافقتكئم،ومالكوروحك

الحبيب.يرضيفيماالمجهود)3(بذلكهي:وقيل.حبه

فيضطرب،سكونبلاواضطراب،اضطراببلاسكونهي:وقيل

.عندهويسكن،إليهشوقاويضطرب،محبوبهلىإإلايسكنفلا،القلب

لىإالدوامعلىالقلبحركةهي:بعضهمقولمعنىوهذا

.عندهوسكونهالمحبوب

قيل)4(:كما،الدوامعلىالمحبوبمصاحبةهي:وقيل

)1(ش:"للشىء".

الدرداءأبيحديثمن(0315)داودوأبو(،6054/،5491/)"مسنده"في(2)

فيالبيهقيخرجهو.ضعيفمريمبيأبناللهعبدبنبكرأبوإسنادهوقي.مرفوعا

صحيح.وإسنادهموقوفا،الدرداءبياعن(214)"الايمانشعب"

".بذل":ت)3(

-(،6801)2/"المغربيةلحماسةاو"388(،/1)الابرار"محاضرة"فينسمةبلاالبيتان(4)
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معيوهملقيتمنعنهمواسألإليهماحننياعجبومن

أضلعيبينوهمقلبيويشتاقهمسوادهافيوهمعينيوتطلبهم

كما،روحهمنالمحبلىإأقربالمحبوبيكونأنهي:وقيل

:(قيل)1

وعيانيناظريعنوبعيدانيوجناخاطريفيمقيمايا

دانكلمنليإأدنىفهيأراهالستكنتإنروحيأنت

قيل)2(:كمادائما،المحبعندالمحبوبحضورهي:وقيل

تغيبفأينقلبيفيومثواكفميفيوذكركعينيفيخيالك

المحب،عندوبعدها)3(المحبوبدارقربيستويأنهي:وقيل

قيل)4(:كما

.(1/56)"الاسواقتزلحنو"2(،96)6/"الطيبنفحو"38(،)ص"الصبابةديوانو"

.(294)صديوانهفيالفاضلللقاضيوهما

096(.)2/الفوائد"بدائع"فينسبةبلاالبيتان()1

تزلمنو"(،1/411)"المستطرفو"38(،)ص"الصبابةديوان"فينسبةبلاالبيت)2(

.(4911)3/الادباءمعجمفيلإشبيلي1غلندوابنلحكمالابيوهو.(1/65)"الاسواق

."لحبيبا":ت)3(

المؤلفوأوردها3(.410/)"الوفياتفوات"فيللصرصريقصيدةمنالابيات(4)

.(39)صالتبوكية""الرسالةفي
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والحشاالجوانحبينثا!لاياب[]9

ديارهعليبعدتوإنمني

هائمبحبكصبعلىعطفا

أعشارتصدعتتصلهلمإن

وكلماالغراممنيستفيقلا

استارهتهتكتعنهحجبوك

فيهالعذلواستلذاذ،الغرامأحكامعلىالقلبثباتهي:وقيل

:(1قيل)كما،لملاموا

ليفليسانتحيثبيالهوىوقف

متقدمولاعنهمتاخر

جاهدانفسيفاهنتواهنتني

)2(يكرمممنعليكيهونمنما

أحبهمفصرتاعدائياشبهت

منهمحظيمنكحظيكانإذ

-911)2/تمامبيأ"حماسة"فيالخزاعيالشيصلابيوالابيات."قال":ت(1)

37(،4،375)5/الفريد"العقدو"8(،243/)"والشعراءالشعرو"(،021

ني"لاغاا"فيو.(1/812)ليللقا"ليلامااو"(،61/204)"نيلاغااو"

جعفر.بناللهعبدبنلعليأنها5(1/70)للبكريلي"اللآو"225(،)22/

لحماسة.اية1رووهي،"اكرم":ت2()
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لذيذةهواكفيالملامةاجد

اللومفليلمنيلذكركحبا

فصل

قالأسمائها.منفهي،الفلقبوزنالعلقوتسمى،العلاقةوأما

قال،علقذيمننظرة:يقال،الهوىأيضا:والعلقلجوهري)1(:ا

2(:الشاعر)

قديمهواكمنبقلبيعلقفعاقنيعنكالصبرأردتولقد

علوقا.بهاوعلقهويها.:أي؛بقلبهحبهاوعلقبالكسرعلقهاوقد

الشاعر)3(:قال،بالمحبوبالقلبلتعلق؛علاقةوسميت

المخلسكالثغامسكرافنانمابعدالوليداماعلاقة

"الصحاح")4/9152(.في)1(

،(171)2/"الخصائصو"2(،60)ص"ديوانه("فيوالبيتعزة،كثيرهو)2(

.(48)ص"ديوانه"فيالدمينةلابن)علق(.ـويروى"اللسانو"

،1/161)سيبويهو"كتاب"(،461)ص"شعره"فيالفقعسيسعيدبنللمرارالبيت)3(

شرحو"(،فننثغم،)علق،"اللسانو"(،54)ص"المنطقإصلاحو"(،2913/

مغنيأبياتشرحو"(،4/394)"الادبخزانةو"72(،22/)"لمغنياشواهد

.(962)5/"اللبيب
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فصل

هوى،،يهوىهوي،:وفعلهالشيء،لىإالنفسميلفهو:الهوىماو

ومصدره،السقوطفهوبالفتحيهويهوىواما.عمى،يعمىعمي،:مثل

:(1الشاعر)قال،المحبوبنفسعلىايضالهوىاويقال،بالضملهويا

لهاهوىخلقتكماهواكخلقتملهافؤادكزعمتالتيإن

محبوبته.ومهويته:أي،هواهوفلانة،فلانهوىهذا:ويقال

خاف>وأمامن:لىتعااللهقالكما،المذموملحبافييستعملماكثرو

.[14-04]النازعات/الماوى(هيلجئةفإنأ[01!]قوىعنالنفسرئه-ونهىمقام

لحبافييستعملوقد.بصاحبهيهويلانه؛هوىسميإنما:ويمال

يكونحتىأحدكميؤمنلا":!ي!النبيقولومنه.مقيدااستعمالاالممدوح

)2(."بهجئتلماتبعاهواه

لحماسة"او"(،1/904)"لياللآسمط"انظر:،غيرهأوأذينةبنلعروةالبيت(1)

لي"أماو"2(،49/)(الاخبارعيونو"(،1/651)ليالقالي"و"اما(،213/)

.(1/661)"الادابزهرو"(،2257/)"والشعراءالشعرو"(،1/114)لمرتضىا

36(،49/)بغداد"تاريخ"فيوالخطيب(،1)5"السنة"فيعاصمبيأابناخرجه2()

فيالنوويقالعمرو.بنددهعبدحديثمن2(13/)1"السنةشرحفيوالبغوي

صحيح.بإسناد"لحجةا"كتابفيرويناه،صحيححسنحديث(:14)"الاربعين"

هذاتصحيح:فقال493(2/)"لحكمواالعلوم"جامعفيرجبابنوتعقبه

ذكرها.ثم.وجوهمنجدابعيدلحديثا
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منحكيمبنتخولةكانت:قالعروةعن)1(الصحيحينوفي

أماعنها:اللهرضيعائشةفقالت!،للنبيأنفسهنوهبناللاتي

!ثآمنىلزجى>!نزلتفلما؟للرجلنفسهاتهبأنالمرأةتستحي

فييسارعإلاربكرىما!اللهرسوليا:قلت51[/لاحزاب](منهن

.هواك

فهوي:عنهاللهرضيالخطاببنعمرقالبدرأسارىقصةوفي

وذكر.قلتمايهوولمعنهاللهرضيبكرأبوقالما!واللهرسول

)2(.الحديث

،الهوىعنأسألكجئت:!يمللنبيقالأعرابياأن)3(السننوفي

".أحبمنمعالمرء":فقال

فصل

)4(:الصحاحفيقالأيضا،أسمائهافمنوالصبا:الصبوةوأما

:أيوصبوا،،صبوةيصبو،وصبا،،تصابى:منهيقال،الشوقمنوالصبا

.(4641)مسلمو،(3115)ريلبخاا(1)

.الخطاببنعمرحديثمن()1763مسلماخرجه)2(

923،/4)وأحمد3(،44)6/الكبرىفيوالنسائي)3536(،الترمذيأخرجه)3(

حسن.وإسناده.السياقبهذاالمراديعسالبنصفوانحديثمن2(04

(4)/6(8923).
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:أيسماعْا،سمع:مثلصباء،وصبي.لجاريةاصبتهو،الجهللىإمال

.الصبيانمعلعب

إليه،مال:أيكذا،لىإصبا:يقال،الميلمنالكلمةأصل:قلت

صبايا،لجمعوا،الصبيةالمرأةلىإصاحبهالميل؛بذلكالصبوةوسميت

وبابه.التمايل:مثل،الصبوةتعاطيهو:بيوالتصا.ومطايامطية:مثل

تعاطيهو)1(التصابيأن:والتصابيوالصبوةالصبابينوالفرق

ماو.الميلنفسفهوالصباوأما.الصبوةذيفعليفعلنوالصبا،

الصفةعلىيقالوقد،والكبوة،الغشوة:مثل،ذلكمنفالمرةالصبوة

>دصإلا:السلامعليهالصديقيوسفقالوقدهالقسوة:مثل،اللازمة

33[.]يوسف/الجهل!(منوأكنلتهنأضبعنيكيدهنتضرف

فصل

:يقال،وحرارتهالشوقرقةهي)2(:الصحاحفيفقال:الصبابةماو

الشاعر)3(:قال-بالكسر-رجلياصببتوقد،مشتاقعاشق:صبرجل

يصببلمصديقكماإذاالظاعنينلىإبصمبولست

".)1(ش:"هي

)2(.)1/161(

)صبب(."اللسانو"(،918)ص"هاشمياته"منللكميتالبيت)3(

93



والصبوةوالصبايصب،صبمنالمضاعفمنوالصبابة:قلت

،ومعنويلفظيتنالسبفبينهمابينهما،يعاقبونماكثيراوهم،المعتلمن

[ب01]قال)1(:

وحديبينهممنيلقونماتحملتليتنيالصبابةالمحبونتشكى

.عدلوامرأةعدلرجل:يقالكما،صبوامرأةصبرجل:ويقال

فصل

نغاحئآ(>قذ:لىتعااللهقالأيضا.أسمائهافمن:الشغفوأما

وهو،القلبغلاف:والشغاف:وغيرهلجوهري)2(اقال03[.]يوسف/

ابنوقرأ،شغافهبلغ:أي،لحباشغفه:يقال،لحجابكادونهجلدة

تحتحبهدخل)3(:قالثم(>قذنغاحثآعنهما:اللهرضيعباس

.الشغاف

تمامابي""حماسةفينسبةوبلا(،161)ص"ديوانه"فيليلىلمجنونالبيت()1

المضنونشرحو"(،131)ص"و"الصناعتين(،1/435)"و"الزهرة3(،20/)

332(.)ص"الموشىو"2(،14)ص"به

.(4/3821)"الصحاح"في(2)

"."دخلت:ش)3(

04



فصل

الحب؛شعفهالصحاج)1(:ففي-المهملةبالعين-الشعفماو

مشعوف!،فهوبكذاشعفوقد،امرضهزيد:ابووقال.قلبهأحرق:أي

حبا)2(.بطنها:قال(حباشعفهاقد>:لحسناوقرأ

فصل

عوضوالهاء،المحبة:والمقةيمق،وجمقمنفعلةفهي:المقةماو

فعوضواالفاءفحذفوا،فعلأصلهافإن،والزنةوالعدةكالعظةالواو،من

ومقه،:والفعلمنها،سقطلماوتعويضا،للكلمةجبراالتأنيثتاءمنها

وامق.فهو،أحبه:أيفيهما،بالكسريمقه

فصل

الوجديستعملماكثرو،الحزنيتبعهالذيالحبفهوالوجد:ماو

المادةهذهنذكرونحن،بالفتحوجداوجد:منهيقال،لحزنافي

بالضالة؛ذلك)3(تعلقفانوجودا،يجدهمطلوبهوجد:يقال.وتصاريفها

وجدالحزنافيووجد،موجدةالغضبفيعليهووجدوجدانا،سموه

)1(/4(.)1382

.شمنساقطةحبا"")2(

.شمنساقطة"ذلك")3(
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بالفتحووجداووجداوجداواجداصار:أي،المالفيووجد،بالفتح

مجردعلىالوجداسمإطلاقوأما.استغنىإذاوجدةوالكسروالضم

.الحزنيوجبفقدمعهامحبةعلىيطلقهـانما،معروففغيرالمحبة

فصل

الامر،بهذاكلفت:يقالأيضا،لحباأسماءمنفهو:الكلفوأما

1(:قال)،بهكلففاناأ[11]بهأولعت:اي

علمعنشئتمااصنعيثمبكمكلفتقدأنفتعلمي

أمرهإذاتكليفاكلفه:يقال،والمشقةالكلفةمن)2(الكلمةوأصل

286[،]البقرة/(وسعهاإلانفساللهلايكف>:لىتعااللهقال.يشقبما

حق.أونائبةمنيتكلفما:والكلفةتجشمته،الامر:تكلفتومنه

أسئلكؤلجهمنماقل>:لىتعااللهقال،يعنيهلالماالمتعرض:لمتكلفوا

86[.]ص/(نامرأقتكلفينلجروما

كالسمسم.الوجهيعلوشيءوهوالاثر،منماخوذهو:وقيل

وانظر:.لهقصيدةمن759()2/أشعارالهذليين""شرحفيليصخرالهذلابيالبيت(1)

لياماذيلو"(،4/2621)"نيو"الاغا86(،/1)"الزهرةو"(،221/)"لحماسةا"

.(181)صلي"القا

".اللفظة":ش(2)
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الوجه،تعلوكدرةحمرةوهي،والحمرةالسوادبينلون:أيضاوالكلف

الكلفة.والاسم

فصل

عبدالله،أياللهتيمالصحاج)1(:فيقالالتعبد،فهو:التتيموأما

تامته:ويقال.متيمفهو،وذللهعبدهإذا؛الحبتيمه:قولهممنوأصله

)2(:زرارةبنلقيطقال،المرأة

شيبانابنذهلبنينساءإحدىصنعتمايحزنكلوفؤادكتامت

فصل

بهولعتوقلماواخيتها)3(،الاسماءهذهأميرفهو:العشقماو

يفصحوايكادوافلمالاسماءبهذهعنهوكنوا،اسمهسترواوكأنهم،العرب

.المتأخرونبهولعوإنما،القديمشعرهمفيتجدهتكادولابه،

سويدحديثفيإلاالسنةفيولا،القرانفياللفظهذايقعولم

فياستعملوهفقدوبعد،.لىتعااللهشاءإنعليهوسنتكلمسعيد،بن

)1(/5(.)9187

"و"اللسان(،1/481)"الامثالمجمعو"84(،)6/الفريد""العقدفيلهالبيت)2(

اللغة"جمهرة"فينسبةوبلا(.901)5/"اللبيبمغنيأبياتشرحو)تيم(،

665(.)2/"المغنيشواهدو"شرح4(،11)ص

.أخبثها"":ط.وأرجيتها"":ش)3(
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الشاعر)1(:قال،كلامهم

عاشقلكإننييقولواأنسوىيتحدثواأنالواشونعسىوماذا

الخلائقمنكتصفلموإنليإحبيبةأنتالواشونصدقنعم

مثل:عشقا،عشقهاوقد،الحبفرط:العشق)2(:الصحاحفيقال

)3(:رؤبةقالالفراء،عنأيضاوعشقاعلما،علم

وعشقفركبينيضعهاولم

إتباغابالكسريحركهلموإنما،ضرورةحركهإنما:السراجابنقال

الاسماء.فيعزيزهذافانب[11]؛كسرتينبينلجمعاكرهكأنه،للعين

العشق،تكلف:والتعشق.العشقكثير:أي،فسيقمثالعشيقورجل

وعاشق.لزوجهامحبامرأةيقولون:الفراءقال

عفاففييكونبالمحبوبالمحبعجب:العشق:سيدهابنوقال

والعشق،الاسمالعشق:وقيلوالفجور.العفةفي:يعني،ودعارتهلحبا

تخضر،عاشقةلها:يقالشجرةمنمأخوذهو:وقيلالمصدر،

558(،)2/"الخزانةو"(،128)2/"الحماسة"فيمعمربنلجميلالبيتان(1)

مزيدوانظر2(.20)ص"ديوانه"فيليلىولمجنون(.241)صالمجموع"ديوانهو"

.هناكالتخريج

(2)(4/5251).

)سرر،"اللسانو"2(،01/30)"اللغةتهذيبو"(،401)ص"ديوانه"فيله)3(

عشق(.،عسقشبق،
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ذلك.منالعاشقواشتقاق)1(:الزجاجيقالوتصفر.تدقثم

والعاشق،لحمثافيأفرطإذاوعشقا:وعشقاعشقاعشقالفراء:وقال

عاشقوامرأةولهذا،لهذايقالوالعشيق،المفعولوالمعشوق،الفاعل

:2(قال)،وعاشقة

عاشقهوالعينالقومخمسعشيةطرحتهالصرخديكطعمولذ

منيكونالذيالعشقوسمي،لزجنبتالعشقالفراء:وقال

تخضر،اللبلابة:العشقة:الاعرابيابنوقال.بالقلبللصوقهالانسان

العاشق.ذلكمنفاشتقالاشجار،منيليهابالذيوتعلقوتصفر،

؟)3(لىتعااللهحقفيالاسمهذايطلقهلالناساختلفوقد

يثبت،لاأثرافيهوذكروا،بإطلاقهبأسلا:الصوفيةمنطائفةفقالت

")4(.وعشقتهعشقنيذلكفعل"فاذا:وفيه

إنه:يقالفلا،سبحانهحقهفيذلكيطلقلا:الناسجمهوروقال

."لزجاجا":ط(1)

لذذ(،)صرخد،"اللسانو"(،)عم!186""ديوانهفيالنميريللراعيالبيت2()

2(.45)4/"اللغةمجمل"فينسبةوبلا71(.31،)2/"والايضاحالتنبيهو"

.(0/1131)"الفتاوىمجموع"فيالموضوعهذافيالاسلامشيخكلامانظر)3(

هناهولخصهالمولفعليهعتمد1وقد

يزاللا"المشهور:القدسيلحديثاقيزيدبنالواحدعبدعنالاثرلفظهذا)4(

.(01/113)"الفتاوىمجموع":انظر"....إليئيتقربعبدي
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.عبدهعشقه:يقالولا،يعشق

:أقوالثلاثةعلىالمنعسببفياختلفواثم

المحبة.بخلاف،التوقيفعدمأحدها:

الربحقفيذلكيمكنولا،المحبةإفراطالعشقان:الثاني

ماعبدهيبلغولاالشيء،فيبالافراطيوصفلاتعالىاللهفان،تعالى

حبه.!يافرط:يقالانفضلاحبه،منيستحقه

عاشقة،المذكورةللشجرةيقالكماالتغير،منمأخوذانه:الثالث

سبحانه.اللهعلىذلكبطلقولا

فصل

الوجدوشدة،لحرقةا:الجوى(:)1الصحاحففي:الجوىوأما

جو،فهو-بالكسر-الرجلجوي:منهتقولحزن،او،عشقمنأ[]12

الشاعر)3(:قالجو،:المنتنالمتغير)2(للماءقيلومنهدو،:مثل

مطروقولااجنجولاسحابماءالمزاجكانثم

)1(.)6/6023(

.شمنساقطةالمتغير"")2(

"والمحبوبالمحبو"97(،)ص"ديوانه"فيلهوالبيت،العباديزيدبنعديهو)3(

التذكرةو"(،556)صالسرور"قطبو"77(،)6/"نيلاغااو"(،4/631)

11/0،23)اللغةتهذيبفينسبةوبلا)طرق(."اللسانو"355(،)8/"الحمدونية

)جوا(."اللسانو"،"البلاغةأساسو"23(،4
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فصل

بهولعوإنما،الحبفيالعرب)1(تستعملهتكادفلا:الدنفماو

)2(:الصحاحفيقال.المرضفيالعرباستعملتهوإنماالمتأخرون،

بفتحيعني-أيضادنفورجل.الملازمالمرض:بالتحريكالدنف

والتثنية،والمؤنثلمذكرافيهيستوي،دنفوقوم،دنفوامراة-النون

وجمت،وثنيتانثت،دنفةامرأة:قلتدنفرجل:قلتفان،لجمعوا

المرضدنفهو،مثلهبالالفدنفو.ثقلبالكسر:المريضدنفوقد

ومدنف.مدنففهو،يتعدىولايتعدى

والله،بهلهتشبيهااللازمللحبالاسمهذااستعارواوكأنهم:قلت

اعلم.

فصل

الصحاج)3(:فيقال.وحزنهميتبعهحبفهوالشجو:ماو

)4(،حزنهإذا:شجوايشجوهشجاه:يقال،لحزنوالهماالشجو:

بالكسرشجيجميعا:منهماتقولأغصه)5(.إذاإشجاء:يشجيهشجاهو

".يستعملهيكاد":ش()1

)2(/4(0136).

)3(/6(.)9238

أحزنه".":ش)4(

تحريف.أغضبه"":ش)5(
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قال)1(:شجا،يشجى

سبيناوقدالقتلتنكروالا

شجيناوقدعظمحلقكمفي

،غيرهأوعظممنالحلقفيينشبماوالشجا:حلوقكم،أراد:

الاسمهذافاطلق.فعلةعلى،شجيةوامراة،حزين:اي،شجورجل

فيه.وينشب،لحلقبا)2(يعلقالذيكالشجاللزومهالحبعلى

فصل

الاسمهذاوقعوقد،المحبوبلىإالقلبسفرفهو:الشوقماو

،صلاةصلىأنهياسر،بنعمارحديثمنالمسند)3(ففي،السنةفي

فيهادعوتلقد:فقال!اليقظانباياأوجزت:لهفقيلفيها،فاوجز

)شجا(."اللسانو"(،1/212)"سيبويهابياتشرح"فيمناةزيدبنللمسيبالرجز(1)

ديوانه.فيوليس87()2/"المحتسبو"(،1401)ص"اللغةجمهرة"فيولطفيل

،(501)2/"الخزانةو"ماى(،عظم،أمم،سمع،)نهر،اللسانفينسبةوبلا

المخصص"و"(،1/642)المحت!سب"و"3(،2521،20/)"اللغةتهذيبو"

(1/،3101/0.)3

".تعلق":ت(2)

،(4162)"مسنده"فييعلىوأبو(،45.55)3/النسائيأيضاوأخرجه26(.44/))3(

وإسناده52(،1/4)("المستدركفيلحاكموا(،7191)"صحيحه"فيحبانو]بن

حسن.
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بعلمكاللهم":بهنيدعو!ي!اللهرسولمنسمعتهنبدعواتب[]12

وتوفنيلي،خيراالحياةكانتإذاأحييي،لخلقاعلىوقدرتك،الغيب

،والشهادةالغيبفيخشيتكوأسألك،ليخيراالوفاةكانتإذا

الفقرفيالقصدوأسألكوالرضا،الغضبفيالحقكلمةوأسالك

وأسالك،تنقطعلاعيؤقرةواسالكينفد،لانعيماواسالك،والغنى

النظرلذةوأسالك،لموتابعدالعيشبردوأسألكالقضاء،بعدالرضا

مضلة،فتنةولا،مضرةضراءغيرفي،لقائكإلىوالشوق،وجهكإلى

".مهتدينهداةواجعلنا،الايمانبزينةزينااللهم

لىإناو،لقائيلىإالابرارشوق"طال)1(:إسرائيلياثرفيوجاء

اللهأجلفإناللهلقايزجوا>منكان:لىتعااللهقالوقداشوق".لقائهم

.[5]الععكبوت/(لات

ضرب؛لقائهلىإالمحبينشوقاللهعلملما:العارفينبعضقال

قلوبهم.بهتسكنللقاءموعدالهم

)3(الشوقالصحاج)2(:فيقال،الحبأسماءمناللفظةفهذهوبعد:

قال8(.)3/الاحياء""فيليوالغزا8126(،)5/"الفردوسمسند"فيالديلميذكره(1)

.(691)ص"الموضوعاتتذكرة"فيالفتنيوذكرهأصلا.لهأجدلم:العراقي

(2)(4/4051).

."التشوق":ش)3(
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شائقفهويشوقنيالشيءشاقيي:يقالالشيء.لىإالنفسنزاع:والاشتياق

2(:الراجز)قال،شوقكهيجإذا:فتشوقتوشوقني،(،1)مشوقناو

البرقبالدكاديكميةداريا

المشتأقشوقهيجتلقدسقيا

.ضرورةبمهموفيليسماهمز:سيبويهقال،المشتاقيريد:

فصل

فقالت،أقوىا-لهما:والاشتياقالشوقبينالفرقفيواختلف

كما،افتعالنوعفيهوالاشتياق،لازمةصفةفانه)3(،اقوىالشوق:طائفة

لكثرةأقوىالاشتياق:فرقةوقالت.ونحوهكالاكتساب،بناوهعليهيدل

بينثالئةفرقةوحكمت.حروفهزادواوزادالمعنىقويوكلما،حروفه

يكونفانه)4(الشوقماو،غائبلىإيكونالاشتياق:وقالت،القولين

والغائب.ضرللحا

.شمنساقطة"مشوق.."الشيء.(1)

نسبةبلاوهو.ديوانه""فيوليس(175)ص"الشافيةشواهدشرح"فيلروبةالرجز2()

اللغة"تهذيبو"(،1/19)"الاعرابصناعةسرو"(،541)3/"لخصائصا"في

.(حول،دكك،شوق،بوز)"للساناو"،(5/142)

.شمنساقطة"أقوى")3(

.""التشوق:ش(4)
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لىإدعاهإذا:يشوقه،شاقهمصدرالشوق:يقالأنأ[]13والصواب

موجبهوالاشتياق،ومبدوهالاشتياقداعيةفالشوق،إليهالاشتياق

لشاقني.مطاوعفعلفالاشتياق،فاشتقتشاقني:يقالفانه،وغايته

فقالتيزيد؟أوبالوصالالشوقيزولهل:الشوقأربابواختلف

إليهوصلفإذا،المحبوبلىإالقلبسفرالشوقفان،يزول:طائفة

السفر.انتهى

المسافر)1(بالايابعيناقركماالنوىبهاواستقرعصاهالقتو

الحضور،معلهمعنىفلا،لغائبيكونإنماالشوقولانقالوا:

معحاضرايزللممنماو،مشتاقإليكأنا:للغائبيقالإنماولهذا

بالقربيزيدبل:طائفةوقالت.إليهبالشوقيوصففلاالمحب

الشاعر)2(:بقولواستدلواواللقاء،

الخياممنالخيامدنتإذايوماالشوقيكونماعظمو

قلبفينارهاوالتهابالمحبةحرقةهوالشوقولانقالوا:

والمواصلة.القربيزيدهمماوذلك،المحب

فيلهوهو676(،)2/"النقائض"فيلهقصيدةمنالبارقيحماربنلمعقرالبيت(1)

و"معجم(،29)صللامدي"والمختلفالموتلفو"(،184)ص("الاشتقاق

،(04)3/"والتبيينالبيان"فيلغيرهونسب2(.40)صللمرزبانيالشعراء"

.(1/123)5الاغاني""فينسبةويلا)عصا(."اللسانو"

58(./1)"الاسواقتزيينو"36(،)ص"الصبابة"ديوانفينسبةبلاالبيت)2(
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النوعغيروالمواصلةاللقاءعندلحادثاالشوقأنوالصواب

)1(:الروميابنقال،المحبعنالغيبةعندكانالذي

؟!تدانىالعناقبعدوهلإليهامشوقةبعدوالنفسأعانقها

الهيمانمنلقىمافيشتدصبابتيتزولكيفاهالثمو

الشفتانترشفماليشفيهالجوىمنبيالذيمقداريكولم

يمتزجانالروحينيرىأنسوىغليلهيشفيليسفؤاديكأن

فصل

لىإوصلالذيلحباوهو،الخادعلحبافهي:الخلابةوأما

الحبوسمي.البطنوسوادالقلببينالذيلحجاباوهوالخلب،

:يقال،باللسانلخديعةا:لخلابةوا،اربابهب[]13البابيخدعلانه؛خلابة

فاخلب")2(تغلبلمإذا":المثلوفي.مثلهواختلبه،بالضميخلبهخلبه

ني"المعاديوانو"226(،/1)ليالقا"ليأماو"2(،475)5/"ديوانه"(1)

.(79)6/"لحمدونيةاالتذكرةو"(،1/182)"الادابزهرو"223(،/1)

726(.)2/"الهجرتينطريقو"195(،)ص"الهوىذم"فينسبةبلالاولان1و

مجمعو"66(،/1)"الامثالجمهرةو"(،561)صعبيدابي"أمثال"فيالمثل)2(

(.)حلب"اللسانو"37(،1/5)"المستقمىو"3(،1/4)"الامثال

52



الشاعر)2(:قال1(.النساء)منالخداعة:لخلبةوا.فاخدع:اي

الخلبه)3(الخالةوحبالشباباودى

قلبهمنبالقلبفمابرئتوقد

البرقومنه،كذابخداع:أي،خلابرجل)4(:السكيتابنقال

إنماينجز:ولايعدلمنقيلومنه،خادعكانهفيه،غيثلاالذي:الخلب

ومنه.فيهمطرلاالذيالسحابأيضا:والخلب.خلببرقانت

ماأحقلحبوا.خديعةلا:اي)5("خلابةلافقلبايعتاذا":لحديثا

ه،ِ)6(،ِ
وقلبه.المحبلبويخدع،ويصميعميلانه؛الاسمبهذايسمى

0شمقساقطةالنساء"مق"()1

،5601)ص"اللغةجمهرةو"331(،)صديوانه""فيلهوالبيت،تولببنالنمرهو)2(

فينسبةوبلاقلب(.)خلب،اللسان("و")قلب(،"البلاغةاساسو"(،9131

)خيل(."اللسانو"562(،)7/"اللغةتهذيبو"2(،39)ص"اللغةجمهرة"

التخريج.ومصادرطمقلمثبتو."الخالب":ش،ت)3(

.(914)صالمتطق"إصلاح"في()4

حديثمق(1)533ومسلم696(،12،7042،4142،4)17البخارياخرجه()5

عمر.ابن

"سمي"،ت:)6(
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فصل

وهي،الشوقوبلابل،لحبابلابل:يقال،بلبلةفجمع:البلابلواما

ووسواس،الهم:والبلبال،البلبلةالصحاج)1(:فيقال.وهمهوسواسه

الصدر.

فصل

وتبايلح،الشوقوتبايلح،لحباتبايلح:فيقال:التبايلحوأما

قال.الشدةوهو،البرحمنهأصابهإذا:والشوقالحببهوبرح.الجوى

الشاعر)3(:قال.واذىشدة:أيبارحا؛برحامنهلقيتالصحاج)2(:في

بارحلعينيكبرحالهوىدعاككلمااللهعمركهذااجدك

والبرحين،البرحينمنهولقيت،برحوبني،برحبناتمنهولقيت

والدواهي.الشدائد:اي؛وضمهاالباءبكسر

فصل

فيقال.وحزنندميتبعهالذيلحبافهو-:بالتحريك-السدموأما

)1(.)4/0164(

)2(.)1/355(

.(1/001)"الادبو"ديوان)برح(،"اللسان"فينسبةبلاالبيت)3(
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ورجل.بالكسرسدموقد،لحزنواالندم-:بالتحريك-السدم(:1)الصحاح

.ذاكإلاسدمولاهملهوما.إتباعوهو.سدمانوندمانسادم،نادم

فصل

حمبمامنالقلبيغمرما:والغمرة،غمرةجمعفهي:الغمراتوأما

!فيضرةا[41]!اتذينلخزصون>قنل:لىتعااللهقال.غفلةأوسكراو

وقال.قلوبهمغمرتقدغفلةفي:أي[11-01]الذاريات/<ساهون

لغمرا(2)ءلماا:ومنه[45/منونلمؤا](حينضرتهمحتىفيفذزهم>:لىتعا

،شدائده:أي،الموتغمرات:ومنه،فيهدخلمنيغطيالذيالكثير

ومنهفيغمره،المحبقلبيغطيما)3(وهو،الحبغمراتوكذلك

:أي،العيوبيغمرلانهالسخاء؛عنكتايةالرداء،غمررجل:قولهم

كثير)4(:قال.عيبالسخاءمعيظهرفلايغطيها

المالرقابلضحكتهغلقتضاحكاتبسمإذاالرداءغمر

)1(.)5/4891(

.شمنساقطة"الماء")2(

.شمنساقطةما"))3(

349(،)2/لي"اللاو"سمط192(،)2/ليالقاامالي"و"288(،)ص")ديوانه)4(

وغيرها.(ردي،ضحك)غمر،"اللسانو"
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:نوحسفينةيصف)1(القطاميوقال

انحسارالغمرلذلكوكانحجراصارحتىلجوديالىإ

عليها.ومنالارضغمرالذيالماءلذلك:أي

فصل

وهل:يقال،والروع،الفزع:صلهوالهاء،بتحركفهو:الوهلوأما

إبلا:يصف)2(القطاميقال.ومستوهلوهلوهويوهل

اولقجنةبهنكانوهلارحيلناعندلجيضتهنوترى

:يقالومنه،الروعمنفيهلماالحبأسماءمنالوهلكانوإنما

رائع.جمال

المحبرأىإذاشئولاي؟لجمالاروعةسببما:قيلفإن

الشاعر)3(:قال؟ويبهت،لونهويصفر،لذلكيرتاعفجاءةمحبوبه

.(2917/)"لايضاج1والتنبيهو"تا(،)غمر،"اللسانو"(،441)ص"ديوانه"في(1)

وهل(.،)جيض"و"اللسان(،11/137)"اللغةتهذيبو"(،701)ص"ديوانه"في(2)

282(،/1)"المعانيديوانو"62(،6)2/لشعراء"1و"الشعرفيحزامبنلعروةالبيت)3(

=(،1/954)لمرتضىا"ليأماو"(،2949/)"لاداباو"زهر(،4/2951)"نيلاغااو"
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أجيباكادلاحتىفأبهتفجاءةاراهاانإلاهووما

خفيمماهذا:قيلويرتعد.فيصفرمحبوبهيرىالناسمنوكثير

للجمالانسببه:فقيل،سببهمايدرونفلا،المحبينأكثرعلىسببه

يروعهاكما،بسلطانهالقلوبراعبداواذا،القلوبعلىسلطانا)1(

والمحبةلجمالافسلظانالابدان،علىسلطانلهممنونحوهالملك

السلطانب[1]4كانفإذا،الابدانعلىالملوكوسلطان،القلوبعلى

؟!منهأعظمهوالذيبالسلطانفكيفبدا؛إذايروعالابدانعلىالذي

ولاأسيربأنهالقلبفيحسالقلبيأسرلجمالافانوأيضاقالوا:

بمنأحسإذاالرجليرتاعكما،فيرتاعلهبدتالتيالصورةلتلكبد

قال.الروعةهذهلهتحصللمذلكمنالناظرأمنإذاولهذا،يأسره

والتذكرة6(،361/،1/453)"لخزانةاو"3(،1/81)"العشاقمصمارعو"

.(484)2/"الوفياتفواتو"(،804)ص"الهوىو"ذم(،58)6/لحمدونيةا

الشجريابن"حماسةو"(،1/004)"ليو"اللآ522(،)ص""ديوانهفيعزةولكثير

ديوانه""ملحقفيوللأحوص95(.)ص"ديوانه"فيوللمجنون(،531)ص

.(1/004)"لياللآسمط":وانظر2(.13)ص

".سلطانلجمالا":ش(1)
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:(1الشاعر)

يتغير)2(محبوبهراىماإذابفؤادهالهوىكانمنعلامة

فصل

كانت،لمجطلحاجةا:الشجنفإن،أسمائهمنفهو:الشجنماو

الراجز)3(:قال.محبوبهلىإشيءأشدالمحبوحاجة

أبديفيمالكسأبديإني

بنجدشجنشجنانلي

السندببلادليوشجن

قال)4(:.شجونلجمعوا

شجونهاشتىوالنفس

.تمنساقطةالشاعر""(1)

يتحيرا".ان"بقاقية6(61)3/"الادبخزانة"فيالبيت()2

924(،)3/"اللغةو"مقاييس)شجن(،اللسان""فينسبةبلاالرجز)3(

37(.36،)ص"الصبابةو"ديوان(21/232)"لمخصصاو"

:بريابنذكرهكماالبيتصدر(4)

شجونهاشتىلنفس!1وبهرفاقوالتقتالوحشاستامنحيثذكرتك

اللغة"مقاييسو"478(،)ص"اللغةجمهرةو")شجن(،اللسانفينسبةبلاوهو

/3(248)
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الشاعر)1(:قال.أشجانعلىيجمعو

وجدييجدواولمأصحابيتحمل

وحديشجنوليأشجانوللناس

أيضا،اخرووجا.حبستكإذاشجنا:تشجنيي،،الحاجةشجنتنيوقد

فهو-بالكسر-شجنوقد.أشجانلجمعوا،لحزنا:الشجنأنوهو

وهذا.هذا:الامرانفيهلحبوا.احزنه:اي،وشجنه،غيرهواشجنه.شاجن

فصل

المه،إذا:الضربلعجه:قولهممن،فاعلاسمفهو:اللاعحماو

)2(:الهذليقال.جلدهواحرق

الجلدايلعج)3(بسبتأليماضربا................................

الحب.منالفؤاد)4(لحرقةلاعج،هوى:ويقال

ونصيبهتولببنالنمرلىإوينسب(،511)2/دالحماسةا"فينسبةبلاالبيت(1)

672(،)2/"الهذليينأشعارشرح"فيكما،ليلهذاربعبنمنافعبدهو)2(

جلد،،العج"اللسانو"(،483)ص"اللغةجمهرةو"3(،0)صزيدبيانوادر"و"

803(.)2/"و"المنصف333(،)2/"الخصائص"فينسبةبلاوالبيتعجل(.

البيت:وصدر.التخريجمصادرمنوالمثبت.ش،تمنساقطة""بسبت)3(

معهقامتانوحتجردإذا

".بحرقةاللاعحهو":ش()4
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فصل

والانكسار،لحالاسوءوهي،الكابةمنافتعالفهو:الاكتئابوأما

ونشأة،ورافةكرأفة(وكابة)1كأبة،يكأبالرجلكئبوقد،لحزنامن

الراجز)2(:قال.أيضاوكأباء،كئيبةةوامر،كئيبفهو.ونشاءة

نشقيتبرلمكاسباءخمرىنأو

السواد،لىإضربإذا:اللونمكتئبورماد.مثلهالرجلواكتأب

وفوتالحبحصولمنتتولدوالكابة.الكئيبوجهأ[]15يكونكما

الكابة.تسمىسيئةحالةبينهمافتحدث،المحبوب

فصل

،المرض:الوصبأصلفإن،ومرضهلحبالمأفهو:الوصبوأما

موصب)3(،فهواللهوصبهو،وصمبفهويوصبالرجلوصبوقد

الاوجاع.الكثير-:بالتشديد-لموصبوا

.شمنساقطة"وكآبة"(1)

الطهويالمثنىبنلجندلوالرجز.تؤوقي"أنعمكعلىعز:أوله":تهامشفي2()

("الادبديوانو"(،1/113)"والايضاجالتنبيهو"(،برشق،اهق،)كاب""اللسانفي

اللغة"تهذيبو"(،54،2089،1721)ص"اللغةجمهرة"فينسبةوبلا922(.4/)

المخصص"و"(،1/571)"اللغةمقاييسو"2(،1/70)"الصحاحو"376(،)9/

/5(45)2

تحريف."وصب":ش)3(
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وصبولاهممنالمؤمنيصيبلا")1(:الصحيحلحديثاوفي

".خطاياهمنبهااللهكفرإلايشاكهاالشوكةحتى

علىالرجلوصب:تقول،دامإذاوصوبا:يصبالشيءووصب

9[./]الصافات(واصثعذاب>ولهم:لىتعااللهقال.عليهداومإذا:لامرا

دائمة.الطاعة:اي52[/]خا!واصبأالدين>وله:لىتعاوقال

فصل

منليسأنهوالصواب،المحبةأسماءمنعد)2(فقد:لحزناوأما

عليه،المكروهورودوهي،للمحبتحدثحالةهووانماأسمائها،

علىيسرلاماورودمنيخلولاالحمثكانولما.المسرةخلافوهو

نأ)3(:الصحيحلحديثاوفي.لوازمهمنلحزناكانالمحبقلب

والعجز،والحزنالهممنبكأعوذنيااللهم":يقولكانع!ي!النبي

".الرجالوغلتة،الدينوضلع،والبخلوالجبن،والكسل

لحزنوافالهم.قرينانمنهاشيئينكلأشياء،ثمانيةمنع!روفاستعاذ

،لحزنافهومضىلماكانإنالقلبعلىالمكروهورودفان،قرينان

تخلففإن،قرينانوالكسلوالعجز.لهمافهويستقبللماكانوإن

ههريرةبيوأسعيدبياحديثمن2()573ومسلم(،1465)البخاريأخرجه(1)

.شمنساقطةعد"")2(

مالك.بنأنسحديثمن27(0)6ومسلم)9636(،البخاريأخرجه)3(
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عدممنكانوإنالعجز،فهوالقدرةعدممنكانإنكمالهعنالعبد

النفعمنهيرادالرجلفان،قرينانوالبخللجبنوا.الكسلفهوالارادة

وضلع.بمالهينفعلاوالبخيل،ببدنهينفعلالجبانفا،ببدنهأوبماله

ضلعفهو،بحقنوع:نوعانالناسقهرفان،قرينانالرجالوغلبةالدين

.الرجالغلبةفهو،بباطلونوع،الدين

فلا،والحزنالخوفلجنةاأهلعنب[]15سبحانهاللهنفىوقد

إلاالعيشيطيبولا،ياتيممايخافونولا،مضىماعلىيحزنون

.لحزنواالخوفيلزمهوالحب،بذلك

فصل

أسمائها،منوليس،الحقيقةفيالمحبةأحكامفمنالكمد:وأما

ولازمهالشيءاسمبينيفرقونلاالبابهذافيالمتكلمونولكن

كمدفهو،الرجلكمد:منهتقول،المكتومالحزنوالكمد:.وحكمه

ينقه.لمإذا:الثوبالقصاروأكمد،اللونتغير:والكمدةوكميد،

فصل

النار.لذعمنوأصلهأيضا،المحبةأحكاممنفهو:اللذعوأما

فقالوا:النار،بلذعاللسانلذعشبهواثم،أحرقتهلذعا:النارلذعته:يقال

لواذعه.منباللهأعوذ:يقال،بكلامهأحرقه:أي،بلسانهلذعه
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فصل

لحرقةوا،واثارهالحبعوارضمنأيضافهي:الحرقماو

وتكونالامر،هذاعلىحرقةلكما:قولهمومنه،تارةالحبمنتكون

")1(.عليكميتحرقونتركتهم":الحديثفيومنه.الغيظمن

فصل

الارق.فالسهاد:ولوازمها،المحبةاثارمنأيضافهوالسهد:ماو

:-والهاءالسينبضم-والسهدسهدا،يسهد-بالكسر-الرجلسهدوقد

)2(:ليالهذكبيرأبوقال.النومالةليل

الهوجلليلناممااذاسهدامبطنالجناناحولشبهفأتت

مسهد.فهوانا،وسهدته

فصل

وقدالسهر.فإنهولوازمها،المحبةآثارمنأيضافهو:الارقماو

أرقفأنا،افتعلتعلىائترقتوكذلك،سهرت:أي-بالكسر-أرقت

ني.أسهر:ايتاريقا،كذارقنيو

.(201)3/"النبوية"السيرةفيهشامابنذكره(1)

أشعارشرحو"675(،)2/لشعراء"وو"الشعر74(،/1)""الحماسةفيلهالبيت2()

"الادبو"خزانةهجل(،حوش،)سهد،"اللسانو"(،7301)3/لهذليين"ا

36(.0)ص"اللغةجمهرةو"5(،1/91)الكبير"نيالمعاو"4(،66)3/
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فصل

يلهف-بالكسر-لهف:يقاليضا،وآثارهاأحكامهافمن:اللهفوأما

لهفيا:وقولهمالشيء.علىالتلهفوكذلكوتحسر.حزن:أيلهفا؛

واللهيف:المتحسر،:واللهفان،فاتماعلىبهايتحسركلمة!فلان

المضطر.

فصل

النفس.وتوقانالشوق:الحنين)1(:الصحاحفيفقال:الحنينوأما

حن:منهتقول.الرحمة:لحنانوا.حانفهوحنينا،يحنإليهحن:منهتقول

.[13]مريم/(>وجناناضنلدئا:لىتعاقولهومنهحنانا،يحنا[1]6عليه

بمعنى،وحنانيك!ربياحنانك:تقولوالعرب.ترحم:عليهوتحنن

)2(:القيسامرؤقال.رحمتك:أيواحد،

لحناناذاحنانكمعيزهمجرمبنشمجىبنوويمنحها

)3(:طرفةوقال

بعضمنأهونالشربعضحنانيكبعضنافاستبقأفنيتمنذرأبا

هشمنساقطة"الصحاجفيو"2(.401)5/(1)

.()حنن"اللسانو"(،341)ص"ديوانه"(2)

.(271ص)"نهيواد")3(

64



الناقة:وحنين.وموجباتهلحباآثارمنلحنينا:لحقيقةاوفي

قال)1(امرانله:الر!لوحنةولد!ا،إلىنزا!افيصوتها

سريتدجىذاتوليلة

وبيتحمهتضرنيولم

.كاناينإليهايحنالرجللانحنةسميت:قلت

فصل

اسمائهمنلا،واحكامهلحبالوازممنايضافهي:الاستكانةواما

ومانوألربهئماست!>فما:لىتعااللهقال.لخضوعا:وأصلها،بهالمختصة

وماسبيل!لمحهفيصابهملماوهنوأ>فما:لىتعاوقال76[،/]المؤمنون(ينضزعون

.[461/عمران]آل(نوأست!ضعقوأوما

إصلاح"فيولرؤبةحنن(.)جمم،"اللسان"فيالفقعسيمحمدلابيالرجز(1)

وليس2(41/0)"المخصصو"2(،09)2/"المحتسبو"(،136)ص"المنطق

فينسبةبلاوهو2(.1/10)لي"اللآسمط"انظر:،للعجاجإنه:وقيل.ديوانهفي

مجالسو"(،1/912)لصاعد"الفصوصو"(،2442/،1/25)ليالقا"ليأما"

اللغة"تهذيبو"636(،)2/"الإعرابصناعةسرو"(،184)صالعلماء"

(.اليت"اللسانو"233(،)5/"اللغةمقاييسو"32(،41/0)
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يظابقوالتصريفالاشتقاقوهذا)1(،الكونمن،استفعلصلها:و

لاولكن،الطائشضد،خاشعساكنفالمستكينالمعنىوأما)2(،اللفظ

يقالأنينبغيكانافتعلكانإنفانه،اللفظةتصريفالسكونيوافق

،الكونمناستفعلأنهلحقوا،افتعالكلامهمفيليسلانه؛استكن

ماوانفتحصلا،الواوفتحركتقبلها،الكافلىإالواوحركةفنقلوا

وذلإنابةفيهاالتيلحالةا:والسكون.كاستقامألفا،فقلبتتقديرا،قبلها

لحديث:اومنه،لغيرهكانإذاويذم،للهكانإذايحمدوهذا.وخضوع

مابعدالاستقامةعنالرجوع:أي")3(الكونبعدالحورمنبكاعوذ"

عليها.كنت

فصل

لجوهري)4(:ا[ب]16قال.أفناهإذايردتلهمنفعالةفهي:التبالةوأما

الاعشى)5(:قال،أفناهمإذا:تبلهموالدهرتتلهم

خبلمتبلودهرالزمانريببهأضرأعشىرجلارأتان)6(ا

خطا.وهو"لسكونا":ت(1)

".للفظمطابق":ت)2(

سرجس.بناللهعبدحديثمن()1343مسلمأخرجه)3(

.(46431/)"الصحاج"(4)

.(55)ص"ديوانه"5()

.الديوانمنوالمثبت.""لان:شلئن"،":ت)6(

66



فسده.وأسقمه:أيتبلهوالحبوتئلهوالولد.بالاهلمذهبى:أي

)1(:سلمىابيبنزهيربنكدبقولىومنه:قلت

مكبولىيفدلمعندهامتيممتبولىاليومفقلبيسعادبانت

فصل

لاعهوقد.حرقته:الحبلوعة)2(:الصحاحفيفقالى:اللوعةماو

آلان:قولهمومنه،الشوقمن)3(احترق:أيفؤادهوالتاع،يلوعهلحبا

التيوهيالفؤاد،لائعةأي:الأصمعيقالىجحشها.لىإالفؤادلاعة

.الفزعمنولهىكانها

فصل

>وفننك:لىتعااللهقالىفتونا،يفتنهفتنهمصدرفهو:الفتونماو

.واختبرناكامتحناك:أي4[0]طه/(فمونأ

6(.)صديوانه""فىالمشهورةقصيدتهمطلعلبيت1و.تمنساقطة"سلمىبيأ"بن(1)

()2/3(2811،2821).

"."أحرق:ش)3(
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:معان()1ثلاثةعلىيقالوالفتنة

إلافتننك(هي!إن:لىتعاقولهومنهوالاختبار،الامتحان:أحدها

)2(.واختباركامتحانك:أي[155]الاعراف/

قولهومنه،افتتانهأي،فلانفتنةهذه:يقال،نفسهالافتتان:نيوالثا

[52لانفاد/]ا<خاصهظدوامنكئمألذينلالقميبن!نةواتقوا>:لىتعا

الاعشى)3(:قال.وأفتنته،المرأةوفتنتهالدنيا،وفتنته،الفتنةأصابته:يقال

مسلمكلقلىقدفاضحىسعيداأفتنتبالامسلهي)4(فتنتنيلئن

افتنته.الاصمعيوأنكر

نما>:لىتعااللهقال،فتنة)5(يسمىنفسهبهالمفتون:والثالث

.[51/]التغابن(فتةم!وأولدكمأقوالكئم

)1(ت:"ثلاث".

واختبرناك".امتحناك":ش2()

لابنوالبيت62(.)4/"المخصصو")فتن(،"اللسان"فيكماهمدانأعشىهو)3(

جمهرة"فينسبةبلاوهوهديوانهفيوليس315()3/"الخصائص"فيالرقياتقيس

،(473)4/"اللغةمقاييسو"928(،/1)4"اللغةتهذيبو"(،604)ص"اللغة

33(.24/)"الادبديوانو"

."إن":ت(4)

."سمي":ت(5)
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ممثرح!ن(ربناماكنالواوالئهقاانلاإفتنحهمتكنلمثم>:لىتعاقولهماو

ماو.نكروهومنهتبراواأنإلاشركهمعاقبةيكنلم:أي23[]الانعام/

.[41-13/]الذاريات(فئنيئ!ذودواالئاريفشونعلى!يوم>:لىتعاقوله

مالتنظرالنارأدخلتهإذا:الذهبفتنت:ومنه،يحرقونالمعنى:فقيل

اللهقال،الاحراق:والفتن)1(:الخليلقال.مفتونودينارأ[]17،جودته

فضة:اي،فتينوورق.[13/]الذاريات(الناريفشونعلى!يوم>:لىتعا

وفتنته.وعقلهمالهفذهبفتنةاصابتهإذا:وفتنالرجلوافتتن.محرقة

دلهته.ذاإ:ةلمرأا

هرصاللامن!جبفتنينأشصعلئهجمئآنكموماتعبدن>فإ:لىتعاوقوله

فيسبقمنإلاعبادتهعلىتفتنونلا:اي-163[161(]الصافات/ا!جم

.إياهبفتنتكميفتتنالذيفذلك)2(،الجحيميصلىأنهاللهعلم

[6-5]القلام/(المفتونبإليكم!>فستبصرري!صرون:لىتعاقولهوأما

لميسور)3(والمعقولكامصدر،المفتون:وقيل.زائدةالباء:فقيل

ويعلم،يشعرمعنىمضمنيبصرأن:والصوابوالمعسور.والمحلوف

بخلقهنيعىولتملازضواالسئواتخلقالدباللهأنولميروا>:لىتعااللهلقا

.(8721/)"لعينا"كتابنظرا(1)

.شمنساقطة"لجحيم51ه.أي"2()

المنشور".":ش)3(
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"المؤمن:الحديثوفيبالباء،الرؤيةفعلفعدى33[،]الاحقاف/بفدر(

يروى")1(.الفتانعلىويتعاونانوالشجر،الماءيسعهماالمؤمنأخو

وتجار.كتاجر،فاتنجمعوهووبضمهاواحد،وهوالفاءبفتح

بالمحبة.إلافتنمنفتنفما،الفتونموضعلحباأنوالمقصود:

فصل

)2(:قولهومنهجنونا،يكونماالحبفمن:لجنوناماو

بالمجانينمماأعظمالعشقلهافقلتتهوىبمنجننتقالت

الحينفيالمجنونيصرعوإنماصاحبهالدهريستفيقلاالعشق

الليل،أجنه:ومنهتصاريفها،جميعفيالسترمنالمادةصلو

الجنة؛ومنهأمه،بطنفيلاستتاره؛الجنينومنه،سترهإذا:عليهوجن

،والمضروببهالضاربلاستتار؛المجنومنهبالاشجار،لاستتارها

:أي؟يؤنسونفانهم،الإنسبخلاف،العيونعنلاستتارهم؛لجناومنه

لى:تعاقولهومنه،واتقيتبهاستترتماوهي،بالضملجنةاومنه،يرون

فيواريته[ب]17:لميتاوأجننت[16/]المجادلة(جنهأتمنهماتخذوأ>

وفي.مخرمةبنتقيلةحديثمن28(41)والترمذي3(،070)داودأبوأخرجه(1)

.مقبول:""التقريبفيلحافظاقال،العنبريحسانبناللهعبداسناده

"العشاقو"مصارع36(،)2/"الاغانيو"281(،)ص("ديوانه"فيليلىلمجنونالبيتان)2(

.(1/461)"الاسواق)تزيينو32(،)3/(المستطرفو"(،2181/،1/621)
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ماالمحبيعقلفلا،العقليسترالمفرطوالحب.جنينفهوالقبر،

.لجنونامنشعبةفهو،ويضرهينفعه

فصل

لممعبهأيملموم،ورجل،لجنونامنطرف!فهو:اللممماو

القليل،والشيء،المسوهو،لمةلجنامنفلانااصابتايضا:ويقال

)1(.لجوهرياقاله

تحتنبونلذين>:لىتعاقولهومنه،المقاربةمناللفظةصلو:قلت

الصغائر.وهي32[/]النجم(أللمئمإلاواتفواحسافيثمكبو

أبوقالمماباللمماشبهرأيتماعنهما:اللهرضيعباسابنقال

البطش،وزناها،تزنيواليدالنظر،وزناها،تزنيالعين"إن:هريرة

")2(.القبلوزناه،يزنيوالفم،لمشياوزناها،تزنيوالرجل

،البلوغقاربإذا،ملاموغلام،منهودناقاربه:أيبكذا،لما:ومنه

يقرب:أي")3(يلمأوحبطايقتلماالربيعينبتمما"ان:لحديثاوفي

ذلك.من

"الصحاج")5/3202(.)1(

2(.6)57مسلماخرجه2()

.الخدريسعيدبيأحديثمن(2501)ومسلم6(،4)27البخاريأخرجه)3(
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قدكانوإنلحباأسماءمناللممكون)1(يستبينفلالجملةوبا

نزلاي؛المحببقلبلماقدالمحبوبإن:يقالنإلا،جماعةذكره

)2(:قولهومنهبنا،انزل:أيبنا،ألمم:ومنه،به

تأججاوناراجزلاحطماتجدديارنافيبناتلممتأتنامتى

فصل

ذكروإن،أسمائهمنلا،واثارهالعشقموجباتفمن:لخبل1ماو

:-بالتحريك-لخبلوا.خبولوجمعهالفساد،أصلهفإنأسمائه)3(من

وخبله)4(خبلهوقد،الأرضأهلمنشئ:أي،خبلبه:يقال،لجنونا

لجنونامننوعوهو،مخبلورجل،عضوهأوعقلهأفسدإذا:واختبله

والفساد.

فصل

ورسيس،والشوقلهوىارسيس:كلامهمفيكثرفقدالرسيسوأما

بل،كذلكوليسمنها،انهالحبأسماءفيأدخلهمنفظن،الحب

."يكونأن":ت(1)

سيبويه"أبياتشرحو"89()صالمجموعشعرهفيلحرابناللهلعبيدالبيت2()

خزانةو"53(،)7/"المفصلشرحو"675(،)ص"الاعرابصناعةسرو"66(،)2/

)نور(."اللسان"فينسبةوبلا66(.0)3/"الادب

.شمنساقطة"أسمائهمنذكروان")3(

".تخبله":ش(4)
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يكونأنويمكن.ودوامهثباته:لحبافرسيس،الثابتالشيء:الرسيس

بحرارتهلحبارسيسفشبهوامسها،أولوهوورسيسها،الحمىرسمن

يجعلواأنهؤلاءعلىالواجبوكانأ[]18.الحمىبرسيسوحرقته

:(1قال)،إليهيضافلانه؛لحباأسماءمنالاوار

أبتردالقومسقاءنحوأقبلتكبديفيلحباأواروجدتإذا

تتقدالاحشاءعلىلنارفمنظاهرهالماءببردبردتهبني

حيث)2(،الرمةذيشعرفيالهوىلىإالرسيسإضافةوقعوقد

:يقول

يبرحميةحبمنالهوىرسيسيكدلمالمحبينالنأيغيرإذا

موضعه.هذاليس)3(،نحويإشكالىوفيه

58(،0)2/والشعراء"الشعرو"3(،61)ص"ديوانه"فيينةاذبنلعروةالبيتان(1)

"العشاقمصارعو"(،1/134)لمرتضىا("ليأماو"(،394)ص"لمعارفاو"

)برد(."البلاغةأساس"فيالمكيوللراهب(1/1365)لي"اللآو"سمط(،013)2/

)برد(.اللسان"و"31(،/1)ليالقالي"اما"فينسبةوبلا

378(،)3/"النحويةلمقاصداو")رسس(،"اللسانو"(،2911)ص"ديوانه"2()

3(.1/1)"العشاقمصارعو"74(،)4/"الادبخزانةو"

275(.4،27)صالاعجاز"دلائلو"7(،44/)"لخزانةا"انظر:)3(
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فصل

لمخالطتهمخامراوسمي،أوصافهمنفهوالمخامر:الداءوأما

والمخامرة:)2(:لجوهرياقال5.خامر:يقال،والروج()1للقلب

قولهم:منأخذيكونوقد.لزمهإذا:المكانالرجلوخامر.المخالطة

ومنه،للعاشقمستعبدداءالعشقوكأن،استعبدهإذافلائا:فلاناستخمر

عليهم.وتملكقهراأخذهم:أيقوما")3(استخمرمن"معاذ:حديث

مستعبد.مخالماداءفالحب

فصل

بمنزلةالحبمنوهو،وأرقهوألطفهلحباخالصفهوالود:وأما

إذا:وداأودهالرجلوددت(:لجوهري)4اقال،الرحمةمنالرأفة

وأما.كذايكونأنبودي:تقول.لمودةا:والودوالودوالود،.أحببته

الشاعر)5(:قول

نيأكفاترىأنوبوديكعناالمسائلالعائدأيها

".)1(ت:"القلب

"الصحاح")2/065(.)2(

.(138/)4"لحديثاغريب"فيعبيدابوذكره)3(

.(945)2/"الصحاح"(4)

)ودد(.اللسان""فينسبةبلاالبيت)5(
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الوديدوالودياء.فصارت،البيتلهليستقيمالدالكسرةأشبعفانما

وهما،وأذؤبوذئب،قدحوقدح:مثلأود،:لجمعواالمودود،بمعنى

فيهيستويودداءورجال،لمحبا:والودود.أوداءوهم،يتوادان

للمبالغة.وصفعلىداخلاوصفالكونه؛والمؤنثالمذكر

،المودةمنأصله،لىوتعاسبحانهاللهصفاتمنالودود:قلت

قولين:علىفيهواختلف

بمعنىوقتول،ضارببمعنىكضروبواد،بمعنىودودهو:فقيل

صفاتفيفعولاأن:القوللهذاويشهد،نائمبمعنىونؤوم،قاتل[ب]18

شاكر،بمعنىوشكورغافر،بمعنىكغفور،فاعلبمعنىسبحانه1()الله

صابر.بمعنىوصبور

البخاريفسرهوبذلك،لحبيباوهومودودبمعنىهوبل:وقيل

لحبيب.االودود::فقال)2(،صحيحهفي

،[41/]البروج>وهوالغفورالودود(:قولهفيبالغفورلاقترانهأظهر؛والاول

لطيف،سروفيه[،09]هود/(ر!رحيسمودود>ان:قولهفيوبالرحيم

".)1(ت:"صفاته

.البروجسورةتفسيرفي6(89)8/"الفتحمعالصحيح"انظر:)2(
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يحبادله)ءان:قالكما،ويحبهلهفيغفر،لمغفرةابعدعبدهيحبأنه:وهو

وألطفه.لحبااصفىفالود:.اللهسبمافالتائب222[،]البقرة/(الئوبين

فصل

لمحبوبه،حبهيوحدالذيهوفالخليل،المحبةفتوحيد:الخلةماو

الخليلانلمالعافيبهااختصولهذا،المشاركةتقبللا1()مرتبهبوهي

>واتخذ:لىتعااللهقالكماعليهما،وسلامهاللهصلواتومحماإبراهيم

اللهإن":قالأنه!ي!النبيعنوصح[،521]النساء/(إبزصمظيلأالئه

خليلا")2(.إبراهيماتخذكماخليلااتخذني

خليلاالأرضأهلمنمتخذاكنتلو"!ي!:عنهالصحبح)3(وفي

".الرحمنخليلصاحبكمولكنخليلا.بكراصلالاتخذت

".خلتهمنخليلكلإلىيبمدرأني"إأيضا)4(:الصحيحوفي

سبحانهاللهامتحن؛المشاركةتقبللامرتبةالخلةكانتولما

نأسبحانهفأراد،قلبهمنشعبةأخذلماولدهبذبحالخليلإبراهيم

والمراد،ولدهبذبحفامتحنه،لغيرهتكونولا،لهالشعبةتلكيخلص

".)1(ش:"رتبة

الله.عبدبنجندبحديثمن(532)مسلمأخرجه2()

مسعود.ابنحديثمن)2383(مسلمأخرجه)3(

.اخرىبروايةالسابقلحديثاضمن(4)
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اللهمحبةوقدم،اللهلامراسلمافلما،بالمديةذبحهلا،قلبهمنذبحه

بالذبح.الولدوفدي،الخلةمقامخلصالولد؛محبةعلىلىتعا

قال)1(:الروج،اجزاءجميعالمحبةلتخللخلةسميتإنما:وقيل

خليلاالخليلسميوبذامنيالروجمسلكتخللتقد

الاصلفيلانه؛والمؤنثالمذكرفيهيستوي،الخليل:والخلة

قال)2(:،والخلولةالخلةبينخليلا[1]9:قولكمصدر

يقتللمخليلكبانجابراخلتيابلغاالا

والصديق.الود:لخلوا.وقلالقلة:مثل،خلالعلىويجمع

>لآبيعفيه:لىتعاقولهومنهالمخالة)3(،بمعنىمصدرايضاوالخلال

ختما<ولافيه>لآبيع:الاخرىالايةفيوقال31[،إبراهيم/أ(ضظولا

)4(:القيسامرؤوقال254[،البقرة/1

قالولاالخلالبمقليولست

37(5)ص("الصبابةديوانو"08(،1)2/المنتخل""فينسبةبلاالبيت(1)

)خطا،"اللسانو"(،701)صللغة"جمهرة"فيمطرالمازنيبنلاوفىالبيت)2(

27(.)3/"الادبديوانو"(،568)6/"اللغةتهذيب"فينسبةوبلاخلل(.

".المخاللة":ت)3(

:وصدره35(.)ص"ديوانه"(4)

الردىخشيةمنعنهنالهوىصرفت
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لخلالةوالخلالةوالخلالةوا.خليلةوالانثى،الصديق:لخليلوا

قال)1(:.والمودةالصداقةوضمها:وفتحهاالخاءبكسر

مرحبكابيخلالتهأصبحتمنتواصلوكيف

الخليل،منافضلالحبيبان:عندهعلملامنبعضظنوقد

وجوهمنباطلوهذا.اللهخليلوإبراهيم،اللهحبيبمحمد:وقال

:كثيرة

ويحب،التوابينيحباللهفان،عامةوالمحبة،خاصةالخلةأنمنها:

.[45لائدة/]<>يحهمويحبونه-:لمؤمنيناعبادهفيوقال،المتطهرين

واخبر،حليلالارضاهلمنلهيكونأننفى!يمالنبيأنومنها:

أبوها)2(.الرجالومن،عائشةإليهالنساءأحبأن

ابراهيماتخذكماخليلا،اتخذنيالله"إن:قالأنهومنها:

2(،1/51)سيبويهو"كتاب"26(،)ص"ديوانه"فيالجعديللنابغةالبيت(1)

لي"اللاسمطو"(،1/291)ليالقا"ليأماو"(،918)صزيدبيأنوادر"و"

المنطق"إصلاح"فينسبةوبلاخلل(.،)رحب"اللسانو"465(،/1)

2(،1/20)"المرتضىلياماو"77(،)ص"ثعلبمجالسو"(211)ص

الذيعرقوبكنيةهو:ويقال،الظلكنية"مرحبابوو"برر(.،)شرب"اللسانو"

.عرقوبمواعيد:فيهقيل

.العاصبنعمروحديثمن)2384(ومسلم)3662(،البخاريأخرجه2()
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خليلا")1(.

لاتخذتخليلاالأرضأهلمنمتخذاكنتلو":قالانه:ومنها

")2(.ومودجمعالإسلامأخوةولكنخليلا،بكرأبا

فصل

.والمودةالمصادقةوهي،المخالمةمنمأخوذفهو:الخلموأما

)3(:الكميتقال.الاصحاب:والاخلام،الصديق:والخلم

الافحلوهيجتكشافاأخلامهالحرباابتسرإذا

فصل

قد:أي؛لحببامغرمرجل:يقال،اللازمالحبفهو:الغراموأما

من،مغرمرجل:قولهمومنه،اللزوممنالمادةوأصل.لحبالزمه

أغرموقد،الولوعب[]91:والغرام)4(:الصحاحفيقال.الدينأوالغرم

غريممنخذ:يقال،الدينعليهالذي:والغريم،بهأولع:أيبالشيء،

)1(سب!خريجه.

.الخدريسعيدأبيحديثمن)2382(ومسلم36(،45،3657)البخارياخرجه2()

34(،4)6/"اللغةتهذيبو"69(،5)صالكبير"و"المعاني23(،)2/"ديوانه")3(

(.خلم،)هيح"اللسانو"

(4)(/56991).
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كثير)1(:قال،الدينلهالذيايضا:الغريمويكون.سنحماالسوء

غريمهامعنىممطولوعزةغريمهفوفىدينذيدلقضى

غراما<عذابهاكان>إلت:جهنمفيلىتعاقولهالمادةومن

بشر)2(:قال.والعذاب،اللازمالدائمالشر:والغرام6[.ه]الفرقان/

غراماوكاناعذاباركانالجفااويومالنسارويوم

الاعشى)3(:وقال

لييبالافانهجزيلا!طي!وإنغرامايكنيعاقبإن

ولزاماهلاكاكانغراما<عذابهاكان(:>إلت4)عبيدةابووقال

لهم.

،(1/642)"لادابازهرو"،(6/141)"لفريدالعقداو"(341ص)"ديوانه"(1)

و"الخزانة"3(،)3/("النحويةالمقاصدو"(،451)ص"الشجريابنحماسةو"

.(124)ص"الشافيةشواهدشرحو"8(،/1)"المفصلشرحو"382(،)2/

274(،)ص"الشجريابنمختاراتو"(،091)ص"ديوانه"فيخازمبيابن2()

والبيتلجفار(.ا385)صاستعجممامعجمو"لجفار(،ا441)2/"البلدانمعجمو"

والبيت.وهموهو)غرم("اللسان"عننقلا584()ص"ديوانه"ملحقفيللطرماح

.(462)ص"اللغةجمهرةو")جفر(،"اللسان"فينسبةبلا

بلاوالبيت(.4914/)"اللغةمقاييسو")غرم(،("اللسانو"5(،9)ص"ديوانه"في)3(

89(./6212،)4/"المخصصو"(،131)8/"اللغةتهذيب"فينسبة

8(.20/)"القرآنمجاز"في(4)
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عليهايطلقونيكادوالملهاواستعذابهمعندهمالمحبةوللطف

المتاخرون.بهلهجوان،الغراملفظ

فصل

هيمانا)2(يهيم،وجههعلىهامالصحاج)1(:فيفقال:الهيامماو

بالضم:والهيام.هائم:أيمستهاموقلب.غيرهاوالعشقمنذهبوهيماً:

فتهيمالابلياخذداء:والهيام.العشقمنلجنونكاوالهيام.العطشاشد

الابلبالكسر:لهياموا:قالهيماء.ناقة:يقال،ترعىلاالارضفي

هيموقوم،وعطشىعطشان:مثل،هيمىوناقة،هيمان:الواحد،العطاش

اقيم<فشربورطثرب>:لىتعاوقوله.هياماهامواوقد،عطاش:اي

.العطاشالابلهي55[]الواتعة/

أيضافعلاءجمعوهووحمر،احمرمثلهيم،اهيمجمع:قلت

وصفر.كصفراء

فصل

.الهوىمنالعقلذهاب:التدليهالصحاج)3(:ففيالتدليهماو

)1(.)5/6302(

)2(ش:"هياما".

)3(/6(.)2231
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زيد:أبوقال.يدلههوودله.دهشهوحيره:أي،الحبدلهه:يقال

إلفهاعندلهتوقدولد.ولاإلفلىإتجيءتكادلاالناقة:الدلوه

دلوها.تدلهولدهاوعن

فصل

والتحير،العقلذهاب:الولهالصحاج)1(:فيفقالأ[2]0الولهوأما

الاعشى)2(:قال.ووالهةوالهوامراة،والهورجلالوجد.شدةمن

اجتمعاعندهاوكلدهاهاكلعجلعلىبملىوالهافأقبلت

قال.أدغم،افتعلوهو،واتلهوتولهوولهانا،ولهايولهوليوقد

الشاعر)3(:

الغيورواتله

والدةتولهلا":لحديثاوفيهوولدهاالامبينيفرقأن:والتوليه

)1(5)6/2256(

مقاييسو"(،)وله"اللسانو"(،124)6/"اللغةتهذيبو"(،551)ص"ديوانه"(2)

.(041)6/"اللغة

البيت:تمام)3(

الغيورواتلهالدارتنائيسعدىكلامدونحالماإذ]

(1101)3/الهذليين"أشعارشرح""وفي)وله(.""اللسانفيالهذليلمليحوهو

فيهاشاهدولا.الغيور"لحنقو"برواية
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اشتدإذا:والهوناقةالسبايا.فيوذلكوالها،تجعللا:أيبولدها")1(،

علىوجدهايشتدأنعادتهامنالتي:والميلاهولدها.علىوجدها

فيارسل:ومولهمولهوماءقبلها.مالكسرةياءالواوصارتولدها،

)2(:روبةوقول،فذهبالصحراء،

ميلهكلغولتمطتبه

النفهالمهاريحراجيحبنا

.تحيره:أي،الانسانتولهالتيالبلادأراد

فصل

:أيالحبعبده:يقال،الذل)3(بغايةلحباغايةفهوالتعبد:ماو

ذللهقدالمحبوكذلك،مذلل:أي؛بالاقداممعبدوطريق.ذلله

يغفرولاوجلعزاللهغيرلاحدالمرتبةهذهتصلحولا5،ووطأالحب

شاء.لمنذلكدونماويغفر،عبادتهفيأشركلمنسبحانهالله

ضعيف.بسندبكربيأحديثمن5()8/"الكبرى"السننفيالبيهقيأخرجه(1)

.(51)3/الحبير""التلخيصفيأخرىطرقمنيجهتخرنظر:1و

مطا(،،وله،نفه)مهر،"و"اللسان(،41/43)"اللغةتهذيبو"(،671)ص"ديوانه"2()

32(.4)6/"اللغةتهذيبو"(،تله،)غول""اللسانفينسبةوبلا

.""وغاية:ش)3(
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علىاللهحقخالصوهي،المحبةأنواعأشرف1(هي)العبوديةفمحبة

الله!رسولمعسائراكنت:قالأنهمعاذعن)2(الصحيحوفي،عباده

ثم،ساعةسارثم:قال!وسعديكاللهرسوليالبيك:فقلت"معاذإيا":فقال

يا":فقالساعةسارثم!وسعديكاللهرسوللميك:قلتمعاذإ"يا":قال

علىاللهحقماأتدري":قال!وسعديكاللهرسوللبيك:قلت،"إمعاذ

بهيشركوالايعبدوهأنعليهمحقه":قال،اعلمورسولهالله:قلت؟"عباده

بالنار".يعذبهمالا؟ذلكفعلوااذااللهعلىالعبادحقمااتدري.شيئا

مقاموهي،مقاماتهأشرففيبالعبوديةرسولهسبحانهاللهذكروقد

وإن>:التحديفيفقال،الدعوةومقامالاسراء،ومقامب[02]،التحدي

فيوقال23[،]البقرة/<مث!-فنبسورهنزلناعكعبدنافانو(شارييفىكنمغ

<الحراملمسجدمفلتلابعئدهءائترىالذى>سبحينالإسراء:مقام

.[91]الجن/(عبداللإيدعوه،لمأقام>وأئه:الدعوةمقامفيوقال[،1]الاسراء/

المسيقولالقيامةيومالكبردالشفاعة)3(العزمأولوتدافعوإذا

تاخر")4(،وماذنبهمنتقدممالهاللهغفرعبدمحمد،الىاذهبوا":لهم

".)1(ت:"من

3(.0)ومسلم6(،2،6005)67البخاريأخرجه(2)

0شمنساقطة"العزماولو")3(

انسهحديثمن(1)39ومسلم7(،014)البخاريأخرجه،الشفاعةحديثمنقطعة(4)
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فاشرف.لهاللهمغفرةوكمال،لله)1(العبوديةبكمالالمقامذلكفنال

ثبتكما،العبوديةاسماللهلىإأسمائهحبو،العبوديةصفةالعبدصفات

الرحمن،وعبداللهعبداللهلىاالأسماءأحب":قالانهع!ي!النبيعن

2(.")ومرةحربوأقبحها،وهمامحارلثوأصدقها

وإرادةهممنلهلابداحدكللانأصدقهاوهمامحارثكانوإنما

أقبحهاكانوانما،وهمامحارثأحدوكل،وفعلهحرثهعنهينشأ،وعزم

العقلونفورالكراهةمنالاسمينهذينمسمىفيلما؛ومرةحرب

التوفيق.وباللهعنها)3(،

!!!

."يتهعبود":ت(1)

(0594)داودوأبو81(،4)المفرد"الادب"فيوالبخاري3(،54)4/أحمداخرجه2()

ليسوهبوأبو،مجهولشبيببنعقيلإسنادهوفي.الجشميوهببيأحديثمن

3(.221/)حاتمبيألابن"العلل":انظر.مرسلةع!ي!النبيعنفروايته،صحابيا

انس.حديثمن2(132)مسلمأخرجه،صحيحلحديثامنالاوللجزءوا

عنهما".":ش)3(
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الثالثالباب

بعضإلىبعضهاالأسماءهذهنسبةفي

التباين؟أوبالترادفهيهل

:نوعانواحدمسمىعلىالدالةفالاسماء

المترادفهوالنوعفهذا،فقطالذاتباعتبارعليهيدلأناحدهما:

والكنية()1والاسموالبر،والقمحلحنطةكاوهذامحضا،ترادفا

التعريف.لمجردبهأتيوإنماذم،ولامدحفيهيكنلمإذا،واللقب

كاسماءتها،صفاتباينباعتبارواحدةذاتعلىيدلان:نيالثاوالنوع

النوعفهذا.الاخراليومواسماء،نبيهوأسماء،كلامهواسماء،لىتعاالرب

والرحمنفالرب.الصفاتلىإبالنسبةمتباين،الذاتلىإبالنسبةمترادف

،متعددةصفاتباعتبارواحدةذاتعلىيدللملكواوالقديروالعزيز

يومأ[12]وكذلك،والماحيوالعاقبلحاشرواوالنذيرالبشيروكذلك

ونحوها،الازفة،ويومالتغابنويوملجمعاويومالبعثويومالقيامة

السيف،أسماءوكذلكونحوها،له!ىواوالكتابوالفرقانالقرانوكذلك

والعضبكالمهند،مختلفةوإضافاتأوصافبحمسبتعددهافإن

المحبة.اسماءفيالاوصافتباينعرفتوقدونحوها،والصارم

.شمنساقطة"الاسم"(1)
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المعنىهذاأرادواوكأنهم،اللغةفيالترادفالناسمنكثيرأنكروقد

وانسبةأوصفةفيفرقوبينهماإلاواحدلمسمىاسمينمنماوانه

باعتبارصحيحقالوهالذيوهذا.تعلملمأولناعلمتسواء،إضافة

يسمي،مختلفينواضعينباعتبارالترادفيقعقدولكنالواحد،الواضع

ويشتهر،غيرهباسمالاخرالواضعويسميه،باسمالمسمىأحدهما

أيضاهالاشتراكيقعهناهاومنكثير،وهذا،الواحدةالقبيلةعندالوضعان

أعلم.والله.اللغةأكثروهو،التباينهواللغةفيفالاصل

!!!
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الرابحالباب

ولأجلها،لمحبةباوجدإنماوالسفليالعلويلمالعاأنفي

لملائكةاوحركاتوالنجوموالقمروالشمسالأفلاكحركاتوان

لحبابسببوجدتإنمامتحرككروحركة،لحيواناتوا

منلابدتقريرهوقبل،الكتابأبوابأشرفمنشريفبابوهذا

طبيعية،وحركة،إراديةحركة:ثلاثلحركاتاأنوهي،مقدمةبيان

المتحركمنيكوننإمالحركةامبدأأنلحصراوبيان،قسريةوحركة

بهاوعلمهشعورهيقارنهانفاما،المتحركمنكانتفان،غيرهمنأو

الشعوريقارنهالموإن،الاراديةفهيوالعلمالشعورقارنهافانلا،او

القسرية.فهيغيرهمنكانتوإن،الطبيعيةفهيوالعلم

فإنلا،أوبإرادتهيتحركنإماالمتحرك:تقولأنشئتوإن

نأفاما،إرادتهبغيرتحركوإن،إراديةب[12]فحركتهبإرادتهتحرك

فحركته؛مركزهجهةلىإتحركفانلا،أومركزهنحولىإحركتهتكون

قسرية.فحركتهمركزهجهةغيرلىإتحركوإن،طبيعية

نإماوالمراد،المتحركلإرادةتابعةالاراديةلحركةفاهذاثبتإذا

مرادلىإلغيرهالمرادينتهيانولابد،لغيرهأولنفسه(مرادا)1يكون

."هادمرا":ش(1)
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ولذةمنفعةلجلبتكوننإماوالارادة.والتسلسلللدوردفعا؛لنفسه

عناوالمتحركعنإماومضرةلمادفعاو،لغيرهواماللمتحركإما

هولهلماإلامضرةعنهيدفعولامنفعةلغيرهيجلبلاوالعاقل،غيره

بل،لمحبتهتابعةالاراديةحركتهفصارت،الالمودفعاللذةمنذلكفي

.متحركحيكلحكمهذا

وتلك،ومركزهمستقرهلىإالشيءحركةفهيالطبيعيةلحركةاماو

إنماالتي؛القسريةوهي،مركزهعنخروجهاقتضتالتيللحركةتابعة

لىإالحجركحركة،باختيارهإما،مركزهعنأخرجهقاسربقسرتكون

كتحريك،محركهاختياربغيروإما،فوقجهةلىإبهرميإذااسفل

وحركةللقاسر،تابعةلحركةاوهذه1(،مهابها)جهةلىإللأجسامالرياح

بالعالمموكلةالملائكةفإن،غيرهمنمبدوهابلمنهليستالقاسر

>فالمدبرت:لىتعاقالكماوجلعزاللهبأمرتدبره،والسفليالعلوي

.[4/ترياالذا1(أمرالألمقسمت>:لقاو،[5/تعازلناا1(امسا

دنثراجلنمثرتوآعضفا!لمتعرظجفالمرسلت>وا:لىتعالوقا

.[5-1/لمرسلاتا1(تجرالملقمتفىقا!فالفزقتفا

ستحا!لشبخصدشالا!والنشطتغر،!والتزعت>وا:لوقا

.[5-1زعات/لناا1(امسالمدئرتفاجسثقالشبعتفا

)1(ت:"مابها".
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تحركها،ملائكةوالقمروالشمسبالافلاكسبحانهاللهوكلوقد

أ[]22:لىتعاقالخزنتها،وهم،بأمرهتصرفهاملائكةبالرياجووكل

.[6لحاقة/]ا(صزصرعايؤبرلخ>وائاعلىنهافل!وا

علىيقدروافلمالخزانعلىعتت:السلفمنواحدغيرقال

)1(.صحيحهفيالبخاريذكرهضبطها.

حيثلىإتسوقه)2(ملائكةوبالسحاب،ملائكةبالقطرووكل

به.امرت

منبفلاةرجل"بينا:قالانهع!م!النبيعن)3(الصحيحفيثبتوقد

فتتبع،فلانحديقةاسق:يقولسحابةفيصوتاسمعإذ؛الأرض

فيرجلفاذافنطرفيها،ماءهافأفرغت،حديقةإلىانتهتحتىالسحابة

:فقال؟اللهياعبدايسمكما:لهفقالبمسحاته،لماءايحولالحديقة

فييقولقائلاسمعتنيإ:فقال+السحابةفيسمعهالذيللاسم-فلان

إني:فقال؟الحديقةهذهفيتصنعفما،فلانحديقةاسق:السحابةهذه

أنفقهوثلثبه،أتصدقثلث:أثلاثثلاذةفأجعلهمنها،يخرجماأنظر

فيها((.أردمووثلث،عياليعلى

(.الفتح)مع376()6/فيتعليقا(1)

.شمنساقطة"ملائكة"وبالسحاب(2)

.هريرةأبيحديثمن(8492)مسلم)3(
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جاءهأنه!يمالنبيعنوثبت،ملائكةلجبالباسبحانهاللهووكل

بل":فقال،أحبإنقومههلاكفيويستأذنه،عليهيسلملجبالاملك

بهيشركلا،اللهيعبدمنأصلابهممنيخرجأناللهلعلبهم)1(؛أستاني

شيئا")2(.

مضغة؟ربيا؟علقةربيا؟نظفةربيا:يقولملكابالرحمووكل

سعيد؟)3(.أموشقي؟الاجلفما؟الرزقفما؟أنثىأمذكرربيا

عنحافظانالدنيا:هذهفيالملائكةمنأربعةعبدبكلووكل

خلفه،ومنيديهبينمنومعقبات،أعمالهيكتبانشمالهوعنيمينه

الله.أمرمنيحفظونه،اثنانأقلهم

القبور،فيملائكةالموتىبمساءلةووكل،ملائكةبالموتووكل

يثتتونه،ملائكةوبالمؤمن،ملائكةوبالعذاب،ملائكةبالرحمةووكل

ويوقدونها،يبنونها،ملائكةبالنارووكلأزا،الظاعاتلىإويؤزونه

لجنةباووكلبأمرها،ويقومونوسلاسلها،أغلالهاب[]22ويصنعون

وصحاقها،وسررها،أرائكها،ويصنعونويفرشونها)4(،يبنونها،ملائكة

بيها.وزرا،ونمارقها

".)1(ش:"لهم

عائشة.حديثمن()5917ومسلم9738(،1،323)البخاريخرجه2()

انس.عن2(46)6ومسلم3(،)18البخاريأخرجهالذيلحديثافيكما)3(

."يغرسونها":ت(4)
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ربهمبإذنالملائكةبتدبيروالنارلجنةواوالسفليالعلويلمالعافأمر

(يغملوتوه!يامرهءبالقوتلاهمتبقونه->،وأمرهلىوتعاتبارك

ه[6/]التحريم(مايؤصونويفعلونمرهمأماالثه>لايعصونو[27]الأنبياء/

،أوامرهتنفيذعلىقادرونوانهم،امرهفييعصونهلاانهمفاخبر

مااللهيعميفلاعجزا،بهأمرمايتركمنبخلافعنها،عجزبهمليس

به.)1(أمرهمايفعللموإن،أمره

تفيضنوتمنعهاتسجرها،ملائكةبهاوكلتقدالبحاروكذلك

أهلها.فتغرق،الارضعلى

ملائكةبهاوكلتقدوشرهاخيرهاادمبنيأعمالوكذلك

وتكتبها.،وتحفظها،تحصيها

به،إلايتملاالذيالايمانأركانأحدبالملائكةالايمانكانولهذا

الاخر.واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللهالايمان:خمسوهي

الملائكة،فسببهالمالعافيحركةكلأنعرف)2(ذلكعرفوإذا

مرادتنفيذلىإكلهالامر)4(فيرجع،وإرادتهبامره)3(اللهطاعةوحركتهم

)1(ت:"أمر".

.شمنساقطةعرف""ذلك2()

".للهطاعةتهموحركا":ت)3(

".فرجع":ت(4)

29



ولذلك،بأمرهذلكالمنفذونهململائكةواوقدرا،شرعا-لىتعا-الرب

.أوامرهتنفيذفياللهرسلفهم،الرسالةوهي،الالوكةمن،ملائكةسموا

الاراديةللحركةتابعةحوتهوماالافلاكحركاتأنوالمقصود

يكونفلا،ومبدؤهفعلكلأصلوالارادةلحبفا،للمحبةالمستلزمة

ويكرهها،يبغضهاالتيللأموردفعهحتى،وإرادةمحبةعنإلاالفعل

كما،بالدفعيجدهاالتيواللذةلاضدادها،محبتهوبإرادتهيدفعهافإنما

(1)بالمحبوبيكونوالعافيةوالشفاء،صدرهوشفى،غيظهشفى:يقال

وانفانه،المرضلمأبهيدفعالذيالدواءشربمثلكريها،كانوان

المكروهزوالمنفيهلما؛محبوبفهووجهمنمكروهاكانأ[]23

وانفانها،للهوىالمخالفةالأشياءفعلوكذلك،المحبوبوحصول

لنفسهامحبوبةتكنلموان،وارادةلمحيةتفعلفإنمامكروهةكانت

لماإلاويهواهيحبهماالحييتركفلا.لنفسهللمحبوبمستلزمةفإنها

كانتولذلك،محبةلاقواهمامحبةأضعفهمايتركولكن،ويهواهيحبه

فييناالمكروهالبغيضفإن،والكراهةللبغضأصلاوالارادةالمحبة

دفعأولمحبوباوجوديتناولأنإماوالفعل،المحبوبوجود

وجودلىإكلهالفعلفعاد،المحبوبلوجودالمستلزمالمكروه

.لمحبوبا

."للمحبوبيكون":ش(1)
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لها،تابعتانوالطبيعيةوالقسرية،الارادةأصلهاالاختياريةوالحركة

والسفليالعلويالعالمحركاتفجميع.الاراديةالحركةلىإالامرفعاد

الفاعليةالعلةفهيولاجلها،ل!!العاتحركوبها،والمحبةللارادةتابعة

العالمفيتحركفما،العالموجدولاجلهابهاالتيهيبل،والغائية

المحبةحقيقةبلوغايتها،سببها)1(والمحبةإلاحركةوالسفليالعلوي

.سكونبلاحركةفالمحبة،محبوبهلىإالمحبنفسحركة

والطاعة،والخضوع،والذل،العبوديةهيالمحبةوكمال

والدنيا،والارضالسمواتخلقتولهبهالذيلحقاوهو،للمحبوب

إلابالحق(بثنهماوماوالازضقأ!تنوات>وماخلقنا:لىتعاقال،والاخرة

]ص/27[،<بخطلاجماوماوالأضضالسماخلقنا>وما:وقال85[،]الحجر/

.[151]المؤمنون/<عبثاظقنبهئمأفحستتزائما>:وقال

هيالتي،وحدهاللهعبادةهوالخلقولاجلهبهخلقالذيلحقوا

والنهيالامرمنعبوديتهولوازم،لهوالذلوالخضوعمحبتهكمال

وخلق،الكتبوأنزل،الرسلأرسلذلكولاجل،والعقابوالثواب

والنار.لجنةا

الذياللهصراطهوالذيبالعدلقامتإنماوالارضوالسموات

نبيهعنحاكيالىتعاقال.إليهالاشياءب[]23حبوهو،عليههو

0"ةدرالاوا":ش(1)
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لاهوءاخنماإدابةورلبهؤمامنرفيللهنوكلتعلىإق>:السلامعليهشعيب

فيمستقيمصراطعلىفهو[،56]هود/(مستقيمصرفىعكرباتبناصينئهآ

والثوابوالامر،لخلقاظهربهالذيالعدلوهو،وقدرهشرعه

وماوالارضالسمواتخلقتولهبهالذيلحقاوهو)1(.والعقاب

هذابخطلا)2(:)ربناماظقتدعائهمفيالمؤمنونقالولهذابينهما،

خلقيكونأنسبحانهربهمفنزهوا[،191/عمران]ال<سئخنك

سبحانهوهو،محمودةغايةولا،حكمةلغيرعبثاوالارضالسموات

فالغاياتوصافه،ولذاتهيحمدكما،المحمودةالغاياتلهذهيحمد

ويرضاهاهيحبهاالتيلحكمةاهيأفعالهفيالمحمودة

عليه،لهالمحبوبوترتب،يحبهمالاستلزامهيكرهماوخلق

فواتمنعليهيترتبلما؛يحبهمابعضفعلسبحانهيترك)3(وكذلك

.المحبوبذلكمنإليهأكرهمكرووحصولأو،منهأعظملهمحبوب

تهم،طاعايكرهلانه؛وطاعتهبهالإيمانعنأعدائهقلوبثبطكماوهذا

الموالاةمنعليهيترتبوما،جهادهممنمنهاإليهأحبهومابهاويفوت

علىورضاهمحبتهوإيثار،فيهنفوسهمأوليائهوبذل،فيهلمعاداةوافيه

.تمنساقطة"لعقاب1و"(1)

"."عبادتهم:ش(2)

".لذلك":ش)3(
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زينةالارضعلىماوجعل،لحياةواالموتخلقهذاولاجل،نفوسهم

ه[2/لملك]ا(أييئأحسنعلألئلوكئموالحيؤةلموتاخلقالذى>:لىتعالقا؛لها

عملأ(أخسنفتلوهوأيهملهازيخةلأرضاعلىماإناجعلنا>:وقال

إلامستةفىلأرضواخلقالسنواتلذىوهو>:لىتعاوقال7[،/]الكهف

]هود/7[.(عملاخسنأينملنلو!ماتما،علىعرشهوكان

بماالارضوتزيينلحياةواوالموتلمالعاخلقعنسبحانهفاخبر

فيكونعملا)1(،أحسنيهماحلقهليختبر،والامتحانللابتلاءأنهعليها

لها،هوحلقالتيالغايةفيوافق،لىتعاالربلمحابموافقاعمله

وهي،وطاعتهلمحبتهالمتضمنةعبوديتهوهي،لمالعالاجلهاوخلق

مقاديرسبحانهأ[]24وقدر،ورضاهمحبتهتوابعوهو،الاحسنالعمل

ليبلوهم؛وقدرهامرهبينخلقهوامتحنتقديرها،فيبحكمتهتخالفها

عملا.احسنيهمأ

اوامرهمعداروافريقا:فريقينالابتلاءهذافيالخلقفانقسم

الامر،حركهمحيثوتحركواالامر،بهموقفحيثووقفوا،ومحابه

وحكمواالقدر،بحرفيالامرسفينةوركبواالقدر،فيالامرواستعملوا

لمرضاته،واتباعا،لامرهامتثالابالقدرالقدرونازعواالقدر،علىالامر

.الناجونهمفهؤلاء

.شمنساقطةعملأ"..فاخبر."(1)
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،ويرضاهيحبهماوبينوالقدر،الأمربينعارضواالثانيوالفريق

:فرقاربعافترقواثم،وقضاهقدرهماوبين

حيثمنالأمرفابطلتالأمر،علىمحافظةبالقدركذبتفرقة

نظاموهوبالامر،الايماناصلبالقدرالايمانفانالقدر،علىحافظت

إيمانه.تكذيبهنقضبالقدركذبفمنالتوحيد،

الذينوهم،لخلقااكفرمنوهؤلاءبالقدر،الأمرردتوفرقة

ءاباؤناولااشرئحناماالله>لوشاقالوا:إذالقرآنفيقولهماللهحكى

منناما!ذأللهشآءلو>:(1)يضاألواوقا[841/]الانعام(شقمنولاحزمنا

35[،/]النحلشئئ!هومنونوردمنولاحر!اولآءاباونانخنشئ-مىدونه

ايضا:وقالوا2[،0]الزخرف/(عبذنهمماالرخمنشا>لو:ايضاوقالوا

بذلكسبحانهاللهفجعلهم47[.]يس/(اطعمهؤاللهلولمجثاءمن>أنالعم

مبين.ضلالفيانهمخبروعلم،لهمليسخارصين،مكذبين

به،ودانت،بنزولهونزلت،بسيرهفسارتالقدر،معدارتوفرقهب

بيدهاحلمالحلالفاالقدر،دينهابل،خالفهاوالامروافقتبالولم

وكافر،مسلممنقدراغلبمنمعوهمقدرا،حرمتهمالحرامواقدرا،

لحقيقةاشهدوالماوعبادهمهؤلاءوخواصفاجرا)2(،أوكانبرا

.شمنساقطةأيضا"..شاء."لو(1)

.فاجر"أوبر":ت2()
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خفراؤهم،وهمبالقدر،المسلطينالكفارمعصارواالقدريةالكونية

.كفارأيضافهؤلاء

به،تدنولمالامر،خلافباصنهاعترافهامعالقدرمعوقفتوفرقة

دفععنوعجزتالامر،عليهتحكمولم،معهاسترسلتب[]24ولكنها

لله.وعاصعاجزبينوهم،مفرطونفهؤلاءللأمر،اتباعابالقدرالقدر

قدممنأولفانه،إبليسبشيخهمتمونمؤكلهمالفرقوهؤلاء

الأرضفىلهملازيننأغوتننىبمآ>رث:وقال،بهوعارضهلامراعلىالقدر

صزطكلهتملاقعدنأغويتنيفبماقال>(1و).[93لحجر/ا](أخعينولأغولنهم

بالقدر.ربهعلىواحتج،بقدرهاللهأمرفرد[،16]الاعراف/<المستقجم

بالقدرأرسلواوجنودهفابليس،رأيتكمافرقأربعأتباعهوانقسم

آفتيطينعلىأزسلناأناألؤتر>:لىتعااللهقال،دينهمفالقدر.كونيالاإرسا

سقر.ومصيرهمالقدر،فدينهم83[،/]مريم(تؤزهمأزأانبهفرين

وشرعالقدر،أهلبهيحاربواأنوأمرهمبالامر،الرسلاللهفبعث

القدر،بحرفيوأتباعهمهمفيهايركبواأنوأمرهمسفنا،أمرهمنلهم

وجعل،السفينةأصحاببالنجاةخصكماركبها،منبالنجاةوخص

للعالمين.ايةذلك

.شمنساقطةو"...رب"(1)
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الامر،لىإيردوهمحتىالقدرلاصحابحربالامرفأصحاب

فالرسل،منهيخرجوهمحتىالامرأصحابيحاربونالقدروأصحاب

دينهموأتباعهوإبليس،عليهالامروتحكيمبالقدرإيمانهممعالامردينهم

لمالعاوانقساموالأمر،القدرفيالمسألةهذهفتأمل،بهالامرودفعالقدر

التوفيق.وبالله،لخمسةاالاقسامهذهلىإفيها

الأمرإماللأمر؛موافقةفيهماوماوالسفليالعلويلمالعافحركات

5،وقضاقدرهالذيالكونيالامروإما،ويرضاهاللهيحبهالذيالديني

)1(الحكممنفيهلهلمابلعبثا،قضاهولاسدى،يقدرهلمسبحانهوهو

كرهوإنتهاغايايحبأمورمنعليهيترتبوما،لحميدةاوالغايات

معاصيكرهوإن،المغفرةيحبلىوتعاسبحانهفانهومبادئها،أسبابها

العتق،ويحبأ[،]25عليهعبدهيسترماكرهوإنالستر،ويحب،عباده

فيكماالعفو،ويحبالنار،منعليهيعتقالذيالسببكرهوإن

ماكرهوإن)2(،"عنيفاعفالعفو،تحبعفوانكاللهم":لحديثا

التيمعاصيهمكرهوإن،وتوبتهمالتوابينويحبالأوزار،منعنهيعفو

كرهوان،إليهخلقهأحبهمبل،هلهولجهاداويحبمنها،إليهيتوبون

".)1(ش:"الحكمة

الكبرىفيلنسائيو35(،)13و]لترمذي2(،182،183،80)6/أحمدأخرجه2()

المستدركفيلحاكماوصححه.عالشةحديثمن385(0)ماجهبن1و)7665(،

(1/0.)53
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يجاهدونه.منأفعال

منرياضعلىيطلعك؛منهفادخللك،فتحقدواسعبابوهذا

التوفيق.وباللهبحسرتها،فاتتهمنمات،مؤنقةالمعرفة

وسر،بابهمنإليهيدخلواللبيبأسفار،عدةعنهتضيقموضعوهذا

منالمطلقالكمالفله،وصفاتهأسمائهفيكاملسبحانهانه:البابهذا

وصفاته،اسماءهيحبوهوما،بوجهفيهنقصلاالذي؛الوجوهجميع

وترسبحانهفانه،كمالهلوازممنذلكفان،خلقهفياثارهاظهورويحب

يحئبماجوادالعلماء،يحبعليم)2(،الجماليحبجميلالوتر)1(،يحب

حيي)3(،الضعيفالمؤمنمنإليهأسطالقويوالمؤمن،قويالاجواد،

الشاكرين،يحبشكورالوفاء،أهليحبوفيئالحياء)4(،أهليحمسا

المحسنين.يحبمحسن،الصادقينيحبصادق

يكنلموالستر،والصفحلحلمواوالمغفرةالعفويحبكانفاذا

بهاويستدلفيها،الصفاتهذهاثارتظهرالتيللأسبابتقديرهمنبد

محبته،لىإلهمأدعىذلكويكون،وصفاتهأسمائهكمالعلىعباده

.هريرةبيأعن2()677ومسلم6(،014)البخاريأخرجهالذيلحديثافيكما(1)

مسعود.ابنعن(19)مسلمأخرجهالذيلحديثافيكما2()

.هريرةابيعن2(66)4مسلماخرجهالذيلحديثافيكما)3(

والنسائي(،2104)داودوأبو2(،242/)حمدأاخرجهالذيلحديثافيكما(4)

أمية.بنيعلىعن2(1/00)
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خلقالتيالغايةفتحصل،أهلههوبماعليهوالثناء،وتمجيده،وحمده

لكمالهاسببالفواتفذلك،بعضهممنفاتتوان،الخلقلها

منإليهأحبهوأمرالهالمكروهالفواتذلكفتضمنوظهورها،

التأمل.حقالموضعهذافتأمل،عدمه

صعيدفييجمعهمحينبأجمعهمللخليقةالقيامةيومينكشفوهذا

والشر،الخيرمنإليهاإيصالهينبغيمانفسيىكلإلىويوصلواحد،

(1تها)غايالىإنفسكلويوصل،الذرةمثقالحتى،لموالاواللذةب[2]5

تباركبحمدهبأجمعهالكونينطقفحينئذبها،أولىأنهاهيتشهدالتي

منحافبالملنكة>وترى:لىوتعاسبحانهقالكماوحالا،قالالىوتعا

الفلمين(ربللهد!وديلبالحقبيخهموقضىربهمبحمديسبحونالعزشحؤل

ذلكعلىيحمدهاحدكلبل،معينغيرلاثهالقولفاعلفحذف75[،الزمر/1

والابرار،الارضهلوالسمواتأهلفيحمدهبه)2(،حكمالذيالحكم

النار.أهلحتىلجن،واوالانسوالفجار،

ماقلوبهملفيحمدهوانالناردخلوالقد:غيرهاوالحسنقال

لاجلهحذفالذيالسرهو-أعلاموالله-وهذاسبيلا،عليهوجدوا

72[،الزمر/1(قيهاخلدينجهنمأثوبآذخلواقيل>:قولهفيالفاعل

)1(ت:"غايتها".

".)2(ش:"فيه
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كلهالكونكان[،01]التحريم/(افارءالداخلينادخلا>وقيل:وقوله

)1(.بالصوابأعلموالله.لهموقالهبذلكنطق

!!!

.تمنساقطة"بالصواب"(1)

201



الخامسالباب

ومتعلقهالمحبةادواعيفي

قائمفذلك،والميلالارادةتتبعهالذيالشعور:بهيرادقدالداعي

به،وشعلقت،المحبةوجدتلاجلهالذيالسبب:بهيرادوقد،بالمحب

ماوهو،الامرينمجموع:بالداعينريدونحن،بالمحبوبقائموذلك

منبالمحبقاموما،محبتهلىإتدعوالتيالصفاتمنبالمحبوبقام

الرابطةوهي،والمحبوبالمحببينالتيوالموافقةبها،الشعور

وملاءمة.مناسبة:والمخلوقالمخلوقبينوتسمىبينهما،

)1(المحبوشعور،وجمالهالمحبوبوصفامور:ثلاثةفهاهنا

،والمحبوبالمحببينالتيوالملاءمةالعلاقةوهي،والمناسبة،به

ونقصان،واستحكمتالمحبةقويت؛وكملتالثلائةقويتفمتى

كانفمتىنقصها)2(،اوالثلائةهذهضعفبحسبوضعفهاالمحبة

شعور،أتمبجمالهالمحمبوشعور،لجمالاغايةفيالمحبوب

وقد،الدائماللازمالحبفذلك؛قويةالروحينبينالتيوالمناسبة

كامل،المحبعينفيهولكنناقصا،نفسهفيالجمالأ[]26يكون

".لمحبوب"ا:ش(1)

لم.بعضها"":ت(2)
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يعميء)1(الشيحبكفان،عندهلجمالاذلكبحسبمحبتهقوةفتكون

عزةأنيحكىكما.محبوبهمناحسناحداالمحبيرىفلا،ويصم

كثير،فيكقالكمانتماوالله!عزةيالها:فقالالحجاجعلىدخلت

بها.رأيتنيالتيبالعينيرنيلمإنهالاميرأيها:فقالت

منصدرهفيكبرومحبه،عينفي)2(احلىالمحبوبانريبولا

)3(:قولهفيالقائلبهذاأفصحوقد،غيره

ملاحةأزيدتأدريمااللهفو

عقلليليسأمالنسوانعلىوحسنا

محبتهفتضعف،بهالشعورناقصلكنهموفرا،لجمالايكونوقد

قلبه.لاسرحقيقتهعنلهكشففلو،لذلك

يسفرالوجهظهورفان،الرجالعنوجوههنبسترالنساءأمرولهذا

ينظرأنللخاطبشرعولهذا،الافتتانفيقع،المحاسن)4(كمالعن

لىإأدعىذلككانلها؛وجماحسنهاشاهدإذافانه،المخطوبةلىإ

أرادإذا":قولهفيع!يوالنبيإليهأشاركمابينهما،والالفةالمحبةحصول

يجه.تخرسبقلحديثاوهذا."للشيء":ش(1)

اجل".":ت)2(

.(1/16)لي"اللاسمطو"72(،)2/"الحماسة"فيالخضريللحكمالبيت)3(

".جمال":تهامشفي()4
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يؤدمأنأحرىفانهنكاحها،لىإيدعوهمالىإفلينظرامرأةخظبةأحدكم

الخبز.بهيصلحالذيالادامومنه،ويصلحويوافقيلاءم:أي)1(بينهما"

تستحكملمبينهماالتيوالعلاقةالمناسبةوانتفت،كلهذلكوجدوإذا

أقوىمنالأرواحبينالذيالتناسبفان،ألبتةتقعلموربما؛المحبة

المحبة.أسباب

)2(يناسبهمنلىإيصبو.امرئفكل

بسببوعارضة،الخلقةأصلمنأصلية:نوعانالمناسبةوهذه

قصدهقصدكنالسبمنفإنالامور،منامرفيالاشتراكأوالمجاورة

فاما،التوافقزالالقصداختلففاذا،وروحهروحكبينالتوافقحصل

نفسكلوشوق،أرواحوتشاكل،أخلاقاتفاقفهو،الاصليالتنالسب

الروحانفتكون،بالطبعإلبهينجذبء)3(الشيشبهفإنمشاكلها،لىإ

المستدرك"فيلحاكموا2(،820)داودوأبو36(،3340،)3/حمدأأخرجه(1)

حسن.وإسنادهجابر،،حديثمن84()7/"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي(،2561/)

والترمذي2(،4/442،542،64)حمدأأخرجهلحديثامنالاخيرلجزءوا

شعبة.بنالمغيرةحديثمن()1866ماجهوابن96(،)6/والنسائي(،1)870

الصحابة.منوغيرهانسعنالبابوفي

يحبه.منلىإيهفوامرىءوكل:صدره2()

673(.2/)الفوائد"وبدائعو"386(،)2/"السالكينمدارج"فينسبةبلاوهو

".الذيسببه":ت)3(
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الاخرىلىإمنهماكلفينجذب،الخلقةأصلفيب[]26متشاكلتين

يعرفولا،يعلللاوهذا،بالخاصيةوالميلالانجذابيقعوقد،بالطبع

هذاوقوعأنريبولا.المغناطيسالحجرلىإلحديداكانجذاب،سببه

قيل:كما،الجماداتبينوقوعهمنأعظمالارواحبينالقدر

الرجالأفئدةوجمغناطيسحسنكللىهيومحاسنها

علىيقفلاالعشقإن:قالأنعلىالناسبعضحملالذيوهذا

النفوستشاكلهووإنما،عدمهعدمهمنيلزمولا،لجمالواالحسن

قيل)1(:كمافيها،المخلوقةالطباعفيوتمازجها

ملاحةمنولاحسنمنالحبوما

تكلفالروجبهشيءولكنه

فيورقتهطباعهالمحبفيهايبصرمرآةأنهفحقيقته:القائلهذاقال

ومشاكله.وطباعهنفسهإلايحبلمالحقيقةففي،محبوبهصورة

فيومشاكلتها)2(،نفسيجوهرفيكصادفت:لمحبوبهبعضهموقال

نفسي.هويتوإنما،إليكوانقادت،نحوكنفسيفانبعثتلها،أحواكل

"لهوىاذمو"(،58)2/"العشاقمصارع"فيالظاهريداودبنلمحمدالبيت(1)

نسبةوبلا(.95)2/"الاسواقتزيينو"2(،58)ص"الصبابةديوانو"3(،20)ص

2(.21)ص"والمحاضرةالتمثيل"في

"مشاكلها".:ت2()
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وشاهدوقدرا،شرعاالضمعلةالمناسبةفان،وجهمنصحيحوهذا

بدنه،بجوهرأشبهكانمالحيوانالىإالاغذيةأحبأنبالاعتبار:هذا

ميلكانوالغذاءالغاذيبينالمناسبةقويتوكلماله،مناسبةكثرهو

نأريبولا،عنهالنفرةحصلتالمناسبةبعدتوكلماأكثر،إليهالنفس

الشريفةالنفوسكانتولهذا،لجمالواالحسنمجردعلىزائدقدرهذا

العلم،إليهاشيءفأحب،بالذاتالكمالصفاتتعشقالعلويّةالزكية

لمناسبة؛والثبات(،1والصبر)،نلاحساوالجود،وا،والعفة،والتبجاعة

عنبمعزلفإنهاالدنيةاللئيمةالنفوسبخلافلجوهرها،الاوصافهذه

فرطوالاحسانلجوداعلىيحملهالناسمنوكثير،الصفاتهذهمحبة

لقد:المأمونقالكما،بذلهفييجدها)2(التيواللذةله،ومحبتهعشقه

ا[.]27عليهأوجرألاخشيتحتىالعفوليإحبب

العلامهذاتعلمت)3(:لىتعااللهرحمهحنبلبنأحمدللاماموقيل

ففعلته.،ليإحببشيءولكنفعزيز،للهاما:فقال؟لله

بماالاخذيفرحمماأعظمبهوآلتذبالعطاء،لافرحإنياخر:وقال

مني.ياخذه

لتصبر".1)1(ش:"و

".المحب"زيادةشفيبعدها)2(

.تمنساقطة"تعالى...حنبل"بن)3(
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الكرماء)1(:بعضمدحفيقيلهذاوفي

هز!المكارمعندوتاخذه

الرطبالغصنالبارحعنداهتزكما

)2(:الحماسةشاعرقال

سائلهأنتالذيتعطيهكانكمتهللاجئتهماإذاتراه

حاجتهمععنهيصبرفلا،عشقاعظملجودايعشقالاجوادمنوكثير

واما،لائملومةفيهتاخذهولا،عاذلعذلفيهيقبلولا،بهيجودمالىإ

منهموكثير،بمعشوقهعاشقكلمنلهوعشقابهشغفافاعظمالعلمعشاق

البشر.منصورةجملأعنهلايشغله

لكليستإذ؛لكهنيئا-:غيرهاو-بكاربنالزبيرلامرأةوقيل

ضرائر!عدةمنعليأضرالكتبلهذهوالله:فقالت،ضرة

المجالس"بهجةو"(،1/541)"الحماسة"فيكماالعبسيالشغبلابيالبيت(1)

الشعر:عبيدةأبوقال(:1/441)للتبريزي"لحماسةاشرح"وقي774(.773،/1)

لي"القاليأما"فينسبةبلاالبيتهذامنهاالتيوالقصيدة.القشيريمعاذبنللأقرع

63(.9،620)2/لي"اللاسمط"وانظر:3(،)2/

"،لحماسةا"فيليسلبيتو(،241)ص"ديوانه"قيكماسلمىبيأبنزهيرهو)2(

فيلهقصيدةضمنالاسديالزبيربناللهلعبدالبيتنسبنعمشعرائها.منزهيرولا

لحماسة.اشعراءمنوهو227(،/41)"ني)الاغا
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كان:قالأنه)1(،أبيهعنتيميةبنالرحمنعبدشيخناأخووحدثني

صوتكوارفع،الكتابهذافياقرأ:لييقولالخلاءدخلإذالجدا

أسمع.حتى

عندالكتابوكان،وحمى،صداعمنمرضأصابهمنوأعرف

الطبيبعليهفدخل،وضعه؛غلبفاذا،فيهقرأ؛إفاقةوجدفاذا،رأسه

نفسك،علىتعينفانك،لكيحللاهذاإن:فقال،كذلكوهويوما

مطلوبك.لفواتسبباوتكون

مطالعتك،إن:الطبيبليفقالمرض،بيابتدأ:قالشيخناوحدثني

وأناذلك،عن)2(أصبرلا:لهفقلت.المرضيزيدالعلمفيوكلامك

الطبيعة،قويتوسرتفرحتإذاالنفسأليست:علمكلىإأحاكمك

بهفتقوى،بالعلمتسرنفسيفإن:لهفقلت!بلى:فقال؟المرضفدفعت

.قالكماأوعلاجنا،عنخارجهذا:فقال.راحةفأجد،الطبيعة

يكونوانماب[]27،وأعلاهالعشقأنفعمنالكمالصفاتفعشق

الارواحأعلىكانولهذا،الصفاتوتلكالروجبينالتيبالمناسبة

قيل)3(:كمامعشوقا،شرفهاوأعلاهاوأشرفها

.شمنساقطة"أنه"(1)

".على":ش2()

.(09)ص""ديوانهقيالفارضلابنالبيت)3(
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أحببتهمنبكلالقتيلأنت

تصطفيمنالهوىفيلنفسكفاختر

يزلهاولم،وتمكنتثبتتوالمناسبةبالمشاكلةالمحبةكانتفإذا

محبةهيفإنمابالمشاكلةتكنلموإذا،السببمنأقوىمانعإلا

لامرأحبكفمن.وتضمحلانقضائهعندتزول،الاغراضمنلغرض

يكنلمللمحبغرضاكانإنوباعثهاالمحبةفداعي،انقضائهعندولى

والانتقالالزوالسريعبالمحبوبقائماأمراكانوإنبقاء،لمحبته

داعيها،ببقاءباقيةفمحبتهله)1(لازمةصفةكانوان،بزوالهمحبتهزالت

وأ،المحبفيحالتغيرإماوهوزوالها،يوجبمعارضيعارضهلمما

يزيلها.أو،المحبةيضعفنإماالاذىفإن،المحبوبمنأذى

قال)2(:

مودتيتستديميمنيالعفوخذي

أغضبحينسورتيفيتنطقيولا

.شمنساقطةله""(1)

،(11)3/الاخبار"عيونو"(،851)ص"الوحشيات"فيالقاضيلشريحالبيتان2()

69(،)ص"ديوانه"فيالدؤليالاسودبيولا(،1/631)الظرفاء"حماسةو"

بنولاسماء77(،/4)الاخبار"عيونو"27(،24/)للخالديينلنظائر"والاشباهو"

والتذكرة(،941)ص"الموشيو"(،281/)18"ني"الاغافيالفزاريخارجة

الشجريابن"حماسة"فيالبكائيعمروبنولعامر933(،)3/لحمدونيةا

7(10)2/البصريةلحماسةوا6(،4)ص
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والاذىالقلبفيالحبرأيتفاني

يذهبالحبيلبثلماجتمعاإذا

ليس)1(:قالتففرقة:قسمينفيهالمحبونانقسمموضعوهذا

ينقصلاأنه:الصحيحالحبعلامةبل،الاذىيزيلهماصحيحبحمب

كماله،محبوبهبأذىيلتذالمحببلقالوا:.الاذىيذهبهولا،لجفوةبا

)2(:الشيصأبوقال

ليفليسأنتحيثبيالهوىوقف

متقدمولاعنهمتاخر

جاهدانفسيفاهنتهنتنيو

)3(أكرمممنعليكيهونمنما

احبهمفصرتأعدائياشبهت

منهمحظيمنكحظيكانإذ

لذيذةهواكفيالملامةأجد

اللومفليلمنيلذكركحبا

الموافقة،لغايةمتضمنفانه،الحقيقةعلىالحبهوفهذاأ[]28

".)1(ش:"ليست

يجها.تخرمعالابياتهذهتقدمت2()

سبق.كمابالروايتينويروى"،يكرم":ش)3(
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موافقةنفسهفأهان،نفسهمنمحبوبهومرادمرادهاتحد)1(قدبحيث

وإنوهذا.أذاهفيمحبوبهأشبههملماأعداءهوأحبله،محبوبهلإهانة

.ومقتضاهالتاملحباموجبلكنه؛تأباهالطباعكانت

كراهةعلىمجبولهبالطباعفان،للحبمزيلالأذىبل:فرقهبوقالت

ذكرهوماإليها.يحسنمنحبعلىمجبولهبالقلوبأنكمايؤذيها،من

منهم.فدعوىاولئك

وكراهتهلحبيباىاذبغضالقلبفي)2(يجتمع:ويمالأنوالانصاف

والغالب،الواقعهووهذا،اهاذويبغضفيحبهآخر،وجهمنمحبتهو

المعنىهذاعنكش!وقد،لهالحكمويبقىالمغلوبيوازيمنهما)3(

)4(:قولهفيالشاعر

أنهأعلمالنارفيطأقلتولو

وصالكمنلنامدنأولكرضا

فوطئتهانحوهارجليلقدمت

ضلالكمنضلةأوليمنكهدى

)1(ش:"اتخذ".

".)2(ت:"يجمع

)3(ش:"منها".

وانظر(،18-17)ص"ديوانهو"62(،)2/"لحماسةا"فيالدمينةلابنالابيات(4)

2(.81)صالنسبةواختلافالتخريجهناك
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بمساءةنلتنيأننيساءوإن

ببالكخطرتنياسرنيفقد

،بمساءةمحبوبهينالهأنيسوؤه)1(أنهاخبر:حيثأنصفقدفهذا

هذافإن،لهمحبوبهباذىيلتذانهادعىكمن)2(لا،ببالهخطورهويسره

رضالىإوسيلةالاذىذلكيكوننإلااللهم،الطباععنخارج

وقد.يقعفهذا،وعاقبتهغايتهلاحطإذابهيلتذفإنه،وقربهالمحبوب

يحصلماعلمتإذاالكريهبالدواءألتذنيإ:قالالاطباءبعضأخبرني

له.محبةوا!درشفه،لسانيعلىوأضعهالشفاء،منبه

وصاللىإتوصلهمالتيبالمشاقالمحبينالتذاذهذاومن

طريقفيههمماوأن،الوصالروحذكرواوكلما،وقربهمحبوبهم

قال)3(:كما،تحملهلهموطاب،مقاساتهلهملذ؛إليهمموصل

تشغلهاذكراكمنأحاديثلها

الزادعنوتلهيهاالشرابعن

يف.تحر"هيسر":ش(1)

."لكن":ش(2)

المعاني"مجموعةو"63(،/1)"المعانيديوان"فيحفصةأبيبنلادرش!الابيات)3(

.(1/571)"البصريةلحماسةاو"(،1/705،805)("الادابزهرو"(،59)ص

53(.)ص"ديوانه"فيحفصةأبيبنلمروانوتنسب
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بهتستضيءنوربوجهكلها

حاديأعقابهافيحديثكومن

أوعدهاالسيركلالمنشكتإذا

ميعادعندفتقوىاللقاءروح

ومناسبة.مشاكلةتستدعيالمحبةانوالمقصود

)2(مسندهفي-)1(لىتعااللهرحمه-حنبلبنأحمدالامامذكروقد

قريش،علىتدخلكانتامراةانعنها:اللهرضيعائشةحديثمن

فقال،الناستضحكامراةعلىفنزلت،المدينةفقدمت،فتضحكهم

:فقال،المضحكةفلانةعلى:فقالت؟"فلانةنزلتمنعلى"ع!:النبي

".اختلفمنهاتناكروما،ائتلفمنهاتعارففما،مجندة3جنوالأرواح"

)3(.الصحيحفيالحديثصلو

.تمنساقطة"لىتعا..."بن(1)

(612)ص"القلوباعتلال"فيالخرائطيأخرجهالسياقوبهذاالمسندهفيأجدهلم2()

مناكيرلهوعلي!عاثشةعنعروةعنالزهريعناللهبيعليبيأبنعليطريقمن

انظر:بشيء.ليس:معينابنوقال،متروك:و]لنسائيحاتمأبووقالأحمد،قالكما

.(471)3/"الاعتدالميزان"

"الادبفيووصلهتعليقا،)3336(البخاريأخرجهالقصةذكردونلحديثاأصل)3(

الادب"فيلبخاري1و2(،)638مسلموأخرجه،عائشةحديثمن9(00)المفرد"

ههريرةابيحديثمن9(10)المفرد"
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ما:وقال،لذلكفاغتم،يحبهالنقصاهلمنرجللبقراط)1(وذكر

فقلبه،المعنىهذاالمتنبيوأخذ،اخلاقهبعضفيوافقتهوقدإلاأحبني

2(:)فقالوأجاد،

فاضلنيباليالشهادةفهيناقصمنمذمتيأتتكواذا

بينهمالما؛بالروجالروجامتزاج:العشقالاطباء)3(:بعضوقال

منبعضهتخليصامتنعبالماءالماءامتزجفاذا،والتشاكلالتناسبمن

لمبتااحدهمالميتاحتىالشخصينبينالمحبةتبلغ)4(وكذلكبعض،

يشعر.لاوهوبسقمهويسقمالاخر،

عليهفدخل،فمرضشخصا،يحبكانرجلاأنويذكر)5(

جئتم؟أينمن:وقال،معهمفانبسط،خفةبهفوجدوا،يعودونهأصحابه

عوفي،وقد،نعمقالوا:عليلا؟كانأو:فقال،عدناهفلانعندمنقالوا:

توهمت:انيغيرسببا،لهاأعرفولمهذهعلتيأنكرتلقدوالله:فقال

هذايوميفي)6(وجدتولقد،احبمنبعضنالتلعلةذلكان

55(.)ص"المبين"الواضحفيالخبر(1)

"."كامل:وفيه.37(6)3/("ديوانه(2)

55(.)ص"المبين"الواضحفيكما)3(

.("لذلك:ش(4)

54(.)ص"المبين"الواضحفيالخبر)5(

.تمنساقطة"في")6(
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،بدواةدعاثم،شفاهلىوتعاسبحانهاللهيكونأنطمعاففرحت،راحة

)1(:محبوبهلىإفكتب

بحماكاشعرولمحممتإني

أ[]92بشكواكعواديتحدثحتى

لتطرقنيالحمىكانتمافقلت

لحماكإلاسببماغيرمن

متهمغيرفيهاكنتوخصلة

عافاكحينمنهااللهعافاني

فيونفسكنفسياتفقتإذاحتى

ذاك)2(وفيهذاوفيوذاكهذا

منفمرض،المحبفعاده،يحبهمنمرضرحلاأن)3( ويحكى

وأنشد)4(:،وقتهمنعوفيراهفلما،يعودهفجاء،محبوبهفعوفي،وقته

"ديوانفيهناوكما،القافيةمفتوحة2(99)ص"ديوانه"قينواسلابيالابيات(1)

.(45)ص"المبينالواضحو"62(،-1/16)"الاسواقتزل!نو"68(،)ص"الصبابة

لديوان.فيليالتاالبيتفيإذا""وجواب.شمنساقطالبيتهذا2()

.(45)ص"المبينالواضح"قيلخبرا)3(

المبين"الواضحو)(،913)صديوانه""فيلهالمنسوبالقسمفيللشافعيالشعر(4)

،(054)2/الفريد"العقد"قينسبةوبلا62(./1)"الاسواقتزل!نو"(،45)ص

.(09)2/الظرفاء"حماسةو"
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عليهحذريمنفمرضتفعدتهالحبيبمرض

إليهنظريمنفبرئتيعودونيالحبيبتىو

وبينهماإلايتحاباناثنينتجدتكادلاالوجود؛تأملتإذانتو

المقاصدتباينتفإذامقصد،اوحالأوفعلفياتفاقأو،مشاكلة

بينوالبعدالنفرةإلاهناكيكنلموالطرائقوالأفعالوالاوصاف

مثل"!ي!:اللهرسولعنالصحيحلحديثاهذافيويكفي،القلوب

إذاالواحد،الجسدكمثل،وتعاطفهم،حمهموترا،توادهمفيلمومنينا

)1(.والسهر"بالحمىالجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتتكى

شخصاشخصأحبإذاأنهيقتضيذكرتمالذيفهذا:قيلفان

بخلافه،يشهدوالواقع،المحبةفيفيشتركانيحبهالاخريكونأن)2(

.مضروبالبغضبسيفبل،محبوبغيرمحبمنفكم

بنمحمدأبوفأما،السؤالهذاجوابفيالناساختلفقدقيل)3(:

النفوساجزاءبيناتصالىالعشقانإليهاذهبالذي4(:قال)فانهحزم

حكاهماعلىلا،الرفيععنصرهاأصلفيالخلقةهذهفيالمقسومة

بشير.بنالنعمانحديثمن2()586ومسلم6(،110)البخاريأخرجه(1)

ن"."إلاش:)2(

"فقيل".ش:)3(

2(.1)ص"لحمامةا"طوق(4)

117



مقسومة،2(اكر)الارواجأنالفلسفةاهلبعضعن(1داود)بنمحمد

هيئةفيومجاورتها،العلويعالمهامقرفيقواهامناسبةسبيلعلىلكن

تركيبها.

هوإنماالمخلوقاتفيوالتباينالتمازجسر)3(نعلمناوقد

مثلهلىإوالمثل،شكلهيستدعيدائما)4(فالشكل،والانفصالالاتصال

مشاهد.وتاثير،محسوسعملب[]92وللمجانسة.ساكن

موجودتشابهفيماوالنزاعالانداد،فيوالموافقةالأضداد،فيوالتنافر

لجوهراوجوهرها،الخفيفالصافيالعالموعالمهابالنفسفكيفبيننا،

والانحراف،والتوقوالميلالاتفاقلقبولالمهياوسنخها،المعتدلالصعاد

وحدؤئقمسىمنظبكم>هوالذى:يقوللىتعاواللهوالنفار؟والشهوة

أنهاالسكونعلةفجعل918[،ف/]الاعر(إليهاليسكنزوجهامنهاوجعل

يستحسنألالوجبالجسديةالصورةحسنلحباعلةكانولومنه،

فضلويعلامالأدنىيؤثرممنكثيرانجدونحنالصور،منالانقص)5(

لماالأخلاقفيللموافقةكانولوعنه،لقلبهمحيدايجدولا،غيره

.(1/35)"ةلزهرا":نظرا(1)

0تمنساقطةاكر"")2(

تصحيف.شر"":ت)3(

."دأبا":"لحمامةاطوق"وقي."إنما":ش(4)

تحريف."بعضلاإ":ش(5)
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النفس،ذاتفيشيءانهفعلمنا،يوافقهولايساعدهلامنالمرءاحب

سببها.بفناءتفنىوتلك،الاسبابمنلسببالمحبةكانتوربما

،ضروبالمحبةانعلمناقدانناالقولهذايؤكد)2(ومما1(:قال)

فيلاتفاقوإما،العملفيلاجتهادإما،اللهفيالمتحابينمحبةفافضلها

ومحبة،القرابةومحبة.الانسانيمنحهعلملفضلوإما،المذهباصل

لبرومحبة،والمعرفةالتصاحبومحبة،المطالبفيوالاشتراكالالفة

ومحبة،المحبوبجاهفيلطمعومحبة،اخيهعندالمرء)3(يضعه

وقضاءاللذةلبلوغومحبة،سترهيلزمهماعليهيجتمعانلسرالمتحابين

.النفوس)4(اتصالمنذكرناماإلالهاعلةلاالتيالعشقومحبةالوطر،

بزيادتها،وزائدةعللها،انقضاءمعفمنقضيةالاجناسهذهوكل

العشقمحبةحاشاببعدها،)5(فاترةبدنوها،متاكدةبنقصانها،وناقصة

النفس.منالمتمكنالصحيح

منيحبلاالذينفسأن:لجوابواقال)6(:،السؤالهذااوردثم

2(.2أص"لحمامةا"طوق(11

يؤيد".":ت2()

"العبد".:ت)3(

.شمنساقطة""اتصال(41

تحريف."ئزةفا":ت(5)

2(.2أصلحمامةاطوق)6(
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بهاالمحيطةوالحجب،الساترةالاعراضببعضلجهاتامكتنفةيحبه

قبلبهامتصلاكانالذيلجزءباتحسفلم،الارضيةالطبائعمن

)2(.والمحبةالاتصالفيلاستويا>1(ولوتخلصت،هيحيثحلولها

فييشركهاكانمابمكانعالمةمتخلصةالمحبأ[]03ونفس

لهجاذبة،لملاقاتهمشتهية،عنهباحثة،إليهقاصدة،لهطالبة،لمجاورةا

الحجر)3(.فيوكالنارلحديد،واكالمغناطيسأمكنهالو

ثم،الكرةهيئةعلىخلقتالارواحأن:أخرىطائفةوأجابت

لم،العاهذافيتالفتاوتجاورتا؛هناكتلاقتاروحينفأي،قسمت

منوتنافرتاوجهمنتالفتاوانهنا،تنافرتاهناكتنافرتاوانوتحابتا،

هنا.هاكذلككانتاوجه؛

نأهؤلاء:أصلهالذيالفاسدالأصلعلىمبنيلجواباوهذا

،هناكمتجاورةمتعارفةكانتنهاوالاجساد،قبلموجودةالارواح

والعقل:الشرععليهدلالذيالصحيحبلخطأ،وهذا،وتتعارفتتلاقى

فيالروجبنفخالموكلالملكوأنالاجساد،معمخلوقةالارواحأن

فيودخلتأشهر،أربعةالنطفةعلىمضىإذاالروحفيهينفخلجسدا

فيه.الروححدوثأولوذلك،الخامس

".الحمامةطوق"منوالمثبتهلاستويا"لوتخلصا":تلاستوت".لوتخلصت":ش(1)

.ش،تمنساقطة"والمحبةالاتصالفي"(2)

".الحمامةطوق"منالنقلانتهىهنا)3(
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:قالمنقولمنهوأقبحغلط،فقدذلكقبلمخلوقةإلها:قالومن

المحبة:يقالأنلجوابافيالصواببلذلك،فيتوقفأو،قديمةهي

:قسمانتقدمكما

يقارنهابلفيها،الاشتراكيجبلافهذهغرضية،عرضيةمحبة

نظيرغرضمعهلهكانإذاإلاكثيرا،للمحبوبغضهالمحبوبمقت

لكلاللذينوالمرأهالرجلبينيكونكما،منهلغرضهيحبهفإنه،غرضه

صاحبه.معغرضمنهما

بينوالاتفاقالمشاكلةسببهاروحانيةمحبة:نيالشاوالقسم

المحبفتشفلوولابد،لجانبينامنإلاتكونلافهذه،الروحين

وا،عندهمانظيرمحبتهمنعندهلوجدالمحبوبقلبالصادقةالمحبة

فوقه.او،دونه

فصل

المحبين،منواحدكلبهااستراحلجانبينامنالمحبةكانتوإذا

منامرأهوقالت،الوصالمننوعاوعده،بهمابعضذلكوسكن

:(1)العرب[ب03]

لحبلاقاطععلىلتعدينيولكنعملتهلذنبأحجحولمحججت

()المجنونالملوحبنلقيسوتنسب(.52)ص"المبينالواضح"فيلامرأةالابيات(1)

232(.)ص""ديوانهفيوعنه(،414)صمنقذلابن"الادابلباب"في
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عقليبهفردسنيكبرتوقدصغيرةهواهفيبعقليذهبت

بالعدلتوصفمولاييافانكوبينهبينيلحبافسووإلا

اخر)1(:وقال

بياالذييخفكيفؤاديشغلتبهاكمابحبيأشغلهاربفيا

نأمعايشهمالعبادبينقسمالذيأسألبعلها:تعاتبةامروقالت

أنشدت)2(:ثم،وبينكبينيلحبايقسم

عنيومنكإليكمنيلهوىاصرفالذيأدعو

منيالحبيسلاونيابتلابمايبتليكان

آخر)3(:وقال

بينناالحبتقسملمإنربفيا

جلداهجرهاعلىفاجعلنيبشطرين

ليوردعنهاالسلوانعقبنيو

حمدابه)4(أثبكسلمىمنفؤادي

52(.)ص"المبينالواضح"فينسبةبلا(1)

.(52)ص"المبينالواضح"فيكما2()

"لسانفيللمجنونلاولو52(.)ص"المبينالواضح"فيالعشقبنيمنلرجلالبيتان)3(

.(021)ص"و"ديوانه2(،51)3/"اللبيبمغنيأبياتشرحو"(،)سو"العرب

بها".":ت(4)
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فيولا،الفلكدورفييجوزلا(:)1العلافالهذيلابووقال

ليسمحبيكونأنالممكنفيولا،الواجبفيولا،الطبائعتركيب

حيثالناشئالعباسأبوذهبالمذهبهذالىوإ،ميلإليهلمحبوبه

)2(:يقول

جدماتجدينالهوىحرمنآنكشاهدتانعيناك

جلدبناوماتتجلدينمضضعلىلكنبنامابك

)3(:عيينةأبووقال

مسهدوهوالليليقاسيكلانابذكرهاهذيوتهذيبناتبيت

أرقدحينالكرىفيأراهاكذاكضجيعهارأتنيإلارقدتوما

فتجحدعنهيقظانوأسألهاونلتقيأغفوحينبذنبيتقر

تجلدليوماأحياناتجلدأنهاغيرالهوىفيسواءكلانا

اذينة)4(:بنعروةوقال

.(25)ص"المبينالواضحو"(،43)ص"الأحباب"منازلانظر:(1)

الشعرأن:وفيه53(،)ص"المبينالواضحو"2(،91)ص"الاحباب"منازلفيله2()

للناشى.:"المصون"فيالحصريوقاللكثير،

فيالمنشورالمجموعنه1ديوبهاخلو53(،)ص"المبين"الواضحفيلهالأبيات)3(

"العشاقمصارع"فينسبةبلااخرمعالرابعلبيت1و.""بدمشقلفرنسي1المعهدمجلة

34(.1/0)"الاسواقو"تزيين(،44)ص"الاحبابمنازلو"2(،254/)

التخريج.وهناكمنهما،الاولسبق(4)
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ملهافؤادكزعمتالتيإن

أ[]31لهاهوىخلقتكماهواكخلقت

فكلاكمابهازعصتالذيفبك

كلهاالصبابةلصاحبهأبدى

عنهاتفاعلت؛وتفاعلتالارواحوتمازجتالنفوستشاكلتفاذا

البدنفإن،الارواحبينالذيلجوارواالامتزاجنظيروطلبت،الابدان

الذكربينلجماعاشهوةسبحانهاللهركبوبهذا،ومركبهالروجالة

الروحين،بينهوكماالبدنين،بينوالاختلاطللامتزاجطلباوالانثى

منهماواحدكللانوإفضاء؛ونكاحاوخلاطاجماعايسمىولهذا

بينهما.الفضاءفيزول،صاحبهلىإيفضي

خلافه،والواقع،بهوقوتهلجماعبالحباتأكديوجبفهذا:قيلفإن

المحب.نفسويسكنحرارتها،ويبرد،المحبةناربطفئلجماعافان

أقوىلجماعابعديكونمنفمنهمهذا،فيمختلفونالناس:قيل

ملائم،شيءلهوصفمنبمنزلةويكون،قبلهمماثبتومكنو،محبة

اشتياقا.أشدوإليه،محبةأشدلهكانذاقهفلما،فأحبه

الملائكةعروجحديثفيع!م!مالنبيعنالصحبح)1(فيثبتوقد

.هريرةابيحديثمن2()968ومسلم6(،04)8البخاريأخرجه(1)
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:فيقولون-بهمأعلموهو-عبادهعنلهميساسبحانهأنه،ربهملىإ

رأوني؟وهل:فيقول،ويقدسونك(،1ويمجدونلث)،يسبحونكإنهم"

لكانوارأوكلو:لملائكةافتقول؟رأونيلوفكيف:فيقوللا،:فيقولون

:فيقول،الجنةويسألونك:يقولونثموتمجيدا،وتقديساتسبيخاأشد

لو:لملائكةافتقولرأوها؟لوفكيف:فيقوللا،:فيقولونرأوها؟وهل

لحديث.اوذكر"طلبالهاأشدلكانوارأوها

منأقوىعنهصبرهوعدمالملائمالشيءذاقمنمحبةان:ومعلوم

الزوجينبينالتيوالمودةعنه،مفطومة)2(نفسهبل،يذقهلممنمحبة

قبله.كانتالتيمنأعظملجماعابعدوالمحبة

رأتفإذا،العينبلذةممتزجةالقلبشهوةأنالطبيعيوالسبب

شهوةب[]31اجتمع؛الجسملجسماباشرفإذا،القلباشتهىالعين

نفسهنزاعكانلحالاهذهفارقفاذا،المباشرةولذةالعينولذةالقلب

قيل)3(:كما،أعظمإليهاوشوقهأشد،إليها

."يحمدونكو":ش(1)

."منطوية):ت(2)

الادباء"معجمو"27(،1)ص"الموشح"فيالموصليإبراهيمبنلاسحاقالبيت)3(

الشاعرغيروقد237(.)2/"الطلبو"بغية88(،)3/الارب"نهايةو"6(،50)2/

:وقالالاولالشطرعليهعيبلما

شوقايزدادمسافروكل
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الديارمنالدياردنتإذايوماالتبوقيكونماوأكثر)1(

،باشرهأومحبوبهرأىمنعلىلحسرةواالالميتضاعفولذلك

منلذةمضاعفةمقابلةفيوحسرتهألمهفتضاعف،وبينهبينهحيلثم

ولا-الرجلعسيلةذاقتإذافانها،أقوىالمرأةجانبفيوهذا،عاوده

)2(:خريمبنأيمنقال،ذلكبعدعنهتصبرتكدلم-عسيلةأولسيما

العتاباالخلاطاجتنابويحعيالنساءخلاطالعتابيميت

يرضيهاماعندهيكنولم،جاريةالفهريمسكينبنزهيروتزوج

تعدولمفذهبتبه،ترضىماعندهترلمنفسهامنأمكنتهفلمابه،

منها)4(:،كثيرةأشعاراذلكفيفقال)3(،إليه

القبلسوىلديكشيءأماكفاكقبذتةألفقبلتهاوقدتقول

المقللهتستفيضبكاءوطولحفظهالقلبعلىحبلهافقلت

5(،1/5)لي"القالياماو"(،1/141)الاخبار""عيونفيالروايةبهذهوهو

.(09)ص"ضرةلمحاواالتمثيلو"(،1/015)"الادابو"زهر385(،)9/"نيالاغاو"

."وأقتل":ت(1)

المختارشرحو"543(،/1)والشعراء"و"الشعر(،201)4/الاخبار"عيون"فيله)2(

77(.)ص"المبينو"الواضح2(،12)صبشار"شعرمن

.شمنساقطة""إليه)3(

78(.)ص"المبينو"الواضح2(،90)ص"الصبابةديوان"فيالابيات(4)
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)1(الفعليخالفهقولفيالحبمنالفتىلذةمااللهلعمرفقالت

اخر)2(:وقال

جماعبلاسعادحبيرات

فيهليسحباأريدولست

لفاوألفاقبلتنيفلو

جماعذايكلمالصبماإذا

أنثىكلغايةالصبجماع

تعاليولتوقدلهافقلت

يومبقاءسألتلووإنك

كريمبفتىمرحبافقالت

جماعذايكلمالبعلماإذا

اخر)4(:وقال

كذبتنيقالتالحبشكوتولما

للذةإزارمنفيهاحلفما

انقطاعحبلحبلنافقالت

متاعيفييدخلمنكمتاع

لجماعباإلاارضيتلما

المضاعكالشيءالمحبوبيرى

داعيالعشقلاهلوداعيه

خمراعيلنهذابعدفإنك

تطاعيلنجماعكعنخلي)3(

أ[]32اليراعالخنعبذيهلاولا

المتاعسقطمنالبيتفييرى

خالياقصدتكمنيزورةفكم

هياكماالفؤادوحاجاتفعدت

".1(ت:"العمل

77(.)ص"المبينو"الواضح2(،01)ص"الصبابة"ديوانفينسبةبلا2(

"خلا".:ت3(

.أيضا"إوقال:ت(4
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صاديا؟ظمانالوردبعدويرجعمنهلوردفيللمرءراحةوهل

الاحنف)1(:بنالعباسوقال

اللذاذاتكلعلىيجلوصلايذقالملمعشوقينوصليصفلم

الخشرم)2(:بنهدبةوقال

الهائماالفؤاديشفيماوالله

التمائماوعقدكالرقىنفث

تلازمااندونلحديثاولا

تفاغمااندوناللزامولا

القوائماالقوائموتعلو

اخر)3(:وقال

التيلعاتكةقولا

للنكاأريدكنيإ

الوطرقضتنظرةفي

للنظرأريدكولاج

2(.90)ص"الصبابةديوانو"7(،4)ص"الممينالواضحو"7(،0)ص"ديوانه"(1)

6(،19،629)2/(والشعراالشعرو"(133)صالمجموعشعرهفيلهالرجز2()

للتبريزي"لحماسةاشرحو"7(،4)ص"المبينالواضحو"2(،1/258)"نيالاغاو"

ديوانو"85(،/4)"الادبو"خزانة(،2284/)("النحويةلمقاصداو"(،41)2/

.(902)ص"الصبابة

2(.90)ص"الصبابةديوانو"74(،)ص"المبينالواضح"فينسبةبلاالابيات)3(
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بالقمرمنهالقنعتبغيتيهذاكانلو

:(1آخر)وقال

البطونعلىللبطونووضعوشمتقبيللحبادواء

والقرونلمناكبباوأخذمنهالعينانتذرفورهز

)2(:المحادثةمنهاطلبتوقدامرأةوقالت

اميأمرتنيبهذاليس

بشمولابتقبيلولا

همييسليقدجماعالكن

كميفيخاتميمنهيسقط

)3(:يقولحيثذلكسببالشاعركشفوقد

ابن("حماسةو"296(،)2/للبكريلي"اللا"فيالمحاربيةالضحاكلامهما(1)

العقد"فينسبةوبلا(،1/162)للشريشي"المقاماتشرحو277(،)صالشجري

.(702)ص"الصبابةديوانو"75(،)ص"المبينالواضحو"(،041)6/الفريد"

2(.60)3/"والتبيينالبيان"فيفقطوالاول

في(مسحلبنتالدهناء)وهيالعجاجلامرأةوالرجز."محادثةمنهاطلب":ت)2(

النساء"بلاغاتو"3(،84)ص"الالفاظتهذيبو"6(،229/)للبكري"لياللا"

والتبيين"البيان)فينسبةوبلا75(.)ص"المبينالواضح"فيالوردولام(.911)ص

.(282)6/"لحمدونيةاالتذكرةو"(،702)3/

77(.)ص"المبين"الواضحفينسبةبلا)3(
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وغراملوعةوزادتاجدىلماالفاإلفهصبضملو

الاجسامبعدهامنفتألفتتألفتذاكقبلمنأرواجهم

:(1)وقال

حالياالشيخلىإأشكولهوقلتالهوىعلةعنلحبافقيهسألت

خالياكنتإذاتهوىمنبأحشاءالحشاتلصقأنالحبدواءفقال

ناهيالكيرىحتىوتلثمهتعانقاذاكبعدمنوتتحدا

مواتيالحبيبادامماالامنعلىبأسرهاالفؤادحاجاتفتقضي

راضياتلقاهالرحمنبهوصالفحبذاحلالفيهذاكانإذا

والمكاوياالعناتلقىبهعذابفانهحرامفيهذاكانوإن

،رداءهالرجليشقأنبعدإلالحبايستحكمولاهؤلاء:قال

قال)3(:كمابرقعها.المعشوقةأة1)2(""ه لمروسمى

لابسغيركلناحتىدواليكبرقعبالبردشقبردشقإذا

عانسغيرطفلةعنبرقعومنمحبررداءمنشققناقدبكم

الواضح"فيمنهانيالثاوالبيت."لىتعااللهرحمهلمؤلفا":زيادةبعدهاشفي(1)

ني؟الثاالبيتوضمنه،للمؤلفالشعرهلفلينظر75(.)ص"المبين

.شمنساقطةتشق"")2(

النحوية"المقاصدو"(،61)ص"ديوانه"فيالحسحاسبنيعبدلسحيمالبيتان)3(

74(.)ص"المبينالواضح"فينسبةوبلا272(./1)"الادبخزانةو"(،104)3/
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المأمون:قولالظرفاءبعضبلغولما

)1(.الابيات...قبلةإلالحباما

قال)2(:ثم،المأمونكذب:قال

فرخإذاويلافواقلبيفيالحبوباض

البربخأكنسلمإذاحبيينفعنيوما

المطبخعلىخرجيه-الاص!يضعلموإن

)3(:الروميابنوقال

؟!تدانالعناقبعدوهلإليهامشوقةبعدوالنفسأعانقها

الهيمانمنألقىمافيشتدصبابتيتزولكيفاهاوألثم

الشفتانترشفماليشفيهالجوىمنبيالذيمقداريكولم

تمتزجانالروحينأرىأنسوىغليلهيشفيليسفؤاديكأن

حدثناسهل،بنبكرحدثنا)4(:الاوسطمعجمهفيالطبرانيوقال

قريباهستاتي(1)

76(،)ص"المبينالواضحو"(،991)23/"نيالاغا"فيالعبرلابيالابيات2()

2(.80)ص"الصبابةو"ديوان

76(.)ص"المبينالواضحوانظر:!خريجهاهالابياتتقدمت)3(

-(،061)2/"المستدركفيلحاكم1و(،1)847ماجهابنأيضاخرجهو3(.1)77رقم(4)
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عن،ميسرةبنإبراهيمعن،مسلمبنمحمدحدثنا،يوسفبناللهعبد

الله!رسوليا:قالرجلاان-:عنهمااللهرضي-عباسابنعن،طاوس

المعسر،تهوىوهيومعسر،موسر:رجلانخطبهاقديتيمةعندنا

".التزويجمثلللمتحابينيرلم":فقالالموسر،نهوىونحن

رواهولا،إبراهيمإلاطاوسعنيروهلم:الطبرانيالقاسمابوقال

بنمؤملبهتفرد،الثوريوسفيانمسلمبنمحمدإلاإبراهيمعن

انتهى..الثوريعنإسماعيل

حدثنابشر:بنحيانحديثمن)1(لجوزيابنالفرجابورواهوقد

.فذكرهجابر،عنعمروحدثنا،عيينةابنحدثنا،حرببناحمد

سليمانأ[]33عنيزيد،بنإبراهيمحدثنا:عمرانبنالمعافىوقال

عنهما،اللهرضيعباسابنعن،طاوسعنعمرو،عن،موسىابن

،ميسرةبنإبراهيمعن،عيينةابنحدثنا،الطائيحرببنعليوحدثنا

.طاوسعن

عنيضاوروي.بهمسلمبنمحمدطريقمن78()7/"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي=

منصوربنوسعيد27(،)47"مسنده"فييعلىأبوأخرجهمرسلا،طاوسعنإبراهيم

فيالالبانيوصححه(.151)6/"المصنف"فيالرزاقوعبد(،4)29"سننه"في

62(.)4"الصحيحةالسلسلة"

6(.10)ص"الهوىذم"في(1)
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بنيزيدبهتفرد:وقال")1("الغرائبكتابفيالدارقطنيوذكره

إبراهيمعن،المكيالاسودبنعثمانعن،هارونبنعمرعن،مروان

.طاوسعن،ميسرةبن

خيراوشرارهنالنساءلحيلصارأيتما:المهلببنتهندوقالت

طائي،غيرإليهمسكودقولرب،الرجالمنإليهيسكنبمنلحاقهنإمن

اوفق.حالكلعلىوالسكن

اللهرضيهريرةأبيحديثمننيسابور)2(تاريخفيلحاكماوذكر

ذكر،مننثىومطر،منارض:اربعمنيشبعنلااربع":يرفعهعنه

!ص،اللهرسولعلىقطعاباطلوهذا.علم"وعالهـ!مننظرٍ،منوعين

عنه.اللهرضيهريرةابيعنكثيروهو

.(491)3/"الغرائبأطراف"انظر:(1)

"الموضوعات"فيلجوزياوابن281(،)2/"لحليةا"فينعيمبوأيضاواخرجه2()

.هريرةبيأعنسيرينابنعنالتيميعنالفضلابنيعنيمحمدطريقمن234(/1)

فيحبانوابن792(،)2/الضعفاء""فيالعقيليورواه.كذابالفضلبنمحمدوفيه

من234(/1)"الموضوعات"فيلجوزياوابن2(،91،0)2/"المجروحين"

جدهعنأبيهعنالعجلانبنمحمدبناللهعبدثنازيالةبنلحسنابنمحمدطريق

لحديث،منكراعجلانبنمحمدبناللهعبد،لهأصللا:العقيليقال.هريرةبيأعن

لحديث.اهذاعلىيتابعلا
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يرفعه:عمرابنحديثمن)1(الاوسطمعجمهفيالطبرانيوذكر

اللهأنإلا،الطينفيالمخيطكاثرالرجلولذةالمرأةلذةبينماقضل"

بنسلمالمسيببوإلاليثعنيروهلم:وقال.بالحياء"مشرهن

عنخالد،بنيعقوبعن،اسامةبناللهعبدعن)2(سويد،عن،سلام

عنيصحلاأيضاوهذا:قلتعنهما.اللهرضيعمرابنعنعطاء،

بمثله.يحتجلا،مظلموإسناده!ي!،اللهرسول

فصل

واحتجت،يضعفهأوويبطلهالعشقيفسدلجماعاأن:طائفةورأت

بامور:

العاشقدامفما،بالعشقتطلبالتيالغايةهولجماعانمنها:

حرارةوبردت،وطرهقضىالغايةلىإوصلفإذا،ثابتفعشقهطالبا

عشقه.ناروطفئت،طلبه

،رويإذاكالظمآن،بهظفرإذالشي؟طالبكلشأنوهذاقالوا:

الظفر.بعدللطلبمعنىفلاشبع،إذالجائعوا

بنعليبنأحمدفيه392(:)4/ئد"الزومجمع"فيالهيثميقال)7374(.رقم()1

.ثقاترجالهوبقية،ترجمهمنأجدلم،شوذب

".الاوسطالمعجم"فيكما.."..بنيزيد"عن:والصواب.شت،فيكذا2()
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وبعد،العشقزادالفكرقويوكلما،فكريالعشقسببأنومنها:

الفكر.يبقىلاالوصول

منه،منعتمابحبمولعةوالنفس،ممنوعالظفرقبلانهومنها:

ب[:]33قال)1(كما

منعاماالانسانلىإشيءٍأحبمنعتأنالحبفيكلفاوزادني

الاخر)2(:وقال

قليلابالوصالليفتطارديلذةتكلمالصيداطرادلولا

ولاثوابا،يرجونلاكفرهمفيالجهلاءلجاهليةاوكانتقالوا:

أعرابياأنذكركما،لجماعاعنالعشقيصونونوكانواعقابا،يخافون

ليلةفرأيت:قال،ريبةبينهماجرىوما،سنينيأتيهافكان،امرأةعلق

لامه،:فقالتيدها،علىيديفوضعتظلماء،ليلةفيكفهابياض

"الزهرةوة(،891)صزيدبيانوادر"و"(،531)ص""ديوانهفيللأحوصالبيت(1)

"لادابازهرو"3(،60)3/الفريد"العقدو"(،4/992)"نيلاغااو"(،1/236)

"ديوانه"فيللمجنونوينسب(.251)صالشجريابن"حماسةو"35(،1/0)

،(141)3/الفريد"و"العقد3(،)2/الاخبار"عيون"فينسبةبلاوهو2(.10)ص

)حبب(."العربو"لسان2(،90)ص"والمحاضرةالتمثيلو)

"الادابزهر"فينسبةويلا(.564)ص""ديوانهفيالسنديلكشاجمالبيت)2(

(1/11).
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)1(:فقالالمامونذلكفاخذفسد.إلاحبممحمافانهصلح؛ماتفسد

وعضدكفوغمزنظرةإلالحباما

العقدنفثمناجلرقىفيهاكتباو
فسدالحبممحإنهكذاإلالحباما

الولديبغيفإنماحبههذاكانمن

وحديثٍاجتماعفيبينهمالحالا)2(فدامت،امرأةآخروهوي

)3(:فقالبينهما،الوصلفقطعتجامعها،إنهثمونظر،

واقعتهاكنتلافليتنيوصلهاليدامأواقعلملو

)4(:فقالله،محبوبةفراقشكالآخروقيل

محمودالرفقإنبنفسكفارفقمسامةوالوطءوطئهامنأكثرت

الاغاني""فيوهي327(.)صالخلفاء"أولادأشعار"فيللمامونالابيات(1)

أخبارو"(،2421/)الظرفاء"حماسةو"(،811)ص"الموشىو"(،991)23/

"لحريريامقاماتشرحو"96(،1)2/"لياللآسمطو"5(،1)صالنساء"

.(14)3/"المستطرفو"76(،)ص"المبينالواضحو"(،1/161)

".فدام":ش2()

.أخرىبرواية97()ص"المبين"الواضحفيالبيت)3(

2(.80)ص"الصبابةديوانو"97(،)ص"المبينالواضح"فييحتىبنلعليالبيت(4)
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الرجلكان:قالالمدينةأهلعلماءبعضعنشبة)1(بنعمروذكر

واليومالاشعار،وتناشداتشاكيابمجلسمنهاظفرفإن،الفتاةيحب

ينشدولمحبا،يشكلمالتقيافاذا،وتعدهفيعدها،إليهوتشيرإليهايشير

عنه:اللهرضيهريرةأبانكاجهاعلىأشهدكانهإليها،وقامشعرا،

الشنفا)2(قاربقدوخلخالهاإلامنصرفاالدهليزداخلمنيخطلم

قالت:؟فيكمالعشقتعدونما:لاعرابيةقلتالاصمعي)3(:قال

هوفكيف!حضرييا:قالتثم.والمحادثة،والغمزة،والضمة،العناق

أخي!بنيا:قالتيجهدها.ثم،الأربعشعبهابينيقعد:قلت؟عندكم

ولد.طالبهذا،عاشقهذاما

العشيقة،ولثم،الريقمص:فقالذلك،عنأعرابي)4(وسئل

؟الحضريأيهافيكمهوفكيفأ[]34،لحديثاأطايبمنوالأخذ

ذم"فيلجوزياوابن84(،83،)ص"القلوباعتلال"فيالخرائطيعنهاخرج(1)

.(14)3/"المستطرفو"2(،45/)الابرار""ربيعفيلخبروا23(.1)ص"الهوى

الساقا".":ش2()

المبين"الواضحو"(،24)صالنساء"أخبار"فيوهو84(.)صالخرائطيرواه)3(

85(.)ص

85(.)ص"المبين"الواضحفيالخبر4()
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النائم،يوقظورهزوالوريد،الركبةبينلجمعواالشديد،العفس:فقال

فكيفالشديد!العدوهذايفعلما)1(بالله:فقال.الهائمالقلبويشفي

الودود؟!الحبيب

بالعهر.ويفسدبالنظر،يطيبالحب)2(:بعضهموقال

وإجلاله،،المحبوبإعظاميوجبالصحيحلحبوا:هؤلاءقال

وأن،محبوبهعندلحياءاجلبابيلقيأننفسهيطاوعفلا،منهوالحياء

قيل)3(:كما،وقهرهإذلالهغايةذلكففي،عنهيلقيه

ويجمليحلمافحظيحرامايحبهممنالمرءحطكانإذا

)4(يفصلالحديثحسنبهعتابفصولهبينالمزنكماءحديث

القرنفلفيهفتشهاجناهنكانمااللثاتعذبفمولثم

التغزلأنسهنقلوبوأنسونزاهةعفةإلاالعشقوما

جملفأللجميلوأدعىتريبالتيمنالحبيبلاستحصيوإني

منلهأنوالعاشقالعشيقةبين)5(يشرطكانانهبعضهموزعم

".)1(ت:"تالله

86(.)ص("المبينالواضح"فيلخبرا2()

86(.)صالمبينالواضحفينسبةبلاالابيات)3(

0تمنساقطالبيتهذا4()

"0شرط":ت)5(
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ورشف،وتقبيلضممنيشاءمامنهينالسرتها،لىإالاعلىنصفها

)1(:القومشاعرقالذلكوفي،عليهيحرمالاسفلوالنصف

منيعيرامماشطروللبعلعقالهمنمطلقشطرفللحب

الاخر)2(:وقال

مايهاجوشطر)3(كالبحيرةوبلحللهاشطرفمن

الشطرينوجعلت،الشريعةفابطلته،لجاهليةادينمن)4(كانوهذا

للأجنبياتوالنظربالمحادثةيرونلاقاطبةوالشعراء.للبعلكليهما

مجبولهولماللطبعتعريضافيهفإن،والعقلللشرعمخالفوهوباسا،

دينهفيبذلكمفتونمنوكم،ويغلبيسرقوالطبع،اليهالميلعلى

له)5(:"الشافعيمناقب"فيلحاكماانشدفقد:قيلفإن،ودنياه

87(.)ص"المبينضح1"الوفينسبةبلاالبيت(1)

87(.)صالسابقالمصدرفينسبةبلا)2(

"ونصف".:ش)3(

.تمنساقطة"من"(4)

"والمحبوبالمحب"فيمناذرولابن2(،10)ص""ديوانهفيالدمينةلابنالبيتان()5

الاولوالبيت35(.4)5/"البلدان"معجمفيعبيدبنوللخضل(،431)2/

مغلطايوقال(.123)ص""ديوانهفيوللمجنون82(،)ص"ديوانه"فيلجميل

كتابهفيطاهربيأابنزعم:للشافعينسبتهمابعد88()ص"المبينالواضح"في

طويلة.أبياتفيغطفانمنلرجلأنهماوالمنظومالمنثور
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ب[]34ناظرلابدعينينذيكلالابليةوتلكتنظرلايقولون

الضمائرذاكبينفيماعفإذاريبةبالعينالعيناكتحالوليس

تحتيدخللاالذيالنظرأرادفإنما؛الشافعيعنصحتفان

داودبنبكرأبوذهبوقد.المباحالنظرأو،الفجأةكنظر،التكليف

شاءإنكلامهسياتيكماله،يحللامنلىإالنظرجوازلىإالاصفهاني

خطؤهعليهوجرذلك،فيخطأو)1(:الجوزيبنالفرجأبوقال،الله

وافتضاحه.،الناسبيناشتهاره

ريبة،غيرمنللأجنبيةالعشقجوازلىإحزمبنمحمدأبووذهب

النظر،ذريعةمنأعظم)2(العشقذريعةفانظاهرا،خطاذلكفيخطاو

سيأتيكماالمفاسد،منإليهيؤديلماالنظرحرمقدالشرعكانوإذا

لالمن)3(الرجلعشقتعاطييجوزفكيف-لىتعااللهشاءإن-بيانه

؟!لهيحل

فغارت،العشقيفسدلجماعاأن)4(رأتالفرقةهذهأنوالمقصود

ديانة.تتركهلموإن،يفسدهمماعليه

.(121)ص"الهوىذم"(1)

.شمنساقطة"العشقذريعة...الروايةصحت"فإن2()

".الرجلالعشق":ش)3(

.تمنساقطة"أن"(4)
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:قالبها؟خلاإذاعشيقتهمنأحدكمينالما:الاعرابلبعضوقيل

؟لجماعالىإيتطاولانفهل:قال(.1يشاكلها)وما،والقبل،اللمس

ولد.طالبهذا!بعاشقهذاليسميوبأبي:فقال

صحيحانتيوما:لهفقالت،امراةعشقرجلاأن)2(:ويحكى

السقيم-الحبالخنا:علىالحبيسمونوكانوا-سقيمهغيرالحب

فيحصلتأنإلاهوفما،المنزللىإبنااذهب:فقالتنعم،:فقالط

كذلك:وهولهفقالتجماعها،غير)3(نهمةلهيكنفلم،منزله

محمودالرفقإنبنفسكفارفقمقطعةوالوطءوطئنافيأسرفت

حاله:علىوهولهافقال

مجهودفعلهذافعليلكنمحبتنادامتلماأطأكلملو

صحةمنقلتماخلافاراكخبيثيا:وقالت،تحتهمنفنفرت

وإياكضمنيلاواللهحبك،لذهابسبباإلاجماعيتجعلولم،الحب

نإ،المحبينعفافطبابفيهذافيالكلامتماموسيأتيأبدا!سقف

لى.تعااللهشاء

)1(ت:"يشاكلهما".

-802)ص"الصبابةن1ديوو"87(،)ص"المبينالواضح"فيالشعرمعلخبرا)2(

902).

".همة":ش)3(

141



يفسدالحراما[]35لجماعاأنالفريقينبينالخطابوفصل

والقلى،والتباغضالمعاداةلىإبينهماالمحبةتنتهيأنولابد،الحب

إذافكيفوبغضقلىاخرهااللهلغيرمحبةفكل،بالعيانمشاهدهوكما

التيالكبرىالعداوةيديبينعداوةوهذهالكبائر؟أكبرمنهوماقارنها

لاالمحثقب(بعضهزلغنعدويؤمبنمالأخلأ>:فيهالىتعااللهقال

وترك،بمحبوبهظفرمنلىتعااللهشاءإنوسنذكر)1(67[.]الزخرف/

وبغضا)2(،قلىتنقلبأنوخشية،محبتهبقاءفيرغبةمنهوطرهقضاء

به.أليقذلكفإن؛بهالموعود)3(البابفي

فانه،المحبمرادصادفإذا؛الحبيزيدفإنهالمباحلجماعاوأما

قبلحاصلةتكنلمأخرىرغبةذلكلهأوجب؛وطعمهلذتهذاقإذا

لمماهذاالاخر،عنأحدهمايصبرالبكرانيكادلاولهذاهالذوق

.المحبوبغيرلىإنقلهويوجب،يفسدهماللحبيعرض

تطفالم)4(والارادةالشهوةأن:فجوابهالاخرونبهاحتجماوأما

وإنماأمثالها)5(،تعودثم،الوقتذلكشهوةفترتبل،بالكليةنارها

)1(ت:"سيذكر".

".)2(ت:"بعفة

.تمنساقطة"الباب")3(

.[االلذاذة":ت(4)

.لها"اما":ت(5)
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وهومنهبمرأىدامفماوإلا،حبيبهعنأحدهماغابإذاهذا1(يظهر)

وهذا،بهوتطمئن،بذلكتسكنالنفسفإن؛أحبمتى)2(عليهقادر

وهو،ولباسوشرابطعاممنإليهيحتاجمابحضرتهكانمنكلحال

له،طلبهاشتدوبينهبينهحيلفإذا،عندهتسكننفسهفإن،عليهقادر

محبوبه؛تناولفيأفرطمتىللشيءالمحبأنعلى،إليهنفسهويزاع

فيلهذابيانمزيدوسيأتي.كراهةمحبتهانقلبتوربما،منهنفسهنفرت

لى.تعااللهشاءإنالمحبينسلوباب

فصل

هماأوالباطنأوالظاهرإما،جمالهالمحبوبمنالحبوداعي

والاوصاف؛والشيمالاخلاقجميل،الصورةجميلكانفمتىمعا،

أشياء:أربعةالمحبمنلحباوداعي.أقوىمنهالداعيكان

الناسمنفكثير،لهوصفإذابالقلبأو،بالعيناماالنظرأولها:

له.وصفلكنراه،ومامحبةفيهب[]35ويفنىغيرهيحب

ينظركانهحتىلزوجها،المرأةتنعتانالمراة!يمالنبينهىولهذا

)3(.الصحيحفيوالحديثإليها.

)1(ت:"نظير".

".)2(ت:"ممن

مسعود.بناللهعبدحديثمن5(0425،142)البخاريأخرجه)3(
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المحبة.تقعلماستحسانانظرهيورثلمفان،الاستحسان:الثاني

بغيرهعنهشغلفإنبه،النفسوحديثالمنظور،فيالفكر:الثالث

خطراتيعدملاكانوإن،بقلبهحبهيعلقلممنهعندهأهمهومما

النظرهذاصادفومتىهفارغقلبحركةالعشق:قيلولهذا،وسوانح

قيل)1(:كمامنه،تمكنخاليا؛قلباوالفكروالاستحسان

فتمكناخاليا)2(قلبافصادفالهوىأعرفأنقبلهواهانيأتا

لا؟أمالمحبلىإالوصولفيالطمععلىيتوقففهل:قيلفإن

:أقسامعلىهذافيالناس:قيل

استقلتأين)3(بهمعلقفقلبه،المطلقلجمالايعشقمنمنهم

الطمع.علىعشقهيتوقفلاوهذا،مضاربهحلت)4(وأين،ركائبه

وأوصالهفينفسهطمعتسواءالمقيد،لجمالايعشقمنومنهم

تطمع.لم

،(4167/،1/916)"لحيواناو"(،42)2/"والتبيينالبيان"فيللمجنونالبيت(1)

فيالطثريةبنليزيدوينسب282(.)ص"ديوانهو"(،1/018)"الاسواقتزيينو"

"الاعيانوفياتو"(،541)صالشجريابن"حماسةو"6(،1/2)"الزهرة"

.(59)ص"شعرهو"37(،0)6/

"فارغا".:ت2()

."إن":ش)3(

".وان":ش(4)
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منهيئسفإن،وصالهفينفسهطمعتمنإلايعشقلامنومنهم

بقلبه.حبهيعلقلم

والاستحسانالنظروجدفإذاالنالس،فيواقعةالثلاثةوالاقسام

واستحكم،مقاتلهمعشوقهمنوأمكن،بلابلههاجت؛والطمعوالفكر

.دواؤهالاطباءعنوعجز،داؤه

فكاكهالنفولسعلىوعزإلاعاشقمنالهوىأسرماتالله

نفسهيعرضألالمطلقبافحقيق؛العشقمبدأالنظركانوإذا

فلنذكرالنظرلىإالكلامبناأفضىقدوإذ)1(،عينهبواسطةالدائمللاسار

وغائلته.حكمه

".)1(ت:"حبه

!!!
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السادسالباب

صاحبهعلىيجنيوماوغائلته،النظر،أحكامفي

فروبهم!ئحفظواائصرهممنيغضوأللمؤمنين>قل:تعالىاللهقال

أئصرهنمنيغضضنللممنمنتوقل!يضنعونبماخبيرادلهإنلهمال!!لكذ

لحفطأصلاالبصرغضكانفلما31[،03-]النور/الاية(فروجهنوئحقظن

للمصلحةفيباح،الوسائلتحريمتحريمهكانولما،بذكرهبدا؛الفرج

تلكمنارجحمصلحةيعارضهولمالفساد،منهخيفإذاويحرم،الراجحة

الفرجحفظماومنه،بالغضأمربلمطلقا،بغضهسبحانهيامرلم؛المفسدة

بحفظه.الامرعمفلذلك،بحقهإلايباجلاحال،بكلفواجب

غضبصرهالعبدغضفاذا،القلبمرآةالعينسبحانهاللهجعلوقد

شهوته.القلبأطلقبصرهاطلقوإذا،وإرادتهشهوتهالقلب

رديفكانعنهمااللهرضيعباسبنالفضلأن)1(:الصحيحوفي

يجرين،ظعنفمرتمنى،لىإمزدلفةمنالنحريوم!سي!اللهرسول

الاخر.الشقلىإراسه!سي!اللهرسولفحول،إليهنينظرالفضلفطفق

عليه.لاقرهجائزاالنظركانفلو.بالفعلوانكارمنعوهذا

!ي!.النبيحجةفيالطويلجابرحديثمن(12)18مسلمأخرجه(1)
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ابنعلىكتبوجلعزاللهان":قالأنه!يمعنه)1(الصحيحوفي

النظر،وزناها،نيتزفالعين،محالةلاذلكأدرك،الزنىمنحظهادم

ني،تزواليدلخطا،اوزناها،نيتزوالرجل،النطقوزناه،نييزواللسان

".يكذبهأوذلكيصدقوالفرج،ويتمنىيهوىوالقلب،البطشوزناها

ونبه،والفرجوالقلبوالرجلاليدزنىأصللأله؛العينبزنىفبدأ

لذلكمصدقاالفرجوجعل،بالقبلالفمزنىعلىبالكلاماللسانبزنى

يكققه.لمإنلهمكذباأو،الفعلحققإن

وأنبالنظر،تعميالعينأنعلىالاشياءأبينمنالحديثوهذا

مطلقا.النظرأباجمنعلىردففيهزناها،ذلك

لكفان)2(،النظرةالنطرةتتبعلاعلييا":قالأنه!يالهعنهوثبت

)3(."الثانيةلكوليست،الأولى

ليإنظررجلفيالعلماء)4(السادةتقولما:مسألةب[]36ووقعت

كلههذا:نفسهلهفقالتالامر،عليهواشتد،بقلبهحبهافعلق،نظرةامرأة

.هريرةأبيحديثمن(2)657ومسلم62(،)43البخاريأخرجه(1)

"فانما".:ت2()

)2777(والترمذي2(،1)94بوداودو357(،1.35،353)5/احمدأخرجه)3(

حسن.حنوهو،بريدةحنمن

الفقهاء".":ت(4)
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فسلوت،نفسكفيمادونلرأيتهاإليهاالنظرأعدتفلو،نظرةأولمن

المعنى؟لهذاثانياالنظرتعمدلهيجوزفهلعنها،

أوجه:لعشرةهذايجوزلا،للهالحمد:لجوابافكان

القلبشفاءيجعلولمالبصر،بغضأمرسبحانهاللهأنأخدها:

العبد.علىحرمهفيما

فييؤثرأنهعلموقد،الفجاةنظرعنسئلع!مالنبيأن:الثاني

النظر.بتكرارلاالبصر،بصرفبمداواتهفأمرالقلب

يكونأنمحالو،الثانيةلهوليست،لهالاولىبانصرحانه:الثالث

له.ليسمماودواؤهله،مماداؤه

شاهدةوالتجربة،تناقصهلاالثانيةبالنظرةالامرقوةالظاهرأن:الرابم

.بالإعادةلمخاطرةاتحسنفلامرة،أولرآهكماالامرأنوالظاهربه،

عذابه.فزاد،نفسهفيالذيفوقهومارأىربماأنه:الخامس

فيزين،ركائبهفييقومالثانيةللنطرةقصدهعندإبليسأن:السادس

البلية.لتتمبحسنليسماله

،الشرعاوامرامتثالعناعرضإذابلييهعلىيعانلاانه:السابع

المعونة.عنهتتخلفنجديرهوبل،عليهحرمهبماوتداوى

نأومعلوم،إبليسسهاممنمسمومسهملىالاوالنظرةأن:الثامن

بالسم؟السممنيتداوىفكيفسما،أشدالثانية
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وجل-عز-الحقمعاملةمقامفيالمقامهذاصاحبأن:التاسع

حاليتبينانالثانيةبالنظرةيريدوهو-زعم)1(كما-محبوبتركفي

يلائملالانهتركهيكونفإذا،تركهمرضيايكنلمفان،إليهالمنظور

لأجله؟المحبوببترك-سبحانه-اللهمعاملةفأين،لىتعاللهلاغرضه

فرساركبتإذاانكوهو،للحالمطابقمثلبضربيتبينالعاشر:

فيهتستديرأنيمكنهاولاينفذ،لاضيقدربلىإبكفمالتحديدا،

دخلتفإذا،تدخللئلا؛فاكبحها)2(فيهبالدخولهمتفاذا،للخروج

يتمكنأنقبلعاجلاوراءلىإوردهابها،فصحخطوتينأوخطوة

ولجت،حتىتوانيتوإنالأمر،سهلورائهالىإرددتهافاندخولها،

خروجها،تعذرأو،عليكعسربذنبها؛تجذبهاقمتثمداخلا،وسقتها

النظرةفكذلك؟داخللىإسوقهاتخليصهاطريقإن:عاقليقولفهل

سهلأولها؛منالمادةوحسم،لحازماعجلفان،القلبفيأثرتإذا

قلبلىإونقلها،الصورةمحاسنعنونقبالنظر،كرروإن،علاجه

كانتالنظراتتواصلتوكلما،المحبةتمكنت؛فيهفنقشها،فارغ

عنويعرض،القلبيفسدحتىتنميتزالفلا،الشجرةيسقيكالماء

ارتكابويوجب،المحنلىإبصاحبهفيخرج،بهمرفيماالفكر

التلف.فيالقلبويلقي،المحظورات

".)1(ت:"يزعم

.فاجذبها"":ت2()

914



،المعاودةفطلبت،نظرةباولعينهالتذتالناظرانهذافيوالسبب

لاستراحأولا؛غضانهولو،لقمةمنهتناولإذااللذيذالطعامكأكل

وسلمه،قلبه

1(،(")ابليسسهاممنمسمومسهمالنظرة":ع!ممالنبيقولوتامل

الذي)3(السمعملفيهفيعمل،القلبفييسريأنشاع!نه)2(السهمفان

ولابد.قتلهوإلا،واستفرغهبادرفان،المسموميسقاه

:قال؟المملوكةلىإينظرالرجللاحمد:قلتالمروذي)4(:قال

إ.البلابلصاحبهاقلبفيألقتقدنظرةكم،الفتنة)5(عليهأخاف

)7(،بصرهفي:ثلاثةفيالرجلمنالشيطان)6(:عباسابنوقال

"القلوباعتلال"فيوالخرائطي31(،4/4)"المستدرك"فيلحاكماأخرجه(1)

بنصلةعندثاربنمحاربعناسحاقبنالرحمنعبدحديثمن(431)ص

،واهالواحدعبدبنإسحاق:بقولهالذهبيوتعقبه.صحيح:وقال.حذيفةعنزفر

.ضعفوهالواسطيالرحمنوعبد

".السم":ش2()

".السهم":ش)3(

39(.)ص"الهوىذم"فيلجوزياابنطريقهمنأخرج()4

".عليهخافإن":ش()5

ومن(،2641)2/"الزهد"فيوهناد(،485)3/الزهد""فيوكيعأخرجه)6(

29(.)ص"الهوى"ذمفيلجوزياابنطريقه

".نظره":ش)7(
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وعجزها.وقلبها،بصرها،في:ثلاثةفيالمرأةمنوهو،وذكره،وقلبه

فصل

الشريعةاقتضتالمحرملىإالوسائلأقربمنالنظركانولما

لحاجة.اموضعفيوأباحته،تحريمه

للمصلحةيباحفانه،الوسائل)1(تحريمحرمماكلشأنوهذا

وسيلةتكونلئلا؛النهيأوقاتفيالصلاةحرمتكماب[،]37الراجحة

الراجحة،للمصلحةوأبيحت،للشمسسجودهمفيبالكفارالتشبهلىإ

الصحيح.علىالاسبابذواتوفعل،لجنازةاوصلاة،الفوائتكقضاء

النطرة":قالانه:لمجيمالنبيعن)2(حنبلبنأحمدالاماممسندوفي

؛امرأةمحاسنعنبصرهغضفمن،ابليسسهاممنمسمومسهثم

.قالكماأو،"يلقاهيوملىايجدهاحلاوةقلبهاللهأورث

عن!اللهرسولسألتعنهما:اللهرضياللهعبدبنجريروقال

)3(.بصريأصرفانفامرني،الفجاةنظر

".)1(ت:"بتحريم

أيضاأخرجهوقد.قريبايجهتخرسبقالذيلحديثاوهوالمسند"،"فيأجدهلم2()

عبدإسنادهوفيمسعود،ابنحديثمن(1)3630الكبير"المعجم"فينيالطبرا

ضعيف.وهوسطيالوإسحاقبنالرحمن

.(512)9مسلمأخرجه)3(
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الناظر،منقصدبغيرتقعالتي؛الاولىالنظرةهي:الفجاةونظرة

فأمره،أثمتعمدا؛الثانيةنظرفاذا،عليهيعاقبلا؛القلب5يعتمدلمفما

فإنالنظر،يستديمولا،بصرهيصرفنالفجأةنظرةعندع!ي!النبي

امرأته،بإتيانيداويهأنالفجأةبنظرةابتليمنرشدو،كتكريرهاستدامته

المطلوبعنالتسليذلكفيفانمعها")1(الذيمثلمعها"ان:وقال

بجنسه.

ففتنة،أهلهبإتيانبتنقيصهافأمره،الشهوةقوةيثيرالنظرأن:نيوالثا

زيدبنأسامةحديثمنالصحبح)2(فيثبتكمافتئة،كلأصلالنظر

علىأضرفتنةبعديتركتما":قال!يمالنبيأنعنهما:اللهرضي

النساء".منالرجال

عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن)3(مسلمصحيحوفي

النساء".واتقو[الدنيا،اتقوا":ع!ي!النبيعن

أبيبنعليحديثمن)4(السراجإسحاقبنمحمدمسندوفي

]دله.عبدبنجابرحديثمن(41)30مسلمأخرجه(1)

274(.0)ومسلم(،05)69البخاريأخرجه()2

.(2742)رقم)3(

بغداد"تاريخ"فيالخطيبأخرجهطريقهومن،ناقصوهومنهالمطبوعفيأجدهلم(4)

الخرالطيأيضاوأخرجه(،551،651)ص"لهوىاذم"فيلجوزياوابن97(،/41)

ضعيف.وهوالنخعيهلالبنموسىإسنادهوفي(.121)ص"القلوباعتلال"في
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النساءأمتيعلىأخافماأخوف":لمجيمالنبيعنعنهاللهرضيطالب

لخمر".وا

منإلامضىممنكفرمنيكفرلمعنهما:اللهرضيعباسابنوقال

النساء.قبلمنبقيمنوكفرالنساء،قبل

فصل

فوائد)1(:عدةالبصرغضوفي

دامتنظرهأطلقمنفان،الحسرةلمامنالقلبتخليصأحدها:

طلبه،يشتدمايريهفإنهالبصر،إرسالالقلبعلىشئفاضر؛حسرته

قال.وعذابهألمهغايةوذلكأ[]38،اليهلهوصولولا،عنهلهصبرولا

إليها،أنظرفجعلت،مهاةكانها،الطواففيجاريةرايت)2(:الأصمعي

وما:قلت؟شانكماهذا!يا:ليفقالتمحاسنها،منعينيوأملأ

:تقولفأنشاتالنظر؟منعليك

،274-1/024)5"الفتاوىمجموع"فيمنهافوائدثلاثالاسلامشيخذكر(1)

هناهكلامهفيالمولفأدرجهاوقد2(،95-1/2522فيذكرهاوتكرر

عيون"فينسبةبلاوالشعر(.431)ص"القلوب"اعتلالفيالخرائطيعنهأخرح2()

بهجةو"(،251/)تمامأبي"حماسةو"(،1/54)"و"الزهرة22(،4/)الاخبار"

الاحباب"منازلو"(،491)2/"العشاقمصارعو"2(،21/)"المجالس

.(121)2/"البصريةلحماسةاو"88(،)ص"الصبابةديوانو"2(،99)ص
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المناظرتعبتكيومالقلبكرائداطرفكارسلتمتىوكنت

صابرانتبعضهعنولاعليهقادرانتكلهلاالذيرايت

تقتلهلمفإن،الرميةفيالسهميفعلماالقلبفيتفعلوالنظرة

فإن،اليابسالحشيشفيترمىالنارمنالشرارةبمنزلةوهي،جرحته

قيل)1(:كما،بعضهاحرقتكله؛تحرقهلم

الشررمستصغرمنالنارومعظمالنظرمنمبداهاالحوادثكل

وترولاقوسبلاالسهامفتكصاحبهاقلبفيفتكتنظرةكم

الخطرعلىموقوف!الغيداعينفييقلبهاعينذاداممالمرءوا

بالضررعاد)2(بسرورمرحبالامهجتهضرمامقلتهيسر

إنمافهويشعر،لاوهوقلبهغرضهابسهامنظرهمنيرميوالناظر

ابيات)3(:منليو.قلبهيرمي

تصبفلاترميبماالقتيلانتمجتهدااللحظبسهامراميايا

بالعطبياتيكإنهتوقهلهالشفاءيرتادالطرفوباعث

فيالمؤلفذكرهمالاولانو87(.)ص"الصبابةديوان"فينسبةبلاالابيات(1)

22(.4)صء"لدوولداء1و"(،8171221،)صالفوائد""بدائع

جاء".":ت2()

الفوائد""وفي81(.9-818)صالفوائد""بدائعفيللمؤلفقصيدةمنالبيتان)3(

البيتين.هذينعداما(901-701)ص
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:(1)الفرزدقوقال

لهتدعلمنظرةمنهاتزود

قاتلاارولممقتولاأرفلم

2(:آخر)وقال

وحاسدعدومنيؤتىكانومن

فكرةثمنظرةاعتورانيهما

آخر)3(:وقال

مقتليتخطفلمطرفيبهارماني

لطرفهقتيلافابكونيمتإذا

المعتز)4(:ابنوقال

الدجىنجوميرعىمتيم

الهوىفيبدميأشاطتعيني

تزوداقدبمايشعرولمفؤادا

أقصداحينمثلهاسلاحبغير

قلبيومنأتيتعينيمنفإني

لبولارقادمنليأبقيافما

مقاتلهتصابيرمىمنكلوما

يزايلهماحاضرصديققتيل

عاذلهرحمةعليهيبكي

قاتلهبعضهقتيلافابكوا

ديوانه.فيوليس59(،)ص"الهوىذم"فيله(1

"الطرائفضمن041)ص"ديوانه"فيليالصوالعباسبنلابراهيمالبيتان2(

.(2241/)"الاربنهايةو"(،59)ص"لهوىاو"ذم"(،الادبية

69(.)ص"الهوىو"ذم(،154)ص"القلوب"اعتلالفينسبةبلا3(

79(.)ص"الهوىذمو)038(،/1)"ديوانه"فيله(4
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)1(:للمتنبيومثله

طرفهالمنيةاجتلبالذيوأنا

ايضا)2(:وقال

وغادرتالرقادنفتنظرةيا

إنماسؤليالكحلاءمنكانت

ايضا)3(:وقال

؟!القاتلوالقتيلالمطالبفمن

فلولابقيتماقلبيحدفي

سولافؤاديفيتمثلأجلي

وسخائهببأسهيزوللامافانهالعيونمنالاميروقي

وعزائهفؤادهبينويحولبنظرةالكميالبطليستأسر

)4(:الصوريوقال

محااللواالبروقترعلمأنتإذا

سائحاالسيلتحتكمنجرىونمت

0(3763/)"نهيواد"(1

.(3943/)"نهيواد"(2

.(1/231،331)"نهيواد"3(

1(.00)ص"الهوى"ذمفيلهلابيات1ومحمد،بنالمحسنعبدهو4(
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)1(احتقرتهثمباللحطالهوىغرست

متسامحامستأنساهملتهو

شجراتهأينعتحتىتدرولم

لواقحافيهالوجدرياجوهبت

عازباالصبرمنتستدعيفأمسيت

نازحاالنوممنوتستدنيعليك

)3(:البيتينبهذينيتغنىفكانمغن)2(،أصبهانودخل

الملاخملاحظةعنوكفوامنياللهعبادياسماعا

بالمزاحشبيهولهوالمنايااخرهالحبفإن

اخر)4(:وقال

الردىلىإأسلمنيبدالماوشادن

بدالماوظرفهولطفهبطرفه

."احترمته":ش(1)

تحريف."معن":ت(2)

98(.)ص"الصبابةو"ديوان89(،)ص"الهوى"ذم)3(

99(5)ص"الهوى"ذمفينسبةبلا)4(
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(1وعدا)قلبيفصادأصيدهأنأردت

)2(:عينهيعاتباخروقال

جسديعلىلجانيابصريياوالله

لحزنالوعةبدمعيلاطفئن

وضنىهوىأبكيأنتطمع)3(تالله

وسنومنغمضمنتشبعوأنت

نظربلاطرفاترىحتىهيهات

بدنبلاشخصاالهوىفيأرىكما

]913[:اخر)4(وقال

يزبسقمييرىمنيا

فهكطذاتعجبنلا

طبيبيعيتوعلتي!

القلوبعلىالعيونتجني

ه"اوغد":ت(1)

"الاسواقو"تزل!ن6(،1/4)"العشاق"مصارعفيوالاولان99(.)ص"الهوى"ذم2()

الحمدونية"و"التذكرة(،41/171)"نيالاغا"فياخربيتمعوالاول2(.49)2/

طويل.خبرضمن212()6/

"بالله".:ت)3(

الصبابة"ديوانو"99(،)ص"الهوى"ذمفيلحجاجاابناللهعبدلابيالبيتان)4(

9(.0)ص
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:(1خر)آوقال

عندناعلمولاتجنيلواحظنا

عفائفنفوسمناغبىأرولم

قلبهحجابالأجفانكانتومن

:2(آخر)وقال

بنظرةالبلاءبابومستفتح

جنتبماأيدريتدريمافوالله

آخر)3(:وقال

عدويصبينماأنا

اهـويهوىالطرفينظر

)4(:الخفاجيوقال

سليمةوراحتعينيعينهارمت

التيالنظرةحذرتكقدطرففيا

ذ"فيالفضلابنمنصورلابيالابيات(1)

301)ص"الهوى"ذمفينسبةبلاهما)2(

.(1)30"الهوى"ذمفينسبةبلا)3(

"ديوانه"فيلهوالابيات،سنانابنهو()4

95

لجرائربامأخوذنبنفسناو

الفواجرالعيونأخمارتصدق

بالفواقرأحشائهعلىأذن

الدهرحسرةقلبهمنهاتزود

؟يدريوماأهلكتهأمقلبهعلى

وطرفيقلبيهما!ن

حتفيوالمقصود!قلب

والعبرىالكحيلةبينحاكمفمن

زجراولانهياراقبتفماخلست

99(.)ص"الهوىم

.(001)ص"لهوىاذمو"(،401)ص



؟!أخرىمرةطاوعتهلمفويحلشمرةطرفيأرداكقدقلبويا

مبتكر:معناهالعلأبياتمنولي

الدركمنينجولااللحظفسارقملاحظةتسرقلالكاقللمأ

بالشركمنهأولىقلبيفكانشركابدالمالهطرفينصبت

وفي،العينفييظهروإشراقانوراالقلبيورثأنه:الثانيةالفائدة

وجههفيتظهرظلمةيورثهالبصرإطلاقأنكما،لجوارحواالوجه

قولهفيالنور(أنه)1سبحانهاللهذكر-أعلموالله-ولهذا.وجوارحه

>نر:قولهعقيب35[]النور/(لارضىنورالسمواتوألله!>:لىتعا

لهذا،مطابقالحديثاوجاء3[0]النور/<اضرهممنيغضوأللمؤمنين

ابليس،سهاممنمسمومسهمالنظرة":قولهوهو،منهمشتقكالهحتى

لحديث.ا)2(نورا"قلبهاللهأورثامرأةمحاسنعنبصرهغضفمن

وثمراته،النورمنفانهاب[،]93الفراسةصحةيورثأئه:الثالثةالفائدة

فيهاتظهرالتيالمراةبمنزلةيصيرلانه،الفراسةصحتالقلباستناروإذا

؛نظرهالعبدأطلقفإذافيها،التنفسبمنزلةوالنظر،هيكماالمعلومات

قيل:كمانورها،فطمست،قلبهمراةفيالصعداءنفسهتنفست

".)1(ش:"اية

يجه.تخرسبق2()
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تتنفسدائمافيهاوالنفسصلاحهتريكلاقلبكمر%

بدواموباطنه،السنةباتباعظاهرهعمرمن1(:)الكرمانيشجاعقال

منكلو،الشهواتعننفسهوكف،المحارمعنبصرهوغض،المراقبة

سبحانهوالله.فراسةلهلاتخطئشجاعوكان.فراستهتخطئلم؛لحلالا

؛المحارمعنبصرهغضفمن،جنسهمنهوبماعملهعلىالعبديجزي

لهاللهأطلقلله)2(؛بصرهحبسفلما،بصيرتهنورإطلاقسبحانهاللهعوضه

بصيرته.عنهاللهحبس؛المحارمفيبصرهأطلقومن،بصيرته

عليه)3(ويسهل،بوابهوالعلمطرقلهيفتحأن:الرابعةالفائدة

حقائقفيهظهرتاستنارإذافانه،القلبنوربسببوذللن،أسبابه

ومن.بعضلىإبعضهامنونفذ،بسرعةلهوانكشفت،المعلومات

وطرقه.العلمبابعليهوانسد،ظلمو،قلبهعليهتكدر)4(بصرهأرسل

اللهفيجعل،وشجاعته،وثباته،القلبقوةيورثانه:الخامسةالفائدة

يخالفالذيإنالاثر:وفي.الحجةسلطانمعالبصيرةسلطانلهسبحانه

"الصفوةصفةو"237(،/01)الاولياء"حلية"فيهذاوقوله،شجاعبنشاهبل(1)

4(/43).

.تمنساقطةلله"")2(

".وسهل":ت)3(

"نظره".:ش)4(
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القلبذلمنلهواهالمتبعفييوجدولهذا،ظلهمنالشيطانيفرقهواه

.رضاهعلىهواهاثرلمنالله(1)جعلهماوحقارتها،النفسومهانة،وضعفه

بهموطقطقت،البغالبهمهملجتوإنإنهم:الحسنقال

.عصاهمنيذلنإلااللهأبى،قلوبهملفيالمعصيةذلإن؛البراذين

ولا،الملوكبأبواب)2(العزيطلبونالناس:الشيوخبعضوقال

ومن،فيهأطاعهفيماوالاهفقد؛اللهاطاعومن،اللهطاعةفيإلايجدونه

منفعلمنونصيبقسطوفيهقيه،عصاهفيماعاداهفقدأ[4]0عصاه

منيعزولا،واليتمنيذللاانه":القنوتدعاءوفي،بمعاصيهعاداه

)3(."عاديت

أعظموانشراحا،وفرحةسرورا،القلبيورثأنه:السادسةالفائدة

بمخالفته،عدوهلقهرهوذلكبالنظر،لحاصلاوالسروراللذةمن

وفيها،للهشهوتهوحبس،لذتهكفلمافإنهيضاو،وهواهنفسهومخالفة

قالكمامنها،أكملولذة،مسرةسبحانهاللهأعاضه؛الامارةنفسهمسرة

إذاالنفسأنريبولا!الذنبلذةمنأعظمالعفةللذةوالله:بعضهم

"ه)1(ش:"جعله

."أبوابفي":ت2()

لنسائيوا(،464)والترمذي،(5241)داودوأبو،(1/002)حمدأاخرجه)3(

صحيح.حديثوهو.عليبنلحسناحديثمن(1)178ماجهوابن2(،48)3/
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موافقةلذةمنأكملولذةوسرورا،فرحا،ذلكأعقبهاهواها؛خالفت

.الهوىمنالعقليمتازهناوهابينهما.نسبةلابماالهوى

هوالاسيرفإن،الشهوةأسرمنالقلبيخلصأنه:السابعةالفائدة

قيل:كمافهو)1(،وهواهشهوتهاسير

أسيروهوالعينبرأيطليق........000000000000000000000005

سوءوسامه،عدوهمنهتمكنالقلبوالهوىالشهوةأسرتومتى

2(:وصار)،العذاب

ويلعبيلهووالطفلالردىحياضيسومهاطفلكففيكعصفورة

الشهوةبابالنظرفان،جهنمابوابمنباباعنهيسدانه:التامنةالفائدة

منمانعحجابوشرعهلىتعاالربوتحريم،الفعلمواقعةعلىلحاملةا

نفسهتقفولمالمحظور،علىضريالحجابهتك)3(فمتى،الوصول

وذلكعندها،تقفبغالةتقنعلاالبابهذافيالنفسفان،غايةعندمنه)4(

كانوانالتليد،يقنعهلاالطارففصاحبلجديد،االشيءفيلذتهأن

.تمنساقطةفهو""(1)

فيليلىلمجنونوهو927(.)ص"القلوباعتلال"فينسبةبلااخرينمعالبيت)2(

.(44)ص""ديوانه

."فمن":ت)3(

.تمنساقطةمنه"")4(
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الذي؛البابهذاعنهيسدالبصرفغضمخمرا،وأطيبمنظرا،منهأحسن

فيه.أغراضهماستيفاءعنالملوكعجزت

البصرإطلاقفإن،ويثبته،ويزيده،عقلهيقويأنه:التاسعةالفائدة

ملاحظتهوعدم،وطيشه،العقلخفةمنإلايحصللاوإرساله

لوالنظرومرسلب[4]0.العواقبملاحظةالعقلخاصةفإن،للعواقب

قال)1(:،بصرهأطلقلماعليهنظرهعواقبتجنيماعلم

عواقبهتجنيمايفكرحتىسببايرتكبلممنالناسوأعقل

الغفلة،ورقدة،الشهوةسكرمنالقلبيخلصانه:العاشرةالفائدة

ويوقع،الاخرةوالداراللهعنالغفلةاستحكاميوجبالبصرإطلاقفإن

لنىخهئملعمرك>الصور:عشاقعنلىتعااللهقالكما،العشقسكرةفي

سكرهووالعشقخمر،منكأس!فالنظرة72[.]الحجر/(يعمهونسكرحهم

.الشرابذلك

يفيق،الخمرسكرانفإنالخمر،سكرمنأعظمالعشقوسكر

قيل)2(:كما،الامواتعسكرفيوهوإلايفيققلماالعشقوسكران

؟سكرانبهمنإفاقةومتىمدامةوسكرهوىسكرسكران

14(.)ص"الهوى"ذمفينسبةبلاالبيت()1

22(.4)ص"ديوانه"فيلجنالديكالبيت)2(
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وإنماذكرنا،ماأضعافأضعافإرسالهوافاتالبصرغضوفوائد

إلىسبيلااللهيجعللممنإلىالنظرولاسيماتنبيها،عليها)1(نبهنا

السمإليهمالنظرإطلاقفان،لحساناكالمردانشرعا،منهالوطرقضاء

.العضالوالداءالناقع

مرسلا،الشعبيحديثمنناصر)2(بنمحمدالحافظروىوقد

ظاهرأمردغلاموفيهم!شيمالنبيعلىالقيسعبدوفدقدم:قال

مضىمنخطيئةكانت":وقالظهرهوراء!ي!النبيفأجلسه،الوضاءة

النظر".من

الغلاملىإالنظريحدالرجلرأيتمإذا)3(:المسيببنسعيدوقال

.تهموهفاالامرد؛

أبيعن،الوازععنبقيةحديثمنكامله)4(فيعديابنذكروقد

يحدأن!ي!اللهرسولنهى:قالعنهاللهرضيهريرةابيعن،سلمة

".)1(ش:"عليه

فيلجوزياابنأخرجهفقدلحديثاهذاأمااخر.حديثاروىبلناصر،ابنيروهلم2()

لهذاأصللا:الصلاحابنقال،موضوعحديثوهو(.601)ص"الهوىذم"

3(1/805)"الشريعةتنزيهو"(،221)ص"المصنوعةلىءاللاذيل"انظر:.لحديثا

.(801)ص"الهوىذم"انظر:)3(

الوازعإسنادهوفي(.601)ص"الهوىذم"فيلجوزياابنطريقهومن(.69)7/(4)

مناكيره.منلحديثوا،ضعيفوهو،العقيلينافعابن
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الامرد.الغلاملىإالنظرالرجل

ينهونالسلفمنوغيرهما،الثوريوسفيان،النخعيإبراهيموكان

المردان.مجالسةعن

النساء.بمنزلةهموانما،فتنةمجالستهم)1(:النخعيقال

أ[]41صبرهجيشرجعلحظاتهمرسلمنفكم:لجملةوبا

قتيلا)2(:بينهنتشحطحتىيقلعولممفلولا،

قتيلابينهنتشحطحتىلحظاتهاقلعتماناظرايا

!!!

"ذمفيلجوزياوابن(،913)ص"القلوب"اعتلالفيالخرائطيعنهاخرج(1)

.(801)ص"لهوىا

09(.)ص"الصبابةديوان"فينسبةبلاالبيت)2(
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[لسابع[لباب

والعين،القلببينمناظرةذكرفي

بينهماوالحكم)1(،صاحبهمنهماكلولوم

الروية،لذةلهاوهذهوطالبا،باغياوالقلبرائدا،العينكانتلما

العناء،فيوقعاولما.عنانشريكيالهوىفيكاناالظفر؛لذةلهوهذا

ويعاتبه.،صاحبهيلوممنهماكلأقبلالبلاء؛فيواشتركا

وقعتنيوالهلكات،مواردلىإسقتنيالتيأنت:للعينالقلبفقال

،الرياضتلكفيطرفكونزهت،اللحظاتبمتابعتكالحسراتفي

الحاكمين:أحكمقولوخالفت،المراضالحدقمنالشفاءوطلبت

لمرأةالىاالنظر":!يم2()رسولهوقول03[]النور/(لقمؤمنب>قل

اللهأثابه؛وجلعزاللهخوفتركهقمن،إبليسسهاممنمسمومسهم

حدئنا،هشيمحدئنااحمد)3(:الامامرواه".قلبهفيحلاوتهيجدايمانا

حذيفة.عن،صلةعندثار،بنمحاربعن،إسحاقبنالرحمنعبد

".)1(ت:"لصاحبه

".)2(ت:"النبي

لحديث.اتخريجوسبق".مسنده"فيأجدهلم)3(
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حدثنا،يونسبناللهعبدبناحمدحدثناشبة)1(:بنعمروقال

عليحدثنا،المدنيالحسنأبوحدثنا،القرشيالرحمنعبدبنعنبسة

فيالرجلنظر":ع!يماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيطالبأبيابن

ذلكعنأعرضفمن،مسمومإبليسسهاممنسهثملمرأةامحاسن

".تسرهعبادةاللهأعقبهالسهم

؟المسمومبالسهمصاحبهرمىمنسوىالملومفمن

فما؟واللسانالعينمنالانسانعلىأضرشيءليسآنهعلمتماأو

فللهبسببهما،إلاهلكمناكثرهلكومابهما،إلاعطبمناكثرعطب

يحياأنأحبفمن،أصدراهعنهردىومصدر،أورداههلكةموردمنكم

الضرر،منليسلم؛ولسانهطرفهعنانمنفليغضحميدا؛ويعيشسعيدا،

النظر.وفضول،الكلامفضولفيكامنفانه

أصلوهما،تزنيانالعينينبأن)2(المصدوقالصادقصرجوقد

.داعيانواليه،رائدانلهفانهما)3(،الفرجزنى

نأالسائلفامر،الفجاةنظرةعنب[]41!يماللهرسولسئلوقد

عنبسةإسنادهوفي(.431)ص"القلوباعتلال"فيالخرائطيطريقهمناخرجه(1)

ضعيف.وهو،القرلثيالرحمنعبدابن

".أن":ت)2(

يجه.تخرتقدم)3(
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لابنوقال،ضررهعنهويدفع،ينفعهمالىإفأرشده)1(،بصرهيصرف

"لا:الحسرةويورث،الفتنةيوقعممّالهمحذراعنهاللهرضيعليعمه

2(.)"النظرةالنظرةتتبع

ومن،خاطرهاتعب؛ناظرهسرحمنالعقلاء:قولسمعتمااو

)3(:الناظموقال.أوقاتهعليهوضاعت،حسراتهدامت؛لحظاتهكثرت

سبيلاالفؤادلىإالهلاكجعلالذيهوالعيونلىإالعيوننظر

قتيلابينهنتشحطحتىقلبهتغزواللحظاتزالتما

:(4آخر)وقال

لموارداأمرقلبيوردتماوبنظرةمقلتيياتمتعتما

واحدقتلفياثنينسعيالظلممنفانهفؤاديعنكفافعينياي

فصل

وما،وظاهراباطناثميبإوببىت،واخراأولاظلمتني:العينقالت

)5(:عليكالدالورائدك،إليكالداعيرسولكإلاأنا

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم(2)

9(.0)ص"الصبابةديوان"فينسبةبلالبيتانو،المؤلفلعله)3(

98(.)ص"الصبابةديوانو"923(،)2/"الاسواقتزيين"فينيللأرجاالبيتان()4

الرواية.باختلاف(501)ص"ديوانه"فيالخفاجيسنانلابنالبيت)5(
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الرائداظلمتوتعتبهتهوىالذينحوبرائدبعثتواذا

حاجتكفياركبتني،والاتباعلجنوداونحن،المطاعالملكفانت

بي،باعليأغلقأنأمرتنيفلووالوعيد.بالتهديدعليأقبلتثمالبريد،خيل

ورتعت؛الحمىفيرعيتولما،وأطعت،لسمعت؛حجابيعليوارخي

فخاخه،حولكواستدارت،وأشراكه،حبائلهلكنصبتقدلصيدأرسلتني

كنتبعدأنمملوكاوأصبحتأميرا،كنتأنبعدأسيرافغدوت،وشباكه

مليكا.

الصلاةعليه-الحكاموأعدلالانام،سيدعليكليحكموقدهذا،

لهاصلح؛صلحتإذامضغةالجسدفيإن":يقولحيث-والسلام

)1(."القلبوهيألاالجسد،سائرلهافسد؛فسدتواذاالجسد،سائر

فإن،جنودهوالاعضاءملأ،القلب:عنهاللهرضيهريرةأبووقال

.جنودهخبثت؛الملكخبثوإن)2(،جنودهطابت؛الملكطاب

وبقاءها)3(،بفسادكرعيتكفسادأنلعلمتالنظرأنعمتولو

أ[]42،رعيتكوأهلكت،هلكتولكنك،برشادكورشدهاوصلاجها

منكخلاقدانهبلييكصلو،خطيئتكالضعيفةالعينعلىوحملت

بشير.بنالنعمانحديثمن(1)995ومسلم2(،150،)52البخارياخرجه(1)

1".!اذ":ش)2(

.شمنساقطةوبقاءها"")3(
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،غيرهعلىوأقبلت،وصفاته،واسمائه،وكلامه،ذكرهوحب،اللهحب

منه.ديهوالرغبةسواهمنبحبوتعوضت،عنهوأعرضت

إسرائيلبنيعلىسبحانهإنكارهمنعليكقصماسمعتوقدهذا

:وقال،عليهمونعاه،ذلكعلىفذمهم،منهأدنىبطعامطعامااستبدالهم

بمنفكيف[16/البقرة1(بألذهـهوفثرثأهويلذا>أدتشتبدلوت

ولا،لهصلاخلاالذي؛أمرهومالكووليه،وفاطره،خالقهبمحبةاستبدل

لحب،افييوحدهبانإلانجاةولا،فرحةولاسرور،ولا،نعيمولا،فلاح

منوبمحبة؟الستبدلتبمنباللهفانظر،سواهمماإليهأحبويكون

تجولمحبيهوقلوبالحش،فيبالحبسلنفسكرضيتتعوضت؟

العجائب،لرأيت؛سواهعماعرضتو،عليهأقبلتفلو.العرشحول

منوالنعيمبالفوزخصآنهعلمتماأو،والمعاطبالمتالفمنولامنت

قالت:.رضاهواتباعحبهغيرفيهليس،سواهمماسليمأي،سليمبقلبأتاه

قالوقد.القياسفيوعماكعمايبينكماالناسعندوذنبكذنبيوبين

فيلتىائقلول!تعمىلائمخرولبهن>ف!ئهالالغمىا:لاموراأزمةبيدهمن

.[64/الحج1(الصلور

فصل

قالت:؛الخصاموتناولهما،الكلامتحاورهماالكبدسمعتفلما

منأنصفولقدتعاونتما.قتليوعلىتساعدتما،هلاكيعلىأنتما
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منكما)2(:متظلمالسانيعلى)1(وقالمناظرتكما،حكى

أنكاها)3(القلبأنتزعموالعينسقماليهجتلقلبيطرفييقول

بلواهاللقلبهيجتالتيوهيكاذبةالعينأنيشهدلجسموا

قتلاهابعضمنمطرحاكنتماسقممنيجنينوماالعيونلولا

اللهراقبتماوماقطعتمانىاتئداالمظلومةالكبدفقالت

ب[:]42اخر)4(وقال

جزعابكىأن)5(لطرفيقلبييقول

الوجعا؟!حملتنيالذيوأنتتبكي

يعاتبهفيمالهطرفىفقال

لطمعاوالامالحملتنيأنتبل

بصاحبهكلخلاماإذاحتى

قنعاقدالسقمبطويلكلاهما

.شمنساقطة"قال"(1)

69(.)ص"الهوىذمو"(،451)ص"القلوباعتلال"فينسبةبلاالابيات)2(

.أبكاها"":ت)3(

69(،)ص"الهوىذمو"(،541)ص"القلوباعتلال"فينسبةبلاالابيات()4

19(.)ص"الصبابةو"ديوان

".لقلبي"طرفي:ت)5(
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فلقدتبعدالاكبدينادتهما

قطعاقيتمالابماقطعتماني

:(1آخر)وقال

نحيلاجسميرايتلماقلبيعاتبت

الرسولاكنتوقالطرفيالقلبفالزم
الدليلاانت)2(كنتبللقلبيطرفيفقال

قتيلاتركتمانيجميعاكفافقلت

كما،عنانشريكاالبليةفيانتمابينكما.الحكمتولىانا:قالتثم

يتمنى،والقلبتلتذ،فالعين.رهانفرساوالمسرةاللذةفيانكما

القائل:فيكماقالولهذا،ويشتهي

ناظريبشرالحب)3(شكوتولما

الهناولكليالقلبفقاللقلبي

ساهراليلكإحياءمنتخلصت

والضنىالهجرلوعةمنوخلصتني

19(.)ص"الصبابةديو]نو"89(،)ص"الهوىذم"فينسبةبلاالابيات(1)

".كنتأنت":ت)2(

".سلوت":ت)3(
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تعدفإنبالتقاءمهنا)1(كلانا

أناولاالغراميبقيكانتفلا

منلكفماوإلاوالأبصار،القلوبمقلبعنايةتدرككمالموان

ور
الشاعر)2(:قالقرار،منللقلبولاقرة

ألومهاأنفسيأدريمافوالله

قلبيأمالمشومةعينيأمالحبعلى

أبصرتالعينليقالقلبيلمتفإن

للقلبالذنبقالتعينيلصتوإن

دميتقاسمتماقدوقلبيفعيني

والقلبالعينعلىعوناًكنربفيا

نارعليهأوقدت؛بكؤوسكالمحبةماءالقلبسقيتولما:قالت

وشرقتأولا،بشربهفشرقت،منكفتقاطرالبخار،إليكفارتفع،الشوق

:(4قال)ثانئا،)3(بحرمانه

)1(ت:"يهنى".

19(.)ص"الصبابةديوان"فينسبةبلاالابيات)2(

.""بجريانه:ش)3(

62(.)4/"ديوانه"فيلبشارالبيتان()4
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فانظريالثوباكشفيثمبيديخذي

أتسترلكننيجسديضنى

ماؤهاالعينمنيجريالذيوليس

فتقطرتذوب(1روج)ولكنها

إذالجسدواالروجبينيحكمالذيبينكمالحاكموا:قالتأ[]43

القيامةيومالخصومةتزاللا"المشهور)2(:الاثرفيفإن،يديهبيناختصما

أنت:للروجلجسدافيقوللجسد،واالروجيختصمحتىالخلائقبين

أفعلولا،تحركأاأكنلمفاناوإلا،وصرفتني،وأمرتني،حركتنيالذي

وتنعمت،،وباشرت،وشربتأكلت،الذينتو:لهالروجفتقول.بدونك

بينهما،يحكمملكاإليهماسبحانهاللهفيرسل،العقوبةتستحقالذيفأنت

المقعدفقالبستانا،دخلا،يمشيوأعمىبصير،مقعدمثلمثلكما:فيقول

أنا:الاعمىوقال.القيامأستطيعلاولكنالثمار،منفيهماأرىأنا:للأعمى

فأنت،فاحملنيتعالالمقعد:لهفقالشيئا.أبصرلاولكن،القيامأستطيع

فكذلك:قالعليهما.:فيقول؟العقوبةتكونمنفعلى.أتناولناو،تمشي

التوفيق.وبادله.أنتما"

".)1(ت:"نفس

327(.)صللسيوطيالصدور(شرح"فيكماموقوفا،عباسابنعنمندةابنأخرجه2()
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الثامقالباب

النظرأباحمنبهااحتجالتيالشبهذكرفي

عشقهواباحبه،الاستمتاعلهيحللامنإلى

أئمةوأقوال،والسنة،الكتابوبينكمبيننا:الطائفةهذهقالت

الصحيح.والمعقول،الإسلام

لأزضوالسمنؤتملكوتفيأولزيخظروا>:لىتعافقولهالكتاباما

فما،اللهخلقماجميعيعموهذا[185]الاعراف/(لثئءمنأدلهوماخلق

وموضع؟حلقمااحسنمنوهو،المليحالوجهعمومهمنأخرجالذي

عندسبحانهلخالقايسيحولذلك،أقوىوالاعتبار1(به)الاستدلال

:الصورةجميللىإالناظرينبعضقالكما،رؤيته

الغارسيمينجلتومعاطفصبحهفالقسبحانطلعةذي

الدارسالسلورسمعلىفبكتطيوفهالخيالبارجاءمرت

براللهسبحان:بقولهمالناظرينألسنةتنطقالبديعلجمالاورؤية

هذهيخلقلملىتعاوالله!الخالقينأحسناللهوتبارك!العالمين

قدرتهعلىإليهاالناظرب[]43ليستدلاظهرها؟وانماعبثا،المحاسن

هتمنساقطة""به(1)
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له.خلقتعماتعطلفلا،صنعهوبديعووحدانيته

)1(المليحالوجهلىإالنظر"المشهور:فالحديثالسنةماو

")2(.عبادة

وفي)3(."الوجوهحسانمنالخيراطلسوا"الاخر:لحديثاوفي

فاستشار،امراةرجلوخطبوتاملها.،الوجوهتصفحلىإإرشادهذا

اذهب":قاللا،:فقالإليها؟"نظرت"هل:فقالنكاجها،فيلمج!ي!النبي

يامنلافإنهينظر،أنلهاطلقلماحراما؛النظركانولو)4(.إليها"فانظر

الفتنة.

".)1(ت:"الجميل

الوحي،يشبهلا:وقال99(62،)ص"المنيفالمنار"فيالقيمابنذكره،باطل)2(

التاسع.البابفيعليهالكلاموسيأتي.الصحابةكلاميشبهلابل

"القلوباعتلال"فيوالخرائطي(،475)9"مسنده"فييعلىأبوأخرجه)3(

ضعيفة،كلهاطرقهلحديثوا.جداضعيفوإسناده،عائشةحديثمن(416)ص

وقال81(.)ص"الحسنةالمقاصد"فيكما،بعضمنذلكفيأشدوبعضها

الثناءأوالوجوهحسانذكرفيهحديثكل63(:)ص"المنيفالمنار"فيالمؤلف

فكذبتمسهملاالنارأناومنهملحوائجاالتماساوإليهمبالنظرالامرأوعليهم

)2855،الضعيفةالسلسلةفيبالوضععليهالالبانيوحكم.مفترىوإفك،مختلق

عليها.الكلامفيوتوسعطرقهوجمع(5851

.هريرةأبيحديثمن(4241)مسلمأخرجه(4)
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رجلإليهكتبالشافعيأن(:1)السمعانيفحكى؛الائمةأقوالوأما

رقعة:في

؟جناحالفؤادمشتاقونظرةتزاورفيهلالمكيالمفتيسل

الشافعي:فأجابه

جراحبهناكبادتلاصقالتقىيذهبانالعرشإلهمعاذ

،رباحبيأبنعطاءعنلجوابواالسؤالهذا)2(الخرائطيوذكر

المكي.عطاسألتوأوله

:شعرهمنعنهاللهرضي")3(الشافعيمناقب"فيالحاكموذكر

ناظرلابدعينينذيكلألابليةوتلكتنظرلايقولون

الضمائرذاكبينفيماعفإذاريبةبالعينالعيناكتحالوليس

،(015.115)9/"الحلية"فينعيمابوخرجهو98(.)ص"المبينالواضح"فيكما(1)

شرحو"6(،4)ص"الشافعي"ديوانوانظر:9(.4)2/"الشافعي"مناقبفيو]لبيهقي

الشافعية"طبقاتو)2(،604)6/الادباء"و"معجم(،48)صبشار"شعرمنالمختار

3(.1/4)"الاسواقتزيينو"3(،1/30،340)للسبكي

937،/1)للممرد""الكاملفيالشعرمعلخبروا86()ص"القلوباعتلال"في2()

محاضراتو"34(،)صالنساء("أخبارو"98(،)صالهميان"و"نكت038(،

.(231)3/"لادباءا

كتابهفيطاهرابيابنوزعم:وقال88(،)ص"المبين"الواضحفيعنهنقل)3(

طويلة.أبياتفيغطفانمنلرجلأنهماوالمنظومالمنثور
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كتبرجلاأن")1(الشافعيمناقب"كتابفيالاستراباذيوذكر

المسيب:بنسعيدإلى

البقرهسورةالعشقفينسيتوالبررهالتابعينسيديا

البررهاكرماللهبكباهىرفقامشفقابفتواك)2(فكن

مشتهره؟لجمالباأوصافهفتىخدلثماللهحرمهل

سعيد:فأجابه

أثرهتحمدنبالصبرعليكلوعتهخفيعنسائلييا

)3(مطرهسيلهساقكالذيأولفاحشةطالباتكنولا

أ[]44والفجرهالفاسقينوخالفسطوتهواخشاللهوراقب

عشرهوليلةيومكلفيذاحبيبكمنالخدوقبل

أبوأنشدنيه،بيأعراقال")4(:الكامل"فيلمبرداالعباسأبووقال

العالية:

رمضانفيالتقبيلمنيحلالذيماالعلمذاالمكيالفتىسالت

98(.)ص"المبينالواضح"فيعنهنقل()1

(."بفتياك:ت)2(

"نظره".:ت)3(

9(.0)ص"المبين"الواضحفيعنهونقل374(.1/)()4
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فثمانخلةوأمافسبعلزوجةأماالمكيليفقال

بعضهم:عن")1(مالكرواة"كتابفيالخطيببكرأبووذكر

والصفامكةبينلمفتأقول

؟حراموصلهنفيهلالخيرلك

الحشامهضومةالحجلصموتفيوهل

أثاملثمتإنالثناياعذاب

دموعهوسالتالمفتيليفقال

تؤامفهيعينيهمنالخدعلى

عشيةتلك)2(قبلتليتنيألا

نياموالمحرمونمنىببطن

بقالعلاءأبوحدثنا")3(:الشافعيمناقب"كتابفيالحاكموقال

الجهمبنمحمدعنالاخفش،سليمانبنعليأنبأناالحاري،كوشيار

رجلإليهدفعوقد،بمكةالشافعيحضرت:يقولالربيعسمعت:قال

09(.)ص"المبينالواضح"فيكما()1

."ذاك":ت(2)

19(.-09)ص"المبينالواضح"فيعنهنقل)3(
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فيها:رقعة

والصفامكةخيفلمفتيأقول

؟حراموصلهنفيهلالخيرلك

الحشامهضومةالحجلصموتفيوهل

؟أثاملثمتإنالثناياعذاب

فيها:الشافعيفوقع:قال

دموعهوفاضتالمفتيليفقال

تؤاموهنعينمنالخدعلى

عشيةذاكقبلتليتنيألا

نياموالمحرمونمنىببطن

)1(:مرخيةبنجامعابنةبنسفيانبنعمرووقال

الوامقلثامعنسعدبنليثوقرينهمالكاسألناإنا

عاشققبلةالرحمنحرمماالورىخلقوالذيقالايجوز؟أ

المصريين،شاعروهو"الاتفاقرستاق"كتابصاحبذلكذكر

عيينة:ابنب[]44لىإبهاوكتبهذا،سفيانبنلعمروفيه)2(فأنشد

".الاتفاقرستاق"عننقلا29(-19)ص"المبينالواضح"فيكما(1)

29(.)ص"المبينالواضح"فيعنهنقل)2(
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المشتاقالعاشقضمايحرممرةليالهلالسفيانقلنا

الخلاقوالواحدلافاجابنالهنايبعدمنلحبيبه

:جدعانبنزيدبنعليلىإبهاوكتب،جامعلجدهفيه)1(نشدو

العلاخاعمروبنجدعانابنسالنا

القدر؟ليلةفيالحبلثميحرمو5اص

علمهوناهيكالمكيلنافقال

والوتربالشفعجاءقدومنلاالا

عياشبنبكرأبيلىإبهاوكتبالمدبر)2(،بنلابراهيمنشدو

القراء:أئمةأحد

معلماوكانعياشبىابنسالت

وزر؟منالحبضمةفيهلالخيرلك

لثامهفيولابكرابوفقال

للاصر؟!بالوضعالتنزيلياتنالمأ

وزعم:قال،حنبلبنأحمدالاماملىإبهاوكتبلاخر)3(نشدو

29(.)عرالسابقالمصدرفيعنهنقل()1

29(.)ص"المبينالواضح"فيعنهنقل)2(

29(.)ص"المبينالواضح"فيكما)3(
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وقته:فيمصرأهلشاعرزهيربنمعاذبنإسحاقأنهبعضهم

حنبلابننجلالناسإمامسألت

باس؟منفيههلوالتقبيلالضمعن

فواجبالعزاءجلإذافقال

الناسمنعبداأحييتقدلاع!نك

حنيفة:أبيلىإبهاوكتب)1(،مرخيةلابنوأنشد

ممنعحمثلثمعننسائلهرسالةيوماالنعمانلىإكتبنا

ربعولعشركانتإذاشهيوانهفيهإثملالنافقال

)2(:الطحاويجعفرأبيلىإرجلوكتب

المعولعليكخظمبنابناإذافانهتقولماذاجعفرأبا

تسألعنهالذيالامرعنإلهادبرحمةبشروقوليتنكرنفلا

يجهل؟الصبابةمرلحامنوهلمهربالحبمنعارأمأبالحب

أ[]45؟يوصلوهوأحبابهيهاجرهمتييمقتلفيهبمباجوهل

أفعلالشيخأيهاتقضيفيهبمافإننيلجواباردفيفراصهلك

.(39-29)صالسابقلمصدرا:انظر(1)

".المحنة"كتابعننقلا39()ص"المبينضح1الو"فيكما)2(
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:الطحاويفاجابه

فأعدلالعاشقينبينحكموتساللعنهالذيفيقضاءسأقضي

(1)تعقلكنتإنالحبتركالعاربلعلمتهعارلحببامافديتك

أجهلالجهلذويمنعنديلعمركفإنهلاحلحبافيلحاومهما

يقتلالنفسقاتلبلترةبلامسلمقتلعندنامباحاوليس

يعقلعنهولافيهقودلهيكنلمالحبفيماتإنولكنه

يفعلالمتيمحكمكذاعليكواجبصدوإنتهوىمنوصالك

تسالالصبأيهاعنهجئتلماقناعةعنديفيهجوابفهذا

يخلدونوهم،للذنوبتعظيماالناسأشدمنالمعتزلةأنويكفي

بنالقاسمأبوالحافطذكركما،ذلكتحريميرونولاالكبائر،أصحاب

المعتزلة:لبعضالمشهور)2(تاريخهفيعساكر

لجيدواللخدوالتقبيلالضمعنوواصلاعمراعثمانأباسألنا

تفنيدقولفدعإثمبلايجوزعادلهووالذيجميعافقالا

)3(:شبيببنإسحاقوقال

إثم؟فيهماهلوالتقبيلالرشفعنكلهمالواسطيينشيوخسألنا

".)1(ت:"تفعل

19(.)ص"المبينالواضح"فيمغلطايعنهنقل)2(

19(5)صالسابقالمصدرفيكما)3(
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غنمهذهمنوالضمخلةولالزوجةإثماليسجميعافقالوا

فيالخيرسعدبنمحمدبنإبراهيمبنعليالحسنأبونشدو

1(:")الكامل"شرحكتابه

الصديقاعتنقكماتعانقناالتلاقيلناأبيحنفلما

؟!مشوقصبضمهمشوقحراماأوتراهحرجاوهل

أيوببنعليالحسنبوحدثنابغداد)2(:تاريخفيالخطيبوقال

وابنحيويهوابنالمرزبانياللهعبيدبوحدثناإملاء،الحسينابن

عرفةب[]45بنمحمدبنإبراهيماللهعبدبوحدثناقالوا:شاذان

الذيمرضهفيالاصبهانيداودبنمحمدعلىدخلت:قال،نفطويه

!ترىماأورثنيتعلممنحب:قال؟تجدككيف:لهفقلت،فيهمات

الاستمتاع:قال؟عليهالقدرةمعبهالاستمتاععنمنعكما:لهفقلت

فأما،المحظورةاللذة:والثاني،المباجالنظرأحدهما::وجهينعلى

عفافبابفيتيوستأ.القصةوذكرترى،مافأورثني؛المباجالنظر

.العشاق

الكامل"علىالقرط"فيأربعةوالابيات19(.)"المبينضح1"الوفيكما(1)

الوليدابيحواشي"القرط"فيجمعإبراهيمبنعليلحسناوابو35(،4)ص

جدا.مهمةوهي،"الكامل"علىالبطليوسيالسيدوابنالوقشي

()2/5(62.)2
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وجرىحراما.عشقهولامعشوقهلىإالنظريرلمأنهوالمقصود

له."الحمامةطوق"كتابفيحزمبنمحمدابوالمذهبهذاعلى

الاسلامشيخوهو،مؤلفةبالافيعدواحدلىإنحاكمكمونحنقالوا:

سئل)1(:فانهتيميةابن

،صورةفيعاشقرجلفيعنهماللهرضيالفقهاءالسادةتقولما

لهايزدادولابعدا،إلاتزيدهلا،طويلزفيمنذهجرهعلىمصرةوهي

يدنسممنهوولاخنا،ولافسقغيرمنالصورةلهذهوعشقهحبا،إلا

معبقيإن؛محالةلاالهلاكلىإالحالبهأفضىوقد،بزنىعشقه

وهليهجر؟أنحالههذهلمنيحلفهل،الحالةهذهعلىمحبوبه

؟هجرهعلىببقائهيأثموهلالمذكور؟)2(المحبوبعلىوصالهيجب

منالاخرعلىمنهماواحدلكلوماامرهما؟تفاصيلمنيجبوماذا

؟الشرعيوافقمماالحقوق

ثلاثلهفالعاشق:أثنائهفيقال،طويلبجواببخظهفأجاب

كتمانفيه)3(عليهفواجبابتداوهأما،ونهاية،وتوسطابتداء،:مقامات

محالعفةمنالفتوةشرائطذلكفيمراعيا،للخلقإفشائهوعدمذلك،

مناقشةتيوسيا(،186-1/175)"المسائل"جامعفيبتمامهاالفتياهذهنشرت(1)

.الاسلاملشيختصحلاانهاوبيانلهاالمؤلف

.تمنساقطة"المحبوب"على)2(

.تمنساقطة"فيه")3(
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محبوبهبإعلامباسفلا؛الاوسطالمقاملىإلحالابهزادفان،القدرة

منويحذر،منهيجدماإليهوشكواهبإعلامهفيخف،إياه)1(بمحبته

لحدوداعنخرجحتىالامربهزادفإن،ذلكعلىالنالصاطلاع

والموسوسين.بالمجانينالتحقوالضوابط

منفمنهم،النظرةبعدبالنظرةقنعواقسم:قسمينالعشاقفانقسم

يدريلامحبوبهحتىلاحد،أ[]46سرهيظهرولا،كذلكوهويموت

به.

فهو؛فمات،فكتم،فعف،عشقمن":!ي!النبيعنرويوقد

شهيد")2(.

منهنفسهعلىيخافحدلىإوصللمناباحوا:الثانيوالقسم

والقبلة،النفسهلاكلىإيؤديقدتركهالانقالوا:،لحينافيالقبلة

.كبيرةالنفسوهلاكصغيرة

منأعظمخطرولاالاخطر،داوىمرضينفيالانسانوقعواذا

".)1(ت:"تعشقه

بغداد"تاريخ"فيو]لخطيب34(،1/9)""المجروحينفيحبانابنأخرجه2()

سعيدبنسويدعنطرقمن(1263)3/"الكامل"فيعديوابن262(،،561)5/

واتفق.عباسابنعنمجاهدعنالقتاتيحىبيأعنمسهربنعليعننيالحدثا

عليه.لمؤلفاكلامتيوسيا،لحديثاهذاتضعيفعلىالائمة
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نأعلمإذا؛ذلكعلىمطاوعتهالمحبوبعلىأوجبواحتى،النفسقتل

تختنبوإن>:لىتعااللهبقولواحتجوا،هلاكهلىإيؤديذلكترك

لى:تعاوبقوله31[]النساء/<صسئاتكمنكفزعنكخعنهتهونما!بالر

لذيايثوبحد32[/]النجم(الاتئمإلاامشوآفيثميجتنبونكطرلذين>

إلاشيءكلمنهافأصبت،أجنبيةامرأةلقيتنيإ!اللهرسوليا:قال

")1(لكغفرقداللهان":قال،نعم:قالمعنا؟"أصليت":قال.النكاج

الحستتابئفلآلنهاروزلفامنطرفيدمآ!لؤهر>:لىتعااللهفأنزل

.[411]هود/(السئالطيذهق

بزنى،عشقهيدنسلاممنزعمكماالسائلهذاكانفإنقال)2(:ثم

فالنظر؛لىالاوالطبقةمنكانفإن،حالهفيفينظربخنا)3(،يصحبهولا

بأسفلاالثانيةالطبقةمنكانوان.دعواهمصدقتإنلهم؛كاف

،الحالعليهغلبوإن،ويرحمهعليهيرقكي؛محبوبهلىإبشكواه

القبيحلفعلأنموذجايكونألابشرطذكرنامالهأبيح،بالثالثةفالتحق

عنهويزول،ذلكعندالقتل)4(ويستحقبالكبائرفيلتحق،المحرم

مسعود.ابنحديثمن)2763(ومسلم(،4687،)526البخاريأخرجه(1)

إليها.المشارالفتيافيالاسلامشيخ:أي)2(

خنا".":ت)3(

".ويتحقق":ت()4
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جوابه.من5ذكرناماانتهىهالعذابكلمةعليهويحقالعذر،

استمناءلخلفواالسلففقهاءمنطائفة1()جوزتوقدقالوا:

علىخافلمنالفقهاءمنطائفةجوزوقد،الزنىخافإذابيدهالانسان

امرأته،يجامعأنألثياهتتشققأنالشبقشدةمنالواجبالصومفينفسه

بطأفهل؛وصائمةحائضامرأتانلهكانإذاوهوفرعا:ذلكعلىوبنوا

تضمنإذاوالضموالقبلةالنظرأنريبولا.وجهينعلىهذهأوهذه

.رمضاننهارفيوالوطءباليد،الاستمناءمنأسهلكان؛دائهمنشفاءه

شيئالهاتتخذأنالزنىخافتإذاللمراةالفقهاءبعضجوزوقد

الزنى.محظورفيتقعلئلا؛وتخرجهفرجها،فيتدخله

المفسدتين؛أدنىفيالدخول)2(بالتزامجاءتالشريعةأنريبولا

فأينهما،لاعلاتحصيلا؛المصلحتينأدنىوتفويتهما،لاعلادفعا

لهلاكاأو،لجنونوا،المرضمفسدةمنوالضم،والقبلةالنظر،مفسدة

فيعليهاومالهامانذكرونحن،الفرقةهذهبهاحتجتمافهذا؟!جملة

وقوته.اللهبحولذلك

."اجوزو":ت(1)

ه"مالزدإ":ت(2)

!!!
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التاسحالباب

الطائفة،هذهبهاحتجتعماالجوابفي

الاحتجاجهذافيعليهاومالهاوما

:أقسامثلاثةبيندائرةذكروهاالتيوشبههم

فيها.لهمحجةلاصحيحةنقولىاحدها:

كماوالفجار،،الفساقوضعمنإليهنسبتعمنكاذبةنقول:نيالثا

سنبينه.

إليه.ذهبوامالخلافمحتملة،مجملةنقول:الثالث

لأرضوألسمؤتملكوتفييخظرواأولم>:لىتعابقولهاحتجاجهمفاما

إباحةعلىبعينهاحتجاجهمنظيرفهو[185/]الاعراف<شئءٍمنأللهوماخلق

القوليسثتمعونين!>فبمثرعباد:لىتعابقولهالفسقينيالشيطاالسماع

لفظهفحملوا،عاموالقول:قالوا[،18-17]الزمر/<اخسنه-فيتبعون

منه.بريءهوماومعناه

أنزلهالذيوحيهوهو،باستماعهاللهمرهمماهناهاالقولوإنما

وقال68[،/]المؤمنون(القوليدئروأأفلم>:فيهقالالذيوهو،رسولهعلى

.[15/]القصص(القؤلالموضحلناولقذ>!:لىتعا

أحرواتبعؤ>:قالكما،أحسنهباتباعأمرواالذيالقولهوفهذا
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بهسبحانهامرناالذيوالنظر5[ه]الزمر/(زبممنأنزلإلثكمما

علىوالاستدلال،محبتهو،بهوالايمان،معرفتهلىإالمؤدي(1النظر)

وثوابه،،فعالهو،وصفاته،أسمائهمنعنهبهأخبروافيمارسلهصدق

عليهيحرمالتيبالصورةالناظرتعلقيوجبأ[]47الذيالنظرلاوعقابه

صاحبهسبحانهاللهأمرالذيالنظرفهذا،ومباشرةنظرابهاالاستمتاع

اشرفكانواوهم،بالمردانيبتلوالمالقومانمعهذا،بصرهبغض

الصورةعنأبصارهمبغضأمرهمفإذا،ذلكمنقلوباطهرونفوسا،

الىبالنظر)2(فكيف،الافتتانخشيةالاحوالبعضفيلهمتباجالتي

نظرإليهاللهندبالذيالنظر:الطائفةلهذهيقالثم؟بحالتباجلاصورة

لا،ومحبتهربهمعرفةبهيقصد،لامرهموافقنظروهوالناظر،عليهيثاب

ني.الشيطاالنظر

الفقهلىإالمنتسبينالزنادقةبعضاستدلالالاستدلالهذاويشبه

أوما>إلافىأزوجهم:لىتعابقوله،الرجلبمملوكالفاحشةحلعلى

حلالكافرذلكومعتقد6[،/]المؤمنون(غيرملومينفانهميمنهمملكت

لهواهاالطائفةهذهتسترتوانما،عليهالحجةقيامبعدالدم

الامرببعضهمالحتىواستدلالا،،عبرةتنظرأنهاوهمتووشهواتها،

.شمنساقطة"النظر"(1)

النظر".":ش)2(
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لجمالامظاهر)1(لىإينظرونلانهم؛عبادةنظرهمأنظنواأنلىإ

-النصارىإخوانقولعنلىوتعاسبحانه-اللهأنويزعمون،الإلهي

وقعكما،اللهلىإطريقاهذاويجعلون،الجميلةالصورةتلكفييطهر

هوالسلوكالمعرفةيدعيممنكثيرةطوائففيه

،لوطقومكفرمنشرهؤلاءوكفر:لىتعااللهرحمهشيخنا)2(قال

يتجلىسبحانهاللهإنيقولوا:لمأولتكفان،الاصنامعبادكفرمنوشر

إلىلمربوناإلا>مانغذهم:قالوهماغايةالاصناموعبادالصور،تلكفي

صورهم.فيظهراللهلان؛نعبدهم:قالواوهؤلاء3[،]الزمر/(زلفعالمحه

يتبعهفجعل،جميلشاببهمرهؤلاءمنرجلاانشيخنا:ليوحكى

فيهأرىنيإ:فقال،لمثلكهذايصلحلا:وقال،لهجليس!عليهفأنكر،بصره

بهفعلتلقد:فقال.جمالهمظاهرب[]47فييظهروهو،معبوديصفات

موطوؤها.معبودهاأمةاللهفلعن:شيخناقال.وإن:فقال،وصنعت

إذا:لهفقيل،التلمسانيالعفيفمتاخريهمأفضلوسئلقال)3(:

حتىوالأجنبية،والبنت،الاختبينالفرقفماواحدا؛الوجودكان

هؤلاءولكنسواء،عندنالجميعا:فقالهذه؟!وتحرمهذهتحل

)1(ت:"تظاهر".

.(1/423)5"الفتاوىمجموع"انظر:)2(

.(1/424)5"الفتاوىمجموع")3(
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عليكم.حرام:فقلنا،حرام:قالواالمحجوبون

منفهؤلاءالصور،ببعضذلكيخصمنالزنادقةهؤلاءومن

المحرمةالصورلىإهؤلاءعندفالنظر،إخوانهمهمبلالنصارىجنس

وأ،الزنادقةهؤلاءبعضوضعمنلحديثاهذايكونأنويشبه،عبادة

منه.بريء!ي!اللهفرسولوإلا،الفساقمجان

،عبادةلحسناالوجهلىإالنظر:يقولعمنشيخنا)1(وسئل

:قالبأنفاجابلا؟امصحيحذلكفهل،لمجي!النبيعنذلكويروي

كذبفقد؛يشبههماأو!ي!النبيعنذلكروىومن،باطلكذبهذا

ولا،صحيحبإسنادلا،لحديثاأهلمناحديروهلمهذافان!ي!،عليه

فانه،المسلمينجماعلامخالفوهو،الموضوعاتمنهوبل،ضعيف

.عبادةالامردوالصبيالاجنبيةالمراةلىإالنظرإناحا:يقللم

هومامنهالنظرفإنقتل،والاتابفان،يستتابفانهذلكزعمومن

أعلم.والله،مباحهوماومنهمكرو!،هوماومنه،حرام

فهذا"الوجوهحسانمنالخيراطلبوا"وهو:الاخر،لحديثاماو

.!اللهرسولعنيصحلم،باطلأنهإلابإسناد،رويقدكانوإن

شيخكلامفيعنهالجوابيردلمولكن4(،01)15/"المجموع"فيالسؤال()1

"الفتاوىمجموع"فيالفتوىهذهورودتكرروقدنقصا.فيهفلعل،الاسلام

.السؤالهذاعنلجوابادون2(1/2432-95)
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الخيربطلبأمرإنمافانه،الطائفةلهذهحجةفيهيكنلمصحولو

لجميلاالوجهفإن)1(،منهمالمحرمونيلوصالهم،بطلبلامنهم

بينهما،للخلقةمناسبةالغالبفيالاخلاقفإن،الجميلالفعل.-.

قريب.نسمب

نظرفذلك؛المخطوبةلىإينظربأنللخاطبء!ي!النبيامرماو

يجابإمرولجمهور،اعندأ[]48استحبابأمربهمأموروهو،للحاجة

راجحة،لمصلجةفيهالمأذونالنطرمنوهوالظاهر،أهلبعضعند

فالنظر،المرأةعنونفرتهندمهمنبعدو،بصيرةعلىالزوجدخولوهو

المحرمة.الصورةلىإالنظربخلافأحدها،هذا،نواعالمباج

فصل

تحريففمنلىتعااللهرحمهالشافعيعنالسمعانيذكرهماماو

هما)2(:هكذاوالبيتان،الشاقعيلفظيذكرلموالسائل،الناقل

جناج؟الفؤادمشتاقونظرةتزاورفيهلالمكيالفتىسألت

جراجبهنأكبادتلاصقالتقىيذهبأناللهمعاذفقال

؛يعرفلامجهولوهو،لجوابواالسؤالذكرالذيهوالسائلفهذا

)1(ت:"كان".

يجهما.وتخرذكرهماسبق(2)
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ما،بوجهالفرقةهذهمقصودعلىيدللالجواباإنثملا؟ام،ثقةهوهل

:قالفكانهالاكباد،هذهتلاصقالتقىيذهباننهىفإنهعليها،حجةهوبل

لمذكورافالتلاصقتلاصقها،التقىيذهبلئلااكباد؛هذهتتلاصقلا

التقى.التلاصقيذهبلئلا؛تفعللا:قالفكانهمفعولى،والتقى،فاعل

فيكانإذاللتقىمذهبغيريكونإنماالتلاصقهذاأنوهواخر:وجواب

والامة.الزوجةكعشق،يستحببل،مباحعشق

عنهأجابفقدلىتعااللهرحمهالمسيببنسعيدعنذكرواماماو

منوكان،السائلهذا-مرخيةبن[)1(]جامعبهمرلمافانه،نفسهسعيد

محمد؟!أباياكيف:قيل،العربأكذبمنهذاسعيد:قال-كلاببني

)2(:يقولالذيأليسقال

دامفتيالمسيببنسعيدسألت

وزر؟مندهماءحبفيهلصدينة

إنماالمسيببنسعيدفقال

الامرمنتستطيعماعلىتلام

ذكرها.الاتيلمصادرامنالزيادة(1)

و"الموشى"،منهالاسموتصحبح(.471)9/!"الاغانيفيالخبرمعالشعر)2(

الموشى،فيالاسموتحرف36(5)ص"المبينو"الواضح(،161-016)ص

".مرجانةابن"لىإ
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هذاكانوإذا.فتيتهولاقط،هذامنشيءعنسالنيما!واللهكذب

كلأجنبياحبيبايقبلأنسألهلمنجوابهفماهذا؛مثلفيسعيدجواب

علىولاسيماالعلماء،علىالكذابينالفسقةاللهفقبح؟عشرةوليلةيوم

فسقهم[ب]48تنفيقأرادوا،كاذبونفسقةكلهمفهؤلاءسعيد،مثل

إسحاقعلىكذبهنواسأبوالفاسقنفقكما،وقتهمعلماءعلىبالكذب

.الازرقيوسفابن

يوسفبنإسحاقأتيت)1(:عائشةبنمحمدبناللهعبيدقال

،نواسأبوهذا:قال؟يبكيكما:قلت،بكى؛رآنيفلمايوما،الازرق

:مكتوبفيهفاذا،بالقرطاسائتيني!جاريةيا:قال؟لهما:قلت

بالمواعيدمنهوقاتليلجيدواالمقلتينساحريا

لموعوديمخلفمنويلاهتخلفنيثمالوصلتوعدني

مسعودابنعنوعوفشمرٍعنالمحدثالأزرقحدثني

مصفودلجحيمافيكافرأوكافرةغيرالوعديخلفلا

الصحابة!وعلى،التابعينوعلى،عليواللهكذب

بالصبرأمرهسعيدافانحجة،فيهلكميكنلمسعيدعنصحولو

نواسلابيالاخيرانوالبيتان2(.10،220)ص"القبسنور"فيالشعرمعلخبرا(1)

ولا(،1/151)"نواسأبيأخبارو"(،913،041)2/الاخبار"عيون"في

لهند.اطبعة234()ص"الخاصخاص"وانظر.ديوانهفيالشعريوجد
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خدبتقبيلأمرهثم،الفسقةومخالفة،سطوتهوخوف،اللهومراقبةأولا،

تقبيلهلهيحلمنبهأرادإنماقطعاوهذا،مراتعشريومكليحبهمن

ولا،لهتحللامنقبلةعنبقبلتهايعتاضأنفأمره،سريةأو،زوجةمن

الدين.علىمتهمأو،الجهلفيمفرطإلاهذاغيرالاسلامبعلماءيظن

القبلةعنالمكيالفتىسألالذيالاعرابيعنالمبردذكرهماماو

والمفتيالمستفتيفهذا،ثمانوللخلة،سبعللزوجة:فقال،رمضانفي

المستفتيوعرف،ذلكصحولو،خبرهيقبلحتىمنهماواحديعرفلا

ثمانياتقبيلهايحلالتيوهي،الجميلةأمتههيالخلةلكانت؛والمفتي

الاجنبيةالمراةتقبيليحلباصنهالاسلاماهلمنأحديفتينماوفاكثر.

!.ذلكمناللهفمعاذ،رمضانفيثمانياعليهالمحرمة

"،مالكرواة"كتابفيالخطيب)1(ذكرهالذيالاثرحكموهكذا

فانمنى؛ببطنمحرموهوأجنبيةامرأةيقبلأنتمنىأنهلمبعايظنولا

هذاصحفان،طائفةعندوتبطلهللفساد،الحجتعرضالمذكورةالقبلة

مته.أو،تهامرأأرادفانما

اللهرحمهالشافعيمناقبفيلحاكماذكرهأ[]94الذيالاثرماو

القصةأنعلىويدل،بهيحتجمنالربيعوبينلحاكمابينفليسلىتعا

."5ارو":ت(1)
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بقوله:أجابالشافعيأن:زعمالمستفتيأنظاهركذب

دموعهوفاضتالمفتيليفقال

عنالحاكيهوفمن،المفتيقولالمستفتيحكايةهوإنماوهذا

!والترهاتا!اذيبهذهفدعوا؟الشافعي

عنهذاذكرفمن،جامعبنتبنسفيانبنعمروعنذكرتمماوأما

وهذاهذا؟مرخيةبنجامعبنتابنسفيانبنعمروومنعمرو؟

)1(:المشهورينالبيتينموضع

ثماله؟ومن:القائلونفقالحيكلثمالةعنسألنا

جهالهبهمزدتنافقالوامنهميزيدبنمحمدفقلت

أجازاأنهماسعدبنوالليثمالكعنيصدقأنلاحديحلوهل

هذا؟الصورةلجميلاالامردخدأو،المعشوقةالاجنبيةالمرأةخدتقبيل

،فماتسوط،ستمئةبضربهفأفتى،إليهصبياضمالذيمعمالكوقصة

هل؛وفتواهتشديدههذافمن.اللهقتله:فقال!ابنيقتلت:الفتىأبولهفقال

،(1/131)ليالقا"لياماو"(،651)ص"ديوانه"فيكماالمعذلبنالصمدلعبد(1)

و"التنبيهات3(،3865/00،)3/الفريد"العقد:وانظر933(./1)"لياللاو"سمط

هذهإنويقال:وفيه32(.4/0)"الاعيانو"وفيات(،441)ص"الرواةأغاليطعلى

فشاعت،الابياتهذهفصنع،القبيلةبهذهيشتهرانيشتهيوكانللمبرد،الابيات

الاشتهار.منمقصودهلهوحصل
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عاشققبلةالرحمنحرممانعم؟الحسانالمردخدودتقبيلبجوازيفتي

بكرأبوقبلكما،ولدهخدالرجلقبلةولا،مواصلتهلمعشوقهيحل

عنها.اللهرضيعائشةابنتهخدعنهاللهرضيالصديق

لتقبلونوإنكم:فقالابنتهابنياحديقبل!يمالنبياعرابيوراى

اللهنزعاناملكاو":فقال!قبلتهمماالولدمنعشرةليإن؟الصبيان

)1(."قلبكمنالرحمة

فلعمر،المصريينشاعروهو"الاتفاقرستاق"كتابصاحبماو

الرقعمق،أباالمسمىالماجنالفاسقفانه،أسندتإذ؛أفسدتلقدالله

به.إلايليقلافانهالاسناد،بهذاالمتنهذاينكرلاولكن

غيرفنقل،عياشبنبكرأبيعنالمدبربنإبراهيمقصةماو

.معصومغيرقائلعنمصدق

غيرهإلهلاالذيفولىتعااللهرحمهأحمدالامامعنذكرواماماو

هذهنفقالفاسقالكاذبهذاأنولوب[]94!عليهالكذبأقبحلمنإنه

نفقهاجهلهشدةمنولكن،الرواجبعضامرهالراج؛بغيرهالكذبة

وأ،مخلوقالقرآنبأنالقولإليهينسبكمنوهو،حنبلبنبأحمد

ذلك.مثالو،السنةعلىالرأيتقديمأوبكر،أبيعلىعليئتقديم

فيهتكنلمصحولوتعالىاللهرحمهحنيفةأبيعنذكرماوكذلك

عائشة.حديثمن)2317(ومسلم(،)8995البخاريأخرجه(1)
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يقلولم،وأربعلعشركانتإذافيهإثملا:قالفانه،الطائفةلهذهحجة

إذا:لىتعااللهرحمهحنيفةأبوبهقالبمانقولونحن،أجنبيةكانتإذا

حلالا.المعشوقكان

أرادفانماصحوإن،عنهصحتهنعلمفلا؛الطحاويعنذكرماوأما

فيسألله،متهأو،زوجتهبهجريبتلىقدالرجلفان،المباجالتقبيلبه

منهمكلفيجيبه،دوائهعنالحبطباءو،لجسماطباءو،الدينأطباء

.عندهوما،علمهبمقتضى

نأع!يم[]النبيعندهافشفعلهاحبهبريرةزوجمغيمثشكاوقد

.(1)تفعلفلم،تراجعه

:فقالطلقها"":فقال،لامسيدتردلاتهامرأنرجلإليهوشكا

أحمدالإمامذكرهبها".استمتع":فقال،نفسيتتبعهاأنأخافنيإ

2(.)والنسائي

المفسدتينأعلىدفعكليمالنبيراعى:العلمأهلبعضقال

.عباسابنحديثمن(5283-0528)البخارياخرجه(1)

من(402)9داودوأبو(،67961،)6/النسائيوأخرجه،لمسند"ا"فيأجدهلم(2)

لموهارون،عباسابنلىإيرفعهالكريمعبد:النسائيوقال.عباسابنحديث

بنوهارون،بالقويليسالكريموعبد،بثابتليسلحديثاوهذا:قال،يرفعه

لحديث.اأرسلوقدمنهاثبترئاب
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فلمابطلاقها،أمره؛لامسييدتردلاأنهاإليهشكالمافانهبأدناهما،

لىإيدعوهلهاحبهولعلعنها،يصبرالايخافنهوحبهاعناخبره

يخافهاالتيللمفسدةودفعا،لقلبهمداواةيمسكها؛أنأمره؛معصية

منها.يشتكيالتيالمفسدةباحتمال

العطاء،منهايطلبلامسيدتردلاكانتبأنهاعنهعبيدابوجابو

التأويلهذاعليهورد،الزوجمالمنشيئاسألهامنيدتردلافكانت

جابتو.ملتمس:لهيقالوإنما،لامسالعطاء:لطالبيقاللابانه

وقال.فسادهتوجبلاالنكاحعلىالمعصيةطريانبأنعنهأخرىطائفة

منكر.لحديثاهذا:النسائي

المرأةمنيشكلمالرجلفإنكله،هذاغيروجهالهأنوعندي

أقرهلماذلكعنسألا[05]ولومنها،ذلكأرادمنبكلتزنيأنها

شكاوإنماديوثا،بغيزوجويكونبغيئ،معيقيمانعلىلمجم!ماللهرسول

جذباوعليها،يدهووضعلاعبها،ممننفسهاتجذبلاأنهاإليه

واللعبلحديثاعندتلينمنالنساءمنفإن،ذلكونحوثوبها،

منكثيرعادةكانوهذا،الزنىمنهاإريدإذاعفيفةحصانوهي.ونحوه

للزوجيرونلجاهليةافيكانوابلعيبا،ذلكيعدونولا،العربنساء

)1(.الاعلىالنصفوللعشيق،الاسفلالنصف

."الاخر":ش(1)
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المازرعليهضمتماوللبعلنقابهاعليهضمتمافللحب

لهيباجكانإذامعشوقهعلىالعاشقمعكانواالقومانوالمقصود

نإالتلاقيمنبالمباجالعشاقمساعدة:بابفيذلكوسنذكر،وصاله

لى.تعااللهشاء

عثمانفأبو،الواسطيينوشيوخ،المعتزلةشيوخعنذكرو!ماماو

شيخاوهماعطاء،بنواصلهووواصلعبيد،بنعمروهوالمذكور

السلفعندمذمومينمبتدعينمنفتيالكانتبذلكأفتياولو،القوم

علىكذب،المعتزلةمنمجهولرجلبذلكوالمخبرفكيف،والخلف

فسقه؟لينفق؛المعتزلةيعظمهمامن

سعيهمنتكونأنفغايتهاالاصبهاني؛داودبنمحمدقصةماو

والله،عرضهعلىبذلكالناسوسلطالمشكور،عملهمنلاالمغفور،

،فراشصاحببهصارالذيالسقملىإبالنظرتعرضفإنهوله،لنايغفر

أجنبي؟صبيمنفكيفوعيبا،نقصالكانله؛يباجممنكانلووهذا

ذلكفييطمعلمإذ،مواصلتهعنإليهوالنظربحبهالشيطانرضاهو

بعدهبهياتملمنقدوةوجعله،يتجاوزهلاكيدهانعرفمامنهفنال،منه

هذا.منأدقالشيطانوكيد،وغيرهالظاهريحزمبنمحمدكأبي

بالظاهر،التمسكفيوقسوتهيبسهقدرعلىفانهمحمدبوماو

بابفيانماع،الشرعيةوالعلللحكمواوالمناسباتالمعانيوإلغائه

جدا،البابهذافوسع،المحرمةب[05]الملاهيوسماعوالنظرالعشق



منوهوجدا،الشرعيةوالحكم،نيوالمعا،المناسباتبابوضيق

فيالبخاريرواهالذيلحديثاردحتىالطرفينفيانحرافه

نأ:عليهوخفيمسند،غيرمعلقبانهاللهوالاتتحريمفي)1(صحيحه

وخفيعمار،بنهشاموهو،منهوسمع،عنهعلقهمنلقيالبخاري

بنهشامعنالحديثأئمةمنواحدغيرأسندهقدلحديثاأن:عليه

"*"يرفا2(، فيهامطعنلا!سيماللهرسولعنلابتهصحيحهسنهبطلر)

بوجه.

راضونفنحن؛تيميةابنالاسلامشيخوهوإليهحاكمونامنماو

والنساء،المردانوعشق،المحرمالنظرلكمأباجفأين،بحكمه

كلهاوفتاواهتصانيفهوهذه؟عليهظاهركذبإلاهذاوهل؟الاجانب

فكذبحكيتموها؛التيالفتياوأما؟عنهحكيتموهمابخلافناطقة

يعلمحتىجميعهالذكرناهاالاطالةولولا،بوجهكلامهتناسبلا،عليه

اوقفنيلمنوقلت،عنهفضلادونهعمنتصدرلاانهاعليها:الواقف

أوقفنيقدالأمراءبعضوكان،كلامهتشبهلا،عليهكذبهذهعليها:

أظنكنتما:ليوقال،بالكذبمتهمرجلبخطوهيقديما،عليها

الاطالةولولا،عليهكذبهيفاذاتأملتهاثم،الحاشيةهذهبرقةالشيخ

)0955(.رقم)1(

22(.01/1)"الكبرى"السننفيوالبيهقي(،4)930داودأبوموصولاأخرجه)2(

53(-01/52)"الباريفتح":وانظر
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.كذبهذهأن:يبينمافتاويهمنلذكرنا

أعلاهما؛لدفعالمفسدتينأدنىالتزاممسألةمنذكرتمماماو

ولكن،الشريعةقواعدأصحمنهيبل،القاعدةهذهننكرلافنحن

القاعدةهذهلىإنحاكمكمونحنفيها،الصورةهذهإدخالفيالشأن

تقبيلوعدمالبصر،غضمعالحبلمأمفسدةاحتمالفإننفسها،

هذهفإن،والتقبيلالنطرمفسدةمنأقلذلكونحو،وضمه،المحبوب

مفسدةمنيقدرماوغاية،الدينوفسادالقلبهلاكلىإتجرالمفسدة

،للحرامالتعرضعنتفادياالموتأوالجسد،سقمذلكعنالإمساك

والقبلة،النظر،أنعلى؟الاخرىمنالمفسدتينإحدىفاينأ[51]

يزيدالعشقفان،الحببسببالحاصلوالموتالسقميمنعلاوالضم

.يزولولا،بذلك

أمل)1(بلاكمشتاقالوصالمنأملعلىمشتاقصبابةفما

محبوبه،منيئسمنمحبةمنأقوىطمعمنمحبةأنريبولا

قيل:ولهذا

الديار)2(منالدياردنتإذايومالحبايكونماوأبرح

ولحم،والدم،الميتةللمضطرسبحانهاللهأباحفقد:قيلفإن

.(991)3/"ديوانه"فيللمتنبيالبيت(1)

يجه.تخرسبق2()
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والاماممسروققال.عليهواجبلحالاهذافيوتناولهاالخنزير،

؛فماتيأكل،فلم،الميتةأكللىإاضطرمن:لىتعااللهرحمهماأحمد

اضطرفإذا،محرمةتكونأنوالضمة،والقبلة،النظرةفغايةالنار،دخل

فهذا،مباحةتكونأنمنأقلفلا،واجبةتكنلمفإنإليها،العاشق

ضمه،مفسدةلىإالعاشقموتمفسدةينو،صحيحواعتبارقياس

ولثمه؟

لى-وتعاسبحانه-اللهأن:وهي،قاعدةبذكريتبينهذاأن:لجوابفا

مات،؛يفعلهلمإنبحيث،الجماعلىإاضطراراالعبدفييجعللم

؛البدنقواممنفانه،واللباس،والشرب،الاكللىإاضطرارهبخلاف

هلك.؛يباشرهلمإنالذي

والشرابالغذاءتناولمنأباجمالحراماالوطءمنيبحلمولهذا

ولهذا،وفضلةتتمةهيالتي؛واللذةالشهوةقبيلمنهذافان،المحرم

يمكنهولاتسر،وغير،تزوجبغيرعمرهطوليعيشأنالانسانيمكن

يداوواانالشباب!ي!النبيأمرولهذا،شرابولاطعامبغيريعيشأن

نحم>:المردانعشاقعنلىتعاوقال)1(،بالصومالشهوةهذه

.[18/لاعرافا](لنسذادونمنلشئهويرلرجاالانون

عنفصلا،الحاجةلا،الشهوةمجردذلكعلىالحاملأنفاخبر

مسعود.ابنعن(0041)ومسلم(،091)5البخاريأخرجهالذيلحديثافيكما(1)
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،لحاجاتباولا،بالضروراتتلتحقلاالمجردةوالشهوة،الضرورة

جارمنها،أصعبمرضلىإإفضائهاخشيةعنهاب[51]لحميةوا

تدعولاوذلك،والاشربةالاطعمةمنيضرماتناولعنالحميةمجرى

والنظر،،فالقبلة،تشتهيهقدالنفسكانتوإن؛تناولهلىإالضرورة

المضروالزفر،المضرةالفاكهةتناولمجرىجارونحوها،والضم

أنا:المريضقالفإذا.ذلكتناولمعهيضرهمرضبهومن،للمحموم

وإنما،قولهفيصادقايكنلمالموتخشيتوإلاذلك،أتناوللمإن

مرضه،فيذلكتناولزادوربما،الشهوةمجردذلكعلىلهالحامل

الذيالحكيمالشارعيفسحفكيففيه،لهيفسحلاالناصحفالطبيب

موادهاوتدفعصحتها،تحفطوبها،والاديانالقلوبطبغايةشريعته

بل،المحالمنهذا؟ويمدهويقويهالداءيزيدماتناولفيالفاسدة

وتولد،استحكامهمنخوفاالداء؛هذاأسبابعنبالحميةتأمرالشريعة

منه.أصعباخرداء

؛رمضانفيالوطءلهيباجوأنه،أننثييهتشققخافمنمسألةوأما

لهيجزلمالوطءبغيرمائهإخراجأمكنهإنبل،إطلاقهعلىليسفهذا

يجريفإنه؛المباجبالوطءإلاذلكيمكنهلموان،نزاعبلاالوطء

بالمرضوالافطار،اليومذلكيقضيثم،المرضلعذرالافطارمجرى

عضاءمنعضوتلفخافإذافكيف،الهلاكخوفعلىيتوقفلا

لهيحدبأنيشربلمإنوخاف،عطشهاشتدمننظيرهذابل،القايل

ثم،الشربلهيجوزفإنه،أعضائهمنعضويتلفأوالادواء،منداء
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مكانه.يومايقضي

لهيباجهلجنبية؛إلاعندهيكنولمذلك،لهاتفقفلو:قيلفإن

؟أنثياهتتلفلئلاوطؤها؛

تعذرفإن،باستمنائهماءهيخرجأنلهولكنذلك،لهيباحلا:قيل

نظر،فيههذابيدها؟مائهاستخراجمنيمكنهاأنلهيجوزفهل،عليه

مامنهومسها،للرجلالاجنبيةالمرأةتطبيبمجرىجرى؛أبيحفإن

الاجنبية،للمرأةالرجلا[]52تطبيبوكذلك،مسهلىإلحاجةاتدعو

أعلم.والله،إليهلحاجةاتدعوماومسه

رقعة:فيالكلوذانيحمدبنمحفوظالخطابأبوسئلوقد

عصرهفيالعالموقدوةالهدىنجمالخظابلابيقل

مكرهأوالشيطانخدعمنمستأمنافتواكفيلازلت

ثغرهفيوالدراللمىحازأغيدرشأفيترىماذا

خصرهفيالزنبورحكىحتىحسنهفيالتمبدريحكلم

وزررمنخافلمستهامتقبيلهالشرعيجيزفهل

صدررلىإإدناءغيرمنضمهفيالمشتاقعلىهلأم

؟ذكرهمنقدمالذيغيرمضمرايكنلمماإذاإثم

:فاجاب

شعرهفيالعصرأهلفاققدالذيالاديبالشيخيهايا
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نحرهعلىزنديكوعطفالدجىبدرتقبيلعنتسأل

؟وزرهمنخافلمستهامبتحليلهالشرعوردهل

أمرهفينافققدصعصمةادادعىثمالفتنةقارفمن

؟!ثغرهعلىللحب!بيلوالبصالضمسوىالمرءفتنةهل

خدرر؟!فيالبدرعناقإلاالمشتهىذلكدواعيوهل

سحرهفيهاروتعلىيزريلمشتاقهذاكوبذله

حظرهفيالمسلميورطماأسبابالشرعيجيزولا

شره)1(منتسلمأنعساكالهوىصداععنكودعفانج

أجرهفياللهيرجوجاءكقدالكلوذانيجوابهذا

أعلمهلىتعاوالله،ذكرناهلمامطابقوهو،العلمأهلجوابفهذا

:بأبياتاللهرحمهلجوزيابنالفرجأبوالإمام)2(وسئل

الوجد؟منذابعاشقفيترىماذاالعالمأيهايا

القدحسنالمحياسهلأهيفأغيدظبيحبمن

والخدوالعينينالفمفيجائزاتقبيلهترىفهل

.تمنساقطالبيتهذا(1)

موخهالسؤالوهذا.طمنثبتناهو،النسختينمنساقطالفصلاخرلىإهنامن)2(

فيوعنه(،17-16)5/للسبكي"الشافعية"طبقاتفيالطبريالطيبلابي

هنا.عمايختلفوجوابه36(.-1/35)"الاسواقتزيين"
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ريبةولافحشماغيرمن

إذانيفإتفتيماكنتإن

:الجوابلىتعااللهرحمهفكتب

الوجدمنذابالذيذايا

ناصحمنالنفسفدتكاسمع

جئتنيماالعشقمنكصحلو

حبهفيالصادقفالعاشق
5ِ

يرىإنفماالعشقغيبه

مستفتياتذكرماوكل

ربناحللهلماإلا

معرضاالهوىطرقعنفعد

يبتليولايشفيكوسله

تبدولاالعشقفيوعف

صابرامحتسباتمتفإن

!!

902

الحدجائزبعناقبل

ستعدي؟ووجديمناصيح

جهدوفيضرفيوظل

الرشدلىإيهديبنصحه

وتستعديعنهتسألني

عنديمايسألبالهما

يبديولاالعشقفييعيد

العبدعلىاللهحرمه

والعقدبالابرامالشرعفي

الفردالواحدببابوقف

والصدبالتعذيبقلبك

لجهداغايةوكاتمواصبر

الخلدجنةفيغداتفز



[لعايفكل[لباب

[ب]52واوصافهالعشقحقيقةذكرفي

فيه)1(الناسوكلام

لماليخوليا،باشبيهوسواسيمرضانه:قاطبةالاطباءعليهفالذي

الصوربعضاستحسانعلىفكرهبتسليطنفسهلىإالمرءيجلبه

ارتفاع:البدنيوسببهوالفكر،الاستحسان:النفسانيوسببه،والشمائل

،العزابيعتريمااكبعرولذلك،محتقنمييمنالدماغلىإرديءبخار

بسرعة.تزيلهلجماعاوكثرة

،ويتحرك،القلبفييتولدطمعالعشق)2(:الفلاسفةبعضوقال

ازداد؛قويوكلما،لحرصامنموادإليهوتجتمع،يتربىثم،وينمي

علىلحرصواالطمعفيوالتماديواللجاجالاهتياجفيصاحبه

عندالدماحتراقويكون)3(،والقلقالغملىإذلكيؤديهحتى،الطلب

ومن.إليهاوانقلابهاالصفراء،والتهابالسوداء،لىإباستحالتهذلك

زواليكونالفكرفسادومعالفكر،فسادلهيحصلالسوداءغلبته

لىإذلكيؤديحتىيتم،لاماوتمني،يكونلاماورجاء،العقل

5(.0-04)ص"المبينالواضح"منماخوذكلهالبابهذا(1)

928(.)ص"الهوى"ذمفيكما،فيثاغورسهو)2(

"."المقلق:ت)3(
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لىإنظروربماغما،ماتوربما،نفسهالعاشققتلربمافحينئذ،لجنونا

أربعافيبقى،روحهفتختنقشهقةشهقوربمافرحا،فمات،معشوقه

تنفسوربما،حيوهوفيدفن،ماتقدانه:فيظنساعةوعشرين

ينفرجولا،القلبعليهاوينضم،قلبهتامورفينفسهفتختنقالصعداء،

وقال.لونهواستحال،دمههرب؛يهواهمنلهذكرإذاوتراه،يموتحتى

العشق:أرسطاطاليسوقال.الفارغةالنفسحركةالعشق:أفلاطون

.المحبوبعيوبإدراكعنالحسعمى

)1(:قولهجريرأخذهذاومن

راضياكنتإذافيهمابعضولاكلهالودذيعيببراءفلست

المساوياوهتبديالسخطعينولكنكليلةعيبكلعنالرضافعين

لهشغللافارغاقلباصادف،عارضجهلالعشقأرسطو:وقال

وصناعة.تجارةمن

فارغة.نفساصادفاختيارسوءهو)2(غيرهوقال

للمبرد"الكاملو"76(،.11)3/الاخبار"عيون"فيمعاويةبناللهلعبدالبيتان(1)

،(601)ص"المعانيمجموعةو"66(،)ص"الشجريابنحماسةو"277(،/1)

مغنيأبياتشرحو"7(،1/90)"المجالسبهجةو"327(،)ص"القلوبثمارو"

35(.5/)"لحمدونيةاالتذكرةو"5(،25/)"البصريةلحماسةاو"2(،467/)"اللبيب

.(44)ص"المبين"الواضحوانظر.لجريرمروياأجدهولم

928(.)ص"الهوى"ذمفيكما،ذيوجانسهو)2(
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)1(:الملوحبنقيسأ[]53قال

فتمكناخالياقلبافصادفالهوىاعرفأنقبلهواهانياتا

منبحقأشبهباطلاولا،بباطلأشبهحقاأرلم)2(:بعضهموقال

عطمب.واخره،لعبوأوله،هزلوجدهجد،هزله،العشق

السرفأنكما،المحبةعنفضللمااسمالعشق)3(:الجاحظوقال

يسمىعشقفكلالاقتصاد،جاوزلمااسموالبخللجود،اجاوزلمااسم

ألامنها.نوعوالعشقجنس،والمحبةعشقا،يسمىحبكلوليسحبا،

محبة؟شوقكلوليسشوق،محبةكلأنترى

واللوذان،والتضرع،الاستهيامهوالعشق:أخرىفرقةوفالت

فيتبعه،الشيءيهوىأنوالهوى.الساكنلحباهووالوجد.بالمعشوق

ليحيىالمأمونوقال.الثلاثةهذهينتظمحرفلحبوارشدا،أوكانغيا

وتؤثرهاقلبهبهافيهيمللمرء،تسنحسوانح:فقال؟العشقماأكثم)4(:ابن

،(224/)"والتبيينو"البيان282(،)ص""ديوانهانظر:،المجنونهو(1)

-12)صالزهرة""فيالطثريةلابنونسب(.4167/،1/916)"الحيوانو"

37(00)6/"الاعيانوفياتو"(،22

"الهوىذمو"(،1/21)"العشاقمصارع"انظر:،الفلاسفةبعضعنمرويهذا()2

.(092)ص

3(.0)3/"المستطرفو"(،418/)الابرار"ربيعو"(،592)ص"الهوىذم"فيكما)3(

-"العشاقمصارع"فيوالسراج(،421)3/"الصالح"الجليسفيالمعافىرواه)4(
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فيتجيبأنعليكإنما!يحمىيااسكت:شرسبنئمامةلهفقال.نفسه

لهفقال!نحنمسائلنافمنهذهفأماظبيا،صادمحرماو،طلاقمسالة

مؤنس!،وأليف،ممتعجليس!:العشق:قال!ئمامةياقل:المأمون

ملك،جاريةوأحكامه،غامضةومذاهبه،لطيفةمسالكهملكوصاحب

عنانأعطيقدواراءها،والعقولوخواطرها،والقلوبوأرواحها،الابدان

القلوبفيوعمي،مدخلهالابصارعنتوارىتصرفها،وقوةطاعتها،

دينار.بألفلهوأمر!ثمامةياأحسنت:المأمونلهفقال.مسلكه

هذاأجز:العشقعقلهأذهبقدلمجنونقلت)1(:بعضهموقال

البيت:

الجوانحبينباللحظالمهاعيونبهاقدحتشعلةإلاالحبوما

بديها:فقال

قادحكفبهجاءتالذيكفعلفعلهاالقلبوفيتخفىونارالهوى

نأعنواللهجل:فقالالعشقعناعرابياسالتالاصمعي)2(:وقال

التذكرة"وانظر:92(.0)ص"الهوىذم"فيلجوزيابن1و(1/11-12)

3(.1)3/"المستطرفو"(،261)6/"لحمدونيةا

،(261)2/ليالقالي"أماو"(،1/13)"العشاقمصارع"فيكما،الوراقمساورهو(1)

92(05)2/"الاسواقتزيين"فينسبةبلاوالبيتان32(.1-032)ص"الهوىذمو"

3(.0)3/"المستطرفو"23(،/4)الابرار"ربيع"فيلخبرا)2(
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ككمونكامنالصدورفيفهو،الورىأبصارعنب[]53وخفي!يرى

.توارى؛تركوإن،أورى؛قدجإنالحجر،فيالنار

فالعشق،فنونلجنونوا،لجنونامننوعالعشق)1(:بعضهموقال

قيس)2(:بقولواحتج.فنونهمنفن

بالمجانينمماأعظمالعشقلهمفقلتتهوىبمنجننتقالوا

الحينفيالمجنونيصرعوإنماصاحبهالدهريستفيقلاالعشق

المشاكلة؛بوصفالنفوسجواهرامتزجتإذااخر)3(:وقال

،المعشوقمحاسنمعرفةفيالنفسبهتستضيءساطعنورلمحأنتجت

إليه.الوصولطريقفتسلك

لجسم،افيالروجمنالقلبفيمسلكاأعظمالعشق:أعرابيوقال

وخفي،اللسانعلىوصفهفامتنعوظهر،بطن،ذاتها،منبالنفسملكو

.والكمونالمسلكلطيف،لجنونواالسحربينفهو،البيانعننعته

وانقادت،القلوبلهدانت،ظلوممسلط،غشومملكالعشق:وقيل

واللحظ،رسولهوالنظر،أسيرهالعقل.النفوسلهوخضعت،الالبابله

.المخرجعسير،المسلكدقيق،لفظه

928(.)ص"الهوىو"ذم(،1/51)"العشاق"مصارعفيكما،سقراطهو(1)

!خريجهماهالبيتانتقدم)2(

2(.19)ص"الهوى"ذمفيكما،اشرسبنثمامةهو)3(
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منطرفايكنلمإن:فقال؟العشقفيتقولمالآخر)1(:وقيل

السحر.مننوعفهو؛الجنون

محباتوتشاكل،أخلاقاتفاقهوفقالوا:المشاوونالفلاسفةماو

القديمةالخلقةفيومجانسهامشاكلهالىإنفسكلوشودتىوتجانسها،

الاجساد.لىااهباطهاقبل

،الابدانعلىالنفوسبتقدمالفاسدقولهمعلىمبثيوهذا:قلت

)2(:المشهورةقصيدتهسيناابنبنىوعليه

الارفعالمحلمنإليكهبطت

جمالوهو،المغاربةفصلاءبعضعنيحكيشيخناوسمعت

:قال،لههذهتكونأنينكركانأنه:المقاماتشارحالشريشيبنالدين

.البدنمعالناطقةالنفسحدوبأنمنكتبهفيقررهلمامخالفةوهي

عنوخفي،مسلدكهالافهامعندق:وصفهفيآخرونوقال

ابتداءأنغير،تمكنهكيفيةفيالعقولوحارت،موضعه[]54الابصار

292(.)ص"الهوىذم"انظر:(1)

:عجزه)2(

تمنعوتعززذاتورقاء

،016)2/"الاعيانوفياتو"(،7601)3/الادباء""معجمفيهذهوقصيدته

.(173-172)ص"العينينجلاءو"(،51،61)3/الانباء"و"عيون(،161
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فيبديالاعضاء،سائرعلىيتغشىثم،القلبمنسلطانهوعظم،حركته

،الرأيفيوالضعف)1(،الوجهفيوالصفرة،الأطراففيالرعدة

.لجنونالىإصاحبهينسبحتىوالعتار،والزلل،الكلامفيواللجلجة

وهو،والذللجنونا:قال؟العشقما)2(:المدينيزهيرلابيوقيل

.الظرفاهلداء

فقيل،عليهوغشي،فرائصهفارتعدت)3(،معشوقهلىإعاشقونظر

قلبه،لهفانفرج،يحبهمنلىإنظر:فقال؟أصابهالذيما:لحكيم

القلب.بانفراجلجسمافتحرك

تلك:فقالذلك،يصيبناولاهلنا،واولادنا،نجطنحن:لهفقيل

قال)4(:،الروجمحبةوهذه،العقلمحبة

للجنبويسقطرجلاهفتصطكفجاءةيراهانإلاهووما

قال،القلوبوأسر،النفوسقهرعلىمسلطملأالعشق:وقال

الشاعر:

إسارهايفكلاوبودهااسرهفيفاصبحتالقلوبملك

."نلالواا":ش(1)

292(.)ص(لهوىاذمو"(1/21)"العشاقمصارع"انظر:)2(

592(5)ص،"الهوىذم"فيالخبر)3(

53(.)ص"الصبابةديوان"فينسبةبلاالبيت()4
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وبالأحشاء،وجبتهوبالفؤاد،وثبتهبالقلب:وصفهفياعرابيوقال

منهوالدمع،ذاهلالعاشقمنفالقلب،خدامهالاعضاءوسائر،ناره

لاالمحبوبواساءة،تجددهليالليامرور.ناحلمنهلجسموا،هامل

.تفسده

تشاكلهووانما،لجمالواالحسنعلىموقوفاهوليس:وقيل

قيل)1(:كمافيها،المخلوقةالطباعفيوتمازجها،النفوس

تكلفالروجبهشيءولكنهملاحةمنولاحسنمنالحبوما

قالكما.قتلواخره،سقموسطهوعناء،العشقاول:وقيل

2(:)القائل

سهلالهوىمابالحشافاسلملحباهو

عقلولهبهمضنىاختارهفما

عنااولهلحبفاخالياوعش

قتلواخرهسقموسطهو

!!!

الصبابة"ديوانو"(،258/)"العشاقمصارع"فينيالاصفهاداودبنلمحمدالبيت(1)

مضى.فيماذكرهوسبق(.1/55)"الاسواقتزيين"فينسبةوبلا(.53)ص

.(134)ص"ديوانه"فيوالبيتان.الفارضابن:تهامشفي(2)
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عشرالعادبم!الباب

واالاختيارعنب[]54خارجاضطراريهوهل:العشقفي

فيهالصوابوذكرذلك،فيالناسواختلاف؟اختياريأمر

اضطرارياواختياريامرهوهل:العشقفيالناساختلف:فنقول

البشر؟مقدورعنخارج

بمنزلةوهو:قالوا،باختياريوليس،اضطراريهو:فرقةفقالت

يملك.لامماوهذا،للطعاملجائعواالبارد،للماءالظمانمحبة

لانعاشقا!عذبتماشيءالامرمنليكانلووالله:بعضهموقال

منالعشقعنتولدفيماقولههذاكانفاذا،اضطراريةالعشاقذنوب

نفسه؟بالعشقالظنفما،اختياريفعل

اللهرضي-الخطاببنلعمررجلقال:حزمبنمحمدابووقال

لامماذاكعمر:فقالفعشقتها!امرأةرأيتنيإ!المؤمنينأميريا-:عنه

يملك.

)1(:سلمىفيكاملوقال

عمداتيممتهشبئاالهوىيرونكانماسلمىحبقييلومونني

المبينالواضجفيكما"كاهل"لصوابو5(.1)ص"الصبابةديوان"فيالبيتان(1)

03(.)ص
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العبدابهيبلوالرحمنمنقضاءالحشاصدعالذيالحبإنماألا

عنالاطباءبعضسئل":الارواحامتزاج"كتابفيالتميميوقال

عليه،بحرصهمولا،منهمباختيارليسبأهلهوقوعهإن:فقال،العشق

المدنفة،العللكوقوعبهموقوعهولكن،فيهلاكثرهملذةولا

ذلك.وبينبينهفرقلا،المتلفةوالامراض

صحلو:فقال،الهوىاهلمنرجلارجللام1(:)المدائنيوقال

.يهوىألالاختاراختيار؛هوىلذي

قصةمن)2(صحيحهفيالبخاريرواهماالسنةمنذلكعلىويدل

أجنبيةصارتوقد،لهفراقهابعدخلفهايمشيكانزوجهاأن:بريرة

منتعجبألاعباسيا"ع!يم:النبيفقال،خديهعلىتسيلودموعه،منه

راجعتيه"لو":لهاقالثم،مغيثا؟"بريرةبغضومن،بريرةمغيثحب

ينههولم.فيهليحاجةلا:قالت"شافعأناإنما":فقالآدامرني؟:فقالت

تحتيدخلولا،يملكلاسدءذلكإذ؛الحالةهذهفيعشقهاعن

)3(:جامعوقالالاختيار،

الصبابة"ديوان"وانظر:71(.)ص"القلوب"اعتلالفيالخرائطيعنهاخرج(1)

5(.1)ص

.عباسابنحديثمن()5283رقم)2(

.البيتانتقدم)3(

921



وزر؟مندهماءحبفيهلحدينةادمفتيالمسيببنسعيدسألت

الامرمنيستطاعماعلىيلامإنماالمسيببنسعيدفقال

نفسه،عذابيختارلاوالعاقل،العذابمننوعوالعشققالوا:

)1(:المؤملقالهذاوفي

بصرلهيخلقلمالمؤملليتالنظرالحيرةيومالمؤملشف

سقربعدهاعذبتهملاواللهعذابهمالدنيافيالمحبينيكفي

فيملكه،الرأيلىإالهوىليساخر:وقالهذا.بعدعميإنه:فيقال

أنشد)2(:ئم،فيدركهالعقللىإولا

خبيرمثلعنهينبيكلايسيربخطبالهوىخطبليس

والتفكيربالقياسولايبالرأيدبرلهوىاأمرليس

الاموربعدالامورمحدثاتخظراتالهوىفيالامرإنما

النوقاتيسليمانبنمحمدبنأحمدبنمحمدعمرأبوالقاضيوقال

إنماالعشقإذ؛الاحوالعلىمعذورونالعشاق:"الظرافمحنة"كتابهفي

"الزهرةو"25(،1)22/"الاغاني"قيلهوالشعر،المحاربيأميلابن(1)

523(،)3/"الادبخزانةو"(،611)2/"البصريةلحماسةاو"(،1/134)

992(.)صالهميان"نكتو"5(،1)ص"الصبابةديوانو"

الاغاني"و"65(،)صالخلفاء"أولاداشعار"فيالمهديبنتلعليةالشعر)2(

.(1/48)"الاسواقتزيينو"72(،25/)"الادابزهرو"(،01/185)
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يلامإنماوالمرءواضطرار،جبرعناعتراهمبلاختيار،غيرعندهاهم

نإ:قيلفقدوالمقدور.عليهالمقضيعلىلاالامور،منيستطيعماعلى

فكيفحملها،فتضع،والسلامالصلاةعليهيوسفترىكانتالحامل

باضطرار؟أمذلككانأباختيار!؟وضعتههذهترى

يوسفحسنلهنبدالماأيديهنقطعنالنسوةوهؤلاء:غيرهقال

وكانحبا؟!شغفنلوفكيف،قلوبهنمنحبهتمكنوماالسلامعليه

فيهقالكما.وجماله،لحسنهحاضت؛المرأةرأتهإذاالزبيربنمصعب

:(1الشاعر)

الظلماءوجههعنتجلتاللهمنشهابمصعبإنما

)2(:قولهالمتنبيالكنديالحسينبنأحمدأخذهناهاومن

ببرقعلجمالاذاواستراللهتق

العواتقالخدورفيحاضتلحتفان

؟!تملكلاالتيبالمحبةفكيف،الرويةمجردمنهذاكانفاذا

بنزيدعليهفصلى،عاشقبالمدينةمات:أبيهعنعروةبنهشاموقال

[ب]55.رحمتهإني:فقالذلك،فيلهفقيل،ثابت

827(،)2/للمبرد"الكاملو"19(،)ص"ديوانه"فيالرقياتقيسبناللهلعبيدالبيت(1)

2(.68)3/"الادبخزانةو"97(،)5/"نيالاغاو"(،1/953)والشعراء"الشعرو"

98(.)3/"نه1ديو"(2)
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-بمكانوالدينالعلاممنوكان-()1المخزوميالسائبابوورئي

قلوبهم!وقو،العاشقينارحماللهم:يقولوهو،الكعبةبأستارمتعلقا

للدعاءوالله:فقالذلك،فيلهفقيل!المعشوقينقلوبعليهمواعطف

انشد)2(:ثم!الجعرانةمنعمرةمنافصللهم

هجريايطيبللعاشقينالهوىودعالهوىعنكفهجريا

جمر؟!قلوبهموحشوقرحىجفونهمالذينمنتريدماذا

صفرقلوبهمتجنمماألوانهمالهوىمنمتبلدين

قطركأنهاتفيضدررخدودهمفوقالعبراتوسوابق

تتغنى:بجاريةمرع!النبيأنويذكر

حرجمنلهوتإنويحكماعليهل

")3(.اللهشاءإنحرجلا":وقال،فتبسم

الموشى"و"347(،)ص"لهوىاذم":وانظر237(.)صالخرائطيأخرجه(1)

.(05)ص"الصبابةديوانو"33(،)ص"المبينو"الواضح(،951-581)ص

المخزوميالسائبأبونشدهاو(،641)ص""ديوانهفيالاحنفبنللعباسالابيات2()

السابقة.المصادرفي

ولا.عباسابنحديثمن(611)3/""الموضوعاتفيلجوزياابنأخرجه)3(

قال223(.)2/"الشريعةو"تنزيه2(،70)2/"المصنوعةلىء"اللاانظر:يصح،

باتفاقموضوعالحديثهذا692(:/1)""الاستقامةفيتيميةابنالإسلامشيخ

بالحديث.المعرفةأ!ل
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>رشاولالحملنامالا:لىتعاقولهالسلفمنكثيرفسروقدقالوا:

وانما،التخصيصبهيريدوالموهذا.بالعشق286[]البقرة/(لنابهيهطاقة

بطاق.لاماتحميلمنالعشقنو،التمثيلبهرادوا

.الامريالشرعيلا،القدريالتحميلهناهابالتحميلوالمراد

نالهملدعومنعلىبطوفونالعشاقمنجماعةرايناوقدقالوا:

نفوسهم.عنلازالوهاختيارا؛كانولو،العشقمناللهيعافيهم

الحالهذهفيوعذلهمالعاذلين،منكثيرخطايتبينهناهاومن

قال)1(:،مرضهفيالمريضعذلبمنزلة

الأمريديوفيعذلتهلايدهفيوالامرليعاذيا

قيل)2(:كما،بالقلبالداءهذاتعلققبلالعذلهذاينبغيوإنما

التقدمقبل(>حمتلافهلاشاجروالرمح>حم(يذكرني

52(.)ص"الصبابة"ديوانفيالبيت(1)

بنولشريح96(./1)"البصرية"الحماسةفيالنضريجديعبنللمقشعرالبيت)2(

وينسب)حمم(."و"اللسان(،391)2/"القرانمجاز"فيالعبسيأوفىابي

للمرزبانيالشعراء"و"معجم(،943)ص""الاقتضابانظر:لغيرهما،

93(،)5/سعد"ابنو"طبقات55(،5534،)8/"الباريو"فتح27(،0)ص

فصلو"2(،17)صعبيدلأبي"و"الأمثال281(،)صللزبير"قريشو"نسب

.(541)ص"الاشتقاقو"(،123)ص"لمعارفاو"3(،31)ص"لمقالا
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بلوإرادتها،النفسلهوىتابغاختياريهوبل:أخرىفرقةوقالت

لى:تعافقال،نفسهعنهنهىمناللهمدحالذيالهوىاستحكامهو

الماوى(هيأ[]56اتجنة!فاناقوئعنالبسونهىرئه-ممامخافمن>وأما

.[14-04/]النازعات

قدرته.تحتيدخللاعمانفسهالانسانينهىأنفمحال

وليسمحبوبها،نحولىإللنفساختياريةحركةوالعشققالوا:

العبد.قدرةتحتتدخللاالتيالاضطراريةلحركاتابمنزلة

الذيالفاسدةالمحبةأصحابلىوتعاسبحانهاللهذموقد:قالوا

ذلك.علىذموالما،اضطراريةالمحبةكانتولوأندادا،دونهمنيحبون

إرادته،علىويذميحمد،والعبد،قويةإرادةلمحبةاولان:قالوا

يفعله.لموإنالشر،مريدويذم،يفعلهلموإنالخير،مريديحمدولهذا

امنوا،الذينفيالفاحشةتشيعأنيحبونالذينلىتعااللهذموقد

أليما.عذابالهمأنوأخبر

يدخللاماعلىبالعذابيتوعدهملمتملكلاالمحبةكانتولو

قدرتهم.تحت

بمحبته،يتضررمايحبمنلومعلىمطبقونقاطبةوالعقلاءقالوا:

لم؛قلبيأملكلانيبااعتذرفلو،الخلقعليهااللهفطرفطرةوهذا

عذرا.لهيقبلوا
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داخلةاختياريةسبابهوالعشقمبادئأن:الفرقتينبينالنزاعوفصل

فإذا،اختياريأمرللمحبةوالتعرضوالتفكرالنظرفان،التكليفتحت

1(:قيل)كما،اختيارهبغيرعليهاالمسببترتبكانبالاسباباتى

يظقلمبهاستقلفلماعشقحتىبالعشقتولع

غرقمنهاتمكنفلماموجةظنهالحةرأى

)2(تحترقأحشاءهبصروتستهلأدمعارأىولما

يستفقولميستطعهافلمذنبهمنالإقالةتمنى

،اختياريالمسكرتناولفانالخمر،شربمعالسكربمنزلةوهذا

لمباختيارهواقعاالسببكانفمتى،اضطراريالسكرمنعنهيتولدوما

لممحظوراالسببكانفمتى،اختيارهبغيرعنهتولدفيمامعذورايكن

معذورا.السكرانيكن

المسكر،شرببمتزلةالفكرواستدامةالنظر،متابعةأنريبولا

لممحظور؛غيربسببالعشقحصلإذاولهذا،السببعلىيلامفهو

فارقها،ثم،جاريتهأو،امرآلهيعشقب[]56كانكمن،صاحبهعليهيلم

قصةفيتقدمكماذلك،علىيلاملافهذا،لهمفارقغيرعشقهاوبقي

ومغيث.بريرة

5(.4)ص"الصبابةديوانو"(،586)ص"الهوىذم"فينسبةبلاالابيات(1)

لمعنى.اليستقيم"الهوىذم"منوالزيادة،النسختينفييردلمالبيتهذا)2(
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منالعشقتمكنوقد،بصرهصرفثم،فجاءةنظرةنظرإذاوكذلك

جاءفاذا،بضدهقلبهعنوصرفه،مدافعتهعليهأنعلى،اختيارهبغيرقلبه

نأ:قلناهمايبينومما.دفعهفيالجهدبذلبعديلاملافهناك؛يغلبهامر

الصورعشاقعنتعالىقالكماالخمر،سكرمنأعظمالعشقسكر

.72[لحجر/]ا(يعمهونسكر!ملقإنهملعمرك>:لوظٍقوممن

فكيف؛أسبابهتعاطىإذاصاحبهيعذرلاالسكرينأدنىكانوإذا

هذالىإوصلناقدوإذ؟أسبابهتعاطيمعالاقوىالسكرصاحبيعذر

وسببها.الحبسكرةفيبابافلنذكر؛الموضع

!!!
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عشرالثانبمالباب

العشاقسكرةفي

وتولده،وسببهالسكرحقيقةبيانمنذلكفيالخوضقبلولابد

معهويحصل،القولبهيعلمالذيالعقلمعهايغيبلذةالسكر:فنقول

حتىوأنتوسبهرئالصلؤةلاتقربرأءامنواالذينياتها>:لىتعاقال.التمييز

أنالسكرحكمبهايزولالتيالغايةفجعل]العساء/43[(ماتقولونتعلموأ

يقولماعلموإذاالسكر،فيفهويقولمايعلملمفمتى،يقولمايعلم

العلم.أهلجمهورعندالسكرانحدهووهذا،حكمهعنخرج

:فقال؟سكرانأنهيعلمبماذا:اللهرحمهحنبلبنأحمدللامامقيل

.غيرهنعلمنونعله،غيرهثوبمنثوبهيعرفلمإذا

كلامهاختلطإذا:قالأنه:لىتعااللهرحمهالشافعيعنويذكر

.المكتومسرهفشىو،المنظوم

بسرهوباج،الهمومعنهعزبتإذا:الاصبهانيداودبنمحمدقال

.لمكتوما

يقصدوالذيتمييز.وعدم،لذةوجود:معنيينيجمعفالسكر

هوىلهاالنفسقإنكليهما،يقصدوقدأحدهما،يقصدقدالسكر

المفاسدمناللذاتتلكفيبماوالعلمبإدراكها،تلتذوشهوات

تفعلي،لابأنيأمرها[]57والعقلتناولها،منيمنعهاوالاجلةالعاجلة
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هواها،فيالنفسانبسطت؛الكاشفوالعلمالامر،العقلزالفإذا

واسعا.مجالاوصادفت

إنما>:قولهفيكتابهفيذكرهمالشيئينالسكرسبحانهاللهوحرم

وعنكرادلهعنوالمبرويصدكتمالخمرفىتبغضاراوتعدابئمبهميوعأنلشتطننيريد

المفسدةيوجبأنه:سبحانهفاخبر19[]المائدة/(مننهوناننمفهلالصلؤة

إلاتتملاالتيالمصلحةويمنع،العقلزوالبواسطةالنفسمنالناشئة

بالعقل.

>يايها:تعالىاللهقاللذة،يكونكماالما،السكرسببيكونوقد

تذهلترونهايوم!عظيم"شىأفماعةزلزلة%إرلبماتقوأافاس

الناسوترىخماماحملذات!لوتضعأرضعتعمامرضعة!ل

يكونوقد2[-1]الحح/<شدلدللهعذابولبهنبسبهريهموماسبهرى

بحيثافعالهوتتغير،كلامهيختلطبحيث،المحبوببإدراكالفرحقوةسببه

انبساطاالقلبدمانبساطوهو،طبيعيبسببالفرحقتلهوربما،عقلهيزول

انبساطبسببالقلبفيبرد،الغريزيالحارحاملوالدم،العادةعنخارخا

.الموتفيحدث،دمه

فيبصيادمرفانهمصر،أميرطولونبنلمحمد)1(هذاجرىوقد

منمعهماإليهيدفعأنغلامهوامرعليهما،فرق،لهبنيوعندهبارد،يوم

.والشاممصرصاحبوهو،حمد"ا"والصواب.محمد""النسختينفيكذا(1)
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وردمايحملفلمبه،فرحهفاشتد،ومصد،حجرهفيفصبه،الذهب

مثئا،الرجلفوجد،شأنهمنالاميرفعاد،مكانهفقضى،الفرحمنعليه

جزاهلا-رجلبنامر:فقال؟قتلهمن:فقال،رأسهعنديبكيوالصبي

صدق،الامير:فقال،مكانهفقتلهشيئا،أبيحجرفيفصب-خيراالله

ولو،فقتله،احتمالهعنفعجز،واحدةوهلةالغنىأتاه!قتلناهنحن

الذهبيأخذأنالصبيعلىفحرص،يقتلهلمبالتدريجذلكأعطيناه

أبي!قتلشيئاامسكلاوالله:وقال،فابى

السكرفمنه،العلمويمنع،اللذةيوجبالسكرأنوالمقصود

بها،وسرورلذةلهيحصلصاحبهافإن،والاشربةب[]57بالاطعمة

،والغمومالهمومعنهفتغيب،عقلهعنهتغيبلانهاتناولها،علىيحمله

ولكن،تزوللافانهاذلك،فييغلطولكن،الساعةتلكوالاحزان

لىإعودهافيدعوهوأوفره،كانتماأعظمعادتصحافاذا،تتوارى

الشاعر)1(:قالكماالعود،

بهامنهاتداويتوأخرىلذةعلىشربتوكأس

عليهايترتبفانه،غالطوهو،البدنمنفعةبهايقصدمنالناسومن

بكثير،المنفعةتلكمنأعظمهوماالسكرعنالمتولدةالمضرةمن

وأدفع،وابقى،اعظمواجلاعاجلاوالصلاةاللهبذكرلحاصلةاواللذة

.(173)ص"ديوانه"قيللأعشىالبيت(1)
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.والاحزانوالغمومللهموم

لذةففيواجلا،عاجلاوالغمومللهمومشيءٍأجلباللذةوتلك

الشريفةالمنفعةمنوالبدنبالقلبوالصلاة،عليهوالاقبال،اللهذكر

للانسانوعوضغنىللمضار:الدافعةالمفاسدعنالسالمة،العظيمة

اكملهولماالمانعةالقاصرةالناقصةاللذةتلكعن-إنسانهوالذي-

منها.أعظملالمالجالبةمنها،

فصل

؛وقوي،الحباستحكمإذافانهالصور،حبالسكرأسبابومن

اتصلإذاولاسيما،كثيرةمشهورةبذلكشعارهمو،المحبأسكر

تلكفييعدمأو،تمييزهينقصصاحبهفإن،الحببذلكلجماعا

،الشرابسكرلىإالسكرذلكانضاففإنيميز،لابحيث،الحالة

؛الجماعلذةوسكروسكرالخمر،،الهوىسكرعليهيجتمعبحيث

وقوة،والرئاسة،المالحبسببهيكونماومنهالسكر.غايةفذلك

الخمر.سكرمنيقربسكراأوجبقويإذاالغضبفان،الغضب

فيهالطلاقوقوع!النبيأبطلالذيالاغلاقفيذلكويدخل

الغضب.اظنه:وقال(،1داود)ابورواه"اغلاقفيطلاقلا":بقوله

وهو2(،.)46ماجهوابن276(،)6/أحمدايضاخرجهو2(.1)39رقم(1)

2(.01)3/الحبير""تلخيصانظر:،حسنحديث
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بالغضب.أيضالىتعااللهرحمهحنبلبنحمدأالاماموفسره

فاسللهولويعخر!>:لىتعاقولهذلكصحةعلىيدلومما

فيالسلفقال11[(]يونس/حدخإلتهملقضىبالخيرشتعجالهمآلشر

منالغضبوقتفيهلهونفسهعلىيدعوالرجلهوا[]58تفسيرها:

دعامنهلكولاهلكه،؛دعاءهاللهاستجابفلو،لذلكمنهإرادةغير

لا،الغضبسكرذلكعلىلهالحاملانعلملمالرحمتهولكن،عليه

.دعاءهيجيب

اللهم:لهلاكباوايقانهمنها،ياسهبعدلراحلتهالواجدقولهذاومن

ولم)1("الفرحشدةمنأخطا"!يم:اللهرسولقالربك،ناوعبديانت

.قصدهلعدمكافرا؛بذلكيكن

ذلك.لىإبهأفضدالذي؛الفرحلشدةتحقيقاذلكع!ي!النبيوذكر

اللذةيوجبسببهالسكرلانالسكر؛توجبقدالاشياءهذهكانتوانما

كانتفإذا،المحبوبإدراكاللذةوسبب،العقلتغمرالتي؛القاهرة

السكر،حدثضعيفا؛والعقلقوئا،المحبوبوادراك،قويةالمحبة

السببقوةمنوتارة،المحبضعفمنتارةيكونالعقلضعفلكن

والمالالرئاسةإدراكفيللمبتدئينالسكرمنيحصلولهذاالوارد،

فيه.وتمكنذلك،اعتادلمنيحصللاماوالخمروالعشق

أنس.حديثمن)2747(ومسلم63(،0)9البخاريأخرجه(1)
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فصل

منالمطربةالاصواتسماع:لهالموجبةالسكرأسبابأقوىومن

العقل،معهاينغمر،قويةلذةتوجبنفسهافيأنها:جهةمن:جهتين

فيحصلكان،ماكائنامحبوبهانحولىإالنفستحركأنها:جهةومن

لىإصورتهوإدناء،للمحبوبالتخيلمع،والطلبوالشوقلحركةابتلك

لحانالالذةفتجتمع،العقلتقهرعظيمةلذةالفكرةعلىواستيلائهاالقلب

لحانالاسماعاللذاتبهذهالمعتنونيقرنولهذا،الاشجانولذة

،المطربوالصوت،والعشق،بالشرابالسكرلهمليكملكثيرا؛بالشراب

بدونها.يجدونهلاماالحالهذهفيوسكره،الوصاللذةمنفيجدون

شرابلحانوالا،النفوسشرابوالعشق،الاجسامشرابلخمرفا

ووصف،المحبوبذكرفيهماالاقوالمنبهااقترنإذاولاسيما،الارواح

الاصواتسماعفيجتمعفيها،هوالتيالحالمقتضىعلىالمحبحال

اللذةمنبكثيرٍأقوىوذلك،لمناسبةا[ب]58نيلمعااوإدراك،الطيبة

والروج،،النفسعلىاللذةليفتستو،انفرادهعلىمنهاواحدبكلالحاصلة

هذهتعاطىمنالعذريدعيفكيفالسكر.غايةفيحدثاستيلاء،أتموالبدن

.(1)التوفيقوبالله،اختياريغيراضطراريعنهاتولدماإن:ويقول،الاسباب

!!!

.شمنساقطة"التوفيق...اضطراري"(1)
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عشرالثالثالباب

والنقصانالكمالىفيللمحبةتابعةاللذةأنفي

منالبابوهذا،المحبوببإدراكاللذةقويتالمحبةقوبتفكلما

وأقسامها،،اللذةمعرفةبيانفيهونذكروأنفعها،،الكتابأبوابأجل

لمالاأنكما،الملائمإدراكبأنهاففسرتاللذةأما:فنقولومراتبها،

المنافي.إدراك

،اللذةيسببالملائمإدراك:يقالأن:والصواب:شيخناقال

الملائمإدراكعنينشانلموالافاللذة،لمالأيسببفيالمناوادراك

فانها،بهيعرفماكلمنأظهرواللذةلهما،سببوالادراك،والمنافي

والبهجة،،واللذة.وأحكامهابأسبابهاتعرفوانما،نيوجداأمر

المعنى،متقاربةألفاظوالنعيم،النفسوطيب،العينوقرةوالسرور،

أمروذلك،حيكلمقصودذلكبل،لجملةافيمطلوبأمروهي

الحسبمنزلةوالغاياتالمقاصدفيوذلك،وجودهمنضروري

علملهحيكلفإن،والمقدماتالمبادئفيالبديهيةوالعلوم

نظرياكلهيكونانيجوزلاالانسانوعلم،وارادةعملوله،وإحساس

بديهي،أوليعلممنلهلابدبل،والتسلسلالدورلاستحالةاستدلاليا؛

مانوعمنوهووأوليا،بديهيايسمىفلذلكفيها،ويبتدئ،النفسيبده

ضروريا.فيسمى،النفسإليهتضطر
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وكذلك،أخرىالعمللىوإ،تارةالعلملىإتضطرالنفسفإن

وأ،لنفسهيرادنإماالمرادفذلكمرا؟،لهالمراديالاختياريالعمل

الدورمنحذرا؛لغيرهمرادامرادكليكونأنيجوزولاآخر،لشيء

حصلفإذا،لنفسهمحبوبمطلوبمرادمنفلابد،والتسلسل

،والفرحأ[]95،والنعمة،اللذةفاقتران؛المحبوبالمرادالمطلوب

وذلك،فيهورغبتهوإرادته،محبتهقوةقدرعلىبهالعينوقرةوالسرور،

السالكينمنوالعملالارادةأهلعلىيغلبولهذا،وجديذوقيأمر

والوجدالذوقمنالمطلوبالمرادوجودفيلماوالوجد؛الذوقاسم

والنعيم.والسرور،،للفرحالموجب

المعاني:متقاربةالاسماءمنأنواعثلاثةهنافها

والرغبة،،لمحبةوا،والطلب،لميلوا،لارادةوا،الشهوة:احدها

ونحوها.

،لحصولوا،لإدراكواوالظفر،،والوصولوالوجد،،الذوق:نيالثا

ونحوها.،لنيلوا

العين،وقرة،النفسوطيبوالسرور،،والنعيم،والفرح،اللذة:الثالث

ونحوهاه

متلازمة.الثلاثةالاموروهذه

234



فصل

أعظمألماأعقبتإذا؛تذمإئمافهيلنفسهامظلوبةاللذةكانتوإذا

الدائمةاللذةعلىأعانتإذاوتحمد؛منها،خيرالذةمنعتأومنها،

وأجله،نعيمأفصلهوالذيونعيمها؛الاخرةالدارلذةوهي،المستقرة

خيرلفذينولاخرالأخرة!المخسنينأتجر>ولالضيع:لىتعااللهقالكما

فىأحسنوا>لفذلى:لىتعاوقال57[،-56]يوسف/(يئقونوكانوأءامنوأ

وقال03[،]النحل/(المتقيندارخثرولنممالأخرةولدارالديخاحسنةهد

.[17-61]الاعدى/(صة:وأبتئلأخرةوالدنيا!االحيؤةتؤثرون>بل:لىتعا

<!انوالعلمونلوالحيوانلهىالذارالأخره>وإبر:تعالىوقال

انتما>فاقض:لفرعردالامرينمابينبتفاوتالعارفونوقال64[]الععكبوت/

أكرضالناخطيتاوماليغفر!إنآءامنابرئباالديخآآلحيؤةهذنقضىإنماقاض!

.[73-27/طه](ئقئضتروألمحهلئمخرواامنعليه

فيها،بأسرهاكلهااللذةوجعلالقرار،لدارالخلقخلقإنماسبحانهوالله

]الزخرف/(الأجمتوتلذالائمسلتثتتهيهما>وفيها:تعالىاللهقالكما

وقال[،71/]السجدة(أغيهزقزؤمنلهمأخفىمانفممىتعلمفلا>:لىتعالوقا7[،1

ولارأت،عينلاماالصالحينلعباديأعددت:تعالىاللهيقول":!يمالنبي
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:أي")1(عليهاطلعتممابلهبشبر،قلبعلىب[]95خطرولا،سمعتأذن

عليهم؛الشفيق،لقومهالناصحقصدهالذيهووهذا،عليهاطلعتمماغير

هذهإنماألرشاد!يقؤمأقد-سبيلادعون>يقوم:قالحيث

نافاخبرهم93[38-]غافر/(هيدارالقرارلأخرهوإنمتغألديخالحيؤها

والغاية.المستقرهيوالاخرةغيرها،لىإبهايتمتعمتاعالدنيا

فصل

الدارلذاتلىإووسيلة،متاعونعيمهاالدنيالذاتأنعرف)2(واذا

متاعوخير،متاعالدنيا":ع!ي!النبيقالكما،خلقتولذلك،الاخرة

؛الاخرةالدارلذاتعلىأعانتلذةفكل)3(="الصالحةالفرآالدنيا

من:وجهينمنبهايلتذفصاحبها،تعالىللربمرضيةمحبوبةفهي

ربه،مرضاةلىإلهلهاإيصاجهةومنبها،عينهوقرةتنعمهجهة

يسعىأنللعاقلينبغيالتياللذةهيفهذهمنها،أكمللذةلىإوإفضائها

اعظمعليهوتفوت،الالمغايةتعقبهالتياللذةلاتحصيلها،في

.اللذات

.هريرةبيأحديثمن(4282)ومسلم7(،44،329774،894)البخارياخرجه(1)

."عرقت":ت(2)

عمروهبناللهعبدحديثمن(1)467مسلمأخرجه)3(
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بهقصدإذا؛المباحاتمنبهيلتذماكلعلىالمؤمنيثابولهذا

الحراملذةبيننسبةفلاونعيمها،،الاخرةلذةلىإوالتوصل،الاعانة

بها،قرتقدوعينهيحبها،التي؛لجميلةاالامةأو،الزوجةصاحبولذة

اللذةتلكعلىأثيبلها؛بوصاونفسه،وبدنه،قلبهوالتذباشرها،إذافانه

:!النبيقالكما،،لذتهعلىالمحرمةاللذةصاحبعقوبةمقابلةفي

ويكونشهوتهاحدناياتي!اللهرسوليا:قالوا.أجر"أحدكمبضعوفي"

قالوا:وزر؟"عليهأكانالحرامفيوضعهالوأرايتم":قال!اجر؟فيهاله

.(1)أجر"لهيكونالحلالفيوضعهاإذافكذلك":قال.نعم

منالعبدعندمابحسبوتتزايد،تتضاعفاللذةهذهأنواعلم

فإن،الآخرةالدارفيوالرغبة،لهالعملوإخلاص،اللهعلىالاقبال

صورةفيلها[]06اجتمعتالصورفيالمنقسمةواللذاذةالشهوة

لذته،فيمعدومالمحرمةاللذةفيالذيوالغموالهموالخوف،واحدة

وانصرفت،حبهورزقتحبها،ورزق،جميلةصورةهذامعلهاتفقفاذا

عنونفسهسواها،لىإالنظرعنبصرهوقصرإليها،شهوتهدواعي

المحرمة،الصورةصاحبولذةلذتهبينمناسبةفلاغيرها،لىإالتطلع

ينالبهاثلاثةثالث!النبيوجعلهالدنيا،منينالنعيمأطيبوهذا

حسناء،وزوجةذاكر،ولسانشاكر،قلب":وهي،والاخرةالدنياخير

ذر.أبيحديثمن(001)6مسلمأخرجه(1)
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والله(،)1"ومالهنفسهافيحفظتهعنها،غابوان،سرتهإليها؛نظرإن

.المستعان

اللهرضيمسعودبناللهعبدكان)2(:الرحمنعبدبنالقاسموقال

قولوا:،منيادنوا:فيقول؟العزابأين:قالفرغفإذا،القرانيقرأعنه

واذا،أطاعتنيأمرتهاواذا،سرتنيإليهانظرتإذاامرأةارزقنياللهم

ومالي.نفسهافيغيبتيحفظتعنهاغبت

بالمحبوبالعلامعدممنينشأوالغم،لهموا،لحزنوال!!والا

والظفرإدراكهعدممنأو،بهالعلممعوإيثارهإرادتهعدممنأو،النافع

الالم.أعظممنوهذا،وإرادته،محبتهمعبه

بفواتلحيواناداروفيالبرزخفيالانسانلمأيكونولهذا

أوجه:ثلاثةمنالدنيافيبفواتهألمهمنأعظممحبوبه

.ومقداره،فاتهمابكمالهناكمعرفتهأحدها:

بينهحيلقدانهمع،إليهنفسهوشوق،إليهحاجتهشدة:الثاني

54[.سبالم1<يشتهونماوئتنئتنهموحيل>:لىتعااللهقالكما،وبينه

حديثمن3(490)ماجهوابن(،851)6لترمذيو285(،5/)أحمدأخرجه(1)

حسن.حديث:الترمذيوقال.ئوبان

)رقم"العظمة"فيالشيخبوو99(،)ص"القلوب"اعتلالفيالخرائطياخرجه)2(

.)576
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له.المؤلمضدهحصول:الثالث

أعظمفاتهقدمنمنزلةنفسهولينزل،الموضعهذاالعاقلفليتأمل

تداركه.يرجىلافواتاإليهحوجهو،شئأفقروهو،نفعهو،محبوب

فأينأفظعها!ماوحالةأوجعها!مامصيبةمنلهافياضده،علىوحصل

سبحانهاللهوجهبهيقصدمابكلالدنيافييلتذمنحالةمنالحالهذه

بقهرالغيظوشفاء،والنكاحب[06]،واللباس،والشرب،اكلمنلىوتعا

له،وحبه،ربهمعرفةمنبهيلتذعمافصلا!؟سبيلهفيوجهادالعدو،

له،العملوإخلاص،عليهوالاقبال،عليهوالتوكل،إليهوالانابة،وتوحيده

به،والانس،بقربهوسرورهالقلبوفرح،إليهوالتفويض،وعنه،بهوالرضا

والحاكم:،حبانابنصححهالذيالحديثفيكما،لقائهلىإوالشوق

.(1(")لقائكلىإوالشوق،وجهكإلىالنظرلذةوأسألك"

منالباطنبالعدوتنغيصهامعزيادةفيالدنيافيتزاللااللذةوهذه

تجردتإذافكيفالظاهر،والعدووالدنيا،،والنفس،والهوى،الشيطان

ينا>معالاعلىبالرفيقواتصلت،والافاتالاحزانداروفارقت،الروج

أؤلثكوحسنوالصنحئنوالشهداءوالصديقثتالنبتنمنعلئهماللهانعم

7[.0-96النساء/أ<عليماكووباللهدئةمىلفضلالثذ!رفيقا

،(1791)"حبانابن"صحيحفيوهوعمار.حديثمنتخريجهسبق(1)

.(1/425)"لمستدركاو"
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والسرور،والبهجة،اللذةأنواعمنفهناك؛النعيمدارلىإأفضدفإذا

فبؤسا،بشر،قلبعلىخطرولا،سمعتذنولارأت،عينلاما

طربا،ذلكلىإالشوقيهزهالاالتي؛الدنيئةالوضيعةللنفوسوتعسا

رهبا،ذلكعنيصدعماتبعدولارغبا،لذلكإرادتهانارتتقدولا

:(1قيل)كمافبصائرها

مظلمالليلمنقطعولاءمهابضوئهالنهارأعشاهاخفافيش

،العرشحولالعلويةالنفوسجالتإذا؛لحشاحولتجول

الاوكار.أعلىلىإالزكيةالنفوسطارتإذاالاحجار؛فيوتندس

بواحد)2(ألفعدحتىالفضللىإتفاوتواالرجالأمثالترفلم

فصل

فيبلذةفليستمنها؛أكمللذةمنعتأوألما،أعقبتلذةوكل

شهيطعاملاكللذةفأيبها،الالتذاذفيالنفسغالطتوإن،لحقيقةا

قريب؟عنأمعاءهيقطعمسموم

وقسادهم،،الارضفيبعلوهموالفساقالكفارلذاتهيوهذه

وقافيته37(4)ص"لمحاضرة1والتمثيلو"(،29)ص"ديوانه"فيالروميلابنالبيت(1)

."غيهب"

زهرو"(،435)ص"والمحاضرةالتمثيلو"62(،1/5)"ديوانه"فيللبحتريالبيت)2(

بواحد".ألفألف":النسختينوفي(.1/527)"الاداب
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مناتخذواالذينلذةمثلوذلك،ومرجهم،الحقبغيرفيهاوفرجهم

فيبينهممودةبهمفنالوا،اللهكحبيحبونهمأولياءاللهأ[]61دون

مره.ولمأأعظماللذةتلكاستحالتثمالدنيا،لحياةا

الجور،اهلغلبةولذةبها،والفرح،الفاسدةالعقائدلذةذلكومن

اللهأخبروقد؛المسكراتوشرب،والسرقة،والزنى،والعدوان،والظلم

هوإنما،بهميريدهلخيرذلكمنيمكنهملمانه-:لىوتعاسبحانه-

ئمانمدهمتحسبون>:لىتعااللهقال،الالمأعظمبهلينيلهممنهاستدراح

وقال[65-55/]المؤمنون(بللايشعرونالخيهثتفيلهمدنساج!وبنينبه-منمالى

الحيؤةفيليعذبهرجهااللهيريدإنماأولدهئمولاأفولهمتعجتك>فلا:لىتعا

.[55/]التوبة(وهميهفرونأنفسموتزهقشالدا

فصل

؛هناكلذةلىإتوصلولاالقرار،دارفيلماأتعقبلاالتياللذةوأما

النفسلتمتعليسيسير،وزمنها،مضرةولافيهامنفعةلاإذ؛باطلةلذةفهي

والاجلة؛العاجلةفيمنهاوأنفعخيرهوعماتشغلأنلابدوهيقدر،بها

النبيعناهالذيهوالقسموهذا،الاخرةفياللذةأصلعنتشغللموان

فرسه،وتأديبه،بقوسهرميهإلاباطلفهوالرجلبهيلهولهوكل":بقولهع!يم

.(1)مسلمرواه"الحقمنفإنهن؛أهلهوملاعبتة

عليكم=ستفتح":بلفطعامربنعقبةحديثمن()1891مسلمأخرجهالذي()1
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علىتعينفانها؛جائزةالعرسفيبالدفاللعبلذةكانتولهذا

لجهاد،اعلىالفرسوتأديببالقوسالرميلذةتعينكما،النكاج

الحق،منفهو؛محبوبهحصولعلىأعانفما.للهمحبوبوكلاهما

النكاجمقاصدعلىلاعانتها؛لحقامنامرأتهالرجلملاعبةعدولهذا

لى؛تعاالربمحبوبعلىيعنلموما،لىوتعاسبحانهاللهيحبهالذي

،يحرملم؛راجحةمضرةفيهتكنلمإذاولكن،فيهفائدةلا،باطلفهو

مكروهاصار؛الصلاةوعن،اللهذكرعنصدإذاولكن،عنهينهولم

فيه.بالتجاوزواماب[]61،بأصلهإما،عندهمقيتاوجلعزللرببغيضا

لوفانه،صاحبهعلىوبالىفهو؛المطلوبةاللذةعنصدماوكل

الباقية؛المطلوبةاللذةلهويجلب،ينفعهبمالهمباشرتهحيناشتغل

نفع.وله،خيرالكان

لىإتنقادلا،والصبيانالنساءكنفوسالضعيفةالنفوسكانتولما

لوبحيث،واللعباللهولذةمنشيئابإعطائهاإلاالعظمىاللذةأسباب

ماذلكمنلهارخصمنه،لهاشرهوماطلبتالفطامكلعنهفطمت

عنهاللهرضيالخطاببنعمردخلكماوهذالغيرها،فيهيرخصلم

ذكرهادلحديث1و."باسهمهيلهواناحدكميعجزفلا،اللهويكفيكمارضون،

،(1)637والترمذي(،52)13داودوأبو(،4/441)حمدأأخرجهلمؤلفا

عامر،بنعقبةحديثمن281(1)ماجهوابن223(،-28222،)6/لنسائي1و

صحيح.حنوهو
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:وقال،لدخولهفأسكتهن،بالدفيضربنجواروعنده!يمالنبيعلى

منه؛يمتعهنولم،باطلذلكأنفاخبر:")1(الباطليحبلارجلهذا"

أرجحمفسدةبهويتركن،الراجحةالمصلحةمنعليهلهنيترتبلما

منأعظمهيمفسدهببتركهالتالممنلهمفيحصليضا:و،مفسدتهمن

كما،والاحسان،والشفقة،الرحمةبابمنذلكمنفتمكينهم،مفسدته

ومكن)2(،بحضرتهبالعصفوراللعبمنعميرٍأباع!النبيمكن

النظرمنعنهااللهرضيعائشةومكن)3(،بحضرتهالغناءمنالجاريتين

تضربأنالمرأةتلكمكنوالمسجد)4(،فييلعبونوهمالحبشةلىإ

ذلك.ونظائر)5(،بالدفرأسهعلى

دينا،ذلكبهمالمقتدىإليهمالمشارالشيوخاتخاذمنهذافأين

ضربقصةفيهوليس،سريعبنالاسودحديثمن(435)3/أحمدأخرجه(1)

اصلولكن.ضعيفوهوجدعانبنزيدبنعليإسنادهوفي.بالدفلجواريا

سياتي.كماصحيحالحديث

عن2(051)ومسلم62(،1،630)92البخاريأخرجهالذيلحديثافيكما)2(

أنس.

عائشة.عن)298(ومسلم49(،)9البخاريأخرجهالذيلحديثافيكما)3(

عائشة.عن)298(ومسلم(،54)4البخاريأخرجهالذيلحديثافيكما(4)

عنشعيببنعمروطريقمن77(/01)لبيهقيو331(،2)داودأبوأخرجه()5

356(،353،)5/أحمدأخرجه،بريدةحديثمنشاهدوله.جدهعنأبيه

77(./01)والبيهقي3(،196)والترمذي
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تحريمه؟فيريبلابماالتوسمعغايةفيهالتوسمعمعوطريقا

لضعف؛والغنيمةالزكاةمنقلوبهمالمؤلفةلمج!ي!النبيإعطاءهذاونظير

هؤلاء،أعطىولهذا،اصحابهمنالايمانفيالراسخينقلوبعنقلوبهم

والخير.الغناءمنقلوبهمفياللهجعلمالىإأكلهم:وقالهؤلاء،ومنع

،الاعرابمنمعهيمزحكانمنمع!يممزاحههذا:ونظير

لهم.يحاوتفر،لايمانهمواستجلابا،لقلوبهمتطييبا؛والنساء،والصبيان

:فقالالدركلةأصحابعلىمر!يمالنبيأن:الشعبيمراسيلوفي

ديننافيأنأ[]62والنصارىاليهودتعلمحتىأرقدةبنيياخذوا"

العجم.لعبة:الدركلة:وقالعبيد)1(،أبوذكره."قسحة

علىبهيتالفهاماوالمنافعالاموالمنللنفوسيبذلجم!فالنبي

ذلكلان،ويحبهالاخذ،بهيلتذمماالمبذولويكون،بهالمأمورالحق

كالمهاجرين،،إليهيحتاجلامنمعذلكيفعلولا،غيرهلىإوسيلة

فيوالمنافع،إليهمالاحسانمنأخرأنواعالهميبذلبلوالأنصار،

ودنياهم.دينهم

الباطلهذايحبلاممنعنهاللهرضيالخطاببنعمركانولما

بماماموراوليس،غيرهبهيتالفبمايتالفانيحتاجولا،سماعهولا

حديثمن233(،611)6/أحمدوأخرجه327(./1)"لحديثاغريب"في(1)

عائشة.حديثمن298()ومسلم(،059)البخاريعندمنهلىلاواوالفقرة،عائشة
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كان؛طريقبكلوطاعتهبه،الايمانعلىالتأليفمنع!ي!النبيبهامر

أكمل.!ي!النبيوحال،إليهبالنسبةكمالاعنهإعراضه

فصل

خياليةولذة،جثمانيةلذ!:ثلاثةاللذاتفأقسامهذا،عرفإذا

روحانية.عقليةولذة،وهمية

اللذةوهذه،لجماعوا،والشرب،الاكللذة:الجثمانيةفاللذة

؛اللذةبهذهالانسانكمالفليس،البهيملحيواناالانسانمعفيهايشترك

أفضللكانكمالاكانتلوولانهافيها،لهلحيواناتاأنقصلمشاركة

لو:يضاوجماعا،ووشربا،أكلا،أكثرهمكملهمو،شرفهمو،الانسان

الدارهذهفيمنهاوليائهونبيائهواللهرسلنصيبلكانكمالا؛كانت

فيليستأنهاتبينبالضد؛الامركانفلما.أعدائهنصيبمنأكمل

الدائمةاللذةعلىإعانةتضمنتإذاكمالاتكونوإنماكمالا،نفسها

.تقدمكما،العظمى

فصل

الخلق،علىوالتعاظم،الرئاسةفلذة:الخياليةالوهميةاللذةماو

عليهم.والاستطالةوالفخر،

الاولى؛اللذةطلابمننفوساشرفطلابهاكانوإناللذةوهذه

بها،النفسالتذاذمنأعظموالمضارالمفاسدمنتوجبهوماالامهافان
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شروطولها.عليهوترأستعاظممنكللمعاداةمنتصبصاحبهافان

إلايتمولا،الحسيةلذاتهمنكثيراصاحبهاعلىتفوتب[]62وحقوق

وإن؛بلذةلحقيقةافيهذهفليستمنها.أعظموالاممشاقبتحمل

بحصولها.وسرت،النفسبهافرحت

كما،الامدفعغايتهاوإنماالدنيا،فيللذةحقيقةلاإنه:قيلوقد

،لجماعوا،والشرب،بالاكل،الشهوةلمو،والعطش،لجوعالمأيدفع

.لجاهوابالرئاسةالناسعندالقدروسقوطالخمولألميدوكذلك

منبينهمابماالالمدفعيستلزموجوديأمراللذةأن:والتحقيق

التضاد.

فصل

والعلم،،المعرفةكلذةفهي:الروحانيةالعقليةاللذةماو

والشجاعة،،والعفةلجود،وا،الكرممن:الكمالبصفاتوالاتصاف

أعظممنبذلكالالتذاذفإنوغيرها،والمروءة،لحلمواوالصبر،

اللذةانضمتفإذا،الشريفةالعلويةالفاضلةالنفسلذةوهو،اللذات

له،شريكلاوحدهوعبادته،ومحبته،لىتعااللهمعرفةلذةلىإبذلك

هذهفصاحب-عنهبغيرهيتعوضولا-شئكلمنعوضا؛بهوالرضا

لذةلىإلجنةالذةكنسبةالدنيا،لذاتلىإنسبتهاعاجلةجنةفياللذة

مننعمولاحلى،ولا،أطيبولالذ،والروجللقلبليسفانهالدنيا،

بقربه،والانس،بهالعينوقرة،وحدهوعبادته،عليهوالاقبال،اللهمحبة



بأمثاليعدللااللذةهذهمنذرةمثقالوإن،ورويتهلقائهلىإوالشوق

باللهإيمانمنذرةمثقالأدنىكانوكذلكالدنيا؛لذاتمنلجبالا

يمنعالذيبالايمانفكيف،الالامدارفيالخلودمنيخلصورسوله

دخولها؟

لمومنعين،كلبهقرت؛بادلهعينهقرتمن:العارفينبعضقال

هذهفضلفيويكفيالدنيا،علىحسراتنفسهتقطعت؛باللهعينهتقر

هذهمنيفوتماعلىلحسرةالمأالقلبمنتخرجأنهاوشرفها:اللذة

منفرارهممنهويمرأهلها،بهيلتذماباعظمليتالمإنهحتىالدنيا،

العلم.لسانمجردلا،الذوقفيهالحاكمموضعوهذا.المؤلم

منخرجواأ[631الدنيا،أهلمساكين:يقولالعارفينبعضوكان

الله،محبة:فيقولهو؟وما:لهفيقالنعيمها،أطيبيذوقواولمالدنيا،

وصفاته.أسمائهومعرفة،لقائهلىإوالشوق،بهوالانس

فيمالذو،ومحبته،معرفتهالدنيا:فيماأطيباخر:وقال

واسطة.بلاكلامهوسماع،رؤشه:الاخرة

أهلكانإن:فيهاأقولأوقاتبالقلبليمرإنهواللهاخر:وقال

فيمنمحبةترىوأنت.طيبعيشلفيإنهمالحالهذهمثلفيلجنةا

لاآنه:يتمنىلذةلصاحبهاتوجبكيف؛والروجالقلبعذابمحبته

حبه؟يفارقه
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)1(:الحماسةشاعرقالكما

وحديبينهممنيلقونماتحملتليتنيالصبابةالمحبونتشكى

بعديولامحبقبلييلقهافلمكلهاالحبلذةلقلبيفكانت

تركوها؛ولو،اللهعنالدنيابحبقلوبهمشغلوا)2(:رابعةقالت

الفوائد.بطرائفإليهمرجعتثم،الملكوتفيلجالت

ولوبعض،علىبعضكموأقبل،تركتموه)3(:الخواصسلموقال

العجائب.لرأيتم؛عليهأقبلتم

مابفكرهاالمؤمنينقلوبطالعتلو)4(:العابداتمنامرأةوقالت

الدنيافيلهايصفلم؛الاخرةخيرمنالغيوبحجبمنلهاذخر

الدنيا.فيعينلهاتقرولمعيش،

عنمحبيهقلوبشغلوجلعزحبهإن)5(:المحبينبعضوقال

تدانيلذةوجلعزحبهمعالدنيافيلهمفليس،غيرهبمحبةالتلذذ

النظرمنعندهمأكبرالثوابكرامةمنالاخرةفييؤملونولا،محبته

محبوبهم.وجهإلى

.هناكالتخريجنظرو4(،0)صفيالأولالبيتتقدم(1)

65(5)صلجوزياوابن(،94)ص"القلوباعتلال"فيالخرائطيعنهاأخرج)2(

78(.)صلجوزياوابن(،94)صالخرائطيعنهأخرج)3(

66(.)صلجوزياوابن5(،0)صالخرائطيعنهاأخرج(4)

78(.)صلجوزياوابن5(،1)صالخرائطيعنهأخرجكما،ضيغمهو)5(
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يبصروجههفيعينانولهإلاعبدمنما)1(:السلفبعضوقال

بعبداللهأرادفاذا،الاخرةمربهمايبصرقلبهفيوعينانالدنيا،مربهما

خطرلاماوالنعيماللذةمنبهمافأبصر،قلبهفياللتينعينيهفتحخيرا؛

علىتركه؛ذلكغيربهأرادواذاحديثا،منهاصدقلامنبهوعدمما،له

يكنلمولو2[4محمد/]<لهااقفاقلوب>أشفى:قرأثم،عليههوما

العقوبة؛منذكرهعنالمعرض،اللهغيربمحبةالمشتغلب[]63للقلب

عقوبة.بذلكلكفى؛لهخلقعماوتعطله،وقسوته،صدوهإلا

اللهرضيعمرابنعن،نافععنروادأبيبنالعزيزعبدروىوقد

يصداكماتصدأالقلوبهذهان":!يماللهرسولقال:قالعنهما

)2(."القرانتلاوة":قالجلاوها؟فما!اللهرسوليا:قيلالحديد"

الصدأغشيهيستعمللمإذاالحديدإن)3(:العارفينبعضوقال

؛وذكره،إليهوالشوق،اللهحبمنعطلإذاالقلبكذلك،يفسدهحتى

75)صلجوزياوابن53(،-52)صالخرائطيعنهأخرج،معدانبنخالدهو(1)

-.)76

فيوالقضاعي(،791)8/"الحلية"فينعيمبوو55(،)صالخرائطيأخرجه)2(

لجوزياوابن85(،/11)بغداد"تاريخ"فيلخطيب1و(،991)2/الشهابمسند"

به.العزيزعبدعنهارونبنالرحيمعبدطريقمن68()ص"الهوىذم"في

الدارقطني.كذبه،ضعيفوعبدالرحيم

لحكماء.ابعضقال55(:)صالخرائطيعند)3(
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ويهلكه.،يميتهحتىالجهلغلبه

:قال!قلبيقسوةإليكأشكوسعيدأبايا)1(:للحسنرجلوقال

بالذكر.أذبه

حبإلاقساوتهيذهبولا،القاسىالقلباللهمنالقلوببعدو

مزعج.خوف!أو،مقلق

يظفرلموإن،بحبهالمحبيلتذلاجلهالذيالسببما:قيلفان

بحبه؟

حلقتوالنفسطلبها،وشدة،النفسحركةيوجبلحبا:قيل

أحبمنفكل،الطبيعيةحركتهالحبفاالنار،كحركة،بالطبعمتحركة

مطلقاالحبعنخلافاذاوروحا،لذةحبهفيوجدالاشياء؛منشيئا

.النشاطخفةوفارقها،وكسلت،وثقلتحركتها،عنالنفستعطلت

فرح،لهمليسوحزنا،وغما،هما،الناسأكثرلىالكساتجدولهذا

فان،كانعملأيالعملفيلجدوا،النشاطأرباببخلافسرور،ولا

كان؛غايتهوحلاوة،عواقبهبحسنعالمونهمعملفيالنشاطكان

التوفيق.وبالله.أقوىفيهونشاطهم،بحبهالتذاذهم

!!!

.(96)صلجوزياوابن(،55)صالخرائطياخرجه(1)
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عشر[لر[بح[لباب

صاحبهوغبط،وتمناهالعشقمدحفيمن

مناهمنأوتيهماعلى

الواحدللشخصكانوربما،قسمينفيهالناسانقسمموضعهذا

فيه،ورغبواوتمنوه،،العشقمدحوافقسم.لحالتينامجموعفيه

نأتبينوقدقالوا:.العيشطعميذقلم؛طعمهيذقلممنأنوزعموا

محبةأكثرهمبالشيءلذةالناسفأعظم،الحبلكمالتابعاللذةكمال

.تقريرهتقدموقد،له

وأنبيائهرسلهلىإلىوتعاسبحانهاللهحببوقدقالوا:[]64

أخبروقدلحواء،المحبةشديدالبشرأبوادمفكان،وسراريهمنساءهم

لهاوحبهقالوا:إليها.ليسكن؛منهزوجتهخلقأنه:لىوتعاسبحانهالله

.الشجرةمنالاكلفيموافقتهاعلىحملهالذيهو

ذلكوصارلحواء،ادمحبلمالعاهذافيكانحبولوقالوا:

محبتهمنداودوهذاقالوا:.الزوجينببنالمحبةفيولدهفيسنة

.سليمانابنهوكذلك،امرأةمئةبينجمعللنساء

وكثرةالنساءبحبهلمجمالنبي-اللهلعائنعليهم-اليهودعابوقدقالوا:

منذلكبأنلمج!وإخبارارسولهعنذبالىوتعاسبحانهاللهفأنزل،تزوجه

ءاتئنآبمدفضلامنءاتمفماللهماالئاسعلىأمىئحسدون>:عليهونعمه،فضله
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.[45]النساء/<عظيمامل!وءاتئنهملحكمةوالكتتئزهيمإلءا

ثم،سارةالنساءجملأالرحمنخليلإبراهيمعندكانوقدقالوا:

رضيوقاصأبيبنسعدقاللها.المحبةشديدوكانبهاجر،تسرى

وكان،شديدةمحبةهاجرسريتهيحبالخليلإبراهيمكان:عنهالله

بها.شغفهمنالشاممنالبراقعلىيومكلفييزورها

محمدعنالواقديحدئناداود،بننصرحدئنا)1(:الخرائطيقال

.فذكره،ابيهعنسعد،بنعامرعن،إبراهيمبنسعدعن،صالحبن

العاصبنعمروعنالشعبيحديثمنالصحبح)2(فيثبتوقد

وعمربكر،أبووفيهمجيشعلىلمجيماللهرسولبعثني:قالعنهاللهرضي

الناسأحبمن!اللهرسوليا:قلترجعتفلماعنهما،اللهرضي

إنما:قلت"عائشة":قال.أعلمأنأحب:قلتتريد؟"وما":قال؟إليك

أبوها".":قال،الرجالمنأعني

نأ:عائشةعن،عمتهعنزيد،بنعليعن،فضالةبنمباركوذكر

")3(.ابيكحبيبةانهابنيةيا"لها:فقاللمجيم،النبيعندذكرتهافاطمة

حدثناقالنيالصاغاحدثنا":فيهالسندوأول31(،1)ص"القلوباعتلال"في(1)

."قديالوا

.وتقدم.(4238)ومسلم36(،26)البخاري(2)

الطريق.بهذا45()2/"الحلية"فينعيمبوو44(،)صالخرائطياخرجه)3(
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ابنعن،الليثحديثمن)1(،الصحيحفيالحديثوأصل

قالت:عنهااللهرضيعائشةعن،الرحمنعبدبنمحمدعن،شهاب

[ب]64فدخلت،إليه!يماللهرسولبنتفاطمةلمجي!النبيأزواجأرسل

أزواجكإن!اللهرسوليا:فقالت،مرطيفيمعيمضطجعوهو

!شيم:اللهرسوللهافقال،ساكتةناو،قحافةأبيابنةفيالعدليسالنك

".هذهفأحبي":قال!بلى:قالت؟("أحبماتحبينألست"

عن،أيوبعن،سلمةبنحمادحديثمن)2(الصحيحفيوثبت

كان:قالتعنهااللهرضيعائشةعنيزيد،بناللهعبدعن،قلابةأبي

فيمافعليهذااللهم":ويقول،فيعدل،نسائهبينيقسم!شيماللهرسول

بينهنالعدليطيقانه:ع!ي!يريد"أملكولا،تملكفيماتلمنيفلا،أملك

فليست؛المحبةفيبينهنالتسويةماو،بينهنوالقسم،عليهنالنفقةفي

يملكها.ولا،إليه

أنولنلحمئتظيعو>:لىتعاقولهعنعبيدةسألت)3(:سيرينابنوقال

الجماع.،واالحب:يعني:912[فقالالنساء/<1ولوحرضتملساتعدلوأنجتن

.(2442)ومسلم(1852)ريلبخاا(1)

2(،413)داودوأبو(،441)6/حمداأخرجهبل،مسلمولاالبخارييروهلم2()

الاسناد.بهذا(1791)ماجهوابن(،46)7/والنسائي(،0411)والترمذي

313(.)5/"تفسيره"فيوالطبري(،43)صالخرائطيأخرجه)3(
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ولو،الشهوةفيبينهنتعدلانتستطيعلا)1(:عباسابنوقال

حرصت.

مألىإعمروبعثني)2(:العاصبنعمرومولىقيسأبووقال

قالت:فان؟صائموهواهلهيقبل!يماللهرسولاكانسلها:فقال،سلمة

يقبلهاكانع!ماللهرسولأنحدثتناعنهااللهرضيعائشةإنلها:فقللا؛

سلمةأمفقالتعمرو،قالبمافأخبرهالا،:فقالتلها،فسأ.صائموهو

اماعنها،يتمالكلمعائشةرأىإذاكانع!ي!اللهرسولإنعنها:اللهرضي

فلا.أنا

المؤمنينأمهاتكل:فقال،رجراأتاني)3(:الشعبيعنبيانوقال

كانتع!يم،اللهرسولخالفتفقدأنتاما:فقلت.عائشةإلااحب

قلبه.لىإأحبهنعنهااللهرضيعائشة

عنهاللهرضيالخطاببنعمرفرضسعد)4(:بنمصعبوقال

عائشةوزاد،الافعشرة،الافعشرةعنهناللهرضيالمؤمنينلامهات

!يم.اللهرسولحبيبةإنها:وقالألفين

31(.4)5/لطبريو(،43)صالخرائطيأخرجه(1)

عنه.3(71)6/واحمد(،44-43)صالخرائطيأخرجه2()

.(44)صالخرائطياخرجه)3(

35(.0)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي(،54)صالخرائطيااخرجه()4
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حدثتني:يقولعنهااللهرصدعائشةعنحدثإذا)1(مسروقوكان

سبعفوقمنالمبرأة،العالمينربرسولحبيبة،الصديقبنتالصديقة

.سموات

الراشدينالخلفاءأ[]65منحبوقدحزم)2(:بنمحمدأبوقال

كثير.المهديينوالائمة

فكان،روميةجاريةعمربناللهعبدواشترى)3(:الخرائطيقال

الترابيمسحفجعل،لهبغلةعنيومذاتفوقعتشديدا،حبايحبها

انهاثمجيد،:تعني،قالونأنت:لهتقولوكانتويفديها،وجهها،عن

:وقالشديدا،وجداعليهافوجد،منههربت

قالونغيرنيأأحسبفاليومفانصرفتقالونأحسبنيكنتقد

ودموعهوراءها،يطوفكانإنهحتى،بريرةوعشقهمغيثوقصة

)4(.الصحيحفيخديهعلىتسيل

الصلحاء،،الثقاتالعلماءمنمالكشيخأذينةبن)5(عروةوكان

.(44)2/""الحليةفينعيمأبوأخرجه(1)

35(.)ص"لحمامةا"طوق)2(

"العربلسانو"،"دمشقتاريخ"وانظر."القلوب"اعتلالفيالنصأجدلم)3(

92(.)ص"المبين"الواضح:المؤلفومصدر)قلن(.

يجها.تخرتقدم(4)

"عمرو".:النسختينفي()5
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وأنت،الصالحالرجل:لهيقالالذيأنت:فقالتامرأةعليهوقفت

)1(:تقول

أبتردالقومسقاءنحوعمدتكبديفيالحبلهيبوجدتإذا

تتقد؟الاحشاءعلىلنارفمنظاهرهالماءببردبردتهبني

ينشد)2(:سيرينبنمحمدوكان

ودعوتباسمهالبنىفناديتلهامنتذكرترجليخدرتإذا

وقضيتنحوهانفسيلالقيتتطيعنينفسيأنلوالتيدعوت

نأ:عتبةبناللهعبدبناللهعبيدحدثني:شهابابنعنصالحوقال

قريبفيع!يماللهرسولعندنحنبينما:قالعنهاللهرضيمسعودابن

وجوهصفحةرأيتماوالله،قرشيإلافيهمليسرجلا،ثمانينمن

فيهن،فتحدثواالنساء،فذكروا:قاليومئذ،وجوههممنأحسنقط

نسكت.أناحببتحتى،معهموتحدثت

شاعرقال.المتمنونتمناهلماولذتهالحبلطافةولولاقالوا:

الاغاني"و"(،61)6/الفريد"العقد"فيلشعرووالخبر.البيتينتخريجسبق(1)

التذكرةو"(،013)2/[(العشاقمصارعو"(،1/134)"لمرتضىاليأماو"32(،1/9)8

.(394)ص("لمعارفاو"(،2/085)"والشعراءالشعرو"(،981)6/("لحمدونيةا

تزيينو"(،391)9/"الاغانيو"96(،)ص"ديوانه"فيذريحبنلقيسالبيتان2()

.(1/431)("لاسواقا
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)1(:الحماسة

وحديبينهممنيلقونماتحملتليتنيالصبابةالمحبونتشكى

بعديولامحبقبلييلقهافلمكلهاالحبلذةلقلبيفكانت

بنشريكقالكما،العشاقعليهيؤجرمماالمباحوالعشققالوا:

أجرا.أعظمهمحباأشدهم:فقال-العشاقعنسئلوقد-)2(اللهعبد

ووصله،قربهللعاشقاللهيحبممنالمعشوقكانإذاواللهوصدق

)3(:امراةوقالت

مهجورلهفانوعاشقهايوماعملامعشوقةمناللهيقبللن

مأجورذاكفيعاشقهالكنعاشقهاقتلقيبمأجورةليست

بعلها؛هوالذيعاشقهالفراشمهاجرةباتتمتى:نقولونحن

تصيح.حتىالملائكةلعنتها

حسنعلىويبعث،العقلويهذب،الهميصفيوالعشققالوا)4(:

03(،)2/""الحماسةفينسبةوبلا1(.16)ص""ديوانهفيليلىلمجنونالبيتان()1

24(.1)صهله("غيرعلىبهالمضنونشرحو"

الجاحظهعننقلا22()ص"المبينالواضح"قيكما)2(

الواضحو"2(،177،17)2/"العشاقمصارعو"(،621)صالموشى""فيالبيتان)3(

بعد.فيماالمولفعندخبرمعذكرهماتيويا2(.2)ص"المبين

65(.-06)ص"المبينالواضح"منمختصر265()صلىإهنامن()4
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علىويحمل،الهمةويعلي،الاخلاقومكارم،المطعموطيب،اللباس

بلاءوهو،والمروءةالادبوحفظ،العشرةوكرم،الرائحةطيب

وهو،الاذهانوجلاء،العقولميزانوهو،العابدينمحنةو،لحينالصا

قيل)1(:كما،الكرامخلق

الكراماخلاقالحبرايتولكنفحشااحببتهاوما

ضعيفة،رقيقةبدانهمو،لطيفةعطربهالعشاقرواحوقالوا:

إليه،سكنتالذيسكنهاحاشاقادها،لمنالانقيادبطيئةرواجهمو

وتحرك،العقولفيتزيدومنادمتهم،وكلامهم،عليهحبهاوعقدت

.الالبابأولوبأخبارهموتلهو،الارواحوتطيب،النفوس

نأويكفي،محادثتهموروج،مجالسهمزينةالعشاقفأحاديث

الابطالالشجعانمعولاالملوكمعيذكرلاالذيالاعرابييكون

ومنوالخلفاءالملوكمجالسفيفيذكر،بالعشقويشتهر،يعشق

مخلدا،ذكراالعشقلهويبقي،أشعارهوتروى،أخبارهوتدؤن،دونهم

رأسا.بهيرفعولم،اسملهيذكرلمالعشقولولا

نإ،للأبدانالغذاءبمنزلةللأرواحالعشقالعقلاء:بعضوقال

قتلك.منهأكثرتوان،ضركتركته

"الروضفيالشيرازيإسحاقولابي6(.1)ص"المبينالواضح"فينسبةبلا(1)

.(444)صالمعطار"
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فيوجد")1(:المجالسبهجة"كتابهفيالبرعبدابنأ[]66وقال

معئىوهوالروج،فيجعلارتياحالعشقالهند:أهللبعضصحيفة

أشكالها،بوصلةالطباعفيويتولدشعاعها،مطارحفيالنجومتنتجه

الاذهانوصيقل،القلوبجلاءبعدوهوجوهرها،بلطيفالروجوتقبله

فيهتنفذلامنهكا،ومرضاقاتلا،شقاءصارأفرطفإذا،يفرطلمما

فيه.زيادةمنهوالعلاج،الحيلفيهتنجعولاالاراء،

الضمائر،تجنه،العقلمحادثو،النفسأنسهو:أعرابيوقال

.لجوارحا!خدمه

وعفواتظرفوا،اعشقوا:لولدهخراسانأميرطاهربناللهعبدوقال

.تشرفوا

ويسخي،الجبانيشجع:فقالالبلغاءبعضوصفه:قدامةوقال

العاجز،حزمويبعث،العمىلسانويفصحالبليد،ذهنويصفي،البخيل

ولو،الادبداعيةوهو،الشجاعصولةلهويصرع،الملوكعزلهويذل

لحيل،واالمكايددقائقبهوتستخرج،والفطنالاذهانبهتفتقباب

جليسه،يمتع،والشيمالاخلاقنوافروتسكن،الهممتستروجوإليه

.القلوبفييسكنوفرح،النفوسفييجولسروروله،أليفهويؤنس

الان!للهالحمد:فقال،عشققدابنكإنالروساء:لبعضوقيل

)1(.)1/817(
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حركاته،وظرفت،إشاراتهوملحت،معانيهولطفت،حواشيهرقت

علىفواظب،شمائلهوحلت،رسائلهوجادت،عباراتهوحسنت

القبيح.واجتنب،المليح

وقيل.ورق،ودق،وظرفلطف،عشقإذا:فقالذلكلاخروقيل

وصفأوكتابا،صنفإذا:قالبليغا؟الفتىيكونمتى)1(:لبعضهم

حبيبا.او،هوى

:فقالالشعر،منالرقيقفيشرعابنكإن:سلمبنلسعيدوقيل

ويلطف.وينظفيظرفدعوه

الاحنف)2(:بنالعباسوقال

ويعشقيحبلافيمنخيرولاالهوىذووالعاشقونإلاالناسوما

ب[:]66مطير)3(بنالحسينوقال

تعزفعنهافأينلحياةانضرريحانهاجنةالغوانيإن

نتصرفولابهانلذدنيالناكانتماملاحتهنلولا

لبزرجمهر.انوشروانقال63(:)ص"المبينالواضح"في(1)

المبين"الواضحو"(،05)ص"الاحبابمنازلو"(،791)ص"ديوانه"2()

.(1/43)"الاسواقتزيينو"63(،)ص

64(.-63)ص"المبينالواضحو"332(،)ص"القلوباعتلال"فيلهالبيتان)3(

.المجموعالديوانبهماوأخل
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:(1)غيرهوقال

عاشقغيرمفردوحيدنتونعيمهافيولاالدنيافيخيرولا

2(:آخر)وقال

وتغتديتروجنإلاالعيشهل

نشوانالناسفيالعشقبكاسنتو

)3(:العطويوقال

الكرامدينلحمثواإلالحببادنتما

:(4آخر)وقال

؟!يهوىولاسليمعقللهذاومنفهويتهانظرةإليهانظرت

آخر)5(:وقال

5(.1)ص"الاحبابمنازلو"64(،)ص"المبينالواضح"فينسبةبلا(1)

برواية:64()ص"المبينالواضح"فيالوليدبنلمسلمالبيت)2(

النجلوالاعينالكاسصريعوتغدوالصبامنتروحنإلاالعيشهل

64(.)ص"المبينالواضح")3(

64(.)صالسابقالمصدرفياخرمعالبيت()4

الصناعتين"و"5(،2)صالاحباب"منازلو"6(،4)ص"المبينالواضح"فيالبيت(5)

الموشى"و"(،1/43)"الاسواقتزيينو"(،2854/)الابرار"ضرةمحاو"(،211)ص

=34(،4)5/الفريد"العقد"فيللمجنونوهو4(.2)ص"الصبابةديوانو"(،231)ص
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ومغربشرقبينماليانولوالهوىمنخلينيأسرنيوما

:(اخر)1وقال

مهجتيالعشقمنإلاتلفتوما

؟!عاشقغيرلامرئعيدث!طابوهل

اخر)2(:وقال

صبابةبغيرالدنيافيخيرولا

)3(:الكميتوقال

ونعيمهامعيشةبؤسذاقما

ومرارةحلاوةفيهالعشق

حبيبفيهليسنعيمفيولا

يعشقلمإذاأحدمضىفيما

ذقاوتطعممنبذلكفاسال

.(642)ص"الفصاحةسرو"

والموشى(،52)صالاحباب"منازلو"64(،)ص"المبين"الواضجفيالبيت(1)

.(123)ص

و"ديوان5(،1)صالاحباب"و"منازل6(،4)ص"المبينالواضح"فينسبةبلاالبيت2()

.(24)ص"الصبابة

لحماسةو"ا6(،1/0)المرتف!"ليأما"وحواشي2(،18-1/172)""ديوانه)3(

،(531)ص"و"الموشى(،2624/)"ثعلبمجالسو"2(،262/)"البصرية

.(24)ص"الصبابةو"ديوان67(،)صالنساء"و"أخبار(،1/801)[الزهرةو"
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اخر:وقال

محيةبغيرالدنياطابتوما

اخر)1(:وقال

بحبهتلذسكنلىإاسكن

اخر)2(:وقال

الهوىماتدرولمتعشقلمأنتإذا

اخر)3(:وقال

الهوىماتدرولمتعشقلمأنتإذا

اخر)4(:وقال

الهوىماتدرولمتعشقلمأنتإذا

؟!عاشقغيرلامرئنعيميو

مفردخالنتوالزمانذهب

سواءالفلاةفيوعيرفانت

جلمداالصخرياب!سمنحجرافكن

حمارفأنتتبنافاعتلففقم

.(42)ص"الصبابة"ديوانفينسبةبلاالبيت(1)

ق"1الاسوو"تزيين6(،5)ص"المبينو"الواضح3(،60)ص"الهوى"ذمفيالبيت2()

(1/43).

لحماسةاو"(،221)ص"الموشىو"99(،)ص""ديوانهفيللأحوصالبيت)3(

،(05)ص"الاحبابمنازلو"35(،1/0)"لادابازهرو"(،1/271)"البصرية

65(،)ص"المبين"الواضحفينسبةوبلا5(.1)ص""ديوانهفيربيعةأبيبنولعمر

.(1/43)"الاسواقو"تزيين

5(.0)صالاحباب"و"منازل(،122)ص""الموشىفينسبةبلاالبيت()4
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اخر)1(:وقال

سواءوالحياةفيهافموتكصبوةالدارهذهفيتذقلمإذا

معاذ)2(:بنالاقرعوقال

حبيبإليكفىواولاحبيباتزرلمأنتإذاالدنيافيخيرولا

اخر:وقال

ويسكنيطمئنإليهحبيبلهيكنلممنالعيشطعمذاقوما

قطعشقتهلالزرقاء:بيألابنكثير)3(بيأبنعليوقالأ[]67

شيء.منكيجيءلا:فقاللا.:قالوتواعد؟،وتراسل،وكاتبحتى

فأراد،النفسدنيء،الهمةساقطواحدولد)4(الملوكلبعضوكان

،واحدةمنهنفعشق،والقيانلجوارياعليهفسلط،للملكيرشحهأن

عليه،تجنيأنالمعشوقةلىإوأرسلفسر،،الملكبذلكفأعلم

42(.)ص"الصبابةديوان"فينسبةبلاالبيت()1

تزيينو"(،24)ص"الصبابةديوانو"66(،)ص"المبينالواضح"فيلهالبيت2()

لحماسةا"فيالدمينةولابن5(،0)ص"ديوانه"فيوللمجنون(،1/44)"الاسواق

فينسبةوبلا4(.0)2/"ليالقاليأمافيعبسبنيمنولرجل(.491)2/"البصرية

.(231)ص"الموشى"

)65(."المبين"الواضحفيالخبر)3(

32(.)3/"المستطرفو"028(،/1)لمساوئو"المحاسنفيمطولاالخبر()4
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فيأخذذلك؛لهقالتفلما.عالماو،لمللشإلاأصلحلانيإ:وقولي

ذلك.فيبرعحتىالملكادابمنالملوكعليهوما،التعلم

:فقال؟العشقمنأحديسلمهل:نوفلأبوسئل)1(المرزبانيوقال

فيمنفأمافهم،عندهولافضل،لهليسالذي؛فيلجاالجلفا!نعم

؛العراقأهلوظرفالحجازأهلدماثةمعهأو،ظرفأدنىطبعه

!فهيهات

فيجايكوننإلا؛صبوةمناحديخلولا)2(:عبدةبنعليوقال

.الاعتدالتركيبخلافعلى،الهمةمنقوصأوناقصا،الخلقة

بهم،وتشبههالكماللاهلعشقهمنإلاقطاحديكملولمقالوا:

وحرفة.صناعةكلصاحبوكذلك،لهعشقهبحسبالعلمفييبلغفالعالم

والشيم؟،والافعال،الأخلاقلكريميرتاجالعاشقأنويكفي

قال)3(:كما،معشوقهعندشمائلهلتحمد

شمائلهليلىعنديومالتحمدالعلاطلبفيللمعروفويرتاج

بين،الجسمنحيففئىالطواففيرأيتالمنجاب)4(:أبووقال

65(.)ص"المبينالواضح"فيمغلطايعنهنقل(1)

65(.)ص"المبينالواضح"فيكما)2(

.(44)ص"الصبابةديوان"فينسبةوبلا2(.46)صديوانهفيعزةلكثيرالبيت)3(

.(44)صالصبابةديوانفيلشعر1ولخبروا336(.)صالخرائطيعنهأخرج(4)
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:ويقولويتعوذ،يلوذ،الضعف

الصدروينغلققلبيفيفسمذفكلهيجمعالحببانوددت

العمرينقضيأوبالحبفرحيومنالهوىمنفؤاديفيماينقضيفلا

:فقال؟الكلامهذامنتمنعكحرمةالبنيةلهذهأما!فتىيا:فقلت

سرعةفيالفكرةففاضتالتذكر،بفرحقلبيملألحباولكن!واللهبلى

مايسرنيماوالله.المنىفتمنيتبي،مامعرفةعنهيشذلامنلىإالاوبة

يثبتهأناللهأدعووانيب[،]67الملكمنالمؤمنينأميرفيهمامنهبقلبي

هذاأدر!لمأوبه،دريت،قبريفيضجيعيويجعله،عمريقلبيفي

الاخوف:قال؟يبكيكما:فقلت،بكىثم،جهتيمنوانصرف.دعائي

ثم.حلقهسائراللهيعظيممارغبتوفيه،قصدتوله،دعائييستجاب

مضى.

صاحبه،يقتلأنه:العشقأمرفييقدرماوغاية:الفرقةهذهقالت

سعيدبنسويدقالفقد،العشاقمنجماعةعنمعروفهوكما

عنمجاهد،عن،القتاتيحمروأبيعنمسهربنعليحدثنا:الحدثاني

فكتم،عشقمن":قالانه!لمجيمالنبيعنعنهمااللهرضيعباسابن

جماعهب.سويدعنرواهشهيد")1(فهو؛فماتوصبر،،وعف

يجه.تخرتقدم(1)
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حدثناإملاء،أيوببنعليلحسناأبوحدثنا)1(:الخطيبوقال

اللهعبدأبوحدثناقالوا:،شاذانوابنحيويهوابنالمرزبانياللهعبدأبو

داودبنمحمدعلىدخلت:قالنفطويهعرفةبنمحمدبنإبراهيم

حب:قال؟تجدككيف:لهفقلتفيه،ماتالذيمرضهفيالاصبهاني

القدرةمعبهالاستمتاعمنمنعكما:فقلت!ترىماأورثنيتعلممن

ني:والثا.المباجالنظرأحدهما::وجهينعلىالاستمتاع:فقال؟عليه

اللذةماو،ترىماأورثنيفانهالمباجالنظرفأما.المحظورةاللذة

حدئناسعيد،بنسويدحدثناأبي،حدثنيمامنهامنعنيفانهالمحظورة

رضيعباسابنعنمجاهد،عن،القتاتيحعىأبيعنمسهربنعلي

اللهغفروصبر؛،وعف،وكتمعشقمن":قالأنه!يوالنبيعنعنهماالله

".لجنةادخلهوله،

لمفانه،الحديثهذامنأتعجبإنما:اللهعبدأبوالحاكمقال

.ثقاتبكرأبووابنهعليبنوداودوهوسويد،غيربهيحدث

زكريا،بنالمعافىحدئنا،الازهريحدثنا)2(الخطيبرواهثم

محمدبنأحمدحدثنا،الانصاريإبراهيمبنالمفضلبنقطبةحدثنا

عن،عروةبنهشامعنمسهرابنحدثناسويد،حدثنا،مسروقابن

113/)"العشاق"مصارعفيالسراجطريقهومن262(.)5/بغداد""تاريخفي(1)

-41).

.(21/947)بغداد"تاريخ"في(2)
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مرفوعا.عنهااللهرضيعائشةعن،ابيه

الماجشون،بنالعزيزعبدبنالملكعبدعنبكاربنالزبيرورواه

عنمجاهد،عن،نجيحأبيابنعن،حازما[]68أبيبنالعزيزعبدعن

فعف،عشق،"من:ولفظه،بهع!يمالنبيعنعنهمااللهرضيعباسابن

شهيد".فهو؛فمات

اعتلال"كتابفيالخرائطيسهلبنجعفربنمحمدبكرأبورواه

الرحمنعبدولدمنعيسىبنيعقوبيوسفأبوحدثنا(:")1القلوب

أنهعلى،بهالتفردعهدةعنسويدفخرج،فذكرهالزبير،عن،عوفبن

صحيحه.فيمسلمبهاحتحثقة،فهوبهتفردلو

وقال.ضمامحديثعنهاكتب:أبيليقالأحمد:بناللهعبدوقال

الله،وعبد،صالح:عليهلولديهينتقيأحمدوكانحافطا،كان:البغوي

ويعقوبالرازيحاتمأبووقالهثقة،ثقة:مسلموقال،إليهيختلفانفكانا

هاهناصرحوقد،التدليسبهعيبماوأكثر،صدوقهو:شيبةابن

هذاعليهأدخلفربما،عمرهآخرفيبصرهذهببانهوعيب،بالتحديث

ذهابقبلكانالحديثهذاعنهالاكابرروايةولكن،كتبهفيالحديث

حديثه.فيبقادحهذاوليس،عمرهاحرفيعميإنمالأنه؛بصره

العللو"326(،)ص"الهوىذم"فيلجوزياابنطريقهومن97(5)ص(1)

286(.-285)2/"المتناهية
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كلامه،يشبهلاقطعا،!يماللهرسولعلىباطلحديثوهذا:قلت

ولا،العشققتيلفيهميذكرفلامستة،الشهداءعدآنه:عنهصجوقد

يستحقعشقايعشققدفانهشهيدا،بالعشققتيلكليكونأنيمكن

وقدسويد،علىلحديثاهذاالاسلامحفاظأنكروقد.العقوبةعليه

عندهكانإذاوالضريربشيء،ليس:المدينيابنفقال،فيهالناستكلم

مضطربصدوق:شيبةبنيعقوبوقالشديد.عيبفهو،كتب

مافتلقنعميقدكان:البخاريوقالعمي،بعدماولاسيماالحفط،

أنكرماأحدالحديثهذا:الجرجانيأحمدأبووقال.حديثهمنليس

بنالفرجبووطاهر،بنالفضلبوو،البيهقيوأنكرهسويد)1(،على

")2(.الموضوعات"كتابهفيوأدخله،لجوزيا

ابنعليهعاتبهسويدب[]68عنالازرقبنبكرابورواهولما

يرفعه،لا؛عنهسئلإذاسويدفكان.منهع!يمالنبيذكرفاسقط،المرزبان

بنمحمدأبورواهوكذلكموقوفا؛يكونأنأحوالهأحسنوهذا

275(0-4272/)"التهذيبتهذيب"فيفيهالنقادوأقوالسويدترجمةانظر:(1)

:وقال286(-285)2/"المتناهيةالعلل"فيرواهوقد".الموضوعات"فياجدهلم2()

عندلحديثاعلىالكلاموانظر.عللهبينثمض!.اللهرسولعنيصحلاحديثهذا

والدو]ء"الد]ء")او("فيالكالجواباو"2(،53-252)2/المعاد"زاد"فيالمؤلف

الحبير"تلخيص"وانظر:(.041)ص"المنيفالمنارو)35(،4-353)ص

4(.0)9"الضعيفةالسلسلةو"(،914)ص"لحسنة1المقاصدو"(،241)2/
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عباسابنعن،عكرمةعنالبقالسعدأبيحديثمنالقاريالحسين

عنهما.اللهرضي

عن،أبيهعنعروةبنهشامحديثمنلهالخطيبسياقماو

باطلهذاأن:الحديثرائحةشممنيشكفلاعنهااللهرضيعائشة

الاسنادهذاالمتنهذايحتملولا،عائشةعن،أبيهعنهشامعلى

منه.الغرباءالعارينلىإلالحديثاأهللىإذلكفيوالتحاكم،بوجه

.إسنادهوغير،سرقهمسروقابنأنوالظاهر:

وهو،عيسىبنيعقوبروايةفمنبكار؛بنالزبيرحديثوأما

.الكذبلىإونسبوه،لحديثاأهلضعفهقد،حجةبهتقوملا،ضعيف

!!!
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عشرالخامسالباب

بهاحتجوما،بهوتبرم،العشقذبمفيمن

مذهبهصحةعلىفريقكل

إلاتفسااللهسن>لا:المؤمنينعنإخباراتعالىاللهقال

أؤنحسينانلاتؤاضذناربناوعليهاماكتسسبلهاماكسبتوسعهأ

رشاقتلنأمنالذينعلىصحمئته-كمااضراعليناولاتخملىرثناأ!أنأ

بهذاسبحانهعليهمفاثنى]البقرة/286[(بهلناطاقةلاماتحملناولا

ذلكفسروقدبه،لهمطاقةلامايحملهمالافيهسالوهالذيالدعاء؛

طاقةلامماالعشقأنالمراد:بلبه،اختصاصهالمرادوليس،بالعشق

الغلمة.شدةهو:مكحولوقال.بهللعبد

)1(."نفسهيذلأنللمرءينبغيلا":لمجيمالنبيوقال

وهذابطيق،لالماالبلاءمنيتعرضأنتفسيرهأحمد:الإمامقال

حديثمن(104)6ماجهوابن2(،452)والترمذي(،51504/احمداخرجه(11

حاتمأبووسئل.ضعيفوهوجدعانبنزيدبنعليإسنادهوفي.اليمانبنحذيفة

شاهدلهولكن(.21138/""العللانظر:منكر.حديثهذا:فقاللحديثاهذاعن

)5353(،"و"الاوسط(135)70"الكبير"فينيالطبراأخرجهعمرابنحديثمن

6(.131"الصحيحةالسلسلة"انظر:)3323(0لبزار1و
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،رضاهبهيكصلولما،لمعشوقهالناسأذلفانه،العاشقلحالمطابق

قيل)1(:كما،للمحبوبوالخضوع،الذلعلىمبناهوالحب

ويعقديشالأنفالهوىشرعفيفليستحبلمنوذلاخضع

اخر)2(:وقالأ[]96

المقابربينالذلترابعليهاقبورهمحتىالعشقأهلمساكين

اخر)3(:وقال

المحبيناذلمنالناسيعجبلالهمفقلتعرذاعهدناكقالوا

راضونالحبابرقمستعبدونإنهمالعشاقذلةتنكروالا

لىإفهو،أمواجهبهولعبت،العشقبحرالعبداقتحموإذاقالوا:

بالمدينةكانأنه)4(:الخرائطيذكركما،السلامةلىإمنهدنىالهلاك

تفارقه،ولايفارقها،لاوكان،قريشبىمنرجلافهويت،ظريفةجارية

يرقولابشكواها،يعبألامولاهاوجعل،فسقمت،لهحبهاوزادفملها،

.(47)ص"الصبابةديوان"فينسبةوبلا(.17)صالبدائه"2بدا"فيترابلابيالبيت(1)

.(47)ص"الصبابةديوانو"(،1/013)"العشاقمصارع"فينسبةبلاالبيت2()

325(.)ص"القلوباعتلال"فينسبةبلاالبيتان)3(

"الهوىذمو"(،1/53)"العشاقمصارع"وانظر:32(.4)ص"القلوباعتلال"في(4)

،(234)2/الابرار"محاضرةو"83(،)ص"ديوانه"فيلجميلوالابيات334(.)ص

فيوللمجنون2(،11)5/"الاغانيو"(،)913("ديوانه"فيالاحنفبنوللعباس

.(231)ص"الموشى"
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أمرلىإفضتوثيابها،ومزقتوجهها،علىوسعتهامتحتىلها،

وكانت،العلاجفيهاينجعفلملجهاعاإليهصارتمارأىفلما.عطيم

:وتقول،بالليلالسككفيتدور

الاقداروتسوقهبهتأتيلجاجةيكونماأولالحب

كبارتطاقلاأمورجاءتالهوىلجحالفتىاقتحمإذاحتى

الاسراروباحتالعزاءغلبالهوىمنأطيقكمايطيقذامن

أصحابنا:بعضنشدنيو)1(:الخرائطيقال

كاللعبالموتفيلقىالمحبقلببهيهيمشيءأولهلحبا

كاللهبالقلبفياشعلتومزحةعرضتنظرةمنمبدؤهيكون

الحطبمستجمعأحرقتتضرمتفإذاقدجةمنمبدوهاكالنار

العقل،ويوله،المنامويسلبالقرار،يمنعأمريمدحوكيفقالوا:

لجنوناالحكماء:بعضقالكما،جنوننفسههوبل،الجنونويحدث

)2(:العشاقبعضقالكما،فنونهمنفنوالعشق،فنون

،(95)ص"المبينالواضح"فيوالابيات32(.5-432)ص"القلوباعتلال"(1)

.(1/57)"الاسواقتزيينو"

وبهجة317(،)ص"لهوىاو"ذم326(،)ص"القلوباعتلال"فينسبةبلاالبيتان2()

"العشاقمصارعو"281(،)ص"نه1ديو"فيوللمجنون(.1/455)لمجالسا

.(1/461)"الاسواقوتزيين"2(،5)ص"الصبابةديوانو"(،2181/،1/261)

.الكتاباولفيالبيتانتقدموقد
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بالمجانينممااعظمالعشقلهافقلتراسيعلىجننتقالت

الحينفيالمجنونيصرعوإنماصاحبهالدهريستفيقلاالعشق

ونفسه،،وعرضه،مالهمعشوقهفيأتلفعاشقمنوكمقالوا:

!ودنياه[ب]96دينهومصالح،اهلهوضيع

كيف:فقالتلها،اخمخلىإبدويةجاءتبكار)1(:بنالزبيرقال

ثم،المتحركوسكن!الساكنحبهواللهحرك:قالت؟فلانحبمنبك

2(:)تقولأنشات

هبوبلهنيسمعلموبالريحالحمىفلقبالحمىبيماانفلو

ذنوبعليممتبلمذكرتككلمااللهاستغفراننيولو

إنما:فقال،فسألته،فجاءته.حبكمنهوكيفلاسالنهوالله:فقلت

استبكتهمنذلكيعرفوإنما،باسمهخولفولكنه،هوانالهوى

والظلول.لمالمعا

3(.61)صالهوىذموانظر327(،-632)صالخرائطيعنهأخرج(1)

للخالديينوالنظائر"و"الاشباه(،111)ص""ديوانهفيالدمينةلابنالبيتان2()

.(391)2/"البصريةلحماسةاو"(،571)صالزجاجيلي"و"أما(،041)2/

وللمجنون68(،67،)صللامدي"المؤتلف"فيالدمينةابناوبراقبنولغصين

.(931)ص"لموشىاو"(،95)ص"ديوانه"في
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)1(:الربعيالفضلأبووأنشد

هواملالجفونمنالدموعبعدفدماؤهادماعينيمطرتقد

نازللجوانحوامنيلجسمافيالضنىمنيزالولاالعزاءكيف

غوافلوهيالدهرصروففيهتجتازنيمضىزمننعلىلهفي

ولا،الارواحمعهتذوبالذي؛الدويالداءهووالعشققالوا)2(:

ولاله،ساحللافإنهغرق،ركبهمنبحر؛هوبل،الارتياحمعهيقع

)3(:القائلفيهقالالذيوهو،منهنجاة

احمقلحبافيوهوإلافيوجدامرهيحمدالناسفياحدوما

يعشقحينذاقهاإلافيعشقمعيشةبؤسذاقماأحدوما

الاحنف)4(:بنالعباسوقال

بالمحبينابيالذيمثلكانإننفوسهمأشقىماالمحبينويح

327(0)صالخرائطياخرجه(1)

الفارسي.للفخرالمسافر"سلوة"عننقلا66()ص"المبينالواضح"فيكما2()

فيقيسمنولامرأة27(.)ص"المجانينعقلاء"فيبهلولبناللهلعبدالبيتان)3(

(431)ص"الهوىذمو"(571)ص"الموشى"فينسبةوبلا63(1/0)"الزهرة"

66(.)ص"المبينالواضحو"

66(،)ص"المبينالواضحو"2(،1/48)"العشاقمصارعو"286(،)ص"ديوانه"(4)

33(./1)"الاسواقو"تزيين
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ديناولادذيابهيرزقونلابعشقهمالدنياهذهفييشقون

اخر)1(:وقال

الوسنلذةتنفيالعشقوسكرةصالحةكلعنمشغلةالعشق

)2(:اليزيديمحمدأبيبنمحمدوقال

قدرلهماجليلوهوالهوىوصفالناسيطيقكيف

والهجرالبينوفيهعيمث!الهوىلحليفيصفوكيفبل

ا[:]07)3(أميةابيبنمحمدوقال

السقيمالقلبفكرةويكثربالهموميانسلحباقرين

عظيمومطلعخطرعلىاغتباطابهيكونماواعظم

تممام)4(:ابووقال

عذابكلفاليمالنوىفيهجرتفإنالعذابفهوالهوىاما

ديوانو"66(،)ص"المبينو"الواضح317(،)ص"الهوىذم"فينسبةبلاالميت(1)

.(64)ص"الصبابة

و"ديوان67(،)ص"المبينالواضحو"318(،)ص"الهوىذم"فيلهالبيتان2()

0(64)ص"الصبابة

المبين"الواضحو"3(،91)ص"الهوىذم"منوالتصويب،"أميةبن":النسختينفي)3(

.البيتانحيث67()ص

دوانه.فيوليس67(،)ص"المبينالواضح"فيكما)4(
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)1(:حصينةابيابنوقال

الردىلىإالنفوسيجتذبوالعشق

المعتز)2(:ابنوقال

لهدواءلاعياءداءالحب

غلواالعاشقينانأحسبكنتقد

بي)3(:اعراوقال

هكذابالشيءوالحبالهوىماألا

انهاللهقضىشيءولكنه

ضنىواخرهسقمفاوله

وحسرةوهموتسهيدوروع

)4(:الصوريالمحسنعبدوقال

خطرمسلكإلاالحبما

يعشقلملمنواحسديبالطبع

النحاريرالاطباءفيهيحار

تقصيربالقومفإذاوصفهفي

فيوصفاللسانطوعبهيدل

اعنفالموتمنشيأوالموتهو

ويتلفيشفشوقوسطهو

ويضعفيزيدوجدعلىووجد

زلقوموطىءالنجاةعسر

67(.)ص"المبينالواضحو"31(،9)ص"الهوىذم"فيلهالبيت(1)

399(،)صديوانه""فيالروميلابنوالبيتان67(،)ص"المبينالواضح"فيكما2()

3(.91)ص"الهوىذمو"

68(.)ص"المبينالواضح"فيالابيات)3(

"الهوىذمو"96(،)2/"العشاقمصارع"فيالعقيليلرحمنعبدبنلعليالبيت(4)

68(.)ص"المبينالواضح"فينسبةوبلا91/2(،2/)"الاسواقنزيينو"32(،2)ص
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اخر)1(:وقال

جنوناأمسىتمكنفلمامجونابيالذيابتداءوكان

مهيناعذابامنهفلاقيتهيناالهوىاظنوكنت

)2(:امراةوقالت

القتلهوبللاالهجرانعلىومراالشملاجتمعإذاحلواالهوىرأيت

الوصلمايدرلمالحبطعمذاقإذافانهطعفاللهجريذقلمومن

خبلقربهوقتلفأبعدهوالنوىالقربعلىطعميهذقتوقد

قالكماعبدا،والسلطانمملوكا،الملكيتركوالعشققالوا:

)3(:الاندلسملكوكان،الداخلالرحمنعبدبنهشامبنلحكم

ب[]07مليكاذاكقبلكانولقدمملوكاحبهفرطمنظل

تريكاالصعيدعلىمستهاماصباالقصرجاذرتركته

أريكاالحريريجعلللذيتربفوقواضعاالخديجعل

"الهوىذمو"68(،)ص"المبينالواضح"فيالصوريالمحسنلعبدالبيتان(1

.(54)ص"الصبابةديوانو"323(،)ص

"الهوىذمو"(،1/461)"العشاقمصارعو"288(،)ص"القلوباعتلال"انظر:2(

.(1/44)"الاسواقتزيينو"6(،9)ص"المبينالواضحو"34(،6)ص

،(9304،/1)"الاسواقو"تزيين72(،)ص"المبينالواضح"فيلهالابيات3(

6(.9)ص"الصبابةو"ديوان
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مملوكاالهوىفيكانإذابالحرالتذلليحسنهكذا

إنه:ويقال-جواريهمنجوارثلاثعشقوقد-الرشيد)1(وقال

:-لمامونا

مكانبكلقلبيمنوحللنعنانيالانساتالثلاثملك

عصيانيفيوهنوأطيعهنكلهاالبريةتطاوعنيليما

سلطانيمنأعز!قوينوبه-الهوىسلطاننإلاذاكما

التجنيكثيرةوكانتعشقها،لهجاريةفي)2(الملوكبعضوقال

عليه:

عبيديكلهمالناسنوتملكينيأنكيكفيكأما

زيديأحسنتالرضامنلقلتتلافيعلىجهدتلووانك

وفيللرشيد،(64)6/العقد""فيوالابيات323(5)صالخرائطيأخرجه(1)

فيالاحنفبنوللعباس.الاحنفبنالعباسأوللرشيد34(1/5)6"نيالاغا"

المسجم"الغيثو"(،1/04)"الاسواقتزيين"وانظر:72(.)ص"المبينالواضح"

(1/.)936

الواضح"فيللمهدي:وقيل،شادنجاريتهفيللمامونفهينسبتها،فياختلف2()

.(41/21)د"1بغدتاريخو"(،566)2/"الزهرة"فيوللمامون72(.)ص"المبين

.(104)3/"الوفياتفواتو"(،501)2/الظرفاء"حماسة"فيوللمهدي

وانظر6(.9)ص"الصبابةديوان%فيلمهد!اأوالمامونأوالرشيدأووللمستعين

(581)8/"الطبريتاريخ"
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)1(:خراسانملكطاهرابنوقال

قدريلهيذلأنحبيقدرفماضمائريإليكحنتوإننيفا

)2(:الاندلسملكالاحمرابنوقال

منكليلابدأنتحالكلعلىنسكيأذهبتالتيالخدرربةأيا

بالملكأليقوهوبعزوامابالهوىأليقوهوبذلفاما

منليتخلص؛التلفمظانلىإالحبمنهربممنوكمقالوا:

بالتلف.التلف

معفخرتجطبالنفير،فنوديبالثغر،كنتالشاعر)3(:دعبلقال

انت:فقاللي،إفنظر،فالتفتيدي،بينرمحهيحربفتىفاذاالناس

أنشدني:ثم،منياسمع:قال!نعم:قلت؟دعبل

وجهادغزوبينرشادأمريفيأنا

فؤادييغزولهوىواعدوييغزونيبد

المعتزولابن(.1/04)"الاسواقتزيينو"73(،)ص"المبينالواضح"فيلهالبيت(1)

023(.)ص"الموشى"فينسبةوبلا643(.)ص("الهوىذم"في

"الاسواقتزيينو"7(،0)ص("الصبابةديوانو"73(،)ص"المبينالواضح"انظر:2()

(1/04).

948)ص"الهوىذم"فيلجوزياابنطريقهومن2(،51)صالخرائطيعنهأخرج)3(

.(54)ص"الصبابةديوانو"(،804)5/الفريد"العقد"فيوالشعرلخبروا(.094-
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خرجتمافوالله:قال!واللهجيد:قلتترى؟كيف:قالثم]171[

قتل.حتىقاتلثم!الحبمنهارباإلا

حميد)1(:بنأصرموقال

الحديدانلينأنناعلى!الن!الحدقتلينناقومنحن

الاسودابالطعانونقتادالعينتقتادناالظباءأيديطوع

الصدودايبديحينالخشفصولةونخشىالليوثسخطنايتقي

عبيداللغوانيالسلموفيراأحراالكريهةعندوترانا

.مناصحينولات،الخلاصمنهيتمنىفيهلداخل1ورأينا:قالوا

:العبديجعفرأبوأنشدني)2(:الخرائطيقال

عاذليمقالةأقبلولمإليهأعدلمالحبمننجانياللهإذا

الحبائلبينالحبدواعيرمتنيبعدمالحبامنبمنجاةليومن

اللهعبيدأبونشدنيوقال)4(:.لموتا:لحبائلا)3(:عبيدةأبوقال

الدولابي:ابن

طاهر،بناللهلعبد85()3/"الاعيانوفيات"وفي323(0)ص"القلوباعتلال"(1)

حميد.بنلاصرم:وقيل

2(.51)ص"القلوباعتلال"2()

".سلامبنالقاسمعبيدابو":"القلوباعتلال"في)3(

27(.1/0،271)"الزهرة"فيللمعلوطوالابيات2(.51)صالخرائطي:أي(4)
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لهفاستحالمحطدعاءربىدعوت

واعىلوبنو!حربهدعا!!ا

يجعلهوصدريمنالداءينزطأأن

ت!طيبالداء!حملسلمىصدر!ما

صبابتهمنسريعاقلبييشفأو

المطاريب!ن!!ااحي:،فلا

لجحيم،افيمفاخرها!ال!رؤوساالعمفمقفتنةأءكبتوكمقالوا:

كؤوسالناراطباقبيقوجوع!!،الاليمالثذالبطمقاساةلىإواسعلمتهم

الشعرةكخروجسأ!يقواي!الع!لممناللهشاءمنا%ضجتوكم،الحميم

منانزلتوكمنقمط،منوأحلتط:نعمةلثنأزالتوكم،العجينمق

رفيعشريف!ووض!صم!طذليلارالاذلينمنهوفإذا!زهـعزيزا،معقل

،عورةمنكمضفتوكم،السايليقأسفلفي!وفاذا،والمفصبالقدر

أضرهـع!طوكم،ندممؤوأخلغط،لمأمنوأعقبت،روعةمنوأحدثت

للعبدكانقدرادهبتوالاكصاد،فيهااحترقتحسراتنارمنب[]71

الشقاء،ودركالبلاء،جهدمقجلبتوكمالعباد،قلوبطوفياللهعند

فجاءةاو،ل!هةروالطيفارقهاانفقلالاعداء،وشماتةالقضاء،وسعوء

سألتفلو،رزيةحدوثأو،بليةطروقأو،عافيةتحويلأو،نقمة

ما:والأحزانلهموموا؟ادالكالذ!ما:ؤالنقم؟أزالكالذيما:النعم

الذيماوالستر:؟وجنبك،ابعدكالذيما:والعافية؟جلبكالذي
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الذيما:لحياةوا؟وكسفكنوركاذهبالذيما:والشمس؟كشفك

أذلك،الذيما:النفسوعزة؟كوركالذيما:الايمانوشمس؟كدرك

لمإناعتبارا،لحالابلسانلاجابتك؟بدلكالاكرامبعدوبالهوان

حوارا.بالمقالتجب

،يعقلونكانوالوأصحابهعلىالعشقجناياتبعضواللههذا

<العلمونلقؤم!ثةذلكفىتبماظلموأخاوَلتمابوت!م>فملث

عليهلىوتعاسبحانهاللهقمصمهماواستبصاراموعظةاللبيبويكفي52[]النمل/

فبداواعتبارا،تحذيراالمذمومالهوىأصحابشأنفيالاعرافسورةفي

وجلعزاللهطاعةعنالتكبرعلىلهالحاملإبليسبهوىوتعالىسبحانه

،أمرهعمىأنعلىبهاوإمحجابه،نفسههوىفحمله،لادمبالسجودأمرهفي

حينادمهوىسبحانهذكرئمكان،ماأمرهمنفكان،طاعتهعلىوتكبر

لهيالتيالشجرةمنأكلأنعلىهواهوحمله،لجنةافيالخلودفيرغب

عاقبةفكانللخلود،ومحبتهاالنفسهوىذلكعلىلهلحاملاوكانعنها،

والنصب.التعبدارلىإمنهاإخراجهوالشهوةلهوىاذلك

اطاعها،انلهاحبهفحملهلحواء،طاعةمنهااكلإنماإنه:وقيل

منعليهودخل(طريقها؟منعدوهإليهتوصلوإنماهواها،فيودخل

النساء.بسببالعالمهذافيكانتفتئةفأولبابهاه

بهينزللمماأ[]72بهأشركواالذينالكفار؛فتنةسبحانهذكرثم

لعبادهأخرجالتيزينتهوحرموا،يشرعهلممادينهفيوابتدعواسلطانا،
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بها؛أمرهمأنهوزعموابالفواحشلهوتعبدوا،الرزقمنوالطيبات

الهوىكلهذلكعلىلهملحاملوا،دونهمنأولياءالشياطينواتخذوا

أنفسهموبذلوا،كتبهوكذبوا،رسلهحاربواوعليهالفاسد،لحبوا

والاخرة.الدنياخسرواحتى،دونهوأهليهملهموأموا

منالهوىإليهصارهموما،نوحقومقصةلىوتعاسبحانهذكرثم

.الاخرةفيالنارودخولالدنيا،فيالغرق

الفظيع،الهلاكمنالهوىبهمإليهأفضىوماعاد،قصةذكرثم

.المستمرةوالعقوبة

وناكحي،الفساقأئمة،العشاققصةثم،كذلكصالحقومقصةثم

،يلعبونخوضهمفيوهمأخذهموكيف،النسوانوتاركي،الذكران

منعليهمجمعوكيف،يعمهونعشقهمسكرةفيوهمدابرهموقطع

سلفاوجعلهم،أجمعينالامممنأمةعلىيجمعهلمماالعقوبات

هذهعلىتجرؤواولما،والمتأخرينالمتقدمينمناللوطيةلاخوانهم

وقعدوا؛بأمرها،وقامواطريقها،لاخوانهمونهجواوتمردوا،،المعصية

ربهالىإالارضوعجتضجيخا،ذلكمناللهلىإالملائكةضجت

وشكتهم،السمواتأقطارلىإالملائكةوهربتعجيجا،الامرهذامن

ياخذلاأنهحكمقدلىوتعاسبحانهوهو،المخلوقاتجميعاللهلىإ

إليهم،والوعيدبالوعدوالتقدم،عليهملحجةاإقامةبعدإلاالظالمين

عذابهوينذرهم،صنيعهمسوءمنيحذرهمالكريمرسولهإليهمفأرسل
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والاشهاد،منهمالملأرووسعلىبالدعوةاللهرسولفأذن،الاليم

منلهمقولهفيوكانوقالوباد،حاضركلفيأظهرهمبينبهاوصاح

لفلمين(مىاحدمنبهاماسبقكمتفحشة>أتاتون:الناصحيناعظم

8[.0/]الاعراف

عشقهمسكرةفيوهمب[]72وتحذيرا،نصحاالقوللهمأعادثم

فومأشصبلالنسذدونمنشخهويرلرجاللأنونم!>:يعقلونلا

هواهفيأركسمنجوابالعشاقفأجاب81[]الاعراف/<شسرفون

ناسإنهمقريتكممنلوطءال>اخرصا:وقالوا،مفتونبعشقهفقلبه،وغيه

56[.]النمل/(يئظهرويئ

،المحتومالقدرنفوذميقاتوجاء،المعلومالوقتحاننفلما

لوطنبيهلىإوالامتحانالانعاملتمام-لىوتعاتبارك-الرحمنأرسل

فيوجاءوهالصور،منيكونماجملوأالبشر،صورةفيملائكة

جمهموضاقبهئم>سىءف،الرحيبالصدربذيالنزولالاضيافصورة

]هود/77[.(عصيبهذايوموقالذزعا

لىإينظرلمشباببهنزلقدلوطاأن:اللوطيةلىإالصريخوجاء

فنادى،الراءونمثلهمرأىولا،الناظرونوجمالهمحسنهممثل

،الشهواتقضاءففيهلوط،منزللىإهلموانبعضابعضهماللوطية

يعملونقسدوو-منإلثهئهرعونوقومهه-وضآ>اللذاتأكثرونيل
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.78[]هود/(السيادت

والغم،الهممنكظيموهولهمقال،عليهوهجموا،إليهدخلوافلما

ولاالهفائقوالكئمأطهرهنبناقفولاء>يقومعميد:بالحزنوقلبه

]هرد/78[.رشيد(رجلمندبمألاتسضئفىفىتخزون

العنيد:المجاهرالفاجرجواباجابوه؛مقالتهاللوطيةسمعفلما

لهمفقال97[]هود/(لزلدمالنغلمهـانكمنحئبناتكلنافيماعلمتلقذقالوا>

يم(شدكقإلىاوءاويقوةبكملي>لوأن:الوحيدلمضطهدامقالةلوط

عنلهكشفوا؛اللوطيةمننبيهيقاسيمااللهرسلراتفلما8[0]هود/

إفك(يص!لرالنرثكرسلإنايخلوط>،عليكهونوقالوا:،الحالحقيقة

الحبيب،يدعلىبغتةالفرجوأتاهالمحبسروراللهنبيفسر81[]هود/

اضأنكإلاأحدمنكميفتفتولاالتلمنبقطجباهلثفأشر>:لهوقيل

81[.]هود/(بعرباالصحبحألئسالصبحموعدهماصابهمحإنمصيبهاماإنه

ضربلجار؛احقيرعواولم،اضيافهعنمراودتهإلااابوولما

وأعمى،الاعينمنهمفطمس،أوجههمعلىبجناحهأ[]73جبريل

ماغداستعلم:ويقولون،يتحسسونعمياناعندهمنفخرجواالابصار،

!المجنونايهابكيحل

نأ:الاربابربعندمنالنداءجاءالصبحعمودانشقفلما

الامينالقويفاقتلع،العذابأليمواذقهم،اللوطيةبالامةاخسف
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سمعتحتىلجوافيورفعها،جناحهمنريشةعلىمدائنهمجبريل

سافلها،عاليهافجعلقلبها،ثم،ديكتهموصياح،كلابهمنبيحالملائكة

الشديد.المستحجرالطينوهو،سجيلمنبحجارةوأتبعوا

لى:تعافقالالوعيد،هذامنرسولهلسانعلىإخوانهمسبحانهوخوف

سجيلىمنلخهاحجازهبوأثطزناسافلهاأئىناخناعايها>فلماجآء

82-83[]هود/<ببعيدااظلمرنمنهيرئب!وماعندمسومه!!ضود

علىبعدهموإخوانهم،السلفوهمالصور،عشاقاللوطيةعاقبةفهذه

الاثر)1(.

ببعيدمنكملوطقومفمابعينهملوطقومتكونوالموإن

وصديدمهلةمنموردعلىينتظرونهمالخسففيوإنهم

بوعيدرممميتقدملمأبكممرحباولاأهلالايقولون

حميدغيرالعشقفيلناصراطاسننتمقدلكنكمبلىفقالوا

ورودشرالعشقذافأوردنالهمعشقنامنالذكرانبهأتينا

رشيدغيرذاكفيمتابعكممنأحقالعذاببتضعيففأنتم

وعيدبصدقلقيناهقدبماأنذرتكمرسلكموأنتمفقالوا

شديدجدالهونعذابنذوقوكلناعلينافضللكمفما

ولعلها5(40)2/"ق1الاسوتزيينو"72(،)ص"الصبابةديوان"فينسبةبلاالابيات(1)

أعلم.دثهو،القيملابن
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حميدغيرالنارفيمجمعناووصلهملذةذافقدكلناكما

فرطوالميزانالمكيالبخسعلىحملهمإنما،شعيبقوموكذلك

أصابهمحتى،نبيهمطاعةعلىالهوىب[]73وغلبهم،للمالمحبتهم

.العذاب

علىالرئاسةوعشق،والشهوة،الهوىحملهم،فرعونقوموكذلك

الذين؛السبتأهلوكذلك.الماإلىالامربهمالحتى،موسىتكذيب

والحرصكلها،وشهوة،الحيتانمحبةجهةمنآلواإنما،قردةمسخوا

فاتبعهمئها>فافسلخاياتهوتعالىتباركالرباتاهالذيوكذلكعليها.

شئناولو>:لىتعاوقال175[]الاعراف/(الغاولررمنف!نالثميطن

إنالدبهمتلفثلههولةواتبعلازضا!!خلد،رلبهئهبهالرفعنه

.[176/]الاعراف(يلهثتترتحهأويئهثعتهتخمل

لهحصلإنماذلكأنفأخبر<ءايئنا>ءاسه:لىتعاقولهوتأمل

يقل:ولممنها<>قالنسلخ:قالثمهو.بتحصيلهلالهالرببإيتاء

الانسلاخبلفظةمنهابراءتهعنوعبر،إليهالانسلاخأضافبلفسلخناه،

الكافر.شأنوهذا،بالكليةعنهاتخليهعلىالدالة

ينسلخلافانه-عصاهمالىوتعاتباركاللهعمىولو-المؤمنوأما

بالكلية.الايمانمن

"أتبعه"فيفإن.فتبعه:يقلولم(لخ!تطن>فاتبعه:قالثم
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مشرقين<فاتبعوهم>:لىتعااللهقالكما،ولحقه،أدركهبانهإعلاما

ولوشثنا>:لىتعاقالثم.إليهمووصلوا،لحقوهم:ي6[.]الشعراء/

فإن،صاحبهيرفعلاالعلممجردأنعلىدليلذلكففي(بهالرفعنه

بها.يرفعهولماياته،اتاهأنه:سبحانهاللهأخبرقدهذا

عنسبحانهأخبرثم،تعليمهمجردعلىزائدقدربالعلمفالرفعة

واتبعلارض!!اظد>ولاكتهز:فقالبها،يرفعأنمنعهالذيالسبب

إليها،بطبعهونزلإليها،سكن:أي(لأرضا!!>اظد:وقوله(هوله

العبديخلدماوبحسب،علويةسماويةلا،سفليةأرضيةنفسهفكانت

السماء.منيهبطالارضلىإ

فإذاحظا.منهعضولكل،الهوىمنللأعضاءاللهقسم:سهلقال

سبعوللنفس.القلبلىإضررهرجع؛الهوىلىإمنهاعضومال

ا[]74ارضانفسهالعبددفنفكلما،ارضيةحجبوسبع،سماويةحجب

القلبوصل؛الثرىتصطالنفسدفنفإذاسماء،سماءقلبهسماأرضا؛

.العرشلىإ

يفارقهلاالذيالكلبكمثللهواهالمتبعمثلسبحانهذكرثم

علىاللهثيفارقهلاهذافهكذا،عليهلحملواتركهحالتيفياللهث

وراهبا.راغباالدنيا

أهلحالذكرفياخرهالىإأولهامنالسورةهذهأنوالمقصود:

928



بلية.كلأصللهوىوافالعشق،أمرهمإليهآلوما،والشهواتلهوىا

كانحتى،اللهيعبدراهبإسرائيلبنيفيكان)1(:ثابتبنعديقال

منشرفذاتبامرأةأتيوإنه،يديهعلىفيبروونيعوذهمبالمجانينيؤتى

حتىله،يزينالشيطانيزلفلمبها،فأتوه،إخوةلهاوكانجنت،قدقومها

قتلها،لهويزين،يخوفهيزللمحملهااستبانفلما،فحملتعليها،و

بعضأتىحتىرجل،صورةفيالشيطانفذهبودفنها،قتلها،حتى

فجعلرجلا،رجلاإخوتهابقيةأتىثم،الراهبفعلبالذيفأخبرهإخوتها،

،ذكرهعليكبرشيئاليفذكرات،تانيلقدوالله:فيقول،أخاهيلقىالرجل

إليه،الناسفسار،ملكهمإلىذلكرفعواحتى،لبعضبعضهمذلكفذكر

رفعفلما،فصلببه،فأمرفعل،بالذيلهمفأقر،صومعتهمناستزلوهحتى

فيه،لقيتكوهذا،لكزينتالذيأنا:فقال،الشيطانلهتمثلالخشبةعلى

سجدةليتسجد!نعم:قالخلصك؟ولك،أقولفيمامطيعيأنتفهل

إذقالالشتطن>كلثل:وجلعزاللهقولفهو،الرجلوقتل،لهفسجد.واحدة

المحفين(ربأددهاخافنيئنثبرىءإفيفلضاادنفالآتحقرل!دن!صن

16[.]الحشر/

سيرين،بنمحمدعلىدخلت)2(:عيينةأبيمولىواصلوقال

عنه.(611-511)صالخرائطيأخرجه(1)

.(611)صالخرائطيأخرجه2()
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ء،الشيقلة:قلت؟يمنعكوما:قاللا،:قلت؟تزوجتهل:ليفقال

الله.فرزقهله،شيءولاسيرينبنمحمدبناللهعبدتزوج:قال

خاصمت-ميسونةلها:يقال-إسرائيلبنيمنامرأةانحدثثم

يكتممنهماواحدكلوكان:قالفعلقاها.،إسرائيلبنيمنحبرينلىإ

فجاءا،:قال،تغتسلحائطفيأنهافأخبرامنها،يجدماصاحبهب[]74

فوارتالماء،منغمرادخلتتهما؛رأفلما.لحائطاعليهافتسورا

فأبتبالزور،عليكفشهدناغدونا،تفعليلمإنإنكلها:فقالانفسها،

دانيالعلىالوحينزلالحد؛عليهاليعام؛قربتفلماعليها.فشهدا

العشق.فتنةبعضفهذابتكذيبهما.

مصعبسمعت:قالعميربنالملكعبدعن)1(شعبةروبدوقد

:!النبيعنويذكرهالدعاء،هذايعلمناسعدكان:يقولسعدابن

القبر".عذابمنبكوأعوذالنساء،فتنةمنبكأعوذانياللهم"

عنليث،عنالضريرمعاويةأبوحدثنا)2(:عرفةبنالحسنوقال

إلامضىمنكفريكنلمإنه:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن،طاوس

أيضاهبقيمنكفروهوالنساء،قبلمن

"الاخلاقمكارمو"(،1!17)"القلوب"اعتلالفيالخرائطيطريقهمنأخرح(1)

ضعيف.وإسناده(،!39)

لجوزياوابن(،121-021!)"القلوب"اعتلالفيالخرائطيطريقهمنأخرح)2(

.(1!63)"الهوىذم"في
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عثمانابيعن،التيميسليمانعن)1(عيينةبنسفيانروىوقد

ما"!:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيزيدبنأسامةعن،النهدي

النساء".منالرجالعلىضرأبعديأمتيعلىتركت

اللهرسولقال:قالعليعن،يريمبنهبيرةعن)2(إسحاقأبووروى

".والنساءلخمراامتيعلىاخافمااخوفإن":!ي!

عنزيد،بنعليعنعيينةبنسفيانحدثناحرب)3(:بنعليوقال

قبلمنأتاهإلاقطأحدمنالشيطانايسما:قال،المسيببنسعيد

النساء.

جبير،بنسعيدعن،مسلمبنيعلىعن)4(حسينبنسفيانوروى

يا:قال؟الشجرةأكلعلىحملكما:لادمقيل:قالعباسابنعن

تضعولاكرها،إلاتحمللاعاقبتهاقدفإني:قالحواء،ليزينت!رب

مرتين.الشهرفيوأدميتهاكرها،إلا

إسرائيلبنيفتنةأول":غيرهأوعنهمااللهرضيعباسابنوقال

تخريجه.سبق(1)

97(،/41)بغداد"تاريخ"فيوالخطيب(،121)صالخرائطيالطريقبهذااخرجه2()

عليه.الكلاموسبق(.561-551)ص"الهوىذم"فيلجوزياوابن

وابن(،2661/)"لحليةا"فينعيموابو(،112)صالخرائطيالطريقبهذاأخرجه)3(

.(164)ص"الهوىذم"فيلجوزيا

0(441)8/("تفسيره"فيوالطبري(،221)صالخرائطيالطريقبهذاأخرجه(4)
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النساء".قبلمنكانت

وذلك،العشاقمصارعمناشتهرماالعشقمضرةمنويكفيقالوا:

.زمانكلفيموجو؟

للحكمنعقدونحنلقولها.الفرقةهذهبهاحتجتمابعضفهذا

لى.تعااللهبعونمستقلاباباالطائفتينبين

!!!
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عشرالسادسالبابا[75]

الفريقينبينالحكمفي

الطائفتينبينالنزاعوفصل

ويذميحمدوإنمامطلقا،يذمولامطلقا،يحمدلاالعشق:فنقول

فمتى،للمحبوبتابعلحبوالمرادها،تابعةالإرادةفان،متعلقهباعتبار

لم؛لذاتهيكبمالىإتوصلهوسيلةأو،لذاتهيكبمماالمحبوبكان

بحسبلذلكالمحبحالوصلاحتحمد،بل،محبتهفيالمبالغةتذم

محبته.قوة

لىتعاللهكلهاحبهقوىيصرفأنالعبدصلاحأعظمكانولهذا

محبوبه،فيوحد،وجوارحه،وروحه،قلبهبكلاللهيحببحيث،وحده

:المحبوبتوحيد:بابفي-لىتعااللهشاءإن-تيوسيأ،حبهويوحد

محبوبه،يتعددألا)1(المحبوبفتوحيد،بذلكإلاتصحلاالمحبةأن

الحبفهذاله،يبذلهاحتىحمب،بقيةقلبهفييبقىألاالحبوتوحيد

عينه.وقرة،ونعيمهالعبد،صلاحغايةفهوعشقا،:سميوإن

إليهاحبورسولهاللهيكونبانإلانعيمولا،صلاحلقلبهوليس

إلايحبفلا،اللهلمحبةتابعةاللهلغيرمحبتهتكونوأنسواهما،مما

.شمنساقطة"المحبوب00.المحبة"ان(1)

492



حلاوةبهنوجدفيهكنمن"ثلاث)1(:الصحيحلحديثافيكما،الله

يحبكانومنهما،سوامماإليهأحبورسو!ولهاللهكانمن:الايمان

اللهأنقذهاذبعدالكفرفييرجعأنيكرهكانومنلله،الايحبهلالمرءا

النار".فييلقىأنيكرهكمامنه،

إليهأحباللهيكونبانإلاالايمانحلاوةيجدلاالعبدأنفاخبر

لله؛كانتإنالمرءومحبة،محبتهمنهيرسولهومحبته،سواهمما

مضعفة،اللهلمحبةمنقصةفهي؛اللهلغيركانتوإن،اللهمحبةمنفهي

محبوبهلىإالاشياءلابغضكراهيتهتكونبأنالمحبةهذهوتصدقلها،

أشد.أوالنارفيلالقائهكراهيتهبمنزلة-الكفروهو-

محبةعلىيقدملاالانسانفإن،المحبةأعظممنهذاأنريبولا

بحيث،نفسهعلىباللهالايمانمحبةقدمفاذاشيئا،وحياتهنفسهب[]75

يكفر؛ولاالنار،فييلقىأنلاختارالنار؛فيوإلقائهالكفربينخيرلو

العشاقسائريجدهمافوقالمحبةوهذه،نفسهمنإليهأحباللهكان

لمنمثللاكما،المحبةلهذهنظيرلابل،محبوبهممحبةمنوالمحبين

النفس،علىفيهاالمحبوبتقديمتقتضيمحبةوهيبه،تعلقت

،والاجلال،والتعظيم،لخضوعوا،الذلكمالوتقتضيوالولد،،والمال

،مخلوقمحبةفيلهنظيرلاوهذاوباطنا،ظاهراوالانقياد،والطاعة

انس.حديثمن()43ومسلم2(،1،1)6البخاريأخرجه(1)
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.كانمنالمخلوقكانولو

كان؛الخاصةالمحبةهذهفيغيرهوبيناللهبيناشركمنولهذا

يئخذمنمنلئاسومر>:لىتعااللهقالكما،اللهيغفرهلاشركامشركا

[651]البقرة/(ئلهأشدحتاءامنوأواتذيناللهيحبوحهئمكحب؟اأندااللهدون

الانداداهلمنللهحباأشدامنواالذينأن:الايةمعنىأنوالصحيح

مخلوقمحبةيماثلهالالربهمالمؤمنينمحبةان:بيانهتقدمكمالأندادهم،

فينعيمفهو؛غيرهمحبةفيأذىوكل،غيرهمحبوبهميماثللاكماأصلا،

محبته.فيعينقرةفهو؛غيرهمحبةفيمكروهوكل،محبته

،للمخلوقالمخلوقمحبةفيهيالتيالامثاللمحبتهضربومن

مماذلكمثالو،المحبمنسبببلاوالتجنيوالهجر،،كالوصل

حقيقوهووأفحشه،الخطأأقبحمخطئفهوكبيرا؛علواعنهاللهيتعالى

والله،محبوبهمعادبهوقلة،نفسهمنهيإنماوالافة.والمقتبالابعاد

بخلقه.يقاسلافهو،الامثاللهعبادهيضربأننهىلىتعا

فاصحاب،سبحانهلهالامثالضربمنإلاابتدعمنابتدعوما

وماعنهالخبرفيالباطلةالامثاللهضربواالمبتدعالمحدثالكلام

الارادةفيالامثاللهضربواالمنحرفةالارادةصحابو،بهيوصف

وخطا.بدعةعلىوكلاهما،والطلب

ممدوحاعشقاكانأ[]76،ورسولهاللهيحبهبماتعلقإذاوالعشق
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:انواعوذلك،عليهمثابا

ويهيم،غيرهسماععنبسماعهيغنىبحيثالقرانمحبةأحدها:

تكوناللهمحبةقدروعلىمنه،سبحانهالمتكلمومراد،معانيهفيقلبه

كماعنه،لحديثوا،حديثهاحبمحبوبا؛احبفمن،كلامهمحبة

قيل)1(:

كتابي؟هجرتفلمحبيتزعمكنتإن
؟!خطابيلذيذمنورفبماتاملتاما

المحبفإن،محبتهعلامةمنوتعالىسبحانهذكرهمحبةوكذلك

وكذلك.بهيذكرهمنلىإفيحتاج،ينساهلابل،محبوبهذكرمنيشبعلا

انفعمنكلههذافعشق،وأحكامه،فعالهو،أوصافهسماعيحبمن

وعشق،النافعالعلمعشقوكذلك،العاشقسعادةغايةوهو،العشق

والصبر،،والشجاعة،والعفةلجود،وا،الكرممنالكمالأوصاف

منلكانتصورا؛صورتلوالصفاتهذهفإن،الاخلا!تىومكارم

منجملالكانت؛صورةالعلمصورولوبهاها،والصور،جملا

الانفسيناسبإنماالصفاتهذهعشقولكنوالقمر،الشمسصورة

تناسبإنماودينه،وكلامه،ورسوله،اللهمحبةنكما،الزكيةالشريفة

اردتفإذا،الدنيةالارضيةالارواحلا،الزكيةالسمائية،العلويةالارواح

22(.4)ص"الكافيلجوابا"فيالبيتان(1)
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العشقأنواعلم،ومرادهمحبوبهلىإفانظر؛وقدرهالعبدقيمةتعرفأن

.المذكورةالافاتمنشئفيهيعرضلاالمحمود

مفارقةعليهيترتبمحمود،عشقوهواخر،قسمهناهابقي

فيذهب،غيرهأوبموتفيفارقها،متهأو،امرأتهيعشقكمن،المعشوق

صبرإنالابتلاء،مننوعفهذاهو،كماالعشقويبقى،المعشوق

فاته؛وجزع،سخطوإن،الصابرينثوابنال؟واحتسب،صاحبه

درجةفوقفدرجته،والتسليمبالرضاالبلوىهذهقابلوان،وثوابهمعشوقه

له؟اللهاختيارحسنلىإنظرابالشكريقابلهاأنذلكمنعلىوالصبر.

هذاانعلمفاذا،لهخيراكانإلاقضاءللمؤمنب[]76اللهيقضيمافانه

له،قضاهالذيالخيرذلكعلىللهشكرهذلكاقتضى؛لهخيرالقضاء

المؤكدخبرهفيالمصدوقللصادقفليسلم،لهخيراكونهيعلملموإن

الاقضاءللمؤمناللهيقضيلابيل!نفسيوالذي":يقولحيث،باليمين

ضراءأصابتهوان،لهخيرافكانشكر،سزاءأصابتهإنله،خيراكان

)1(."للمؤمنالاذلكوليسله،خيرافكانصبر،

يقتضيوذلك،لهخيرالقضاءذلكأنيعتقدأنبامرهالعبدوايمان

التوفيق.وبالله،وقدرهقضاهمنشكر

!!!

.سنانبنصهيبحديثمن)9992(مسلمأخرجه(1)
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عشرالسابحالباب

للوصالىالجميلةالصورةتخيراستحبابفي

ورسولهاللهيحبهالذي

وماوالاماء،الزوجاتمنلعبادهاحلماذكرهعقيبتعالىاللهقال

!ممنالذجتسننتهدي!مولكخليبينالمحهيريد>:عليهمحرم

ولريدعلتحخشوبأنيريدوالله!حيهصعليمواللهعلتكتمويضوب

عنتميخففأنللهمتلاعظيما!لرلدتميلواأنتالشحهويتبعونالذلى

ذكركماالنساء،عنيصبرلا:اي-28[26]النساء/<ضعيفاالإنسمنوظق

]النساء/28[.<ضيفاالانسمن>وظقابيهعنطاوسابنعنالثوري

السلف.منواحدغيرقالوكذلكيصبر.لمالنساءلىإنطرإذا:قال

يوجبماتوجبنلابد،غالبةالبابهذافيالشهوةكانتولما

الشهواتمتبعيانفاخبر،مرتينالتوبةذكرلىوتعاسبحانهكرر؛التوبة

يريدانه:لىوتعاسبحانهواخبرعظيما،ميلايميلواانعبادهمنيريدون

النساءاطايبمنلناطابماننكجنلنافاباجلضعفنا،عناالتحفيف

شئنا.بماالاماءمننتسرىنواربعا،

يحلبماجهلحالة:احوالئلائةالبابهذافيلهالعبدكانولما

سبحانهقابلصبر؛وقلةضعفوحالة،وتفريطتقصيروحالة،ويحرمله
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وضعفه،بالتوبةوتفريطها[]77وتقصيره،والهدىبالبيان5عبدجهل

بالتخفيف.صبرهوقلة

معمر،ابوحدثنا:لابيهالزهد")1("كتابفيأحمدبناللهعبدوقال

:قالعنهاللهرضيمالكبنانسعن،ثابتعنعطيةبنيوسفحدثنا

النساء،اليوحبب،الصلاةفيعينيقرة"جعلت!:اللهرسولقال

الصلاةحبمنأشبعلاوأنا،يروىوالظمان،يشبعالجائع،والطيب

.الزيادةهذهبدون)2(مسلمصحيحفيواصله،والنساء"

عنهااللهرضيعائشةعن،عروةحديثمن)3(:مسلمصحيحوفي

جويريةوقعت؛المصطلقبنيسبايالمجي!اللهرسولأصابلما:قالت

او-،الشماسبنقيسبنلثابتالسهمفيضرارأبيبنالحارثبنت

يراهالا،حلوةجميلةامرأةوكانتنفسها،علىفكاتبت-لهعملابن

قالت:كتابتها.علىتستعينهلمج!اللهرسولفاتت،بنفسهأخذتإلاأحد

والنسائي(،281)3/احمدمنهالاولالشطرروىوقد.المطبوعفياجدهلم(1)

فيالحافطوحسنهانسعنثابتعنالمنذربيأسلامطريقمن(156)7/

.(611)3/التلخيص

فيه.أجدهلم2()

منو(592-492)2/هشامابنسيرةفيكماإسحاقابنرواهوقد،مسلميروهلم)3(

فيوالبيهقي(،051)صالقلوباعتلالفيلخرائطيوا3193(،)داودأبوطريقه

.(05-4/94)النبوةدلاثل
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ناوعلمتفكرهتها،،الحجرةبابعلىرايتهاانإلاهومااللهفو

بنتجويريةانا!اللهرسوليا:فقالت،رايتمامنهايرىلمجي!اللهرسول

يخفلمماالبلاءمنأصابنيوقد،قومهسيدضرارأبيبنالحارث

له-عملابناو-الشماسبنقيسبنلثابتالسهمفيفوقدت،عليك

وما:قالتذلك؟"غيرفيلكفهل":قال.استعينهلمجي!اللهرسولفجئت

قد!اللهرسوليانعم:قالت"وأتزوجك،كتابتكأقضي":قالهو؟

بنتجويريةتزوج!ك!ي!اللهرسولان:الناسلىاالخبروخرج،فعلت

يهم،بأيدمافأرسلوا!ك!يط،اللهرسولأصهار:الناسفقال،لحارثا

فما،المصطلقبنيمنبيمخأهلمئةإياهابتزويجهأعتقفلقد:قالت

منها.قومهاعلىبركةأعظمكانتامراةأعلم

جلولاءيومسهميخرجعنهما:اللهرضيعمر)1(بناللهعبدوقال

فقبلتها.إليهاقمتاننفسيملكتفما،فضةإبريقعنقهاكأنجارية

اللهرسولقدم:قالعنهاللهرضيأنسحديثمن)2(الصحيحينوفي

بنتصفيةجماللهذكر،الحصنعليهاللهافتتحفلماخيبر،ب[]77كليط

لنفسه،لمجيطاللهرسولفاصطفاهاعروسا،وكانتزوجها،قتلوقد،حيي

نطعفيحيساصنعثمبها،فبنىالروحاء،سدبلغاحتىبهافخرج

.(151)صالخرائطيأخرجه(1)

.(5631)ومسلم،(1،371124)ريالبخا(2)
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وليمةتلكفكانت"حولكمناذن"لمجي!:اللهرسولقالثمصغيرٍ،

لمجواللهرسولفرأيت،المدينةلىإخرجناثم،صفيةعلى!اللهرسول

لهصِو
صفيةفتضع،ركبتهفيضعبعيرهعنديجلسثم،بعباءةوراءهلهايحوي

تركب.حتىركبتهعندرجلها

جاريةدحيةسهمفيوقع:قالالقصةهذهفيداود)1(أبيوعند

سليم،أملىإدفعهاثم،أرؤسبسبعة!ماللهرسولفاشتراها،جميلة

حعى.بنتصفيةوهيبيتها،فيوتعتدوتهيئها،تصنعها،

يزيدبنخالدومعهمروانبنالملكعبدحج)2(:عبيدةأبووقال

عظيموكان،المعدودينقريشرجالمنهذاخالدوكان،معاويةبن

الزبيربنتبرملةبصرإذ،بالبيتيطوفهوفبينا،الملكعبدعندالقدر

رادفلمامتمكنا،وقوغابقلبهووقعتشديدا،عشقافعشقها،العوامبن

الملكعبدبقلبفوقععنه،بالتخلفخالدهم؛القفولالملكعبد

بنترملة!المؤمنينأميريا:فقال،أمرهعنفسأله،إليهفبعث،تهمة

بيماإليكأبديتماوالله،عقليفأذهلت،بالبيتتطوفرأيتهاالزبير،

والسلو،تقبلهفلم،عينيعلىالنومعرضتولقد،صبريعيلحتى

ما:وقالذلك،منالتعجبالملكعبدفأطال.منهفامتنع،قلبيعلى

)7992(.رقم)1(

-671)صلهوىاذمفيلجوزياوابن(،531-521)صالخرائطيأخرجه2()

681).
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تعجبكمنتعجبالاشدنيفا:قال،مثلكيستاسرالهوىإن:أقولكنت

:الناسمنصنفينمنإلايتمكنلاالهوىإن:أقولكنتولقد.مني

.لاعرابواالشعراء

ووصفهن،النساء،فيالفكرقلوبهمألزموافإنهمالشعراءأما

دفععنقلوبهمفضعفتالنساء،ا[]78لىإطبعهمفمال،والغزل

منقادين.إليهفاستسلموا،الهوى

غيرعليهالغالبيكونفلا،بامرأتهيخلوأحدهمفانالاعرابوأما

منهم.فتمكن،الهوىدفععنفضعفوا،شئعنهيشغلهولالها،حبه

الاثمركوبعنديوحسنت،الحزموبينبينيحالتنظرةرأيتفما

.هذهنظرتيمثل

ماوالله:فقالبك؟بلغقدهذاأوكل:وقال،الملكعبدفتبسم

يخطبالزبيرآللىإالملكعبدفوجههذا،وقتيقبلالبليةهذهعرتني

فطلق!نساءهيطلقأوواللهلا:فقالتذلك،لهافذكرواخالد،علىرملة

)1(:يقولوكان،الشاملىإبهاوظعن،عندهكانتاامرأتين

قرباحبيبتنامنيوبمكلوفيليلةكلفيالشوقيزيدأليس

الكرباعنيفرجتإلاالدهرمنتذكرانهاساعةمنماخليلي

"الادابزهرو"34(،4/)17"نيالاغا"فييزيدبنلخالدالأبياتهذهبعض(1)

2(،282/)"البصريةلحماسةاو"(،1/054)للمبرد"و"الكامل393(،/1)

2(.42،252)2/"الاعيانوفياتو"(،1421)3/الادباء"معجمو"
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كلباأخوالهاأحببتأجلهاومنلحبهاطراالعوامبنيأحب

قلباولاجولخلخالالرملةرىولاالنساءخلاخيلتجول

علىالبعثضربإذاكانمروانبنبشرأن)1(:الخرائطيوذكر

سمرئم،كرسيعلىاقامه؛بمركزهاخلقدوجدهثم،جندهمناحد

يتشحطيزالفلا،رجليهتحتمنالكرسيانتزعثم،الحائطفييديه

بعرسعهدحديثعاشقرجلعلىالبعثضربوانه،يموتحتى

فيكتبثمكتابا،عمهابنةلىإكتب؛مركزهفيصارفلما،عمهابنة

أسفله:

مسمارالكففيذابعديرىوأنعقوبتهاوبشرمخافةلولا

زواراشتاقماإذاالمحبإنزرتكمثمثغريلعطلتإذا

أسفله:فيكتبتثمعنه،أجابته؛الكتابعليهاوردفلما

ولوالعقابيخشىالذيالمحبليس

ب[]78النارفجوةفيعقوبتهكانت

يفزعهشئلاالذيالمحببل

الدارفييهواهومنيستقرأو

دخلحتىقبلوهذا!بعدالحياةفيخيرلا:قالالكتابقرأفلما

288(.287،/1)"الزهرة"فيوالشعرلخبروا3(،50-403)ص"القلوباعتلال"(1)

الاصمعي.عنهنامماباطول31(3-0)2/أماليهفيليالقاورواهما
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أدخل؛غدائهمنفرغفلما،غدائهوقتفيمروانبنبشرفاتىالمديت"،

:فقالالنداء؟سمعتأما؟ثغركتعطيللىإدعاكالذيما.فقال،عليه

منلكوهل!ويلك:فقال.عاقبتوإما،عفوتفاما،عذرياسمع

خط!غلاميالكما.أولى:فقال،عمهابنةوقصةقصتهعليهفقصعذر؟

عمك.بابنةلحقوا،درهمالافعشرةوأعطه،البعثمناسمهعلى

(1)لمساوهولهوىباقلبيوعذبنائمالشوقليأهدىومنسهرت

لمظاأنتحبكمفيلامنيلمنقائلأنامتىحتىفواحسرتا

وأكاتمالحشاشوقيوأدفنوأسرهالهوىأخفيمتىوحتى

لائمليعذرأوواشليفعلتيبمساءسركمقدالذيأريد

2(:اخر)اطوقا

أفديهاالاحشاءفيالحبجوىومنتجنيهامنأقاسيمابهالابي

فيهالاقيتهماالوجدمنتلقىبانأسرلاانييعلموالله

وأبكيهاطوراكبديعلىأبكيفيتركنيأبكيكماا)بكاءخوف

بعثامروانبنالملكعبدضرب)3(:الكلبيهشامبنالعباسوفال

والله:قالبدمشقوهوليلةذاتكانإذاحتى،سنينفأقاموا،ممناليلىإ

."زيا،بنلحسيناانشدني":وقبلها3(50)ص"القلوباعتلال"فيالاجات(1)

03(.5)صالسابقالمصدرفيالابيات2()

.(64،47)2/المجالسبهجةفيوالشعرلخبروا272(.)صالخرائطياخرجه)3(
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الذي؛البعثفييقولونماالناسولاسمعن،دمشقمدينةالليلةلاعسن

هوإذاأزقتهابعضفيهوفبينا!أموالهمغرمتهمو،لهمرجافيهأغزيت

مضجعهالىإانصرفتفلماإليها،فتسمع،تصليقائمةامرأةبصوت

نأأسألك،الرغبومعطي،الكتبومنزل،السحبمسيراللهم:قالت

تحكمنأ[]97وأسألك،عينيبهوتقرهمي،بهفتكشف،غائبيتؤدي

:تقولأنشأتثمهذا،بنافعلالذي،مروانبنالملكعبدوبينبيني

موجعلقلبيحزنرقنيوتدمعفالعينالليلهذاتطاول

يتقطعلجوىبافؤاديوباتنجومهأرعىالليلأقاسيفبت

يطلعحينكوكبابعينيلمحتمغيبهفيكوكبمنهاغابإذا

يتصدعحسرةفؤاديوجدتبينناكانالذيتذكرتماإذا

ويطمعيومكللقاهيرجيلحبيبهذاكرحبيبوكل

فيسمعالعباديدعوالذيفأنتصبابتيمنترىمافرجالعرشفذا

تلأعالشراسيفبينحاجةعلىدعوةوالضرالسراءفيدعوتك

منزلهذا!نعم:قال؟المنزلهذاتعرف:لحاجبهالملكعبدفقال

كمسألأصبحفلما،زوجته:قال؟منهالمراةفما:قال.سنانبنيزيد

أشهر.ستة:قالوازوجها؟عنالمرأةتصبر

جبيربنسعيدعن،حكيمبنيعلىعن*1(،حازمبنجريروقال

-السراج:بنحوهجبيربنالسائبعنوأخرجه(.841-831)صالخرائطيأخرجه(1)
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طافثم،درتهأخذأمسى؛إذاعنهاللهرضيالخطاببنعمركان:قال

مرإذ؛يعسليلةذاتهوفبينا،أنكره؛ينكرهشيئارأىفإذا،بالمدينة

:تقولوهي،سطحعلىبامرأة

ألاعبهخليلألارقنيوجانبهواخضلالليلهذاتطاول

جوانبهالسريرهذامنلكركغيرهربلااللهلولافوالله

مراكبهتنالأنبعليكرمويكفنيلحياءواربيمخافة

لقيتماالخطاببنعمرعلىلهان:وقالتالصعداء،تنفستثم

مغيبةامرأةلىإيأتيالذيهذامن:فقالتالدار،بابفضرب،الليلة

لوواللهأما:قالتعليها؛أكثرفلما،فأبت!افتحي:فقال؟الساعةهذه

فأنا،افتحيب[]97:قالعفافها؛رأىفلمالعاقبك،؛المؤمنينميربلغ

صوته،بهافرفع!المؤمنيناميرنتما،كذبت:قالت،المؤمنينأمير

فاعادتقلت؟كيف!هيه:فقال،لهففتحتهو،آنهفعرفتلها،وجهر

لىإفبعثوكذا،كذا،بعثفي:قالت؟زوجكاين:فقال،قالتماعليه

اذهب:قال؛عليهقدمفلما،فلانبنفلانسرحأنلجند:اذلكعامل

المرأةتصبركم!بنيةاي:فقال،ابنتهحفصةعلىدخلثم.أهلكلىإ

الصبر،ينفدالرابعوفي،وثلاثة،واثنينشهرا،:قالتزوجها؟عن

283(.-282)صالهوىذمفيلجوزياوابن(،641)2/العشاقمصارعفي

.(922)صلمستجادوا(،2091/)ئللاوااوانظر
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للبعث.أجلاذلكفجعل

فانهأشهر،أربعةالإيلاءمدةلىوتعاسبحانهاللهلجعلمطابقوهذا

قوةتحتملولا،الاربعةبعديضعفالمرأةصبرأنعلملىوتعاسبحانه

الاربعةبعدوخيرها،للموليأجلافجعلها،المدةهذهمنكثرصبرها

الاربعةمضتفإذا،نكاحهفسختشاءتوان،معهأقامتشاءتإن

صبرها.عيلأشهر

الشاعر)1(:قال

الصبريجبولمطوعاالبكاأجابوالبكابعدكالصبردعوتولما

!!!

فينسبةوبلا(،161)ص"ديوانه"فيالاحنفبنللعباسوهو.شمنساقطالبيت(1)

2(.70)ص"الصبابةديوان"
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عشرالتامقالباب

الوصالكمالفيلمحبينادواءأنفي

لمينالعارباباحهالذي

لىإالوصولويسردواء،داءلكللىوتعاسبحانهاللهجعلوقد

واستعان،لهاللهشرعهبماالتداويأرادفمنوقدرا،شرعاالدواءذلك

بماالدواءطلبومنالشفاء،صادف؛بابهمنالامرتىوبالقدر،عليه

وكان،المداواةطريقأخطأفقد-قدرابهامتحنهوان-شرعامنهمنعه

ابنعنطاوسحديثتقدموقد،منهأعظمبداءداءمنكالمتداوي

مثلللمتحابيزيرلم":قالانه!ي!النبيعنعنهمااللهرضيعباس

")1(.النكاح

ان:الأدويةمواضعةفيوغيرهمالاطباءمنالعقلاءيراتفقوقد

البدنين.والتصاقالزوجينالتقاءفيالداءهذاشفاء

جابرعنالزبيرأبيحديثمن)2(:صحيحهفيمسلمروىوقد

فقضى،زينبفاتى،امرأةرأى!اللهأ[08]رسولانعنهاللهرضي

صورةفيوتدبر،شيطانصوررفيتقبل7المر"ان:وقالمنها،حاجته

يجههتخرتقدم(1)

.(041)3برقم(2)
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مايردذلكفان؛أهلهفليات،فاعجبتهامريبم،أحدكمرأىفاذا،شيطان

".نفسهفي

مسلمأبيعنمسلمبنشرحبيلعن)1(،عياشبنإسماعيلوذكر

شبابكمزوجوا!خولانمعشريا:يقولكانأنهاللهرحمهالخولاني

ليسأنهواعلمواعدتها،لهافاعدوا،عارمأمرالغلمةفان،ياماكمو

له.إذنفلاأحدعليهاستاذنإذاانهيريد.إذنلمنعط

لحسيناولدمنورجلا،عثمانولدمنرجلاأن)2(:العتبيوذكر

ورقة،أحدهمافاخذسرحةتحتفنزلالهما،موضعايريدانخرجا

عليها:فكتب

شفاءفيهوالصدقبصدقحياسربالغيثخصصتخبرينا

الاخر:وكتب

اللقاء؟الحبيبمنويشفيبالحبألممنالمحبيموتهل

ذلك:تحتمكتوباوجدارجعا؛فلمامضيا،ثم

خفاءفيهعليكيوماليسعماالسرحسؤالكجهلاإن

شفاءاللقاءلذةسوى!بالحبمنالمحبللعاشقليس

.(911)صالخرائطيأخرجه(1)

9(.980،)صالبدائهوبدائع92(،28،)صالغرباءدبفيلابيات1والخبر)2(
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)1(:العدويجعفرأبووقال

لخمرالذةمنالندمانسكرإذاومفصليلعظميأروىالهوىلسكر

بالثغريقرعالثغرصوتتراجيعونقرهاالمثانيقرعمنوأحسن

الصبريجبولمطوعاالبكاأجابوالبكابعدكالصبردعوتولما

؛الجماعأرادإذاسعدبنالليثكان)2(:صالحبناللهعبدوقال

،ذاكإذيلبسهوكان،البركانلهيقالبثوبودعا،دارهفيمنزلفيخلا

اهلهغشيإذاوكانامرا،يريدانهعلم؛المنزلذلكفيخلاإذاوكان

مدخلهعليوسهل!صدرهليوارفع!أصلهليشداللهم:يقول

فيتقاتلب[08]لحةصاذريةليوهب!لذتهوارزقني!ومخرجه

منه.ذلكيسمعفكانجهوريا،وكان:قال!سبيلك

:قالبياحدثني:قالوثيمةبنعمارةحدثنا)3(:الخرائطيوقال

يرقد،لاذكرهوكان،وعفةصلاحاقريشخيارمنربيعةبناللهعبدكان

معهتلبثفلا،المرأةيتزوجوكانشرا،ولاخيرالقريثريشهديكنفلم

بالوفياتفيلوا1و(،1/921)لمحبوب1والمحبفيكيغلغلابنالابيات(1)

.(702)صالصبابةوديوان(،1/671)القصرودمية(،104)8/

67(.)صالصبابةديوانفيوالخبر(.911)صالخرائطيأخرجه2()

.(911)صالقلوباعتلالفي)3(
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ما:سلمةأبيبنعمربنتزينبفقالتأهلها،لىإتهربحتىأياماإلا

يمنعهفما:قالتيطقنه،لاإنهنلها:قيل؟عمهنابنمنيهربنلهن

:قال!الفرجالفخمةالعجز،الكبيرة،الخلقالعظيمةواللهفأنامني؟

الولد.منستةلهوولدت،عليهفصبرتفتزوجها،

المنكدر:بنمحمدعنمعبد،بنزهرةعن1(،سعد)بنرشدينوقال

لاهلي.صلاحافيهفإن!ذكريليقواللهم:صلاتهفييدعوكانانه

سيرينبنمحمدعن،حسانبنهشامعن)2(،زيدبنحمادوقال

لىإامرآلهفرافعتهكثيرا،شبقاوكان،غلاممالكبنلأنسكان:قال

والليلة.اليومفيستةعليهالهففرض،أطيقهلا:وقالت،أنس

ادم،اللهخلقلما:قالالحذاءخالدحدثنا)3(:عاصمبنعليوقال

!ادمياحواء:لهفقالت،زوجكلىإاسكن!ادميا:لهقالحواء؛وخلق

منه.زدناهذا!أطيبما

ليلةفيطافالسلامعليهماداودبنسليمانأن)4(:الصحيحوفي

.امرأةتسعينعلىواحدة

.(021-911)صالخرائطيأخرجه(1)

7(.10)الكبيرفينيو]لطبرا(،021)صالخرائطيأخرجه2()

.(021)صالخرائطيأخرجه)3(

.(54)23ومسلم(،132)7/البخاريأخرجه(4)
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فينسائهعلىيطوفكان!ي!اللهرسولان)1(:الصحيحينوفي

واحد،بغسلعليهنيطوفكانوربما،نسوةتسعوهنالواحدةالليلة

منهن.واحدةكلعنديغتسلكانوربما

فيالاسلامأمرمنالعزوبيةلي!س:اللهعبدابوقال:المروذيوقال

بنبشرتزوجولو،تسععنومات،عشرةأربعتزوج!ي!النبيشيء،

ولا،حجولاغزو،يكنلم؛الننكاحالنالصتركولو،أمرهتملحارثا

ومات،شئأ[81]عندهمومايصبحع!يمالنبيكانوقدكذا،ولاكذا

فمن)2(،التبتلعنوينهى،عليهويكث،الننكاجيختاروكانتسع،عن

قدحزنهفيويعقوب.الحقغيرعلىفهوع!ي!النبيسنةعنرغب

فإن:لهقلت)3(.النساء"لياحبب":قالع!يموالنبي،لهوولد،تزوج

فما.،..العيالصاحبلروعة:قالانهعنهيحكىأدهمبنإبراهيم

بنياتفيوقعت:وقال،بيصاححتى)4(،الحديثأتمأنقدرت

بينالصبيبكاء:قالثمصحابه،ولمجيممحمدعليهكانماانظر،الطريق

المتعبديلحقأينوكذا.كذامنأفضلالخبزمنهيطلبأبيهيدي

كلامه.انتهى؟العزب

أنس.حديثمن3(0)9ومسلم2(،)68البخاري(1)

.وقاصأيبنسعدحديثمن(041)2ومسلم5(،0)73البخاريأخرجه2()

يجه.تخرتقدم3()

فيه".أناماجميعمن"أفضل:تتمته(4)
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فقالتامرأته؟مجامعةالزوجعلىيجبهلالفقهاء:اختلفوقد

تركه،شاءوان،استوفاهشاءفانله،حقفانهذلك،عليهيجبلا:طائفة

تركها)1(.شاءوإنسكنها،شاءإندارا،استاجرمنبمنزلة

،يردهوالقياسوالعرفوالستةوالقرآن،الأقوالأضعفمنوهذا

بالمع!وبث(علئهنالذىمثل>ولهن:قاللىوتعاسبحانهاللهفان،القرآنأما

لجماعاكانفإذاعليها،الذيمثلالحقمنللمرأةانفاخبر]البقرة/228[

فانهوأيضا،القرانبنصالزوجعلىلهاحقفهوعليها؛للزوجحقا

ضدومن،بالمعروفالزوجاتيعاشرواانالازواجأمرلىوتعاسبحانه

تزيدأو،الرجلشهوةتعدلشهوتها،شابةعندهيكونأنالمعروف

زعم:ومن،واحدةمرةالوطءلذةيذيقهاولا،مضاعفةبأضعافعليها

أباجإنمالىوتعاسبحانهوالله.عليهرداطبعهكفاه؛المعروفمنهذاأن

لى:تعافقال،غيرهعلىلا،الوجههذاعلىنسائهمإمساكللأزواج

22[.9/]البقرة(ب!حسؤأوقترلتمبمغسوف>فإشساكم

لهاليستقز؛واحدةمرةالعمرفيوطؤهاعليهيجب:طائفةوقال

اخر،وجهمنباطلوهو،الاولالقولجنسمنوهذا.الصداقبذلك

العقدفيدخلوالصداق،بالمعروفالمعاشرةهوإنماالمقصودفان

بالننكاجالمقصودفوجوبالسفاج،وبينبينهوفرقا،لحرمتهتعظيما

.تمنساقطةتركها"ه..استوفاهشاء"فان(1)
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.الصداقوجوبمنأقوى

أشهرأربعةكلفيبطأهانب[81]عليهيجب:ئالثةطائفةوقالت

تربصليللموأباجلىوتعاسبحانهاللهبأنذلكعلىواحتجوا،مرة

شاءتوإنغنده،تقيمانشاءتإن،ذلكبعدالمراةوخيرأشهر،اربعة

للزوجيجعللم؛ذلكمنأكثرالوطءفيحقلهاكانفلو.تفارقهأن

.المدةتلكفيتركه

أيضافليس؛قبلهاللذينالقولينمنأقربكانوانالقولوهذا

الايلاءمدةجعلماووعليهاهلهاالذيالمعروفغيرفإنه،بصحيح

تركلىإيحتاجقدالرجلفان،للأزواجسبحانهمنهفنظراأشهر؛أربعة

اشتغالأونفس،راحةأو،تأديبأوسفر،منلعارضمدةامرأتهوطء

ذلكمنيلزمولاأشهر،أربعةأجلالهلىوتعاسبحانهاللهفجعل،بمهم

.مرةأشهراربعةكلفيمؤقتاالوطءيكونان

ينفقكما،بالمعروفبطاهاأنعليهيجببل:أخرىطائفةوقالت

المعاشرةعمدةهذابل،بالمعروفويعاشرهاويكسوها،عليها،

،بالمعروفيعاشرهاأنلىوتعاسبحانهاللهمروقدومقصودها،

إذاوطأيشبعهاأنوعليهقالوا:ولابد.المعاشرةهذهفيداخلفالوطء

لى-تعااللهرحمه-شيخناوكانقوتا.يشبعهاأنعليهكما،ذلكأمكنه

.ويختارهالقولهذايرجح

وعلق،فيهورغبالدواء،هذااستعمالعلى!النبيحضوقد
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)1(."صدقةأحدكمبضعوفي":فقال،لفاعلهصدقةوجعلهالاجر،عليه

هذاذكرثم،المباضعةفيالترغيبهذا:علىالنسائيتراجمومن

وحصول،لحبيبةالىإالاحسانوكمال،اللذةكمالهذاففي،لحديثا

عنها،الرديئةأفكارهاوذهاب،النفسوفرح،الصدقةوثوابالأجر،

،المزاجواعتدال،لجسماوخفةوغلظها،كتافتهاوذهاب،الروجوخفة

حسنا،وجهاذلكصادففإن،الرديئةالموادودفع،الصحةوجلب

اللذةفذلك؛للثوابواحتسابا،تامةورغبةوافرا،وعشقادمثا،وخلقا

تكمللا]182[فانهاكمالها،وافقتإذاولاسيماشيء،يعادلهالاالتي

لىإبالنظرالعينفتلتذ،اللذةمنبقسطهالبدنمنجزءكلياخذحتى

بتقبيله،والفم،رائحتهبشموالأنف،كلامهبسماعوالأذن،المحبوب

منوتقابلهلذتها،منتطلبهماعلىجارحةكلوتعتكف،بلمسهواليد

متقاضية،إليهمتطلعةالنفستزللم،شئذلكمنفقدفان؛المحبوب

.السكونكلتسكنفلاله،

لى:تعااللهقالإليها،النفسلسكونسكنا؛المراةتسمىولذلك

2[.1]الروم/<إليهالتشكوأردتجاأنفسنكممنلكمءاياته-ا!خلقوِمن>

طبيعي،اخرولسبب،الليلجماععلىالنهارجماعفضلولذلك

،السكونمنحظهاوتطلب،،لحواسافيهتبردوقتالليلأنوهو

ذر.أبيحديثمن(001)6مسلماخرجه(1)
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لكمجعلوهوالن!>:لىتعاقالكما،لحركاتاانتشارمحلوالنهار

لى:تعاوقال47[،الفرقان/أ(نشوراالنهاروجعلسباتاوالؤملاسمااليل

النعمةوتمامأيونس/67[<فيهلشتكنوااقلليجعلئذىهو>

،اللذةهذهواحتساب،بذلكلىتعاربهبرضاالمحبفرحةذلكفي

بها.ميزانهتثقيلورجاء

وبينالرجلبينيفرقأنالشيطانلىإشيءٍأحبكانولذلك

فيكما،بالحرامصاحبهعنمنهماكلتعويضلىإليتوصل؛حبيبه

".الطلاقاللهإلىالحلالابغض":!ي!عنه(1)السنن

إبليسان"ع!ي!م:النبيعنجابرحديثمن)2(مسلمصحيحوفي

منزلةمنهفأقربهم،الناسفيسراياهيبثثمالماء،علىعرشهينصب

فيقول،يتوب:فيقولزنى،حتىبهزلتما:أحدهمفيقول،فتنةأعطمهم

:ويقول،ويلتزمهفيدنيه،أهلهوبينبينهفرقتحتىبهزلتماالأخر:

."!أنتنعم!أنتنعم

شيءأبغضكان؛ورسولهاللهإلىشيءٍأحبكانلماالوصالفهذا

أبوواخرجهعمر.ابنحديثمن2(10)8ماجهوابن2(،)178داودأبوأخرجه(1)

المرسل.حاتمأبوورجحمرسلا،محاربعن32(2)7/والبيهقي2(،)177داود

2(.040)الارواءانظر،ضعيفلحديثوا

28(.)13رقم)2(
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التيالمحبةاللهفيالمتحابينبينالتفريقفييسعىفهو،اللهعدوإلى

ويسخطها،اللهيبغضهاالتيالمحبةفيالاثنينبينويؤلف،اللهيحبها

يصيرحتىالحالبهمويرتقي،وعسكرهب[]28جندهمنالعشاقكثرو

ويؤلف،الفواحشلهمويزينلهم،يقود،وعسكرهمجندهممنهو

قيل)1(:عليها،كمابينهم

سيرتهمنظهرماوقبحنخوتهفيإبليسمنعجبت

لذريتهقواداوصارسجدةفيآدمعلىتاه

انفعلىإالعشقمظنةهمالذينالشباب!يمالنبيارشدوقد

رسولقال:قالمسعودابنحديثمن)2(:الصحيحينففي.أدويتهم

أغضفانه،فليتزوج؛الباءةمنكماستطاعمن!الشبابمعشريا":!يمالله

".للفرجوأحصنللبصر،

الاعمش،عن،معاويةأبوحدثناعبيد)3(:أبوذكرهآخرلفنلوفي

..."بالباءةعليكم"لمج!:النبيعناللهعبدعن،علقمةعن،ابراهيمعن

العزبأمريقتضيالاولفان،فرقاللفظينوبين،لحديثاوذكر

أسماءمناسم:والباءة،بالباءةالمتزوجأمريقتضينيوالثا،بالتزويج

.(1،32/3521/)والتبيينالبيانفينسبةوبلا3(.51)صديوانهفينواسلابيالبيتان(1)

.تقدموقد(،0041)ومسلم(،5605)البخاري(2)

عنه.85()صالخرائطياخرجه)3(
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بالوطء،الباءةفسرت"فليتزوجالباءةمنكماستطاعمن":وقولهالوطء،

هذا:علىالمعنىإذ؛الاولالتفسيرفييناولا،النكاحبمؤنوفسرت

وجاء"لهفانهبالصومفعليهيستطعلمومن":قالثمالباءةمؤن

الأمر.لهذاوضعالذي؛فيالشاالدواءلىإفارشدهم

شهوةيكسرفانه،الصوموهوالبدللىإالعجزعندعنهنقلهمثم

بكثرةتقوىالتبهوةهذهفإن،الشهوةمجاريعليهاويضيق،النفس

والصومتوليدها،فييزيدانوكيفيتهالغذاء،فكمية،وكيفيتهالغذاء

إلاالصومأدمنمنوقل،الفحلوجاءبمنزلةفيصير،ذلكعليهايضيق

لهاواعتدايعدلها،المشروعوالصومجدا،ضعفتأو،شهوتهوماتت

والغلمةالعنةوهما،مذمومينطرفينبينووسط،سيئتينبينحسنة

:الاعتدالعنخارحوكلاهما،المفرطةالشديدة

ذميمالامورقصدطرفيكلا

بينوسطأ[]83كلهاالفاضلةوالاخلاقاوساطها"الامورخيرو"

انحرافين،بينوسماالمستقيمالدينوكذلك،وتفريطإفراططرفي

إذاالنزاعمسائلفيالصوابوكذلك،بدعتينبينوسطالسنةوكذلك

وليس،المتباعدينالطرفينبينالوسطالقولفهو؛بهتحظىأنشئت

التوفيق.وبالله،لهنقصدلمفانا،لجملةاهذهتفصيلموضعهذا

!!!
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عشرالتاسحالباب

الجمالىفضيلةذكرفي

حالىكلعلىإليهالنفوسوميل

هولجمالوا،وباطنظاهر:قسمينينقسملجمالاأناعلم

والعفة،لجود،وا،والعقل،العلمجمالوهو،لذاتهالمحبوب

وموضع5عبدمناللهنظرمحلهوالباطنلجمالاوهذا،والشجاعة

صوركم،ينظرالىلاالله"ان)1(:الصحيحلحديثافيكما،محبته

".وأعمالكمقلوبكمالىينظرولكن،وأموالكم

ذاتتكنلموان،الظاهرةالصورةيزينالباطنلجمالاوهذا

مابحسبلحلاوةوا،والمهابة،لجمالامنصاحبهفيكسو،جمال

وحلاوة،مهابةيعطىالمؤمنفإن،الصفاتتلكمنروحهاكتسبت

،بالعيانمشهو؟امروهذا.أحبهخالطهومنهابهراهفمن،إيمانهبحسب

أحلىمنلجميلةاالاخلاقذا،الحسن،الصالحالرجلترىفانك

منحظارزقإذاولاسيما،جميلغيرأوأسود،كانوان،صورةالناس

وتحسنه.،الوجهتنورفانها،الليلصلاة

فقالت:ذلك،فيلهافقيل،الليلصلاةتكثرالنساءبعضكانوقد

ههريرةأبيحديثمن2(564)مسلماخرجه(1)
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نأعلىيدلومما.وجهييحسنأنأحبناو،الوجهتحسنإنها

تعظيمعنتنفكلاالقلوبأنالظاهر:منأحسنالباطنلجمالا

إليه.لميلوا،محبتهو،صاحبه

فصل

بعض،عنالصوربعضبهااللهخصفزينةالظاهر؛لجمالاماو

مهومايشاءالحققفى>يزلدفيها:لىتعااللهقالالتي؛الخلقزيادةمنوهي

والقلوب.لحسنةاوالصورة،لحسناالصوتهو:قالوا[1]فاطر/

ب[.]83استحسانهعلىمفطورةهيكمامحبتهعلىكالمطبوعة

كانمنالجنةيدخللا":قالانه!ي!عنه)1(الصحيحفيثبتوقد

تكونأنيحبالرجل!اللهرسولياقالوا:كبر"منذرةمثقالقلبهفي

جميلاللهإنلا،":فقالالكبر؟منأفذلكحسنا؛وثوبه،حسنةنعله

،جحده:لحقافبطر".الناسوغمط،بطرالحقالكبر.الجماليحب

والاحتقار،الازدراء،بعينإليهمالنظر:الناسوغمط،معرفتهبعدودفعه

لنفسهيكونأن:وعلامته،للهكانإذابهذابأسولا،لهموالاستصغار

،عندهنفسهلعظمةاحتقرهمإنفأما.لهممنهواستصغاراازدراءأشد

الجنة.صاحبهيدخللاالذيفهذا

مسعود.ابنحديثمن19()مسلماخرجه(1)
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فصل

لجمالفا؛عبدهعلىاللهنعمأعظممنالباطنلجمالاأنوكما

بتقواهشكرهفإنشكرا،يوجب،عبدهعلىأيضامنهنعمةالظاهر

معاصيهفيجمالهاستعملوإن،جمالهعلىجمالاازداد؛وصيانته

المحاسنتلكفتعود،الاخرةقبلالدنيافيظاهراشينالهقلبه؛سبحانه

حسنهفياللهيتقلممنفكلراه،منعنهوينفروشينا،وقبحا،،وحشة

قبحيعلوالباطنفحسن،الناسبينبهيشينهوشيناقبحاانقلب؛وجماله

.ويسترهالظاهرجماليعلوالباطنوقبح،ويسترهالظاهر

كماالظاهر،بجمالالباطنجماللىإالناسيدعو!يمالنبيوكان

الامة،هذهيوسف:يسميهالخطاببنعمروكان،اللهعبدبنجريرقال

فاحسن،خلقكاللهأحسنقدامرؤانت":!سيماللهرسولليقال:قال

)1(."خلقك

،المراةفييومكلينظرأنللعبدينبغيالحكماء)2(:بعضوقال

يجمعلم؛قبيحةراهاوإلى،فعلهبقبيحيشنهالم؛حسنةصورتهىرفان

الفعل.وقبح،الصورةقبحبين

؛القلوبفيمعظما،للنفوسمحبوباهوحيثمنالجمالكانولما

.(061)صالخرائطياخرجه(1)

.(165ع)القلوباعتلالانظر)2(
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قالكذا،الصوتحسن،الحسبكريم،الوجهجميلإلانبيااللهيبعثلم

طالب.أبيبنعلي

قالكماوجها،حسنهمو،اللهخلقجملأأ[]84!ي!النبيوكان

:قال؟السيفمثل!ي!اللهرسولوجهأكان:سئلوقدعازببنالبراء

القمر)1(.مثلبللا،

رألم:واصفهيقول،وجههفيتجريالشمسكأن:ع!يطصفتهوفي

)2(.مثلهبعدهولا،قبله

ويوسفسارةفبين:نصفينالحسنقسم)3(:لجرشياربيعةوقال

.الناسسائربينونصف،الحسننصف

أعظيوقدالاسراء،ليلةيوسفراىأنه!ي!:عنه)4(الصحيحوفي

شطرالحسن.

إليهيرسلالذيالرسوليكونأنيستحب!ي!اللهرسولوكان

فليكنبريدا؛اليأبردتم"اذا:يقولوكان،الاسمحسن،الوجهحسن

)5(."الاسمحسن،الوجهحسن

35(.52)البخاريأخرجه(1)

.وغيره36()48الترمذيأخرجه(2)

.(631)صالخرائطيأخرجه)3(

أذسهحديثمن(621)مسلمأخرجه(4)

ابنواورده.هريرةأبيحديثمنالاستار(كشف-1)869البزارأخرجه()5

.(56)صالمنيفالمنارفيالمؤلفووافقه2(،1/48)الموضوعاتفيلجوزيا
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مليكة،ابيابنعن،جريجابنحديثمن)1(:الخرائطيروىوقد

وخلقاحسنا،واسماحسنا،وجهااللهاتاهمن":يرفعهعباسابنعن

".خلقهعلىاللهصفوةمنفهو؛لهشائنكيرموضعفيوجعلهحسنا،

:قال؟إليكأحبعبادكأي!ربياداود:قالوهب)2(:وقال

قبيحكافر:قال؟إليكأبغضعبادكفاي:قال،الصورةحسنمؤمن

.الصورة

اصحابهمننفرينتظرهكان!ماللهرسولأن)3(عائشةعنويذكر

خرجثم،ولحيتهشعرهويسويالماء،فيينظرفجعل،البابعلى

خرجإذانعم،":فقالهذا؟تفعلنتو!اللهيارسول:فقلت،إليهم

".الجماليحبجميلاللهفان؛نفسهمنفليهمئ؛اخوانهلىاالرجل

يعني:غمصا،معاويةعلىرجلدخلكثير)4(:ابيبنيحعىوقال

منزلهمنخرجإذاأحدكميمنعما:وقالعطائهمنفحط،العينينرمص

؟!وجههأديميتعاهدان

والصغير(54)30الاوسطفينيالطبراخرجهو(،621)صالقلوباعتلالفي(1)

بالوضع.متهمخالد،بنخلفإسنادهوفي)635(.

55(.)4/الحليةفيبونعيمو(،165)صالخرائطياخرجه)2(

.()173"والليلةاليومعمل"فيالسنيوابن(،661)صالخرائطياخرجه)3(

مظلمهواسناده

.(061)صالخرائطيأخرجه(4)
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جملهم،أوزمانها،أهلجملأمن)1(طلحةبنتعائشةوكانت

منبرعلىمعاويةإلامنكأحسنرأيتماوالله:مالكبنأنسلهافقال

عينفيالنارمنب[]84حسنلاناوالله:فقالت!يم،اللهرسول

!القارةالليلةفيالمقرور

نأيريدونالقومإن:فقال،حاجةفييوماأنس!عليها)2(ودخل

ثيابي؟فألبسلي،قلتأفلا:قالت،جمالكفينظروا،عليكيدخلوا

الناسيحسدوكان،الناسجملأمنالزبير)3(بنمصعبوكان

الازد،ناحيةمنجودانابندخلإذيومايخطبهوفبينا،لجمالاعلى

فدخل،أخرىناحيةلىإالناحيةتلكعنبوجههفأعرضجميلا،وكان

مؤخرلىإببصرهفرمىجميلا،وكان،الناحيةتلكمنجبرانابن

فنزل،الناسجملأمنوكان،البصريلحسنافدخلالمسجد،

المنبر.عنمصعب

أحسنمن:لهنفقيل،الناسالىنلنظرالعسدمة)4(. ءو-يوسمووحرج

.البصريالحسنيعيينسوداء،عمامةعليهشيخ:قلنبكن؟مرمن

مجاهيل.إسنادهوفي(.161)صالخرائطيلخبراهذاأخرج(1)

مظلم.واسناده(.061)صالخرائطيأخرجه(2)

.(621)صالخرائطياخرجه)3(

.(621)صالخرائطيأخرجه(4)

325



بضربفأمرالمختارأصحابمنرجلاالزبير)1(بنمصعبخذو

لىإالقيامةيومأقومأنمنقيحماالامير،أيها:الرجلفقال،عنقه

بأطرافك،فأتعلق،بهيستضاءالذيهذاووجهك،لحسنةاهذهصورتك

فقال.أطلقوه:مصعبفقال؟قتلنيقيممصعباسل!ربيا:قولو

فقالخفض،فيحياتيمنليوهبمااجعلالامير،أيها:الرجل

لعبدأناللهأشهدإني:الرجلفقال،درهمألفمئةأعطوه:مصعب

لقوله::قال؟ذلكولم:مصعبقالمثلها.الرقياتقيسبنالرحمن

الطلماءوجههعنتجلتاللهمنشهابمصدبإنما

بلزومه.مرهو.للصنيعةلموضعافيكإن:وقالمصعبفضحك

الرحمنعبدحدثنا،الزبيريمصعبحدثنابكار)2(:بنالزبيروقال

،متعبدونقومومعهلجمار،ايرميحازمأبوخرج:قال،لجيشابيأابن

ذإ؛معهوهميمشيهوفبينا،عليهمويقص،ويحدثهم،يكلمهموهو

،ويسرةأ[]85يمنةبطرفهاالناسترميبخمارها،مستترةفتاةلىإنطر

بعضابعضهمخبطوقد،مبهوتينإليهاينطرونوهم،الناسشغلتوقد

.(1/301)الاخبارعيونفيلخبر1و(.163-621)صالخرائطيخرجه(1)

البيتهتخريجوسبق

2(،4/9)الاخبارعيونفيالشعرمعلخبروا(.251-151)صالخرائطيأخرجه2()

بنللحارثالشعر:وقال(1/681)الادابوزهر(،1/4.4،91/912)نيوالاغا

المصادر.عامةفيللعرجيويروى.المخزوميخالد
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منمشعرفيفإنك،اللهاتقي!هذهيا:فقال،حازمبوفرآها،الطريقفي

فإن،جيبكعلىبخماركفاضربي،الناسفتنتوقد،عظيماللهمشاعر

قبلتفا3[1]النور/(فىج!وبهننحمرهن>وئحضرتن:يقولوجلعزالله

والله:إني:وقالتكلامهمنتضحك

المغفلاالبريءليقتلنولكنحسئةد!غينيحججنلماللاءمن

هذهيعذبألااللهندعوتعالوا:وقالأصحابهعلىحازمأبوفأقبل

.يؤمنونصحابهويدعو،فجعلبالنار.لحسناءاالصورة

امرأةدخلت:شوذببناللهعبدعن)1(،ربيعةبنضمرةوقال

نأللرجالينبغيسعيد!بايا:فقالت،البصريالحسنعلىجميلة

عنأسفرتئم؟مثليوعلى:قالت!نعم:قال!النساء؟علىيتزوجوا

ثمبهذا.الرجالتفتوالاسعيد!أبايا:وقالتحسنا،مثلهيرلموجه

منفاتهمابيتهزاويةفيهذهكانترجلعلىما:الحسنفقالولت،

الدنيا!

فسمعت،العربمياهبعضفيكنت)2(:قريببنالملكعبدوقال

فإذا،معهمفقمت،الناسفتحول،جاءتقد،جاءتقد:يقولونالناس

وتماموجهها،حسنفيقطمثلهارأيتماالماء،وردتقدجارية

.(151)صالخرائطيأخرجه(1)

.(561)صالخرائطيأخرجه)2(
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غطتغمامةفكانهبرقعها،أرسلتإليهاالناستشوفرأتفلماخلقها،

فأنشأت؟الحسنهذاوجهكإلىالنظرتمنعيننالم:فقلتشمسا،

)1(:تقول

المناظرأتعبتكيومالقلبكرائداطرفكأرسلتمتىوكنت

صابرأنتبعضهعنولاعليهقادرأنتكلهلاالذيرأيت

:قالثم،صبرهقلممنواللهأنا:فقال)2(أعرابيإليهاونظر

السهلمحلهمأمحلواأبالحزنالأهللكأينالعينينأوحشية

الأصلفتشإنالفردوسمنأراكفإننيأخرجتكأرضيةو

الرحلبكاستقلأينومنشربتالذيوماطعمتماخبريناقفي

الشكليشبههالشكلوإنعليكمبينةلجناناعلاماتلان

نسللهفأنتنسلالدجىلبدريكنفإنالنساءفيحسناتناهيت

اخر)3(:وقال

المعزينافيأتتهلماأحزانهالمحزونمنسييا

ويبكينايضحكنفقمنبتمثالهااستقبلتهن

!خريجهما.البيتانتقدم(1)

.(561)صالخرائطيأخرجه(2)

ديوانهفيلهلأبياتو."نواسأبوأنشدني"(:571-561)صالقلوباعتلالفي)3(

2(.42)ص
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محزوناكانمنحزنهعنيزدهيأنالوجهلهذاحق

:(اخر)1وقال

البدرأفلإنالبدرمكانأنيري

الفجراستأخرماالشمسمقاموقومي

ضوءهاالمنيرةالشمسمنففيك

والثغرالتبسممنكلهاوليس

اخر)2(:وقال

سجامفيضهندموعافخلحرامعليكطرفييارقادي

ضرامالضلوعأحناءبينلهاصبابةلنارإطفاءالدمعففي

ملامعليكماذوبيالوجدمنتصدعتقدالتيالحرىكبديويا

يرامفليسعزاوزهالهأعرةوجوم!ذلتمنوجهويا

نياموالعيونيديهإليكباسطابكالهوىفيمستجيراأجر

بنالحسنعندأنابينا:قالالعلويينبعضعن)3(الخرائطيوذكر

ولعمر(،128)صديوانهفيوللمجنون(،571)صالقلوباعتلالفينسبةبلا(1

لمحبافيكيغلغولابن(،172)2/لموانسةواالامتاعفيربيعةبيأابن

.(1/831)لمحبوبوا

223(5)صالقلوباعتلالفينسبةبلاالابيات2(

.(167)صالقلوباعتلالفي3(
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ينشد:وهونىءها

البطونالضمرالنهدنالعيوسودعلىويلي

الجفونبألسنةلنا-الضمبعنالناطقات

يا:فقال،عليهفأعاد،عليأعد:فقال،بنيهومعهأعرابيعليهفوقف

هذا،ابنيوويل،نتوأناويليهذا؟منوحدكأنتويلك!أخيابن

كلهم.جيرانناوويل،لجماعةاهذهوويل

بنمحمدحدثنا،المزرعبنيموتحدثنا)1(:الخرائطيوقال

عبدأتيت:قال،أبيحدثني:قالأ[]86سلمةبنمحمدحدثناحميد،

ماالاحزاببمسجدع!م!مللنبيلجنابيعةعنأسأله،المطلببنالعزيز

يتغتى:مستلقيافوجدتهبدوها،كان

وعرارهاجثجاثهاالندىيمجالثرىطيبةلحزنباروضةما

نارهاالرطببالمندلأوقدتوقدموهناعزةأردانمنبأطيب

نجارهاصافالمكنونالحسبوفيشقوةتلقلمالبيضالخفراتمن

عارهايعمكلمعنهاغبتوإنقرةلعينككانتبرزتفإن

58(.)صلجواهراجمعفيوالشعرلخبرو(.168-167)صالسابقالمصدرفي(1)

الفريدالعقدفيوبعضها(،043-924)صديوانهفيلكثيرالرائيةوالابيات

الابياتتيوستا2(.1/12)المرتضىليوأما283(،/51)نيوالاغا373(،)5/

المولف.عندآخرخبرضمن
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أما؟!وشرفكجلالكفينتو-اللهأصلحك-آدغني:لهفقلت

يتغنى:وعادبي،اكترثمافوالله:قالنجد،ركبانلاحملنهاوالله

الخمائلمتونبطلفيهاتجوبالحشاخفاقةأدماءظبيةفما

المكاحلحشويذريندمعهاوتدللاتقولإذمنهاباحسن

الاطاولالصدودبا!نامرهينفانهالقصيراليومبذاتمتع

هذافيأتحدئني!اللهاصلحك:لهوقلت،ليقوعلىفندمت:قال

عمربناللهعبدبنلمساعلىدخلت:قالأبيحدثني!نعم:قالبشيء؟

يغنيه:شعثو

وافروالعرضالاثوابمظهرةوجههاسنةكالبدرمغيبة

زاجرالامرمن5مكروكلوعنمهذبوعرضزاكحسبلها

شاعراللهتقىعنيستملهاولمريبةتلقلمالبيضالخفراتمن

:فغناه.زدني:لمسالهفقال

القطرانفضقدعنهغرابجناجكانهداجوالليلبناألمت

عطراطيبهاسوىليلىاحتملتومارحالنافيئوىأعطارفقلت

جائزتك!لاجزلتالرواةتداولهنلولاوالله:لمسالهفقالب[]86

.بمكانالامرهذامنفانك

أصحابه،بعضعن،الفضلبنالعباسحدثنا)1(:الخرائطيقال

.(461)صالقلوباعتلالفي(1)
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علىجاريةعليناوقفتإذ؛لبالربذةنيفا،السنينمنسنةحججت:قال

بنعمهمذهب،هذيلمننفر!لحجيجامعشريا:فقالت،برقعوجهها

الاخرةالدارفيهميراقبفمن،نجعةلهمما،الايامبهموقعدت،السيل

لها:فقلتلها،فرضخنا:قالخيرا!اللهجزاه؟الاخوةحقلهمويعرف

:تقولفأنشأتشيئا؟ذلكفيقلتهل

الاعرابعنأناملهاشلتعنوةتوسدتناالزمانكف

حساببغيرنوافلهمألفواببابهمالعفاةحلإذاقوم

وجهعنالبرقعفكشفت،وجهكلىإبالنظرأمتعتينالولها:فقلت

:تقولأنشأتلحسنها؛بهتناقدرأتنافلما،لوصفهالعقولتهتديلا

الايامتمرسقبلأبوايصانهاقدصفحةأبدىالدهر

الاثامعنجوارحكموانهواحسنهافيبعيونكمفتمتعوا

انصرفت.ثم

مرةإليهافأرسل،جاريةيهوى)1(الطوسيحميدبنمحمدوكان

بهدية،تحبينهمنإليكيوجهلها:فقيلشديدا،بكاءفبكتأترجة،

)2(:فغنتالبكاء؟هذافتبكين

زاجرعيافةمنشفقوفبكىأترجةاحبابهلهأهدى

.(791-591)صالخرائطيأخرجه(1)

479(.)2/الادابوزهر(،051)صديوانهفيالاحنفبنللعباسالبيتان2()
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الظاهرخلافباطنهالونانلانهاوالفراقالتلونخاف

إليها)1(:فكتب،اعاظهبماعنهااحبره؛الرسولجاءهفلما

تضييعكوفيعجبحفظهفيحافظلغيبكفتىعهدضيعت

أ[]78رجوعكاوانلىإالوقوفإلاحيلةمنومالهعنهوصددت

صنيعكبحسنلاوجهكفبحسنبحياتهوتذهبيتقتليهإن

اندفعتئمحولها،منرحمهاحتىبكت،الرقعةوافتهافلما

:تقول

مروعالسقاممنقلبيإنشفيعالرقادلىإلعينيهل

دموعليماالحبيبوحقلابدمععنكبخلتترانيلا

الضلوعالحنينلىإفاستراحتحزينصبإليكقلبيإن

بديعيحبمنهجرإنمابديعحبيبيياالعطففيليس

فيلككانفانشيئا،أمريمنأملكلا،مملوكةانا:إليهكتبتثم

وكانت،عندهفمكثتفاشتراها،،يديكطوعلاكون؛نيفاشترحاجة

فيتتمثلفكانت،الخرميبابكوقعةفيقتلحتى،إمائهاحظىمن

فيه)2(:تمامابيبقولرثائه

المكنونلهوىاسرفيالمصونوفي82(،0/2)الاغانيفيعيينةأبيلابنالابيات(1)

2(.67،268)صللمرزبانيالشعراءمعجمفيوكذا،المهلبيعيينةلابي(15)ص

.(4/371)يوانهد(2)
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رممهاخلقتحميدبنمحمد

دمهاريقمذليالمعاماءأريق

محتبياالسيفبنجادرأيته

ظلمهوجههعنجلتبدراالنومفي

كمدومنحزنمنوالدمعفقلت

منسجمهالخدينعلىانسكابايجري

زمننمذالنفسشقيقياتمتألم

كرمهيمتلممنيمتلمليفقال

فصل

لاامروهذاهي؟مالجمالواالحسنحقيقةذكرفيفصلوهذا

لها،واعتدا،لخلقةاتنالسبإنه:قيلوقد،بالوصفإلايدرك

،هناكالحسنفيوليست،الخلقةمتناسبةصورةوربواستواوها،

أمرالحسن:وقيل.العينينفيوالملاحة،الوجهفيالحسن:قيلوقد

ودموثة،وتخطيط،تشكيلوحسن،وصباحة،وضاءة:أشياءمنمركمب

الوصف،بهيحيطولا،العبارةتنالهلامعنىلحسنا:وقيل،البشرةفي

عنها.التعبيرأمكنأوصافمنهللناسوإنما

إليهونظرت،منهالعلياالذروةفي!يوب[]87اللهرسولكانوقد

ليلهذاكبيرٍأباكأن:فقالت؟"ذاكمم":لهافسأ،تبسمتثميوما،عائشة
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)1(:بقولهعناكإنما

مغيلوداءمرضعةوفسادحيضةغبركلمنومبر

المتهللالعارضكبرقبرقتوجههسرةألىإنظرتواذا

إليه،أنظركأنيمحمداليصف:فقالطراهبا،الصحابةبعضولقي

البائن،بالطويليكنلم:فقالط،والانجيلالتوراةفيصفتهرأيتفاني

ليسجعدا،لحمرةبامشربااللونأبيض،الربعةفوقبالقصير،ولا

أدعجالخد،واضح،الجبينصلت،أذنهشحمةلىإجمته،بالقطط

كدارةووجهه،فضةإبريقعنقهكأنالثنايا،مفلج،الاننتأقنى،العينين

الراهب.فأسلمالقمر.

ولاالممغطبالطويليكنلملمجي!:لههالةأبيبنهندصفةوفي

ولا،القططلجعدبايكنولم،الرجالطمنربعةكانالمتردد،بالقصير

أبيضتدوير،الوجهفيوكان،بالمكلثمولابالمطهميكنولم،بالسبط

شثنوالكتد،المشاشجليلالاشفار،أهدب،العينينأدعح،مشرب

صبب،منينحطكأنماتقلعمشىإذا،المسربةدقيق،والقدمينالكفين

)2(.وجههفيتجريالشمسكأنجميعا،التفتالتفتوإذا

74(.73،/1)تمامبيأوحماسة(،7401-7301)3/الهذليينأشعارشرحانظر(1)

.(422)7/للبيهقيالكبرىالسننفيمخرجةوالقصة

.(11)الشمائلفيوالترمذي(،1/9،11)أحمدأخرجه)2(
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فمن،والمهابة،المحبةعليهالقيتقدالحسنهذامعجم!وكان

لجمالامراتبلهسبحانهاللهوكمل،وهابه،أحبه؛عيناهعليهوقعت

صورةجملهموأوخلقا،خلقااللهخلقأحسنوكانوباطنا.ظاهرا

العزيزامرأةقالتولهذالمجيط،الصديقيوسفكانوهكذا.ومعنى

لعتنقفيه<الدبلكن>فذ:محبتهفيليعذرنها؛إياهرتهنلماللنسوة

علىيلومنيفمن،بحبهوشغفت،بهفتنتالذيهوهذا:أي32[]يوسف/

عننفسه-زودنه>ولنر:قالتثمأ[]88.منظرهحسنوهذا،محبته

،ظاهرهمنأحسنفباطنه،لجمالاهذاومع:أي32[]يوسف/(فاستغم

عيبوإنوالمحبالخنا،عنوالبعد،والنزاهة،العفةغايةفيفانه

ومدحه.،بمحاسنهإلالسانهيجريفلا؛محبوبه

وسرومم!(نضزه>ولقفم:لجنةااهلصفةفيتعالىقولهبهذاويتعلق

قوله:ومثلهبالسرور،وبواطنهم،بالنضرةظواهرهمفجمل[.11]الانسان/

ليهم،إأشهىشيءلافانه-23[22/]القيامةيومزناضر"!لىركاناظرب!!>وصه

لحسن،باوجوههمفنضر،إليهالنظرمنلبواطنهمنعمو،لعيونهمقرو

إليه.بالنظرقلوبهمونعم

الظاهر،زينةفهذا(ففحؤمنأساور>وطرأ:لىتعاقولهمنهوقريب

لبواطنهممطهرا:أي2[1/]ا!نسان(شرابمطهورارئهم>وسقيهم:قالثم

قذأنزلناءادميخبتى>:لىتعاقولهويشبهه،الباطنزينةفهذا.أذىكلمن
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:قالثمالظاهر،زينةفهذا26[/الأعراف1(ورلمجمثآئكغسؤءعلئ!لباممايؤرى

منإليهوينظر،الباطنزينةفهذا26[الاعراف/1(ضيرلكذالئقوئ>ولباس

وحفظأ(الدقابمصبيحلسما>وزببنا:لىتعاقولهخفيطرف

.الشيطانمنبحفظهاوباطنها،بالمصابيحظاهرهافزين12[]فصلت/

(افقوىضيزالرادفإت>ولزودوأ:لىتعاقولهمنهوقريب

القرآنزينةمنوهذا،الباطنوالزادالظاهر،الزادفذكر[791]البقرة/

.الظاهرةوبلاغته،وفصاحته،ألفاظهزينةلىإالمضافةالباطنة

لا!وانكفيهاولاتعرىمجوعلالك>إن:لادملىتعاقولهومنه

دونوالعريلجوعابينفقابل[911-1]طه/18(فيهاولاتفحستظمؤا

لجوعافإن،لجوعواالظمأدونوالضحيالظمأوبينوالظمأ،لجوعا

باطنهذلبينفقابل.وذلهالظاهر،جوعوالعري،وذله،الباطنعري

حر:والضحي،الباطنحر:والظمأ،وظاهرهباطنهوجوع،وظاهره

بينهما.فقابلالظاهر،

)1(:القيسامرئقولعنب[]88المتنبيوسئل

خلخالذاتكاعباأتبطنولمللذةجواداأركبلمنيكأ

إجفالبعدكرةكريلخيليأقلولمالرويالزقأسبأولم

.(53ص)نهيواد(1)
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وكانبالكر،الرويالزقسبيمقابلةعليهعيبإنه:لهفقيل

ركوبمقابلةوكذلك،اللذتينبينجمعاالكاعبببطنمقابلتهالاحسن

بهأتىالذيبل:فقالالكاعب،لتبطنمقابلتهمنأحسنللكرلجوادا

مركوبفهذاواللهو،اللذةبمركوبالشجاعةمركوبقابلفإنه،احسن

السباءين،بينقابلولذلك،والطلبلحربامركوبوهذا،الطرب

)1(.الرقيقوسباءالزقسباء

)2(:حسانقالكما،بالشجاعةيفتخرالشاربفإنوأيضا:قلت

اللقاءينهنهناماوأسداملوكافتتركناونشربها

.الاعتراضالطفمناعتراضيةجملةوهذه

كما،والتهليلبالتسبيحالناظرينأفواهاستنطقمالحسنا:وقيل

الغارسيمينجلتومعاطفصبحهفالقسبحانطلعةذي

)3(:الجهمبنعليوقال

اللهعظمماتصويرهالىإالناظرونفقالطلعت

خداهابالتفاحوالتفخجلتسلمتفلماودنت

22(.1/1،2)الدهريتيمةانظر:(1)

73(.)صديوانه)2(

.(091)صديوانه)3(

338



أعلاهاالبانغصنوكأنأسفلهاالرملدعصوكأن

عيناهاالباهكتابقرأتبنشوتهاثملتإذاحتى

:(1آخر)وقال

بالتسبيحالافواهتستنطقحاجتهابعضفيبدتوإذا

بشار)2(:وقال

بإرعادالرائيحشاوتستفزخلقتماحسنمنبتسبيجةتلقى

:أبياتمنولي

أ[]98يحكيكالبدرليسصوروالذيولاالبدرصورةيا

تفديكفالعينبنظرةتبخليولاالعينعلىمني

رائيكالرحمنسبحقدفكملهذاتحرجتوان

يبكيكظلعنهغبتإنمنأجروارتجيبهذاهذا

الحسنة.منمشتقانهالحسنمنكفاك:شبرمةابنقال

فقدشعرها؛حسنفيالمرأةبياضتمإذا:الخطاببنعمروقال

حسنها.تم

الحسن.شطرالبياض:عائشةوقالت

337(./1)ديوانهفيالروميلابنالبيت(1)

.(135)صلجواهراجمعو(،1/024)الادابوزهر3(،291/)ديوانه)2(
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والدهاء،الطولمعوالهوجالبهاءاللهجعل:السلفبعضوقال

ذلك.بينفيماوالخيرالقصر،معوالدمامة

عناهاالتيوهي،الغليظةالقصيرةالمرأةالنساءفييذمومما

:(1)بقولهالشاعر

القصائربذاكتشعرولمليإقصيرةكلحببتالتيوأنت

البحاترالنساءشرالنساقصارأردولمالحجالقصيراتعنيت

يفضلحتىهذافييبالغوبعضهم،الغلاظالقصارهنوالبحاتر:

.السمانعلىالمهازيل

)2(:الزمخشريأنشد

المهازيلاالسمرأعشقلكننيسمنمنالمنفوخالابيضأعشقلا

الفيلاواركبفدعنيالرهانيومفيالمضمرالمهرأركبامرؤإني

يستروهو،الحسننصفالسمن:وتقول،السمانتفضلوطائفة

أوساطها.الاموروخيارمحاسنها،ويبدي،المرأةفيعيبكل

وقامتها،أطرافها،:وهن،أربعةطولالمرأةفييستحسنومما

274(.،184)صالمنطقوإصلاح936(،)صديوانهفيلكثيرالبيتان(1)

الصبابةوديوان(،013)6/والذخائرالبصائروانظر(،2672/)الابرارربيعفي(2)

.(501)ص
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فلاوعينها،ولسانها،ورجلها،يدها،:أربعةوقصروعنقهاهوشعرها،

ولابلسانها،تستطيلولابيتها،منتخرجولازوجها،بيتفيماتبذل

عينها،وبياضوثغرها،وفرقها،لونها،:أربعةوبياض.بعينهاتطمح

أربعة:وحمرة.وشعرهاوعينها،،وحاجبهابها،أهدا:أربعةوسواد

.بحمرةبياضهاوإشراب،لعسبىمع[ب]98وشفتهاوخدها،لسانها،

ساقها،:أربعةوغلطوحاجبها.وخصرها،وبنانها،أنفها،ربعة:ودقة

ووجهها،جبينها،:أربعةوسعة.منهاوذاكوعجيزتها،ومعصمها،

وذاكأذنها،وخرقومنخرها،فمها،:أربعةوضيق.وصدرها،وعينها

1(:كثير)بقولالنساءأحقفهذه.منها

لهالقضدموفقعندالحسنفيالضحىشمسخاصمتعزةلوأن

الاخر)2(:وقول

وقفاخلفهمن5عداووليلامنهزموهومنهاالوجهبصرلو

الاخر)3(:وقول

حراسزجربوجنتيهاتخفلممقلةمرعىطيبيا

الناسأعينتخضهولمماؤهيغضلمبوجهحلت

.(493ص)نهيواد(1)

.(259/)الاربونهاية281(،/1)والمحبوبالمحبفيرزيللخبزبيتيشبهه2()

.(201)صالورقةفيالمصريلبريهالبيتان)3(
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الاخر)1(:وقول

لحجراعنيغنيخدهافيوالخالبهالوذركناخدهايزلفلم

المبرد)2(:انشدهالاخر،وقول

دميةوصفومنربعمنوأحسن

سلعاوصفكمومنطيجبليومن

كلاهماعاشقينعينيتلاحط

ترعىمعشوقهخدفيمقلةله

)3(:نشدثعلبو

الفمطائيةالعينينفزاريةالحشامريةالاطرافخزاعية

وزمزمالحطيمبينلناتبدتدائماًوالعطرالطيبفيومكية

قبيلة.كلمنيستحسنبماوصفهاقال:ثم

الغزلمنبيتاتعرفونهل:لاصحابهيوما)4(حسانبنصالحوقال

الاربونهاية63(،/1)والمحبوبوالمحب236(،)صديوانهفيلكشاجمالبيت(1)

/2(.)75

342(.)صالقلوباعتلالفيكما)2(

268(.)صديوانهفيالرقاعبنلعديوالشعر(،165)صالقلوباعتلالانظر:)3(

.(304،134)6/الفريدوالعقد27(،)4/الاخبارعيونفينسبةوبلا

.(912/)17الاغانيفيوالشعرلخبرو69(5-59)صالخرائطيأخرجه()4
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)1(:ماويةزوجتهفيلحاتمبيت!نعمقلنا:؟خفرةامرأةفي

تبسماأنحاولتيوماهيإذاخصاصهالظليلالبيتلهايضيء

)2(:الأعشىفبيتقلنا:شيئا!صنعتمما:قال

عجلولاريثلاالسحابةمرجارتهابيتمنمشيتهاكأن

:قالهو؟بيتفايمحمد!باياقلنا:!وتخرجتدخلجعلها:قال

)3(:أ[09]الاسلتبنقيسابيقول

فتعذرإتيانهنعنوتعتلفيزرنهاتهاجاراوممرمها

الملقبمحمدبنإبراهيمقالهماكلههذامنحسنو:قلت

بنفطويه)4(:

ووساديمضجعييغشىنمتإذالهاخياأنالواشونوخبرها

رقاديبطولغضبىتعيرنيفأرسلتلحياءافرطفخفرها

.(18ص)نهيواد(1)

.(55ص)نهيواد(2)

،(84)2/الادبوخزانة2(،4/62)الفريدلعقد1و2(،1/1)لنظائر1والاشباهفيله)3(

الاخباروعيون(،1/342)نيلمعااوديوان(،2571/)والمحبوبلمحبوا

/3(5.)2

2(.04)صالهوىوذم(،69)صالقلوباعتلالانظر(4)

343



قالكما،ملمسهونعومةأديمها،رقة:المرأةفييستحسنومما

ذرلح)1(:بنقيس

المهدوفينطافاكتامابعدومنخلقناقبلروجهاروحيتعلق

العهدبمنفصممتناوإنفليسنامياقأصبحزدناكمافزاد

واللحدالقبرظلمةفيومؤنسناحادثكلعلىباقولكنه

الجلدرقةمنبالماءاغتسلتإذاجلدهايخدشالماءمسيليكاد

:أبياتمنولي

نعموأرقمنهديمهاومسهمنأديمهاالحريريدمي

فصل

أحيانا،العينقبلتعشقالاذنفإن،طرفهقبلسمعهالعاشقأيهافيا

بابمنيدخلهاكما،السمعبابمنالمدينةيدخلقدالمحبةوجيش

لكانوارأوها؛ولورأوها،ومالجنةالىإيشتاقونوالمؤمنونالبصر،

البيترويةلىإشوقايذوبقلبهيكادوالصرورةشوقا،لهاأشد

المحاسن:هذهبقلبكخذتو،الصفاتهذهشاقتكفإن،الحرام

الصالحالعملمهورهننسوةلىإبعينيكفاسم

،(4/541)الاخباروعيون(،831)صالقلوبواعتلال82(،)صديو]نهفيله(1)

.(1/531)لاسواقاوتزيين(،702)3/الوفياتوفوات(،491،691/)9نيلاغاوا

77(.)صديوانهفيلجميلو(.641)صالموشىفيالملوحبنلقيسونسبت
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لىالابعشقالنفسوحدث

أمكنتفقدالوصلعلىواعمل

الرابحالمتجرعشقهنفي

(1)رائحووقتهاأسبابه

فصل

وحلاهن،الصفاتبأحسنلجنةانساءسبحانهاللهوصفوقد

العين.رويةيرونهنكأنهمحتى،إليهنالخطابوشوق،لحليابأحسن

حدثنا،الدمياطيسهلبنبكرحدثنا)2(:الطبرانيب[09]قال

بنهشامعن،كريمةابيبنسليمانحدثنا،البيروتيهشامبنعمرو

الله!رسولياقلت:قالتسلمةأمعنأمه،عن،الحسنعن،حسان

حور:":قال22[1]لواقعة/(>وحو"رعين:وجلعزاللهقولعناخبرني

النسر".جناحبمنزلةالحوراءشعر،العيونضخام:عينبيضر،

أللؤلرالمكحزدر(>؟نتل:وجلعزقولهعننيأخبر:قلت

لمالذي؛الأصداففيالذيالدرصفاءصفاؤهن":قال23[.الواقعة/1

>فيهنجثث:قولهعنأخبرني!اللهرسوليا:قلت"الأيديتمسه

".الوجوهحسان،الأخلاقخيرات":قال07[.1]لرحمن/(حسان

.(891)3/والتبيينالبيانفيوبعضها6(،18)صديوانهفينواسلابيالابيات(1)

كريمة،أبيبنسليمانإسنادهوفي)3165(5لاوسطو368(،)23/الكبيرفي)2(

.(181،911)7/ئد1الزومجمعفيكماعدي،وابنحاتمأبوضعفه
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:قال.[94/]الصافات(بمضقكنون>كانهن:قولهعننيخبرأ:قلت

وهوالقشريليمماالبيضةداخلفيرأيتالذيلجلداكرقةرقتهن،"

".الغرقئ

أترائا<>عرئا:وجلعزقولهعنأخبرني!اللهرسوليا:قلت

رمصا،عجائز،الدنيادارفيقبضنتياللواهن":قال37[.]الراقعة/

متعشقات،عربا:،عذارىفجعلهنالكبر،بعداللهخلقهنشمطا،

واحد".ميلادعلىأترابا:،متحببات

بل":قال؟العينلحوراأمأفضلالدنيانساء!اللهرسوليا:قلت

".البطانةعلىالطهارركفضل،العينالحورمنأفصلالدنيانساء

وصيامهن،بصلاتهن،":قالذلك؟وبم!اللهرسوليا:قلت

بيضالحرير،وأجسادهنالنور،وجوههناللهألبس،اللهتهنوعباد

وأمشاطهنالدر،مجامرهن،الحليصفر،التيابخضر،الألوان

نبأسفلا،الناعماتونحن،نموتفلا،الخالداتنحن:يقلن،الذهب

نسخطفلا،الراضياتونحنألاأبدا،نظعنفلاالمقيماتنحن1،أبد

لنا".وكانلهكنالمنطوبىأبدا،

والاربعة،،والثلائة،الزوجينتتزوجمناالمرأة!اللهرسوليا:قلت

زوجها؟يكونمنمعها،ويدخلون،لجنةافتدخل،تموتثم

برأي:فتقولخلقا،أحسنهمفتختارتخير،إنها!سلمةأميا":قال

346



مأيا.فزوجنيهالدنيا،دارفيخلقامعيأ[1]9أحسنهمكانهذاإن

".والاخرةالدنيابخيريالخلقحسنذهب!سلمة

فصل

المرأةوهي،كاعبجمعوهي،كواعببانهنلىتعاوصفهنوقد

أحسنمنوهذا،أسفللىإيتدلولمواستدار،ثديها،تكعبقدالتي

.الشبابلسنملازموهوالنساء،خلق

)1(عائشةقالت،وبياضهألوانهنحسنوهولحور،باووصفهن

الحسن.نصفالبياضعنها:اللهرضي

حسنفيالمرأةبياضتمإذا:عنهاللهرضيالخطاببنعمروقال

الشاعر)2(:قال،بألبياصالمرأةتمدجوالعربحسنها.تمفقدشعرها؛

حرامصيدهنمكةكظباءبريبةهممنماأوانسبيض

الاسلامالخناعنويصدهنزوانياالحديثلينمنيحسبن

سوادها،شدةمعالعينالواسعةالمرأةوهيعيناء،جمع:والعين

وسوادها.بهاأهداوطولبياضها،وصفاء

.(651)صالخرائطيعنهاأخرج(1)

ولعروة(.791)صبشارشومنلمختاروا276(،/1)والتبيينالبيانفيبردبنلبشارالبيتان(2)

،(621،631)صالموشىفينسبةوبلا(.111،211)2/البصريةلحماسةافيأذينةابن

.(012)صالصبابةوديوان(،2771/)العشاقومصارع(،1/911)والزهرة

347



خيرةصلهاو،خيرةجمعوهو،حسانخيراتبأنهنووصفهن

ظاهراالمحاسنجمعتقدالتيوهي،لحرفاخففثم،كطيبةبالتشديد،

.الوجوهحسان،الاخلاقخيراتفهنوخلقها،خلقها،فكملوباطنا،

[52/البقرة1<نطهزهازوجفيها>ولهم:فقال،لطهارةباووصفهن

وطهرتالدنيا،نساءفييكونأذىوكلوالنجووالبولالحيضمنطهرن

غيرهم.وإرادة،عليهموتجنيهن،الأزواجذىو،الغيرةمنبواطنهن

،التبرجمنممنوعات:أي،الخيامفيمقصوراتبأنهنووصفهن

منيخرجنلا،أزواجهنعلىقصرنقدبل،أزواجهنلغيروالتبذل

سواهم.يردنفلا،عليهموقصرن،منازلهم

منأكملالصفةوهذه،الطرفقاصراتبأنهنسبحانهووصفهن

قصرتقدمنهنفالمرأة،الاوليينلجنتينالاهلكنولهذا،الاولى

عنهطرفهايتجاوزفلابه،ورضاهاله،محبتهامنزوجهاعلىطرفها

:(قيل)1كما،غيرهب[119لىإ

طريقعليكإلاأحدعلىومالهعنكالطرفسوامأذود

وهؤلاء،مقصوراتأولئكولكنأيضا،لمقصوراتاحالوكذلك

.صراتقا

5(164)6/لحمدونيةاوالتذكرة(،281)صديوانهقيذريحبنلقيسالبيت(1)

398(5)2/لياللاسمطوانظر2(.57)2/ليالقاليأمافيقرطبنولمضرس
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36-37[]الواقعة/(أترابا!عربا>أئ!را:بقولهسبحانهووصفهن

الثيب.وطءعلىولذاذته،وحلاوتهالبكر،وطءلفضلوذلك

وشجرةمنها،رعيقدبشجرةمررتلو!اللهرسوليا:عائشةقالت

يرعلمالتيفي":قال؟بعيركترتعكنتيهماأففيمنها؛يرعلم

غيرها.بكرايتزوجلمأنه:يعنيمنها")1(

تلاعبهابكراهلا"ئيبا:امراةتزوجلمالجابرقالانه:عنهوصح

2(.")؟وتلاعبك

لجوابا:قيلثيبا،فتعودوطء،باولتزولالصفةفهذه:قيلفان

وجهين:من

وطئها،قبلاحداتذقلمانهاالبكروطءمنالمقصودأنأحدهما:

إليها،بالنسبةفهذا،العشرةلدوامأكملوذلكقلبها،فيمحبتهفتزرع

قبله،احديرعهالمانفا،روضةيرعىفانهالواطىء؛لىإبالنسبةماو

(قبدهمولاجاناسيطمثهن>لم:بقولهلمعنىاهذالىإلىتعااشاروقد

.البكارةزوالحالالوطءلذةلهتستمرهذابعدثم56[]الرحمن/

؛امراةاحدهموطئكلماالجنةاهلأن":رويقدانه:نيوالثا

)3(.بكرا"وجدهاأتاها؛فكلما،كانتكمابكرا،عادت

2(.4)48ومسلم(،5.0915)918البخاريأخرجه(1)

7(.1)5ومسلم(،4،9705)43البخاريأخرجه(2)

قريبا.لحديثاتيسيا)3(
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الصورةحلاوةلىإجمعتالتيوهي،عروبفجمع:العربماو

وحلاوةوحديثها،بدلها،الزوجلىإوالتحبب،والتبعل،تيالتاحسن

تها.حركاوحسنمنطقها،

:يقالترب،فجمع:الاترابماو)1(:صحيحهفيالبخاريقال

لم،الشبابسنفيمستوياتفهن،واحدةسنفيكنتماإذا:تربيفلان

لاكملالشبابسنسنهنبلالكبر،يزربهنولمالصغر،بهنيقصر

.الشبان

وبالياقوت،المكنونوبالبيض،المكنونباللؤلؤلىتعاوشبههن

ملمسه،ونعومة،بياضهوحسن،لونهصفاءاللؤلؤمنفخذ،والمرجان

-الايديتنلهلمالذي؛المصونوهوأ[]29-المكنونالبيضمنوخذ

الابيضبخلاف،صفرةقليلمنيحسنهبماوشوبه،بياضهاعتدال

لونهحسنوالمرجانالياقوتمنوخذ،البياضفيالمتجاوز،الامهق

.لحمرةامنبيسيرٍواشرابه،صفائهفي

فصل

النفسمالتفإن،المصدوقالصادقبخبروصفهنالانفاسمع

)2(صحيحهفيمسلمفروى.مدخولفالإيمانوإلا،بالخطبةوحدثتك

".أمثال:"أتراب:منه()صسورةتفسيروفي.فيهأجدهلم(1)

)3327(.البخاريأيضاوأخرجه2834(.)رقم2()
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تذاكروا:وإماتفاخروا،إما:قالسيرينبنمحمدعنأيلوبحديثمن

القاسمأبويقلأولم:هريرةأبوفقالالنساء؟أملجنةافيأكثرالرجال

والتيالبدر،ليلةالقمرصورةعلىالجنةيدخلونزمغاولان"ع!ي!:

منهمامرئلكل،اضاءةالسماءفيدريكوكبأضوأعلىتليها

".عزبالجنةفيوما،اللحموراءمنسوقهمامخيرىاثنتانزوجتان

الحلوانييحيىبنأحمدحدثنا)1(:معجمهفيالطبرانيوقال

فضيلحدثنا،سليمانبنسعيدحدثناقالا:الفسويعليبنوالحسن

النبيعناللهعبدعن،ميمونبنعمروعن،إسحاقابيعنمرزوقبن

ليلةالقمرصورةوجوههمكأنالجنةيدخلونزمغأول":قال!!ي!

واحدلكلالسماء،فيدريكوكبأحسنعلىالثانيةوالرمرةالبدر،

مخيرىحلة،سبعونزوجةكلعلى،العينالحورمنزوجتانمنهم

فيالأحمرالشرابيرىكماوحللهما،لحومهماوراءمنسوقهما

البيضاء".الزجاجة

شرطعلىعنديهذا)2(:المقدسياللهعبدأبوالحافظقال

الصحيح.

:(01/114)الزوائدمجمعفيالهيثميقال(.19)9والاوسط(،13201)الكبيرفي(1)

صحيح.إسعاده

الارو]جحاديفيالمؤلفعليهحكموكذا"."المختارةصاحبالدينضياءهو)2(

431(.)ص
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اللهرضيهريرةأبيعنمنبهبنهمامحديثمن)1(الصحيحينوفي

صورةعلىصورهمالجنةتلجزمرؤاول":!ي!اللهرسولقال:قالعنه

فيها،يتغوطونولافيها،يمتخطونولافيها،يبصقونلاالبدر،ليلةالقمر

ورشحهمالالوة،ومجامرهم،والفضةالذهبوأمشاطهمانيتهم

وراءمنساقهمامخيرى،زوجتانمنهمواحدولكل[ب]29،لمسكا

قلبعلىقلوبهم،تباغضولابينهماختلافلا،الحسنمناللحم

".وعشيةبكرةاللهيسبحونواحد،

محمد،بنيونسحدثنا)2(:مسندهفيحنبلبنأحمدالإماموقال

بنعثمانمولىأيوبأبوحدثنا،السعديعثمانبنالخزرجحدثنا

فيأحدكمسوط"قيد:ع!يماللهرسولقال:قالهريرةأبيعنعفان

خيرالجنةمنأحدكمقوس]ولقابمعها.ومثلهاالدنيامنخيرالجنة

الدنيامنخيرالجنةمنامرأةولنصيفمعها[)3(،ومثلهاالدنيامن

فإذالخمار،ا:قال؟النصيفوما!هريرةبايا:قلت:قالمعها"ومثلها

؟!لابسهقدرفماالخمار،قدرهذاكان

أبيعنحدثهالسمحأبادراجاأنعمروأنبأناوهب)4(:ابنوقال

.(4832)ومسلم،(5423)ريلبخاا(1)

.(01/511)الزوائدمجمعفيكما،ثقاتورجاله23450/)2(

المسند.منزيادة)3(

ضعيف.ودراج75(.)3/حمدأأخرجه(4)
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فيالرجلان":!يماللهرسولقال:قالالخدريسعيدأبيعنالهيثم

منأصفىخدهافيوجههفينظر،منكبهعلىتضربامر%لتأتيهالجنة

فتسلم،لمغربواالمشرقبينمالتضيءعليهالؤلؤةأدنىوإن،لمراةا

وانهلمزيد،اأنا:فتفول؟أنتمن:ويسألها،السلامعليهافيرد،عليه

يرىحتى،بصرهفينفذها.النعمانمتلأدناهاثوباسبعونعليهاليكون

عليهالؤلؤةأدنىوان،التيجانعليها!إنذلك،وراءمنساقهامخ

جامعفيلحديثاهذاوبعض."والمغربالمشرقمابينلتضيء

شرطه.علىوهو)1(،الترمذي

:قال!اللهرسولأنأنسحديثمن)2(البخاريصحيحوفي

قوسولقابفيها،وماالدنيامنخيرروحةأو،اللهسبيلفيلغدو!"

ولوفيها،وماالدنيامنخير-سوطه:يعني-قيدهموضعأو،أحدكم

ريحا،بينهمامالملأت؛الأرضإلىالجنةنساءمنامرأةاطلعت

فيها".وماالدنيامنخيزرأسهاعلىولنصيفهابينهما،ماوأضاءت

عنهريرةأبيعنسيرينبنمحمدحديثمنالمسند)3(وفي

كلعلى،العينالحورمنزوجتانالجنةأهلمن"للرجل:ع!ي!النبي

".الثيابوراءمنساقهامخيرىأ[]39،حلةسبعونواحدة

)2565(.رقم)1(

.(0188)مسلمأيضاخرجهو6568(.6927،)2927،رقم)2(

)3(/2534.
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بيأعنحدثهالسمحأبادراجاأنعمروحدثنا:الترمذيوقال

الجنةأهلأدنىان":قال!يوالنبيعنالخدريسعيدبيأعن،لهيثما

قبةلهوينصب،زوجةوسبعونواثنتان،خادمألفثمانونلهالذيمنزلة

.(1)الترمذيرواهوصنعاء"الجابيةبينكماوياقوتوزبرجد،لؤلؤ،من

:قالع!يوالنبيعنأمامةأبيحديثمن)2(الطبرانيمعجموفي

".الزعفرانمنالعينالحورخلق"

فصل

معجمففي،الانخبرهفاسمع؛غنائهنسماعأردتفإن

اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعمرابنحديثمن)3(الطبراني

سمعهاما،أصواتبأحسنأزواجهنليغنينالجنةأهلأزواجان"!ر:

،كرامقومأزواج،الحسانالخيراتنحن:بهيغنينمماانقط،أحذ

نحن،نمتنهفلا،الخالداتنحن:بهيغنينمماوان،أعيانبقرةينظرون

".نظعنهفلا،المقيماتنحننحخصنه،فلا،الا!ات

ضعيف.وإسناده75()3/حمدأأيضاوأخرجه2(.562)برقم(1)

مجمعفيالهيثميقالكماضعفاءالإسنادوفي92(.0)والاوسط)7813(،الكبير2()

.(01/914)ئد1الزو

الهيثميقالكماالصحيحرجالورجاله(.4194)والاوسط73(،4)الصغير)3(

(01/914).
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:15[]الروم/<يخبروتروضؤ>فهؤفي:لىتعاقولهفيقيلوقد

الحبرة.منانهريبولا،الطيبالسماعإنه

أبيعنزهيرأنبأناعلي،حدثنا)1(:البغويمحمدبناللهعبدوقال

ائقؤالذدىوسيق>:قال-عنهالله-رضيعليعن،عاصمعن،إسحاق

وجدواأبوابها؛منبابلى!انتهواإذاحتى73[زمراطهـ]الزمر/الجتةإلىربهم

إحداهما،لىإفعمدوا،تجريانعينانساقهاتحتمنيخرج،شجرهبعنده

واذى،أوقذى،منبطونهمفيمااللهفاذهبمنها،فشربوا،بهأمروافكانما

ولم،النعيمنضرةعليهمفجرتمنهافتطهروا،الاخرىلىإعمدواثم،بأس

ثم،بالدهانادهنواكأنهم،رووسهمتشعثولمبدا،بعدهاأشعارهمتتغير

خلدين(فادخ!وهالمجتؤعلمسلئم>:فقالوا،لجنةاخزنةلىاانتهوا

الدنياأهلولدانبطيفكمابهم،بطيفونالولدانتلقاهمثم73[]الزمر/

لىتعااللهأعدبماأبشر:لهفيقولون،غيبتهمنب[]39عليهميقدملحميمبا

منأزواجهبعضلى!الولدانأولئكمنغلامينطلقثم،الكرامةمنلك

قالت:الدنيافيبهيدعىكانالذيباسمهفلانجاء:فيقول،العينلحورا

تقومحتىالفرجإحداهنفيستخف،بأثريوهو،رأيتهأنا:قال؟رأيتهأنت

اللؤلؤجندلفاذا،بنيانهأساسلىإنطرمنزلهلىإانتهىفإذابابها،أسكفةعلى

لىافنظررأسهرفعثملون،كلمنصفروحمر،واخضر،صرحفوقه

،بصرهيذهبانلملأ؛قدره-وجلعز-اللهنولولا،البرقمثلفإذاسقفه

)9256(.الجعد"بنعلي"مسندفي)1(
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مصفوفة،ونمارق،موضوعةوأكواب،أزواجهفإذا،رأسهطأطأثم

لمحتدىلفذاومابماهدئناالذيلله>الحضد:فقالواوااتكأثم،مبثوثةبيوزرا

أبدا،تموتونفلاتحيونمناد:يناديثم43[]الاعراف/(اللهصهدلئاأنلولا

ابدا.تمرضونفلاوتصحونابدا،تظعنونفلاوتقيمون

اللهرسولقال:قالزيدبنأسامةجرثمن)1(ماجهابنسننوفي

نورالكعبةوربهيلها،خطرلاالجنةفان!للجنةمشمرهلألا"غ!يو:

وزوجةنضيجة،وئمرةمطرد،ونهرمشيد،وقصرتهتز،وريحانهبيتلألأ،

وفاكهة،سليمةدارفياصبدفيومقام،كشيرةوحلل،جميلةحسناء

الله!رسوليانعمقالوا:".بهيةعاليةمحلةفي،ونعمةوحبرةوخضرؤ،

الله.شاءإن:القومفقال."اللهشاءانقولوا:":قاللها،المشمروننحن

فصل

ففي،وشأنه،وصالهنلذةالانفاسمع،وحسنهنوصفهنفهذا

:قالعنهاللهرضيهريرةبياحديثمن)2(الموصلييعلىبيامسند

!نيرب!!ط!لفاق!:وفيهطويلاحديثافذكرع!يواللهرسولقال

شفعتكقد:اللهفيقولى،الجنةيدخلونالجنةأهلفيفشفعييالشفاعة

".الجنةدخولىفيلهموأذنت

صحيح.حديثوهو(.)4332رقم(1)

.مسندهفياجدهلم)2(
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الدنيافيأنتمما!بالحقبعتنيوالذي":يقولع!ي!اللهرسولوكان

بأزواجهم،لجنةاأهلمنومساكنكم،بأزواجكمبأعرفا[49]

الله،ينشىءممازوجةوسبعينثنتينعلىمنهمرجلفيدخل،ومساكنهم

الدنيا،فياللهبعبادتهمااللهانشأمنعلىفضللهماادم،ولدمنوتنتين

مكللذهبمنسريرعلى،ياقوتةمنغرفةفيمنهماالأولىعلىيدخل

بينيدهليضعوانهواستبرق،سندسمنزوجاسبعونعليهباللؤلؤ،

وجلدها،ثيابها،وراءومنصدرها،منيدهالىينظرثمكتفيها،

فيالسلكالىاحدكمينظركماساقها،مخلينظرالىوانهولحمها،

لاعندهاهوفبينا-مرآلهوكبدها:يعني-مر%لهاكبده،الياقوتقصبة

ولا،ذكريفترماعذراء،وجدهاالامرةمنياتيهاولا،تملهولايملها

ولاتمل،لاأنكعرفناقدانا:نودياذ؛كذلكهوفبيناقبلها،تشتكي

،فيخرجغيرها،أزواجلكيكونأنإلامنيةولامنيلاانهالاتمل

شيءالجنةفيماوالله:قالتواحدةجاءكلما،واحدةواحدةفيأتيهن

منقطعةوهذا".منكليااحب4شيالجنةفيوما!منكأحسن

1(.)نافعبنإسماعيلرواهالذيالطويلالصورحديث

النبيعنالاشعريموسىابيحديثمن)2(مسلمصحيحوفي

طولها،مجوفةواحدةلؤلقمنلخيمةالجنةفيللمؤمنان":قال!سيم

6(00)9والنشورالبعثفيالبيهقيأخرجه(1)

)2838(.رقم)2(
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بعضهميرىفلالمؤمناعليهميطوفاهلونفيهاللمؤمنميلا،ستون

ميلا.ثلاثون:وقال()1البخاريورواهبعضا"

:قال!مماللهرسولان:انسحديثمن)2(الترمذيجامعوفي

الله!رسوليا:قلتالنساء"منوكذاكذاقوةالجنةفيلمؤمنايعطى"

غريب.صحيححديثهذا:قال".مئةقوةيعطى":قالذلك؟ويطيق

رسوليا:قيل:قالهريرةبياحديثمن)3(الطبرانيمعجموفي

فيليصلالرجل"إن:فقال؟الجنةفينسائنالىإنصلهلب[]49!الله

فينسائنالىإنفضي!اللهرسوليا:قلنا:لفظوفيعذراء"مئةالىاليوم

الغداةفيليفضيالرجلإن!بيدهنفسيوالذيإي":فقال؟لجنةا

المقدسي:اللهعبدأبولحافطاقال.عذراء"امراةمئةالىالواحدة

الصحيح.شرطعلىعنديلحديثاهذاورجال

وعبد)4(،الطبرانيرواهالذي؛الطويلالعقيليلقيطحديثوفي

فيهاأولنا!اللهرسوليا:قلت:قالانهوغيرهما:السنةفيأحمدبنالله

لذاتكممثلبهنتلذوا،للصالحينالصالحات":قال؟مصلحاتزواج

)9487(.رقم)1(

)9253(.رقم)2(

.(227)لاوسطوا،(597)لصغيرا(3)

قال(.41-13)4/المسندئدزوفيأحمدبناللهوعبد2(،1/11)9الكبيرفي()4

لقيط.بنعاصمعنمرسلالطبرانيإسناد:الهيثمي

358



توالد".لاأنكيربكمويلذواالدنيافي

الرحمنعبدعن،دراجعن،لحارثابنعمروعنوهبابنوذكر

لمجيم:اللهرسولفقال؟لجنةافيأنطأ:قالأنههريرةأبيعن،حجيرةبن

مطهرةرجعتعنهاقامواذادحما،دحما!بيدهنفسيوالذينعم"

.(1)بكرا"

سمعانبنالرحمنعبد:اسمهدراج)2(:اللهعبدابولحافظاقال

فيحبانبنحاتمأبوعنهوأخرج؛معينبنيحيىوثقه،المصري

أعلم.والله،حديثهبعضينكرالائمةبعضوكان،صحيحه

سعيدأبيعن،المتوكلأبيحديثمنالظبراني)3(معجموفي

نساءهم،جامعوااذاالجنةأهلإن":!ي!اللهرسولقال:قاللخدريا

أبكارا".عدن

ولسئل:!ي!اللهرسولسمعآنهأمامةابيحديثمنايضا)4(وفيه

دحما،تنقطعلاوشهوةيمل،لابذكر":فقال؟لجنةاأهليتناكحهل

دحما".

حسن.وإسناده)393(.لجنةاصفةفينعيموأبوموارد(،-2)633حبانابنأخرجه(1)

.(131،132)ص"الجنةصفة"كتابهفيقولهانظر،المقدسيالضياءهو)2(

بنمعلىفيه4(:0/117)الزوائدمجمعفيالهيثميقال)924(،الصغير)3(

.كذابوهوالواسطيعبدالرحمن

ضعيف.وهوالدمشقيزيدبنهاشموفيه772(.1)7674،الكبيرفي(4)
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اللهرسولان:عنهايضا)1(وفيه

منيةولامنيلاولكندحفا،دحفا"

شمسالشيخنظم

وطالباالحسانالحورخاطبفيا

طلبومنخطبتمنتدريكنتلو

جعدمسكنهااينتدريكنتاو

إنماجهدكالسيروحثأسرع

وابالنفسبالوصالوحدثفاعشق

ويولقياهادونصيامكواجعل

وسرلحادياجمالهانعوتواجعل

لهاووصاأوصافهاإدبافاسمع

التيالحسنبكعبةيطوفمنيا

الصفاحولدائمايسعىويظل

منىعلىالوصالقربانويروم

وموأبدامحرماتراهفلذا

حبهعنمفرداالتمتعيبغي

:قال؟لجنةااهليجامعا:سئل!ي!

)2(لمؤلفاالدين

الحيوانبجنةلوصالهن

الاثمانمنتحويمابذلت!ت

اآ]59الاصانعلىلهامنكالسعيت

لزمانساعةهذامسراك

إمكانذادمتمامهرهاذل

رمضانمنالفطريومالوصلم

بالمتوانيول!ستلحبيبانحو

الاحسانربةحديثكواجعل

والاركانلحجرابذاكحفت

اوانكلمسعاهمنويحث

القربانعنيحجبهوالخيف

بدانفليسمنهخلهضع

قرانشفيعيبغيمتجردا

.متروكوهويزيد،بنخالدإسنادهوفي)9747(.الكبيرفي(1)

منللمولف-الاختلافبعضمع-والابيات.العنوانهذابدل""فصل:شفي(2)

البيتوفي284(.-58،2،925،278028)صالشافيةبالكاقيةالمعروفةنونيته

الفاء.بزيادةخزمالاول
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قلبهيرميلجمراتباويظل

وقدمناسكهمقضواقدوالناس

وعزائملهمهممبهموحدت

الوصااعلامالسيرفيلهمرفعت

مشرفاخيامابعدعلىورأوا

فانسواالخيامتلكفتيمموا

سوىتبغيلاالطرفقاصراتمن

حسنهمنطرفهاعليهقصرت

الذيلحسنافيالطرفمنهويحار

حسنهايشاهدأنلماويقول

لهاجماكؤوسمنيشربوالطرف

حسنهاكملوخلائقهاكملت

وجههامحاسنفيتجريوالشمس

منذاكموضعوهويعجبفيظل

صنعهذاالذيسبحانويقول

عففتغيبشمسهايدركالليللا

بلالليلفتخفيتاتيلاوالشمس

إذاصاحبهمر%وكلاهما

وجههافيوجههمحاسنفيرى

لىءلاثغورهنالخدودحمر

61

أوانبكلمناسكههذي

الاوطانلىإركائبهمحثوا

الإحسانربةالمنازلنحو

الكسلانخيبةيافشمروال

والبرهانالنورمشرقاتت

نقصانبلاأقمارافيهن

الشبانسائرمنمحبوبها

بأمانمطلقمنهوالطرف

[ب]59لحيرانكافالطرفعطيتقد

والاحسانلحسنامعطيسبحان

النشوانالشاربمثلفتراه

ثمانبعدالستليلكالبدر

الاغصانذوائبتحتوالليل

يجتمعانكيفوشمسليل

الانسانصنعةمتقنسبحان

الثانيالصباححتىمجيئهفد

أخوانكلاهمايتصاحبان

يريانوجههيبصرشاءما

بعيانبهمحاسنهاوترى

الاجنفانفواترالعيونسود



ثغرهايبسمحينيبدووالبرق

الشباماءمنالاعطافريانة

فياللدنكالقضيبمنهاوالقد

بغصنهاالنعيمماءجرىلما

فيوالرمانوالتفاجفالورد

أنهتحسبكالعاجمغرلبىفي

ثديهاوليسيلحقهالظهرلا

ونواهدكواعبلكنهن

بيافيوحسنطولذولجيدوا

دامدىفلهبعادهالخلييشكو

شبههماتشأفإنوالمعصمان

ملمس!نعومةقيليناكالزبد

لهابطنعلىمتسعوالصدر

زينةهيسرةاحسنوعليه

وحشوهاستدارالعاجمنحق

هائلاأمرارأيتنزلتواذا

ولابولولايغشاهالحيضلا

لهحرسابهحفاقدفخذان

.تمنساقطانالبيتان(1

62

لجدرانباالقصرسقففيضيء

جريانذوبالماءفغصنهاب

القضبانكأوسطالقوامحسن

الالوانكثيرةالثمارحمل

)1(البستانغارسلىتعاغصن

الكثبانواحدأوالنقاليعا

بدوانأوللبطنبلواحق

الرمانكأحسنفثديهن

ممرانذاليسواعتدالض

ا[]69الهجرانمنوسواس!أيام

كفانعليهمابسبيكتين

بوزاندورتدرأصداف

بثمانمغرممنهالخصروا

الاعكانمنغارتقدللبطن

الاتقانذوجلمسكحبات

دسلطانمنعليهللصفاتما

النسوانفيالافاتمنشئ

وصيانعزةفيفجنابه



ببالسلطانهوبخدمتهقاما

الحبباستدعىهوإذاالمطاعوهو

لصبهاالشفاءفهوجماعهاو

!بالحسناءعادتأتاهاوإذا

هكذاشيءألذالشهيوهو

أقلامناطغتقدغفراربيا

ركبتقدفضةمنأقدامها

بهملمومالعاجمثلوالساق

نواعملجسوموامسأوالريح

بنغمةالعقوليسبيوكلامها

وبدلهابشكلهاالعروبوهي

متماثلواحدسنأتراب

داسوىبكارتهايأخذفلمبكر

!االتيالمئةقوةالمجامعيعطى

بيويغشىأنهأتاناولقد

لهمروواالصحيحشرطورجاله

سورةفيشغلهمفسروبذاك

نسائهمقدرأندليلهذا

بتفاوتمتفاوت":شفيالئانيالشطر(1

63

السلطانطاعةوحق!نهما

جبانغيروهوطوعاأتاهب

بالضجرانليسمنهفالصب

الازمانمدىكانتمامثلصا

ناناذلهلمنالرسولقال

الطغيانمنمعذرةربيا

ملتفانساقانفوقهامن

العينانتنالهالعظاممخ

والمرجانكالياقوتواللون

والعتدانالاوتارعلىزادت

[ب]69أوانكلللزوجوتحبب

الشبانلاجملالشبابسن

جانمنولاإنسمنمحبوب

الإنسانواحدلاقوىصتمعت

النسوانمنمئةواحدم

الطبرانيمعجمفيوذافيه

العرفانخاياقاطربعدمن

)1(الايمانمنكمنزلهمعدد

."نيمالإا



عنالاشكالتوهميزولوبه

بهاتىواتىمئةبعضهافي

تفاوتمثلالزوجاتفتفاوت

لهحصلتالتيالمئةوبقوة

هوالفالدنياهذهفيعفهمو

مفوغضهناكلماقواكفاجمع

قلايسوىماواللههاهناما

وماالدنيامنخيرونصيفها

فإنالأعلىعلىالأدنىتؤثرلا

لبسهامنحلةفيبدتوإذا

وحملهالرطيبكالغصنتهتز

ذاويحقمشيهافيوتبخترت

مامهاوخلفهامنووصائف

فيحفقدتمهليلةكالبدر

فيوالطرفوفؤادهفلسانه

ذإبالتسبيحالافواهتستنطق

عرسهفيزفافهاقبلوالقلب

تقابلاواجهتهماإذاحتى

عنالصبريحلهلالمتيمفسل

صبرهخلفاينالمتيموسل

الرحمنبمنةالنصوصتلك

ثنتانجاثمايضاسبعون

مختلفانفالامرانالدرجات

خورانبلامئةلىإافضى

الفانيفيلزهدهناكأقوى

لزمانساعةواصبرالطرفث

النسوانمنواحدةظفرمة

الاثفمانمنكانتإذافيها

وهوانبذلةرجعتتفعل

النشوانكتمايلوتمايلت

رمانعلىوتفاحور؟

أ[]79الحيوانجنةفيلمثلهاك

أيمانوعنثفمائلهاوعلى

الميزانبكواكبالدجىغسق

سبحانوفيواعجابدهش

الشانالعظيمفسبحانتبدو

متصلانالعرسإئروالعردس

القمرانيتقابلإذأرأيت

فلتانوعنوتقبيلضم

مكانبأيأموادأيفي
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وقدحالتهكيفالمتيموسل

ووبحواشيهرقتمنطقمن

إذاعيشتهكيفالمتيموسل

منثورةلالئايتساقطان

ادمعمجلسهكيفالمتيموسل

عليهماالرحيقكاساتوتدور

مرةهذاالكالسيتنازعان

!مأرايتوتضمهفيضمها

منكدكلوغابالرقيبغاب

لاالعيشذامنضجرينأتراهما

نفسهعليههانتعاشقايا

الذيبيعبعاقليليقترى

!!

.تمنساقطالبيت(1
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والعينانالاذنانلهملئت

جريانمنللشمسبهكمء

خلوانفرشيهماعلىوهما

جمانكنطممنطومبينمن

ريحانوقيروجفي!حبوب

الولدانمنأقماربأكف

يتكئانثمأخرىلخودوا

يلتقيانالبعدبعد!ثموقين

مشتملانالوصلبثوبوهما

ضجران)1(هماماربكوحياة

هوانبكلغبناباعهاإذ

!؟نيبالفا-وصفهوهذا-يبقى



العشروقالباب[ب]79

وشواهدهالمحبةاعلاماتفي

محابها،والنفوساقسامذكرمنلابدذلكفيالخوضوقبل

فنقول:

،المعارفلىإمنصرفةفمحبتها،علويةسماويةنفس!:ثلاثةالنفوس

وهي،الرذائلواجتناب،للانسانالممكنةوالكمالات،الفضائلواكتساب

ودواوها،وغذاوها،قوتها،وذلك،الاعلىالرفيقمنيقربهابمامشغوفة

داوها.هوبغيرهلهاواشتغا

والعلو،والبغيالقهر،لىإمنصرفةفمحبتها،غضبيةسبعيةونفس!

ذلك،فيفلذتها،بالباطلالناسعلىوالرئاسةوالتكبر،،الارضفي

به.وشغفها

،والمشربالمااكل،إلىمنصرفةفمحبتها،شهوانيةحيوانيةونفس!

،الارضفيالعلولىإمحبتهافانصرفت،الامرينجمعتوربماوالمنكح،

شيعاأهياوجعلالأرضفيعلافرغؤنان>:تعالىقالكماوالفساد،

المفسدين(منكانانههمويستس-نسماهمإتنلبيذبحمنهمطايفهلخمتضعف

لايريدونللذفينجعلهالأخرهاالدارظك>:السورةاخرفيوقال[.4]القصص/

.[83/القصص1(للمثمينوالغهفسانرالأرضولاافىعلؤا

366



منهانفسبىفأي،الثلاثةالنفوسهذهبيندائرالعالمهذافيوالحب

لعاذل،فيهتصغولم،إليهومالتاستحسنتهطبعها؛يلائمماصادفت

فيههمماأنيرونالأقسامهذهمنقسموكل،لائملومةفيهياخذهاولم

وفوات،غبنسواهعلىوالاقبال،بغيرهالاشتغالوأنبالايثار،أولى

مناسبةالأعلىوالرفيقالملائكةوبينبينهاالسماويةفالنفس،حظ

عمالهم.و،خلاقهمو،أوصافهملىإمالتبهاطبيعية

اثذيف!ان:لىتعاقال،والاخرةالدنيافيالنوعهذاأولياءفالملائكة

ولاتخزنوألاتخافوالملمةعلتهمتتترلاستقمواثمللههالوارنجا

دفىيخالدآ!يؤةأفيجمئماولانخن!توعدونلنيكنترباتجئةأوألمجثمروا

نزلا!ماتدعونفيهاأنفسكتمولكمأ[]89قثتت!هىمافيهاولكملأخرؤأ

.[23-03/نصلت](خج!غفورئن

والتعليم،،والتثبيتوالارشاد،،لهبالنصحيناسبهمنلىيتوفالملك

،زلإذالهلاستغفاروا،عنهعدوهودفع،لسانهعلىالصوابوإلقاء

،خافإذاقلبهفيالسكينةوإلقاءحزن،إذاوتسليتهنسي،إذاوتذكيره

التصديقعلىوحضهلخير،باصاحبهوإيعادعنها،نامإذاللصلاةوإيقاظه

عندفيماوترغيبه،أملهوتقصيرالدنيا،لىإالركونمنوتحذيرهبالوعد،

جأشه،ومسكن،ومثبته،ومعلمه،ووليه،الوحدةفيأنيسهفهو،الله

لهويدعوأساء،إنلهيستغفرالشر،منمحذرهوالخير،فيومرغبه

فإن،شعارهفيمعهبات؛اللهيذكرطاهراباتوإن،أحسنإنبالثبات
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عنه.دفعه؛نائموهوبسوءلهعدوفصده

فصل

قال.الظلماتلىإالنورمنيخرجونهم،نيالثاالنوعأولياءوالشياطين

أضفضقهوالشئطنالمفرينقتلكأمصمنإلاأرسلنالقدتالله>:لىتعاالله

-يض!ير-فأنهتولاهأنه-منعلته!نب:لىتعاوقال]النحل/63[(انيؤموليهم

االثميطنيتخذومن>:لىتعاوقال4[]الحج/(السعيرعذاباكوئهديه

وماويمنيهخ!يعدهغ!يناناخسرخسرافقداللودونمنوِفا

محي!ما<عنهاونماوصحنمولايجد!اؤلتك!ورالا!لشتطناهميعد

إلافسجدوالأدماشجدواللملتكهوإذملنا>:تعالىوقال121[،-]العساء/911

وهمدونيمناولي!اءوذرشهأقمتخذونه-عنأقررئتماففسقلجنامنإتليسكالق

.[05/]الكهف(بد،للطدينبئسعدؤلكم

لىإمالتبها،طبعيةمناسبةالشياطينوبيننفوسهمبينالنوعفهذا

بهتتولىمابضدتتولاهمفالشياطين،عمالهمو،خلافهمو،أوصافهم

إزعاجا،إليهاوتزعجهمأزا،لمعاصيالى!فتؤزهم،ناسبهممنالملائكة

ويحلونها،قلوبهمعلىويخففونها،القبائحلهمويزينون،معهيستقرونلا

عنها،ويثبطونهمب[]89،الطاعاتعليهمويثقلون،نفوسهمفي

وما،الكلاممنالقبيحأنواعألسنتهمعلىويلقون،أعينهمفيويقبحونها

باتوا،حيثمعهميبيتون،منهميسمعهمنأسماعفيويزينونهيفيد،لا
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ونسائهم،وأولادهملهمأموافيويشاركونهمقالوا،حيثمعهمويقيلون

معهم.وينامون،معهميجامعونو،معهمويشربون،معهمياكلون

]النساء/38[،<مرينافسآله-قرلياافمئطنيكن>ومن:تعالىاللهقال

و،نهمقرلن!له-شيطناهرلهنقيضالرحمندبهرعنيعشومن>:لىتعاوقال

بينييليتقالناضذإذاحق!!تدونأنهمولمجسبونالسبيلعنلحصدونهم

36-38[.]الزخرف/(لقرينفبئسبغدالممثرفذويئيك

فصل

لا،سفليةأرضيةونفوسهم،لحيواناأشباهفهم؛الثالثالنوعوأما

سواها.تريدولاشهواتها،بغيرليتبا

نوعكلحقفيقائمةالمحبةفعلاماتالمقدمةهذهعرفتإذا

الافسامهذهأيمنيعرفالعلاماتتلكفمن،ومرادهمحبوبهبحسب

عليها:بهايستدلالتيالمحبةعلاماتمنفصولافنذكرهو،

بابالعينفإن،عليهالعينوإقبالالشيء،لىإالنظرإدمانفمنها:

فيأبلغوهيلاسراره،والكاشفة،ضمائرهعنالمعبرةوهي،القلب

اللسانودلالةصاحبها،اختياربغيرحاليةدلالتهالان؛اللسانمنذلك

دار،كيفمامحبوبهمعيدورالمحبناظرفترىلقصده،تابعةلفظية
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قال)1(:كماوالاقطار،النواحيفيمعهويجول

طريقعليكإلاأحدعلىلهوماعنكالطرفسوامأذود

ومثاله،شخصهقلبهفيكما،تمثالهالمحبوبعينفيالمحببل

)2(:القائلقال

معيوهملقيتمنعنهمسالوإليهماحننياعجبومن

أضلعيبينوهمقلبيويشتاقهمسوادهافيوهمعينيوتطلبهم

أ[]99قال)3(:كمامحبوبهعلىوقفنظرهفالمحب

البشرعنلهاعينيحجبتفقدالعيونعنيحجبوهاإن

فصل

،الارضنحوبطرفهورميه،إليهمحبوبهنظرعندإغضاوهومنها:

يستهجنولهذا،صدرهفيوعظمتهمنه،وحيائهله،مهابتهمنوذلك

الطرفخافضيكونبل،إليهمالنظريحدوهو،يخاطبهممنالملوك

.الأرضلىإ

البيت.سبق)1(

.البيتانسبق)2(

84(،1)2/والشعراءوالشعر192(،)صديوانهفيالوليدبنلمسلمالبيت)3(

176(.)2/و]لمحبوبلمحب1و
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مازاخ>الاسراء:ليلةفيرسولهأدبكمالعنمخبرالىتعااللهقال

ولايميناًيزغلمالبصرفان،الادبغايةوهذا17[]النجم/!لجصروماطنئ

لىإكالمتشارف،عليهومقبلرائيههومالىإمتجاوزاطمحولاشمالا،

ذلك.وراءما

السماء،لىإبصرهيرفعأنللمصلي!يمالنبينهياشتدولهذا

منمعالأدبكمالمنهذاإذ؛أبصارهمبخطفذلكعلىوتوعدهم

لىإمطرقاالرأس!،ناكسيقفأنلهينبغيبل،يديهبينواقفالمصلي

لم؛عرشهعلىسمواتهفوقسبحانهالعالمينربأنولولا،الارض

أسفل.لىإأوفوقلىإالنظربينفرقيكن

فصل

أكرشيئاأحبفمن،وحديثهبذكرهواللهح،المحبوبذكركثرة:ومنها

جميععلىبذكرهعبادهسبحانهاللهأمرولهذا.ولسانه،بقلبهذكرهمن

لذجمتايائها>:لىتعافقال،يكونونماأخوفبذكرهمرهمو،الأحوال

[54/]الأنفال<لفلحونلعلكئمكثيرااللهدتحوووافاثبتوالمنفةمنواإذااء

كماالأعداء،وملاقاة،المخاوفوقتأحبابهمبذكريفتخرونوالمحبون

:(1)قائلهمقال

وشرح2(،1/00)والزهرة66(،/1)لحماسةافيالسنديعطاءلابيالبيت(1)

.(2702/)ق1الاسووتزيين84(،20/)المغنيشواهد
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السمرالمثقفةمنانهلتوقدبيننايخطروالخطيذكرتك

:()1غيرهوقال

الادهملبانفيبئرأشطانكأنهاوالرماحذكرتكولقد

المتبسمثغرككبارقبرقتلانهاالسيوفتقبيلفوددت

وهويذكرنيالذيعبديكلعبديإن":الالهيةالاثاربعضوفي

[ب]99")2(.قرنهملاق

قال،والرهبالرغبعندالمحبوبذكرالصادقةالمحبةفعلامة

)3(:محبوبهفيالمحبينبعض

أتوقعوالذيوأرجواخافوالذيوالشرلخيرايذكرنيك

قلبلىإالمحبوبذكرسبقالمحبةصدقعلىالدالالذكرومن

يناممااخرذكرهيكونوان،منامهمنيقظتهأولعندولسانهالمحب

)4(:قائلهمقالكما،عليه

2(.61)صديوانهانظر،معلقتهمنلعنترةالبيتان(1)

الوجه،هذامنإلانعرقهلاغريبحديثهذا:وقال0358()الترمذيأخرجه)2(

.بالقويإسنادهوليس

والتبيينالبيانفيهذيلمنولاعرابي71(.)2/لحماسةافينسبةبلاالبيت)3(

.(918)صديوانهفيليلىلمجنونونسب(.481)7/لحيوانوا033(،)3/

.لامرأة07()3/ليالاماذيلوفي75(،)2/الحماسةفينسبةبلاالبيت()4
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هبوبيوقتأنتشيءٍولوهجعةكلفيانتشيءاخرا

فيبالقوةذكرهفان،مستحكمنسيانعلىيكونلاالمحبوبوذكر

زالفإذا،ذكرهيغيبماعليهيردالمحللضيقولكن،المحبنفس

.كانكماالذكرعادالوارد؛

ثم،ذكرهعلىلسانهالمحبيحبسانالحبيبذكرانواععلىو

وكما.مذكورهشهودعلىولسانهقلبهيحبسثم،لسانهعلىقلبهيحبس

منهمافكلالذكر،نتائجمنأيضافالحب،الحبنتائجمنالذكرأن

صدرماالذكرفضلوالذكر،بماءيسقىإنماالمحبةوزرعالاخر،يثمر

المحبة.عن

فصل

المحب،مرادعلىوايثاره،المحبوبلامرالانقيادعلاماتها:ومن

لا،الصحيحالاتحادهووهذا.والمحبوبالمحبمراديتحدبل

فيإلااتحادفلا،الملاحدةمنالنصارىإخوانيقولهالذيالاتحاد

مراديكونبحيث،الصادقةالمحبةعلامةالاتحادوهذاالمراد،

تخالفإرادةلهمنصادقيبمحبفليسواحدا،والمحبالمحبوب

مريداكانوان،لهمريدلا،محبوبهمنمريدهذابل،منهمحبوبهمراد

.لمرادهمريدافليس؛له

منومنهم،المحبوبمنيريدمنمنهم:أقسامثلاثةوالمحبون
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،للمحبوبإرادتهمعالمحبوبمراديريدمنومنهم،المحبوبيريد

زهدقدفانهالزهد،أنواعأعلىهذاوزهد،المحبينأقسامأعلىوهذا

اعظمالدنيافيالزهدوبينهذاوبين،محبوبهمرادتخالفإرادةكلفي

.والارضالسماءبينمما

النفس،فيوزهدالدنيا،فيزهد:أقسامأ[001]خمسةوالزهد

كلفيوزهد،المحبوبسوىفيماوزهد،والرئاسةلجاهافيوزهد

لرسولالمتابعةبكماليحصلإنماوهذا،المحبوبمرادتخالفإرادة

لحبيب.ا

[13عموان/!]<اللهيحبئكممأتبحونيإنكنتمتحوناللهقل>:لىتعااللهلقا

للهمحبوباالعبدوكونله،لمحبتهمسببارسولهمتابعةسبحانهفجعل

نأالشأنولكن،اللهتحبأنالشأنفليس،لهمحباكونهمنأعلى

قيل)1(:كما،محبتهعنوانللمحبوبفالطاعة،اللهيحبك

بديعالقياسفيمحالهذاحبهتزعموأنتالالهتعمي

مطيعيحبلمنالمحبإنلاطعتهصادقاحبككانلو

والكامل89(،/1)الادابوزهر2(،51)3/الفريدالعقدفيالوراقلمحمودالشعر(1)

المجالسبهجةوفي(.21)صوالمحاضرةوالتمثيل5(،213/)للمبرد

زياداتفيالرمةلذيايضاوتنسب.للشافعيوتنسبالوراقلمحمود593(/1)

.(067)صالديوان
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فصل

لىإصبرهينصرفبل،المحبوبعنالمحبصبرقلةتها:علاماومن

صبرفهذا،أحكامهعلىوالصبر،معصيتهعنوالصبر،طاعتهعلىالصبر

قال)1(:بغيرهالمشغول،محبتهعنالفارغفصبرعنه؛الصبرماو،المحب

يحمدلافإنهالحبيبوعنكلهاالمواطنفييحمدوالصبر

بعضوقال،مطلوبهفواتلىإصبرهبهأدى،محبوبهعنصبرفمن

المحبين:

فلايوماوجهكارىلاانعلىماوالصبرحسنما

غلاماإذابالدنياتبغساعةأومنكيوماأنلو

فصل

يفرغبحيث،إليهكلهسمعهوإلقاء،حديثهعلىالاقبال:ومنها

مستعار،إقبالفهو؛غيرهعلىإقبالمنهظهروان،وقلبه،سمعهلحديثه

قال)2(:كما،يرمقهلمنالتكلففيهيستبين

عقليوعندكمفهمتقدأنليرىمحدثيلحظوأديم

(263)4/الحمدونيةالتذكرةفيالعتبياللهعبدبنلمحمدأخرىبقافيةالبيت(1)

:(184)صالقشيريةالرسالةوفي."مذمومفإنهعليكإلا":فيهنيالثاوشطره

الموضعين.فييحمد""مكان"يجمل"

.(219/)العشاقومصارع6(،1/5)والزهرة23(،4)صديوانهفيليلىلمجنونالبيت2()
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إذاولاسيما،عنهلحديثاإليهشيءفأحب؛بنفسهحديثهأعوزهفان

شيءلاالمحبون:القائلقالكما،خطابهمقاميقومفانه،بكلامهعنهحدث

ولهذا،مطلوبهمغايةوفيه،محبوبهمكلامسماعمنلقلوبهمب[001]ألذ

)1(الصحيحفيثبتوقد،القرانسماعمنالمحبةلاهلالذشيءيكنلم

عليك،أقرأ:قلت("علياقرأ":!ي!اللهرسولقال:قالمسعودابنعن

أولمنعليهفقرأت"غيريمنأسمعهاناحباني":قال؟أنزلوعليك

بشهيدأفتممنصإذاجئظفكيف>:قولهبلغتإذاحتىالنساءسورة

رأسيفرفعت("حسبك":لقا[14]النساء/!يحهيداضؤلاعلىبكوجئئا

!تذرفانعيناهفاذا

وهميقرأقارئاامروااجتمعوا؛إذا!يماللهرسولاصحابوكان

أبايا:يقول؛موسىأبوعليهدخلإذاالخطاببنعمروكان،يستمعون

عمر.بكىوربما،موسىأبوفيقرأربنا،ذكرنا!موسى

فأعجبته،الليلمنيصليوهوموسىبأبيلمجيماللهرسولومر

لقد":قال!يماللهرسولعلىغدافلمالها،واستمع،فوقف،قراءته

لو:فقال"لقراءتكواستمعت،فوقفتتقرأ،وأنت؛البارحةبكمررت

تحبيرا)2(.لكلحبرته؛تسمعكنتانكعلم

8(.00)ومسلم(،5824،9405.0505،5605)البخاريأخرجه(1)

الاخير.لجزءادون)397(ومسلم(،05)48البخاريأخرجه)2(
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لحسناللقارئويستمعيأذن،بالقرانتكلمالذيوهوسبحانهوالله

إلىاذناأشدلله"ع!يم:قالكمامنه،كلامهلسماعمحبتهمنالصوت

بفتح-والاذن1(.)"قينتهلىاالقينهصاحبمنالصوتالحسنالقارىء

الشاعر)2(:قال،استمعإذا:يأذنأذنمصدر-والذالالهمزة

ذنوسماعفيقلبيإنبددنتعللالقلبأيها

منهذاإن:قالمنوغلط)3(."باصواتكمالقرانزينوا"لمجي!:وقال

حقا؛كانوإنفهذا،بالقرانأصواتكمزينواوالمراد:،المقلوب

.بالقرانالصوتتحسينفالمراد:

منووهم")4(،بالقرانيتغنلممنمناليس":قالانهعنهوصح

:وجوهمنالفقرضدهوالذيبالغنىفسره

تغنى.لاأ[01]1،استغنى:فيهيقالإنماالمعنىذلكأنأحدها:

موارد(،-65)9حبانوابن(،0134)ماجهوابن(،91،024)6/أحمدأخرجه(1)

البوصيريوحسنهعبيد.بنفضالةحديثمن571(/1)المستدركفيلحاكموا

لحاكم.اوصححه

2(.30)صالغفرانورساله(،172)صديوانهفيزيدبنلعديالبيت)2(

و]لنسائي(،41)68داودوأبو3(،4/283،285،692،40)حمدأأخرجه)3(

جيد.واسناده.عازببنالبراءحديثمن(917،018)2/

.هريرةابيحديثمن297()ومسلم)7527(،البخاريأخرجه(4)
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لفظه،هذا.بهيجهر:الحديثنفسفيجاءقدتفسيرهأن:الثاني

به،الصوتتحسينهوإنما،سفيانمنبهذاأعلامنحناحمد:قال

.استطاعمايحسنه

اللفظ،هذاإطلاقمنالفهملىإيتبادرلاالمعنىهذاأن:الثالث

؟!تقدمكما،تحتملهلااللفظوبنيةفكيف،احتملهولو

:معنيانففيه؛بالصوتالتغنيمنكانفإذاوبعد

به،ولهجهله،محبتهمنلاصحابهالغناءمكانلهيجعلهأحدهما:

لغنائه.الغناءصاحبيحبكما

المغنييزينكما،استطاعماويحسنه،بصوتهيزينهانه:نيوالثا

بالصوتالقرانسماععندماتواالمحبينمنوكثير.بصوتهغناءه

!!النسوانولا،المردانعشاققتلىلا،القرانقتلىفهؤلاء،الشجي

فصل

حلالذيالموضعمحبةحتى،وبيتهالمحبوبدارمحبةومنها:

البيتالكعبةمحبةعلىالقلوبعكفتلاجلهالذيالسرهووهذابه،

الاوطانهجرإليهاالوصولفيالمحبوناستظابحتى،لحراما

فركبوا،العذابمنقطعةهوالذيالسفرفيهالهمولذ.والاحباب

،المشاقغايةالوصولفيواحتملواوالقفار،المفاوزوجابواالاخطار،

والاحداق.الجفونعلىإليهالسعواأمكنهمولو
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الطريقلمسراكبعدتوإنجفونيعلىإليكاسعىنعم

بقوله:نفسهلىإلهسبحانهالربإضافةهيالمحبةهذهوسر

26[.]الحج/<>وطهربنتي

ينتسبلممندونقدراوعلوتمعظماصرتإليكانتسبتلما

ادئهلدعوهعبد>وأئه-لمأقاممحبوبفهولمحبوبالى!نسبماوكل

[1سراء/]الإ<بعتده-أسرىلذيا>سثحن[91لجن/]ا(البا؟دوأيكونونعلئه

نرلناشاربميفىكنمغوإب>[1/]الفرقان<-عبدفيالفرقاننزلآلذيتجارك>

لى:تعاقولهمعنىفهمهذا؛معنىفهمومن23[.]البقرة/علىعبدنا<

لبيك،":!ي!ورسوله5عبدوقول[ب101]26[/عمران]ال(الخير!ليدك

.(1)"إليكليسوالشر،يديكفيلخيرواوسمعديك،

قال)2(:كما،دارهيحب؛مثلهمخلوقايحبمنكانوإذا

الجداراوذالجداراذاأقبلليلىديارالديارعلىأمر

الدياراسكنمنحبولكنقلبيشغفنالديارحبوما

طالب.أبيبنعليحديثمن771()مسلماخرجه(1)

وبلا(.961،017)2/الادبوخزانة(،017)صديوانهفيللمجنونالبيتان2()

03(.)صالصبابةوديوان6(،1/0)الاسواقتزيينفينسبة
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؟!محبةمحبتهكمثلليسومنشيء،كمثلهليسبمنفكيف

فصل

المنازلوطي،نحوهالركابوحثالسير،فيإليهالإسراعومنها:

قاطعكلوقطع،منهوالدنوالقربفيوالاجتهاد،إليهالوصولفي

عنها،والرغبةفيها،والزهد،عنهالشاغلةالاشغالواطراح،عنهيقطع

ماكلفيوالرغبةجل،وإن،ومقتهلغضبهسببايكونمابكلوالاستهانة

شق)1(:وإن؛إليهيدني

وصالكمنلنامدنأولكرضاأنهأعلمالنارفيطأقلتولو

ضلالكمنضلتةأوليمنكهدىفوطئتهانحوهارجليلقدمت

به،يتعلقوما،وخدمه،وجيرانه،المحبوبأحبابمحبة:ومنها

قال)2(:،وشرابه،وطعامه،وانيته،وصناعته،حرفتهحتى

كلباأخوالهاأحببتأجلهاومنلحبهاطراالعوامبنيأحب

يجهما.وتخرالبيتانسبق(1)

خبر.معأبياتضمنالبيتسبق)2(
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:(الاخر)1وقال

أزهارهزهتوادشاقهماحبكمولولايهاواديشتاق

الاخر)2(:وقال

حبيبالحبيبأجلمنالقلبلىإكلكمطيبةأكنافساكنيفيا

سراويلأجلمنالسراويلاتعشقعاشقاأن:العشاقأخباروفي

ذكره،السراويلاتمنوفردةحملا،عشراثناتركتهفيفوجد،معشوقته

.البصري

فيفوجد،محبوبتههاوونصوتأجلمنالهاووناتآخروعشق

كثير!لى.عجائبهذامنالناسوعندمنها.آلافعدةتركته

ع!يماللهرسولرأىلماكثيرا،الدباءيحبمالكبنأنسوكان

الصحفة)3(.جوانبمنيتتبعهاا[]201

03(.1)4/الوفياتفواتفيللصرصريالبيت(1)

643(./)16بالوفياتفيوالوا2(،9)صديوانهفيالاحنفبنللعباسالبيت)2(

ديواننظرو(.1/631)الاسواقوتزيين(،52)صديوانهفيوللمجنون

.(92)صالصبابة

انس.عن2(140)ومسلم2(،290)البخاريأخرجه)3(
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له،تطوىكأنها،إليهفيويوايزورهحينالطريققصر:ومنها

:(1قال)،قصيرةكانتوإن،عنهانصرفإذاوطولها

بعيدهاويدنوليتطوىالارضأرىأزورهاليلىجئتماإذاوكنت

تعيدهالوأحدوثةحدثتإذاجليسهاودالبيضالخفراتمن

الاخر)2(:وقال

ليتطوىالارضوجدتإلازائراجئتكمماوالله

ليبأذياتعثرتإلابابكمعنعزميانثنىولا

الاخر)3(:وقال

الفناءنحويقادعادبمشيإلاأمشلمعنكقمتوإذا

لهواءافينازلاالطيرمن-السبفيأسرعجئتجئتوإذا

اللبيبمغنيأبياتوشرح(،601،801)صديو]نهفيليلىلمجنونالبيتان(1)

فيوليس(1/126)الاسواقتزيينفيالرمةذيأولكثيروينسبان77(./1)

نسبة.بلا35(/1)الزهرةفيلاول1ونهما.1ديو

كتابفينسبةوبلا(.52)3/الاعيانوفياتفيالشهرزوريللمرتضىالبيتان)2(

.7(0)صالفوائد

27(.)صلحمامةاطوقفيحزملابناخرينبيتينمعالاول)3(
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الآخر:وقال

راجعاأنثنيإذوتبعدزرتكمإذاالطريقوتدنو

فصل

إذاوعودها،زارهأومحبوبهرأىإذاوغمومههمومهانجلاء:ومنها

:(1قال)كما،فارقه

يديهفيحزنيجلاءلانهموميعنيفتنجلييزور

عليهفيهاحوالتيلانيمضيحينبالمسرةويمضي

إلانعيمولاسرور،ولا،فرحةللمحبليسأنه:المعلومومن

والعاجل.،الآجلعذابهمحبوبهوبمفارقة،بمحبوبه

فصل

عندأو،لحبيبامواجهةعندتحصلالتيوالروعةالبهتومنها:

قال)2(:كما،بغتةعليهطلعأو،فجاءةرآهإذاولاسيما،ذكرهسماع

أجيبكادماحتىفأبهتفجاءةأراهاأنإلاهوفما

تغيبحيناعددتماذكرواولاكانالذيرأيعنفارجع

(.جمتهترفي)العصرأعيانفيالرقيأحمدبنلابراهيمالبيتان(1)

التخريج.وهناكمنهما،الأولالبيتسبق)2(
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الاخر)1(:وقال

للجنبويسقطرجلاهفتصطكفجاءةيراهاأنلاإهوما

[ب1]20قال)2(:كما،فجأهياسمهسماععنداضطربوربما

يدريوماالفؤادأشجانفهيجمنىمنبالخيفنحنإذدعاوداع

صدريفيكانطائرابليلىأطارفكانماغيرهاليلىباسمدعا

فقيل:،والاضطراب،والفزع،الروعةهذهسببفياختلفوقد

فإذا،الرعيةسلطانمنأعظممحبهقلبعلىسلطاناللمحبوبأنسببه

معظمالقلبفمان،فجأةيعظمهمنيرىمنيرتاعكماذلك،راعهفجأةرآه

ذلك.راعه؛عندهالمعظمفجئهإذاوالشخص،لهخاضع،لمحبوبه

منهالدمفيهرب،تلقيهلىإومبادرته،لهالقلبانفراج:سببه:وقيل

فهذالجملةوبا،ماتوربما،والرعدةالاصفرارويحدثويرعد،فيبرد،

سببه.يعرفلموإن،وجدانيذوقيأمر

فصل

،يكرهمايكرهأن:لهفالغيرة،محبوبهوعلىلمحبوبهغيرتهومنها:

ووفيات2(،1/29)العشاقومصارع97(،/1)الزهرةفينسبةبلاالبيت(1)

.3(4/71)الاعيان

النسبة.اختلافوبيانالتخريجوهناك(.162)صديوانهفيليلىلمجنونالبيتان)2(

342(.)صالقلوباعتلالفيخبرمعوالشعر
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المحبغيرةفهذه،أمرهوضيع،حقهوانتهك،محبوبهعصدإذاويغار

.الغيرةهذهتحتكلهوالدينحقا،

لحديثافي!يمالنبيقالوقد،غيرةعظمهمديناالناسفأقوى

."!منيأغيروالله،منهأغيرلأناسعد،غيرةمنأتعجبون"(:1)الصحيح

واذا،واجلالهمحبتهقدرعلىورسولهللهيغارورسولهاللهفمحب

منانهزعموإناخلى،المحبةمنفهوورسولهللهالغيرةمنقلبهخلا

غيرهيرىوهو،الناسمنمحبوبمحبةادعىمنفكذب،المحبين

بحقه،ويستهين،ومساخظهأذاهفيويسعى،محبوبهحرمةينتهك

نألعبديصحفكيفبار؟،قلبهبل،لذلكيغارلاوهو،بامرهويستخف

إذالحقوقهولا،انتهكتإذالمحارمهيغارلاوهو؛اللهمحبةيدعي

ضيعت.

لمحبوبهفيغار،وشيظانه،وهواه،نفسهمنلهيغارأنالاقسامقلو

لمعصيته.وارتكابهحقه،فيتفريطهمن

بل،المحبةأ[]301منهترحلت؛القلبمنالغيرةهذهترحلتواذا

والامرلجهاد،ااصلهيالغيرةوهذه،اثارهفيهبقيتوان،الدينمنهترحل

منخلتفانذلك،علىالحاملةوهيالمنكر،عنوالنهي،بالمعروف

يأتيإنمافانهالمنكر،عنينهولم،بالمعروفيأمرولميجاهد،لمالقلب

شعبة.بنالمغيرةحديثمن(41)99ومسلم74(،68461،)6البخاريأخرجه(1)
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الجهاد،ومحبوبيهمحبتهعلامةسبحانهجعلولذلك،لربهمنهغيرةبذلك

يحنهمبقؤماللهيآقدشه-فسوفعنمنكغيرلدمنءامنواالذينيإئها>تعالىفقال

لالصلومةولايخافوناللهسبيلفييجهدوتالكفرينعلىأعؤشلمؤمنيناعلىلةأومجئونه،

.[45لماندة/ا1<علممسعوواللهيشاحمنلوتيهاللهتضللكذ

فصل

الاختصاصيحمدحيثتحمدفإنماالمحبوبعلىالغيرةماو

علىالانسانكغيرةوعقلا،شرعا،فيهالاشتراكويذم،بالمحبوب

غيرهتعرضمنفيغار،بههويختصالذيوالشيء،وأمته،زوجته

فيه.لهومشاركته،لذكره

بل،لخالقاحقفيتتصورولا،بالمخلوقتختصالغيرةوهذه

ويعبدونه،،ويذكرونه،يحبونهكلهمالناسأنيحبلربهالمحب

بقوله،ذلكلىإيدعوهوبل،ذلكمنلعينهأقرشيءولا،ويحمدونه

وعمله.

كلامهمفيوقع؛الغيرتينهذينبينالصوفيةمنكثيريميزلمولما

المشكور.لاالمغفور،السعيمنيكونأنأمرهحسنو،قبيحتخبيط

سكته؛وربما،منهيغاريحبهأو،اللهيذكرمنراىإذاجهلتهمبعضوكان

حسد،ذلكوإنماهذا،علىتحملنيالمحبغيرة:ويقول،أمكنهإن

فيأخرجوها،رسلهلطريقومراغمة،للهمعاداةونوع،وعدوان،وبغي

المخلوقين.منالصوربمحبةاللهمحبةوشبهوا،الغيرةقالب
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مشاركةيحسنلامنمحبةفيمحمودةالغيرةهذهأنريبولا

.المحبوبعلىالغيرةبابفيذلكوسيأتي،فيهالمحب

فصلب[1]30

بهيتمتعكانمماعليهيقدرمامحبوبهرضافيالمحببذلومنها:

تكلفاً،ذلكبذلهأحدها::أحوالثلائةهذافيوللمحب،المحبةبدون

فإذاوطوعْا،رضابذله،المحبةقويتفإذاالامر،أولفيوهذا،ومشقة

منياخذهكانهوتضرعا،سؤالابذله،التمكنغايةالقلبمنتمكنت

يقونالصحابةكانكما،محبوبهدوننفسهليبذلإنهحتىالمحبوب

حوله:يصرعواحتى،بنفوسهملحربافيلمجيماللهرسول

)1(معذبهلقيالىإاشتياقاهامبهالغراملجإذافؤادليو

بهفداكشيءنفسهمنأعزلهيكونلوصببالنفسيفديك

آلنبئ>:لىتعااللهقالإيثارا،اشدبمالهلهفهوبنفسهمحبوبهائرومن

حتىالايمانمقاملهميتمولا6[]الاحزاب/(أنفسهتممنبالمؤمنبأوك

صحكماوابائهم،أبنائهمعنفضلاانفسهممنإليهمأحبالرسوليكون

303(./1)ديوانهفيوللبحتري(،54)صديوانهفيالدمشقي1ءللوأوالبيتان(1)

وعنه52(،)3/الادباءمحاضراتفيالعتاهيةولابي،كيغلغلابنوتروى:وقال

والمحبوبوالمحب07(،/1)الزهرةفينسبةوبلا(.994)صديوانهفي

.(491)6/لحمدونية1التذكرةفيالخالديعثمانلابيوالاول8(،0)2/
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،ووالده،ولدهمناليهأحباكونحتىأحدكميؤمنلا":قالأنهلمجي!عنه

منليإاحبلانت!اللهرسولياواللهعمر:لهوقال(1)"جمعيناوالناس

نفسك"منإليكأحباكونحتىعمر!يالا":فقال.نفسيمنإلاشيءكل

)2(."عمرإيا"الان:فقال!نفسيمنليإاحبالانلانتفوالله:قال

سبحانه؟بمحبتهفكيف؛ورسوله5عبدمحبةشأنهذاكانفإذا

وقدرا،شرعاورسولهللهإلايكونانيمكنلالحبامنالنوعوهذا

إنماالحقيقةفيفذاك؛ومالهبنفسهمحبوبهيؤثرمنالناسفيوجدوإن

وماله،نفسهفيهبذلأنعلىغرضهمحبةفحمله،منهغرضهلمحبةهو

المحبوبوهذامنه،لغرضهبل،لذاتهالمحبوبلذلكمحبتهوليست

للمحبوبولامثل،لهافليس؛اللهمحبةوأمامثل،ولمحبتهمثل،له

لهم،وأمواأنفسهمفي!اللهرسولا[01]4الصحابةحكمولهذا،مثل

بيننفوسناوهذه،شئتبمافيهافاحكم،يديكبينأموالناهذهفقالوا:

ومن،يديكبينمننقاتل،لخضناهالبحربنااستعرضتلو،يديك

)3(:الانصاريصرمةبنفيسقال.شمالكوعن،يمينكوعن،خلفك

يجه.تخرتقدم(1)

أنس.حديثمن6632(،49364626،)البخاريأخرجه2()

-2135/)للبيهقيالنبوةودلائل(،1/215)هشامابنسيرةفيالابيات)3(

اسموفيها(،53،45)3/لمعاداوزاد2(،40-2302/)والاستيعاب(،415

.(182)2/الاصابةوانظر.أنسبيأبنصرمةاوقيسبنصرمةقيسابو:القائل
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مواتياحبيبايلقىلويذكرحجةعشرةبضعقريشفيثوى

داعيايرولميؤويمنيرفلمنفسهالمواسمأهلفيويعرض

راضيابطيبةمسروراوأصبحالنوىبهواستقرتتانافلما

والتاسياالوغىعندوأنفسنامالناحلمنالامواللهبذلنا

المصافيالحبيباكانهـانجميعاكلهمالناسمنعادىالذينعادي

هادياأصبحاللهرسولوأنغيرهربلااللهأنونعلم

الاستئثار.طبعهوالمدعيالايثار،وصفهفالمحب

فصل

نفسه،كرهتهوإن،كانماكائنامحبوبهبهيسربماسرورهومنها:

منفيهلماويحبهطبعا،يكرهه،الكريهالدواءبمنزلةعندهفيكون

كانوإن؛محبوبهبهيرضىمايسره،محبوبهمعالمحبوهكذاالشفاء.

محبوبهمراضيمننفسهتشتهيهمامعواقفاكانمنوأما.لنفسهكريها

وسرهساءهبمايسرحتى،معلولةمحبةهيبل،صادقةمحبتهفليست

بعضهمالخلقمحبةفيموجوداهذاكانوإذا.محبوبهمراضيمن

)1(:الشيصأبوقال،بذلكأولىلذاتهلحبيبفا؛لبعض

متقدمولاعنهمتأخرليفليسأنتحيثبيالهوىوقف

.الابياتتقدمت(1)
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يكرمممنعليكيهونمنماجاهدانفسدفأهنتهنتنيو

ب[]401منهمحظيمنك!يإذكاناحبهمفصرتاعدائياشبهت

اللومفليلمنيلذكركحبالذيذةهواكفيالملامةأجد

الاخر)1(:قولالاخيرالبيتهذامنوقريب

ببالكخطرتأنيسرنيلقدبمساءةنلتنيأنساءنيلئن

الاخر)2(:وقال

بالصدسرعاشقاقبليأرولميسرنيصددتإنعنيصدودك

وديفيمنكرغبةإليهدعاكانماتيقنتنيأبهسررت

الوجدمنالمحبعتبولكنمالساءهتزهدينفيهكنتولو

عمدعلىمنيكانلذنبعليتعتبيرأيتكأنليفرحةفيا

الاخر:وقال

أرباحبهافيليصارقدفالبعديعجبهاالبعدوطولهواهاأهوى

قربارضهمنحبهإذاينأىكلفأخاقبليوالهارأىفمن

)3(:الحسينبنأحمدقولهذامنوقريب

عدمبعدكمندءكلوجداننانفارقهمأنعلينايعزمنيا

)1(تقدم.

.(1/581)الزهرةفينسبةبلاالابيات)2(

87(.)4/ديوانهفيالمتنبيهو)3(
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لمأأرضاكمإذالجرحفماحاسدناقالماسركمكانإن

:فقالبعضهمواهتدمه

قصدهمصارقدعنهمبعدناإذبهمنلمأنعلينايعزمنيا

لمولاجرحلصبكمفيهفماالبعادهذايرضيكمكانإن

عنيخبرمنهموالصادقلها،حقيقةلادعاويهذهأكثراللهولعمر

)1(:القائلأحسنولقد،وصفتهحالهعنلا،وإرادتهعزمه

بحظوظهموابتلوانيبالامارضوا

ابتلواومادعوىلحبابحاروخاضوا

مكانهممنيبرحوالمالسرىفيفهم

كلواوقدعنهالسيرفيظعنواوما

بحارخاضفانه؛وحالهبعينهقائلهاوصفهذاكانوإنأ[1]50

وطلب،غطائهانكشافعندنفسهعنفاخبرقدم،فيهالهابتلومالحبا

)2(:وصدق،فقالربه،علىلقدومهلهالرسل

أياميضيعتفقدلقيتقدماعندكمالحبفيمنزلتيكانإن

.(135-134إصديوانهفيالفارضابن(11

2(.70إصديوانهفيالفارضابن21(
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احلاماضغاثأحسبهافاليومزمئابهانفسيظفرتأمنية

يصيرالغايةهذهلىإفانه،سواهشيئااللهمعأحبمنكلحالوهذه

بأمنيةمخدوغامغرورا،كانإنماانهالغطاء:انكشفإذالهوسيبدوولابد،

قال.والندامةالحسرةوأعقبت،انقطعتثم،حياتهمدةبهانفسهظفرت

بهموتمظعتانعذابورأو(اتبعوالذيفمناتبعوأألذينتبرأ>إذ:لىتعا

لكمثاكذلبرهوامئهمكمافنتبرألناكريرأتلواتبعوأالذينوقال!الأستباب

.[671-661/لبقرةا](لنارامنيخرجينوماهمعلئهئمحسق!اللهأغملهملريهم

والمودات،والعلائق،الوصل:هيبهمتقطعتالتيفالاسباب

سبحانهإليهاتقدمالتيوهي،اللهذاتغيروفي،اللهلغيركانتالتي

وحسرةصاحبها،علىعذابفهيلغيرهمحيةفكلمنثوزا،هباءفجعلها

طاعته،علىويعين،محبتهإلىيدعوماومحبة،محبتهإلاعليه

قال)1(:كماالسرائر،تبلىيومالقلبفيتبقىالتيفهذه،ومرضاته

والحشاالقلبمضمرفيلكمستبقى

السرائرتبلىيومحبسريرة

الاخر)2(:وقال

منصدعغيرشملفللمحبينبينهمالوصلشملتصدعإذا

786(5)2/لياللاسمطوانظر(1815)صديوانهفيللأحوصالبيت(1)

58(.)صالتبوكيةالرسالةفينسبةبلاالمؤلفذكرهما)2(

293



منقطعغيرحبلفللمحبينيومئذالوصلحبلتقطعوإن

فصل

وكأن،الناسعنوالتفرد،لخلوةباوالانس،الوحدةحب:ومنها

خلوته،منالصادقللمحبأحلىشيءفلاذلك،علىثبتتقدالمحبة

يدخلمنوكره،بهخلوتهاحببمحبوبهظفرإنفإنهب[01]5،وتفرده

الكراهة.غايةبينهما

المصلييديبينالمارمج!مبردالنبيأمر-أعلموالله-السرولهذا

اربعينوقوفهلكان؛الاثممنعليهمايدريلوآنهخبرو،بقتالهامرحتى

قلبإلاوشدتهالمرورلمأيجدولا)1(.يديهبينمرورهمنلهخيرا

وبينه،بينهالاغيارارتفعتقد،عليهمقبل،محبوبهيديبينحاضر

ومحبوبه،المحببينالبغيضدخولبمنزلةربهوبينبينهالمارفمرور

.ينكرهولا،الذوقفيهلحاكماأمروهذا

نصفيذهبالمصلييديبينالمارمرورمسعود:ابنوقال

حمد.االامامذكره،اجره

يفارقه،لاقلبهفيوكونه،محبوبهبذكريستأنسالمحبفإنوأيضا

جهيم0بيأحديثمن(05)7ومسلم(،015)البخاريأخرجه(1)
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عنه.يشغلهممنمستوحشفهو،بسواهيستأنسلا،وجليسهانيسه،فهو

يوما،تيميةابنالاسلامشيخخرج:قالشقير،بنالدينتقيوحدثني

لابحيثالناسعنوانفردالصحراء،لىإانتهىفلما،خلفهفخرجت

الشاعر)1(:بقوليتمثلسمعتهأحد؛يراه

خاليابالسرالقلبعنكاحدثلعلنيالبيوتبينمنخرجو

بهخلاوإلابها؛ظفرفان،أمنيتهغايةهيبمحبوبهالمحبفخلوة

الاغيار.منذلكوأوحشه،سرهفي

منهيدنوأنأرادفاذا،منههربإنساناىرإذاالملوحبنقيسوكان

إليه.ويسكن،بهفيانسوحديثها،ليلىلهذكر؛ويحادثه

وقد،لاخوتهيوسفقالكماالناسمنيكونأنللمحبوينبغي

(ولالقربونعندىلكئمبه-فلاكسلتأنوقلمفارز>:أخاهممنهمطلب

6[.0]يوسف/

لحديفيغيبأووجوهالكنأرىفلاسعدىفيكنتكنلمإذا

فصل

والحب،لهوذله،وخضوعه،لمحبوبهالمحباستكانةومنها:

وهناك،طويلةقصيدةمن31(4921،034،)صديوانهفيللمجنونالبيت(1)

النسبة.اختلافوبيانالتخريج
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ذلهمنلشيءيذللاالذيالعزيزيانفولا،الذلأ[1]60علىمبني

كماعزا،ذلهيعدمنهمكثيربلعيبا،ولانقصايعدهولا،لمحبوبه

قيل)1(:

!بالذلالمرءنالهاقدعزةفكمعزةلتكسبتهوىلمنتذلل

الاخر)2(:وقال

ويعقديشالأنفالهوىشرعفيفليستحبلمنوذلاخضع

الاخر)3(:وقال

الذلمحبتابلولاليعجبنييكنولملدياشذليويعجبني

الاخر:وقال

الذلللعاقللذماالهوىولولاوخضوعهالهوىذللهيلذ

الآخر)4(:وقال

المقابردونالذلترابعليهاقبورهمحتىالحباهلمساكين

معبداالمحبقلبفيصير،عبوديةصارلحبواالذلاستحكمومتى

35(.)صالصبابةديوانفينسبةبلاالبيت(1)

البيت.تقدم)2(

.ثمنساقطالبيت)3(

.تقدم(4)
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.وحدهللهإلاتصلحولا،بمخلوقتتعلقأنتليقلاالمرتبةوهذه،لمحبوبه

فصل

:ننوعااوهذ،هاعدوتصا،نفاسلااوتردد،لنفساادامتد:ومنها

)1(:القائلقالكما،ولهفحزنيقارنهماأحدهما:

بانتحابقطعتهطولأشقالعانفسمنامدليلرب

اخر:وقال

الحبلمامناخفاهماكنهعلىيدلناالمحبأنفاستردد

القلبمنصدعظلحتىتنفسقلبهخامرنالحبخطراتإذا

.ولذةطرباسببهيكونما:والثاني

الذيالواردبسببوانفراجهالقلبانحصارالنوعينوجودوسبب

وطلب،مؤذيةكيفيةالرئةعليهتروحهالذيللنفسفأحدث،عليهورد

بعدينبسطالقلبفان؛الراحةتنفسماوالصعداء،تنفسفهوإخراجها

الخروجهفيطلببه،المحيطلهواءافيدفع،انقباضه

فصل

،المحبوبويبغضه،محبوبهمنيقصيهسببكلهجرهومنها:

المحبفييزيدبنولخالد262(.)صديوانهفيالدمشقيللوأواءالبيت(1)

24(.1)2/لمحبوبو
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هذاوفي.عنهبلغهإذاعندهويستحمده،منهيدنيهسببلكلوارتياحه

وألباسا،أوطعاما،هجرمنهمفكثيرب[1]60،للمحبينعجائبالباب

يعدفلميمقتها،محبوبهكانالحالاتمنحالةأو،صناعةأوأرضا،

علىالحبحملهمنهموكثير،ألبتةبفعلهانفسهتطاوعهولمأبدا،إليها

يعظمه،المحبوبنيعلاممماوغيرها،والفضائل،المعالياكتساب

أيضا:نوعانوهذا،ويحبه

يبذلفالمحب،لهمحبالذلكمؤثراالمحبوبيكونأنأحدهما:

بجمعمشغوفاالمحبوبكانفإن،أمكنهإن،أعلاهمنهلينال،فيهجهده

بالعلم،مشغوفاكانوان،شغفهمنشدشغفامحبهفيذلكأثر،المال

وأ،بحرفةمشغوفاكانوان،اجتهادهمنأشدطلبهفيالمحباجتهد

كانوإنسبيلا،ذلكلىإوجدإنتعلمها؛علىالمحبحرص،صناعة

بالغالمستحسنةوالاخبار،لحسانالحكاياتوابالنوادر،مشغوفا

تحفظها.فيالمحب

طلبعلىعشقهيحملككاملعشيقعلىتقعأنالنافعةفالمحبة

خير،كلمنصفربطالفارغبمحبةتبتلىأنالبليةكلوالبلية،الكمال

به.التشبهعلىحبهفيحملك

ولكن5،وايثارذلكمحبةمنفارغاالمحبوبيكونأن:والثاني

يعظمماعلىوحرصا،وارادةعزما،المحبفلبمنتستخرجالمحبة

بحسبذلكعلىالناسأحرصمنفتجده،وفلبهالمحبوبعينفيبه
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:(1قيل)كما،استعداده

شمائلهليلىعنديومالتحمدالعلاطلبفيللمعروفويرتاح

،إياهوتنقصهم،لهالناسمعاداةوهواخر،سببلهيكونقدوهذا

علىمحبتهاولها،والغيرة،لنفسهالانتخاءفيحمله،بهوازدراوهم

وعزتهاالنفسشرفمنوهذاالحمد،واكتساب،ليالمعافيالمنافسة

قيل)2(:كما

[أ1الاعداء]70شكريبصالحأحبوفإننيللصديقيشكركانمن

الجوزاءبنعليوطئتحتىديدنيليالمعاطلبصيرواهم

شفاءيكونأحياناوالسمبعدوهالفتىانتفعولربما

الاخر)3(:وقال

الاعادياعنيالرحمنأعدمفلاومنةعليفضللهمعداتي

المعاليافاكتسبتنافسونيوهمفاجتنبتهازلتيعنبحثواهم

265(.)صتخريجهسبق)1(

568(.)2/الطيبنفحفيللطغرائيالابيات)2(

الطيبونفح74(،)4/الوفياتفواتفيالاندلسيحيانلابيالبيتان)3(

.(514)صوديوانه،(2/536)
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فصل

كانتإذاولاسيماوالمحبوبالمحببينالواقعالاتفاق:ومنها

محبوبه.بمرضالمحبيمرضمافكثيرا،ومناسبة،مشاكلةمحبةالمحبة

،بكلامالمحبوبويتكلمبالاخر،أحدهمايشعرولا،بحركتهويتحرك

،الخطاببنلعمرع!مالنبيقوللىإفانظراتفاقا،بعينهبهالمحبيتكلم

:قال؟الباطلعلىوعدونا،الحقعلىألسنا:لهقاللماالحديبيةيوم

وهو،اللهرسولإني":فقالديننا؟فيالدنيةنعطيفعلام:قال،"بلى"

به؟فنطوف،البيتتينااناتحدثناتكنلمأ:فقال"اعصيهولست،ناصري

".بهومطوف!اتيه،فإنك":قاللا،:قال؟"العامتأتيهانكلكقلت":فقال

علىوعدوناالحقعلىألسنابكر!أبايا:لهفقالالصديقبكرأباجاءثم

اللهيحكمولماونرجعديننافيالدنيةنعطيفعلام:قال!بلى:قال؟الباطل

يكنلمأ:قال،يعصيهوليس،ناصرهوهو،اللهرسولإنه:فقالبيننا؟

؟العامتأتيهإنك:لكأقالبلى،:قال؟بهفنطوف،البيتتينأأنلايحدثنا

حرفالمجسمالنبيجوابعلىفاجاب،بهومطوف!اتيهإنك:قاللا.:قال

وقعهكذا.لمحبوبحطموافقةبلتشاعر،ولاتواطؤ،غيرمنبحرف

أولا،بكرأباأتىانه:المغازيبعضفيووقع(،1)البخاريصحيحفي

بكر.ابوقالمامثللهفقال،بعدهع!يماللهرسولاتىئم،ذلكلهفقال

2731(.،4961)البخاريأخرجه(1)
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يكونأنويشبه،الاولىهووهذاأ[1]170(:)السهيليقال

يرضىفلاقولا،لهيقولع!ي!اللهرسولأنبعمريطنلافإنه،المحفوظ

ولا،عليهفيعيدها،تزللمعندهوالشبهة،ذلكبعدبكرأبايأتيحتىبه

بعمر.ذلكيطن

هوالمحفوظولكن!صحيحبذنوبالقاسمأبونزعلقدولعمري

والسنن.والمسانيد،السير،أهلعامةوعليه،البخاريفيوقعالذي

النسخ،يرجوكانبانهعنهأجيبفقدعمرلىإنسبماماو

،القوليقولكانفانهأمثالها،لهتقدمكما،ذلكفيلهربهوموافقة

عنهعجز،وابتلاءٍ،محنةمقامكانالمقامأن:والثاني،الوحيبهفينزل

والقلق،،الغممنوداخلهم،بطانهملهيتسعولم،الصحابةأكثرصبر

يحلقواأنمرهملماولهذا،عظيمأمرأعدائهمعلىوالتحرق

دخل!حتىواحد،رجلمنهميقملم،بدنهموينحروا،رووسهم

ومالي":فقال،اللهأغضبه؛أغضبكمن:لهفقالتمغضبا،سلمةأمعلى

و

)2(.؟"أتبعفلابالأمر،اصمروانا،اغضبلا

ذلكفيمحسنينكانواالقومأنعلىتأولهمنتأويليردوهذا

منقبيحخطأوهذا،عليهملومفلا،النسخينتظرونكانوانهمو،التثبت

3(.240/)الانفالروض(1)

الحديبية.صلحفيالسابقالحديثضمنهو)2(
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كانواولو،بهمأولى!أوامرهامتثاللىإالمبادرةكانبلالمعتذر،هذا

بانتظارمنهمأولىولكان،عليهمغضبهاشتدلماالتأخير،فيمحسنين

إيمانهم،بكماللهماللهغفرهالذيالمغفور،سعيهممنهذابل،الناسخ

عنوضعفهمالواردلقوة،سبحانهاللهوعذرهم،ورسولهللهونصحهم

جم!اللهرسولواحتمله،وشدته،قوتهفيعمريحتملهلمحتى،حمله

.واحدةمشكاةمنجوابهماوكانبكر،بوو

حكم؛الذيالامريالكونيالحكمهذا!ي!ماللهرسولاحتملولما

وهو-وانقياداأ[1]80طوعاتحتهودخل،بهقرو،بهورضي،بهلهالله

منتقدممامغفرةاشياء:بأربعةعليهاللهأثابه-لهاللهفتحالذيالفتح

لهاللهونصرمستقيماً،صراطاوهدايته،عليهنعمتهوإتمامتأخر،وماذنبه

عزيزا.نصرا

كيف:فقالهاهنا،بعضهمأوردهالذيالسؤالجوابيقعوبهذا

!اتاقعحنا:لىتعايقولإذ؛الاربعةالامورلهذهعلةبذلكلهاللهحكميكون

.[2-1/]الفتحلايةا(تأخروماشكذمنماتقدماللهليغفرلك!فتعامبينالك

له،والانقيادبه،والرضا،الحكملهذاتسليمهأنذكرنا:ماوجوابه

ذلك.اللهاتاهأنلهأوجب؛تحتهوالدخول

وهذا،والمحبوبالمحببينالاتفاقذكرهوإنماوالمقصود

بنعمرموافقةهذاومن،الموافقةأحسنمنللصديقجرىالذي

قالها.كماالوحيبهافنزلقالها،مورعدةفيلربهالخطاب
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محبوبه،أحوالمنبكثيرالمحبيعلمحتىالموافقةهذهوتقوى

واتحاد،إليهالقلبوتوجه،بهالهمةتعلقبحسبوهذا،عنهغائبوهو

والصحة،،المرضفياتفاقهماذلكاقتضىوربما،بمرادهمراده

الخلقفيتشابهبينهماذلكمعكانفان،والخلق،والحزن،والفرح

القدر،هذاعلىالعلاماتمنولنقتصر،الاتفاقفيالغايةفهوالظاهر؛

التوفيق.وبالله

!!!
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والعشروقالعاديماالباب

بالحبالحبيبإفرادلمحبةااقتضاءفي

فيهغيرهوبينبينهالتشريكوعدم

متىالحبقوىفانحكامها،والصادقةالمحبةموجباتمنهذا

ليس":الناسأمثالومنلغيرها،متسعفيهايبقلم،جهةلىإانصرفت

".ربانالسماءفيولا،حبانالقلبفي

وتامل،محالةلاضعفتمحالعدةبينالحبقوةتقسمتمتى

اللهوالمنمقين!ناتبهفرينولاتطعاللهاتقالنبى>يأيها:سبحانهقوله

اللهكانإن!نرلبنقثيوحعماواتبع!محيماعليما[ب01]8كان

[3-1/لاحزاب]ا(كيلأباللهو!فئدلهوتوتحلعلى!خبيرابماتعملون

وخشية،،لهمحبةونهيه،أمرهبامتثاللافرادهالمتضمنةبتقواهأمرهكيف

المتضمنإليهوحيماوباتباع،بذلكإلاتتملاالتقوىفإنورجاء،

يتضمنوهو،عليهوبالتوكل،خاصةالمنزلواتباعذلكسوىمالتركه

.غيرهدونإليهوسكونه،بهوئقته،وحدهعليهالقلباعتماد

جوفة(فىقلبفمنلرجلادذهماجعل>:بقولهذلكأتبعثم

وجهةإلالهليسالقلبأن:اللفظهذاتحتتجدفانت]الاحزاب/4[

،قلبانللعبدوليسغيرها،لىإبهايمللمجهة؛لىإبهامالإذا،واحدة
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لهليسبل،لغيرهوالاخرباحدهما،عليهويتوكل،أمرهويتبع،اللهيطيع

وإلاربه،والتقوى،والمحبة،بالتوكليفردلمفانواحد،قلبإلا

يجعللمسبحانهأنهإلىذلكمناستطردثم.غيرهإلىذلكانصرف

مافانظر؛ابنهدعيهيجعللمانهإلىمنهواستطردامه،الرجلزوجة

والالباب،العقوللهتسجدالذيالاستطرادوهذاالتاصيل،هذااحسن

ثفممىمنظيكمهوالدب!>:قولهفمنها،عديدهبالقرانفينظائروله

خفيفاحملاحملتتغشحفافداإلئهاليسكنزوجهامخهاوجعلىوحدؤ

لشبهريرر!منئمنكوننءاتئتناصنحالبنرتجهمااللهدعواأثقلتبه-فلمافمرت

(يمثركونعمااللهقتفلىءاتمفمأفيمآشريملهوجعلاصنحاءنهافدا

.[091-918]الاعراف/

فيماشركاءلهجعلاواللذانوحواء،آدموزوجهاالواحدةفالنفس

نإ:قيلمماذلكغيرلىإيلتفتولااولادهما،منالمشركونآتاهما

نااحببتماإن:فقال،إبليسفاتاهماولد،لهمايعيشلاكاناوحواءادم

اجتباهسبحانهاللهفإنففعلا)1(،،الحارثعبدفسمياهولد؛لكمايعيش

ذلك.بعدبهليشركيكنفلم،وهداه

عمرطريقمن3()770والترمذي(،11)5/حمدأأخرجهحديثقيذلكورد(1)

تفسيرهفيكثيرابنوذكرمرفوعاهسمرةعنلحسناعنقتادةعنإبراهيمابن

الواردةالاثاروأما.بينهاثم،أوجهثلاثةمنمعلوللحديثاهذاان(45271/)

الكتابهأهلمنماخوذفاصلهاالبابهذافيوالتابعينالصحابةبعضعن
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هيقللأهلةعنيشلونك!>:قولهالاستطرادهذاونظير

تاتواالبزبأن>وليس:قالثم[918/]البقرة(لحجوالناسا[01]9ديتمو

،الاحرامفيذلكيفعلونكانوافانهم918[]البقرة/<ظهورهامنانبيوت

لىإمنهاستطرد؛الاهلةفوائدمنهوالذيالاحراموقتلهمذكرفلما

جدا.كثيروهو،فيهيفعلونهماذكر

أبوبالغوقدفيها،المحبوبتوحيدتستلزمالمحبةأنوالمقصود:

وقالواحد،منأكثريعشقأنهيزعممنعلىإنكارهفيحزمبنمحمد

ومن)1(:طويلكلامبعدقال.وشعرهكلامهنذكرونحنشعرا،ذلكفي

شخصينويعشق،اثنيقيحبأنه:يزعممنعلىالغلطدخلهذا

المجازعلىوهيآنفا،ذكرناالتيالشهوةجهةمنهذاوإنما،متغايرين

فضلبهالميلفيفماالمحبنفسوأماالتحقيقعلىلا،محبة:تسمى

ذلكوفي،ئانبحبالاشتغالفكيف،ودنياهدينهأسبابمنيصرفه

2(:)اقول

مانيأكذبالاصولفيمامثلحتمااثنينهوىالمدعيكذب

اثنانالأمورأحدثولاصلحبيببموضعالقلبفيليس

رحمنواحدغيرخالقايدريليسواحدالعقلفكما

.(54)صلحمامةاطوق(1)

.(46)صالحمامةطوقفيحزمابنعننقلالمولف)2(
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مدانأومباعدفردغيريهوىليسواحدالقلبفكذا

الايمانصحةمنبعيدشأذوالمودةشرعةفيهو

دينانعندهمنوكفورمستقيمواحدالدينوكذا

إلاللقلبليس:طائفةفقالت،المسألةهذهفيالنالساختلفوقد

وكماقالوا:غيرها،لىإالتوجهيمكنهلمإليها؛توجهإذا،واحدهبوجهة

إبراهيمالشيخوكان،حبانفيهيكونفلامعا؛إرادتانفيهيجتمعلاأنه

هذا.لىإيميل-اللهرحمه-الرقي

[ب01]9فأكثروجهتانلهيكونأنيمكنبل:طائفةوقالت

الاخر.لىإتوجههعنيشغلهولاأحدهما،لىإفيتوجه،باعتبارين

؛الاثقالحملتهفإذا،تحملحملتهفما،حاملوالقلبقالوا:

الواسعفالقلب،فيههوماغيرحملعنعجزاستعجزتهوانحملها،

ولا،عبادهمصالحلىوإ،أمرهوإلى،سبحانهاللهلىإالتوجهفيهيجتمع

فيمتوجاقلبه!ماللهرسولكانفقدالاخر،عنذلكمنواحديشغله

بكاءيسمعوكان،خلفهيصليمنأحوالمراعاةوإلى،ريهلىإالصلاة

قلبهشرىافلاأمه)1(،علىيشقأنخشيةالصلاةفيخفف،الصبي

خصائصمنهذاأن:يظنولا؟للأمريناتسعكيف،الكريمالواستع

فيتح،الصلاةفيوهوجيشهيجهزكانالخظاببنعمرفهذا،النبوة

أنس.حديثمن(047)ومسلم7(،0،701)9البخارياخرجه(1)
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وضيقه،،القلبسعةبحسبوهذاواحد،انفيلجهادواللصلاةقلبه

لشهودالعبدقلبيتسعأنالعبوديةوكمالقالوا:،وضعفه،وقوته

قالوا:الاخر.عنالامرينأحديشغلهفلاعبوديتهادابومراعاة.معبوده

بينمثلاللسلطانعملاعملإذاالرجلفإنالشاهد،فيموجودوهذا

واتقانه،،عملهلمراعاةيتسعقلبهفإن؛يشاهدهإليهناظروهو،يديه

يعملمحبكلشأنهذابلله،ورويته،عليهالسلطانإقبالوشهود

غيبته.فيأو،يديهبينعملالمحبوبه

فكان(،1)إبراهيمابنهموتيومبكىع!يماللهرسولوهذاقالوا:

يشغلهولم،اللهبقضاءوللرضاالولد،لرحمةقلبهفاتسع،لهرحمةبكاؤه

لذلك،ابنهموتيومقلبهيتسعلمالفضيللكنالاخر،عنأحدهما

سبحانهاللهإن:فقال؟ابنكماتوقدأتضحك:لهفقيل،يضحكفجعل

بقضائه.ارضىانفأحببتبقضاء،قضى

يعلمهلاتفاوتع!ماللهرسولوحاللحالاهذهبينأنومعلوم

.!اللهرسولقلبلهاتسعلماقلبهيتسعلمولكن،اللهإلاأ[]011

كانتااللتينلجويريتينالغناءع!م!ماللهرسولقلباتساعهذاونظير

مصلحةمنفيهورأىربه،عنذلكيشغلهفلم)2(،عائشةعندتغنيان

أنس.حديثمن(5231)ومسلم(،13)30البخارياخرجه(1)

يجه.تخرتقدم(2)
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ودينه،،ورسوله،اللهمحبةمنمنهايستخرجبماالضعيفةالنفوسإرضاء

الحق،منعليهاماببذلطؤعتحظها؛منشيئانالتمتىالنفوسفان

عليهتردمنبينوكمفأنكره،دخل،لمالذلكعمرقلبيتسعولم

)1(:القائلقالكما،اللهلىإقلبهويحرك،همتهيثنيمنهافكلالواردات

أتوقعوالذيرجووأخافوالذيوالشرالخيريذكرنيك

قلبهسيرعنوتقطعه،اللهعنفتشغلهالوارداتعليهتردمنوبين

ولا،منهميهربفلا،أمكنهمااللهلىإبالخلقيسيرالواسعفالقلب،إليه

اللهلىإبهسارنزلمنبهنزللوبل،والخلواتلجبالوابالقفار،يلحق

الصحيحةفالمحبةهذاينكرولا.وتركههو،سارمعهيسرلمفإن

أطربهمنزلمنبهنزلفلو،طربإذاالمغنيفيهذاوخذ،تقتضيه

طبعهم.وكثافة،أكبادهملغلظطربهيدعلممعهيطربوالمفان،كلهم

وحخته.،قوتهترىكماوهو،القولهذالىإيميلشيخناوكان

واحدا،إلايكونأنيمكنلالذاتهالمحبوبأن:والتحقيق

يكونأنيستحيلكمالذاتهما،محبوبانالقلبفييوجدأنويستحيل

الاخرىعنمستغنيةمنهماذاتكلبأنفسهما،قائمتانذاتانالخارجفي

متكافئانربانللعالميكونأنيستحيلوكما،الوجوهجميعمن

ماكلعنبذاتهالغني،الحقالالهإلالذاتهيحبالذيفليس،مستقلأن

البيت.تقدم(1)
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إليه.بذاتهفقيرسواهماوكل،سواه

لهالعبدمحبةتكونولافيتعدد،سبحانهلاجلهيحبماماو

كانفقدب[]011،الحبفيمعهيشركهولاربه،محبةعنلهشاغلة

اباها،يحبوكانعائشةإليهحبهنو،زوجاتهيحبع!يماللهرسول

هذاومعلهم،حبهفيمراتبوهم،أصحابهيحبوكانعمرويحب

سبحانه.إليهمنصرفةجميعهاحبهوقوى،للهكلهفحبه

معه.والمحبة،وفيهلهوالمحبة،اللهمحبة:أقسامثلاثةالمحبةفان

فإنقواطعها،منلاوموجباتها،محبتهتماممنوفيهلهفالمحبة

ويوصلحبه،علىيعينماومحبةيحب،مامحبةتقتضيالحبيبمحبة

ربه،مرضاةعلىبهيستعينماالمؤمنيحبلاوكيف،وقربهرضاهلىإ

الشركية،المحبةفهي؛اللهمعالمحبةماو؟!وقربهحبهلىإبهويتوصل

منبرالئاسمي:لىتعاقالكما،لاندادهمالاندادأهلكمحبةوهي

/]البقرة(ئدهحئاأشدءامنوألذينوااللهمجبونهئمكحتت؟اأندااللهدونمنيئحذ

فإن،المحبةهذهفيالشركهواللهيغفرهلاالذيالشركوأصل

فيسبحانهالربشاركتوأوثانهمآلهتهمأنيزعموالمالمشركين

الله،معمحبتهاجهةمنبهاشركهمكانوإنما،والارضالسمواتخلق

تقربناصغارآلهةهذه:وقالوالهوها،وتأعليها،وعادواعليها،فوالوا

والمحبةتبعا،لهوالمحبةأصلا،اللهمحبةبينففرق.الاعظمالالهإلى
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أهلبينالطرقمفرقفانه،الموضعهذابتحقيقوعليكشركا.معه

.الشركوأهلالتوحيد

به!يا:لهفقالتمرضها،فيابنتهعلىدخلالفضيلأنويحكى

هذا،فيكأظنكنتماوالله،اللهإلاإلهلا:قالت.نعم:قال؟تحبنيهل

ليواجعل،بالمحبةاللهأفردولكنأحدا،اللهمعتحبأظنكأكنولم

الوالدقلبفياللهجعلهارحمةحبليحبكيكنإن،الرحمةمنك

وأظلم،غيرهفيهيشركهلاالمحبةمنحقفلله.اللهمعمحبةلا،لولده

اللهبينأ[11]1والتشريكموضعها،غيرفيالمحبةتلكوضعالظلم

فيها.وغيره

اللهشاءإنالكتابأبوابأنفعمنفانه،البابهذااللبيبفليتدبر

لى.تعا

!!!
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و[لعمنيروق[لنانبمالباب

احبابهمعلىلمحبيناغيرةفي

ومن،بالمحبةالمحبوبإفرادببابمتصلاالبابهذاكانلما

إفرادبحسبوقوتها،المحبةقوةبحسبالغيرةفإن،موجباته

.بعدهذكرهحسن؛المحبوب

،للمحبوبغيرة:نوعانوالغيرة،والانفة،لحميةا:الغيرةوأصل

بحقه،استهينإذالهوالغضبله،لحميةافهيلهفالغيرة،عليهوغيرة

ويحمىالمحبلهفيغضب،عدوهمنمكروهوناله،حرمتهوانتقصت

غيرةفهذه،اذاهمنومحاربةالتغييرلىإبالمبادرةلهالغيرةوتأخذه

واستحلبه،أشركممنللهتباعهموالرسلغيرةوهيحقا،المحبين

.أمرهوعصد،محارمه

وماله،،المحبنفسبذلعلىتحملالتيهيالغيرةوهذه

فيهتكونأنلمحبوبهيغارفهو،يكرههمايزولحتىلمحبوبهوعرضه

لهيغارثم،علبهيبغضهمايفعلأوعليها،ويمقته،محبوبهيكرههاصفة

ويبغضها.يكرههاصفةغيرهفييكونأنذلكبعد

نفسه،مؤمنجاهدوما،الدينهيبل،الغيرةهذهفيكلهفالدين

ومتى،الغيرةبهذهإلامنكرعننهىولا،بمعروفأمرولا،وعدوه

غيرهومن،نفسهمنلربهيغارفالمؤمن،الدينمنخلا؛القلبمنخلت
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كما،خبثهوتخرج،القلبتصفيوالغيرة.يحبكمالهيكنلمإذا

الحديد.خبثالكيريخرج

فصل

نأوحميته،المحبأنفةغيرةفهيالمحبوبعلىالغيرةماو

يشاركهأنالمحبغيرة:نوعانأيضاوهذه،سواهمحبوبهفييشاركه

.غيرهمعهيحبأنمحبهعلىالمحبوبوغيرة،محبوبهفيغيره

لى:تعاقولهفيهاوالاصل،جلالهجلالربصفاتمنوالغيرة

.[33/لاعرافا](ومابظنمنهاظهرمالفوحشاربيحرمق!لأنما>

فييضرهمماحميته:وعليهلعبدهلىتعاغيرتهب[11]1ومن

المؤمن5عبديحمياللهان"مرفوعا:وغيره)1(الترمذيفيكما،آخرته

".والشرابالطعاممنمريضهأحدكميحميكماالدنيا،من

:الكسوفخطبةفيقال!ي!اللهرسولان)2(:الصحيحينوفي

".أمتهتزنيأو،عبدهيزنيأناللهمنأغيرأحدمامحمد!أمةيا"والله

قد،بديعسرالكسوفخطبةفيبخصوصهالذنبهذاذكروفي

من3(4702،90/)لحاكموا2(،474)حبانوابن2(،)370الترمذيأخرجه(1)

.النعمانبنقتادةحديث

عائشة.حديثمن(109)ومسلم(،4401)البخاري)2(
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القلب.فينورايورثنهوالبصر،غض:بابفيعليهنبهنا

فجمعالنور،ايةذكروبينبه،الامربينسبحانهاللهجمعولهذا

بالمشكاةمثلهالذينورهوبينالبصر،بغضالقلبنوربينسبحانه

وبينبالزناالقلبظلمةبينع!النبيفجمعبالاخر،احدهمالتعلق

الاخر.معأحدهماوذكر،الشمسبكسوفالوجودظلمة

رسولقال:قالمسعودبناللهعبدحديثمن)1(الصحيحينوفي

ظهرماالفواحشحرمذلكأجلمن،اللهمناغير4شيليس":ع!ي!الله

علىأتنىذلكاجلمن،اللهمنلمدحااليهأحبأحدولابطن،ومامنها

".الرسلأرسلذلكأجلمن،اللهمنالعذراليهأحبأحدولا،نفسه

ليغاراللهإن":قالاللهعبدعن،إبراهيمبنحمادعنالثوريوروى

فليغر")2(.للمسلم

اللهعبدعن،أبيهعن،عيينةابنعن،الاعلىعبدعنأيضاوروي

فليغريغاروجلعزاللهان"!م!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

.)3("أحدكم

.(0672)مسلمو،(4364،7364،0225،3047)ريلبخاا(1)

.(1)760الاوسطفينيالطبرارواه)2(

مجمعفيالهيثميقال(،1)720الاوسطفيوالطبراني5(،)870يعلىأبورواه)3(

ضعيف.وهو،الثعلبيعامربنالأعلىعبدفيه327(:4/)الزوائد
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اللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمنعنه)1(الصحيحوقي

حرممالمؤمناياتيأناللهوغيرةيغار،لمؤمنوايغار،الله"إن:!!

".عليه

أبيعن،أبيهعنالعلاء،عن،الدراورديعنالقعنبي)2(وروى

".كيرةاشدواللهيغار،لمؤمنا":!شيماللهرسولقال:قالهريرة

فصل

وغيرة،اللهيحبها،ممدوحةغيرة:نوعانمحبوبهعلىالعبدوغيرة

والتي،الريبةقيامعنديغاران:اللهيحبهافالتي،اللهيكرهها،مذمومة

وهذها[1]12،الظنسوءمجردمنبل،ريبةغيرمنيغارانيكرهها:

ومحبوبه.المحببينالعداوةوتوقع،المحبةتفسدالغيرة

يحبهافغير!:غيرتانالغيرة":قالع!يمعنهوغيرهالمسند)3(وفي

الله؟يحبالتيالغيرةما!اللهرسولياقلنا:"اللهيكرههاواخرى،الله

الله؟يكرهالتيالغيرةفما:قلنا"محارمهوتنتهك،معاصيهتؤتى"ان:قال

5(1276)ومسلم(،52)23البخاريأخرجه(1)

طريقه.من31(0)صالخرائطيأخرجه()2

(1/184)المستدركفيلحاكموا2(،)478خزيمةابنايضاوأخرجه.4451/)3(

(031)صالخرائطياخرجهالمؤلفذكرهالذيللفظ1وعامر.بنعقبةحديثمن

مالك.بنكعبحديثمن
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".كنههغيرفيأحدكمغيرة":قال

يكرهماومنها،اللهيحبماالغيرةمنان"!ي!:عنه)1(الصحيحوفي

الله:يكرههاالتيوالغيرة،الريبةفيالغيرة:اللهيحبهاالتيفالغيرة،الله

".ريبةغيرفيالغيرة

أغيرلأناسعد؟!غيرةمنأتعجبون":قاللمجي!عنه)2(الصحيحوفي

".منيأغيروالله،منه

الرجلبهايصلحغيرة:غيرتانالغيرةشداد)3(:بناللهعبدوقال

.النارتدخلهوغيرة،أهله

عبدعن،حبيبأبيبنيزيدعن)4(لهيعةبناللهعبدوروى

لمجيطاللهرسولنعمروبناللهعبدعن،المهريشماسةبنالرحمن

معهاقدملهانسيبوعندها،بإبراهيمحاملوهي،القبطيةماريةوجد

نفسهجبنهو،إبراهيمأمعلىيدخلماكثيراوكان،فأسلممصر،من

!لمج!اللهرسولفدخلكثير،ولا،قليليبقلمحتى،رجليهبينمافقطع

داودوأبو(،544،644)5/حمدأخرجهو،مسلمولاالبخارييخرجهلم(1)

عتيك.بنجابرحديثمن(1)699ماجهوابن78(،)5/والنسائي)9265(،

لحديث.اسبق)2(

عنه.31(0)صالخرالطيأخرجه)3(

31(.1-031)صالخرائطيأخرجه()4
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يقعكماشيئا،ذلكمننفسهفيفوجدقريبها،عندهافوجدعليها،يوما

فعرفالخطاببنعمرفلقيه،اللونمتغيرفخرج،الناسأنفسفي

وقعمافأخبره،اللونمتغيرأراك!اللهرسوليا:فقال،وجههفيذلك

علىدخلحتىيسعىفأقبل،بسيفهفمضد،ماريةقريبمننفسهفي

ذلكرأىفلما،ليقتلهبالسيففأهوى،ذلكقريبهاعندهافوجد،مارية

،فأخبره!صاللهرسوللىإرجععمرراهفلما،نفسهعنكشفمنه

مماوقريبهابرأها،قدوجلعزاللهان:فأخبرنينيأتاجبريلان":فقال

بي،الخلقأشبهوانهكلاما،بطنهافيانوبشرني،نفسيفيوقع

[.ب211]"إبراهيميسميهأننيوأمر

عن،إبراهيمبنسعدعن،صالحبنمحمدعن)1(:الواقديوقال

الصلاةعليهإبراهيمعندسارةكانت:قالأبيهعنسعد،بنعامر

لهوهبت؛ذلكرأتفلماولدا،منهترزقلادهرامعهفمكثتوالسلام

فيووجدت،سارةذلكمنفغارت،لابراهيمفولدتامتها،هاجر

لهافقالاعضاء،ثلاثةمنهاتقطعانفحلفتهاجر،علىوعتبتنفسها،

أذنيها،اثقبي:قال؟أصنعكيف:قالت؟يمينكتبرأنلكهل:إبراهيم

فيهاجرفوضعتبهاذلكففعلت،الختانهووالخفضواخفضيها،

فلمجمالا،زدتهاإنما:سارةفقالتحسنا،بهمافازدادت،قرطينأذنيها

والنهايةالبدايةفيكثيرابنعنهونقل.عنه31(1)صالخرائطياخرجه(1)

/8(24.)2
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مكة،لىإفنقلهاشديدا،وجداإبراهيمبهاووجد،معهكونهاعلىتقاره

صبرهوقلةبها،شغفهمنالبراقعلىالشاممنيومكليزورهافكان

عنها.

بعضاهدى:قالانسعنحميد،حديثمن)1(الصحيحوفي

يدفضربت،نسائهبعضبيتفيوهوثريد،فيهاقصعةله!ي!النبينساء

فيويردهالثريدياخذمج!ي!النبيفجعل،القصعةفانكسرت،الخادم

قصعةجاءتحتىانتظرثم،"أمكمكارتكلوا،":ويقول،القصعة

قصعتها.كسرتالتيفاعطاها،صحيحة

منيجةخدعلىغرتماقطامراةعلىغرتما:عائشةوقالت

بعجوزتصنعما:فقلتيوما،ذكرهاولقدإياها،ع!يطالنبيذكركثرة

اللهابدلنيماوالله":فقالمنها؟خيرااللهأبدلكوقد،الشدقينحمراء

إ")2(.منهاخيرا

لفرطوذلك،ماتتبعدماامراةعلىالشديدةالغيرةهذهفانظر

غيرتهاوكذلكغيرها،يذكرانعليهتغاركانت!يماللهلرسولمحبتها

لنفسهاتخذهاوقد،المدينةبهاقدملما!يماللهرسولفانصفيةمن

انظر،وخرجت،تنكرت:عائشةقالت،الطريقفيبهاوعرس،زوجة

.(4812،5522)البخاريأخرجه(1)

2(.)437ومسلم382(،1،3824)البخاريأخرجه2()
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فلحقنيا[،1]13المشيفأسرع،فانقلبت،ليإفأقبل،فعرفني

تعني-يهودياتبنتيهودية:قلترأيتها؟"كيف":وقال،فاحتضنني

.-)1(السبي

بعضتضيفت:قالقيسبنالاشعثحديثمنالمسند)2(:وفي

لىإفرجعبينهما،فحجزتفضربها،امرأتهلىإفقامع!يم،النبيأصحاب

لا"ع!ي!:اللهرسولمنسمعتهشيئاعنياحفظ!شعثيا:فقال،فراشه

".امرأتهيضربفيمارجلاتسالن

عمرابنأن:مليكةأبيابنعن،أيوبعن)3(زيدبنحمادوذكر

ابنيعلمهالاقرابةوبينهبينهاجدار،وراءمنرجلاتكلمامرأتهسمع

حشيشا.آضتحتىفضربها،أتاهاثمجرائد،لهافجمععمر،

ومعهتفاخايأكلكانأنه:جبلبنمعاذعن)4(الخرائطيوذكر

معاذفأوجعهامنها،أكلتقدتفاحةفناولته،لهغلامعليهفدخل،امراتله

ضربا.

فضربها.،أدمخباءفيتطلعوهيامرأتهعلىيوماودخل

ضعيف.واسناده.عائشةعن(0891)ماجهوابن31(،1)صالخرائطيأخرجه(1)

لخرائطي1و(،1)869ماجهوابن2(،1)47داودأبوايضاوأخرجه.21/02()

ضعيف.واسناده(.4/175)لحاكموا31(،2)ص

31(.2)صالخرائطيعنهأخرج)3(

31(.2)ص(4)
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زوجهاتشكوجاءتامرأةأن:لحسناعن،أشعثعن(1)الثوريوذكر

:-وجلعز-اللهفانزلحقها،لياخذالرجلفدعالطمها،!مالنبيلىإ

]النساء/الاية(بعضبعفمهمعكاللهفضللمالنساعلىمونقؤلرضال>ا

أمرا".اللهوأرادامرا،اردنا":لمجم!ماللهرسولفقال34[

فتشهد،تخرجامرآلهوكانت،الغيرةشديدالخطاببنعمروكان

لقولامتثالافيسكت،انتهيتنهيتنيإن:فتقول،ذلكفيكره،الصلاة

")2(.اللهمساجداللهاماءتمنعوا"لا:ع!ي!اللهرسول

عادةوكان،نساءهيحجبانع!يماللهرسولعلىأشارالذيوهو

الاسلامقامثم،نسائهمونزاهة،لنزاهتهم،تحتجبلاالمرأةأن:العرب

يدخلفإنه،نساءكحجبتلو!اللهرسولياعمر:فقالذلك،على

)3(.الحجابايةاللهفأنزلب[1]13والفاجر،البرعليهن

امرأته،قتلقدرجل-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرلىإورفع

أولياءوقالصاحبتنا،قتلهذا:المرأةأولياءفقالاخر،رجلومعها

الاخرضرب:قالهؤلاء؟يقولماعمر:فقالصاحبنا،قتلإنه:الرجل

31(.2)صالخرائطيأخرجه(1)

عمر.ابنحديثمن(44)2ومسلم9(،00)البخاريأخرجه)2(

)9923(.ومسلم(،أخرىومواضع204)البخاريأخرجه)3(
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؟يقولماعمر:لهمفقال،قتلهفقدأحابينهماكانفإن،بالسيفامرأتهفخذي

فقطعه،الرجلوسطفأصاب،المرأةفخذيفقطع،بسيفهضرب:فقالوا

.(1)سننهفيمنصوربنسعيدذكرهفعد.عادواإنعمر:فقال،باثنتين

قالوا:صحابهوأحمدالاماممنهمالفقهاء،منجماعةبهذاوأخذ

إلا،ضمانولا،عليهقصاصفلافقتلهما،،بامرأتهيزنيرجلاوجدلو

قوليقبللاولكنبقتلها،القصاصفعليه؛مكرهةالمرأةتكونأن

فيأحمدالامامعنالروايةواختلفت،بينةأو،الوليبتصديقإلاالزوج

ووجه.أربعةمنلابد:عنهوروي،رجلانانها:عنهفروي،البينةعدد

نإأرأيت!اللهرسوليا:قالأنهعبادةبنسعدحديثظاهرالروايةهذه

النبيفقال!شهداء؟بأربعةاتيحتىأمهله؛تيامرأمعرجلاوجدت

غيربالسيفلاضربهكنتإنلحقبابعثكوالذي:فقال،"نعم"!و:

واللهمنه،أغيرلأنا!سعد؟غيرةمنتعجبونألا":لمجم!النبيفقال!مصفح

)2(."إمنياكير

رجلعنسئلأنهطالبأبيبنعليعنمنصوربنسعيدوذكر

بأربعةجاءإن:عليفقال،وقتلهفقتلها،،رجلتهامرمعفاذا،بيتهدخل

برمته.دفعوإلاشهداء،

منه.المطبوعفيأجدهلم(1)

لحديث.اتقدم2()
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ولكنلحد،اإقامةعلىليستالبينةأن:باثنينالاكتفاءروايةووجه

يقتلأنلهكانالزوجفإن،القصاصمنالمانعالسببوجودعلى

بالبينةالقاتلظولب؛القتيلأولياءأنكرلماولكن،أهلهعلىالمعتدي

برجلين.فاكتفي

:فقال،قصتهعنأ[11]4فسالهيهودئا،قتلقدرجلعمرلىإورفع

إليها،يختلفيهودياأنفبلغني،بامرأتهنيوأوصاغازيا،خرجفلاناإن

)1(:ويقولينشدفجعلجاء،حتىلهفكمنت

التمامليلبعرسهخلوتمنيالاسلامغرهوأبيض

لحزامالاحقةجرداءعلىويمسيترائبهاعلىأبيت

فئاملىإينهضونفئاممنهاالربلاتمواضعكأن

مظالبةالاثرينهذينفيوليس.دمهعمرفأهدر،فقتلتهإليهفقمت

لي.الوبهأقرأو،ذلكتيقنلعلهإذ؛بالبينةللقاتلعمر

؛الكذبتحتمللا،ظاهرةدلالةذلكعلىقاممتىأنه:والصواب

البينة.عنأغنت

عنمحمد،بنالقاسمعن،الزهريعن)2(:عيينةبنسفيانوذكر

-75278،/1)العشاقومصارع(،611/)4الاخبارعيونفينسبةبلاالابيات(1)

.(488،948)صلهوىاوذم234(،،1/233)والاوائل927(،

ومصارع26(،)صالحمامةطوقفيوالخبر(.131)صالخرائطيعنهاخرج)2(

0(486)صالهوىوذم96(،/1)العشاق
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لهمجاريةفذهبت،هذيلمنإنساناأضافرجلاأنعمير:بنعبيد

بنعمرلىإذلكفرفع،فقتلتهبفهر،فرمتهنفسها،عنفأرادها،تحتطب

أبدا.يودىلااللهقتيلذاك:فقالالخظاب

أولعالسيارةأباأنمحمد:بنالقاسمعن)1(سلمةبنحمادوذكر

جندبأبافإن!تفعللا:فقالتنفسها،عنيراودها،جندببيةبامر

فكلمه،،جندببيأخافكلمت،ينزعنفأبى،يقتلكبهذايعلمإن

مخبرنيإ:جندبأبوفقال،جندبأبابذلكفأخبرت،ينزعأنفأبى

فإن،البيتفدخلتجئت،أظلمتفإذا،الابللىإذاهبنيأالقوم

لىإذاهبنيأ:خبرهمو،القومجندبأبوفودع،قبليفأدخليه؛جاءك

البيت.فيفكمنجاء،،الليلأظلمفلما،الابل

نفسها،عنفراودهاظلها،فيتطحنوهي،السيارةأبووجاء

لىإدعوتكهلإليهتدعونيالذيالامرهذارأيت؟ويحك:فقالت

حتىالبيتادخل:قالت!عنكأصبرلاولكنلا،:قالقط؟منهندء

[ب11]4أخذهثم،البابجندبأبوأغلق،البيتدخلفلما،لكأتهيا

،جندبأبيأخيلىإالمرأةفذهبت،ذنبهعجبلىإعنقهمنفدقه

فتركه،،يناشدهأخوهفجعل،قاتلهجندبأبافان،الرجلأدرك:فقالت

قالإنسانبهمرإذافكانفألقاه،،الابلمدرجةلىإجندبأبووحمله

.(411-131)صالخرائطيعنهاخرج(1)
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فأرسلعمرالخبروبلغفحطمني،بكرمنوقعت:قال؟شانكما:له

المراةاهللىافارسل،وجههعلىبالامرفاخبره،جندببيالىإ

ديته.وأبطل،جلدةمئةالسيارةأباعمرفجلد،فصدقوه

حممةبنعمروأن:أبيهعن)1(،الكلبيهشامبنالعباسوذكر

امرأم!،إليهفنظرت،العربجملأمنوكانحاجا،مكةأتىالدوسي

الزينة،تسمىجمةلهوكانت!فرسهامأحسنوجههأدريلا:فقالت

:المرأةلهفقالتعقصها،قامواذانشرها،أصحابهمعجلسإذافكان

فاصدقني!،تهاميولا،بنجديأنتما:قالتنجد،:قال؟منزلكأين

إليها:أشارثم-واليمنمكةبينفيما-السراةأهلمنرجل:فقال

فلمزوجها،وتبعها،السراةلىابهافمضى،ففعلت،خلفيارتدفي

تتبعينلاوالله:وقالعروقها،قطع؛عندهاستقرتفلمافرجعيلحقها،

.لحالاتلكعلىزوجهالىإردهاثمأبدارجلابعدي

فصل

وخوفه،حبهمنمعطلايكونأن5عبدقلبعلىيغارسبحانهوالله

بينمنواختاره،لنفسهخلقهسبحانهفإنه،غيرهفيهيكونوأن،ورجائه

شيءكلوخلقت،لنفسيخلقتكادمابن":الإلهيالاثرفيكما،خلقه

اثروفيله"،خلقتكعمالكخلقتهبماتشتغللاعليكفبحقيلك،

.(411)صالخرائطيعنهأخرجه(1)
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ابنيا،تتعبفلابرزقكلكوتكفلت،تلعبفلالنفسىخلقتك"اخر:

كلفاتك؛فتكوإنشيء،كلوجدت؛وجدتنيفان،تجدنياطلبنيادم

شيء".كلمنلكخيروأناشيء،

علىويغار،غيرهبذكرويشتغلذكرهمنيتعطلانلسانهعلىويغار

يغارأنبالعبدفيقيح،بمعصيتهوتشتغل،طاعتهمنتتعطلأنجوارحه

عليها.يغارلاوهو،وجوارحه،ولسانه،قلبهعلىأ[1]15لحقامولاه

واشتغل،عنهأعرضإذا-قلبهعلىسلطخيرا،بعبدهاللهأرادوإذا

جوارحهاشتغلتوإذا،إليهقلبهيرجعحتى،العذابأنواع-غيرهبحب

البلاء.بأنواعابتلاها؛طاعتهبغير

عبدهعلىيغارسبحانهأنهوكما،عبدهعلىسبحانهغيرتهمنوهذا

لىإيتوصلأنالمفسديمكنفلا،ولحرمته،لهيغارفهو،المؤمن

امنوا،الذينعنيدافعلىوتعاسبحانهفانه،لعبدهمنهغيرة؛حرمته

لىيتو،لهموأموا،وحريمهم،وأهلهم،وجوارجهم،قلوبهمعنفيدفع

منلمحارمهغارواكمالهم،منهغيرةكلهذلكعنالدقعسبحانه

المفسدينمنوعبيدهإمائهعلىيغارلىتعاوالله.غيرهمومن،نفوسهم

أعظمعليهاوشرع،الفواحشحرمذلكأجلومنوقدرا،شرعا

.وعبيدهإمائهعلىغيرتهلشدة؛القتلاتشنعو،القربات

قدرا.سبحانهأجراهاشرعا؛العقوباتهذهعطلتفان
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فصل

يحظىأنوكلامه،ودينه،توحيدهعلىغيرته:سبحانهغيرتهومن

تعالى:فال،عليهغيرة؛وبينهبينهمحالبل،أهلهمنليسمنبه

ثبطولذلك25[،]الانعام/(وقزأءاذانهخوفىيفقهوهأنكنه>وجعتناعلىقلوبهم

قال:كما،عليهغيرةبه؛واللحاق،رسولهمتابعةعنأعداءهسبحانه

لنعدجمت!ءاقعدواو-قبلفثبطهمايخاثهمألله!ره>ولبهن

القئنةيبغون!مضللكمولأؤضعواإلاخبالاكمزادمافمكمخرجوالو

سبحانهفغار47[-46]التوبة/(بالطبينعليماللهولهتمسمعونوفيكل

بالفتنة،بينهمفيسعوا،المنافقونبينهميخرجأنوأصحابهنبيهعلى

القرءانقرأتوإذا>:يقرأفارئاالشبليوسمع.عنهمقعدهمو،فثبطهم

:فقال45[]الاسراء/(مستوراحعإبابالأخرؤيؤمنونلاالذينوبئنبتنكجعثا

منأغيرأحدولاب[1]15،الغيرةحجابهذا؟الحجابهذاماأتدرون

لمعرفته.أهلاالكفاريجعللمسبحانهأنه:يعني،الده

،العقولإليهتهتديلا،لطيفلىتعاالربغيرةمننوعوهاهنا

فيساكنه،والوجود،،والانسالصفاءمنبابلهيفتعالعبدانوهو:

مولاهعليهفيغارالمقصود،عنبهويشتغل،نفسهبهوتلتذ،إليهويطمئن

ويشهده،والمسكنة،والذلةبالفقر،إليهحينئذويرده،منهفيخليه،لحقا

ذلانعزةفتعود،ألبتةشيءنفسهمنمعهليسوأنه،واعدامه،فقرهغاية
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هذامنوذرة،وفاقةوفقرا،،ومسكنة،ذلةوالوجودوالصفاءالانس

الصفاء،ذلكمنالرواسيلجبالامنللعبدوأنفع،سبحانهإليهأحب

والذلة،الفقر،شهودوعن،اليقينشهودعنالمجردوالأنس

واحد.كلقلبلهيتسعلابابوهذا.والمسكنة

فصل

أنالسامعفهميدركهلاوما،العلمدقيقعلىالغيرة:الغيرةومن

،يعرفونبماالناسحدثوا:طالبأبيبنعليقالالغيرةولهذه،لهيذكر

ورسوله؟اللهيكذبأنأتحبون

إلاعقولهمتبلغهلاحديثاقومابمحدثنتمامسعود:ابنوقال

يضعهأو،أهلهلغيريبذلهأنعلمهعلىيغارفالعالم.فتنةلبعضهمكان

تمنعوالاإسرائيلبنييا:مريمابنعيسىقالكما،محلهغيرفي

فتظلموها.أهلها؛لغيرتبذلوهاولا،فتظلموهمأهلها؛لحكمةا

الذى>الله:لىتعاقولهتفسيرعنعنهمااللهرضيعباسابنوسئل

يؤمنكوما:للسائلفقال[21/]الطلاق<مثلهنالارضوصمن!ودخخلقسبع

بهاوتكذيبكبها،تكذبفانك؟كفرتبتفسيرها؛اخبرتكإننيأ

بها.كفرك

الحسناءكالمرأةأهلها،لغيرتبذلالتياللطيفةالدقيقةفالمسألة
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قيل)1(:كمامقعد،ضريرلىإتهدىالتي

مقعدضريرلىإتزفخو؟

:يقولالوقتيشولششيءمجلسهخلالفيوقعإذاعليأبووكان

الوقت.ا[1]16صفاءمنيجريمايجريألايريد،الحقغيرةمنهذا

الشاعر)2(:قال

الحسنوجههانهاهاالمراةلىإنظرتإذاحتىبإتيانناهمت

الحزنشفنيحتىبالهجرعذبتمحاسنهامنجزائيهذاكانما

قيل:لا!:قال؟تراهأنأتحب:لبعضهموقيل)3(:القشيريقال

أنشدوا:معناهوفي.مثلينظرعنلجمالاذلكآنزه:قال؟ولم

إليكانظرتإذاأغضحتىعليكاناظريلاحسدنيإ

عليكامنكفأغارقبلتيهيالتيشمائلكفيتخطرراكو

ذلكيعدنو،عنهيعفىأنصاحبهاوغاية،فاسدبهغيربهوهذه:قلت

لماوكانها:وصدره(.581)صالمنتحلفيالحجاجبنلحسينااللهعبدلابي(1)

.(136)صوالمحاضرةالتمثيلفينسبةوبلا.عندهاحلت

92(.)2/المجالسوبهجة235(،)صديوانهفيالاحنفبنلعباس)2(

،(411)صالصبابةديوانفيللبحتريلشعر1و2(،56)صالقشيريةالرسالة)3(

نسبةوبلا(.511)صديوانهفيالشبليبكرولابي262(.45/)ديوانهوملحق

.(401)2/الظرفاءحماسةفي
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أتحب:لهيقالأنوفضائله،مناقبهفيتعدنوأما،المذمومةشطحاتهفي

يحبسبحانهوهو،لجنةاأهلنعيمأعلىورؤيتهلا،:فيقول؟اللهترىأن

دعائه:منكانانهع!يوالنبيعنئبتوقد،إليهالنظريسألهانعبدهمن

.(1)"لقائكإلىوالشوق،وجهكلىإالنظرلذةأسألكنيإاللهم"

خدعمن،مثلينظرعنلجمالاذلكأنزه:القائلهذاوقول

ألا:لهقيلانه:بعضهمعنيحكىمايشبهوهو،والنفسالشيطان

التنزيههذاوطرد،لسانيعلىذكرهيجريأنأنزهه:فقال؟تذكره

علىايضاهويخطراو،لسانهعلىكلامهيجريانينزههانالفاسد

)2(:يقولفأنشدفلاموه،هذا،منشيءٍفيبعضهموقعوقد،قلبه

عنيحقوقهمليحاأسقطتوقدحقناواجبواقضزرنايقولون

منيلهمأنفتمنييانفواولملهايانفواولمليحارأواهمإذا

ولقد.مثلهيزورهأنبيتهعلىغيرة؛بيتهيزورألاالغيرةهذهوطرد

ناأهلانفسيارىلاإني:ليفقال،الصلاةتركعلىمرةشخصالمت

بهؤلاء!الشيطانب[1]16تلاعبلىإفانظر.بيتهادخل

:فقال؟تستريحمتىالشبليسئل:قال)3(،القشيريذكرهماهذاومن

يجه.تخرتقدم(1)

وبلا2(.30)2/المعانيوديوان(،178)صديوانهفيالبرمكيلجحظةالبيتان)2(

.(121)صالصبابةديوانفينسبة

بعدها(.وما562)صالقشيريةالرسالةمنالاتيةالاخبار)3(
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ذاكرا.لهارلمإذا

لحيتهونور،الحمامهوفدخلشعرها،أمهفقطعت،لهابنومات

علىيعزوننيإنهم:فقالهذا؟فعلتلم:لهفقيلشعرها،ذهبحتى

الغفلةعلىلىتعاللهذكرهمففديت،اللهاجرك:ويقولون،الغفلة

لاهلي.وموافقة،بلحيتي

طعنة،:فقال،يؤذنرجلاسمعأنهالنوريعنيحكىماهذاونظير

ذلكعنفسئل!وسعديك،لبيك:فقال،ينبحكلباوسمع.الموتوسم

لى:تعافقالالكلبوأما،الغفلةرأسعلىيذكرهفكانذاكأما:فقال

.[44لاسراء/]ا!هبضيسبحإلاشئءمن>!ن

عنتجلهأناحب:فقال!اللهجل:يقولرجلامرةالشبليوسمع

هذا.

بهويزين،قدوةويجعلهرجل،مناقبفيهذايعدممنعجباويا

كتابه!

لربهيرىالامنعليهمرو،المؤمنقلبعلىاشدشيءوهل

هذاوعذر،مكانبكلللهذاكرينيرىانمنلعينهأقرشيءوهلذاكرا؟

والغفلةإلاذاكرايرىلابلالذكر،بحقللهذاكرايرىلاأنهالقائل

وحضورهالقلبمنفارغبلسانربهفيذكر،قلبهعلىمستولوالسهو

فيحبالذكر،بهذايذكرأنمحبهفيغار،بهيليقلاذكروذلكالذكر،في

أخبرالذكرهذافيالناساشتركولماالذكر.هذايذكرهأحدايسمعلا

وإلا،كلامهعليهيحملماأحسنهذاذاكرا،لهيرىألاراحتهأن

924



فإن،الشبليحالهذاوليس،المحبةلىإمنهأقربالعداوةلىإفظاهره

نأيرجىالتيشطحاتهمنفهذاذلكومع،عليهتغلبكانتالمحبة

بهويقتدىعليهيحمدمماأنهالا،وتوحيده،ومحبته،بصدقهلهتغفر

فيه.

كانوإن،لهمأحواجميععلىيذكروهأنعبادهسبحانهاللهأمروقد

شهودمعواللسان،القلبذكرفأعلاها،مراتبإياهأ[1]17ذكرهم

ذكردونهثم،إليهالاذكاربأحبعليهبكليتهوجمعيتهللمذكور،القلب

ذكرثم،وحدهالقلبذكرثمالمذكور،يشاهدلموإن،واللسانالقلب

بعض.مناللهلىإأحبوبعضهاالذكر،مراتبفهذه،وحدهاللسان

لكلامهولامصليا،للهيرىألاراحتهأنالشبليقولطردوكان

أجلهوبل،ذكرهمنكلههذافان،بالشهادتينينطقأحدايرىولاتاليا،

؟!ذلكيفعلمنيرلمإذا؛المحبقلبيستريحفكيف،ذكرهأنواع

كافر.منكانولويذكر،أنيحبسبحانهوالله

إلاالاحوالجميععلىيذكرأنيحباللهإن:السلفبعضوقال

لحاجة.اوقضاء،لجماعاحالةفي

أحوالك.جميععلىاذكرنيأنموسىلىإ-وجلعز-اللهوحىو

وإنالذاكر،يثيببلالمجرد،اللسانذكرأجريضيعلالىتعاوالله

.ثوابدونثوابولكنغافلا،قلبهكان
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النبي!قولفييقولعليباالاستاذوسمعت)1(:القشيريقال

الاعرابي:لهفقالفأقاله،استقاله،نهوعرابي،منفرسامبايعتهفي

لهفقال."قريشمنامرؤ"!ي!:النبيلهفقالنت؟فمن؛اللهعمرك

:قالفإنما:عليابوقال!نبيكتعرفالاجفاءكفاك:الحاضرينبعض

منانهاحدكللىإالتعرفعليهواجباكانوإلا،غيرةقريشمنامرؤ

الأعرابي.تعريفالصحابيذلكلسانعلىأجرىاللهإنثمهو،

اللهرسولأنهيذكر:أنغار!يطالنبيإن:يقالأنالعجبمن:فيقال

منلاعدائهذلكيذكردائماكانوهو،يعرفهلاالذيللأعرابيع!م

أنه:بهيظنفكيف،ذلكمنيغارولاونهارا،ليلاوجهرا،سراالكفار

،القومخيالاتمنهذا؟اللهرسولأنه:المسكينذلكيعرفانغار

!ىِ
فهمها،لطيفةلحكمةمعرفتهالوقتذلكعنهستروإنما،وترهاتهم

جافياكانالاعرابيهذاأن:وهي،للأعرابيبهاوصرح،الصحابي

يبكتهلابطريقوجلافتهجفاءهيعرفهنع!ميمالنبيفاحبجلفا،ب[]117

كفاك:الحالبلسانيقولفكأنه،لذلكأهلأنهنفسهمنويعرفبها،

بلطفذلكالصحابيفهمفلماأنا،من:تسألنيحتىتجهلنيأنجفاء

نبيك!تعرفألاجفاءكفاك:وقال،بهفبادأهفهمهودقة،إدراكه

علىالإلهيةغيرة:قالأنهالشبليكلاممنالقشيريذكرثم

حسن.كلاموهذا،اللهسوىفيماتضيعأنالانفاس

2(.56)صالقشيريةالرسالة(1)

431



لحقاغيرة:غيرتانالغيرة:يقالأنوالواجب1(:)القشيريقال

العبدوغيرة،عليهمبهفيضن،للخلقيجعلهلاأنوهوالعبد.على

فلا،سبحانهلحقالغيروأنفاسهأحوالهمنشيئايجعلألاوهو،للحق

اللهعلىالغيرةفاذا:قال،للهغارأنا:يقالولكن،اللهعلىأغارأنا:يقال

حقوقه،تعظيمتوجبللهوالغيرة.الدينتركلىإيؤديوربما،جهل

وأغيرا،ساكنواإذاأنهم:أوليائهمعلحقاسنةفمن،لهالاعمالوتصفية

علىفيغار،ذلكعليهميشوششيئابقلوبهملحواصاأوشيئا،لاحظوا

علىنفسهوطنلماكادم،فارغةلنفسهخالصةيعيدهابأنقلوبهم

إسماعيلأعجبهلماالخليلوإبراهيممنها،أخرجه؛لجنةافيالخلود

[301]الصافات/(أسالماوتلا-للجين>فلضاقلبهمنأخرجهحتى،بذبحهأمره

عنه.بالفداءأمره،منهسرهوصفى

عبدهقلبفييرىأنيحبلاغيور،فانه،احذره:بعضهموقال

.سواه

طريقاإليهيجعللمأنه:غيرتهومنغيور،لىتعاالحق:وقيل

.سواه

يا:قالدواوها؟فما؛باطنةعلةبي:عارفلرجلالسريوقال

.(572)صالقشيريةالرسالة(1)
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غيرةفهذه.عينهمنفتسقط،غيرهتساكنيراكلاغيور،إنه!سري

صحيحة.

فصل

سوءعليهايحملغيرة:منها،مذمومةالغيرةمنأخرأقساموهاهنا

وهذه،بالغضبعليهقلبهويغري،محبوبهالمحببهافيؤذي،الظن

ريبة.غيرفيكانتإذا؛اللهيكرههاالغيرة

يستحقهممابأكثرالمحبوبعقوبةعلىتحملهغيرةومنها:

محبوبيهم.قتلواأنهمجماعةعنذكركماا[،]118

،الجمالغايةفيوجاريةغلاملهالشاعر)1(لجناديكوكان

تقبله،للغلاممعانقةلجاريةافوجديوما،المنزلفدخلجميعا،يهواهما

ثمطويلا،فبكاها،الجاريةسرعندجلسثمفقتلهما،عليهما،فشد

قال)2(:

بيديهاالردىثمرلهاوجنىعليهالحماماطلعطلعةيا

شفتيهامنشفتيالهوىروىولطالماالثرىدمهامنرويت

،(1/138،913)الزهرةفيوالشعروالخبر3(.13-213)صالخرائطياخرجه(1)

،(212،22/)الاسواقوتزيين35(،29/)الاعيانووفيات(،41/57)نيوالاغا

.(147-047)صالهوىوذم

السابقة.و]لمصادر226(-422)صديو]نهقيالابيات)2(
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عينيهامنعليأعزشيءالثرىسكنفماعينيهافوحق

خديهاعلىتجريومدامعيخناقهامجالفيسيفيوأجلت

عليهاالغبارسقطإذاأبكيأكنلملانيقتليهاكانما

إليهاالغلامنظرمننفتوبحسنهاسوايعلىبخلتلكن

)1(:يقولنشاو،فبكى،الغلامسرعندجلسثم

بهجرهالوفاءبعدبتلىأوبغدرهالزمانيردأنأشفقت

خدررمنوجنيتهبمودتيدجنةمناستخرجتهأناقمر

باسرهالفؤادولهالحشاملءكرامةعليولهفقتلته

نحرهفيمقلتيينحروالدمعنائمكأحسنميئابهعهدي

قبرهفيلهبكىمنهلحيبابعدهماذاالميتيدريكانلو

صدرهمنقلبهيخرجويكادنفسهمنهاتفيضتكادغصم!

فصل

،الغيرةأعجبمنوهذا،نفسهمنمحبوبهعلىالمحبيغاروقد

:أسبابوله

هانىءبنلحسناأنذكر)2(كما،لغيرهمفتاخايكونأنخشيةمنها:

.(011-801ص)نهيواد(1)

نيالاغافينيالاصبهاالفرجوأبو31(،4)صالخرائطيوالشعرالخبرأخرج)2(

264(./1)لياللاسمطنيلجعفريادثه1عبدبنلعليواللامية323(.)22/
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[ب1]18:لحسنافأنشدفتناشدا،اجتمعا،لجعفريااللهعبدبنوعلي

بمنجليعنيليسهواهاوأنتودنيلاأنهاليبداولما

ليفترقالهوىحراراتتذوقلعلهابغيريتبلىأنتمنيت

:(علي)1فانشده

منيوامتناعكوطلابيكعنيصدودكسرنيربما

التمنيكنتخلوتمافإذاغيريمفتاجأكونأنحذرا

خشية؛محاسنهوذكر،محبوبهوصفمنيمتنعبعضهموكان

الرافقي)2(:عيسىبنعليقالكماله،غيرهلحبتعريضه

الرجاللاهواءأعرضهخليليأبدابواصفولست

لحجالاستروصالهودونغيريقلبأشوقليباوما

سببذلكفكان،لغيرهومحاسنهاامرأتهوصفالجهالمنوكثير

به.لهاواتصا،لهفراقها

بنولعلي(.511)صالصبابةوديوان377(،)صالثائرنصرةفيلهالبيتان(1)

فيالعلويمحمدبنولعلي285(.)صالشعراءمعجمفيالاحمرالمبارك

.(1/621)الزهرة

المحبفيقنبربنللحكموالبيتانأنشد،:وفيه31(4)صالقلوباعتلالانظر:)2(

خاصفيقنبربنللحكمويروىمهديبنولابراهيم77(./1)والمحبوب

285(./1)المعانيديوانفيالبصرةولصاحب377(.376،)صالخاص
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فصل

الاجنبي،منزلةنفسهينزلأنعلىالغيرةفرطيحملهأنومنها:

عجائب،المحبةفيفإنهذا،ينكرولا،نفسهمنالمحبوبعلىفيغار

)1(:الطائيتمامأبوقالوقد

إليهنظريأهلهوأحسدمنيعليهأغارمنبنفسي

عليهحذريمنالناسعيونعنهطممستقدرتنيأولو

لديهرهنامهجتيمسكوهواهجسميفيبثحبيب

يديهفيوقلبيروجبلاخاللجسمواعندهفروحي

اخر)2(:وقال

المجلس!وطاببهالحديثلذمجلس!فياسمهذكرإذامنيا

لانفسالاناممنسوايعنبكواننيأغارنظريلمننيإ

أتنفسمطرقاالمدامعخضلتلدديرأيتلوفداوكنفسي

أ[وروجهامستيئس]911الحياةومنمعذبهواكفيأنيلعلمت

فيتوجدولا.(511)صالصبابةوديوان3(،13)صالقلوباعتلالفيكما(1)

نه.يواد

الصبابةديوانفيوالاولان31(.4)صالقلوباعتلالفيطيسلةلابنالابيات2()

.(511)ص
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نصر)1(:بنعليوقال

بقلبيفاتكةانتأفاتك

منياالناسجميععنأصونك

نفسيليتأصونكنفسيوعن

إلاعليالحسانحقوما

بالقلوبيفتكالوجهوحسن

نصيبيمنفأضحتبهابليت

والخطوبالحوادثمنتقيك

الذنوبدنسمنصيانتهن

فصل

إليه،محبتهتنسبأنيكرهوالحبيب،للحبيبالموافقةشدةومنها:

يسرهكما،نفسهمنعليهيغارلمحبوبهلموافقتهفهوذلك،يذكروأن

الشاعر)2(:قال،مرادهفيهأنعلمإذامحبوبههجر

سرورافيهلقلبكأن!تعلصلمابهجركسررت

صبوراعليهيوماكنتولاسرنيماسروركولولا

فصل

تنتهكأنلربهالعبدغيرة:أنواعثلاثةعلاهاوالغيرةوملاك

نو،غيرهلىإيسكنأنقلبهعلىوغيرته،حدودهوتضيع،محارمه

31(.5-431)صالقلوباعتلالفيكما(1)

الادباءومعجم038(،)2/الدهويتيمةفيالفقيهإسماعيلبنلمنصورالبيتان)2(

/6(5)2724
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يحبهاالتيفالغيرة.غيرهإليهايتطلعأنحرمتهعلىوغيرته،بسواهيأنس

خاعمنفاماعداهاوما،الثلاثةالانواعهذهعلىدارتورسولهالله

عليها.يتزوجأنزوجهاعلىالمرأةكغيرة،اللهمنبلوىوإما،الشيطان

على!اللهرسولابنةفاطمةغيرةتعدونالانواعايفمن:قيلفان

اللهرسولوغيرة،جهلأبيابنةنكاجعلىعزملماطالبابيبنعلي

لها؟!م

لمجيدالنبيإليهاأشاروقد،ورسولهاللهيحبهاالتيالغيرةمن:قيل

يحسنيكنولمأرابها،ماويريبهاذاها،مايؤذيهنهو،منهبضعةبأنها

نايحسنلاب[1]91!ي!اللهرسولبنتفإن،البتةالاجتماعذلك

ذكرأنمع،المنافرةغايةفيهذافان،رجلعندعدوهبنتمعتجتمع

علياأنعلىدليللهفوفىووعده،فصدقه،حدثهالذيصهرهءلمجي!النبي

يريبألاوحالاعرفاوإمالفظا،إماالعقدفيعليهكالمشروطكان

نأالمعروفمنوليس،لمعروفبايمسكهابليها،يؤذولا،فاطمة

إلا"!:النبيقالولهذابها،ويغيظها،ورسولهاللهعدوابنةإليهايضم

.(1")جهلأبيابنةويتزوج،ابنتييطلقأنطالبأبيابنيريدأن

الفقهاء،منكثيرعنداللفظيكالشرطليالحاالعرفيوالشرط

حديثمن(442)9ومسلم(،أخرىومواضع29،011،3)6البخارياخرجه(1)

مخرمة.بنالمسور
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عليهاخافع!يماللهرسولأنعلى.وأصحابهحمد،وأ،لمدينةاكفقهاء

!مغيرتهتكنفلم،عندهاللهعدووبنتباجتماعهادينهافيالفتنة

أشاروقد،الدينحرمةعليهاالحاملبل،للمشاركةالطبعكراهةلمجرد

)1(.دينها"فيتفتتنأنأخافنيا":بقولههذالىإ

أعلم.والله

!!!

يات.الروبعضفيالسابقللحديثتتمة(1)
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والعمثمرونالثالثالباب

أحبابهممعلمحبيناعفاففي

خمفمعونجصلاحممفىهمئذينجالمؤمنونأفلحقد>:لىتعاقال

هتموألذين!فعكونللزكؤةهموالذين!معرضونللغوعنهموالذين

غيرفانهتمتمتهتمملكتماأوأزؤجهمإلاعكجخقظونلفروجهم

ولما7[-1]المؤمنون/(ونألعاهمفاوليهكذلكور!انتغئ!فمنملومين

مناياتعشرعليأنزلت"قدقال:ع!يمالنبيعلىالاياتهذهنزلت

.الاياتهذهقرأثم)1(."الجنةدخلأقامهن

!لفروجهغوالذين>:قولهلىإ<طوعاخلقالالشنإن!>:لىتعاوقال

لكذوراائحفىفن!غيرملوميننهمفاإئمنهمملكتماأوازؤجهؤلاعلى!خفظون

منيغضوأللمؤمنين>قل:لىتعالوقا3[،1-92/لمعارج]ا(ئعادونهمافاؤليك

يقحنعون!خبيربماأ[021]اللهإنلهتمأرفيذلكفروبهز!ئحقظوااثصرهم

.3[1-03]النور/لايةا(نروجهنوئحفظناتصرهنمنئلمؤمنتيغضضنوتل

!ومنفضدهاللهيغنعهمحتئن!حامجدونلاالذين>ولستيعفف:لىتعالوقا

وهوسليمبنيونسإسنادهوفي3172(.)والترمذي34(،/1)أحمدأخرجه(1)

.مجهول
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عليم<سميغواللهلهىخيريممتتعففى>وأن:لىتعاوقال33[]النور/

!فضافرتجهاحصنتالتئعمرنائنتومريم>:لىتعاوقال6[0]النور/

.[12]التحريم/<روحنامفليه

عباكزمنمنكزوالصخلحينالايمى>اإنكوا:تعالىقالفقد:قيلفان

الايةفيوقال32[،]النور/(فضمف!منأللهلغنهمفقرايكونوإن!إمالمحكم

فضده(مناللهيغنيهمحتىن!صامجدونلاالذيئولسمتعقف>:الاخرى

أولئكبتزويجمرهمو،الغنىوقتلىإبالاستعفاففامرهم]النور/33[

الايتين؟منكلمحملفما،يغنيهمتعالىأنهخبروالفقر،مع

الاحرار،حقفي<ن!حالامجدونالذبئ>ولستتعفف:قولهأن:لجوابفا

التزمواالفقر؛معتزوجواإنفإنهم،يغنيهمحتىيستعفواأنلىتعااللهأمرهم

قوله:وأما.غيرهمبهايقوممنلهموليسعليها،يقدروالمحقوقا

امرهمسبحانهفانه32[]النور/(عبابهزمنوالصلحنمنكمالأيمى>اإنكوا

لهن.أزواجلاتياللاالنساءوهنالايامىينكحواانفيها

حقفياستعملوإن؛الإطلاقعندالا!لملفظمنالمشهورهوهذا

فياستعملوإنللرجلالاطلاقعندالعزبأنكمابالتقييد،الرجل

إذا،وإماءهم،عبيدهميزوجوابأنسبحانهأمرهمثم،المرأةحق

فيوالثانية،لانفسهميجهمتزوحكمفيالاولىفالايةللنكاج،صلحوا

(فقرايكمنوأ>إن:القسمهذافيوقوله.لغيرهميجهمتزوحكم
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زوجها،بنفقةتستغنيالا!لمفان،فيهذكرتالتيالانواعيعم32[]النور/

فهو؛لسيدهمالهوكان،لهماللاكانلمافانهالعبد؛ماو،الامةوكذلك

دامما5غناوهي،غايةلنكاحهيجعلأنيمكنفلارقيقا،داممافقير

لحاجةواب[012]،العتقبعدواستغنى،عتقإذايكونإنماغناهبلعبدا

منيغنيهانهخبروبإنكاحه،سبحانهفامر،الرقفيالنكاحلىإتدعوه

نأيمكنفلم،امرأتهوعلىعليهسيدهبإنفادتىوإما،بكسبهإما،فضله

أعلم.واللهالحر،بنكاحينتظرالذيالغنىبنكاحهينتظر

عونهم:اللهعلىحقثلانة"مرفوعا:)1(وغيرهالمسندوفي

الثالث.وذكر"...الأداءيريدلمكاتبوا،العفافيريدالمتزوج

فصل

ماأعظمالعفافمن!يمالصديقيوسفعنسبحانهاللهذكروقد

فانه،غيرهحقفييجتمعلمحقهفياجتمعالذيالداعيفان،يكون

ماعندهليسعزبا،وكان.الشهوةمركبوالشبابشابا،كان!ي!

صحابهوأهلهبينوالمقيم،ووطنهأهلهعنغريباوكان،يعوضه

هذازالتغربفإذا،عيونهممنفيسقط،بهيعلمواأنمنهميستحصي

الحر.منهيأنفممايأنفلاوالعبد،المملوكصورةفيوكان.المانع

وابن(،16)6/والنسائي(،561)5والترمذي(،2152،437/)حمدأأخرجه(1)

.هريرةابيحديثمن2(5)18ماجه
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داعيمناقوىذلكمعوالداعي،وجمالمنصبذاتالمرأةوكانت

تعرضكلفةبذلكفتزول،المطالبةهيوكانت،كذلكليستمن

التامةالرغبةالطلبمعوزادت،الاجابةعدممنوخوفه،وطلبه،الرجل

منعفافهليعلموالاختبار؛الامتحانظنمعهايزولالتيوالمراودة

وقتبحالتعرفبحيثوبيتها،لسلطانهامحلفيوكانت،فجوره

؛الابوابتغليقذلكمعوزادت،العيونتنالهلاالذيومكانهالامكان

كلههذاومع،والرهبة،بالرغبةوأتته،بغتةعلىالداخلهجوملتأمن

وهذا،كلهذلكعلىسيدهاوحق،اللهحقوقدميطعها،ولم،للهفعف

حاله.تكونكانتكيفيعلملم؛سواهبهابتليلوأمر

بها.همفقد:قيلفان

:جوابانعنهقيل

قولهذا.لهمربهبرهانرأىأنلولابلبها،يهملمأنهأحدهما:

الاية.تقديرفيبعضهم

فتركه،خطراتهمكانهمهأن-:الصوابأ[112]وهو-نيوالثا

تصلفلمجهدها،معهبذلتإصرارهمكانوهمها،عليهاللهفأئابه،لله

.الهمانيستوفلم،إليه

فهمإصرار،وهم،خطراتهم:همانلهماأحمد:الامامقال

به.يؤاخذالاصراروهم،بهيؤاخذلاالخطرات

53[.:]يوسف(نف!مىإلرئوما>:براءتهظهوروقتقالفكيف:قيلفان
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اخرونذلكفيوخالفهم،المفسرينمنجماعةقالهقدهذا:قيل

عليهيوسفقولمنلاالعزيز،امرأةقولمنهذاإنوقالوا:،منهمأجل

:لوجوه؛معهموالصواب.السلام

اباضجنالحق>الق:قولهاوهو،المرأةبكلاممتصلأنهأحدها:

لااللهوانيالغيفأخنهلئمانيلبغلذلك!الضدن-وإيمولمننفسه-عنزودته

منجعلهومن-53[51]يوسف/(نف!مىومماإلرئ!!الخإشينيهدىكيد

والقول،بوجهعليهاللفظفيدليللاقولإضمارلىإيحتاجفانه؛كلامه

يحتملأنغايتهفإن،اللبسفييوقعلئلايحذفلاهذامثلفي

قطعا.بهأولىالاولفالكلام،الامرين

فيكانبلهذه،مقالتهاوقتحاضرايكنلميوسفأن:الثاني

والسياق[ه1(]يوسف/لدجالحق>:لهابقوتكلمتلماالسجن

>قال:للرسولقال؛يدعوهإليهالملكأرسللمافانه،ذلكفيصريح

فأرسل[ه0/]يوسف(يهنأيذقطعنائنئللسموةبالاامافشتهربفإكارجغ

ببراءته،فشهدن،امرآلهوفيهن،لهنوسأ،وأحضرهن،الملكإليهن

للهما>حش:النسوةفقال،الحققولإلايمكنهنولم،غيبتهفيونزاهته

-وإدهنقسه>ابازودته-عن:ةلمرأاوقالت[.ه1]يوسف/(سوءمنعلتهعاتنا

.[15/سفيو](قينلضدالمن
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لاجهدىكيداللهوانيالغيفأخنهلمافئليعلمذلك>:قولهلكن:قيلفان

كانإنما:أي،يوسفكلاممنيكونأنالأحسن52[]يوسف/(الخإلنين

فياخنهلمنيأ:الملكليعلمب[1211؛رسولهمعالحضورعنتاخري

قال:لمجمإنهثم،الخائنينكيديهديلااللهوأن،غيبتهحالفيامرأته

ربيغفوررحيم(ريئانرحممالايالئمولافارةمالنفسإقنفم!ىإدرىومما>!

براءتهأظهرلمافانه،ونفسه،بربهلمجيالهمعرفتهتماممنوهذايوسف/53[.1

يبرئها،ولايزكيها،لانهو،نفسهحالعنأخبربه؛قذفمماونزاهته

الامرفرد،عصمهالذيهووفضلهربه،رحمةلكنبالسوء،أمارةفإنها

براءته.أظهرأنبعداللهلىإ

كلامها،تماممنأنه:فالصواب؛طائفةقالهقدكانوانهذا:قيل

>ماعائنا:النسوةقولوهي،عليهتدلواحدنسقفيكلهاالضمائرفان

نف!هءرإيهو>ابأزودته-عن:العزيزامرأةوقول5[1(]يوسف/سو!منعلته

.[15/سفيو](قينلمحدالمن

>ذلبليغد:قولهبهااتصلثمومستتر،بارزبينضمائرخمسةفهذه

شيءفلأي،بعينهأولالمذكوراهوفهذا[25]يوسف/(يالغيفأخنهلتمافئ

عليه؟دليللاقولىفيهويضمرنظمهعنالكلاميفصل

؟[52]يوسف/(يالغتفأخئهلتمافئ!ليعلم:قولهامعنىفما:قيلفإن

فقالت:،بالاعترافالاعتذارقرنتالاعتذار،تماممنهذا:قيل



بالكذبأخنهلمنيأليعلم-ببراءتهوإقراريهذا،قولي:أي-ذلك

لمانييعلمفالانالامر،أولفيوجههفيخنتهوان،غيبتهفيعليه

نفسى(إلرىوما>!بقولها:نفسهاعناعتذرتثم،غيبتهفيأخنه

]يوسف/53[.

النفسأن:وهينفسها،تبرئلملاجلهالذيالسببذكرتثم

واعتذرت،بالحقأقرت!المرأةهذهأمرعجبمافتأملبالسوء.أمارة

علىلهاالحاملالسببذكرتثمنفسها،عناعتذرتثممحبوبها،عن

لمإننهو،ورحمتهاللهمغفرةفيبالطمعذلكختمتثم،فعلتما

هذاكونتقديروبينهذابينفوازنللشر.عرضةفهووإلا،عبدهيرحم

منا[]122التقديرينبينماوتأمل،ومعنىلفظا،يوسفكلامالكلام

فإن،الشركدينعلىوهيهذاالمرأةتقولأنتستبعدولا.التفاوت

،غيرهمعهأشركواوإن؛وبحقهلىوتعاسبحانهبالربيقرونكانواالقوم

نكلذنبكستغفرى>و:الحالأولفيلهاسيدهاقولتنسولا

92[.]يوسف/(الحاطينمن!نت

فصل

:!اللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن)1(الصحيحينوفي

.(1301)مسلمو،(066)ريلبخاا(1)
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فينشاوشاب،عادلامام:ظلهالاظللايومظلهفياللهيظلهمسبعة"

اجتمعا،اللهفيتحاباورجلانلمساجد،بامعلققلبهورجل،اللهعبادة

:فقال،وجمالمنصبذاتامرأةدعتهورجل،عليهوتفرقا،ذلكعلى

لاحتىفأخقاها،بصدقةتصدقورجل،لمينالعارباللهأخافنيا

".عيناهففاضتخاليااللهذكرورجل،يمينهتنفقماشمالهتعلم

لمجيمالنبيعنعمروابنهريرةأبيحديثمن)1(:الصحيحوفي

الجبل،فيغارالىفاوواالسماء،أخذتهماذ؛يمشونثلاثةبينا":قال

بعضهمفقال،عليهمفأطبقت،الجبلمنصخرةعليهمفانحطت

بعضهم:فقالبها،اللهفادعواعملتموها،صالحةأعما،انظروا:لبعض

،وصبيانوامرأة،كبيرانشيخانأبوانليكانأنه:تعلمانكاللهم

أسقيهمابوالديفبدأت،حلبتعليهمرحتفاذا،عليهمأرعىوكنت

ناما،قدفوجدتهماأمسيتحتىاتفلمالشجر،بينأىوأنهبني،قبل

أوقظهماأنأكرهرؤوسهماعندفقمتفجئتأحلبكنتكمافحلبت

فلم،قدميعنديتضاغونوالصبيةقبلهما،بالصبيةأبدأوأننومهما،من

ابتغاءذلكفعلتأنيتعلمكنتفانالفجر،طلعحتىكذلكأزل

فرجة.لهماللهففرجالسماء!منهانرىفرجةعنافافرج؛وجهك

هريرةابيحديثأماعمر.ابنحديثمن(27)43ومسلم2(،122،272)5البخاري(1)

.(431-241)8/الزوائدمجمعفيكما،الاوسطفيوالطبرانيالبزارفأخرجه
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يحبماكأشدفأحببتهاعمابنةليكانتإنهاللهمالاخر:وقال

فسعيتدينار،بمئةاتيهاحتىفأبتنفسها،إليهافطلبتالنساء،الرجال

رجليها؛بينقعدتفلمابها،فجئتهادينار،مئةب[]122جمعتحتى

عنها،فقمت،بحقهإلالخاتماتفضولااللهاتق!اللهعبديا:قالت

وجهك؛ابتغاءذلكفعلتأنيتعلمكنتفإندينار،لمئةاوتركت

فرجة.لهماللهففرج!الصخرةهذهمنلنافافرج

فلماأرز،منبفرقأجيرااستاجرتكنتنيااللهمالاخر:فقال

ونميته،فزرعته،يأخذهأنفأبى،فأعطيتهحقي،أعطني:قال؛عملهقضى

الله،اتقهذا!يا:فقالحين،بعدنيفجاءورعاءها،بقرالهاشتريتحتى

فهوورعائها،البقرتلكإلىاذهب:فقلت!حقيوأعطني،تظلمنيولا

ذلك،فخذبك،أستهزىءلا:فقلت!بيتهزأولا،اللهاتق:فقاللك،

فافرج؛وجهكابتغاءذلكفعلتأنيتعلمكنتفإن،وذهبفأخذها،

".يمشونوخرجوا،عنهماللهففرج!الصخرةمنبقيماعنا

عن،الرحمنعبدبنشيبانحدثنا)1(:موسىبناللهعبيدوقال

لقد:قالعمرابنعن،طلحةمولىسعدعناللهعبدعنالاعمثر،

حتى-مرتينأو،مرةإلاأسمعهلملوحديثاع!ي!اللهرسولمنسمعت

ذوكان":قال،ذلكمنأكثرسمعتهولكن،بهحدثتما-مراتسبععد

خرجهو254(.4/)المستدركفيلحاكموا)77-78(،الخرائطيطريقهمناخرج(1)

به.الاعمشبنمحمدبنأسباططريقمن)8924(والترمذي23(،)2/أحمد
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فأعطاهاامرأه،فأتته،عملهذنبمنيتورعقلماإسرائيلبنيمنالكفل

أرعدت،امرأتهمنالرجلمقعدمنهاقعدفلمايطأها،أنعلىديناراستين

أعملهلمعملهذاولكنلا،:قالت؟أكرهتك،يبكيكما:فقال،وبكت

الحاجة،عليهحملتني:قالت!؟قطتفعليهولمهذا،فتفعلين:قال!قط

أبدا،الكفلذويعصيلاوالله:قالثملك،والدنانيراذهبي:قالثمفنزل

".الكفللذياللهغفر:بابهعلىمكتوبافأصبح،ليلتهمنفمات

قال:قالالجهنيعامربنعقبةحديثمنأحمد)1(مسندوفي

صبو!".لهليستالشابمنربكعجب":لمجي!اللهرسول

عنأ[]123،إبراهيمبنإسحاقعن،كاملبيأعنالمبرد)2(وذكر

شديد،الوجهجميلفتىبالكوفةكان:قال،النخعيعمروبنرجاء

منهنجاريةلىإفنظر،النخعمنقومجوارفيفنزلوالاجتهاد،التعبد

فأرسل،بهنزلمالجاريةباونزل،عقلهبهاوهاميها،فهو،جميلة

اشتدفلمالها،عملابنمسمابهنهاأبوهافأخبرهأبيها،منيخطبها

شدةبلغنيقد:لجاريةاإليهارسلت؛الهوىألممنيقاسيانماعليهما

سهلتشئتوإن،زرتكشئتفإنبك،بلائياشتدوقدلي،محبتك

ضعيف.وهولهيعةابنإسنادهوفي(،142)صالخرائطيأيضاوأخرجه.4151/(1)

-263)صالهوىذمفيلجوزياوابن97(،-78)صالخرائطيعنهأخرجه)2(

-191)صالمبينالواضحفيلخبروا."كاملأبيابن":وعندهما(264

.(161-1/016)العشاقمصارعفيأخرىوبرواية(،391

944



الخلتين،هاتينمنواحدةولا:للرسولفقال،ليمنزلىإتأتينيأنلك

لارانافأخا[51]الانعام/<عظيميومعذابعصتتربئاقأخاف!اق

وأراه:قالت؛قولهالرسولأبلغهافلمالهيبها.يخمدولاسعيرها،يخبو

فيهالعبادوإنأحد،منبهذاأحقأحدماوالله؟اللهيخافهذامع

ظهرها،خلفعلائقهالقتوالدنيا،منانخلعتثملمشتركون،

إليهوشوفا،للفتىحباوتنحل،تذوبذلكمعوهيتتعبد،وجعلت

لها،ويدعو،عندهفيبكيقبرها،يأتيالفتىفكانذلك،منماتتحتى

:فقالمنظر،أحسنفيمنامهفيفراهاقبرها،علىيومذاتعينهفغلبته

فقالت:؟بعديلقيتوما،أنتكيف

وإحسانخيرإلىيقودحبمحبتبكمسؤليياالمحبةنعم

فقالت:؟صرتمالىإذلكعلى:فقال

بالفانيليسملكالخلدجنةفيلهزواللاوعيمثبىنعيملىإ

واللهناولا:فقالت،أنساكلستفاني،هناكاذكرينيلها:فقال

ذلكعلىفاعنيبيننا،يجمعانومولاكمولايسالتولقد!أنساك

فلامفترانا،،قريبعنستأتينا:قالت؟أراكمتىلها:فقالبالاجتهاد،

.ماتحتىليالسبعإلاالرويابعدالفتىيعش

بمكة،نزلعماربيأبنالرحمنعبدأن1(:بكار)بنالزبيروذكر

(572-652)صلهوىاذمقيلجوزياوابن8(،1-08)صالخرائطيعنهأخرج(1)

مظولا.
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تغني،بجاريةيومافمر،عبادتهمنالقسفسميأهلها،عبادمنوكان

فأبى،عليهايدخلأنفأمرهمولاها،فراهب[،]123غناءهافسمع،فوقف

لهفقال،فأعجبته،ففعلتراها،ولاغناءها،تسمعمكانفيفاقعد:فقال

لىإاجابهثم،الامتناعبعضفامتنع؟إليكأحولهاأنلكهل:مولاها

اهلبذلكوعلام،بهوشغفتبها،فشغف،فاعجبتهاليها،فنظرذلك،

قالت:!أحبكواللهناو:فقال!أحبكواللهأنا:يومذاتلهفقالت،مكة

ذلك!أحبواللهناو:قال!فمكعلىفميأضعأنأحبواللهنيفا

اللهسمعتنيإ!ويحكلها:قال.خالالموضعفان؟يمنعكفما:قالت

67[/]الزخرف(لمئقينالاعدولبغضبعضهؤلومئنملأخلأا>:يقول

القيامة،فيعداوةالدنيافيوبينكبينيماحلةتكونأنأكرهواللهفانا

حبها.منبالدموعتذرفانوعيناهنهضثم

معليلتكعنحدثني:لاعرابيقلت)1(:قريببنالملكعبدوقال

فما:قلتأرتنيه،غابفلمايرينيها،والقمربهاخلوت،نعم:قال.فلانة

بأس،مابغيرالاشارة:حرمممااللهأحلمااقرب:قالبينكما؟كان

كانتلقدبعدهاطالتالايامكانتلئنولعمريإمساس،بغيروالدنو

بالحب:وحسبكمعها!قصيرة

والكرمالحياءنهانيإلالفاحشةالهوىدعانيإنما

نظر1و234(.)صالهوىذمفيلجوزيابن1و86(،)صالخرائطيعنهأخرج(1)

2(.41/)الابرارربيع
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قدم)1(لريبةبيمشتولايديمددتفاحشلىإفلا

2(:آخر)وقال

مستهامامستولهاكئيبااللهعلمأزلفلموصفوها

لماماإلايزورلافتىمنجناحمننظرةفيعليهاهل

الاسلاماويحفظيهوىفهوهواهدونالاسلامفيهاحال

أثامافيلقىالهوىيطيعأنيخشىثمبهالهوىويميل

مطير)3(:بنالحسينوقال

ام1241سرأئرهتعفحبفيولاباسريبةغيرعلىسلمىياأحبك

عاذرهليمإذاولكنيمحبابعدهاعنفلاحباأحبان

آخرهماتقدالحبأضحىمتولومرةلحباأولقلبيماتوقد

)4(:الدمشقيزرعةأبيبنمحمدوقال

الابراروربيع263(،)2/العشاقمصارعوفي82(،)صالخرائطيعندالبيتان(1)

238(.)صلهوىاوذم(،4/12)

237(.)صلهوىاوذم81(،)صالقلوباعتلالفيبكاربنالزبيرلجدالابيات2()

81(.)صالمبينلواضح1و(،1/61)6نيوالأغا82(،)صالخراثطيفيكما)3(

78(./1)ليالقاليأمافيالدمينةولابن(.441)صديوانهفيليلىلمجنونوالابيات

والمحبوبالمحبفيالدمشقيزرعةولأبي82(،)صالخرائطيفيكما()4

517(0)1/اللاليسمطفيبيتانومنها(.912)2/
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إنصافولامقصصدودلاكفاف!احبممنحظيإن

العفافأريدعماثناهافلالوهـلىإأنابتقدقلتكلما

الاعرافمقامهممن!صلادوبينالصدودبيننيفكأ

أخافوطوراطوراأرجوطرالفوبينلجنانابينمحلفي

فنزلت،الحجاريدخرجت)1(:الحزاميالضحاكبنعثمانوقال

منرأيتمافأعجبني،خيمةبابعلىجالسةامرأةفإذابالابواء،

)2(.نصيببقولفتمثلتحسنها،

القلبملكفماتماليناإنوقلالركبيرحلأنقبلألممبزينب

نصيب،ذاك،نعم:قلتالشعر؟هذاقائلأتعرفهذايا:فقالت

قالت:!اللهحياك:قلت!زينبهفأنا:قالتلا!:قلت؟زينبهفتعرف:قالت

فوعدني،أولعامإليهخرج،المؤمنينأميرعندمنموعدهاليومإنأما

براكب،أناإذا؛كذلكأنافبينا:قال،تراهحتىتبرحلالعلك،اليومهذا

فنزل،نصيبهوفاذافأقبل.إياهلاحسبهإني؟الراكبذلكترى:قالت

وتسألهيسألها،منهاقريباجلسحتىفسلم،أقبلثم،الخيمةمنقريبا

التنائيطالمحبان:نفسيفيفقلتفأنشدها،،أحدثماينشدهاأن

العشاقومصارع(،421)6/نيالاغافيلخبروا83(.)صالخرائطينقله(1)

2(.1/23،242)الاسواقوتزيين2(،27-22)6الهوىوذم(،027،127)2/

.(06)صنهيواد(2)
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لاشد؛بعيريلىإفقمت،حاجةصاحبهلىإلاحدهمايكونأنلابدبينهما،

ثمفتسايرنا،،معينهضحتىفجلستمعك،نيإ؛رسلكعلى:فقال،عليه

نأفلابدتناء،طولبعدالتقيامحبان:نفسكفيأقلت:فقال،ليإالتفت

ورب:قال،ذلككانقدنعم،:قلت؟حاجةصاحبهلىإلأحدهمايكون

هذا.منأقربب[]124مجلسامنهاجلستماالبنيةهذه

المدنيينبعضسمعت:قالغسانأبوحدثناشبة)1(بنعمروقال

منيرىأنيفرححولا،بدارهافيطوف،الفتاةيحبالرجلكان:يقول

يشيرواليومالأشعار،وتناشداتشاكيا،؛بمجلسمنهاظفرفإنيراها،

ينشدلموحبا،يشكلمالتقيا؛فإذا،وتعدهفيعدها،،إليهوتشيرإليها،

.هريرةأبانكاجهاعلىأشهدقدكانهإليها،وقامشعرا،

وكان،ريبةغيرفييعشقونكانوا)2(:سيرينبنمحمدوقال

هشامقالذلك،لهيستنكرلا،عندهمفيتحدث،القوملىإيجيءالرجل

بالمواقعة.إلايرضونلااليوملكن:حسانبن

والضم،،القبلة:قال؟فيكمالعشقتعدونمالاعرابي)3(:وقيل

فسد.الحبنكحوإذاوالغمز،

231(.)صالهوىذمفيلجوزياوابن84(،-83)صالخرائطيعنهاخرج(1)

2(.4/5)الابرارربيعفيوهو

84(.)صالخرائطيأخرجه)2(

.(14)3/لمستطرفوا84(،)صالقلوباعتلالانظر)3(
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إليها:فكتب،ملك:تسمىجاريةيحبالعتبيكانالمبرد)1(:وقال

بالضيمفيكمنهارضيتخطةلىإصرتقدملكيا

اليوملىإعينيعنغبتمذرقدةعلىعينياشتملتما

النومعنالعينمعطلالبكامجاريمفتوقفبت

سومعلىنفسيمنفالموتغلمةبكمالدهرووجدي

باللومفيكاولىوالنالسحبكمعلىالنالسيلومني

اليه:فكتبت:قال

بالصومالغلمةفعالجبكمهاجتالغلمةتكنإن

كومعلىهذامنتدورولكنماالحببكليس

هذهرادتو.لحجرةاعلىنزاإذا:كومايكومالفحلكام:يقال

الباءةمنكمالستطاعمن!الشبابمعشريا":لمجي!النبيقولالمعشوقة

فعليه؛يستطعلمومن،للفرجوأحصنللبصر،أغضفانهفليمزوج؛

4".وجالهفانه؛بالصوم

بمكة،جاريةالمسلمينبعضهوي)2(:المدائنيلحسناابووقال

:رباحابيبنعطاءلسانعلىفقالأ[]125،عليهفامتنعتفارادها،

؟جناحالفؤادمشتاقوقبلةتعانقفيهلالمكيعطاسالت

.(168)صالموشىفيالشعرمعوالخبر85(،)صالخرائطيعنهأخرج(1)

الشعر.تخريجوسبق86(.)صالخرائطيعنهأخرج2()
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جراحبهناكبادتلاصقالتقىيذهباناللهمعاذفقال

اللهم:فقالهذا؟!لكفقالذلك،عنعطاءسألتالله:فقالت

عطاء.بهفتاكماتتعدىأنإياك:تقولوجعلت،فزارته!نعم

الماجشونالعزيزعبدبنالملكعبدعنبكار)1(بنالزبيروقال

اليمن:وضاحقولالمنكدربنمحمدأنشدت:قال

اللممفياللهرخصماقرأتهاوحولهاتضرعتحتىنولتفما

نفسه.فيلمفتياوضاحكانإن:وقالمحمد،فضحك

بمنظفرتلوصانعاماكنت:لاعرابيقيلالاصمعي)2(:وقال

منهاستروحديثها،منوقلبيوجهها،منعينيأمتعكنت:قال؟تهوى

تجتمعاالاخفتفإن:قيل.حلهعندإلاكشفهولايرضىاللهيحبهلاما

لىإالفعلذلكبقبيحأصيرولاحبها،لىإقلبيأكل:قال؟ذلكبعد

عهودها.نقض

علىهلهاوعمها،ابنمنعشيقتهزوجتوقدلاخروقيل:قال

بها،أمتعنيوالذينعم:قال؟الليلةبهاتظفرأناسلسرك:إليهإهدائها

فيالحبأطيعكنت:قالصانعا؟كنتفما:قيلبطلبها!شقانيو

87(.)صاليمنوضاحديوانفيوالشعر87(.-86)صالخرائطيأخرجه(1)

.(09-98)صالخرائطيعنهأخرج()2
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،عارهيبقىبماسنينعشقفسدولاإثمها،فيالشيطانعصدولثمها،

لم،للئيمإذانيإتبعتها،وتبقىلذتها،تنفدساعةفي،أخبارهقبيحوتنشر

كريم.اصليغذني

سفيانكان:يقولأصحابنابعضكان(:)1الدوريعباسوقال

البيتين:بهذينيتمثلماكثيراالثوري

والعارالوزرويبقىالحراممنصفوتهانالممناللذاذةتفنى

الناربعدهامنلذةفيخيرلامغبتهافيسوءعواقبتبقى

مطير)2(:بنالحسينوقالب[]125

تستعيرهابعدهانفسلكفماكثيرةأمورعنأكرمونفسك

مريرهاويبقىتفنىحلاوتهفإنماالحرامالمرعىتقربولا

تخشى.لماتهوىماترك:الفتوةحمد:أالاماموقال

أبيبناللهعبدحدثناالجنيد،بنإبراهيمحدثنا)3(:الخرائطيوقال

بنمالكسمعت:قالالضبعيسليمانبنجعفرحدثنا،المقدميبكر

الكعبة،بأستارمتعلقة،متعبدةبجويريةأناإذ؛طوفأنابينا:يقولدينار

.(1/911)الزهرةفيكدامبنلمسعرلشعر1و9(،0)صالخرائطيعنهأخرج(1)

.(186)صلهوىاوذم(،52)صديوانهفيلشعر1و(.09)صالخرائطيذكره2()

.(4414/)الصفوةوصفة(،1/171)الابرارربيعفيلخبروا.19-09ص)3(
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!ربياتبعتها،وبقيتلذتها،ذهبتشهوةمنكم!ربيا:تقولوهي

ذلك؛رأيتفلماالفجر،طلعحتىمقامهازالفماالنار؟إلاأدبلكأما

منذجويرية،أمهمالكاثكلت:أقولصارخا،رأسيعلىيديوضعت

بطلته.قدالليلة

يتسجم)1(دمعهاومنهاتقولمظلموالليلبالبيتوطائمة

متصرمحبلهاعيشبىولذةرزئتهاقدشهوةمنكمربأيا

المضرملجحيماإلادباولاعقوبةللعباديكفيكانأما

المقدمالصباحفجربداأنلىإتضرغامنهاالقولذاكزالفما

ااكتمكنتمابعضابديالرأسعلىخارجاأهتفالكفمنيفشبكت

المتغنموردهاعليهاعياومابهاتطاولإذلنفسيوقلت

التكلممنهاألهاكجويريةمالكاأمكاليومثكلتكألا

وتغنمجسيماحظابهاتنالليذبةطولبهابطالازلتفما

منجاريةهويالعبادمنفتىأنونبئت)2(:عثمانبنمخرمةوقال

ذلك؛غيرأردتإن:وقالت،فامتنعتيخطبها،إليهافبعث،البصرةأهل

وتدعينني،فيهإثملامالىإأدعوك!اللهسبحانإليها:فأرسل،فعلت

بنمحمدأنشدني:قالالجنيدبنإبراهيمأنشدني19(:)صالخرائطيقال(1)

.الابياتذكرثم.،..لحسينا

عن236()صالهوىذمفيلجوزياابنورواه39(.-29)الخرائطيأخرجه)2(

الخبر.هذابنحوالاصمعي
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،فتقدمشئتفإن،عنديبالذيأخبرتكقد:فقالت؟يصلحلامالىإ

:يقولفانشأفتأخر،شئتوإن

الحراممنأولدلامالىإقلبيوتدعالحلالسالهاو

الأثامنحويدعونهوهمإليهفرعونالكداعي

السقاموقيلجحيمافيوظلوايسعىالخلدقيمنعمافظل

يديكبينأنا:إليهأرسلت؛الفاحشةمنامتنعقدأنهعلمتفلما

الطاعة،لىإدعوناهفيمنلناحاجةلا:إليهافأرسل.تحبالذيعلى

أنشد:ثمالمعصيةلىإفدعانا

إيماناويخافهلهوىاعندربهيراقبلافيمنخيرولا

هوانالمعادافىواإذايخشىالمقىفأخوالهوىسببلالمقىحجب

بينككانهلباللهالاخيلية)1(:لليلىمروانبنالملكعبدوقال

ذهابعلىقادروهو،بنفسهذهبوالذي:قالت!؟قطسموءتوبةوبين

فغمز،فصافحتهسفر،منقدمانهإلاقط،سموءوبينهبينيكانما؛نفسي

قولك:معنىفما:قالالامر،لبعضيخنعأنهفظننتيدي،

سبيلحييتماإليهافليسبهاتبحلالهقلناحاجةوذي

وخليلصاحبلاخرىنتونخونهأنينبغيلاصاحبلنا

59(،م)ليلىديوانفيالشعرمعلخبرو79(.-69م)الخرائطيخرجه(1)

22(.4)صالهوىوذم88(،/1)ليالقاليماو2(،11/70)نيوالاغا
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بينيفرقحتىقطبسوءكلمنيمابنفسهذهبوالذبدلا:قالت

!الموتوبينه

متبرقعة،بامرأةبصرتإذ؛بالبيتأطوفأنابيناأحمد)1(:ابنوقال

:تقولوهي،بالبيتتطوف

مهجورغضبانوعاشقهايوماعملامعشوقةمناللهيقبللا

مأجورذاكفيعاشقهالكنعاشقهاقتلفيبمأجورةليست

يعلقكلاعني،إليك:فقالت؟!الموضعهذافيلها:فقلت

نأعنوخفي!يخفىأنعنواللهجل:قالت؟الحبوما:قلت!لحبا

تركتهوإن[ب1]26،أورىحركتهإنأحجارها،فيكالنارفهو،يرى

:تقولأنشاتثم،توارى

حرامصيدهنمكةكظباءبريبةهممنماأوانسغيا

الاسلامالخناعنويصدهنأوانسالحديثالينمنيحسبن

عن،الوارثعبدحدثنا)2(:الانصارياللهعبدبنمحمدروىوقد

قال:قالعوفبنالرحمنعبدعنالوليد،عن،جحادةبنمحمد

.(59)صالخرائطياخرجه(1)

طريقمن(1/191)احمدوأخرجه.اللفظبهذا79()صالخرائطيعتهاخرج)2(

عوفبنالرحمنعبدعنقارظابنعنجعفرأبيبناللهعبيدعنلهيعةابن

.بنحوه
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وأطاعتفرجها،وحفظتخمسها،المول!صلتإذا":!ي!اللهرسول

".الجنةدخلتزوجها؛

حدثنا،أبيحدثنا،مسلمبنالوليدحدثناعمار)1(:بنهشاموقال

!ي!:اللهرسولقال:قالهريرةبيأعن،وردانبنموسىعن،لهيعةابن

يوملهاقيلزوجها؛أطاعتفرجها،وأحصنتربها،اتقتامرأة؟لما"

".شئتالجنةأبوابأيمنادخلي:القيامة

،الامويسعيدبنيحىبنسعيدأخبرنيبكار)2(:بنالزبيروقال

منخيربالمعيدفيتسمع":فقالت،عزةكثيرلقيتامراةان:ابيحدثني

)3(:أقولالذيفأنا!اللهرحمك،مه:قال"تراهأن

أوزنبالقومالقوموزنتماإذافإننيالعظاممعروقأكفإن

لئنوالله:قال؟بعزةإلاتعرفلاوأنت،بالقومتوزنوكيف:قالت

قلت)4(:لكماوإنها،شعريبهاوزين،قدريبهااللهرفعلقدذاك؛قلت

وعرارهاجثجاثهاالندىيمجالثرىطاهرةلحزنباروضةوما

نارهاالرطببالمنزلأوقدتوقدموهناعزةأردانمنبأطيب

الاسناد.فيسقطمطبوعتهوفي79(،)صالخرائطيعنهأخرح(1)

89(.-79)صالخرائطيعنهأخرح)2(

038(.)صكثيرن1ديو)3(

سبقتخريجها.)4(
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نجارهاصافالمكنونوبالحسبشقوةتلقلمالبيضالخفراتمن

عارهايعمكلمعنهاغبتوإنقرةلعينيككانتبرزتفان

بالمندلتجمرتزنجيةأنفلوطيبها،تذكرحينأرأيت:قالت

>1(:القيسامرؤقالكماقلتألاريحها،أ[]127لطاب؛الرطب

المعذبالفؤادلباناتنقضجندبأمعلىبيمراخليلي

تطيب؟لموإنطيبالهاوجدتطارقاجئتكلماتريانيلمأ

مني.لصاحبتهأنعتواللههوقيل،ماخيرلحقاوالله:فقال

ترفع-يعرفهالاوهو-*2(مروانبنالملكعبدعلىعزةودخلت

هذهجلسائهبعضلهفقالمنه،تعجبكلامهاسمعفلمالها،مظلمة

مظلمتكعليكأردأنأردتإن:الملكعبدلهافقالكثير،عزة

كثيرا،أعرفماوالله:وقالتفاستحيتكثير،فيكقالمافانشديني

في>3(:قالأنه:عنهيحكونسمعتهمولكني

غريمهامعنىممطولوعزةغريمهفوفىدينذيكلقضى

منأنشدينيولكن،أسألكهذاعنليس:الملكعبدفقال

.(14ص)نهيواد(1)

ليماو26(،)9/الاغانيفيبتمامهلخبر1و(.001-99)صالخرائطيأخرجه)2(

.(701)2/ليالقا

وتخريجه.البيتسبق)3(
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)1(:قوله

يتغيرلاعزياالذيذاومنبعدهاتغيرتنيأزعمتوقد

مخبربسركيخبرولمعهدتكالذيوالخليقةجسميتغير

قالأنه:عنهيحكونالناسسمعتولكنهذا،سمعتما:قالت

في:

زلتالعصمبهاتمشيلوالصممنأعرضتحينصخرةأنادينيكأ

ملتالوصلذلكمنهاملفمنبخيلةإلاتلقاكفماصفوج

لجوارياعلىأدخلوها:وقالمظلمتها،وردحاجتها،فقضى

)2(:محبوبتهفيبعضهموقالأدبها.منيأخذن

أفلجاالثغرمنبساماأقبلأننيغيرمحرمامنهانلتوما

تحرجاالنفوسحاجاتوأتركتارةثمتارةفاهالثمو

أنابينا:قالالساعديسهلبنعباسعنبكار)3(،بنالزبيروقال

جميلفيلكهل:فقالأصحابي،منرجللقينيب[]127إذ؛بالشام

328(.)صديوانهفيالبيتان(1)

.(132)صالمصونفيميادةلابنوالبيتان(.101)صالقلوباعتلالفيكما)2(

الاخبارعيونفينسبةوبلا(.112)3/الادباءمحاضراتفيأميةأبيبنولمحمد

/4(.)49

لمستطرف1و(،911)صالموشىفيوالخبر(.101)صالخرائطيعنهأخرج)3(

/3(36-.)37
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يكرثه،الموتأنليتخيلوما،بنفسهيجودوهوعليهفدحلنا؟نعوده

قط،الخمريشربلمرجلفيتقولما!سهلابنيا:قالثمإلي،فنظر

نجا،قدأظنه:قلت؟اللهالاإلهلاأنيشهدنفسا،يقتلولميزن،ولم

أحسبكماوالله:قلت!أنا:قال؟الرجلهذافمن؛الجنةلهوأرجو

شفاعةنالتنيلا:فقال،بثينةفيسنةعشرينمنذتشببنتوسلمت

منيوموآخر،الاخرةاياممنيوماولفيفاني-القيامةيوملمجي!محمد

.ماتحتىبرحنافما.لريبةعليهايديوضعتكنتإن-الدنياأيام

ابنهومعهإلايسافرلاالمطلبعبدكان)1(:الحكمبنعوانةوقال

اليمن،فأتىوحسنا،جمالابهشبيهاوكان،ولدهأكبروكان،لحارثا

هذاابنكأمرتلو:لهفقال،عظمائهممنعظيمايجالسوكان

فأبى،فراسلته،لحارثاامرأتهفعشقت،ففعل،وينادمني،يجالسني

شهر،سمسقته؛منهيئستفلما،اباهبذلكفاخبر،عليهلحتفأعليها،

.لحارثامات؛مكةقدمإذاحتىالمطلبعبدبهفارتحل

رثاءوذكر،أبيهعن)2(الكلبيالسائببنمحمدبنهشاموذكرها

منها:التيبقصيدتهلهأبيه

الكاساالهمامنازعهأئامماجدأكرمالفياضلحارثوا

2(.91)صالهوىذمفيلجوزياابنرواه(1)

22(.0)صالهوىذمفيلجوزياابن51رو)2(
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!يم-النبيعمابنوهو-هذاالحارثبنسفيانابواحتضرولما

أسلمت.منذبخطيئةأتنطفلمفانيعلي،تبكوالا:لاهلهقال

خرجت؛الملكعبدبنالوليدعلىالزبير)1(بنعروةقدمولما

سرتيفعللمإنوانهنشرها،علىالاطباءرأيفاجتمع،الاكلةبرجله

:قالمرقدا؟نسقيك:لهقالوا؛ذلكعلىعزمفلما،فهلك،جسمهلىإ

ساقهفنشروا،شأنكمبللا!:قال،نصنعبماتحسلئلاقالوا:؟ولم

فلماحسموها،ثممنها،فرغواحتىعضوعنعضواأزالفمابالمنشار،

لذي1واماا[]128!للهلحمدا:وقالتناولها،؛يهمأيدفيإليهانظر

قط.حراملىإبكمشيتمانيأليعلمإنهعليكحملني

،لحارثاأخوهعليهبكىالوفاة)2(ربيعةأبيبنعمرحضرتولما

لها،قلت:قوليمنسمعتلماأسفككانإن!أخيياعمر:لهفقال

فقال!قطحراماكشفتكنتإنحرليمملوكفكللي،وقالت

نفسي.طيبتللهالحمد:الحارث

عمرأختالبنينأمعلىعرةيومادخلتمحمد)3(بنسفيانوقال

الدمشقيزرعةأبيلاريخفيلخبرو222(.-122)صالسابقلمصدرا(1)

وغيرها.(178)2/الاولياءوحلية(،1/535)للفسويلمعرفةو(،1/525)

22(.4)صلهوىاذم2()

225(.-224)صالهوىذمفيلجوزياوابن232(،)صالخرائطياخرجه)3(

84(.)2/العشاقمصارعفيأخرىبروايةلخبرو.محمد"بنمروان"وفيهما
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كثير:قولما!عزةيالها:فقالتالعزيز،عبدابن

غريمهامعنىممطولوعزةغريمهفوفىدينذيكلقضى

منها،فتحرجت؛بقبلةوعدتهكنت:فقالت؟الدينهذاكانما

لكلمتهاالبنينأمفأعتقت:قالت!إثمهاوعلييهاأنجز:البنينأمفقالت

ولم،خرستليتني:وقالتبكت،ذكرتهاإذاوكانت،رقبةأربعينهذه

بها!أتكلم

غيرفيسنةعشرينبميهمتلقد:قال)1(؛الرمةذواحتضرولما

فساد.ولارلبة

بنتلعائشةعاشقا)2(المخزوميهشامبنخالدبنلحارثاوكان

عنهاقتلفلماكتابا،المرزبانابنلهاأفردشعار،فيهاوله،طلحة

لاوالله:قالمنها؟الانيمنعكما:للحارثقيلالزبير؛بنمصعب

الباطل.منولشيء،لريبةكانبهاتشبيبيأن:قريشرجالاتيتحدث

وهو،خيمتهالاعرابمنرجلعلىدخلتعلاثة)3(:ابنوقال

من:قال؟الرجلممن:لهفقلت،عاشققالوا:؟شأنكما:فقلتيئن،

فتنفس،فيههوفيمازهدهو،أعذلهفجعلت.أعفةماتواعشقواإذاقوم

226(.-522)صلهوىاذم(1)

227(.)صنفسهلمصدرا)2(

228(.-227)صنفسهلمصدرا)3(
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:قالثمالصعداء

الحزينالحزينيسعدإنماإليهفأشكومسعدليليس

إذاقوممن:قال؟الرجلممنلاعرابي)1(:عقبةبنسعيدوقال

في:قال؟ذاكومم:لهفقلت!الكعبةوربعذري:قال.ماتواعشقوا

عفة.رجالنا[ب]128وقي،صباحةنسائنا

هوىبهاورايت-عذرةمنلامراةقلتزياد)2(:بنسفيانوقال

منعذرةمعاشريقتلكمالعشقبالما-:منهالموتعليهاخفتغالبا،

علىيحملنالجمالوا،وتعفف،جمالفينا:فقالت؟العربأحياءبين

نرىوانااجالنا،يفنيوالعشق،القلوبرقةيورئناوالعفاف،العفاف

ترونهاهلاعيونا

لرجلىفزارةبنيمنرجلقال)3(:المثنىبنمعمرأبوعبيدةوقال

ضعفمنذاكوانما،مزيةالحبمنمويمميعدما:عذرةبنيمن

رأيتملوأما:العذريلهفقال.الرئةوضيق،العقلووهن،البنية

،الزجالحواجبفوقهامن،الدعحبالاعينترشق،البلجالمحاجر

اللاتلجعلتموهاالدر؛نظمكأنهاالغر،الثناياعنتفترالسمر،والشفاه

.(822)صنفسهلمصدرا(1)

.(228)صلهوىاذم)2(

2(.92-228)صنفسهلمصدرا)3(
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ظهوركم!وراءالاسلامونبذتم،والعزى

الذيمرضهفييقوليوسفأباسمعتالوليد)1(:بنبشروقال

ولمعلم،ناوقط،حرامافرجاأطألمأنيتعلمإنكاللهم:فيهمات

علم.ناوقط،حرامادرهماآكل

وعلىالمعتضدعلىدخلت)2(:القاضيإسحاقبنإسماعيلوقال

ناوالمعتضدفرآني،إليهمفنظرت،أحداثالوجوهصباجغلمانرأسه

لي:قالخلافلما،ساعةفمكثت،ليإأشارالقيامأردتفلماأتأملهم،

قط!حرامعلىسراويليحللتماوالله!القاضيأيها

رأسهوعلىبسامبنمنصوربنمحمدجلس)3(:البريديوقال

بلدينار،ألفثمنهمنمنهمما،منهمأحسنقطيرلم،خدمعشرة

نإاللهلوجهأحرارهممحمد:فقال،إليهمينظرونالناسفجعلأكثر،

منهم؛هذاخلافعرففمن،منهمواحدمعذنباعليكتباللهكان

لي.مامنيأخذمماحلفيوهوعتق،قدفإنه؛فليمض

لموت1عندأبيشهدت)4(:عياشبنبكرأبيبنإبراهيموقال

.(922)صنفسهلمصدرا(1)

22(.9)صلهوىاذم)2(

".البريديفضل"23(:0)صلهوىاذمفي)3(

.(023)صنفسهلمصدرا(4)
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قط!فاحشةأبوكأتىفما؟يبكيكما:فقال،فبكيت

أغمي،الوفاةأبيحضرتلما)1(:غياثبن-فصبنعمروقال

قلت:؟يبكيكما:أفاقحينليفقالأ[]912،رأسهعندفبكيت،عليه

لا:قال-القضاءيعني-الامرهذامنفيهدخلتولما،لفراقكأبكي

يديبينجلسولاقط،حرامعلىسراويليحللتمانيفإ!تبك

منهما.لحكماتوجهمنعلىفباليت،خصمان

وهوجميلبنالهيثمشهدتالمصيمي)2(:أحمدبنسفيانوقال

:فقال،رجليهتغمزجاريتهفقاست،القبلةنحوسجيوقد،يموت

قط.حراملىإمشتاماأنهمايعلماللهفإنيهما،اغمز

بمصر،دربفيديناربنالسرينزل)3(:إسحاقبنمحمدوقال

فقالت:،المرأةبهفعلمتبجمالها،الناسفتنتجميلةامرأةفيهوكانت

ما:فقالنفسها،ظهرتو،تكشفتالدار؛بابمندخلتفلما!لافتننه

وهوعليهافأقبلرخي؟!وعيش،وطيفراشفيلكهل:فقالت؟لك

:يقول

الدواهياوذاقفخلاهاوماتلذةمنهننالمعاصذيوكم

.(023)صنفسهلمصدرا(1)

حميد".بنالهيثم":وفيه023(.)صنفسهالمصدر)2(

.(235-234)صنفسهلمصدرا)3(
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هياكماالمعاصيتباعاتوتبقىوتنقضيالمعاصيلذاتتصرم

المعاصيايغشىاللهبعينلعبدوسامع1ءرواللهسوءتافيا

آتيها،كنتامرأةعلقت:أعرابيقالبكير)1(:بنعمروقال

فيكفهابياضرايتنياإلا،قطريبةبينناجرتوما،سنينفأحدثها

بينيماتفسدلا!مه:فقالتيدها،علىيديقوضعتظلماء،ليلة

عرقا؛تصببتوقد،فقمت:قالفسد،إلاقطحببمحمافانه،وبينك

منها.شئلىإأعدولممنها،حياء

لهاوكان،بمكةكانتجميلةامرأةأن:وغيره)2(الفرجأبووذكر

أحداأترى:لزوجهافقالت،المرآةفيوجههالىإيومافنظرت،زوج

بنعبيد:قالمن؟:قالت!نعم:قالبه؟!يفتتنولاالوجههذايرى

فأتته:قاللك،أذنتقد:قال،فلأفتننهفيه،ليفائذن:قالتعمير،

عنفأسفرت،الحرامالمسجدمنناحيةفيمعهافخلاكالمستفتية،

إني:فقالت!استترياللهمةيالها:فقالالقمر،فلقةمثلوجهب[]912

فينظرتصدقتنيأنتفإن،شئعنسائلكإني:قال.بكفتنتقد

نألو:أخبريني:قال.صدقتكإلاشئعنتسألنيلا:قالت.امرك

هذهلكأقضيأنيسركأكان؛روحكليقبضأتاكالموتملك

.(523)صنفسهلمصدرا(1)

266(.-)265الهوىذمفيلجوزياابنأي)2(
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،قبركدخلتفلو:قال.صدقت:قاللا!اللهم:قالت؟الحاجة

:قاللا!اللهم:قالتلك؟قضيتهانيأيسركأكان؛للمساءلةجلستو

كتابكأتأخذين:تدرينولا،كتبهمأعطواالناسأنفلو:قال،صدقت

:قاللا!اللهم:قالت؟لكقضيتهانيأيسركأكان؛شمالكأمبيمينك

تنجين،هل:تدرينولا،الصراطعلىالصشيأردتفلو:قال.صدقت

:قاللا!اللهم:قالتلك؟قضيتهانيايسركاكان؛تنجينلااو

أيخف:تدرينفلابكوجيء،بالميزانجيءفلو:قال،صدقت

:قاللا!اللهم:قالت؟لكقضيتهانيأيسركأكان؛يثقلأم،ميزانك

قضيتهانيأيسركأكان؛للمساءلةاللهيدبدبينوقفتفلو:قال،صدقت

عليك،اللهأنعمفقد!اللهاتقي:قال،صدقت:قاللا!اللهم:قالتلك؟

فقالت:؟صنعتما:فقالزوجها،لىإفرجعت:قال.إليكحسنو

،والعبادة،والصوم،الصلاةعلىفأقبلت.بطالونونحن،بطالانت

فيكانتتي،امرأعليأفسدعمير؟بنولعبيدليما:يقولزوجهافكان

راهبة.فصيرهاعروسا،ليلةكل

منفتىالعربمنفتاةعلقتراشد)1(:بناللهعبدبنسعيدوقال

منأمورعنفتسأله،إليهالترددتكثرفجعلتفاضلا،عاقلاوكانقومها،

ذلك؛عليهاطالفلماكلامهواستماع،إليهالنظرإلابهاوماالنساء،أمور

مذفيلجوزياوابن(،901-801)2/العشاقمصارعفيالسراجعنهأخرج(1)

267(.)صلهوىا
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ببعضإليهفتعرضت،وجههلهاخلاأنفيواحتالت،وتغيرت،مرضت

،الفراشعلىسقطتحتىالمرضفتزايد،عنهودفعهافصرفها،الامر،

وقوليفعوديها،:قالحق،عليناولها،مرضتقدفلانةإن:أمهفقالت

قالت:؟بكماوسألتها:أمهإليهافسارت؟خبركما:لكيقوللها:

عنيسألكابنيفإن:قالت،علتيأصلهوفؤاديفيوجعا[]013

قالت:ثمالصعداء،فتنفست؟علتك

الخبربهجاءالانباءمنعجيبعلتيوهوعلتيعنيسائلني

:فقال،إليكتصيرأنأحب:لهوقالت،خبرتهو،أمهإليهفانصرفت

وقالت:،فبكتذلك،لهاأمهفذكرتنعم،

تعطفامنيلجسماأذابفلماولقائهقربهعنويبعدني

تلهفاأموتنسقاماكفانيقاتليفيهموضعاباتفلست

ماتت.حتىالعلةبهاوتزايدت

جميلة،امرأة-الشعثاءبايسمى)1(-الكوفةأهلمنرجلوأحب

إليه:كتبتبهعلمتفلما

لمتهمتهمةفيهليسدائمحبالشعثاءلابي

وقمفاقعدبهالحبعبثوياعنهفازدجرفؤادييا

ابنجاريةدنانيرهيوالمرأة275(،-274)صالهوىذمفيلجوزياابنرواه(1)

34(.5/)13نيالاغافيأخرىبروايةلخبرواهكتاسة
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الكلمالمحبينورسالاتصائدكلاممنهنيجاء

لحرماغزلانيامنمامثلغزلانهيامنهصائد

وصمللهالشعثاءأباياالمنىتعطىأنأحببتإنصل

رحماللهإنالخلدجنةفيالموتبعدميعادكثم

النعمفيككملتقدناعماناشئاغلاماألقاكحيث

الثريابصرت:قالالعلاءبنسفيانأبيعنالاصمعي)1(وقال

كفهاوفي،فتنكرت،البيتحوليطوفوهو،ربيعةبيأبنبعمر

أبايا:يقولونالناسفجعل،ثوبهفيالخلوقفأثر،فزحمته،خلوق

:يقولفأنشأ!المحرمزيهذاما!الخطاب

خلوقاملانيمنالخلدجنةوعيسىموسىرباللهأدخل

رفيقامسحابالبيتطفناحينقميميبجيبكفهامسحت

هذافيتقولالقولهذامثلعمر:بناللهعبدب[]013لهفقال

فورب،سمعتمامنيسمعتقد!الرحمنعبدبايافقال؟الموضع

قط!حرامعلىإزاريحللتماالبنيةهذه

الله؟مايكرههتوبةوبينبينككانهلالاخيلية)2(:لليلىوقيل

نيوالاصبها(،422-232)صلجوزياوابن(،201)صالخرائطيأخرجه(1)

2(.441/)نيالاغافي

.(422)صلجوزياوابن(،301)صالخرائطيذكره(2)
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أتبعهثمعظيما،ارتكبتكنتإندينيمنمنسلخةأكونإذا:قالت

.بالكذب

إليه،فملتغزل،بأعرابيفاذاالمربدلىإخرجت)1(:العتبيوقال

يقوملماكلامهنمنإن!أخيابنيا:قالثمفتنفسالنساء،فذكرت

نساء:فقال،نساءكمليصف:فقلتالظمأ.منفيشفيالماء،مقام

:يقولفأنشأ!نعم:قلتتريد؟لحيا

غبارالطريقعلىلذيولهنبالضحىاللواتيمنولسنرجح

خفارفهنخرجواهموإذاخلواإذابعولهنعنديأنسن

منوإن:قولهأخذأينمنتدري:قال،أبيبهفأخبرت:العتبيقال

قولمن:قاللا،:قلتالظمأ؟منفيشفيالماء،مقاميقومماكلامهن

)2(:القطامي

بادمكنونهولايتقينمنيعلمهليسبحديثيقتلننا

الصاديالغلةذيمنالماءمواقعبهيصبنقولمنيبدينفهن

فيالرغبةثملجبار،اإجلالأقواها:،أسبابلعفتهمالطائفةوهذه

الدارهذهفياستمتاعهصرفمنفإنالقرار،دارفيالحسانلحورا

قالكما،هناكالحسانلحورباالاستمتاعمنمنعه؛عليهاللهحرممالىإ

.(1/995)نهديوفيللفرزدقو]لبيتان59(.-49)صالخرائطيعنهاخرح(1)

8(.1)صديوانهفي2()
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شربو"من")1(،الاخرةفييلبسهلمالدنيا؛فيالحريرلبسمن":!ياله

")2(.الاخرةفييشربهالمالدنيا؛فيالخمر

بماوالتمتعالحرير،ولبسالخمر،شربلذةللعبداللهيجمعفلا

،الاخرةفيبذلكالتمتعولذة،والصبيانالنساء،منعليهاللهحرم

إحداهماعنوليكتفاللذتين،إحدىلنفسها[131]العبدفليختر

الدنيا،حياتهفيطيباتهأذهبمناللهيجعلفلنأبىفمن؛بالاخرى

ودون،اللهلقيإذاالدنيا؛فيفطرهليومعنهاصامكمنبهاواستمتع

منأفصلومحبةرغبةتركهافان،فقطالنارخوفيتركهاأنمرتبةذلك

العقوبة.خوفلمجردتركها

منومنهموالشنار.العار،خوفعليهايحملهأنذلكمنأدنىثم

منومنهم.بالوصالذهابهاخشيةمحبتهعلىالابقاءالعفةعلىيحمله

منه،الحياءعليهايحملهمنومنهم.ونزاهته،محبوبهعفةعليهايحمله

فيالرغبةعليهايحملهمنومنهم.صدرهفيوعظمتهله،والاحتشام

علىالابقاءعليهايحملهمنومنهم.الاحدوثةوحسنالذكر،جميل

يحملهمنومنهم.الناسوعندمحبوبهعندوقدره،ومروءته،جاهه

لذةعليهايحملهمنومنهم.همتهوعلو،نفسهوشرفطبعهكرمعليها

لذةلكنهاالوطر،قضاءلذةمنأعظملذبهللعفةفإن،بالعفةالظفر

أنس.حديثمن(02)73ومسلم(،3205)البخاريأخرجه(1)

عمر.بناللهعبدحديثمن2(0)30ومسلم(،)5775البخاريأخرجه)2(
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منفبالضدالوطر؛قضاءماو،اللذةتعقبهاثم،النفسحبسلمأيتقدمها

منالمحرمةاللذةتعقبهبماعلمهعليهايحملهمنومنهم.ذلك

عليهستقفكماكلها،الشربخلالالفجوروجمعوالمفاسد،المضار،

الله.شاءإنهذا؛يليالذيالبابفي

فصل

بنإبراهيمقالوحديثا،قديمابالعفةيفتخرونالناسيزلولم

1(:)هرمة

مدفوعبحلالهاوحرامهانلتهاقدليلةلذةولرب

:غيرهوقال

خاسئاالهمأعقابهعلىفولىالتقىوازعصدناهممناماإذا

2(:آخر)وقال

والبصرالسمعشهواتفعندكمزيارتكمفيلصبأتأذنون

النظرفاسقولكنالضميرعفإقامتهطالتإنالسوءيضمرلا

الوليد)3(:بنمسلموقال

والنهىالعفافةوندامايبهانلتهالعيشصادقيومربالا

.(238)صلهوىاوذم(،441)صديوانه(1)

38(.)3/لمستطرفوا(،471)صديوانهفيالاحنفبنللعباسالبيتان2()

"."والبذلبقافية(1/421)والزهرة9(،1)صديوانهفيالبيت)3(

476



:(1آخر)وقال[ب131]

العبزانيترينيإن

الفاالنظرإلاليس

)2(:الموسويوقال

وتقىهوىثوبيفيضجيعينبتنا

وآونةأحياناالطيببنايشي

ظواهرنارابتوقدانثنيناثم

)3(:نفطويهوقال

فيمنعنيأهوىبمنخلوتقدكم

فيقنعنيأهوىبمنظفرتوكم

أخاطبهمأنوأهوىلحساناأهوى

معصيةإتيانلاالحبكذلك

)سلمانبنمحمودالشهابوقال

تلاقياعاشقينوقفةلله

عفيففالفرجنين

الظريفوالشعرسق

قدملىإفرقمنالشوقيلفنا

إضمعلىمجتازاالبرقيضيئنا

التهمعنبعدبواطنناوفي

والحذراللهوخوفالحياءمنه

والنظروالتجميشالفكاهةمنه

وطرمنهمحرامفيليوليس

سقربعدهامنلذةفيخيرلا

الانشاء:ديوانصاحب4(

مزاروبعدنوىطولبعدمن

2(.1.233/200/)العشاقومصارع268(،)صالهوىذمفينسبةبلا(1

83(5)صالاحبابومنازل(،2274/)الرضيالشريفديوان2(

35(،)3/والمستطرف(،1/951)العشاقومصارع(،161)6/بغدادتاريخفيكما3(

37(./1)لاسواقاوتزيين

36(./1)الاسواقتزيينوانظر82(.)ص"الاحباب"منازلكتابهفي(4
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الاوزارمنبعدازادتهمامدامةالغراممنيتعاطيان

إزارلحلكفولافحشلىإطرف!يملفلمالغرامصدقا

زارأوعائبمطعنيخشلموكلاهماوتفرقافتلاقيا

بهتنفسينشئمنعندكفهلبه،لماجميلهذا:لبثينةوقيل

،الاخرىالدارفيألقاهانلىإالبكاءمناكثرعنديما:فقالت؟وجده

.الثرىتحتميتوهوزيارتهأو

بوجهك؟أمتعتهلويضرككانماعاشقها:موتبعدلعتبةوقيل

وإنلجبار،اومخافةلجار،اوشماتةالعار،خوفذلكمنمنعني:قالت

للعاقبة،حمدو،للمودةأبقىسترهأجدنىأغير،بقلبهماأضعافبقلبي

للذنب.وأخف،للربوأطوع

فقال،خاليينيومافاجتمعاخبرهما،وشاع،وهويته(،1)امرأةفتىوهوي

ناوأبدا،هذاكانلا!واللهلا:فقالتفينا،يقالمانحققهلميأ[]132:لها

.[76/]الزخرف(لمتقينالملاعدولبعضبعضهزلؤمحغلأخلأا>:قراا

صانعأنتما-:لهاعشقهفطال،جاريةهويوقد-لبعضهموقيل

الناظرينأهونجعلتهلاوالله:قال؟اللهإلايراكماولابها،ظفرتلو

ولحظ،طويلحنينأهلها،بحضرةأفعلهماإلاخاليابهاأفعللا،ليإ

)2(:الحبويفسد،الربيسخطماوأتركبعيد،من

36(1/5)الاسواقتزيينانظر(1)

.(138)صالابياتسبقت(2)
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ويجمليحلمافحظيحرامايحبهممنالمرءحظكانإذا

يفصلالحديثحسنبهعتابفصولهبينالمزنكماءحديث

القرنفلفيهفتشهدجناهنكأنمااللثاتعذبفمولثم

التغزلأنسهنقلوبنسوونزاهةعفةإلاالعشقوما

جملفاللجميلدعىوتريبالتيمنالحبيبلاستحيواني

:(1آخر)لوقا

المتطاولدونهايكبوالمجدمنغايةكللىإلمشتاقوإني

حلاحلقرمالفحشاءعنعفيفالنهىذويبخلحينليلمابذولى

فيإلايبخللاالنهىذافإن"النهىذويبخلحين":قولهلطفوما

موضعفيربهبهيبخلحينمالهيبذلأنههذافأخبر،البخلموضع

البخل.

خدهاألصقتقدجاريةبصحاررأيت)2(:حذافةبنعامروقال

:وتقول،تبكيوهيبقبر،

خديسيديمالكقلواللحدخشونةيقيكخدي

الرشدمسالكعليعميتبوفاتهالذيالتربساكنيا

الوجدغلةبذلكأشفيفلعلنيقصتيفديتكاسمع

.(101)صالقلوباعتلال(1)

278(.)3/الفريدالعقدفيالاولوالشعرلخبروا(.191-091)صالخرائطيرواه2()
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الصبا،فيرافقتهفتى:فقالتالقبر،صاحبعنفسألتها:قال

[ب132:]بنقولوأنشأت

وشباببصجةمتمتعينأيبهةفيحمامةكزوجكنا

الاحبابمفرقالزمانإنبفراقهمشتتاالزمانفغدا

:تقولفأنشأتشعرها،لرقةفبكيت:قال

ببيانحالهفلأعلمنكامرهتعرفولستعليهتبكي

الفرسانففارساستجيرفإذانوالهغيرللعافينكانما

للجيرانالاحسانويتابعطرفهرقةلجيرانايتبعلا

طعانفتكأراكاستضيمفإذامثلهالجهيرةواالسريرةعف

فيهيقولالذيوبرةبنسنان:قالتهو؟منأعلميني:فقلت

الشاعر:

سناننوالغيثمنيكفيكقومهلنجعةغيثارائدايا

قلت:.حديثيمنمتعتكماغريمبنكلولاواللههذا!يا:قالتثم

فمكثت،يدهإلانمتإذايوسدنيكانما:قالت؟لكحبهكانفكيف

مانع.يمنعهحالفيإلاغيرهاتوسدتمااحوالأربعةمعه

سعيد،بنمحمدعميحدثني)1(:الاموييحتوربنسعيدوقال

-802)2/العشاقمصارعفيالسزاجورواه(،918-188)صالخرائطيرواه(1)

!أطولبسياقالسلمانيعبيدةعن22(1-912)صلجوزياوابن2(،01
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بينهماكنةبنيمنثقيفمنأخوانكان:قالعميربنالملكعبدحدثنا

عدلعندهأخوهمنهماواحدوكل،اللهإلايعلمهلاشيءالتحابمن

بحاجةأخاهفأوصى،امرأةولهلهسفرلىإمنهماالاكبرفخرج،نفسه

منتجوزدرعفيأخيهامرأةمرتإذالظاعن؛دارفيالمقيمفبينا،أهله

رأته؛فلما،حيرهشيئافرأىالبشر،جملأمنوكانت،بيتلىإبيت

قلبه،فيحبهاووقعبيتا،ودخلترأسها،علىيدهاووضعت،ولولت

مالك:فقال،أخوهوقدم.لونهويتغير،جسمهوينحل،يذوبفجعل

الاطباء،لهفدعاأ[]133وجع،منفيما:قال؟وجعكمامتغيرا!خييا

أرى:فقالطبيبا،وكان،كلدةبنلحارثاغيردائهعلىأحديقففلم

لهفقالعاشقا!إلاظنهما،الوجعهذاماأدريوما،صحيحتينعينين

ما:فقال!بيتستهزىءوأنت،أخيوجععنأسألك!اللهسبحان:أخوه

فأتاه،لكمفسيبينعاشقايكفإن،عنديشراباوساسقيه!فعلت

:وقال،هاج؛الشراباخذهفلماقليلا،قليلايسقيهفجعل،بشراب

نزرهنهخيفمنتالابياعلىبيألما

كنهبنيدورفيماليورأيتماغزال

غنهمنطقهوفيمربوبالخدأسيل

ولعله،الشرابلهسأعيد:قال؟فبمن،العربطبيبأنت:فقال

فقاللينزوجها،؛خوهفطلقها،المراةفسمى،الشرابلهفاعاد،يسمي

يتزوجها.ولم،فقضىتزوجتها،إنوكذاكذاعلي:لمريضا

481



بنركينعنمسهر،أبوحدثنا)1(:السراجالمباركبنعليوقال

:فقال،برجلفأتييوما،سجنهيوسفبنلحجاجاعرض:قالاللهعبد

مخبركوأناالعسس!أخذنيالأمير!اللهأصلح:فقال؟جرمككانما

وما:قال،بالنجاةلىأوفالصددتى؛ينجيالكذبكانفإن،خبري

،خراسانلىإالبعثعليهالاميرفضرب،لفلاناخاكنت:قال؟قصتك

قدأنرسولايومذاتليإفبعثتشعر،لاوأنا،تهوانيامرآلهفكانت

تشغلنيفجعلتإليها،فمضيت،لتقرأه؛فهلم،صاحبككتابجاء

مني،نفسهافيماليأظهرتثم،المغربصليناحتىبالحديث

لاصيحن،تفعللملئنوالله:فقالتذلك،فأبيتالسوء،لىإودعتني

أمهلي:فقلت!نفسيعلىالاميرأيهاواللهفخفتها،لصإنك:فلأقولن

منفخرجتالأمير،حرسبشدةؤيقت،العتمةصليتفلما،الليلحتى

عسسفلقيني،أخيخيانةمنعليأيسرالقتلوكانهاربا،عندها

قلت؟وما:قالشعرا.ذلكفيقلتوقد،فأخذونيب[]133الأمير،

:فقال

فأبيتلوصلهادعتنيقددذذاتانسبيضاءرب

فاستحيتلزوجهاخلاكنتولكنالعفافشانييكنلم

بإطلاقه.فامر

347(5)3/والتبيينالبيانفيوالشعر(.091-918)صالخرائطيرواه(1)
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:تقولوهيقبر،عندجاريةرأيت(:1زياد)بنالربيعوقال

الحبعلىصبراالموتفيقواهموكلهاالبريةأوفىفتىبنفسي

نإأهليفكان،هويني:قالت؟قواهمو،أوفاهمصاربم:فقلت

:قالالامر؛خذهفلما،عنفوهكتمهوإن،لاموهبحبيجاهر

تصبراقالوالحببااصبحلموإنالهوىعضكقدجاهرتإنيقولون

فيعذرايموتنإلاالامرمنبهماويكتميهوىلمنوليس

وأ،أبرجلا!هذايافوالله،ماتحتىالبيتينهذينيردديزلولم

والذي.قضتقد:وقلنالنساء،فصاج،شهقةشهقتثمقبرانا.يتصل

أمرها.منوحىولا،سرعأرأيتفما!الوفاةلهااختار

)2(:الدمينةابنقال

مختلطانبالاعداءنحنولامنهمنحنلاالحيفويقوبتنا

عطرانيمنةبرداالليلمنوالندىالطلساقطيقيناوبات

يردانلهقلباناكانإذاالصباغوىعنااللهبذكرنذود

بالرشفانلحباغليلنقعناوربماالعفافريعنونصدر

.(528-527)صلجوزياوابن(،291)صالخرائطيرواه(1)

.(112-012)صديوانه(2)
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وقالتوأخيها،أبيهالىإبهابثينةجاريةوشت1(:)الفرجأبوقال

حجرةخاليافرأياهسيفيهما،علىمشتملينفأتياعندها،جميلاإنلهما:

الشغفمنمابيأرأيتبثينةيالها:قالثمبثه،إليهاويشكو،تحدثهمنها،

منيكونبما:قالبماذا؟:لهقالتا[]134؟تجربينهألا؛والعشق

بعيداعنديكنتلقد!والله؟تبغيأهذا!جميليا:لهفقالت،المتحابين

والله!:وقال،فضحكابدا،وجهيرايتلابريبةتعريضاعاودتفإن،منه

لعلمت؛إليهتجيبيننيانكعلمتولو،عندكمالاعلمإلاهذالكقلتما

ماهذابسيفيلضربتكمساعدةمنكرايتولو،غيريتجيبينانك

لي:قوسمعتأماأبدا،هجرتكأويدي،فياستمسك

بلابلهلقرتالواشيأبصرهلوبالذيبثينةمنلارضىوإني

املهخابقدالمرجووبالاملوبالمنىاستطيعلاوبانبلا

وأوائله؟نلتقيلاأواخرهتنقضيوبالحولالعجلىوبالنظرة

هذانمنجأناليومهذابعدلناينبغيفمابنا،قملاخيها:أبوهاقال

إتيانها!منالرجل

!!!

جميلديوانفيوالابيات(.1301/)الاسواقوتزيين(،501)8/الاغانيفي(1)

النسبة.اختلافوبيانالتخريجوهناك(961)ص
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والطنيرونالرابحالباب

اليهيفضيوماالحرامسبيلارتكابفي

والالاملمفاسدامن

وماوافاتها،سلامتها،يعلمحتىسبيلايسلكالاعاقلبكلحقيق

هلاكالسبيلانوهذانعطب،أو،سلامةمنالطريقتلكإليهتوصل

فيهما،ماوالمهالكالمعاطبمنوفيهمابهما،والاخرينالاولين

ولهذا،الهلكاتمواردوشر،الغاياتأقبحلىإبصاحبهماويفضيان

إنه-الزنيولانقربوا>:لىتعافقال،سبيلشرالزنىسبيلسبحانهجعل

قكيفالزناسبيلهذهكانتفاذا32[]الاسراء/(وساءسبيلأفخشةكان

أضعافها،والعقوبةالاثمفيمنهالفعلةتعدلالتياللواطبسبيل

الله.شاءإنعليهستقفكما؟الزنىمنأضعافهاضعافو

مقيل،شرلجحيمافيأهلهاومقيل،سبيلفأسوأ؛الزنىسبيلفأما

تحتهم،منلهيبهايأتيهمنار،منتنورفيالبرزخفيأرواجهمومستقر

موضعهم،لىإيعودونثموارتفعوا،ضجوا،؛اللهبأتاهمفإذا[ب134]

الانبياءورؤيا،منامهفيلمج!النبيراهمكما،القيامةيوملىإهكذافهم

فيه.شكلاوحي

:قالجندببنسمرةحديثمن)1(صحيحهفيالبخاريفروى

.(5272)مسلمأيضاوأخرجه(.اخرىومواضع548)رقم(1)
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منكمأحدرأىهل":لأصحابهيقولانيكثرممالمج!ي!اللهرسولكان

انه":غداةذاتلناقالوإنه،يقصأناللهشاءماعليهفيمصرؤيا؟"

انطلقتواني،انطلق:ليقالاوانهماابتغيانيوإنهما،آتيانالليلةنيأتا

واذا،بصخرةعليهقائمآخرواذا،مضطجعرجلعلىأتيناوانامعهما،

فيتبعهاهنا،الحجرفيتدهده،رأسهفيثلغلرأسهبالصخرةيهويهو

عليه،يعودثمكان،كمارأسهيصححتىإليهيرجعفلا،فيأخذهالحجر،

هذا؟ما!اللهسبحانلهما:قلت:قال،الأولىلمرةافعلمامثلبهفيفعل

واذالقفاه،مستلقرجلعلىفأتينافانطلقنا،انطلق،انطلق:ليقالا:قال

شرفيشروجههشقيأحديأتيهووإذاحديد،منبكلوبعليهقائماخر

إلىيتحولثم،قفاهلىإوعينه،قفاهإلىومنخره،قفاهلىإشدقه

يفرغفما:قال،الأولالجانبفيفعلمامثلبهفيفعلالاخر،الجانب

عليه،يعودثمكان،كماالجانبذلكيصححتىالجانبذلكمن

هذا؟ما!اللهسبحان:قلت:قال.الأولىلمرةافيفعلمامثلفيفعل

لغطفيهفاذاالتنور،مثلعلىفأتينافانطلقنا،انطلق،انطلق:ليقالا:قال

يأتيهمهمواذا،عراهب4ونسا،رجالفيهفاذافيهفاطلعنا:قال،وأصوات

ما:قلت:قالضوضوااللهبذلكأتاهمفاذا،منهمأسفلمنلهيب

نهرعلىفأتينافانطلقنا،:قال.انطلق،انطلق:ليقالا:قالهؤلاء؟

النهرشطعلىواذا،يسبحسابحرجلالنهرفيواذا،الدممثلأحمر

ثمسبح،مايسبحالسابحذلكوإذا،كثيرةحجارةعندهجمعقدرجل

فينطلق،حجرا،فيلقمهفاه،فيفغر،الحجارةعندهجمعالذيذلكيأتي
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حجرا،فألقمه،فاهفغر؛اليهرجعكلما،اليهيرجعئما[]135،فيسبح

علىفأتينافانطلقنا،.انطلق،انطلقلي:قالا:قال؟هذانمالهما:قلت

ويسعىيحشها،نارعندهواذارجلا،راأأنتماكاأكرهالمراةكريهرجل

فانطلقنا،.انطلق،انطلق:ليقالا.قالهذا؟مالهما:قلت:قالحولها،

الروضةظهريبينواذا،الربيعنوركلمنفيهامعتمةروضةعلىفاتينا

منالرجلحولواذاالسماء،فيطولارأسهأرىأكادلا،طويلرجل

انطلق،:ليقالا:قالهؤلاء؟ما:قلت:قالقط،رأيتهمولدانأكثر

أحسن،ولامنها،أعظمقطدوحةأرلمدوحةعلىفأتينافانطلقنا.انطلق

ولبنذهب،بلبنمبنيةمدينةإلىفيهافارتقينافيها،ارق:ليقالا:قال

فتلقانافدخلناهالنا،ففتحفاستفتحنا،،المدينةبابفأتينا:قالفضة،

أتتماكأقبحمنهموشطرراء،أتتماكأحسنخلقهممنشطررجال

معترضنهرواذا:قالالنهر.ذلكفيفقعوااذهبوا:لهمفقالا:قالراء،

رجعواثمفيه،فوقعوافذهبوا،البياضفيلمحضاماءهكأنيجري

قالا:قال،صورةأحسنفيفصاروا،عنهمالسوءذلكذهبقدالينا

قصرفإذاصعدا،بصريفسما:قال.منزلكوهذاكعدن،جنةهذه:لي

باركلهما:قلت:قال.منزلكهذاك:ليقالا:قالالبيضاء.الربابةمثل

قلت:قالادإخلهوأنتفلا،؛الانأماقالا:.فادخلهني،فذرا!فيكماالله

لي:قالا:قال؟رأيتالذيهذافماعجبا،الليلةمنذرأيتفانيلهما:

فانهبالحجر؛رأسهيثلغعليهأتيتالذيالأولالرجلأما:سنخبركانا

الرجلوأما.المكتوبةالصلاةعنوينام،فيرفضه،القرانيأخذالرجل
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إلىوعينه،قفاهإلىومنخره،قفاهإلىشدقهشريشرعليهأتيتالذي

.الافاقتبلغ[ب]135،الكذبةفيكذب،بيتهمنيغدوالرجلفانه؛قفاه

الزناةفإنهمالتنور؛بناءمثلفيهمالذينالعراةوالنساءالرجالىوأما

الحجر؛ويلقمالنهر،فييسبحعليهأتيتالذيالرجلوأما.نيوالزوا

ويسعىيحشها،النارعندالذيالمراةالكريهالرجلوأماالربا.ااكلفانه

الروضة؛فيالذيالطويلالرجلوأما.جهنمخازنمالكفإنهحولها

.الفطرةعلىماتمولودفكل؛حولهالذينالولدانوأما.إبراهيمفانه

وأولاد:قالى؟المشركينوأولاد!اللهرسولىيا:لمسلمينابعضفقالى

قبيح؛منهموشطرحسن،منهمشطركانواالذينالقوموأما.المشركين

".عنهماللهتجاوزسيئا،واخرصالحاعملاخلطواقومفانهم

عامر،بنسليمعنجابربنصدقةحدثناالكجي)1(:مسلمأبووقال

ذإ؛نائمأتابينا":يقوللمجي!النبيسمعت:قالالباهليأمامةأبوحدثني:قال

لي:وقالاوعرا،جبلابيفأتياني،فأخرجابضبعي،فأخذا،رجلاننيأتا

حتىفصعدت:قالى.لكسنسهله:ليفقالا.اطيقهلانيا:فقلتاصعد،

هذهما:فقلت،شديدةبأصواتأناإذا؛الجبلسواءفيكنتإذا

شيءأشدبفوجفإذابيانطلقثمالنار،أهلعواءهذافقالا:؟الأصوات

)3273(،الكبرىفيالنسائيأيضاوأخرجه(.501)صالخرائطيعنهأخرجه(1)

به.جابرابنعنطرقمن(1/043)لحاكموا(،1)869خزيمةوابن

488



قتلىهولاءفقالا:هؤلاء؟من:فقلتمنظرا،وأسوئهريحا،وأنتنهانتفاخا،

ريحهمكانريحا،وأنتنهانتقاخا،شيءأشدبفوجفاذاانطلقثمالكفار،

."نيوالزواالزانونهؤلاء:قالهؤلاء؟من:فقلتلمراحيض،ا

هارونأبوحدثنا:قال،قيسبننوححدئناسعيد)1(:بنقتيبةوقال

بهأسريليلة"ع!:اللهرسولقال:قالالخدريسعيدابيعنالعبدي

ومنهنبثديهن،معلقاتنساءكثير،اللهخلقمنخلقإلىبيانطلق

من!جبريليا:فقلتوخوار،،صراخولهن،منكساتبأرجلهن

يجعلنو،أولادهنويقتلن،يزنينتياللواهؤلاء:قالهؤلاء؟

".غيرهممنورثةلأزواجهن

عنشداد،بنالسلامعبدحدثنا)2(:دكينبنالفضلنعيمأبووقال

طالببيأبنعليعندتذاكرواأنهم:أبيهعنجرير،بنغزوان

أميرياقالوا:؟أعظمالزنىأيتدرونهل:لهمفقالالفواحش

لى،تعااللهعندالزنىبأعظمسأخبركمولكن:قال.عظيمكله!المؤمنين

علىفسدوقدزانيا،فيصير،المسلمالرجلبزوجةالرجليزنيأنهو

ريحالقيامةيومعليهميرسلالناسإن:ذلكعندقالثم.زوجتهالرجل

مبلغ،كلمنهمبلغتإذاحتىوفاجر،بركلمنهايتأذىحتى،منتنة

.(601)صالخرائطيعنهاخرجه(1)

-591)صالهوىذمفيلجوزياوابن(،401)صالخرائطيطريقهمنأخرج)2(

691).
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،الصوتيسمعهممنادناداهم؛كلهمالناسبأنفاستمسكأنوألصت

ندريلا:فيقولون؟اذتكمقدالتيالريحهذهماتدرونهل:لهمويقول

؛الزناةفروجريحإنهاألا:فيقال!مبلغكلمنابلغتقدنهاإلا!والله

عنديذكرفلم،بهميصرفثم،منهيتوبواولم،بزناهماللهلقواالذين

نار.ولاجنةبهمالصرف

بنسعيدحدثنا،القنطريداودبنعليحدثنا)1(:الخرائطيوقال

عن،الرحمنعبدأبيعنالخشنيعليبنمسلمةحدثنيعفير،

معشريا":قال!راللهرسولأن:حذيفةعن،شقيقعن،الاعمش

وثلاثالدنيا،فيثلالث:خصالستفيهفان!والزنىاياكم!لمسلمينا

وقصرالفقر،ودوامالبهاء،فذهاب:الدنيافيتياللوافأما،الاخرةفي

ودخول،الحسابوسوء،اللهفسخط:الاخرةفيتياللواوأما.العمر

."النار

وثننهكعابدالزنىعلىالمقيم:قالأنه)2(:مالكبنأنسعنويذكر

وفيلخمر.امدمنمنوثنبعابديشبهأنأولىوهذا،بعضهمورفعه

منأعظمالزنىفان."وثنكعابدلخمرامدمن":مرفوعا)3(وغيرهالمسند

السلسلةانظر،موضوعحديثوهو(.501-401)صالقلوباعتلالفي(1)

.(141)الضعيفة

عنهه(501)صالخرائطياخرجه2()

.هريرةبيأحديثمن)3375(ماجهوابن272(،/1)حمدأأخرجه)3(
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الزنى.منأعظمالنفسقتلبعدليسحمد:أالإمامقالالخمر.شرب

:قالمسعودبناللهعبدعنوائلأبيحديثمن1()الصحيحينوفي

وهونداللهتجعلأن":قال؟اللهعندأعظمالذنباي!اللهرسوليا:قلت

بطعمأنمخافةولدكتقتلأن":قالأي؟ثم:قلت:قال("خلقكب[]136

تصديقاللهفانزل"جاركبحليلةتزنيأن":قال؟أيثم:قلت:قال"معك

لتىحرملمسااولايقتطونفهاءاحرإاللهلايدعونء>واتذين:كتابهفيذلك

.[68/]الفرقان<يفقأثاصمالكذيفعلولايزلؤنومنلحىلاباالله

رجل،عن،أنعمابنعن،لهيعةابنحدثناسعيد)2(:بنقتيبةوقال

لاجارهبحليلةالزاني":!يماللهرسولقال:قالعمروبناللهعبدعن

".الداخلينمعالنارادخل:ويقول،يزكيهولا،القيامةيومإليهاللهينظر

اللهعبدعن،وائلأبيعنشداد،بنجامععن)3(،عيينةبنسفيانوذكر

،الطاعونوقع؛الزنىظهرواذاالقطر،حبس؛المكيالبخسإذا:قال

.الهرجكثر؛الكذبكثروإذا

ابيعن،حازمأبيعنالاعمشحديثمن)4(الصحيحينوفي

.(68)مسلمو(1674)ريلبخاا(1)

.(701)صالخرائطيعنهاخرج)2(

.(801)صالخرائطياخرجه)3(

.(01)7ومسلم(9362)البخاري(4)
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ولا،القيامةيوماللهيكلمهملاثلانة":ع!يماللهرسولقال:قالهريرة

كذاث،وملك،زانشيخ:أليئمعذابولهم،يزكيهمولاإليهمينظر

مستكبو".وعائل

أبيعن،حراشبنربعيعنمنصور،عن)1(الثوريسفيانوذكر

لمقلوا،الزانيالشيخ:ثلا"نةيبغضالله"ان:قالع!يماللهرسولأنذر

".لمناناوالبخيل،المختال

بناللهعبدعن،الرحمنعبدأبيعن،خيثمةعنالاعمش)2(وذكر

مثلالمغيبةفراشعلىيجلسالذيمثل":قالمج!ي!النبيعنعمرو

فيزوجهاسافرقدالتيهي:المغيبة."القيامةيومالأساودتنهشهالذي

غيرهما.أو،حجأوجهاد،

"حرمة:قالع!ي!النبيعنبريدةحديثمن)3(وغيرهالنسائيوفي

القاعدينمنرجلمنوماتهم،كأمهاالقاعدينعلىلمجاهدينانساء

:فيقال،القيامةيوملهاللهنصبإلاأهلهفيلمجاهدينامنرجلايخلف

!يمالنبيالتفتئمشئت"ماحسناتهمنفخذ،فلانهذاأ[]137!فلانيا

،(221)4الكبرىفيوالنسائي(،531)5/حمداالطريقبهذااخرجه(1)

.(601ص)لخرائطيوا

.(801)صالخرائطيأخرجه2()

،5/235)وأحمد(،605/)والنسائي(،942)6داودوأبو(،1)798مسلمأخرجه)3(

5.)35
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واذا":لفظوفيشيئا؟"حسناتهمنلهياعترونما":فقالأصحابهلىإ

منفخذ،أهلكفيخانكهذا:القيامةيوملهقيل؛فخانهأهلهفيخلفه

؟إ".ظنندمفما.شئتماحسناته

فيهشرع-رحمتهكمالمع-سبحانهاللهأنالزنىقبحفيويكفي

المؤمنونعبادهيشهدأنمرووأفضحها،وأصعبها،،القتلاتأفحش

فاعله.تعذيب

لاالذيالبهيمالحيوانبعضعليهفطرسبحانهاللهأن:قبحهومن

الاوديميمونبنعمروعن)1(صحيحهفيالبخاريروىكما،لهعقل

القرود،عليهمافاجتمع،بقردةزنىقردالجاهليةافيرأيت:قال

رجمهما.فيمنوكنتماتا،حتىجموهمافر

فصل

،الورعوذهاب،الدينقلةمنكلها:الشرخلاليجمعوالزنى

ولابعهد،وفاءولا،ورعمعهزانياتجدفلا،الغيرةوقلة،المروءةوفساد

أهله.علىتامةغيرةولا،صديقعلىمحافظةولا،حديثفيصدق

الانفةوعدم،المراقبةوعدملحياء،اوقلة،والخيانة،والكذبفالغدر،

وموجباته.،شعبهمنالقلبمنالغيرةوذهاب،للحرم

)9384(.رقم)1(
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رجلتعرضولو،وعيالهحرمهبإفسادالربغضب:موجباتهومن

الوجه،سواد:ومنها.مقابلةأسوألقابله؛بذلكالملوكمنملكلىإ

ومنها:،للناظرينعليهيبدوالذيوالمقتالكابةمنيعلوهوماوظلمته

الوجه،نورطمسأوجبالذيوهو،نورهوطمس،القلبظلمة

.اللازمالفقرومنها:.لهالظلمةوغشيان

"إ1(.الزناةومفقر،الطغاةمهلكاللهأنا:لىتعااللهيقول"أثر:وفي

.عبادهأعينومن،ربهعينمنويسقطه،فاعلهحرمةيذهبأنهومنها:

والعدالة،والبر،،العفةاسموهوالاسماء،أحسنيسلبهأنه:ومنها

لخائن.وا،نيوالزا،والفاسقالفاجر،كاسمأضدادها،ويعطيه

عنب[]137إ2(الصحيحفيكما،المؤمناسميسلبهانهومنها:

اسمفسلبه".مؤمنوهويزنيحينالزانييزني"لا:قالأنهع!يمالنبي

.الايمانمطلقعنهيسلبلموإن،المطلقالايمان

،الارضفيدائرةفخظ،الحديثهذاعنمحمدبنجعفروسئل

هذه:وفالعنها،خارجةأخرىدائرةخطثم،الايماندائرةهذه:وقال

.هذهمنيخرجولم،هذهمنخرجالعبدزنىفاذا،الاسلامدائرة

نكمامؤمنا،يسمىانلهالايمانمنماجزءثبوتمنيلزمولا

عمر.ابنعن(291)صالهوىذمفيلجوزياابنرواه(1)

.هريرةبيأحديثمن()57ومسلم(،4752)البخاريأخرجه(2)
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فقيها،عالفا:بهيسمىولا،والفقه،العلممنماجزءمعهيكونالرجل

ولاشجاعا،:بذلكيسمىولالجود،وا،الشجاعةمنجزءومعه

،ونظائرهمتقيا.:يسمىولاالتقوىمنشيءمعهيكونوكذلكجوادا،

،ظاهرهيخالفبمايتأولولا،ظاهرهعلىلحديثاإجراءفالصواب

أعلم.والله

الزناةفيه!يمالنبيرأىالذيالتنورلسكنىنفسهيعرضأنهومنها:

ويستبدل،العفافأهلبهاللهوصفالذيالطيبيفارقهأنه:ومنها.نيوالزوا

للخبشينالحبيثت>:لىتعاقالكما،الزناةبهاللهوصفالذيالخبثبه

2[.6]النور/(للطيئمتلطيبونواللظيبينلطيئتواللخنتوالخبيثوت

ولا،الطيبينمأوىجعلهابل،خبيثكلعلىلجنةااللهحرمفقد

سنضيمولون!بينسوهمالمحلمكةالذفي>:لىتعاقال.طيبلاإيدخلها

لهض>ولمحال:لىتعاوقال32[./]النحل(بماكنتونعملونالجئهادظوأعلئكم

استحقوافإنما73[.الزمر/1<خلاينفادخلوهالمجتؤعلنمسلنمخزننها

وقد،الخلقأخبثمنوالزناة،بطيبهملجنةاودخول،الملائكةسلام

الخبيثميزالقيامةيومكانفاذا،وأهلهالخبثدارجهنمسبحانهاللهجعل

فيأهلهوألقى،ألقاهثمبعض،علىبعضهالخبيثوجعل،الطيبمن

خبيث.لجنةايدخلولاطيبالناريدخلفلا،جهنم

نظيروهيأ[]138،الزانيقلبفياللهيضعهاالتيالوحشةومنها:
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أنس،قلبهوفي،حلاوةوجههعلىفالعفيف،وجههتعلوالتيالوحشة

جالسهومن،الوحشةوجههتعلووالزاني،بهاستأنسجالسهومن

به.استوحش

له،وغيرهم،صحابهو،أهلهصدورمنتنزعالتيالهيبةقلةومنها:

يرزقفانه،العفيفبخلاف،وعيونهم،نفوسهمفيشيءأحقروهو

.لحلاوةوا،لمهابةا

حرمته،علىاحديامنهولا،الخيانةبعينينظرونهالناسانومنها:

.ولدهعلىولا

تفوح،سليمقلبذيكليشمها،عليهتفوحالتيالرائحةومنها:

منلفاحت؛الرائحةهذهفيالناسبينالاشتراكولولا،وجسدهفيهمن

قيل:كماولكن،عليهونادتصاحبها،

عدالللبعضبعضهمغيرةمنأنفمغيربيمامثلبهكل

مقصودهم،بضديقابلونالزناةفان؛وحرجهالصدرضيقةومنها:

بنقيضاللهعاقبه؛عليهاللهحرمهبماوطيبهالعيشلذةطلبمنفان

سببامعصيتهاللهيجعلولم،بطاعتهإلايناللااللهعندمافان.قصده

والسرور،اللذةمنالعفاففيماالفاجرعلمولو.قطخيرٍلىإ

أضعافاللذةمنفاتهالذيأن:لرأىالعيشوطيبالصدر،وانشراح

وكرامته.اللهبثوابوالفوز،العاقبةربحدع،لهحصلماأضعاف
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فيالعينلحورباالاستمتاعلفواتنفسهيعرضأنهومنها:

قدكانإذاسبحانهاللهأنتقدموقدعدن،جناتفيالطيبةالمساكن

وشارب،القيامةيومللبسهبحرمانهالدنيافيالحريرلابسعاقب

بالصورتمتعمنفكذلك،القيامةيومإياهابحرمانهالدنيافيالخمر

حلاله؛فيتوسعفإنالدنيا،فيالعبدنالهماكلبلالدنيا،فيالمحرمة

؛حراممننالهب[]138وان،فيهتوممعمابقدرالقيامةيومحظهمنضيق

القيامة.يومنظيرهفاته

وكسب،الوالدينوعقوق،الرحمقطيعةعلىيجرئهالزنىأنومنها:

الدمسفكلىإقسراقادهوربما،وعيالهأهلهوإضاعة،الخلقوظلم،لحراما

.يدريلاأو،يدريوهو،وبالشركبالسحرعليهاستعانوربما،لحراما

عنهاويتولدومعها.قبلهاالمعاصيمنبأنواعإلاتتملاالمعصيةفهذه

قبلها،المعاصيمنبجندمحفوفةفهيبعدها،المعاصيمنأخرأنوالع

الدنيالخيرشيءمنعووالاخرة،الدنيالشرأجلبوهيبعدها،وجند

علىعزوأشراكها؛حبائلهافيفوقعبالعبد،علقتوإذاوالاخرة،

لاوقتيلهايفدى،لافأسيرهادواوه،الأطباءوأعيا،استنقاذهالناصحين

الله،نعمفيودععبدبهاابتليفاذا،النعمبزوالسبحانهاللهوكلهاوقديودى،

لايغرالله!ءان:لىتعااللهقال.الزوالوشيك،الانتقالسريعضيففانها

ينمندونه!موماله-مردفلاسوصالقومللهادأراأهـإبانفسخمايغيروحتىبقومما

.[11لرعد/ا](لو
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فصل

اللوطية؛الامةسبيلماوالضرر،منالسبيلهذهقيمابعضفهذا

الذين؛المعذبينمنازللىإبسالكهاالمفضية،الهالكينسبيلفتلك

لا،الامممنامةعلىيجمعهلمماالعقوباتأنواعمنعليهماللهجمع

للمعتبرين،عبرةوآثارهمديارهموجعل،تقدممنولاعنهمتاخرمن

للمتقين.وموعظة

بعضفيوجدأنه:الصديقبكرابيلىإالوليدبنخالدوكتب

لذلكبكرأبوفجمع،المرأةتنكحكما،ينكحرجلاالعربضواحي

فاستشارهم،طالبابيبنعليع!موفيهماللهرسولاصحابمنناسا

إلاالامممنامةبهيعمللمهذاإن:فقال،فيهقولاأشدهمعليفكان

فاحرقوهبالنار،تحرقوهأنأرى،علمتمقدمابهااللهفصنع،واحدةامة

بالنار.

يرجم:والتابعينالصحابةمنوجماعةالخطاببنعمروقال

ذلكعلىووافقه،يحصنلمأوأحصنأ[]913،يموتحتىلحجارةبا

لمأو،أحصن،يرجم:الزهريوقال.ومالكواسحاقحمدأالامام

دبرهفيرجلاغشيرجلفيزيدبنجابروقال.ماضيةسنة،يحصن

وقال.يحصنلمأو،أحصنيرجم،الفرجمنحرمةأعظمالدبر:قال

يحصن.لمأوأحصن،يقتل:الشعبي

فيبناءأعلىينظر:فالحده؟مااللوطيعنعباسابنوسئل
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فتىولوطيا،عليورجم.لحجارةبايتبعثممنكسا،منهفيرمى،المدينة

وهذا.هذاجوازىرفكأنه.بتحريقه

لكان؛مرتينيرجمأنلهينبغيأحدكانلو:النخعيإبراهيموقال

مرتين.يرجمأنللوطيينبغي

يحصن.لمإنيجلدوأحصن،إنيرجمأنهلىإطائفةوذهبت

روايةفىالمسيببنوسعيدعنه،روايةفيحمدو،الشافعيقولوهذا

.رباحأبيبنوعطاء،عنه

أربعة:اللواطفيأخذوابسبعةأتيالزبيرابنشهدتعطاء:قال

منفاخرجوا،بالاربعةفامريحصنوا،لموثلاثةأحصنوا،قدمنهم

وفيلحد،افضربوا،بالثلاثةمرو،لحجارةباجموافر،لحرامالمسجدا

.عباسوابنعمر،ابنالمسجد

قتله،كيفيةفياختلفواوانما،اللوطيقتلعلىاتفقواوالصحابة

فيإلافيهبينهمنزاعولا،قتلهفيمتنازعونأنهم:الناسبعضفظن

مطلقا.قتلهفيأوبالزاني،لحاقهإ

أعظمأنها:أحدها:أقوالثلاثةعلىعقوبتهفيالناساختلفوقد

مثلها.أنها:الثانيشد.الاخرةفيعقوبتهأنكما،الزنىعقوبةمن

كعقوبةالفاعلعقوبةنلىإالشافعيةبعضوذهبدونها.أنها:الثالث

لالانه:قالثيبا.أوكانبكرامطلقا،لجلدابهالمفعولوعقوبة،الزاني

الفاعل.بخلافبهبالفعليلتذ
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لان:قالمنهما،واحدعلىحدلاأنهلىإالفقهاءبعضوذهب

وما،واستقباحه،عنهالنفرةمنالطباعفيب[]913ماذلكعنالوازع

والميتة،،العذرةكأكل،عنهالشارعيزجرأنلىإيحتجلمكذلككان

قتلهفللامام؛اللوطيمنهأكثرإذاهرء:قالئم.البولوشرب،والدم

حنيفة.بيأأصحاببذلكصرح.تعزيرا

الصحابةجماعلا؛نيالزاعقوبةمنأغلظعقوبتهأن:والصحيح

يعاقبلمسبحانهاللهولان،فسادهوانتشار،حرمتهولغلظذلك،على

اللوطية.عاقبماأمة

تعالى:قولهفيديناربنعمروعن:تفسيرهفينجيحأبيابنقال

مفالعلمين(أحرمق!اسبقمصماالقحشةلتاتوننحم!

محمدوقال.لوطقومكانحتىذكبرعلىذكرنزاما:قال28[]العنكبوت/

ركبإذاتعجالارضأنبلغني:يقولالدوريعباساسمعتمخلد:بن

الذكر.علىالذكر

علىيشرفإبراهيمكان:قالكعبعنبإسنادهالدنياأبيابنوذكر

وكلمهم،الرسلإبراهيمفجاءت!لكمايوماسدوملكويل:فيقولسدوم

:قال76[]هود/(هذاعنأغىضجمإبزهيم>قالوا:،لوطقومأمرفيإبراهيم

إلىبهمفذهب77[ذزعا<]هود/جهموضاقبهملوطاسىءرسلتا>ولماجاءت

>يقؤم:فقال78[]هود/(لثهئهرعون->فومهفجاءهامرآله،فدخنت،منزله

رجلمنكلليش>بهن،ازوجكم78[]هود/(لكماطهرهننجاقهؤلاء
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لو>قاذو،البيتبابعلىووقف،بيتهفيالاضيافلوطوجعل<زشيد

:قال.تمنعنيعشيرةأي:قال8[0]هود/(يوشدكؤإلىاوءاويقؤةبكمليأن

لقيقدماالرسلراتفلما،قومهمنعزفيإلالوطبعدنبييبعثولم

بقطجباهلثفأشرإفكيصلوالنرئكرسلإنايخلورو>قالواسببهمفيلوط

موعدهمناصابهئمحمامصيبهاإنهنلثامسإلاأحدمنكميئنفتولااليلمن

فضربجبريلعليهمفخرج81[]هود/<بقريبالصبحألئسألصبح

تذهبنأ[]014:والطمس:قال.أعينهمطمسضربةبجناحهوجوههم

كلابهم،نبيحالدنياسماءأهلسمعحتى،مدائنهمواحتمل،تستويحتى

على:قال.سجيلمنحجارةعليهماللهمطروقلبها،ثمديوكهم،صواتو

.إنسانمنهمينفلتفلم،مسافريهموعلىرعائهموعلى،يهمبوادأهل

مدائنتحتجناحهفأدخل-السلامعليه-جبريلنزلمجاهد:وقال

الدجاجواصوات،الكلابنبيعالسماءأهلسمعحتىفرفعها،،لوطقوم

.لحجارةباأتبعواثمأسفلها،أعلاهافجعلقلبها،ثم،والديكة

ضيفهعلىلوطأغلق:قال)1(عباسابنعنصالحأبيتفسيروفي

فذهبت،أمحينهمجبريلفطمسودخلوا،،البابفخلعوا،الباب

نفسهفيفأوجس،وتوعدوهبالسحر،جئتنالوطيافقالوا:،أبصارهم

نإ،ربكرسلإناتخفلافقالوا:ونؤذى،هؤلاءيذهب:قالخيفة

بقريب؟الصبحأليس:جبريلقال،الساعة:لوطقال،الصبحموعدهم

.(051)ص"العقوبات"كتابفيالدنياأبيابنأخرجه(1)

105



أقلبت،ثم،الكلابنبيحالسماءأهلسمعحتىالمدينةفرفعت:قال

.لحجارةباورموا

،لوطقوملىإالرسلأرسلتلما)1(:اليمانبنحذيفةوقال

،مراتثلاثلوطعليهميشهدحتىتهلكوهملا:لهمقيللتهلكهم؛

فلضا>بشروهبمافبشروه،إبراهيمفالوا:قال،إبراهيمعلىوطريقهم

كان:قال74[]هود/<قؤملوطفىمجدلناألبشريوجاءتهالرأغإترهيمعنهبذ

قالوا:؟أتهلكونهم؛خمسونفيهمكانإن:لهمقالأنإياهممجادلته

قالوا:؟فثلاثون:قاللا.:قالوا؟اربعونفيهمكانإنأفرايتم:قال.لا

يعملأرضفيوهولوطافأتوا،خمسةأو،عشرةلىإانتهىحتىلا.

فالتفت،معهوأتوا،أهلهلىإأمسىحينبهمفأقبلضيفا،فحسبهمفيها،

منما:قال؟يصنعونوماقالوا:هؤلاء؟يصنعماترونأما:فقالإليهم

العجوزفانطلقت،أهلهلىإبهمفانتهى:قال،منهمشرأحدالناس

قومالليلةلوطاتضيفلقدب[014]:فقالت،قومهفأتت،امرآلهالسوء

إليه،يهرعونفاقبلوا،منهمريحاطيبولاوجوها،احسنقطرايتما

بجناحه،ملكفقال،عليهميقلبوهأنكادواحتى،البابدفعواحتى

يحاطبهم،فجعلالاجاجير،علواثم،البابأغلقثم،دونهمفصفقه

كزإلى)أوءاويبلغحتى78[لكمطهـ]هود/أطهرهنبناق>هؤلاء:فقال

فطمس81[08-]هود/<إقكيصلوالنرئكرسلشديد!قالوايخلو!إنا

بشرفباتوا:قال.عميحتىالليلةتلكمنهماحدبقيفمااعينهمجبريل

5(.594،18/)12تفسيرهفيالطبريأخرجه(1)
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عليه-جبريلواستأذن،بأهلهوسار:قال.العذابينتظرونعمياليلة

بهافألوىعليها،كانواالتيبالارضفارتفع،لهفأذن،هلكتهمفي-السلام

بهم.قلبهاثمناراتحتهاوقدو،كلابهمضغاءالدنياالسماءأهلسمعحتى

.العذابفاصابها،فالتفتت،معهوهي،الوجبةامرآلهفسمعت:قال

قومفيالملائكةإبراهيمجادل:عباسابنعنالعوفيتفسيروفي

المسلمين؛منأبياتعشرةفيهمكانإنأرأيتم:فقاليتركوا،أنلوط

ولا،خمسةولا،أبياتعشرةفيهاليس:الملائكةفقالتأتتركونهم؟

>قالوبيتههلولوط،علىإبراهيمفحزن.اثنانولا،ثلاثةولا،اربعة

من-!اشاامرأتهلاإقله-لننخينهلوفيهاعلنخنلواقالوجمأفيهابرإ

وجاءتهالروعإثرهيمعتذهبفلما>:قولهفذلك32[]العنكبوت/<آلغبرين

75[-74]هود/(ؤ*منيب!فيإترهيمإن!لوطقؤمفىيجدلناالبشري

ءصط

عذابءاتجهموانهغريكمىنداءائههداأغرضعنيإبرهيم>:لملائكةافقالت

فيهاومنالمدينةفانتسف،جبريلإليهماللهفبعث76[]هود/(عىدودغير

انتهى..أرضبكللحجارةاوتبعتهمسافلها،عاليهافجعل،جناحيهبأحد

،والدالالراضيوالساكتبه،والمفعولالفاعلسبحانهاللهفأهلك

فيوهمخذهمو،والمعشوقالعاشق،المحصنوغيرمنهمالمحصن

[أ141].يعمهونعشقهمسكرة

الملائكةإن:قال،منبهبنوهبعنتفسيرهفيداودأبيابنوذكر

وحرص،لهمفاحتفل،ضافوهأضيافأنهمظنلوطعلىدخلواحين
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ضافأنه:فأخبرتهم،قومهفساقلىإامرآلهوخالفته،كرامتهمعلى

فكانتريحا،وأطيبهمجمالا،نضرهمووجوها،الناسأحسنلوطا

كتابه.فيوجلعزاللهذكرالتيخيانتهاهذه

والله:قال[01]التحريم/<>فخاشاهما:قولهفيعباسابنعنوفيه

نوحامرأةخيانةكانتفما:لهفقيل.قطنبيامرأةبغتولازنتا!ما

امرأةماو،مجنونأنهتخبرفكانت؛نوحامرأةأما:فقال؟لوطوامرأة

الضيف.علىتدلكانتفانها؛لوط

حدثناداود،بنسليمانحدثنا:مسندهفي)1(الكشيمسلمأبووقال

محمدبناللهعبدحدئنا،الرحمنعبدبنالقاسمحدثنا،الوارثعبد

إن"لمجي!:اللهرسولقال:يقولاللهعبدبنجابرسمعت:قال،عقيلابن

".لوطقومعملبعديمنأمتيعلىأخافماأخوف

بنعمروعنالدراورديالعزيزعبدحدثناعمار:بنهشاموقال

اللهلعن":قالسك!ي!اللهرسولأنعباسابنعن،عكرمةعنعمرو،بيأ

الامامرواه"لوطقومعملعملمناللهولعن،بهيمةعلىوقعمن

أحمد)2(.

بيأبنعمروعنالدراورديهوالعزيزعبدحدثنا:القعنبيوقال

.(891)صالهوىذمفيلجوزياابنرواهطريقهمن(1)

به.عمروعنأخرىطرقمن317(1/9،03)المسندفي)2(
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عكرمة،عن،المخزوميحنطببناللهعبدبنالمطلبمولىعمرو

مواليه،غيرتولىمنالله"لعن:قال!يماللهرسولان:عباسابنعن

مو
السبيل،عناعمىكمهمناللهولعن،الأرضتخومغيرمناللهولعن

مناللهولعنلوط،قومعملعملمناللهولعن،والديهلعنمناللهولعن

اللهولعن-ثلاثا-لوطقومعملعملمناللهولعنلوط،قومعملعمل

علىالاسنادهذا")1(.بهيمةعلىوقعمناللهولعن،اللهلغيرذبحمن

.البخاريشرط

خالدعن،المفضلبنبشرحدثنا)2(:الطيالسيداودأبووقال

قال:قالالاشعريموسىأبيعن،سيرينبنمحمدعنالحذاء،

وفي"زانيانفهما؛الرجلالرجلشربااذا":!يماللهرسول[ب141]

".الرجلالرجلاتىاذا":لفظ

قال:قالعباسابنعنعكرمةحديثمن)3(والسننالمسندوفي

صحيح.حديثوهو(،232)7/والنسائي3(،1/90)حمدأأخرجه(1)

.المطبوعالمسندفيأجدهولم(،55)4/التلخيصفيالحافطإلبهعزاهكمامسندهفي2()

03(.9)2/الميزانلسانفيكما.مجهولالبجلي(المفضلالاالفضلبنوبشر

عنالرحمنعبدبنمحمدطريقمن233()8/الكبرىالسننفيالبيهقيوأخرجه

حاتمهأبوكذبه،لحديثامتروكالرحمنعبدبنومحمد،بهخالد

ماجهوابن(،41)56لترمذيو(،6244)داودوأبو3(،1/00)حمدأأخرجه)3(

(1562).
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وجدتموهمن":لفظوفي"بهلمفعولواالقاعلاقتلوا":!ي!اللهرسول

شرطعلىوإسناده."بهلمفعولواالفاعلفاقتلوا؛لوطقومعمليعمل

.البخاري

قال:قالهريرةبيأعن،أبيهعن،صالحبيأبنسهيلوروى

:قالاو"فارجموه؛لوطقومعمليعملوجدتموهمن":!يماللهرسول

)1(."بهلمفعولواالفاعلفاقتلوا"

بنوعلي،الصديقبكرأبوالخلفاء:منأربعةبالناراللوطيةوحرق

)2(.الملكعبدبنوهشامالزبير،بناللهوعبد،طالبأبي

معمر،بناللهعبيدعن،خلاسعن،قتادةعن:سلمةبنحمادوقال

اللوطيعلىعندنا:المسيببنسعيدوقال)3(.اللوطييقتل:قال

ذلكأنعلىيدلوهذا)4(.ماضيةسنة،يحصنلمأو،أحصنالرجم

:(41)56عباسابنحديثعقبالترمذيوذكره(.5622)ماجهابنأخرجه(1)

صالحبيأبنسهيلعنرواهأحدانعرفولا،مقالإسنادهفيحديثهذا:وقال

حفظه.قبلمنالحديثفييضعفوعاصم،العمريعمربنعاصمغير

.(58)صللاجرياللواطتحريمانظر)2(

الاخلاقمساوئفيوالخرائطي64(،)صاللواطتحريمفيالاجريأخرجه)3(

53(4)5

.(44)8لخرائطيوا7(،0)صالاجريأخرجه(4)
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العمل.عليهامضىسنة

،الزهريوقال)1(.يحصنلمأو،أحصنيقتل:الشعبيوقال

لمأو،أحصن،الرجمعليه:أنسبنومالكهرمز،وابن،وربيعة

)2(.يحصن

سنةذلكإن:المسيببنسعيدقالوانماالعلماء:بعضوقال

ولامحصنا،يقلولم"لمفعولواالفاعلاقتلوا"لمجي!:النبيلقولماضية

محصن.غير

شارو،الصحابةمشورةبعدبالنار-عنهاللهرضي-بكرأبووحرقهم

وابن،عليوحرقهم-،عنهاللهرضي-طالببيأبنعليبذلكعليه

الوليدبنخالدأنالمنكدر:بنمحمدعنوغيرهالاجريذكركماالزبير،

كماينكحالعربضواحيبعضفيرجلاوجدأنهبكر:بيألىإكتب

بيأبنعليوفيهملمجؤالنبيأصحابلذلكبكرأبوفجمع،المرأةتنكح

،واحدةمةإلابهيعمللمذنبهذاإن:عليفقال-عنهاللهرضي-طالب

[ا1]42رأيفاجتمعبالنار،تحرقهمأنأرى،علمتمقدمابهماللهففعل

.يحرقأنبكرأبوبهفامربالنار،يحرقانلمجي!اللهرسولأصحاب

.(4)47لخرائطيوا(،96)صالاجريأخرجه(1)

96(.)صاللواطتحريمانظر)2(
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ابنوقال،الملكعبدبنوهشامالزبير،ابنحرقهموقد:قال

.(ثيبا)1أوكانبكرااللوطييرجم-:عنهمااللهرضي-عباس

لوط،قومعملعملمن-:عنهاللهرضي-الخطاببنعمروقال

بعضهموصرج،وغيرهالمحصنبينمنهمأحديفرقولم)2(.فاقتلوه

نإ:المسيبابنقالفلذلك،المحصنوغيرللمحصنالحكمبعموم

ماضية.سنةهذا

اللوطييرجملاحمد:قلت:الكوسحمنصوربنإسحاقمسائلوفي

إسحاققال.يحصنلمأو،أحصن،يرجم:فقال؟يحصنلمأوأحصن،

.قالكماهو:راهويهبن

نألوطقومعمليعملالذيفيوالسنة:راهويهبنإسحاققال

عملعمل"من:قالع!ي!النبيلان؛محصنغيراوكان،محصناًيرجم

ابنأفتىثم،كذلك!يمالنبيعنعباسابنرواه)3("فاقتلوهلوطقوم

بكرا،كانوانيرجمانه:لوطقومعمليعملفيمنلمجم!والنبيبعدعباسبى

ع!ي!.النبيعنرواهبماذلكفيفحكم

.(44)5الاخلاقمساوىءفيالخرائطيأخرجه(1)

68(.)صالاجريأخرجه(2)

يجه.سبقتخر)3(
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اللوطيإن:القولهذامثلطالبأبيبنعليعنرويوكذلك

سبحانهاللهفعلوكذلك،محصنغيرأوكان،محصنايذكرولم،يرجم

حرقهمأنه:عنهاللهرضيالصديقبكرأبيعنيروىوكذالوط،بقوم

الله.رحمهإسحاقكلامهذابالنار.

عمروبناللهعبدحديثمن")1(اللواطتحريم"فيالاجريوذكر

:ويقول،يزكيهمولا،القيامةيوماليهماللهينطرلاسبعة":مرفوعا

وناكحيده،والناكحبه،لمفعولواالفاعل:الداخلينمعالنارادخلوا

نيوالزاوبنتها،المرأةبينوالجامعدبرها،فيلمرأةاوناكح،البهيمة

".يلعنهحتىلجارهوالمؤذي،جارهبحليلة

الاالداخلينأولالنارادخلوا":وقال2(،)نحوهمرفوعاانسعنوذكر

يده،الناكح:عليهاللهتاب؛تابفمنيتوبوا،أنإلايتوبوا،أنإلايتوبوا،أن

حتىأبويهوالضاربالخمر،ومدمنبه،لمفعولواوالفاعل[ب41]2

".جارهبحليلةنيوالزايلعنوه،حتىجيرانهلمؤذيوايستغيثا،

-لوطقومعمل:يعني-العملذلكيعملالذيأنلومجاهد)3(:وقال

ضعيف.وإسناده73.ص(1)

وإسناده5(.047)الايمانشعبفيوالبيهقي73(،)صالاجريأخرجه)2(

.(1042)("لغليلاإرواء"انظر.ضعيف

2(.80)صالهوىذمفيلجوزياابناخرجه)3(
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نجسا.يزللم؛الارضفيقطرةوكلالسماءفيقطرةبكلاغتسل

عشرفيالبلاءمنبهمحلوما،اللوطيةعقوبةسبحانهاللهذكروقد

والانبياء،لحجر،واوهود،،الاعرافسورة:وهيالقرانمنسور

واقتربت،والصافات،والعنكبوت،والنملوالشعراء،،والفرقان

والقذفالديار،وخسفالابصار،عمىبينالقومعلىوجمع.الساعة

بهمحلمماعملهمعمللمنمحذراوقالالنار.ودخولبالاحجار،

98[.]هود/(من!يبعيرلوط>وماقومالشديد:العذابمن

وعجت،الملائكةهربتالذكر؛الذكرعلاإذاالعلماء:بعضوقال

وغشيتهم،عليهم-جلالهجل-لجباراسخطونزلربها،لىإالارض

بهم،تخسفأنربهاالارضواستأذنت،الشياطينبهموحفت،اللعنة

فإذا،لجحيماواستعرت،الملائكةوكبرت،حملتهعلىالعرشوثقل

وموضع،إخوانهمديارلىإنقلوها؛روحهلقبضاللهرسلجاءته

عذاباعظمومكانا،أضيقوذلك.أرواجهمبينروحهفكانت،عذابهم

وتسوق!الاليمالعذابهذاتوجبلذةكانتفلا.الزناةتنورمن

لجحيم.اأصحابمرافقةلىإصاحبها

الشقوة.وتبقى،الشهوةوتفنى،الحسراتوتعقب،اللذاتتذهب

ينشد)1(:لىتعااللهرحمهحنبلبنأحمدالإماموكان

بهما.يتمثلكانالثوريأن(186)ص"لهوىا"ذموقي،البيتينتخريجسبق(1)
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والعارالخزيويبقىالحراممنصفوتهانالممناللذاذةتفنى

الناربعدهامنلذةفيخيرلامغبتهافيسوءعواقبتبقى

فصل

كلالهلكفذلك،محرمرحمذيمعالفاحشةكانتإنماو

.وغيرهاحمدالامامعنحالبكلالفاعلقتلويجبا[]143،الهلك

:قالعازببنالبراءعنئابتبنعديبحديثاحمدالامامواحتج

ع!يماللهرسولبعثني:قالتريد؟اين:فقلت،الرايةومعهليخالقيت

الامامرواه.مالهواخذ،عنقهأضرب،أبيهامراةتزوجرجللىإ

به.واحتجاحمد)1(،

عن،ثابتبنعديعنالربيعبنالركينحدثنا)2(:شعبةوقال

رسولبعثنا:قالوا؟تذهبونأين:فقلت،ينطلقونأناسارأيت:قالالبراء

نقتله.أنأبيهامرأةياتيرجللىإع!يمالله

جريج،ابنعنايوببنيحيىحدثنا)3(:صالحبناللهعبدوذكر

والترمذي(،44)57داودأبوأيضاوأخرجه2(.4/092،29)مسندهفي(1)

صحيح.حديثوهو26(.)70ماجهبنو(،011)6/والنسائي(،1362)

علىاعتمدلمولف1و."ركينبن"ربيع:وقيه292(/)4أحمدطريقهمنأخرجه)2(

.(131)صالقلوباعتلالفيالخرائطيرواية

السننفيلبيهقي1و568(،،)436الاخلاقمساوىءفيالخرائطيأخرجه)3(

232(.)8/الكبرى
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الفاعلاقتلوا":قالع!ي!اللهرسولأن:عباسابنعن،عكرمةعن

".محرمذاتكلتيياوالذي،البهيمةياتيوالذي،بهلمفعولوا

بنصالححدثنا،قضاعةبنرفدةحدثناعمار)1(:بنهشاموقال

:فقالنفسها،علىأختهاغتصبقدبرجللحجاجاأتي:قالراشد

الرحمنعبدفسالواع!م،محمدأصحابمنهاهنامنوسلوا،احبسوه

تخطىمن":يقولعفم!ماللهرسولسمعت:فقالمطرف[]ابيبن

".بالسيفوسطهفخطوا؛الحرمتين

بنعمروقال.ذلكبمثل-عنهمااللهرضدم-عباسابنوافتى

لحجاجاأتي:قال،قتادةعنأبيحدثنا،هشامبنمعاذحدثناشبة)2(:

بهفأمر.بالسيفيضرب:فقال،اللهعبدعنهافسال،بأختهزنىبرجل

عنقه.فضربت،لحجاجا

رجلاان:المزنياللهعبدبنبكرعن)3(،سلمةبنحمادوذكر

تحلأنهاظننتإني:فقال،مروانبنالملكعبدلىإفرفع،خالتهتزوج

الاخلاقمساوئوفي(،111)صالقلوباعتلالفيالخرائطيطريقهمنأخرجه(1)

فيه:للطبرانيعزاهأنبعد926()6/الزوائدمجمعفيالهيثميقال254(.)ص

.ثقاترجالهوبقيةلجمهور،اوضعفهعماربنهشاموثقه،قضاعةبنرفدة

.(121)صالقلوباعتلالفيالخرائطيطريقهمنأخرج)2(

مساوئوفي(،121)صالسابقالمصدرفيالخرائطيطريقهمناخرجه)3(

.(075)الاخلاق
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فقتل.به،أمرانهظنو.الاسلامفيجهالةلا:فقاللي،

تزوجالرجلعنابيسألت:قالاحمد)1(بنصالحمسائلوفي

لاكانوإن،مالهويؤخذ،يقتلعمدا؛كانإن:فقالمنه،محرمذات

!
ولامنه،خذتمالهايكونانستحبوبينهما.ب[]143يفرق؛يعلم

بشيء.عليهايرجع

!ي!النبيانجده)2(:عن،ابيهعنشعيببنعمروصحيفةوفي

".محرمذاتأتىمنالجنةيدخللا":قال

!!!

.(121)صالقلوباعتلالفيالخرائطيعنهانقلكما()1

الاوسطفيوالطبراني(،111)صالقلوباعتلالفيالخرائطيأخرجه)2(

926(.)6/الزوائدمجمعوانظر)4893(.
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و[لعشرون[لخامس[لباب

أحبابهمإلىلهموالشفاعة،المحبينرحمةفي

الدينيبيحهالذيالوصالفي

يشفغومنمنهائه-نصيبيكنحسنةشفعةلمجتنفغقن>:لىتعااللهقال

أمرعلىغيرهاعانمنوكل85[]النساء/منهأ(ئهبهفليكنسئئةشفعة

فإنأصلها،هذالهللمشفوعوالشفاعةله،شفيعاصارفقدفعلهأوبقوله

عنلعجزهقضائها؛فيشفعالهفيصير،الحاجةلصاحبيشفعالشافع

شرأوخير،علىمتعاونينكلالايةهذهحكمفيفدخلبها،الاستقلال

ولاتعاولؤاوالئقوىلبراعلى>ونعاونو:لىتعاقولهونظيرها.عملأو،بقول

.[2/ندةلماا](تعدوننثوول!اعلى

:يقولحاجةطالبجاءهإذاكانأنه:ع!ي!)1(عتهالصحيحوفي

".أحبمارسولهلسانعلىاللهويقضيتؤجروا،اشفعوا"

فكاننفسها،اختارت؛عتقتلمابريرةأن)2(البخاريصحيحوفي

لو"ع!يم:النبيلهافقال،لحيتهعلىتسيلودموعهخلفها،يمشيزوجها

.ـالاشعريموسىبيأحديثمن()2627ومسلم6(،0)28البخاريأخرجه(1)

يجههتخروسبق،عباسابنحديثمن5318()5283،برقم)2(
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قالت:"شافعأناانمالا!":قال؟نيأتامر:فقالت"ولدكأبوفإنهراجعتيه

فيه.ليحاجةفلا

أفضلمنوهي،محبوبهلىإلمحبالشفعاءسيدمنشفاعةفهذه

علىمحبوبيناجتماعتتضمنفانها،اللهعندأجراعظمهاو،الشفاعات

بينالتفريقوجنودهإبليسلىإماأحبكانولهذا،ورسولهاللهيحبهما

هذين.

وفي(منهاته-نصيب>يكنالحسنةالشفاعةفيلىتعاقولهوتأمل

لحمل،بايشعرالكفللفظفان85[]النساء/منهأ<تهبهنر>يكنالسيئة

فيطالبهينصبأ[]144الذيلحظبايشعرالنصيبولفط،والثقل

ولكنالانفراد،عندالامرينفييستعملمنهماكلكانوان،تحصيله

الشروحظ،بالنصيبالخيرحظاختصاصحسنبينهما؛قرنلما

بالكفل.

علىرجلاأنجده)1(:عن،أبيهعنشعيببنعمروصحيفةوفي

فبلغبنيها،عمذلكقبلخطبهاوكانله،ابنةزوج!ي!اللهرسولعهد

عميزوجهاانيعجبهاكانوأنهأبوها،زوجهاللذيكارهةأنها!شيمالنبي

بنيها.عموزوجهاأبيها،نكاح!يطالنبيفاهدربنيها،

.خذامبنتخنساءحديثمن5()138البخاريعندلحديثاأصل(1)
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عباسابنعن،طاوسعنديناربنعمروحديث)1(تقدموقد

وقد،يتيمةحجريفي!اللهرسوليا:قالرجلاأنعنهما:اللهرضي

تحبوهيالموسر،نحبفنحن،معدمورجلموسر،رجلخطبها

رواه".النكاحمثلللمتحابينليس"ع!يو:اللهرسولفقال.المعدم

عنه.موسىبنسليمان

بنمحمدعنحسانبنهشامحدثنا)2(:الحسنبنمخلدوقال

امرأةصوتفسمع،بالليليعسالخطاببنعمركان:قال،سيرين

:وتقولتغني

حجاجبننصرلىإسبيلهلأمفأشربهاخمرلىإسبيلمنهل

،حجاجبننصرلىإبعث؛صبحفلمافلا.حي؛وعمراما:فقال

أتىحتىفخرج،بالمدينةتساكنيلا،اخرج:فقال،جميلرجلفاذا

جميلة،امرأةلهوكانتمسعود،بنمجاشععلىيدخلوكان،البصرة

يتحدثانمجاشعوهويقعدفكان،وأحبتهفأحبهانصر،بهافأعجب

فعلموأنا،:فقالكتابا،الارضفينصرلهافكتبمعهما،والمرأة

يجه.تخرسبق(1)

اخرطريقمنايضاورواه933(.)صالقلوباعتلالفيالخرائطيعنهرواه)2(

-266)2/العشاقمصارعفيوالسراج338(،-337)صهوأطولبسياق

المستطرففيوالخبر(.125-123)صالهوىذمقيلجوزياوابن268(،

حواشيه.وانظر(،24-44)3/
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فدعا،تكتبوالمرأة،يكتبلامجاشعوكان،كلامجوابأنهامجاشع

حبالاحبكنيإهو:فاذا،فقرأهكاتبا،ودعا،المكتوبعلىفأكفأهبإناء،

صنعمانصراوبلغلاقلك،؛تحتككانولولاظلك،؛فوقككانلو

نصرصارب[1]44حتى،جسمهوضني،بيتهولزمفاستحيا،،مجاشع

،صدركلىإفاسنديه،إليهاذهبي:لامراتهمجاشعفقال،كالفرخ

صدرها،لىإفأسندته،فأتتهعليها،فعزم،فأبت،بيدكالطعاموأطعميه

)1(:يقولوهوالبصرةمنخرج؛تحاملفلمابيدها،الطعامطعمتهو

أنهاكاكنتوعنهمأهلكوكهمتذكرهمكنتبخيرٍالذينإن

توفاكامنإلايحييكفليسغيرهمعندشفاءتطلبنلا

ذلك؟مثلالشريعةتبيحفهل:قيلفان

بأعظميكنلم؛الهلكةمنالعبدونجاةللدواء،طريقاتعينإذا:قيل

بدنلىإالطبيبونظرلها،ومداواته،الاجنبيللرجلالمرأةمداواةمن

الشرعيبيحهفلا؛لجماعباالتداويماو.للحاجةبيدهومسه،المريض

نظيركانبه؛الشفاءتحققفإنوالقبلةبالضمالتداويماوما،بوجه

فإنبالخمر،التداويمنأسهلهذابل،يبيحهمنعندبالخمرالتداوي

الشفاعةأنوالمقصودالصغائر.منالفعلوهذاالكبائر،منشربه

مشكور.وسعي،ماضيةسنةوالتلاقيالوصالمنيجوزفيماللعشاق

التخريج.مصادرفيالبيتان(1)
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أنهم:بعدهمومنالراشدينالخلفاءمنواحدغيرعنجاءوقد

الشفاعة.هذهشفعوا

غسانأبوحدثنا،الاعرابيبنعليحدثنا(:)1الخرائطيفقال

منبطريقخلافتهفي-عنهاللهرضي-الصديقبكرأبومر:قال،النهدي

:تقولوهيبرحاها،تظحنجاريةفإذا؛لمدينةاطرق

الناعمالقضيبمثلمتمايساتمائميقطعقبلمنوهويته

هاشمذؤابةفيويصعدينميوجههسنةالبدرنوروكأن

مملوكة؟أمنتأحرة!ويلك:فقال،إليهفخرجت،البابعليهافدق

ثم،فبكت؟هويتفمن:قال!!اللهرسولخليفةيامملوكةبل:فقالت

فقالت:!تعلمينيأو،أريملا:قال!عنيانصرفتلاإاللهبحق:قالت

القاسمبنمحمدلحبفبكتبقلبهاالغراملعبالتيوأنا

منه،فاشتراهامولاها،لىإوبعثالمسجد،لىإفصارأ[1]45

هؤلاء:وقال،طالبأبيبنجعفربنالقاسمبنمحمدلىإبهاوبعث

سليم!منعليهنوعطب،كريممنبهنماتقدوكم،الرجالفتن

جاريةجاءتهأنه-:عنهاللهرضي-عفانبنعثمانعنويذكر

يا:فقالت؟قصتكما:عثمانلهافقالالانصار،منرجلعلىتستعدي

،(871)صالنساءاخبارفيلخبرو232(.-123)صالقلوباعتلالفي(1)

فيوليس،كاذبخبروهذا2(.50)صالصبابةوديوان31(،)صالمبينو]لواضح

.(135)صوالدواءالداءعلىالمحققتعليقانطرقاسماهيسمىمنجعفرأبناء
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نأإما:عثمانلهفقال.اراعيهأزالفما،اخيهبابنكلفت!المؤمنينأمير

أميرياأشهدك:فقال.ليمامنئمنهاعطيكأو،أخيكلابنتهبها

له!أنهالمؤمنينا

قومدارفيوجد،العربمنبغلام)1(طالبأبيبنعليتيو

أصدقك.ولكني،بسارقلمست:فقال؟قصتكما:لهفقال،بالليل

والبدرالشمسحسنهامنلهايذلخودةالرياحيدارفيتعلقت

الفخرصدقهالحسنباافتخرتإذاومنصبحسنالرومبناتفيلها

جمرتوقدهامنوفيهاأتيتمهجةحرمنالدارأتيتفلما

والاسرالقتللهمحتومااللصهوصيحواثمبيالدارأهلتبادر

بها،لهاسمح:رباجبنللمهلبوقال،لهرق؛شعرهعليسمعفلما

:فقال؟نسبهليعرفهومنسله!المؤمنينميريا:فقالمنها،ونعوضك

لك!فهيخذها،:فقال.العجليعيينةبنالنهاس

معاويةأن")2(النفوسامتزاجب"المسمىكتابهفيالتميميوذكر

شديدا،إعجابابهافأعجب،البحرينمنجاريةاشترىسفيانأبيابن

منها:أبياتا،تنشديومافسمعها

المبينالواضحوانظر233(.-232)صالقلوباعتلالفيالخرائطياخرجه(1)

.(302)صالصبابةوديوان3(،1)ص

2(.30)صالصبابةديوانوانظر32(،)صالمبينالواضحفيمغلطايعنهنقل)2(
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شاربهطربعدماوسيماطريراالثرىفييهتركالغصنوفارقته

منها.قلبهوفي،إليهفردها،عميابنهو:فقالتلها،فسا

بناللهعبدتحتزيدبنتعاتكةكانت)1(:اللهعبدبنلمساوقال

وشغلته،رأيهعلىغلبتهقدوكانت-عنهاللهرضي-الصديقبكربيا

عليها،ب[1]45فوجد،ففعل،واحدةبطلاقهابكرابوفامره،سوقهعن

نشاوبكىبكربيبابصرفلما،الصلاةيريدوهوطريقهعلىلابيهفقعد

:يقول

يطلقجرمغيرفيمثلهاولامثلهااليومطلقمثليأرولم

ومصدقلحياةافيسويوخلقومنصبوحلمجزلخلقلها

قالت:؛ماتفلمابمراجعتها،فامره-عنهاللهرضي-بكرابولهفرق

)2(:ترثيه

لحسناابوورواه2(.01-802)صالقلوباعتلالفيالخرائطيعنهاخرح(1)

فيالاصبهانيالفرحوابومطولا،64(-16)ص"قريشمنالمردفات"فيالمدائني

ورييع6(،48-476)صالهوىذمفيلشعر1والخبرنظرو(.1/271)6نيالاغا

،(731)صلموشى1و32(،5-1/432)ق1الاسووتزيين(،4/411)الابرار

للتبريزيلحماسةاوشرح366(،)5/دمشقتاريخوتهذيب36(،44/)والاستيعاب

35(.40/)الادبوخزانة59(،-1/39)اللبيبمغنيأبياتوشرح7(،1)3/

لمصادر1و2(،1/20)البصريةلحماسةوا(،4411/)الاخبارعيونفيالابيات)2(

السابقة.
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أغبراجلديينفكولاعليكسخينةعينيتنفكلااليت

صبراوالهياجفيمضىوأعففتىمثلهرأىمنعينافلله

أحمراالرمحيتركحتىالموتلىإخاضهاالأسنةفيهشرعتإذا

عليها،ولمو-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرتزوجهاحلتفلما

المؤمتين!أميرياليأتأذن-:عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليلهفقال

إليها،سهرعليفأدخل!نعم:قالأكلمها؟عاتكةلىإسيرأدخل

نفسها:عديةيا:وقال

أصفراجلديينفكولاعليكقريرةعينيتنفكلااليت

النساءكل؟!الحسنأباياهذالىإدعاكماعمر:لهفقال،فبكت

)1(:ترثيهقالتعمر؛قتلفلماهذا!يفعلن

النجيبلجواداعلىتمليلاونحيببعبرةجوديعين

والتثويبالهياجيوم!لمالم!بالفارسالمنونفجعتني

شعوبكأسالمنونسقتهقدموتواوالبؤسالضراءلاهلقل

لىإتخرجأنليلةفاستأذنت،العوامبنالزبيرتزوجها؛حلتفلما

لا"!يم:اللهرسوللقوليمنعهاأنوكره،عليهذلكفشقالمسجد،

منمظلمموضعفيانكمىثملها،فاذن"اللهمساجداللهاماءتمنعوا

لحماسةوا36(،/1)الادابوزهر(،489)3/شبةلابنالمدينةتاريخفيالابيات(1)

الخبر.تخريجومصادر2(،1/30)البصرية
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الزبيرفسبقها،تسبحراجعةفكرتعليها،يدهوضع؛مرتفلما،الطريق

كنا:قالت؟وجهكعنردكمالها:قال؛رجعتفلما،المنزللىإ

قتلفلماالمسجد،وتركتفلا.؛اليومماو،ناسوالناسنخرجا[]146

:(1)ترثيهقالتالزبير؛

معردغيروكاناللقاءيومبهمةبفارسجرموزابنغدر

اليدولاالسنانرعشطائنبالالوجدتهنبهتهلوعمريا

وتغتديتروجحتىمضىفيمابمثلهظفرتإنأمكثكلتك

الفرقدأمبنياطرادكعنهايثنهلمخاضهاقدغمرةكم

المشهدكريمسجيتهسمحصادقبلاءٍلذوالزبيرإن

إني:فقالت-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليخطبهاحلت؛فلما

القتل.عنبكلاضن

كانإذحتى،لحجالىإخرجالمهديأن)2(:الخرائطيوذكر

عاشق،نيإ!المؤمنينميريا:فنادىبدويفأتى،يتغدىجلس؛بزبالة

نيإيصيحإنسان:قالهذا؟ما!ويحك:للحاجبفقال.صوتهورفع

وسير2(،1/30)البصريةلحماسةوا(،211)صليالقاليأماذيلفيالابيات(1)

277()3/العقدفيربهعبدابنونسبها.السابقةوالمصادر(43)6/النبلاءاعلام

لعاتكة.وتروى:وقاللاسماء،

،222)2/العشاقمصارعفيالشعرمعوالخبر234(.)صالقلوباعتلالفي)2(

2(.40-302)صالصبابةوديوان27(،0)9/لحمدونيةالتذكرة1و2(،23
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ابنة:قال؟عشيقتكمن:فقال،عليهفأدخلوه!خلوهاد:قال،عاشق

:قالإياها؟يزوجكلالهفما:قال!نعم:قال؟أبأولها:قال،عمي

والهجين:-هجينإني:قالهو؟ما:قال!المؤمنينأميرياشيءهاهنا

عندناإنه:قال؟يكونفما:المهديلهقال-عربيةليستأمةأمهالذي

نعم!:قال؟أخيكابنهذا:فقال،بهفأتيأبيها،طلبفيفأرسل،عيب

ولدمنوكان،أخيهابنمقالمثللهفقالكريمتك؟تزوجهلافلم:قال

ماهجن،وهم،العباسبنوكلهمهؤلاء:فقال،جماعةعندهالعباس

زوجه:المهديلهفقال!عيبعندناهو:قالذلك؟منيضرهمالذي

مهرها،الافوعشرة،للعيبالافعشرة،درهمألفعشرينعلىإياها

فدفعهما،ببدرتينفأتىإياها،وزوجه،عليهئنىو،اللهفحمد!نعم:قال

:يقولالشابفأنشأ،إليه

[بأمثالي]146بمثلهاالغلاءيعطيوإنمابالغلاءظبيةابتعت

غوالرخصنوإنالقباجإنلاهلهاالقباجأسواقوتركت

بنعوانةعنعديبنالهيثمحديثمن)1(الخرائطيوذكر

علىونذر،عنهورغبالشعر،تركقدكانربيعةبيأبنعمرأن:الحكم

يريدليلةخرجثمحينا،بذلكفمكث،بدنةهدييقولهبيتبكلنفسه

،(1/541)الاغانيفيوالشعروالخبر235(.-234)صالقلوباعتلالفي(1)

المستطرفوانظر2(.1/53،245)الادابوزهر(،01-29/)ليالقاليماو

/3(93-04).
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يتلوها،رجلوإذا،تطوفجمالذاتامرأةلىإنظرإذ؛بالبيتالطواف

منذلكلىإينظرفجعلرجلها،موضعرجلهوضعرجلهارفعتكلما

فلمارجع،ثم،هنيةالرجلتبعهاطوافهامنالمرأةفرغتفلماامرهما،

التيالمرأةهذه!نعم:قال!أمركعنلتخبرني:وقالإليهوثبعمر؛راه

عمي،لىإفخطبتهامال،ليوليس،عاشقلهاناوعمي،ابنةرأيت

حظيهورايتوالذي،عليهاقدرلاماالمهرمنوسألنيعنيفرغب

ماوحظي،الطوافعندألقاهاوإنماغيرها،أمنيةالدنيامنليومامنها،

:قال.فلانبنفلان:قالعمك؟ومنعمر:لهفقال.فعليمنرأيت

ما:فقالمبادرا،فخرجعمر،فاستخرجهفانطلقا،،إليهمعيانطلق

،فلانأخيكابنمنفلانةابنتكتزوج:قال؟الخطابباياحاجتك

قال.فعلتقدنيفإ:قال!ليمامنإليكمساقتسألهالذيالمهروهذا

يبرحفلم:قال!ايضاوذلك:قاليجتمعا،حتىابرحألااحبنيإعمر:

لاالنومفجعل،فراشهعلىفاستلقىمنزلهتىوجميعا،جمعهماحتى

فجعلت،ذلكجاريتهفأنكرتبالشعر،يجيشجوفهوجعل،يأخذه

عليه؛أكثرتفلما؟دهاكالذيما!ويحك:وتقول،أمرهعنتسأله

:(1نشد)و،جلس

حيناأقصرتقدوكنتطربترأتنيلماوليدتيتقول

دفيناداءالبكالكوهاجشوفاأحدثتقداليومأراك

ليبزيج.طبعة(164)صديوانهفيالابيات(1)
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أ[لهاخدينا]147رأبتأمفشاقكرسولىلهاأتاكهلبربك

تعلميناإذزماننالبعضمحبأخليإشكافقلت

لقيناكنامابعضفوافقبهنديلقىماعليفعد

العاشقينايلقىحينيهيحتعزىوانالمصابالقلبوذو

ضنينابهاوكنتقلىلغيرعنهاأعرضتخلةمنوكم

جنونابهاالفؤادهامولوعنهافصددتصدودهارأيت

بنيزيدفيهوكانيوما،سجنه)1(القسرياللهعبدبنخالدوعرض

تهمةفي:قاليزيد؟!ياحبستشئأيفيخالد:لهفقال،البجليفلان

وكرهالامير!أيهانعم:قال؟أطلقتكإنأفتعود:قالالأمير!اللهأصلح

رجالأحضرواخالد:فقال،معشوقتهتفتضحلئلابقضيتهيعرضأن

بهووجهشعرا،فكتب،أخليزيدوكان،بحضرتهميدهنقطعحتىالحي

خالد:لىإ

بسارقفيناالمسكينالعاشقومارتبةالخلقفيأعطيتقدأخالد

عاشقفضيحةمنخيراالقطعرأىإنهالمرءيأتهلمبماأقر

ناطقغيرالهوىشأنفيلألفيتكفهقطعمنخفتقدالذيولولا

سابقأولاللهعبدابنفأنتالعلىفيللسبقالراياتبدتإذا

العشاقمصارعفيالشعرمعلخبروا238(.-237)صالخرائطياخرجه(1)

35(.1-035)صالهوىوذم(،791)2/
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:فقال،لجاريةاأولياءفأحضر،قولهصدقعلم؛الابياتخالدقرأفلما

لملئن:فقالفلا،ظهر؛ماعليهظهروقدأمافقالوا:!فتاتكميزيدزوجوا

.عندهمنلمهراخالدونقد،فزوجوه!كارهينلتزوجنه؛طائعينتزوجوه

بنليثيدعىبالكوفةرجلكان:قالالمبرد)1(،العباسأبووذكر

وافر،جمالمعفنكلفيبارعةفخرجتوأدبها،،جاريةربىوقدزياد

!مولاييا:فقالتب[]147،الحاجةمنهتبينتحتى،مدةمعهايزلفلم

عنك،أصبرلاأنيلاظنكنتوإن،بهأراكممالكأصلحكانبعتنيلو

ألفبمئةفباعهافضلها،ويعرفيعرفها،الاغنياءمنرجلافقصد

جزعاعليهاوجزعمولاها،لىإبهاوجه؛المالقبضفلما،درهم

ماللأولالوحشةمنبهانزلسيدها؛لىإلجاريةاصارتفلماشديدا،

وقالت:،بهفباحت،كتمهولا،دفعهتستطعلم

جازعأناأمللبينأمصطبرصانعأنافماحفاالبلانيأتا

نازعوالقلبالليلنجومأقاسيجمرةمثلعلىنيحزناكفى

دوامعوالعيونقتيلنيفإبحبهأموتأنيمنعونيفإن

له:وقالت،عليهفامتنعتوأرادها،بها،فدعاشعرها،سيدهافبلغ

وما:قالبي،لما:قالتذاك؟ولم:قالبي،تنتفعلاإنك!سيدييا

ليالقاليأمافياخربسياقوالخبر923(.-238)صالخرائطيعنهاخرج(1)

656(.-2556/)لياللآسمطوانظر(.212-22/)
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علىيقدرلاتتوقد،نيراناأحشائيفيأجد:قالت!ليصفيهبك؟

لىإوبعثلها،ورقفرحمها،ذلك،وراءعماتسألولاحد،إطفائها

فرد،فأحضرهعندها،الذيمثلعندهفوجد،خبرهعنفسألمولاها

مدةعندهتزلفلمألفا،خمسينثمنهامنلهووهب،عليهلجاريةا

خليفتهلىإفكتب،بخراسانوهوخبرها،طاهربناللهعبدوبلغ،طويلة

لجارية؛اقبلمنلهذكرالذيالشعرهذاكانفانينظر،أنيأمرهبالكوفة

بمافخبره،لجاريةامولىلىإفركب،يمينهملكتبمالهيشتريهاأن

عليه،عرضهامنبدالجاريةاسيديجدفلمطاهر،بناللهعبدإليهكتب

:يقولفأنشألجاريةاعندمايعلمأنالاميرفأراد،كارهوهو

ملاذاليمنهجعلتهقدرشيقحسنبديع

لجارية:افاجابته

ماذافكانشوقافماتعشقافزادفعاتبوه

وحملهافجهزها،،درهمألفبمئتيفاشتراها،لهتصلحأنهافعلم

فوجدهااختبرها،؛إليهصارتفلما،خراسانلىإطاهربناللهعبدلىإ

بناللهعبدبنمحمدأمإنها:ويقال،عقلهعلىفغلبتهأراد،ماعلى

ماتت.حتىالاولمولاهاتأتيوجوائزهاألطافهاتزلولمطاهر،

اللهعبدطلق:قالالغفاريعمربنأيوبحدثنا(:1شبة)بنعمروقال

923(.)صالخرائطيعنهأخرج(1)
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لها،ابنةومعهاالمدينةفقدمتعمرو،بنسهلابنةامرأتهعامرابن

بيأبنعليبنلحسنافتزوجها،إياهاستودعهاجوهر،وديعةومعها

فلقي،المدينةفأتى،لحجاعامرابنأرادثم-عنهاللهرضي-طالب

تأذنأنفأحب،حاجهبسهلابنةلىإليإنمحمد!أبايا:فقال،الحسن

عليك،يستأذنعامرابنفهذا،ثيابكالبسي:الحسنلهافقالعليها،لي

خذيلها:فقال.خاتمهعليهابهافجاءته،وديعتهلهافسأعليها،فدخل

اقبلثمبدا!شيئاعليهاائتمنتامانةعلىلاخذكنتما:فقالتثلثها!

وبينها،بينيتخليأنفأحب،بلغتقدابنتيإن:فقالعامر،ابنعليها

منمافواللهلكما؟فهل:لحسنافقالعامر،ابنفرقابنتها،وبكت،فبكت

.ماتحتىفكفلهاأبدا،عندكمنأخرجهالافوالله:قال،منيخيرمحلل

جعفرابيبنتزبيدةانالابرار")1(:ربيع"فيالزمخشريوذكر

حائط:علىمكةطريقفيقرات

العقلذاهبعنالهميجليكريمإمائهفيأواللهعبادفيأما

رجلعلىمنهفالنارالحشاواماقريحةالماقيامامقلةله

قالت:،يحبهمنوبينبينهتجمجحتىلقائلها،تحتالأنفنذرت

أنهفزعم،بهفاستدعيتينشدهما،منسمعتإذ؛لبالمزدلفةنيفإ

منه،يزوجوهاألاهلهاب[]148حلفقدله،عمبنتفيقالهما

)1(.4/26
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المراةوإذا،زوجوهحتىالماللهمتبذلزالتوما،الحيلىإفوجهت

اناما:وتقولحسناتها،اعظمفيتعدهزبيدةفكانت،الرجلمنأعشق

.والفتاةالفتىذلكبينبجمعيمنيأسربشيء

جاريةالكتابعثمانأبيبنحمدأوهوي1(:)الزمخشريقال

منها:أبياتافيهاوقال،مرضحتى"نعم"اسمهالزبيدة

والزجربالشتيمةمنهاوأقنعببابهاالممرليرضينيوإني

له.فوهبتها

منوجاريةغلاملخلفاءالبعضكانأنه)2(:الخرائطيوذكر

يوما:إليهاالغلامفكتب،متحابينوجواريهغلمانه

الباردفيكريقمنعاطيتنيكأنماالمنامفيرأيتكولقد

واحدفراشفيجميعابتناوكاننايديفيكفكوكأن

براقدولستنوميفيلاراكمتراقداكلهيوميفطفقت

فاجابته:

الحاسدبرغممنيستنائهأبصرتهماوكلرأيتخيرا

الكاتب.عثمانبنلأحمد34()3/المستطرففيوالبيت2(.46/)الأبرارربيعفي(1)

الاماء"فيالشعرمعوالخبر.المطبوع"القلوباعتلال"فيالنصأجدلم)2(

الأبراروربيع6(،06،1)6/الفريدلعقد1و(،491-391)صالشواعر"

.(202)صالصبابةوديوان2(،91.0)3/لمستطرفوا(4/18)
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ناهدثديفوقمنيفتبيتمعانقيتكونانلارجونيإ

ومجاسديترائبيفوقوأراكلجيودماخلاخليبينوأراك

واحدمخافةبلاالحديثطرفتعاطياعاشقينألطفونبيت

غيرته.شدةعلىإليهماحسنوفأنكحهما،خبرهماالخليفةفبلغ

المهلبسمع-:لىتعااللهرحمه-)1(لجوزيابنالفرجأبووقال

المهلب:فقالله،جاريةفيبشعريتغنىفتى

حقيقالعاشقينبستروإنيراحمللمحبيننيإلعمري

خليقترجوانقدبماوإنيمبددودشملمنكمجمعسا

دينار.آلافخمسةومعها،لهوهبهاثم

ماللهيكنلم،جاريةعندهنخاس!رجلكان)2(:الخرائطيوقال

[أ]914حتىفيها،الناسلىفتغا،المواسمفييعرضهاوكانغيرها،

فكادفقير،رجلفعلقها،الزيادةبطلبوهو،المالمنكثيرامبلغابلغت

نيإ:فقال،ذلكفيفعوتبله،وهبهاذلكبلغهفلما،يذهبأنعقله

/]المائدة(جميعألئاسااحيانحانئآأخياها>ومن:يقولاللهسمعت

جميعا؟!الناسأحعىأفلا32[

2(.30)صالصبابةديوانفيوعنه962(،)صالهوىذمفي(1)

".القلوب"اعتلالفيالنصأجدلم)2(
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)1(:الجرجانيقريشبنعليوقال

دافعغيرللهوىمطيعوقلبياحتمالهأطيقلابلاءشكوت

نافعغيرأنهلعلميولكنقلىعنعتابكتركيمافأقسم

طائعغيرمكرهامنهبدفلاطائعاالصبرألزملممتىوإني

بشافعيكونودفيخيرفلاشفاعةإلايعطفكلمأنتإذا

بأستارمتعلقافرئيوالفقهاء،القراءأحد2()المخزوميالسائبأبووكان

المعشوقين.قلوبعليهمواعطف!العاشقينارحماللهم:يقولوهو،الكعبة

الجعرانة.منعمرةمنأفضللهمالدعاء:فقال:ذلكفيلهفقيل

كتابفيكاناوجاريةغلاماأن)3(:الكاتبالفضلبنأحمدوذكر

كانفلمالها،قريباسيرهحتىلمعلمهيتلطفيزلفلم،الغلامفهويها

لجارية:الوحفيكتبالغلمانمنغفلةفيأيامهبعضفي

حيرانا؟صارحتىحبكطولمنسقمشفهفيمنتقولينماذا

تحته:وكتبت،لهرحمةبالدموععيناهااغرورقت؛لجاريةاقرأتهفلما

إحساناأوليناهالصبابةطولبهأضرقدمحبارأيناإذا

فيالاحنفبنللعباسوالابيات،لماعلينيأنشد"2(:04)صالقلوباعتلالفي(1)

نه.ديوا

لخبرهاتخريجسبق2()

2(،270/)العشاقمصارعفيآخرخبرفيوالبيتان233(.)صالخرائطيعنهاخرج)3(

2(.61)صديوانهفيلجهمابنلعليوهما2(.40)صالصبابةوديوان
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السليلبنلحارثاأنزياد:بنمحمدعنعدي)1(بنالهيثموذكر

ابنةلىإفنطر،لهحليفاوكان،الطائيحزمبنلعلقمةزائراخرجالازدي

بها،فأعجبالنساء،جملأمنب[]914وكانت،الربابتدعىله

نيإ:لعلقمةفقال،أهلهلىإالانصرافوبينبينهحالعشقاوعشقها

الراغب.ويمنح،الطالبويدرك،الخاطبينكحوقدخاطبا،أتيتك

لها:فقال،لجاريةاأملىإانكفأثمأمرك،فيننطرفأقم،كريمكفو:قال

إلاعندنامنينصرفنفلاوبيتا،ومنصبا،حسبا،قومهسيدلحارثاإن

نفسها.فيعماوأديريهاابنتكفشاوري،بحاجته

لجحجاج،االكهل؟إليكأعجبالرجالأي،بنيةأيلها:فقالت

الفتى:قالت؟الطماحالملول،الوضاجالفتىأم،المئاحالمفضل

الكهلوليس،يميركالشيخوإن،يغيركالفتىإن:فقالت.الوضاح

أماهيا:فقالت.المنالكثير،السنلحديثكاالناًئلالكثير،الفاضل

شديدالفتىإن!بنيةاي:قالت.الكلأانيقالرعاءكحب،الفتىاحب

ثيابي،يدنسأنالشيخمنأخشىماهيا:قالت.العتابكثير،الحجاب

علىغلبتهاحتىالامبهاتزلفلم.أترابيبيويشمت،شبابيويبلي

لفو،وخادم،الابلمنومئةخمسينعلىلحارثافتزوجهايها،رأ

.(47،48)4/الاخبارعيونفيلخبروا(.581-571)صالخرائطيعنهاخرج(1)

الامثالوجمهرة238(،-237)صوالاضدادلمحاسنافيالشعرمعلخبروا

.(1/221،231)الامثالومجمع2(،1/62،263)
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فانه،أهلهلىإبهافارتحل،إليهشيءأحبعندهوكانتبها،فبنى،درهم

،الصراعيعتلجونفتيةأقبلإذا؛جانبهلىإوهيمظلتهبفناءيومالجالس!

فقالت:؟يبكيكما:فقالبالبكاء،عينيهاأرسلتثمالصعداء،فتنفست

تجوعقدأمكثكلتك:فقال!كالفروخالناهضين،وللشيوخليما

مناولوكانظئرا،تكونلا:ايمثلا،فسارت!بثدييهاتاكلولالحرةا

شربتها،وخمرةأردفتها،وسبيةشهدتها،غارةلرب:قالثمبها،نظق

:يقولانشأثمفيك،ليحاجةفلاباهلك،الحقي

والكبرالموتبينالنفسوغايةكبرالابسارأتنيأنوعيرت

العبرمنيقضيماالتفرقوفيراغمةالشيبرأيتبقيتفان

أ[015الشعر]منوتقتيرالزمانصرفوغيرهرأسيعلاقديكنوإن

أثريفاستخبريتشبلموهمتيجذلاالفتىللذاتأروحفقد

!!!
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والعشروقالسادسالباب

اعلاهمافيرغبةالمحبوبيزادنىلمحبيناتركفي

لاالتيالابية؛الشريفةالفاضلةالنفوسإلافيهيدخللابابهذا

يملكهاولا،المغبونالعاجزبيعبالادنىالاعلىتبيعولا،بالدونتقنع

وقدالاعراببعضقالكما،القبائحمنأنواععلىمغشىجماللطخ

)1(:مبرقعةامرأةلىإنطر

البرقحفياللهباركفلاملبسيىفياللهباركإذا

أشنحمنطرعنويكشفحسرةالمهاعيونيريك

آخر)2(:وقال

دوياداءالنقابتحتإننقابمنترىمايغرنكلا

أقواماسبحانهاللهعابوقد.بالدونترضىلاالابيةفالنفس

:وقال،عليهمذلكفنعى،منهأدنىبطعامطعامااستبدلوا

دليلوذلك[،16/]البقرة(بالذهـهوضثرتيأهوالذي>أد!تبدلوت

طويل.خبرضمن4(12)6/لفريدالعقدفيالبيتان(1)

عيونفيميمونبنلسديف("الضلوعتحتو""أناسمن")بروايةالبيتهذاأصل2()

،(1366)3/للمبردوالكامل76(،21/)والشعراءوالشعر2(،1/80)الاخبار

.(4486/)والعقد348(،)4/نيوالاغا(،04)صالمعتزلابنالشعراءوطبقات
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قيمتها.وقلة،النفسوضاعةعلى

بالريبة،فهم،بامراةالاعرابمنرجلخلا(:)1الأصمعيوقال

عرضهاجنةباعامرأإن:يقولوجعلسليما،تنحىمنهاتمكنفلما

بالمساحة.البصرلقليلرجليكبينمابفتروالارضالسموات

هاهناخلوتلو:فقال،غيضةرجلدخلأسماء)2(:أبووقال

لايغد>الغيضةلابتيبينماملأصوتافسمع؟يرانيكانمنبمعصية

.[41/]الملكالخبير(وهواللطيفخلقمن

حدثنا-،خارجةابنهو-هيثمحدثناأحمد)3(:الاماموقال

بنيزيدعنالبهراني،عديبنالرحمنعبدعنعياشبنإسماعيل

المتبذل،ليشهوتهالتاركالشابأيها:يقوللىتعااللهإن:قال،ميسرة

ملائكتي!كبعضعنديأنت،أجليمنشبابه

فقالتنفسها،عنامرأةراودرجلاأنلجنيد)4(:ابنإبراهيموذكر

:قال!اعلمفأنتب[015]،لحديثواالقرانسمعتقدأنت:له

26(.0)صالهوىذمفيلجوزيابنو66(،)صالخرائطيعنهأخرج(1)

66(.)صالخرائطيعنهأخرج)2(

لخرائطي1و3(،4)6الزهدفيالمباركابنأيضاخرجهو.المعروفةكتبهفيأجدهلم)3(

5(.534-)صالهوىذمفيلجوزياوابن237(،)5/لحليةافينعيموأبو6(،0)ص

274(.)صلجوزياوابن66(،)صالخرائطيعنهاخرج(4)
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أغلقه!لمباببقي:قالتمنها؛دنافلمافأغلقتها،،الابوابفأغلقي

لها.يتعرضفلم!اللهوبينبينكالذيالباب:قالت!؟بابأي:قال

فإذا،الظلمليليابعضفيخرجتقال)1(:أعرابيعنأيضاوذكر

لككانأما!ويحك:فقالتنفسها،عنفأردتها،علمكأنهابجاريةأنا

إلايراناماواللهإنه:فقلت؟دينمنناهلكيكنلمإذ؛عقلمنزاجر

مكوكبها؟فأين:قالت!الكواكب

بعضلىإ-عنهمااللهرضي-عباسابنمولىزياد)2(وجلس

وألجنةاإلاهيما:قالتشاء.ماقل:لهفقال!اللهعبديا:فقال،إخوانه

والله!لا:قلتالعباد؟ينزلهمنزلبينهماوما:قال.نعم:قلتالنار؟

معاصيعناليوموالصبرالنار،عنبهاأضنلنفسنفسيإنوالله:فقال

.الأغلالعلىالصبرمنخيرالله

:-السلامعليه-ليوسفالعزيزامرأةقالت)3(:منبهبنوهبوقال

ربي.منيسترنيلاالقيطون:فقال-الستر:تعني-القيطونمعيادخل

علىمكبافوجدتهالرشيد،هارونعلىدخلت)4(:اليزيديوقال

272(.)صلهوىاذموانظر65(.)صالخرانطيأخرجه(1)

6(.1)صلجوزياوابن65(،)صالخرائطياخرجه2()

65(.)صالخرائطيأخرجه)3(

=31(،0)2/المجالسبهجةفيالشعرمعوالخبر64(.)صالخرائطياخرجه(4)
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اللهأصلحفائدة:فقلت،تبسم؛نيرافلما،بالذهبمكتوبةفيهاينظرورلمحة

بنيخزائنبعضفيالبيتينهذينوجدتنعم:قال؟!المؤمنينأمير

أنشدني:ثمثالثا،إليهماأضفتوقدفاستحسنتهما،أمية

بابهالكينفتحلاخرىفدعهحاجةدونمنعنكبابسدإذا

اجتنابهاالأمورسوءاتويكفيكملؤهيكفيكالبطنقرابفإن

عقابه!يجتنبكالمعاصيركوبواجتنبلدينكمبذالاتكفلا

)1(:الناشئالعباسأبووقال

وتنفدتبيدأيلاملصحةشهوةحلنفسهيحميالمرءإذا

ويخلد؟!لهيبقىمالصحةحرامهامنيحتميلابالهفما

ينشدكان-عنهاللهرضي-طالبابيبنعليإنأ[]151:وقيل

)2(:البيتينهذين

يكفيهامافوقمنكطلبتوإلأبالكفافالنفساقدع

ضمنلثانيو(،184)3/الاخبارعيونفيبشربنلبشارأبياتضمنلاولانو

فيمنقذبنلزيادفقطوالاول382(./1)لحيوانافيخثعمبنلهلالأبيات

.(911)7/لحمدونيةاوالتذكرة(،041)صالبحتريحماسة

64(.-63)صالقلوباعتلالفيكما(1)

563(5)2/الزهرةفيالصديقبكرلابيوهما64(.)صالقلوباعتلالفيكما)2(

بهجةفينسبةبلاوالاول281(.028،)صالسرورقطبفيالعتاهيةولابي

31(.2)2/المجالس
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فيهاأنتالتيالساعةفيصتع!ماعمركطولأنتإنما

بهما)1(:يتمثلالعاصبنعمرووكان،العربشعرأحسنومن

يمماحيثغاوياقلباينهولمأحبهطعامايتركلمالمرءإذا

الفماتملألهاأمثاذكرتإذاسبةوغادرمنهوطراقضى

،امرأةالعبادمنرجلكلم:إبراهيمعنمنصور،عن)2(شعبةوقال

النارعلىيدهفوضع،فانطلقفخذها،علىيدهوضعحتىبهايزلفلم

نشت.حتى

فأشرفيتعبد،صومعةفيعابدكان)3(:أبيهعنأسلمبنزيدوقال

يريدالصومعةمنرجليهإحدىفأخرجبها،ففتن،امرأةفرأى،يومذات

:فقالالصومعةلىإرجلهيعيدأنفأراد،فأنابوادكر،فكر،ثمإليها،النزول

فتركها!أبداصومعتيفياللهتعميأنتريدخرجترجلاادخللاوالله

تقطعت.حتىوالرياحوالبرد،،الثلحبهافأصا،الصومعةمنخارجة

عز-اللهزاده؛قلبهمنواعألهكانمن)4(:السلفبعضوقال

الاشرافنسابو5(،9)9/نيوالاغا37(،/1)الاخبارعيونفيلهالبيتان(1)

وغيرها.(18)صنيالمعاومجموعة3(،90)صوالشاحجوالصاهل233(،/1)

.(95)صالخرائطيعنهاخرج2()

2(.94)صلجوزياوابن6(،0-95)صالخرائطيعنهأخرج)3(

53(.)صالخرائطيعنهوأخرج،عثمانبنزيادهو(4)

538



معصيته.فيالعزمنأقرباللهطاعةفيوالذلعزا،-وجل

فعذلته،الجامعالمسجدفينواسأبالقيت)1(:العتاهيةأبووقال

:وقال،ليإرأسهفرفع!وتزدجر؟،ترعويأنلكانأما:لهوقلت

؟!الملاهيتلكتاركاعتاهييانيلراآ
5ر

؟!جاهيالقومعندثبالنس!مفسداتراني

[ب]151:يقولأنشأ؛العذلفيعليهلححتفلما

زاجرلهامنهايكنلمماغيهاعنالانفسترجعلا

قلته.شئبكلالبيتهذاقلتانيفوددت

طالعتلو:الباديةتسكنكانتامرأةعن)2(السماكابنوقال

خيرمنالغيوبحجبفيلهاذخرمالىإبفكرهاالمؤمنينقلوب

عين.لهمتقرولمعي!ثنن،الدنيافيلهميصفلم،الاخرة

عنمحبيهقلوبشغلوجلعزحبهإن)3(:لرجلضيغموقال

تدانيلذهبوجلعزمحبتهمعالدنيافيلهمفليس،غيرهبمحبةالتلذذ

ديوانفيوالشعرلخبروا.76()صلجوزياوابن(،45)صالخرائطيأخرجه(1)

.(2201/)الاعيانووقيات(،4301/)نيلاغاو(،681)صالصبابة

لمؤلف.اعندسبقوقد(.66)صلجوزياوابن(،05)صالخرائطيعنهأخرج2()

لمؤلف.اعندسبقوقد78(.)صلجوزياوابن(،15)صالخرائطيعنهأخرج)3(
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النظرمنعندهمأكبرالثوابكرامتمنالاخرةفييأملونولا،محبته

عليه.مغشياالرجلفسقط.محبوبهموجهلىإ

بنجبيربنالرحمنعبدحديثمناحمد)1(الاماممسندوفي

اللهرسولعن-عنهاللهرضي-سمعانبنالنواسعن،أبيهعننفير،

الصراطجنبتيوعلىمستقيما،صراطامثلااللهضرب":قالع!ي!

مرخاة،ستورالأبوابوعلى،مفتحةأبوابالسورينوفي،سوران

جميعا،الصراطادخلواالناسأيهايا:يقولداعالصراطرأسوعلى

تلكمنشيءفتحأخدأرادفاذا،الصراطفوقيدعووداعتعرجوا!ولا

فالصراط،تلجهتفتحهانفانك؛تفتحهلا!يحكو:قال؛الأبواب

الله،محارمالمفتحةوالأبواب،اللهحدودالمرخاةوالستور،الاسلام

فوقمنوالداعي-وجلعز-اللهكتابالصراطراسعلىوالداعي

".مسلمكلقلبفياللهواعظالصراط

يبصر،وجههفيعينانولهإلاعبدمنما)2(:معدانبنخالدوقال

بعبداللهأرادفاذا،الاخرةمربهمايبصر،قلبهفيوعينانالدنيا،مربهما

وإذا،بالغيباللهوعدهمابهمافابصر،قلبهفياللتينعينيهفتحخيرا؛

وابن(،52)صالخرائطيأيضاواخرجه.صحيححديثوهو.4/182-183(1)

وغيرهما.7(5)صلجوزيا

وسبق76(.-75)صلجوزياوابن(53-52)صالخرائطيعنهأخرج2()

2(.94)ص
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لها<أقفا>أشفىقلوب:قراثم،فيهماعلىتركه؛ذلكغيربهأراد

2[.4محمد/]

بعدلماوعمل،نفسهدانمن:الكيس"!م!م:عنه)1(الترمذيوفي

اللهعلىوتمنىأ[1]52هواها،نفسهأتبعمن:والعاجز،لموتا

."نيلأماا

!يم:النبيعنعبيدبنفضالةحديثمنالمسند)2(وفي

هواها،نفسهأتبعمنوالعاجز:،اللهذاتفينفسهجاهدمنلمجاهد:ا"

."اللهعلىوتمنى

بنالرحمنعبدحدثنا-:لىتعااللهرحمه-احمد)3(الاماموقال

العالية،ابيعن،أنسبنالربيععنمسلمبنالعزيزعبدحدثنا،مهدي

الله؛غيرهمهوأكثراصيحمن:قال-عنهاللهرضي-كعببنأبيعن

الله0منفليس

ماجهوابن(،4/421)أحمدأيضاوأخرجه.أوسبنشدادعن(42)95برقم(1)

ضعيف.وهومريمبيأبناللهعبدبنبكرأبوإسنادهوفي(.0264)

هجرمنوالمهاجر،اللهطاعةفينفسهجاهدمنالمجاهد":بلفط22و612/)2(

المؤلف.ذكرهالذيباللفط(58)صالخرائطيوأخرجه".والذنوبالخطايا

)954(.الصحيحةالسلسلةانظر،صحيحوالحديث

إسنادهوفي(،)474الكبيرفينيالطبراأيضاخرجهو33(.)صالزهدكتابفي)3(

2(.01/48)الزوائدمجمعفيكما،متروكوهوالرحبيربيعةبنيزيد
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بنزيدعنسعد،بنهشامعنالرحمنعبدحدثناأحمد)1(:وقال

أهلكمن!ربيا:موسىقال:قاليساربنعطاءعن،أبيهعن،أسلم

أيديهم،البريئةهم:قال؟عرشكظلفيتظلهمالذين،أهلكهمالذين

بي،ذكرواذكرتإذاالذين؛ليبجلايتحابونالذين؛قلوبهمالطاهرة

وينيبون،المكارهفيالوضوءيسبغونالذين؛بذكرهمذكرتذكرواوإذا

يكلفكما،بحبيويكلفونوكورها،لىإالنسورتنيبكماذكريلىإ

يغضبكما،استحلتإذالمحارميويغضبون،الناسبحبالصبي

.حربإذاالنمر

يحيى،بناللهعبدحدثنيخالد،بنإبراهيمحدثناأحمد)2(:وقال

!ربأي-:السلامعليه-موسىقال:يقولمنبهبنوهبسمعت:قال

برويته.أذىمن:قال؟إليكاحبعبادكاي

الدستوائي،هشامحدثناجعفر،حدثنابشار،حدثناأحمد)3(:وقال

:والسلامالصلاةعليهمريمابنعيسىحكمةفيانبلغني:قال

نتمو،للاخرةتعملونولا،عملبغيرفيهاترزقوننتموللدنيا،تعملون

تأخذون،الاجر!السوءعلماءويحكم،بالعملإلافيهاترزقونلا

القبر،ظلمةلىإالدنيامنتخرجواأنتوشكون،تضيعونوالعمل

75(.-74)صالزهدكتابفي(1)

بجير".بنعبدالله":وفيه74(.)صالزهدفي)2(

76(.-75)صالزهدفي)3(
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بالصومأمركمكما،المعاصيعننهاكم-وجلعز-والله،وضيقه

وهو،اخرتهمنعندهاثردنياهمنالعلمأهلمنيكونكيف.والصلاة

[ب]152مسيرهمنالعلاماهلمنيكونكيف!؟رغبةاعظمالدنيافي

كيف!؟ينفعهمماإليهأشهىيضرهوما،دنياهعلىمقبلوهو،اخرتهلىإ

يرضىفليس،قضائهفي-وجلعز-اللهاتهممنالعلمأهلمنيكون

به،ليتحدث؛العلامطلبمنالعلمأهلمنيكونكيف!؟أصابهبشيء

به؟!ليعملبطلبهولم

بنليحيىالصبيانقالمعمر:عن)1(،المباركبناللهعبدوقال

خلقنا؟!للعبأو:قال.نلعببنااذهب:زكريا

بنلحميداعبدحدثنا،الحنفيبكرأبوحدثناأحمد)2(:وقال

فاطمةأمهأن:طالبأبيبنعليبنالحسنبنالحسنحدثنيجعفر،

بالنعيم؛غذواالذينامتيشرارمنان":قالع!ي!اللهرسولأن:حدثته

".بالكلامويتشدقون،الثيابوألوان،الطعامألوانبطلبونالذين

بيأعن،سلمةبيأعنشعبةحدثنا،قطنأبوحدثناأحمد)3(:وقال

الاخلاقمساوئفيلخرائطيوا76(،)صالزهدفيأحمدطريقهمنأخرجه(1)

.)738(

واسناده262(.)صالزهدفيالمباركابنأيضاخرجهو)77(.الزهدفي)2(

ضعيف.

.(911)صالزهدفي)3(
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بايا:موسىلابي-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرقال:قال،نضرة

اولسنا:عمرفقال!الصلاةفقالوا:.ققرا:قالربنا،لىإشوقنا!موسى

؟الصلاةفي

فصل

بانواعإليهوالتقرب،وجههوارادة،اللهفيالرغبة:كلهالامروملاك

لىإهمةللعبديكنلمفإن.ولقائهإليهالوصوللىإوالشوق،الوسائل

تكنلمفإن.لاوليائهفيهااللهاعدوماونعيمها،لجنةافيفالرغبة:ذلك

لمفإن.عصاهلمنفيهااللهاعدوماالنار،فخشيةبذلكتطالبهعاليةهمة

ولا،للنعيملا،للجحيمخلقأنهفليعلمذلك؛منلشيءنفسهتطاوعه

.هواهبمخالفةإلاوتوفيقهاللهقدربعدذلكعلىيقدر

وشتاؤه،،وخريفه،وصيفه،المؤمنربيعهيأربعةفصولفهذه

مخالفةفأماغيرها.منزلةلهوليس،اللهلىإسيرهفيمنازلهوهي

طريفاللناريجعلولم،مخالفتهغيرطريقاللجنةاللهيجعلفلم؛الهوى

هيالجحيمالديخا!فإنالزالحيؤةطغى!و>فائامن:لىتعالقا،متابعتهغير

هياتجة!فإناقوئأ[عن1]53اففسونهىرثه-مقامضافمنالماوى!واما

(رئإ-نجتانمقامخافو-لمن>:لىتعالوقا[14-37/]النازعات(الماوى

فيعليهاللهمقامفيذكر،المعصيةيهوىالعبدهو:قيل46[]الرحمن/

لله.فيتركها،الاخرةفييديهبينومقامهالدنيا،
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لى:تعااللهفقال،سبيلهعنيضلالهوىاتباعأن:لىتعاخبروقد

فيضحلكلهوياولاتتبعسبآلحقالنابينفاضملارضافىظقهجعلتكنايدادثد>

ومصيرهم،،سبيلهعنالضالينمالذكرثم26[]ص/<عنسيلألمحه

(الحسابيوملشواشديدمبمالهمعذابللهاعنَسبيليضحلونالذينن>:لفقا

:فقالالعبد،قلبعلىيطبعالهوىباتباعأن:سبحانهوأخبر26[]ص/

النبيخبرأوقد[61محمد/](!أهو!وألئعواقلوبهمفىالئهطبعائذين>أؤلمك

الله.علىوتمنى،هواهاتبعالذيهوالعاجزان:!!ي!

امامةبياعنسعد،بنراشدحديثمناحمد)1(الاماموذكر

السماءظلتحتما"مج!ي!:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-الباهلي

".متبعهوىمناللهعندأعظميعبدإله

برزةأبيعن،الحكمأبيعن،حبانبنجعفرحديثمنوذكر)2(

)3(،السنةفيعاصمأبيابنأخرجهوقد.المعروقةوكتبهالمسندفياجدهلم(1)

فينعيموأبو75(،20)8/الكبيرالمعجمفيوالطبراني67(،)صوالخرائطي

فيالهيثميقال(.91)صالهوىذمفيلجوزياوابن(،181)6/الحلية

وقال.لحديثامتروكوهوديناربنلحسناوفيه(:1/188)الزوائدمجمع

بالمتروكين.مسلسلموضوع:السنةفيتخريجالالباني

وابن67(،)صالخرائطيأيضاخرجهو(.4042،423/)المسندفيأحمد)2(

بعد(188/)1الزوائدمجمعفيالهيثميقال(.91)صالهوىذمفيلجوزيا

الصحيح.رجالرجاله:الثلاثةفينيوالطبراو]لبزارلاحمدعزاهان
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أخافماأخوف":ع!يماللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-الاسلمي

".الهوىومضلاتوفروجكم،بطونكمفيالغيشهواتعليكم

عن،أبيهعنالمزنيعوفبنعمروبناللهعبدبنكثيرنسخةوفي

علىأخافماأخوفإن"لمجي!:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-جده

.(1)"متبعوهوى،عالموزلةجائر،حكمأمتي

الصالح،العمل:قالابر؟الاصحابايالحكماء)2(:لبعضوقيل

.والهوىالنفس:قالأضر؟شيءفاي:قيل

مناقربهمافانظر؛أمرانعليكاشتبهإذاالحكماء)3(:بعضوقال

فاجتنبه.؛هواك

فيهوايكانلو:فقال،الجرمعظيمباسير)4(الملوكبعضتيو

فيهوايكانلماولكن،قتلكلىإالهوىب[]153لخالفتعنكالعفو

عنك.العفولىإخالفتهقتلك

كشففيكما]لبزارايضاورواه68(.-67)صالخرائطياللفظبهذاأخرجه(1)

الشهابمسندفيوالقضاعي(،17)17/الكبيرفيوالطبراني(،)182الاستار

الله،عبدبنكثيرإسنادهوفي(.91)صالهوىذمفيلجوزياوابن(،11)27

.متروكوهو

68(.)صالخرائطيأخرجه2()

68(.)صالخرائطيعندكما)3(

68(.)صالخرائطيعندلخبرا(4)
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يقولبشيربنالنعمانسمعت)1(:الطائيمالكبنالهيثموقال

الشيطانليمصامنوإنلي،ومصافخوخاللشيطانإنالمنبر:على

الله،عبادعلىوالكبرياء،اللهبإعطاءوالفخر،اللهبأنعمالبطروفخوخه

الله.ذاتغيرفيالهوىواتباع

عنه-اللهرضي-أنسعنقتادةحديثمن)2(وغيرهالمسندوفي

،منجياتوثلالثمهلكالت،ثلاث":ع!يماللهرسولقال:قال

بنفسه.لمرءاواعجاب،متبعوهوى،مطاعشح:لمهلكاتفا

والرضا،الغضبفيوالعدل،والعلانيةالسرفياللهتقوى:لمنجياتوا

".والغنىالفقرفيوالقصد

اللهرضي-عميسبنتأسماءحديثمن)3(الترمذيجامعوفي

96(.)صالخرائطيعنهأخرج(1)

و]لخرائطي81(،)الاستاركشففيكماالبزارخرجهوالمسند.فيأجدهلم)2(

مسندفيو]لقضاعي)2/343(،الحليةفينعيمبوو72(،07،-96)ص

بنالفضلطريقمن74()5الايمانشعبفيوالبيهقي327(،-32)5الشهاب

،يعرفلاقتادةعنبكربنالفضل:الميزانفيالذهبيقال.بهقتادةعنبكر

الصحيحةالسلسلةفينيالالباوذكره.لحديثاهذاأوردثممنكر.وحديثه

.لشواهده(2081)

الوجه،هذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذا:الترمذيقال2(.4)48برقم)3(

فيلحاكم1و7(،0)صلخرائطي1أيضاوأخرجه.بالقويإسنادهوليس

مظلم.إسناده:الذهبيوقال.وصححه31(4/6)المستدرك
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تجبرعبدالعبدبئس":يقول!يماللهرسولسمعت:قالت-عنها

ونسي!واختالتخيلعبدالعبدبئس.الأعلىالجبارونسي!واعتدى

بئس.والبلىلمقابراونسيولها!سهاعبدالعبدبئس.المتعالالكبير

يختلعبدالعبدبئس.والمنتهىالمبتدأونسيوعتا!بغىعبدالعبد

هوىعبدالعبدبئس!يقودهطمععبدالعبدبئس!بالشبهاتالدين

إ".يضله

لماتبعاهواهيكونحتىالعبديؤمنلا"انه:كليمالنبيأقسموقد

متبوعفهواه؛هواهاتبعفمنمتبوعا،لاتابعا،هواهفيكون(،1")بهجاء

هواهفالمؤمن،لهتابعفهواهع!يمالرسولبهجاءلماهواهخالفومن،له

له.متبوعهواهالفاجروالمنافق،لهتابع

الظالمين،أظلمأنه:منههدىبغيرهواهلتابعلىتعااللهحكموقد

ومنهتمهوإيئتعونفاعلمانمالكلؤلمجتتجبوافان>:وجلعزاللهفقال

لظادقي(ائمؤميهديلااللهاللهإنكتبغيرهديهولهاتبعممنضحل

اتبعمنيهديلااللهأن:الخطابهذاتحتتجدوانت05[]القصص/

ماإمالهما:ثالثأ[]154لا،قسمينالمتبعلىوتعاسبحانهوجعل.هواه

إتباعيمكنهلمأحدهما؛اتبعفمن.الهوىواما!يم،الرسولبهجاء

عليهيجدفلا،عليهيدخلأينمنبالعبديطيفوالشيطانالاخر،

يجه.تخرسبق(1)
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يفرقهواهيخالفالذيكانفلذلك.هواهمنإلاطريقاإليهولامدخلا،

وثوابه،اللهفيبالرغبةالهوىمخالفةيطاقوإنما.ظلهمنالشيطان

،الهوىمخالفةفيالشفاءحلاوةووجد،وعذابهحجابهمنوالخشية

الاعظم.الشفاءومخالفتهالاكبر،الداءمتابعتهفان

صارإذا:فقالمناها؟النفوستنالمتىالجنيد:القاسملابيقيل

خالفتإذا:فقالدواءها؟داوهايصيرومتى:لهفقيلدواءها،داوها

فإذا،الهوىهوداءهاأندواءها:داوهايصير:قولهومعنى.هواها

بمخالفته.منهتداوت؛خالفته

أسفللىإبصاحبهيهويلانههوى؛سميإنماإنه:قيلوقد

نأكماالاكبر،النارشارعوهو،الهوانأرباعثلاثةوالهوى.السافلين

)1(:العجليدلفأبووقال.الاعظملجنةاشارعمخالفته

أدبهقاهراهواهيضحيأدبلهواسوأتالفتى

ربهصائناعرضافيشينيعرفهاوهوالدنيةيأتي

سلبهالذبدالخيرعلىفبكىبصيرتهعادتارعوىفإذا

)2(:ليالهذالمرتفقابنوقال

07(.ص)القلوباعتلالقيكما(1)

لهوالبيتان"،الهذلي"البريقلصواب1و.شنسخةمنالاسموسقط،تفيكذا)2(

القلوبواعتلال38(،/1)الاخباروعيون758(،2/)لهذلييناأشعارشرحفي

71(.)ص
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هواهويغلبهعزيمتهتأبىوالمرءترىماليأبن

يراهلايراهمنويحسبعليهفيهيرىمافيعمى

فصل

سرفهي؛لقائهلىإوالشوق،وجههوارادة،اللهفيالرغبةماو

وفلاحه،،سعادتهصلوالطيبةحياتهوقوام،أمرهوملاكالعبد،مال

الرسل،أرسلتوبذلكأمر،وبه،خلقولذلك،عينهوقرة،ونعيمه

اللهلىإرغبتهتكونبانإلانعيمولا،للقلبصلاحولا،الكتبوأنزلت

كما،ومراده،ومطلوبه،مرغوبهوحدههوفيكون،وحده-وجلعز-

وقال8[-7/]الشرح(قارغبرئك!وإكفانصثفاذافرغت>:لىتعااللهلقا

خسنالواوقا-ورسولهدده[ب451]اتحهوءماأفهمرضوولو>:لىتعا

.[95/التوبة1<اللهزغبوتإلىاناقضله-ورسوئهمومنافهسمؤتينالله

الله،عندفيماوراغب،اللهفيراغب:أقسامثلاثةوالراغبون

،عندهفيماراغبوالعامل،فيهراغبفالمحب.اللهعنوراغب

اللهكفاه؛اللهفيرغبتهكانومن.عنهراغبالاخرةمنبالدنياوالراضي

عندفعهيستطيعمالاعنهودفع،امورهجميعقيوتولاهمهم،كل

علىاللهآئرومن.الافاتجميعمنوصانهالوليد،وقايةووقاه،نفسه

لنفسه،يكونلاحيثلهاللهكان؛للهكانومن.غيرهعلىاللهائره؛غيره

،سواهفيمارغبةلهتبقولم،منهإليهأحبشيءيكنلم؛اللهعرفومن

إليه.سفرهعلىويعينه،إليهيقربهفيماإلا



بربه؛العبدمعرفةازدادتفكلما،الهيبة:المعرفةعلاماتومن

مراللهيخمثى!انما:لىتعااللهقالكما،إياهوخشيته،لههيبتهازدادت

أعرفكمأنا":!يمالنبيوقال.بهالعلماء:أي28[]فاطر/(افدؤاعباده

لهوطابت،العيشلهصفا؛اللهعرفومن")1(خشيةلهوأشدكم،بالله

بالله،نسو،المخلوقينخوفعنهوذهبشيء،كلوهابه،لحياةا

له،والتعظيم،اللهمنلحياءاالمعرفةورثتهو،الناسمنواستوحش

به،والرضا،إليهوالانابة،عليهوالتوكل،والمحبة،لمراقبةوا،والاجلال

لامره.والتسليم

إنهم:يقولونأقواماهاهناإن-:لىتعااللهرحمهللجنيد)2(-وقيل

بإسقاطتكلمواقومهؤلاء:فقال،لحركاتابتركالبرلىإيصلون

الذيمنحالاأحسنويسرقيزنيوالذي،عظيمعنديوهو،الاعمال

رجعوااللهوإلى،اللهعنالأعمالأخذواباللهالعارفينفانهذا،يقول

شيئاهالبراعمالمنانقصلمعامالفبقيتولوفيها،

البر،يطؤهكالارضيكونحتىعارفاالعارفيكونلا:وقال

يحب.لاومايحبمايسقيوكالمطروالفاجر،

يقضيولاالدنيا،منأ[]155العارفيخرجمعاذ:بنيحمىوقال

لا:بعضهموقال.ربهلىإوشوقه،نفسهعلىبكاؤه:شيئينمنوطره

عائشة.حديثمن)356(ومسلم73(،1016،10)البخاريأخرجه(1)

043(.31،328-5)صالقشيريةالرسالةمنمنقول554صلىإهنامن)2(
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اللهعنيشغلهلم؛سليمانملكأعطيلوحتىعارفاالعارفيكون

الله،لىإوافتقر،غيرهمنفأوحشه،باللهأنسالعارف:وقيل.عينطرفه

خلقه.فيفأعزه،للهوذل،خلقهعنفأغناه

لهيفتحمالافراشهعلىللعارفيفتح:الدارانيسليمانأبووقال

يصلي.قائموهو

ذكرعنانقطاعهالعارفوعقوبة،عقوبةشيءلكل:النونذووقال

الله.

ومتىأبدا،ذلكبدونلهحياةلااللهمعالقلبفحياةلجملةوبا

لهواستقلمنه،الحبيبمرادالقلبواطأ،ذكرهفيالقلباللسانواطأ

وعانق،ولطفهبرهمنالقليللهواستكثر،وعمله،قولهمنالكثير

شيء،منهلهيبقفلم،لمحبوبهكلهعنوخرج،المخالفةوفارق،الطاعة

وعدم،عنهالصبرعليهوعز،رضاهوإيثار،وإجلاله،بتعظيمهقلبهوامتلأ

إلاالانسيجدولم،لقائهلىإوالاشتياق،إليهوالرغبةذكرهدونالقرار

حقا.المحبفهو؛غيرهعلىواثره،حدودهوحفظ،بذكره

لىإميلكالمحبة:يقولالمحاسبيلحارثاسمعتالجنيد:وقال

موافقتكثم،ومالك،وزوجك،نفسكعلىلهإيثاركثم،بكليتكالشيء

حبه.فيبتقصيركعلمكثموجهرا،سراله

منالحبيبمرادسوىماتحرقالقلبفينارالمحبة:وقيل

إلاتصحولا،الحبيبرضافيالمجهودبذلهيبل:وقيل.محبه



الاثاربعضوفي.المحبوبرؤيةلىإالمحبةرؤيةعنبالخروج

محبا.ليكنعليكفبحقي!محبلكوحقكأنا!يعبد:الالهية

منمثلهيعطولم،المحبةمنشيئاأعطيمن:المباركبناللهعبدوقال

.مخدوعفهو؛الخشية

عبادةمنليئإأجبالحبمنخردلةمثقالمعاذ:بنيحمرووقال

حب.بلاسنةسبعين

أيامبمكةالمحبةفيمسألهبجرت)1(:الكتانيبكرأبووقال

هات:فقالواسنا،أصغرهمالجنيدوكانفيها،الشيوخفتكلم،الموسم

عنذاهبعبد:قالثم،عيناهودمعت،رأسهفأطرق!عراقيياعندكما

قلبهأحرق،بقلبهإليهناظر،حقوقهبأداءقائم،ربهبذكرمتصل،نفسه

فمننطقوإن،فباللهتكلمفان،ودهكأسمنشربهوصفا،هويتهأنوار

الله،ومع،ولله،باللهفهو.اللهفمعسكتوان،اللهفبامرتحركوان،الله

العارفين!تاجيااللهجزاكمزيد،هذاعلىماوقالوا:،الشيوخفبكى

حرمتنيإداود!يا-:السلامعليه-داودلىإاللهأوحى:وقيل

.غيريوحبحبييدخلهاأنالقلوبعلى

قالحتى،بالموافقةإلاتصحلاالمحبةأن:كلهمالعارفونجمعو

ومساخطه،مراضيه،فيالمحبوبموافقةالمحبحقيقة:بعضهم

.(16)3/السالكينمدارجفيالمولفعنهذكره(1)
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.المحبوببتوحيدإلاتصحلاالمحبةان:القومواتفق

له:فقالشخص،محبةفيالاستهلاكادعىرجلاأن:ويحكى

إليه،الرجلفالتفتجمالا؟تمووجفا،منيأحسنأخيوهذاكيف

سوانا؟!لىإينظرهوانايدعيمن:وقال،الشابفدفعه

لا،المسألةهذهعنكفوا:فقال،النونذيعندالمحبةوذكرت

:يقولأنشأثمفتدعيها،النفوستسعها

لحزنواتألهإذاءبالمسيلىأولخوفا

الدرنمنوبالنقيبالتقييجمللحبوا

النبيلان.والاخرةالدنيابشرفللهالمحبونذهب:سمنونوقال

والاخرة.الدنيافياللهمعفهمأحب")1(منمعالمرء":قالع!م!و

يحفظلمثم،محبتهادعىمنبصادقيليسمعاذ:بنيحيىوقال

.حدوده

فصل

وساقها،للمحبوبالذلعروقها،القلبفيشجرةفالمحبة

تهاوماد،طاعتهوثمرها،منهلحياءاوورقها،خشيتهغصانهاو،معرفته

ناقصا.كانذلك؛منشيءٍعنالحبخلافمتى،ذكرهتسقيهاالتي

المؤمنين،عبادهيحببأنهنفسه-سبحانه-اللهوصفوقد

38(.)صتخريجهسبق(11
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الودود،بانهنفسهووصف،للها[]156حباأشدانهمخبرو،ويحبونه

عبادهيودفهو،لحباخالصوالود:)1(.البخاريقاله.الحبيبوهو

ويودونه.،لمرمنينا

مالكبنأنسحديثمن)2(صحيحهفيالبخاريروىوقد

تبارك-ربهعنيرويفيما!يماللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-

تقربوما،لمحاربةبابارزنيفقدوليا؛لياهانمن":قالأنه-:لىوتعا

ليايتقربيعبديزالولا،عليهافترضتمااداءبمثليعبدليا

الذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنت؛أحببتهفاذا،أحبهحتىبالنوافر

وبي،يسمعفبيبها،يمثسيالتيورجلهبها،يبطشالتيويدهبه،يبصر

بياستعاذولئنلأعطينه،سألنيولئنيمثسي،وبي،يبطشوبييبصر،

عبدينفسقبضعنتردديفاعلهأناشيءعنترددتوما،لأعيذنه

".منهلهولابدمساءتهوأكره،لموتايكرهلمؤمنا

)13/304(5صحيحهفي)1(

خرجهفقدأنسحديثماو.هريرةبياحديثمن65(0)2البخارياخرجه)2(

الاسماءفيلبيهقي1و931(،-318)8/الحليةفينعيموأبوالطبراني

أنس.عنالكنانيهشامعناللهعبدبنصدقةطريقمن(112)صلصفات1و

العلومجامعفيوشرحهلحديثاطرقعلىالكلامو]نظر.ضعيفوصدقة

و]لسلسلةبعدها(،وما11/134)الباريوفتحبعدها(،وما2033/)لحكموا

.(0461)الصحيحة
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وبصزا،سمعا،لهكنت؛أحببتهفإذا")1(:البخاريغيرلفظوفي

كراهةاقتضىكيف،الكراهةفيالموافقةكمالفتامل.ومؤيدا"ويدا،

وكمال!ربهمساخطالعبدكرهلمابالموتعبدهلمساءةلىتعاالرب

واجابة،حوائجهقضاءفيموافقتهاقتضىكيف،الارادةفيالموافقة

للنبي-عنهااللهرضي-عائشةقالتكمابه،استعاذمماوإعاذته،طلباته

)2(.هواكفييسارعإلاربكارىما:!!يم

:فقال!بطيعكإلاربكارىما!أخيابنيا:طالبابوعمهلهوقال

)3(."أطاعك؛أطعتهلو!عمياوأنت"

>وائخذ:وجلعزقولهفيمجاهدعننجيحأبيابنتفسيروفي

واذا،أعطاه؛لهسأذاإ،قريباحبيبا:قال[521]النساء/(بزهيمظيلأالله

يا:والسلامالصلاةعليهموسىلىإلىتعااللهواوحى.اجابه؛دعاه

تريد.كمالكأكنأريد؛كماليكن!موسى

وبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمعفبي:قولهفيالباءهذهوتأمل

وبصرهبه،يسمعالذيسمعهكنت:قولهلمعنىمبينةتجدهاكيف،يمشي

لمذكور.اأنسحديثفي(1)

عائشة.عن(4641)ومسلم(،)4788البخاريأخرجه2()

من(184)6/النبوةدلائلفيوالبيهقي(،201)7/الكاملفيعديابنأخرجه)3(

ضعيف.وهوالبكاء،جمازبنهيثمإسنادهوفي.أنسحديث
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أبصرابصر؛وإن،باللهسمع؛سمعفإن!آخرهب[1]56لىإ...بهيبصرالذي

نإ>:لىتعاقولهتحقيقوهذا.بهمشىمشى؛وإن،بهبطش؛بطشوإن،به

لمعالله>!ن:وقوله[281]النحل/(مخسنوتهموالذيناتقواينأحألله

،[91/]الانفال(لمؤمنينمعالله>وأن:وقوله96[]العنكبوت/<المخسنين

بيوتحركت،نيذكرمايعبدمعأنا":رسولهعنهرواهفيماوقوله

لالمجتتطيعونددرشأمنشنعهملهةءا>اشلهم:قولهضدوهذا.(1")شفتاه

هاهنانفاهاالتيفالصحبة[43]الانبياء/(منايحبوتولاهملضرانفسهم

باداءمتعلقةلعبدهمحبتهجعلكيفوتاملوليائهو،لأحبابهاثبتهاالتيهي

محبتهلمدعيتعزيةهذاوفيغير،لابعدهابالنوافلإليهوبالتقرب!فرائضه

والدعاوي،الباطلةنيالأمامعهوإنمااهلها،منليسأنه:ذلكبدون

الكاذبة.

نأ-:عنهاللهرضي-هريرةبيأحديثمن*2(الصحيحينوفي

فلانايحباللهإن:جبريلنادىالعبد؛اللهأحباذا":قال!يمالنبي

لفظوفي."الأرضفيالقبوللهيوضعثمالسماء،أهلفيحبه!فأحبوه

(045)2/حمدأخرجهو(.994/)13صحيحهفيتعليقاالبخاريذكره(1)

حديثمن)569(الزهدفيالمباركوابن34(،)4العبادأفعالخلقفيوالبخاري

363(.)5/التعليقوتغليق(،005/)13لباري1فتحوانظرهمرفوعاهريرةبيأ

.(6372/751)ومسلم،(0406)ريالبخا(2)
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فلانا،أحبنيإ:فقال،جبريلدعاعبدا؛احباذااللهان":لمسلم

يحباللهإن:فيقولالسماء،فيينادىثم.جبريلفيحبه:قالفأحبه،

فيالقبوللهيوضعثم:قالالسماء،أهلفيحبه:قالفأحبوه،فلانا،

فلانا،أبغضنيإ:فيقول،جبريلدعاعبدا؛اللهأبغضواذا،الأرض

يبغضاللهإنالسماء:أهلفييناديثم،جبريلفيبغضه:قالفأبغضه،

".الأرضفيالبغضاءلهيوضعثمفابغضوه،فلانا،

فمر،بعرفةكنا:قالصالحأبيبنسهيلعنله)1(اخرلفظوفي

فقلت،إليهينظرونالناسفقام،الموسمعلىوهوالعزيز،عبدبنعمر

؟ذاكوما:قالالعزيز!عبدبنعمريحباللهأرىنيإ!أبتيا:لابي

هريرةأباسمعتإني:فقال!الناسقلوبفيالحبمنلهلما:قلت

وأخرجه.الحديثذكرثملمجيم،اللهرسولعنيحدث-عنهاللهرضي-

آلذلىءامنوا!ان:لىتعااللهقولفذلك:اخرهفيزادثم)2(،الترمذي

انتهىه69[/]مريم(وذاأ[الرثهن1]57لهمسحخلالص!لختوعملوا

.عبادهلىإويحببهم،يحبهمتفسيرها:فيالسلفبعضوقال

رجلاأن-:عنهاللهرضي-أنسحديثمن)3(الصحيحينوفي

1(.)2637/58برقم)1(

)0316(.برقم)2(

.(9362)ومسلم،(7616)ريلبخاا(3)
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إلاشيءلا:قاللها؟"أعددتوما":فقال،الساعةعن!ي!النبيسال

اللهرضي-أنسقال"أحببتمنمعأنت":فقال!ورسولهاللهأحبنيا

قال"أحببتمنمع"أنت!يط:النبيبقولفرحنابشيءٍفرحنافما-:عنه

بحبيمعهماكونأنرجوووعمر،بكر،باوع!م!م،النبيحبفانا:أنس

أعمالهم.أعمللموإن،إياهم

أحب،منمعالمرء":قالع!ي!اللهرسولأن:عنه)1(الترمذيوفي

".اكتسبماوله

فرحواع!يمالنبيأصحابرأيتما:قالعنه2(داود)بياسننوفي

منالعملعلىالرجليحبالرجل!اللهرسوليا:رجلقالمنه،أشدبشيء

".أحبمنمعلمرءا"لمجيم:اللهرسولفقال،بمثلهيعملولابهيعمللخيرا

الحبيبمحبةمنفانقطعا،اللهفيالمحبةتوجبللهالمحبةوهذه

فيه.والبغضفيهالمحبة

اللهرضي-هريرةبيأحديثمن)3(صحيحهفيمسلمروىوقد

اين:القيامةيومتعالىاللهيقول":ع!مماللهرسولقال:قال-عنه

".ظليالاظللايومظليفيأظلهماليوم؟بجلاليالمتحابون

وسبق..(6832)قمبر(1)

.(7215)قمبر(2)

".(6652)قمبر(3)
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عنه-اللهرضي-جبلبنمعاذحديثمن)1(الترمذيجامعوفي

المتحابون:وجلعزاللهقال":يقولع!م!واللهرسولسمعت:قال

لفطوفيوالشهداء(".،النبيونيغبطهمنورمنمنابرلهمبجلالي

نورمنمنابرعلىالقيامةيوميكونوناللهبجلالالمتحابون")2(:لغيره

".الجمعأهليغبطهم

دخلت:قالنيالخولاإدريس!بيأحديثمنالموطأ")3("وفي

شيء؛فياختلفوافإذا،حولهوالناسالثنايابراقفتىفإذادمشقمسجد

جبلأبنمعاذهذا:فقالوا،عنهفسألت،رأيهعنوصدروا،إليهأسندوه

ووجدتهبالتهجير،ب[]157سبقنيقدفوجدتههجرتالغدكانفلما

عليهفسلمت،وجههقبلمنجئتهثم،صلاتهقضىحتىفانتظرته،يصلي

آلله؟:فقال!آلله:قلت؟آلله:فقال،اللهفيلاحبكنيإوالله:قلتثم

سمعتنيف!أبشر،:وقال،إليهنيفجبذ،ردائيبحبوةفأخذ!آلله:فقلت

للمتحابينمحبتيوجبت:وتعالىتباركاللهقال":يقولع!يواللهرسول

".فيوالمتباذلينفي،لمتزاورينوافي،والمتجالسينفي،

قال:قال-عنهاللهرضي-ذربيأحديثمنداود)4(أبيسننوفي

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيوقال923(.0)برقم(1)

رزين.لىإوعزاه(155)6/الاصولجامعفيالائيرابنذكره2()

233(.،922)5/حمدأأيضاوأخرجه.2539،459/)3(

ابي=بنيزيدطريقمنكلاهما(،461)5/حمدأيضاوأخرجه(،)9945برقم)4(
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".اللهفيوالبغض،اللهفيالحب:الأعمالافصل":!يماللهرسول

قال:قال-عنهاللهرضد-الخطاببنعمرعنأيضا)1(وفيه

يغبطهمشهداء،ولابانبياء،هممالأناسااللهعبادمنان":!يماللهرسول

الله!رسولياقالوا:"اللهمنبمكانهمالقيامةيوموالشهداءالأنبياء

بينهم،ارحامغيرعلىاللهبروحتحابواقومهم":قال؟هممنتخبرنا

لانور،لعلىوانهم!لنوروبصوههمإنفوالله.يتعاطونهاأموالولا

الآية:هذهوقرا"الناسحزناذايحزنونولا،الناسخافاذايخافون

62[.]يونس/<يحزنونولاهمعليهملاخؤفآللهأوييإتلا>أ

يغبطهمشهداء،ولابانبياء،ليسواعباداللهان"2(:)لغيرهلفظوفي

لعلنالنا،جلهملنا،صفهم!اللهرسولياقالوا:"اللهمنبمكانهمالأنبياء

أرحامولاتباذلوها،اموالغيرعلىاللهبروحتحابواقومهم":قال؟نحبهم

اذايخافونلانور،منكرالصيوعلىنور،ووجوههمنور،همتواصلوها،

نإلا>أ:الايةهذهقراثم"الناسحزناذايحزنونولا،الناسخاف

62[.]يونس/<يحزنونهمولاعلئهملاخوفآللهولا

والرجل،حفظهلسوءضعيفويزيد.بهذرأبيعنرجلعنمجاهدعنزياد

.(0131)الضعيفةالسلسلةانظر،ضعيفلحديثفا،مجهول

.لخطابابنعمريدركلمزرعةأبو،منقطعوإسناده)3527(.داودأبو(1)

ههريرةبياعن)573(صحيحهفيحبانابنأخرجه)2(
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نا-عنهاللهرضي-هريرةبياحديثمن)1(مسلمصحيحوفي

علىاللهفارصد،أخرىقريةفيلهاخازاررجلاان":قالع!يماللهرسول

هذهفيلياخااريد:قالىتريد؟اين:قالى؛عليهاتىفلماملكا،مدرجته

ا[]158فياحبهانيغيرلا!:قالىتربها؟نعمةمنعليهلك:قالى.القرية

(".فيهاحببتةكماأحبكقداللهان:إليكاللهرسولىنيفا:قالى،تعالىالله

له.احببتنيالذياحبك:قال!اللهفيأحبكنيإلمعاذ:رجلوقال

رجل،فمرع!يماللهرسولعندكانرجلاأنداود)2(:أبيسننوفي

اعلمته؟""!يئ:اللهرسوللهفقالهذا،لاحبإني!اللهرسوليا:فقال

احبك:قال!اللهفياحبكنيإ:فقال،فلحقهفاعلمه"،":قاللا!:قال

له.أحببتنيالذي

نا-عنهاللهرضي-كربمعديبنالمقدامعنايضا)3(:وفيها

".يحبهانهفليخبره؛أخاهالرجلاحباذا":قالع!يماللهرسول

)2567(.برقم)1(

صحيحهفيحبانوابن(،141،015)3/حمدأيضاخرجهو)5125(.برقم)2(

حسن.حديثوهو(.171)4/المستدركفيلحاكم1و571(،)

المفردالادبفيوالبخاري(،013)4/أحمدأيضاخرجهو5(.12)4داودأبو)3(

وقال2(.0)6والليلةاليومعملفيوالنسائيمكرر(،)923والترمذي(،5)42

غريب.صحيححسنحديثالمقدامحديث:الترمذي
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عنه-اللهرضي-الضبينعامةبنيزيدحديثمن)1(الترمذيوفي

اسمه،عنفليساله؛الرجلالرجلاخىاذا":ع!يماللهرسولقال:قال

".للمودةأوصلفانههو،وممن،أبيهواسم

نأ-:عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثمن)2(مسلمصحبحوفي

تؤمنوا،حتىالجنةتدخلونلا!بيدهنفسيوالذي":قال!يماللهرسول

تحاببتم؟فعلتموهإذاشي؟علىأدلكملاأوتحابوا،حتىتؤمنواولا

".بينكمالسلامأفشوا

أنبانا،الترمذيمحمدبنحجاجحدثناأحمد)3(:الاماموقال

عن،الهذيلأبيبناللهعبدعن،سنانأبيعن،شريكحدثنا،إسرائيل

بطأكما:قالوا؛خرجفلما،ينتظرونهكانواأصحابهأنسر:يابنعمار

كانممنلكمأخاأن:أحدثكمسوفإنيأما:قال!الامير؟أيهاعنا

الناسبأحبحدثني!ربيا:قالالسلامعليهموسىوهو،قبلكم

وأ،الارضأقمىفيعبد:قال،إياهلحبكلاحبه:قالولم؟:قال،إليك

يعرفه،لا،الارضطرفأوأقمى،فياخرعبدبهسمع،الارضطرف

نعرفولا،الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذا:وقال)2923(.برقم(1)

هذا،نحوع!مررالنبيعنعمرابنعنويروى!ك!.النبيمنسماعانعامةبنليزيد

.إسنادهيصحولا

.(45)برقم2()

88(.-87)صالزهدفي)3(
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لا،شاكتهفكانما؛شوكةشاكتهوإن،أصابتهفكانما؛مصيبةأصابتهفان

خلقاخلقتربيا:وقال.ليإخلقيأحبفذلك،ليإلايحبه

ثم،خلقيب[]158كلهم:إليهاللهفأوحى،تعذبهمأوالنار،تدخلهم

عليهفقام.عليهقم:قالثم،فسقاه،اسقه:فقال،فزرعه.زرعاازرع:قال

؟!موسىيازرعكفعلما:فقال،ورفعه،فحصدهذلك،مناللهشاءما

وأفيه،خيرلاما:قالشيئا؟منهتركتما:قال،ورفعتهمنهفرغت:قال

فيه.خيرلامنإلااعذبلاانا:فكذلك:قالفيه،ليحاجةلاما

فصل

لكان؛عذابهمنمحبهتنجيأنهاإلااللهمحبةفييكنلمولو

أبدا.بشيءعنهايتعوضالاللعبدينبغي

يعذبلاالحبيبأن:القرانفيتجدأينالعلماء:بعضوسئل

أدلهأتنترنحنوالنصرىاليهود>وقالت:لىتعاقولهفي:فقال؟حبيبه

.[18/]المائدة(بذنولبهميعذبكمفلمملوأحئوه

لحسناعنيونسبنإسماعيلحدئنااحمد)1(:الاماموقال

قدولكن!حبيبهاللهيعذبلاوالله":قال!ي!النبيان-:عنهاللهرضي-

الدنيا".فييبتليه

.(45)صالزهدفي(1)
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:قال،غالببوحدثناجعفر،حدثناسيار،حدثناأحمد)1(:وقال

الحواريين!معشرياع!ي!:مريمابنعيسىوصيةفيالكلامهذانبلغنا

لهم،بالمقتإليهوتقربوا،المعاصيأهلببغضاللهلىإتحببوا

جالسوا:قال؟نجالسفمن!اللهنبيياقالوا:.بسخطهمرضاهوالتمسوا

فيويزهدكم،رؤيتهباللهتذكركمومق،منطقهاعمالكمفييزيدمن

عمله.دنياكم

لى-وتعاسبحانه-اللهأنعاجلا:ثوابااللهعلىالاقبالفيويكفي

عمنبقلوبهميعرضأنهكما،عليهأقبلمقلىإعبادهبقلوبيقبل

بأيديهم.لااللهبيدالعبادفقلوبعنه،أعرض

:قالقتادةعنشيبانتفسيرفيحسينحدثناأحمد)2(:الاماموقال

اللهأقبلإلااللهلىإبقلبهعبدأقبلما:يقولكانحيانبنهرمنلناذكر

ورحمتهم.مودتهميرزقهحتى،إليهالمؤمنينبقلوب-وجلعز-

الابقلبهاللهعلىعبدأقبلوما".ولفظهمرفوعا)3(،هذارويوقد

[أ1]95بالود،اليهتفدقلوبهموجعل،عبادهبقلوبعليهاللهأقبل

.(45)صالزهدفي(1)

232(.)صالزهدفي2()

الهيثميقالالدرداء.أبيحديثمن(1205)الاوسطالمعجمفيالطبرانيأخرجه)3(

وهو،المصلوبحسانبنسعيدبنمحمدفيه2(:01/48)الزوائدمجمعفي

.كذاب
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".أسرعإليهخيربكلاللهوكان،والرحمة

إحسانوكلإليها،أحسنمنحبعلىمجبولةالقلوبكانتواذا

شنومابكم>:لىتعااللهقالكما-وجلعز-اللهفمنالعبدلىإوصل

دونه.غيرهبحبقلبهشغلممنألامفلا53[]النحل/(اللهنغمؤفمن

عنالاعمشحدثني:قال،معاويةبوحدثناأحمد)1(:الامامقال

عليه-داودلىإاللهأوحى:قال،الحارثبناللهعبدعن،المنهال

هعباديلىإوحببني،لي!عباديوحبب،أحببني!داوديا-:السلام

لىإأحببكفكيف،إليكعبادكحببو،أحبكأناهذا!ربيا:قال

لحسن.اإلامنييذكرونلافإنهم،عندهمتذكرني:قال؟عبادك

وحب،يحبهمنوحبحبه-وجلعز-اللهسئلماافصلومن

أسالكنيا!اللهم")2(:يقولانذلكجمعأومن،حبهلىإيقربعمل

ما!اللهمحبك،الىيقربنيعملوحب،يحبكمنوحبحبك،

لامماعنيزويتوماتحب،فيماليققفاجعله؛أحبممارزقتني

".ليلجدااللهعبدابيعن"المنهالوفيه72(.)صالزهدفي(1)

فيهجمعالمؤلفولعلالمصادر،منإليهرجعتفيماالسياقبهذاالدعاءأجدلم)2(

معاذ.حديثمن)3235(الترمذياخرجهامنهلى]لاووالفقرةمفرفا،رويما

الخطمي.يزيدبناللهعبدحديثمن34(19)الترمذيأخرجهاالثانيةلفقرةو

الدرداء.بيأحديثمن34(09)]لترمذيأخرجهاالثالثةلفقرة1و
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منإليأحبحبكاجعل!اللهمتحب؛فيماليفراغافاجعلهأحب؛

والى،إليكحببني!اللهمالظما،علىالباردلماءاومن،ليوما،أهلي

يحبكممنواجعلني.الصالحينوعبادكورسلكوأنبيائك،ملائكتك

بحبك،قلبيأحي!اللهمهالصالحينوعبادكوأنبياءكملائكتكويحب

وأرضيككله،بقلبيأحبكاجعلني!اللهم.تحبكمالكواجعلني

مرضاتك.فيكلهوسعييلك،كلهحبياجعل!اللهم.كلهبجهدي

حقيقةوهوبه،قيامهاالذي؛الاسلامخيمةفسطاطهوالدعاءوهذا

ذلكبحقيقةوالقائمون،اللهرسولمحمدانو،اللهإلاإلهلانشهادة

منعبادهلىإتعرفسبحانهوالله33[]المعارج/(>لمحعفدكمقإلمون:هم

مفطورةالقلوبفإنله،محبتهميوجببمافعالهو،وصفاتهأسمائه،

الكمالله-لىوتعاسبحانه-والله،بهقامومن،الكمالمحبةعلى

سبحانهوهوما،بوجهفيهنقصلاالذي؛وجهكلمنب[]915المطلق

رجلعلىكلهمالخلقجمالكانلوبلمنه،جملألاالذيلجميلا

قطنسبةلجمالهمكانلماالجمالبذلكجميعهموكانوا،منهمواحد

لىإجداضعيفسراجنسبةمناقلالنسبةكانتبل،اللهجماللىإ

06[.]النحل/(لاصتهلىالمثل>وللهالشمسجرم

اللهعبد"الجماليحبجميلاللهان":قولهع!ي!النبيعنروىوقد
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بناللهوعبد)2(،الخدريسعيدبوو)1(،العاصبنعمروابن

بووقيس)5(،بنوثابت)4(،الخطاببنعمربناللهوعبدمسعود)3(،

عنهم.اللهرضي)8(ريحانةبوو)7(،هريرةبووالدرداء)6(،

جمالكلممنلجمالباأحقومن،الجميل:الحسنىأسمائهومن

،الاوصافوجمال،الذاتجمالفله،صنعتهآثارمنفهوالوجودفي

كلهاوصفاته،حسنىكلها5فأسماوالاسماء،وجمال،الافعالوجمال

وجمالهجلالهلىإالنظربشريستطيعولا،جميلةكلهافعالهو،كمال

فيههممارويتهأنستهمعدنجناتفيسبحانه5رأوفاذاالدار،هذهفي

علىالنورحجابولولا،غيرهشئلىإحينئذيلتفتونفلا،النعيممن

منبصرهإليهانتهىما-لىوتعاتبارك-وجههسبحاتلاحرقتوجهه

عنه-اللهرضي-موسىأبيحديثمن)9(البخاريصحيحفيكما،خلقه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

26(1/5)المستدركفيلحاكموا(،961،017)2/أحمدأخرجه

.(01)55مسندهفييعلىأبواخرجه

.(19)مسلمأخرجه

.()4665الاوسطفينيالطبراأخرجه

366(./)18الكبيرفيالطبرانياخرجه

اجده.لم

.(4181،182/)المستدركفيلحاكموا(،04)29داودأبوأخرجه

.(4/331،413)حمدأأخرجه

.وغيره()917مسلمأخرجهوقد.البخاريعندأجدهلم
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ولا،يناملاالله"إن:فقال،كلماتبخمس!!ؤاللهرسولفيناقام:قال

عملقبلالليلعملإليهيرفع،ويرفعه،القسطيخفض،ينامأنلهينبغي

لأحرقتكشفهلوالنورحجابه،الليلعملقبلالنهاروعملالنهار،

".خلقهمنبصرهإليهانتهىماوجههسبحات

ولاليل،ربكمعندليس-:عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدوقال

اللهعندأيامكممنيومكلمقداروان،وجههنورمنالسمواتنورنهار،

،اليومأوالنهارأولبالامسأعمالكمعليهفتعرض،ساعةعشرةاثنتا

ذلك،فيغضبه،يكرهمابعضعلىمنهافيطلع،ساعاتثلاثفيهافينظر

عليهميثقليجدونه،العرشيحملونالذينبغضبهيعلاممنفأول

والملائكة،العرشوسرادقات،العرشيحملونأ[016]الذينفيسبحه

إلاشيءيبقىفلا،القرنفيجبريلوينفخ،الملائكةوسائر،المقربون

يمتلئحتى،ساعاتثلاثفيسبحونه،والانسلجنا:الثقلينإلاسمعه

فينظرالارحام،فيبمايؤتىثم،ساعاتستفتلك،رحمةالرحمن

هوإلاالهلايشاء،كيفالأرحامفيفيصوركم،ساعاتثلاثفيها

كلهمالخلقأرزاقفيينظرثم،ساعاتتسعفتلك،الحكيمالعزيز

ثم،عليمشيءبكلإنهويقدريشاءلمنالرزقفيبسط،ساعاتثلاث

شأنكم،منهذا:اللهعبدقالثم92[.]الرحمن/(ربومهوفيشان:قرأ

لى.وتعاتباركربكموشان
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إسماعيل،بنموسىحدثنا1(:)الدارميسعيدبنعثمانرواه

اللهعبدبنأيوبعن،السلامعبدبنالزبيرعنسلمةبنحمادحدثنا

عنإدريسبنلحسناورواه-،عنهاللهرضي-مسعودابنعن،الفهري

عن،لحارثابنجعفرعنكثير،بنعبادعنأبيهعن،الهياجبنخالد

نهارعندهليسربكمإن:قال-عنهاللهرضي-مسعودابنعن،معدان

عنديوماوان،الكرسينورمننورامملوءاتالسمواتوإنليل،ولا

،ساعاتثلاثفيالخلائقأعمالفيهافترفع،ساعةعشرةاثنتاربك

حملةبغضبهيعلممنأولوان،ذلكفيغضبه،يكرهمافيهافيرى

فيالعرثرسرادقاتلهويسبحله،فيسبحونعليهميثقليرونه،العرثر

منساعاتستفتلكرضا،ربنايمتلئحتىالنهار،منساعاتثلاث

فييشاءمنعلىويقتريشاءمنفيعطي،الخلائقبأرزاقيأمرثمالنهار،

كلأرحامإليهترفعثم،ساعاتتسعفتلكالنهار،منساعاتثلاث

منساعاتثلاثفييشاءلمنالمدةويجعليشاء،مافيهافيخلق،دابة

هذه-عنهاللهرضي-مسعودابنتلاثم،ساعةعشرةاثنتافتلكالنهار،

لى.وتعاتباركربناشأنمنهذا2[9/]الرحمن(شانربومهوفى:لايةا

[ب016]بنوراعوذ":الطائفيومبهدعاالذي!النبيدعاءوفي

نأوالاخرةالدنياأمرعليهوصلحالطلمات،لهأشرقتالذيوجهك

19(.)صالمريسيبشرعلىردهفي(1)
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ولا،ترضىحتىالعتبىلك،سخطكبيينزلأو،غضبكعلييحل

.(1)"بكالاقوةولاحول

لنورهتشرقعبادهبينالقضاءلفصلالقيامةيوملىوتعاسبحانهجاءفإذا

نجورربهاووضعالكنت(لارض!اوأشرقت>:لىتعااللهقالكماكلها،الارض

والارضالسمواتنور-:عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدوقول96[]الزمر/

35[.]النور/(لارض!لشمؤتوانورا>أدئه:لىتعالقولهتفسير،وجههنورمن

في-عنهاللهرضيبكر)2(-ابيحديثمنالصحيحينوفي

السمواتنورأنتالحمد،لكاللهم":الليلقيامع!ي!النبياستفتاح

".فيهنومنوالأرض

بنالفضلحديثمنالكرمانيوحرب)3(،ماجهابنسننوفي

اللهرضي-اللهعبدبنجابرعنالمنكدر،بنمحمدعن،الرقاشيعيسى

سطعاذ؛نعيمهمفيالجنةأهلبينا":ع!ي!اللهرسولقال:قال-عنهما

فوقهم،منعليهمأشرفقدالرثفإذا،رؤوسهمفرفعوانور،لهم

الدعاءكتابفينيالطبراوأخرجه(.1/042)النبويةالسيرةفيهشامابنذكره(1)

جعفرهبناللهعبدحديثمن346()25/الكبيروالمعجم(،1)360

)976(.ومسلم)6317(،البخاريرواهكما،عباسابنحديثمنبل)2(

-274)2/الضعفاءفيوالعقيلي67(،)3/البزارأيضاوأخرجه(.)184برقم)3(

والدارقظني6(،1)5الشريعةفيوالاجري(،13)6/الكاملفيعديوابن275(،

ضعيف.إسنادهالزوائد:فيالبوصيريقال(.15)الرؤيةفي
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رتقولاقنسلم>:قولهوذلك!الجنةأهلياعليكمالسلام:فيقول

ولا،اليهموينظر،اليهفينطرون،رؤوسهمفيرفعون58[]يس/(زحيو

وبركتهنورهفيبقى،عنهميحتجبحتىالنعيممنشيءإلىيلتفتون

المحبينظنفما":حربحديثلفظ."ومنازلهمديارهموعلىعليهم

؟".النعيمجناتفيالكريموجههالىالنظربلذة

وجهك،الىالنطرلذة"أسألك!ي!:النبيدعاءمنكانوقد

فيحبانوابن،والنسائيحمد،أالامامذكره".لقائكالىوالشوق

)1(.صحيحه

)2(:لنفسكاخترثم،لقائهعندوأحبائهأوليائهشانالانقاسمع

تصطفيمنالهوىقيلنفسكفاخترأحببتهمنبكلالقتيلأنت

لى؛تعااللهلىإلجنةاأهلنظرإذا:الحسنعنحسانبنهشامقال

لجنة.انعيمنسوا

حدثناسابور،بنشعيببنمحمدحدثناعمار)3(:بنهشاموقال

الجرشيأ[]161اللهعبدبنسعيدحدثنا،سليمانبنالرحمنعبد

يعلىوابو(،1791)حبانبنو(،55-45)3/والنسائي2(،46/احمد)4أخرجه(1)

صحيح.حديثوهو(.1/452)المستدركفيلحاكموا(،4621)مسندهفي

.(151)صديوانهفيالفارضلابنالبيت)2(

وهوالاعورلحارثاإسنادهوفي)793(.لجنةاصفةفينعيمابوأخرجه)3(

.بالكذبتهموا،ضعيف
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عنالأعور،الحارثعنيحدثالهمدانيإسحاقأباسمعأنه:القاضي

أهلأسكنإذااللهإن":قالرفعه-عنهاللهرضي-طالببيأبنعليئ

الأمينالروجلجنةاأهللىإبعثالنار،النارهلو،لجنةالجنةا

لىإتزوروهأنويامركم،السلاميقرئكمربكمإن!لجنةاأهليا:فيقول

،والياقوتالدروحصباؤه،المسكتربته،لجنةاأبطحوهو،لجنةافناء

مستبشرينلجنةاأهلفيخرجالزمرد،وورقه،الرطبالذهبوشجره

موعدوهو،وجههلىإوالنظر،اللهكرامةوئم،يجمعهمفثم،مسرورين

ويكسون،والشربوالاكل،،السماعفيلهماللهفيأذنلهم،أنجزهالله

ربكموعدكمممابقيهل!اللهأولياءيامناد:يناديئم،الكرامةحلل

لىإالنظرإلاشيءبقيفماوعدنا،ماأنجزناوقدلا،:فيقولونشيء؟

حجابيارفع!جبريليا:فيقولحجب،فيالربلهمفيتجلى،وجهه

فينظرون،الاوللحجابافيرفع:قال.وجهيلىإينظرواكي؛لعبادي

!عبادييا:الربفيناديهمسجدا،لهفيخرون،الربنورمننورلىإ

فيرفع،ثوابدارهيإنما،عملبدارليستفإنها؛رووسكمارفعوا

حامدينللهفيخرون،جلوأعظمهوأمرافينظرون،الثانيالحجاب

إنماعمل،بدارليستإنها،رووسكمارفعوا:الربفيناديهم،ساجدين

ينظرونذلكفعند،الثالثالحجابفيرفع.مقيمونعيم،ثوابدارهي

ما!سبحانك:وجههلىإينظرونحينفيقولون،العالمينربوجهلىإ

وجهيلىإالنظرمنأمكنتكمكرامتي:فيقول،عبادتكحقعبدناك

سكنني!لمنطوبى:فتقول،تتكلمأنللجنةاللهفيأذن.داريوأحلتكم
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لى:تعااللهقولوذلك!لهاعددتلمنوطوبى!فيئيخلدلمنوطوبى

يومزناضر"!>وصه:لىتعاوقوله2[9الرعد/1(مابوح!نلهم>طوب

.[32-22/مةلقيا1(ظرناإكركا

:قال-عنهاللهرضي-موسىأبيحديثمن)1(الصحيحينوفي

وماوحليتهما،انيتهما،ذهب،ب[]161منجنتان":ع!ي!اللهرسولقال

القومبينومافيهما،وماوحليتهما،أنيتهما،فضة،منوجنتانفيهما،

".عدنجنةفيوجههعلىالكبرياءرداءالاربهمالىينظرواأنوبين

بنجريرحدثنا،الربيعابوحدثنا)2(:الدارميسعيدبنعثمانوذكر

كعب،عن،الحارثبناللهعبدعنزياد،أبيبنيزيدعنالحميد،عبد

ماعلىطيبافزادت!لاهلكطيبي:قالإلالجنةالىإاللهنظرما:قال

لىإمقدارهفييخرجونإلاالدنيافيعيداكانيوممنوما،كانت

وتسفي،إليهفينظرون،لىوتعاتباركالربلهمويبرز،لجنةارياض

شيئا-لىوتعاتبارك-ربهميسالونفلا،والمسك،بالطيبالريحعليهم

منعليهكانواماعلىازدادواوقداهلهملىإفيرجعون،أعطاهمإلا

ضعفا.سبعينلجمالواالحسن

.(081)مسلمو،(7954)ريلبخاا(1)

)573(،الشريعةفيالاجريايضاوأخرجه2(.10)صالجهميةعلىالردفي)2(

ضعيف.وهوزياد،أبيبنيزيدإسنادهوقي2(.1)صلجنةاصفةفينعيموأبو
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بنثويرحدثنا،إسرائيلعنشبابةأخبرنيحميد)1(بنعبدوقال

اللهرسولقال:يقول-عنهمااللهرضي-عمرابنسمعت:فاختةأبي

وسرره،ونعيمه،خدمهالىينظرمنمنزلةالجنةأهلأدنىان":لمجيم

وعشية"،غدوةوجههلىاينطرمناللهعلىوأكرمهم،سنةألفمسيرة

رواه23[-22/]القيامةيومؤناضر"!الىركاناظر!(وصه>:لايةاهذهتلاثم

عنه.جامعهفي)2(الترمذي

عنهما-اللهرضي-عمرابنعن)3(الدارميسعيدبنعثمانوذكر

مبلغ،كلالنعيممنهمبلغاذاالجنةأهلان":قالع!ممالنبيلىإرفعه

فنظروا-وتعالىتبارك-الربلهمتجلىمنه؛أفصلنعيملاأنوظنوا

وجهلىإنظرواحينعاينوهنعيمكلفنسوا،حمنالروجهلىإ

."حمنالر

لىركايومهذصناضر"!>وصه:لىتعاقولهفيالبصريلحسناوقال

سبحانه--إليهبالنظرلىوتعاتباركحسنها:قال-23[22القيامة/1<ناظزه

)981(.مسندهمنالمنتخبفي()1

المستدركفيلحاكموا64(،،13)2/أحمدأيضاوأخرجه0333(.)برقم)2(

ضعيف.وهوثوير،إسنادهوفي(.2905.015/)

وأخرجه(.22)9المريسيبشرعلىوالرد(،)918الجهميةعلىالردفي)3(

متهم.وهوالكديمييونسبنمحمدإسنادهوفي(،1)39الرويةفيالدارقطني
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وجل.عزربهالىإتنظروهيتنضرأنلهاوحق

المعرفة-:قالأو-المحبةلاهليكنلملو:الدارانيسليمانأبوقال

بها.لاكتفوا[23-22/]القيامةيومؤناضربر!كربهاناظر!(وصه>:لايةاهذهلاإ

المسيب،بنسعيدعن،الزهريحديثمن)1(النسائيوذكر

نرىهل!اللهرسولياقلنا::قال-عنهاللهرضي-هريرةابيعنأ[]162

غيملايومفيالشصسرؤيةفيتضامون"هل:قال؟القيامةيومربنا

سترون"فإنكم:قاللا!قلنا:فيها؟"غيملاالبدرليلةالقمروفيفيه،،

تعرفهل!يعبد:فيقول،محاضرةليحاضرهأحدكمانحتىربكم

صرتتيبمغفر:فيقوللي؟تغفرألم!رب:فيقولوكذا؟كذاذنب

هذا".الى

عطاءعن،اسلمبنزيدعن،مالكحديثمن)2(الصحيحينوفي

اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-الخدريسعيدبياعنيسار،ابن

ربنا،لبيك:فيقولون!الجنةأهليا:الجنةلاهليقولتعالىاللهان":ع!ي!

لالناوما:فيقولون؟رضيتمهل:فيقول!يديكفيلخيروا،وسعديك

اعطيكمألا:فيقول!خلقكمنأحداتعطلمماأعطيتناوقد،نرضى

صحيح.واسناده)7763(.الكبرىالسننفي(1)

.(822)9ومسلم7(،456،815)9البخاري(2)
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:فيقول؟ذلكمنأفضلشي؟وأي!ربيا:فيقولون؟ذلكمنأفصل

أبدا".عليكماسخطفلا،نيرضواعليكمأحل

عننيالبناثابتحديثمن1(والمسانيد*،والسنن،الصحيحوقي

:قاللمجمالنبيعن-عنهاللهرضي-صهيبعن،ليلىبيابنالرحمنعبد

موعدااللهعندلكمإن!الجنةأهليامناد:نادى؛الجنةالجنةأهلدخلإذا"

موازيننا،ويثقلوجوهنا،يبيضألم!هو؟ما:فيقولون.ينجزكموهأنيريد

فوالله!،إليهفينظرون،لحجابافيكشفالنار؟منيجرناو،الجنةويدخلنا

".لأعينهمأقرولا،إليهالنظرمنإليهمأحبشيئااللهأعطاهمما

كنا:قال،اللهعبدبنجريرحديثمن>2(البخاريصحيحوفي

سترونانكم":فقالالبدر،ليلةالقمرلىإنظرإذع!ب!مالنبيعندجلوسا

تغلبواألااستطعتمفإن،رؤيتهفيتضامونلاالقمرهذاترونكمارممم

فافعلوا".غروبها؛وقبل،الشمسطلوعقبلصلاةعلى

الليثي،يزيدبنعطاءعن،الزهريحديثمن>3(الصحيحينوفي

نرىهر!اللهرسولياقالوا:الناسأن-:عنهاللهرصد-هريرةأبيعن

ماجهوابن)2552(،لترمذيو333(،4،332/)حمدوأ(،181)مسلمأخرجه(1)

187()5

)633(.مسلمايضاخرجهو(،أخرىومواضع7434)برقم2()

.(821)ومسلم7(،4)37البخاري)3(
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القمرفيب[]162تضارونهل":ع!يماللهرسولفقال؟القيامةيومربنا

ليسالشمسفيتضارونفهل":قال!اللهرسوليالاقالوا:البدر؟"ليلة

وفي"كذلكترونهفانكم":قال!اللهرسوليالاقالوا:؟"سحابدونها

رؤيتهما".فيتضارونكماالاربكمرؤيةفيتضارونلافانكم":لفظ

عنمحمدبنالعزيزعبدحدثنا،قتيبةحدثنا)1(:الترمذيوقال

نأ-:عنهللهرضي-هريرةبيأعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاء

ثمواحد،صعيدفيالقيامةيومالناساللهيجمع":قال!ي!اللهرسول

إنسافيكلليتبعالا:فيقول-لىوتعاتبارك-لمينالعاربعليهميطلع

التصاويرولصاحب،صليبهالصليبلصاحبفيمثليعبد،كانما

ويبقى،يعبدونكانوامافيتبعون،نارهالنارولصاحب،تصاويره

ألا:فيقول-لىوتعاتبارك-لمينالعاربعليهمفيطلع،المسلمون

منكاباللهنعوذ!منكباللهنعوذ!منكباللهنعوذ:فيقولون؟الناستتبعون

ثم،يتوارىثم.ويتبتهميأمرهمثمربنا،نرىحتىمكانناهذا!ربناالله

نعوذ!منكباللهنعوذ:فيقولون؟الناستتبعونألا:فيقول،عليهمبطلع

".ويثبتهميامرهموهوربنا،نرىحتىمكانناوهذاربنا،الله!منكبالله

ليلةالقمررؤيةفيتضارونوهل":قال!؟اللهرسوليانراهوهلقالوا:

تلكرؤيتهفيتضارونلافإنكم":قال!اللهرسوليالا:قالواالبدر؟"

)2557(.برقم)1(
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ربكمأنا:فيقولنفسهفيعرفهم،بطلعثم،يتوارىثم":قال."الساعة

جيادمثلعليهفيمرون،الصراطويوضع،لمسلمونافيقوم!فاتبعوني

فيطرحالنارأهلويبقىسلم،سلم:عليهوقولهم،والركاب،الخيل

فيهايطرحثممزيد؟منهل:فتقول؟امتلأتهلفيقاذ:فوج،فيهامنهم

فيها؛أوعبواإذاحتىمزيد؟منهل:فتقول؟امتلأتهل:فيقالفوج

بعض،لىإبعضهافانزوى.قدمهفيها-وتعالىتبارك-الرحمنوضع

أتيالنار؛الناروأهل،الجنةالجنةأهلاللهأدخلفاذا.قطقط:وقالت

ثمالنار،وأهلالجنةأهلبينالذيالسور؛علىفيوقفملبيا،لموتبا

النار!أهليا:يقالثم،خائفينفيطلعون!الجنةأ[]163أهليا:يقال

النار:وأهلالجنةلأهلفيقال،الشفاعةيرجون،مستبشرينفيطلعون

الذيلموتاهو،عرفناهقد:وهؤلاءهؤلاءفيقولونهذا؟تعرفونهل

الجنة!أهليا:يقالثم.السورعلىذبحافيذبحفيضجع،بنا،وكل

".موتولا3،خلو!الناراهلوياموت،ولا3،خلو

الصحيحين،فيوأصله.صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال

أحداأنفلو")1(:للترمذيلفظوفيوأخصر.أجمعالسياقهذالكن

أهللماتحزنا؛ماتأحداأنولو،الجنةأهللماتفرحا؛مات

."النار

العوفيسعدبنعطيةإسنادهوفي.الخدريسعيدأبيحديثمن)2558(برقم(1)

.ضعيفانوهما،وكيعبنوسفيان

957



مالك،عنقرةأبيحديثمن)1(اسامةابيبنلحارثامسندوفي

رضي-اللهعبدبنجابرسمعت:قالالزبير،أبوحدثناسعد،بنزيادعن

القيامةيومكانإذا":يقول!اللهرسولسمعت:يقول-عنهماالله

قائلفيقول،الناساخرفجئنا،بإمامهمأناسيكلودعي،الأممجمعت

الأمةهذه:فيقال،الناسالينافيشرف:قال؟الأمةهذهمن:الناسمن

إنكممناد:فينادي.أفتهفيمحمدوهذامحمد،أمةهذه،الأمينة

أقربنكونحتىالناسرقابنتخطى،تيفنأ:قال.الأولونالاخرون

فيدعى،بإمامهمأناسكلالناسيدعىثم،منزلةتعالىاللهإلىالناس

نبيكم؟من:فيقالاليهود.نحن:فيقولون؟أنتممن:فيقالاليهود،

.التوراةكتابنا:فيقولون؟كتابكمما:فيقول.موسىنبينا:فيقولون

حوله:للملأفيقول.اللهونعبدعزيرا،نعبد:فيقولون؟تعبدونما:فيقول

:فيقولون؟أنتممن:فيقول،النصارىيدعىثم!جهنمفيبهماسلكوا

ما:فيقول.عيسىنبينا:فيقولون؟نبيكممن:فيقول.النصارىنحن

نعبد:فيقولون؟تعبدونما:فيقول.الانجيلكتابنا:فيقولون؟كتابكم

فيدعى.جهنمفيبهؤلاءاسلكوا:حولهللملأفيقول.والله،وأمه،عيسى

اتخذونيوأئىللئاسقفت>ءأنت!عيسى[ب1]63يا:لعيسىفيقول،عيسى

ماأنأقوللىيكونما>ستخنك:فيقول[611/]المائدة<اللهدونمنالهتن

منغريبوهو(.45)الرؤيةفيالدارقطنيوأخرجه،"الباصطبغية"فيأجدهلم(1)

..مالكحديث
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لعسليز>:قولهلى![611/]المائدة(علمتهفقدقلتموإنكنتبحقلىليس

،يعبدونكانواوما،بإمامهمأناسكليدعىثم[.181/المائدة1<طيهم

تقدمهمفليتبعه،الها؛يعبدكانمن!الناسايها:الصارخيصرخثم

ومنها:والقمر،الشمس:ومنها،لحجارةوالخشبا:منهالهتهم،ا

أنتم؟من:فيقول،عليهمفيقف،المسلمونيبقىحتى،الدجال

من:فيقول،داعيةوخيراسم،خير:قال!المسلموننحن:فيقولون

:فيقول!القران:فيقولون؟كتابكمما:فيقول!محمد:فيقولون؟نبيكم

ذلكسينفعكم:قال.لهشريكلاوحدهاللهنعبد:فيقولون؟تعبدونما

نااللهأتعرفون:فيقولوعدنا،الذييومناهذا:قالوا،صدقتمان

:فيقولون؟تروهلمو،تعرفونهوكيف:فيقول!نعم:فيقولون؟رأيتموه

ربناأنت:فيقولون،وتعالىتباركلهمفيتجلى:قال.لهعدللاأنهنعم

".باهلهالنوريمضيثمسجدا،لهيخرونو،أسماؤكتباركت

الزبير،أبيحديثمن-عنهاللهرضي-أحمد)1(الاماممسندوفي

:يقول!ماللهرسولسمعانه:فاخبرنيالورود،عنجابراسألت:قال

ومانها،باوثاالأممفتدعى،الناسفوقكومعلىالقيامةيومنجيء"

تنتطرون؟ما:فيقولذلكبعدربنايأتيناثم،فالاولالأولتعبد،كانت

قال،إليكننظرحتى:فيقولون!ربكمأنا:فيقولربنا،ننتظر:فيقولون

.(191)مسلمأيضاوأخرجه3534-6.34/(1)
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فيتبعونه".،يضحكلهمفيتجلى

موسىبيأبنبردةأباأن1(>الدارميسعيدبنعثمانردكر

الاشعريموسىأبوحدئنا:فقالالعزيز،عبدبنعمرأتىالاشعري

فيالقيامةيومالأمماللهيجمع":قال!ي!اللهرسولأن-:عنهاللهرضي-

كانواماقوملكلمثل؛خلقهبينيصاعانلهبدافاذاواحد،صعيد

مكادب،فيونحنربنا؛يأتيناثمالنار،يقحموهمحتىفيتبعونهم،يعبدون

[أ461]؟تنتطرونما:فيقول!المؤمنوننحن:فنقول؟أنتممن:فيقول

حدثتنا:فنقول؟رمممانهتعلموناينمن:فيقول!ربناننتظر:فنقول

عدللاأنهنعلم:فنقول؟تعرفونههل:فيقول-الرسلجاءتناأو-الرسل

منكمليسفانه!لمسلمينامعشرأبشروا:يقولثمضاحكا،لنافيتجلىله،

:بردةلابيعمرفقالنصرانيا"أويهودئا،النارفيمكانهجعلتوقدالاأحد

:قال!ي!؟!اللهرسولعنالحديثبهذايحدثموسىأباسمعتلقد،الله

غيرلمجيماللهرسولعنيذكرهأبيسمعتلقدهوإلاإلهلاالذيواللهإي

الاسلامفيسمعتماالعزيز:عبدبنعمرفقالئلاثا!ولا،مرتينولامرة،

منه.ليإاحبهوحديثا

خرجهو)93(.الرؤيةفيالدارقطنيأيضاخرجهو(.018>لجهمية1علىالردفي(1)

ضعيف،واسنادهمختصرا.54(0)مسندهفيحميدبنوعبد(،704)4/أحمد

ضعيف.وهوزيدبنعليفيه
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عطية،بنحسانحدثني:الاوزاعيحديثمن)1(الترمذيوفي

أبوفقال-عنهاللهرضي-هريرةأبالقيأنه:المسيببنسعيدعن

فقال،الجنةسوقفيوبينكبينييجمعأنلىتعااللهأسال:هريرة

أهلأن"!:اللهرسولأخيرني،نعم:فقال!؟سوقفيهاأوسعيد:

يوممقدارفيلهمفيؤذن،أعمالهمبفضلفيهانزلوادخلوها؛اذاالجنة

عرشه،لهمفيبرز،لىوتعاتباركاللهفيزورونالدنيا،أياممنالجمعة

نور،منمنابرلهمفيوضع،الجنةرياضمنروضةفيلهمويتبدى

ذهب،منومنابرزبرجد،منومنابر،ياقوتمنومنابرلؤلو،منومنابر

لمسكاكثبانعلىدنيء-فيهموما-أدناهمويجلسفضة،منومنابر

مجلسا".منهمأفصلالكرايسيأهلأنيرونماوالكافور،

:قال؟القيامةيومربنانرىوهل!اللهرسوليا:قلت:هريرةابوقال

:قاللا،:قلناالبدر؟"ليلةوالقمرالشمسرؤيةفيتمارونهل!نعم"

إلاأحدلمجلساذلكفييبقىولا،ربكمرؤيةفيتمارونلاكذلك"

!فلانبنفلانيا:منهمللرجليقولحتى،محاضرةتعالىاللهحاضره

الدنيا،فيغدراتهببعضفيذكرهوكذا؟كذا،عملتكذا،يومأتذكر

منزلتكبلغتمغقرتيفبسعة!بلى:فيقول!لي؟تغفرألمربيا:فيقول

فوقهم،منسحابةكشيتهمذلكعلىهمفبيناب[]164:قال.هذه

حديثهذا:الترمذيقال(.)4336ماجهبن1أيضاوأخرجه2(.45)9برقم(1)

ضعيف.لحديثفا.الوجههذامنإلانعرفهلاغريب
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ماإلىقوموا:يقولثمقط،شيئاريحهمثليجدوالمطيبا،عليهمفامطرت

بهحفتقدسوقاتيفنأ!اشتهيتممافخذوا،الكرامةمنلكمأعددت

يخطرولم،الاذانتسمعولم،مثلهلىإالعيونتنظرلممافيه،الملائكة

وفي،يشترىولاشيء،فيهيباعليساشتهينا،ماإلينافيحمل،القلوبعلى

الرفيعة،لمنزلةاذوالرجلفيثبلبعضا،بعضهمالجنةأهليلقىالسوقذلك

فما،اللباسمنعليهيرىمافيروعه-نيدفيهموما-دونههومنفيلقى

انلأحدينبغيلاأنه:وذلكمنه،أحسنعليهيتمثلحتىحديتهآخرينقضي

وأهلا!مرحبا:فيقلنأزواجنا،فتتلقانامنازلنا،لىإننصرفثمفيها،يحزن

انا:فيقول،عليهفارقتنامما"كثروالطيبالجمالمنبكوانجئت،لقد

انقلبنا".مابمثلننقلبأنويحقناالجبار،ربنااليومجالسنا

حدثنا،المصفىابنحدثنا)1(:مسندهفيسفيانبنيعقوبوقال

أبيه،عن،عليبنزيدعنخالد،بنعمروحدثناالعزيز،عبدبنسويد

اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليعن،جدهعن

ماوذكر"جمعةيومكلفيوتعالىتباركالربالجنةأهليزور":ع!يم

ثمحجابا،فيكشفون!الحجباكشفوا:لىتعااللهيقولثم:قال.يعطون

يروالموكأنهم-لىوتعاتبارك-وجههعنلهميتجلىحتىحجابا،

3[.هق/1مزلد<>ولدشا:وجلعزاللهقولوهو،ذلكقبلنعمة

بنعمروإسنادهوفي)852(."السنةاهلاعتقادشرح"فياللالكائيأخرجه(1)

.موضوعلحديثفا.بالكذبوكيعورماه،متروكالواسطيخالد
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اللهرضي-الحسنحديثمن)1(الدارميسعيدبنعثمانوذكر

علىونحنالقيامةيومربنايأتينا":قالانه!سممرسلا:النبيعن-عنه

صحيح.مرسلضاحكا"لنافيتجلى،رفيعمكان

حدثنا،عوانةابوحدثنا،موسىأبوحدثنا)2(:الدارميعثمانوقال

القيامة،يومالسماءيامراللهإن:قال،مزاحمبنالضحاكحدثنا،الأجلح

الثانيةالسماءيامرثمفيها،ومنبالأرضفيحيطونفيها،بمنفتنشق

احاطواقدصفوفسبعةفيكونونأ[]165-سمواتسبعذكرحتى-

ومعه،وجمالهبهائهفي-جلالهجل-الأعلىالملكينزلثم،بالناس

الملائكة.منشاءما

وكان-الدمشقيخالدبنهشامحدثناسعيد)3(:بنعثمانوقال

مولىاللهعبدبنعمرحدثناسابور،بنشعيبمحمدبنحدثنا-ثقة

ع!ي!:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-مالكبنانسعن،غفرة

هذهما:فقلتسوداء،ممتةفيها،مر%كفهوفي،جبريلنيجاء"

.()913الجهميةعلىالردفي(1)

.(1)43الجهميةعلىالردفي)2(

4228(،،4)980يعلىأبوخرجهو(.41،186)4الجهميةعلىالردفي)3(

ابنقال)65(.الرويةفيوالدارقطني6731(،)الاوسطالمعجمفيوالطبراني

غفرةمولىعمر:بياقال":لحديثاذكرمابعد(1)16المراسيلفيحاتمأبي

بطرقه.صحيحلحديثوا."مالكبنانسيلقلم
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لكهدىفتكونربك،اليكبهاأرسل،الجمعةهذه:قال!ياجبريل؟

أنتمكثير،خيرفيهالكم:قالفيها؟لناوما.فقلت.بعدكمنولأمتك

يصلي،،مؤمنعبديوافقهالاساعةوفيها،القيامةيومالسابقونالاخرون

لهذخرالابقسملهليسخيراولا،أتاهالاقسملههوخيرااللهيسال

أكثرعنهدفعالاعليهمكتوبهوماشرمنباللهيستعيذولامنه،أفصل

القيامة،تقوميومالساعةهذه:قالالسوداء؟النكتةماهذه:قلت.منه

يومتسمونهولم:قلتالمزيدهيومعندنانسميهونحن،الأيامسيدوهو

مسكمنأفبحوادياالجنةفياتخذربكلأن:قال!؟جبريليالمزيدا

الىعرشهعنالجبارهبط؛الاخرةأياممنالجمعةيومكانفاذا،أبيض

عليهايجلسنور،منبمنابرالكرسيحفوقد،الواديذلكالىكرسيه

يحفواحتى،الغرفأهليجيءثم،القيامةيوموالشهداء،الصديقون

أنا:فيقول-لىوتعاتبارك-والاكرامالجلالذولهميبدوثمبالكثيب،

كرامتي،داروأحللتكم،نعمتيعليكموأتممت،وعديصدقتكمالذي

الرضا،علىلهمفيشهد!عناالرضانسأل:بأجمعهمفيقولون!نيفسلو

ثم،منهمعبدكلنهمةتنتهيحتىفيسألونه!سلوني:لهميقولثم

جلاله-جل-الجبارفيرجع!رضينا!ربناحسبنا:فيقولون!نيسلو:يقول

رأت،عيقلاماالجمعةيوممنشراقهمابقدرلهمفيفتح،عرشهالى

الغرفأهلويرجعبشر،قلبعلىخطرولاب[]165،سمعتأذنولا

وزمردةحمراء،وياقوتةبيضاء،لولوةمنغرفةوهي،غرفهمالى

فيهامتدليةأنهارها،فيهامطردةوصم،ولاقصثم،فيهاليسخضراء،
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منهمأحوجيوملىإفليسواومساكنها،وخدمها،أزواجها،فيهالمارها،

".ورضواناربهممنفضلاليزدادوا؛لجمعةايوملىا

ومن،اليقظانأبيعميربنعثمان:منهم،جماعةأنسعنرواه

فيأحمدالامامبناللهوعبد)1(،مسندهفيالشاقعيرواهطريقه

لحكمابنوعلي،عديبنوالزبير،صالحأبو:ومنهم")2(،السنة"

كلهم،بريدةبناللهوعبد،الرقاشيويزيدعمير،بنالملكوعبد،البناني

فيمسندهفيالشافعيوزاد،الحفاظمنجماعةوصححهأنس،عن

عثمانوساقه."العرشعلىربكمفيهاستوىالذياليوموهو":اخره

تباركربهملهميتجلىثم"بعضها:فيوقالطرق،منشيبةابيبن

نعمتي،عليكمتممتو،وعديصدقتكمالذيأنا:فيقول،لىوتعا

معهويرتفع،كرسيهعلىيرتفع"ثم:قالأنلىإ"كرامتيمحلوهذا

".غرفهملىإالغرفأهلويرجعوالشهداء،،والصديقون،النبيون

الزبير،أبيعن،حيانبنمقاتلعن)3(،الزبرقانبنمحمدوروى

الجنةأهلإن":!ي!اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-جابرعن

وذلكالدنيا،فياليهميحتاجونكما،الجنةفيالعلماءلىإليحتاجون

تحريف.وهو،""عثمانبدل""عبيداللهوفيه(.السنديترتيبإمن1/621-271(11

21)1/052-152.

ذكرهبعد(31437/الميزانفيالذهبيقالعمرو،بنمجاشععنهروى31(

.موضوعهذا:للحديث
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وما:فيقولونتمنوا!:لهمفيقول،جمعةكلفيربهميزورونأنهم

تمنوا:لهمفيقالأعطيتنا؟ماوأعطيتنا،الجنةأدخلتناوقد،نتمنى

لجمعة.اقصةفيلحديثاوذكرالعلماء"الىفيلتفتون

حذيفةعن،وائلبيأعن،الاعمشحديثمن)1(مندهابنوروى

:يقولوفيهابطولها،لجمعةاقصةع!ممالنبيعن-عنهاللهرضي-

اللهفيكشف!اليكننطرلمينالعاربوجهكأرنا:فيقولون!سلوني"

".اليهفينظرونلهم،ويتجلى،الحجبتلكوتعالىتبارك

حدثانه:القرظيكعببنمحمدعن)2(الدارميعثمانوذكر

اقبلوالنار؛لجنةاأهلمناللهأ[]166فرغإذا:قالالعزيز،عبدبنعمر

درجة،أولفيلجنةاأهلعلىفيسلم،والملائكةالغماممنظللفي

رتقولاقنسغ>:القرانفيوهذا:القرظيقال.السلامعليهفيردون

حتىدرجهمفيذلكبهميفعل!سلوني:فيقول58[يس/1<رحيم

إليهم.الملائكةتحملها،اللهمنالتحفتاتيهمثم،عرشهعلىيستوي

لاأنهمالعابدونعلملو:لحسناعنزيدبنالواحدعبدوقال

حسانبنهشاموقالالدنيا.فيأنفسهملذابت،الاخرةفيربهميرون

.متروكوهو،مطيببنالقاسمإسنادهوفي(.092-288)7/البزارأخرجه(1)

.(01/224)الزوائدمجمع:انظر

0(1)46الجهميةعلىالردفي)2(
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لجنة.انعيمنسوارأوهفاذا،لجنةالاهليتجلىلىوتعاتباركأنه:عنه

الشاعر)1(:قال،المحبينصبرالصبرأعجب

يحمدلافانهعليكإلاكلهاالمواطنفييحمدوالصبر

:قال؟الصابرينعلىأشدالصبرأي:فقال،الشبليعلىرجلوقف

فالصبر:قاللا!:قال.للهالصبر:فقاللا!:السائلفقال.اللهفيالصبر

الشبليفصرخ.اللهعنالصبر:قالهو؟فما:قاللا!:قال.اللهمع

الشاعر)2(:قال.تزهقروحهكادتصرخة

محمودالاشياءسائرفيوالصبرعواقبهفمذمومعنكوالصبر

لحبوا،طاعتهلىإيحرككوالرجاء،معصيتهعنيبعدكلخوفا

لاإليهالمشتاقينقلوبأن-سبحانه-اللهعلملماشوقا.إليهيشوقك

لى:تعااللهفقال،لقلوبهمسكناللقاء؛أجلالهمضرب؛بلقائهإلاتهدأ

.[5:لععكبوت]<لالقالئهجلفإنللهيرجوالقامنكان>

غدا)3(تحبمنتلقىلعلكاصبرفرقتهطولمنشوقهشكامنيا

هدىالغرامنارعلىتلقىعساكمجتهداالشوقبنارإليهوسر

إليه.شوقازاد؛محبوبهمنقربكلماالصادقالمحب

)4(الخياممنالخيامدنتإذايوماالشوقيكونماعظمو

البيت.سبق)1(

8(.40/)الدينعلوموإحياء(،186)صالقشيريةالرسالةفيالبيت2()

033(.)صالقشيريةلرسالةفيالاولالبيت)3(

البيت.سبق)4(

958



رؤيتهلهأحدثت،محبوبهعلىالمحبب[]166بصروقعكلما

شوقه.علىشوقا

مشتاقا)1(الطرفإليهيعودحتىيبصرهحينعنهالطرفيرجعما

إلاطريقالهيجدلم؛الكونفيطرفهسافرإذاالصادقالمحب

حسير.وهوخاسئاإليهرجع؛عنهبصرهانصرففإذا،محبوبهعلى

غريقالدموعفيعينيوإنسانوينثنيالانامفيطرفيويسرح

طريقعليكإلاأحدعلىلهوماإليكمردودافيرجع

رأندمنحدئني.محبوبهمعبسرهحلوتهالمحبلعينشيءأقر

الصعداء،تنفسأصحر؛فلما،بكرةالبريةلىإخرج،أمرهعنفوانشيخنا

الشاعر)2(:بقولتمثلئم

خاليابالسرالقلبعنكأحدثلعلنيالبيوتبينمنخرجو

والمبادرة،محبوبهرضافيالعجلةعلىالمحبيحملالشوق

لموسىعنقؤمكأغخرَوما!>.تلفهفيهاكانولوالفور،علىإليها

قال8[4-83/]طه(لزضىإلكرلسهوعقتثرىفىاؤلاءهملقا!

426(،)6/العقدفينسبةوبلا257(.)صنه1ديوفيس1نولابيالميت()1

32(.5)صلموشىوا

البيت.سبق)2(
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1(.الرضا)بلفطفستره،إليكشوقاأراد:بعضهم

وصالكمنلنامدنأولكرضاآنهأعلمالنارفيطأقلتولو

ضلالكمنضلةأوليمنكهدىفوطئتهانحوهارجليلقدمت

زيالكمنخشيةعينيورقراقالحشاعلىبكفيإمساكيليهنك

ببالكخطرتأنيسرنيلقدبمساءةنلتنيأنساءنيوإن

إلاسرورلهيتملاالمحبأنالصادقةالمحبةعلاماتمن

)2(.منغصكلهفعيشه؛غيبتهعنهغائباداموما،بمحبوبه

[أالسرور]167يتمبكمإلاليسولكنالسرورأكملفينحن

حضورونحنغيبانكموديأهليافيهنحنماعيب

اخر)3(:وقال

السرورابهعدمتفقد!دالجدبالعيدسرهمن

حضوراأحبابيكانلولييتمالسروركان

يجها.وتخرالأبياتتقدمت(1)

82(.11/)المجالسوبهجة3(،10)3/بالوفياتالوافيفيللمهديالشعر)2(

331(.)صالقشيريةالرسالةفيوهو

ومن5(،00)صالخاصخاصفيالقاضيبحربنسلامةالفرحلأبيالبيتان)3(

لمنتحلو(،1101/)الدهريتيمةفينسبةوبلا(.501)صالمطربعنهغاب

331(.)صالقشيريةالرسالةفيوهما(5220)ص
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)1(.المحبوبلقاء:لقال؟تتمنىما:الدوامعلىللمحبقيللو

حالياالنورمنوبستاناأنيقاالندىطلهمنزلانزلناولما

الامانيافكنتفتمنينامنىوحسنهالمكانطيبلناأجد

إذا؛العارفمقامأجلالشوق:يقولالسريسمعتالجنيد:قال

إليه.يشتاقعمنيشغلهماكلعنلها؛بالشوقتحققواذا،فيهتحقق

بنيلشبانقل-:السلامعليه-داودلىإلىتعااللهأوحى:وقيل

هذاما؟إليكممشتاقناو،بغيرينفوسكمتشغلونلم:إسرائيل

بهم،ورفقي،لهمانتظاريكيفعنيالمدبرونيعلمولولجفاء؟ا

منلهمأوصاوانقطعت،ليإشوقالماتوا؛معاصيهملتركمحبتيو

علي؟!للمقبلينإرادتيفكيف،عنيللمدبرينإرادتيهذه.محبتي

؟المحبوبلقيإذاالمحببكاءيكونشيءأيمنالجنيد:وسئل

ولقد:قال.إليهالشوقشدةمنووجدا،بهسروراذلكيكونإنما:فقال

والزهرة78(،)2/تمامأبيحماسةفيالزهريالرحمنعبدبنبكرلابيالبيتان(1)

،(2691/)البصريةلحماسةوا(،1/624)السعديةوالتذكرة378(،/1)

،(1/221)المجالسوبهجة262(،/1)الاخبارعيونفيأسماءبنولمالك

والمطرباتالمرقصاتوعنوان343(،)صالقلوباعتلالقيفروةأبيولابن

والصناعتين(،291)صالزجاجيالقاسمأبياخبارفينسبةوبلا28(،)ص

236(.)صالصبابةوديوان77(،)ص
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!واوجداهالاخر:وقال!واشوقاه:أحدهما:فقالتعانقا،أخوينأن:بلغني

الفرحأهلهافأظهرالسفر،منفقدم،غائبلهاعجوزوكانت

ذكرني:فقالتالبكاء؟ماهذالها:فقيل،تبكيفجعلتبه،والسرور

الله.علىالقدوميومالفتىهذاقدوم

تحركفإذا،اللهبنورمنورةالمشتاقينقلوب:المحبينبعضوقال

سبحانه-اللهفيعرضهم،والارضالسماءمابينالنورأضاء؛اشتياقهم

أشهدكم،لي!المشتاقونهؤلاء:فيقول،الملائكةعلى-لىوتعا

اشوق!إليهمنيأ[ب]167

فصل

الدارنيسليمانأبوسئل-:اللهرحمه-)1(الحواريأبيابنقال

؟-وجلعز-اللهلىإبهيتقربماأقربما-:حاضروأنا،اللهرحمه-

يطلعأن:إليهبهيتقربماأقربهذا؟عنيسألمثلي:قالثم،فبكى

هو.إلاوالاخرةالدنيامنتريدلاوأنتقلبكعلى

سوىماوإخراجبالسرائر،العنايةهو:النسكمعاذ:بنيحعوروقال

القلب.منالله

77(.)صالهوىذمفيكلهاالتاليةالاخبار(1)
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فيهايطلع-سبحانه-واللهإلاساعةمنما:اللهعبدبنسهلوقال

وقال.إبليسعليهسلطغيرهفيهرأىقلبفأيالعباد،قلوبعلى

شيءكلقلبهعنبعد؛منهقريبا-وجلعز-اللهلىإنظرمن:سهل

أسلمومن-لىوتعاسبحانه-اللهارضاهمرضاتهطلبومن،اللهسوى

ناقلبعلىحرامايضا:سهلوقال.جوارحهاللهتولى؛اللهلىإقلبه

يدخلهأنقلبعلىوحرام،اللهغيرلىإسكونوفيه؛اليقينرائحةيشم

:فقال؛الأعمالأفصلعنبعضهموسئل.اللهيكرهمماشيءوفيهالنور؛

سلم:وقال-.وجلعز-اللهسوىشيءٍإلىالالتفاتعنالسررعاية

العجائب.لرأيتم؛عليهأقبلتملوبعض،علىبعضكمقبلو،تركتموه

فصل

لهذامحبة؛الفواحشتركعنالدنيةهمتكتقاصرتفإن

وصفهناللاتيللنساءمحبةفاتركها؛هناكولست،الأعلىالمحبوب

وقد،المأوىجنةفيوصالهنلىإداعيارسولهوبعث،كتابهفيالله

عنهن،همتكتقاصرتفإن.وصالهنولذة،صفاتهنبعضلذكرتقدم

فكن؛عليهنهاهناماإيثارلىإنفسكودعتك،لخطبتهنكفؤاتكنولم

تختلف،العقوباتأنواعلمحذر.علىوالاجلةالعاجلةعقوبتهمن

بينهما.العاصيعلىاللهيجمعوتارةتؤخر،وتارة،تعجلفتارة

بموتالعقوبةودونها:،الايمانبسلبالعقوبةالعقوباتشدو

منه،والمناجاةوالدعاء،أ[]168،والقراءةالذكر،لذةمحوو،القلب
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بها،القلبيمتلئأنلىإالظلمةدبيبفيهالقلبعقوبةدبتوربما

وأهونالدنيا،فيبالبدنواقعاكانماالعقوبةهونو،البصيرةفتعمى

البصر،فيأو،البصيرةفيالنظرعقوبةكانتوربما،بالمالوقعمامنها

فيهما.أو

نعمتي،فيأقلبككنتإذا!ادمابن:لىتعااللهيقول:الفضيلقال

!ادمابن.معاصيكبينأصرعكلئلافاحذر،معصيتيفيتتقلبوأنت

نسيتك،نسيتنيوان،ذكرتكذكرتنيإنانك،شئتحيثونم،اتقني

لك.لا،عليكفيهاتذكرنيلاالتيوالساعة

بعمللىتعااللهبارزتتكونأنيؤمنكماأيضا:الفضيلوقال

علقمةوقال؟تضحكنتو؛المغفرةأبوابعنكفأغلق،عليهمقتك

ساعدهفوضع،امرأةساعدلهبرقإذ؛بالبيتيطوفرجلبينامرثد:بن

،الشيوخأولئكبعضفاتىساعداهما،فلصقت،بهفالتذساعدها،على

ألاالبيتربفعاهد،فيههذافعلتالذيالمكانلىإارجع:فقال

عنه.فخلي،ففعلتعود،

فينوراللحسنةإن-:عنهماللهرضينس!-و،عباسابنوقال

فيومحبة،الرزقفيوسعة،البدنفيوقوة،الوجهفيوزيناً،القلب

فيووهنا،الوجهفيوشيناً،القلبفيظلمةللسيئةوان.الخلققلوب

الخلق.قلوبفيوبغضة،الرزقفيونقصا،البدن

:سليمانبنالمعتمروقال.أذلهإلاعبداللهعمىما:الحسنوقال
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مذلته.وعليهفيصبحالسر،فيالذنبليصيبالرجلإن

لعصمهم.؛عليهعزواولو،فعصوه،عليههانوا:الحسنوقال

ناسرهمن:ويقول،المجالسعلىيدورالاعرابمنشيخوكان

الله.فليتق؛العافيةلهتدوم

كدركدرومن،لهصفيصفامن)1(:الدارانيسليمانابووقال

كفي؛نهارهفياحسنومن،نهارهفيكفي،ليلهفياحسنومن،عليه

قلبه.بهايعذبأناكرمفالله؛قلبهمنشهوةللهتركومن،ليلهفي

)2(:معاويةلىإ-عنهااللهرضي-المؤمنينأمعائشةب[]168وكتبت

ذاما.الناسمنحامدهعاد؛اللهبمعصيةعملإذاالعاملفانبعد،اما

فيلهفيجد،الذنبليذنبالرجلإندثار)3(:بنمحاربوقال

وهنا.قلبه

مطير)4(:بنالحسينوقال

تستعيرهابعدهانفسلكفماكثيرةامورعناكرمونفسك

256(.)9/الاولياءوحلية(،185)صلهوىاذمانظر:(1)

5(821)صالسابقلمصدراانظر:()2

.(183)صلهوىاذم)3(

يجهما.وتخرالبيتانسبق)4(
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مريرهاويبقىتفنىحلاوتهفإنمالحراماالامرتقربولا

*1(:البيتينبهذينيتمثلالثوريسفيانوكان

والعارالاثمويبقىلحرامامنصفوتهانالممناللذاذةتفنى

الناربعدهامنلذةفيخيرلامغبتهافيسوءعواقبتبقى

فصل

كلمالحرامباالمعلقوالقلب،العملجنسمنلجزاءاأنواعلم

وفيالبرزخفيجزاوهيكونولهذا،إليهعادمنه؛ويخرج،يفارقهأنهم

هكذا.الاخرة

صحيحفيالذيجندببنسمرةحديثطرقبعضوفي

ني،أتيارجلان:الليلةرأيت":قاللمجي!النبيأن*2(:البخاري

أعلاهالتنور،بناءمثلعلىمبنيبيتفاذامعهما،فانطلقتني،فأخرجا

أوقدتفإذا،عراة4ونسارجالفيهنار،تحتهيوقد،وامعوأسفلهضيق،

فقلت:فيها،رجعواخمدتفإذايخرجوا،أنيكادواحتىارتفعواالنار؛

فيقلوبهملحالالعذابهذامطابقةفتأمل".الزناةهم:قالهؤلاء؟ما

الشهوةنارتنورمنوالخروج،والاقلاعبالتوبةهمواكلمافانهالدنيا،

.يخرجونكادواأنبعدوعادوا،فيهأركسوا؛التوبةفضاءلىإ

)1(سبقا.

)4707(.برقم)2(
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همواكلماوكانوا،وضيقهوالشركالكفرسجنفيالكفاركانولما

حوافرهم؛علىرجعوا؛وروحهوسعتهالايمانفضاءلىإمنهلخروجبا

يخرصأاقأرادوأ>لما:لىتعااللهقال،كذلكالاخرةفيعقوبتهمكانت

أرادوا3ن!ائآ>اخر:موضعفيوقال02[]السجدة/عيدوافيها(مئها

لفسوقوا،صيلمعاوالكفرفا[22/لحجا1<فيهاغضاعيدوامنمتهايخرجوا

نفسهعليهابتمنه؛يخرجانالعبدعزموكلما،غمومكلهأ[]916

منيخرجلمفإن،يموتحتىذلكغمفييزالفلاومالفه،وشيطانه

منخرجوإن،القيامةوفي،البرزخفيغمهفيبقيالدنيا؛فيذلكغم

هذهفياللهعنالعبدحبسفما،هناكمنهخرجهاهنا؛وضيقهغمه،

بهمعذباقلبهكانكماهناكبهمعذباوكان،الموتبعدعنهحبسهالدار

وإنماالدار،هذهفيلذةفيوالظلمةوالفجرةالفساقفليسالدنيا،في

وموتالشهوةسكرولكن،القيامةوفيالبرزخوفيفيهامعذبونهم

ماوبينبينهمحيلفإذا،لمبالأالشعوروبينبينهمحالالقلوب

الموتبعدفيهايعملوصارالشديد،الالمنفوسهمأحضرت؛يشتهون

لاأنهاغير،أرواجهمتاكلفالالام.لحومهمفيالدوديعملمانظير

جسومهم.ياكلوالدود،تفنى

عبدالكريم،بنإسماعيلحدئنا-:عنهاللهرضي-1(احمد)الامامقال

المعروقة.كتبهفيالنصأجدلم(1)
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حزقيلكان:قال،منبهبنوهبحدثني،معقلبنالصمدعبدحدثني:قال

له:فقيل،أمواتبقوممرأنه:وفيهطويلا،حديثافذكر،ملك5فأتاقائما،

لمافقالوا:؟كنتمفيمسلهم:فقال،لهاللهفأحياهم،فدعاهم!ادعهم

وخذوا،أعمالكمهلموا:فقالميكائيل:لهيقالملكا،لقيناالحياةفارقنا

بعدكم،كائنهووفيمن،قبلكمكانوفيمنفيكمسنتنافذلك،أجوركم

أجسادنا،علىالدودفسلط،الاوثاننعبدفوجدوناأعمالنا،فيفنظروا

الاجسادوجعلتأرواحنا،علىالغموسلطل!عتأالأرواحوجعلت

دعوتنا.حتىمعذبةكذلكتزلفلم،لمتأ

!!!
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والعشروقالسابحالباب

حلالالهفبدلحراما،محبوبهتركفيمن

منهجراللهأعاضهأو

خيرااللهعوضهشيئا؛للهتركمنان:وقاعدته،البابهذاعنوان

واختار،للهالعزيزامرأة-السلامعليه-الصديقيوسفترككما،منه

يتبوأالارضفيمكنهأن:اللهب[]916فعوضه،الفاحشةعلىالسجن

،الحلالالوصلفيراغبة،سائلة،صاغرةالمراةتتهويشاء،حيثمنها

تريدين.كنتمماخيرهذا:قالبهادخلفلمافتزوجها،

فيمكنهأن:السجنضيقعلى-سبحانه-اللهجزاهكيفوتأمل

المرأةوأقرت،وامرأتهالعزيز،لهذلويشاء،حيثمنهاينزلالارض

يوملىإوحديثاقديماعبادهفيلىتعاسنتهوهذه،ببراءتهوالنسوة

القيامة.

التيالخيل-والسلامالصلاةعليهما-داودبنسليمانعقرولما

عنهااللهأعاضهلله،غضباالشمسغابتحتىالعصرصلاةعنشغلته

أراد.حيثمتنهاعلىعسكرهوهويركبالريح

شيءأحبهيالتيوطانهمو،للهديارهمالمهاجرونتركولما

وغربها.الارضشرقوملكهمالدنيا،عليهمفتحأناللهاعاضهمإليهم

مثلهاللهلاتاه؛للهالمعصومالمالسرقةوترك،السارقاللهاتقىولو
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لامنحئثوليززقه!ئحعلله-نحرجاللهايتق>ومن:لىتعالقا.حلالا

لامابتركاتقاهإذاانه-:لىوتعاسبحانه-فأخبر-3[2:]الطلاق(تحشا

ذلكركوبتركلوالزانيوكذلك،يحتسبلاحيثمنرزقه؛لهيحل

حلالا.منهخيرهوماركوباو،بركوبهاللهلاثابه؛للهحراماالفرج

إسحاقبنالرحمنعبدحدثنا،هشيمحدثنا1(:أحمد)الامامقال

عنهما-اللهرضي-اليمانبنحذيفةعن،صلةعندثار،بنمحاربعن

ابليسسهاممنسهملمرأةاالىالنطر":ع!يماللهرسولقال:قال

".قلبهفيحلاوتهيجدايمانااللهأثابه؛اللهخوفتركهمن،مسموم

حدثنا،يونسبناللهعبدبناحمدحدثناشبة)2(:بنعمروقال

اللهرضي-عليعن،المزنيالحسنأبوحدثنا،الرحمنعبدبنعنبسة

منسهملمرأةامحاسنفيالرجلنظر":ع!ي!اللهرسولقال:قال-عنه

[أ017]عبادةاللهأعقبهالسهمذلكعنأعرضفمن،مسمومابليسسهام

".تسره

عنبلغني-:لىتعااللهرحمه-)3(لجوزياابنالفرجأبووقال

سواد،ثيابعليهاحسناءبجاريةوإذا،بمقبرةاجتازأنه:الاشرافبعض

يجه.تخرسبق(1)

يجه.تخرسبق(2)

81(.)صالهوىذمفي)3(
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إليها:فكتب،بقلبهفعلقتإليها،فنطر

واحدةالشمسأنأحسبكنتقد

موصوفبالحسنمنظرفيوالبدر

ثاكلةأثوابفيرأيتكحتى

معطوفالخدفوقوصدغكسود

دننتهائممنيوالقلبفرحت

مذروفالعينودمعحرىوالكبد

واغتنميالشكرففيهلجواباردي

مشغوفبالحبالذيالمحبوصل

كتبت:تهاقرأفلماإليها،بالرقعةورمى

معروفالطرفبغضالشريفإننسبوذازافيحسبذاكنتإن

موقوفالدينيومباصنكفاعلملهمخلاقلاأناس!الزناةإن

مصروفالفحشاءعنقلبيفإنرجلمناللهلحاكرجاكواقطع

منك؟أشجعتكونامرأهبأليس:وقال،نفسهزجر؛الرقعةقرأفلما

فيهوفبينا،الحرملىإوالتجأ،الصوفمنمدرعةولبس،تابثم

ما:لهفقالت،صوفمنجبةعليهالجاريةابتلكوإذايوما؛الطواف

نأقبلهذاأرومكنتقد:فقال؟المباحفيلكهل،بالشريفهذاأليق

له:فقالت،غيرهحبعنحبهشغلنيفقدوالان،حبهو،اللهأعرف

إليه،انتهيتماحدلأعلم؛لاختباركالاهذالكقلتماوالله!احسنت
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نشدت:و،طافتثم

ومسمعمرأىكلعنبهاغنينالوائحالطواففيفلاحتفطفنا

فيعصرهاأهلفاقتقدبغيامرأةكانت1(:)البصريالحسنوقال

فاعجبته،أبصرهارجلاوإندينار،بمائةإلانفسهامنتمكنلا،لحسنا

قدإنك:فقالفجاء،دينار،مائةفجمع،وعالج،بيديهفعملفذهب

مائةجمعتحتىلجتوعا،بيديب[]017فعملت،فانطلقتأعجبتني،

قالت:،فعلفلما.ويزنهاينقدها،حتىالقهرمانلىإادفعها:فقالتدينار.

فلما!لكهلم:فقالتذهب،منوسريرمنجد،بيتلهاوكان!ادخل

،رعدةفاخذته،اللهيديبينمقامهتذكر؛لخائنامجلسمنهاجلس!

بداما:فقالتدينار!المائةولك،لاخرجاتركيني:فقال،شهوتهوطفئت

حتىوكددت،لجتفعا،فذهبت،فأعجبتك،زعمتكمارأيتنيوقد،لك

حملنيما:فقال!؟فعلتالذيفعلتعليقدرتفلمادينار،مائةجمعت

كنتلئن:قالت!يديهبينمقاميوذكرت،اللهمنالفرقإلاذلكعلى

تجعلنإلالا؛:قالت!لاخرجذريني:قال.غيركزوجليفماصادقا؛

نإاللهعهدعليكفلي:قالت.أخرجحتىلا،:فقال.تتزوجنيأنعهدالي

وارتحلت،بلدهلىإخرجثم،بثوبهفتقنع.لعل:قال،تتزوجنيأنتيتكأنا

اسمه،عنفسألت،بلدهقدمتحتىمنهاكانماعلىنادمةبدنياهاالمرأة

2(.94-482)صالهوىذمفيلجوزياابنعنهأخرج(1)
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راها؛فلماعنك،تسألبنفسهاجاءتالملكة:لهفقيل،عليهفدلت،ومنزله

منلهأما،فاتنيفقدهذاأما:فقالتيدها،فيفسقط،فمات،شهقةشهق

لاخيك.حباأتزوجكنيإ:فقالتفقير.رجلأخوه!بلى:فقيل؟قريب

سبعة.لهفولدت،فتزوجته:قال

فوردحاجا،الحيمنرجلخرج)1(:التيميعامربنيحمىوقال

له:فقالتعنها،فأعرضشعرها،ناشرةبامرأةهوفاذاليلا،المياهبعض

العالمين!رباللهأخافنيإ:فقالعني؟تعرضفلم،ليإهلم

لمنلهيبةافيشرككمنأولىإنمهابا،واللههبت:قالتثمفتجلببت

خيامبعضفدخلتفتبعها،،ولتثم!المعصيةفييشرككأنأراد

عنها،فسألته،القوممنرجلاأتيت؛صبحتفلما:قال،الاعراب

أنتهل:فقلت!ابنتيواللههي:فقالوكذا،كذاصفتهافتاة:وقلت

الله،تيممنرجل:فقلتأنت؟فمنالاكفاء،على:قالبها؟مزوجي

قلت:ثمبها،ودخلتتزوجتها،حتىرمتفما،كريمكفؤأ[]171:قال

وهاهي،الكوفةلىإحملتهاقدمنافلما،الحجمنقدوميلىإجهزوها

تعرضككانماويحك:فقلت:قال.وبناتبنونمنهاولي،عنديذي

منتعجبنفلا،الازواجمنخيرللنساءماهذايا:قالتحينئد؟!لي

هواها؛منتريدماالسودانبعضعندكانلوفوالله،هويت:تقولامرأة

هواها!هولكان

265(.-264)صالهوىذمقيلجوزياابنعنهاخرج(1)

406



عما

إليه

)1(

بعضعلىفوجد،رجلمصربديارولينا)1(:زيدبنلحسناوقال

إليه:فكتبت،فهويته،ليالواابنةعليهفاشرفت،وقيده،فحبسهله،

الحتوفالطرفوفيءبعينبالراميأيها

الالوفالظبي!نكاهـفقدوصلاتردإن

الفتى:بهافاجا

عفيففالفرج!نينالعبزانيترينيإن

الظريفوالشعرترالفاالنظرإلاليس

إليه:فكتبت

عفيفاإنساناصناكفالفباردناكقد

حليفالقيديك!تزهـفلافتابيت

إليها:فكتب

عيوفاللظبيكنتلانيتابيتما

لطيفابرابيكانرباخفتانيغير

ودفعهاإياها،فزوجه،بهفدعا،ليالواالقصةوبلغتالشعر،فذاع

الموشىفيوالشعرلخبر1و268(.-267)صلجوزياابنعنهأخرج

سبقا.وقد(2991/،1/233)العشاقومصارع(،411)ص
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المرأةفراودتهفاجتمعا،،وأحبته،امرأةأحبرجلاأن(:1وذكر)

كانفربما،بيدكليسوأجلك،بيديليسأجليإن:فقال،نفسهعن

وحسنتفتابا،.صدقت:فقالت!عاصييناللهفنلقىدنا،قدالاجل

به.وتزوجتلهما،حا

لبعضبجاريةولعقصاباأن)2(:المزنياللهعبدبنبكروذكر

عنفراودهافتبعها،،أخرىقريةفيحاجةلىإأهلهافأرسلها،جيرانه

اخافولكنيمني،لكب[]171حباشدلائا!تفعللا:فقالتنفسها،

حتىالعطشفأصابهتائبا،فرجع!؟خاقهلاناو،تخافينهفانت:قال!الله

لك؟ما:فقال،فسأله،إسرائيللبنيبرسولهوفاذا،عنقهينقطعكاد

ندخلحتىسحابةتظلناحتىاللهندعوحتىتعال:فقال،العطش:قال

فدعا،،أنتوأمن،أدعوهفأنا:قال،فأدعوه،عملمنليما:قال!القرية

القصابفذهب،القريةلىإانتهياحتىسحابةفأظلتهما،الرجلمنو

نأزعمت:فقال،الرسولإليهفرجع،معهالسحابةفرجعت،مكانهلىإ

ثم،سحابةفأظلتنا،أمنتنتو،دعوتالذيناوعمل،لكليس

اللهلىإالتائبإن:الرسولفقال،فأخبره!؟أمركمالتخبرني،تبعتك

بمكانه.الناسمنأحدليسبمكان

268(.)صلجوزياابنأخرجه(1)

27(.0-926)صلجوزياابنأخرجه2()
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الخطاببنعمريعجبفتىبالمدينةكان)1(:أ!لوببنيحعرووقال

اصرأةلهفتمثلتالعشاء،صلاةمنليلةفانصرف،شأنه-عنهاللهرضي-

وقفحتىفأتبعها،ومضتبها،ففتنبنفسها،لهفعرضت،يديهبين

>إنالذلى:الايةهذهوحضرته،قلبهعنوجليفأبصر،بابها،على

:]الاعراف(مبصرونهمفاذاتذكرواالشئطنمنطم!مسهمإذااتقوأ

هيتزلفلم،كالميتهوفاذا،المرأةإليهفنظرت،عليهمغشيافخر2[10

فراه،أبوهفخرج،دارهبابعلىألقياهحتىعليهيتعاونانلهاوجارية

أصابكما:فسأله،فأفاق،وأدحله،فحمله،بهلماالداربابعلىملقى

شهقة،شهقالايةتلافلما،أخبرهحتىبهيزلفلم،يخبرهفلمبني؟!يا

اذنتمونيألا:فقالقصته-عنهاللهرضي-عمرفبلغ،نفسهفخرجت

مقامخافولمن>:فلانيا:فنادى،قبرهعلىوقفحتىفذهب؟بموته

ياربينياعطاقدالقبر:داخلمنصوتافسمع46[]الرحمن/(جنتانرمه

عمر!

وجهعلى-عنهاللهرضي-عمرعنالقصةهذه)2(الحسنوذكر

عنه-اللهرضي-الخطاببنعمرعهدعلىشابكان:قالاخر،

تذكر،إنهثمبها،نفسهفحدث،جاريةفهويته،والعبادةللمسجدملازما

2(.53-252)صلجوزياابنعنهأخرج(1)

2(.52)صلجوزياابنعنهأخرج2()
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ا[]172إلىفحملهله،عمفجاءمنها،عليهغشي،شهقةفشهقبصر،و

له:وفل،السلاممنيفأفرئهعمر،لىإانطلق!عميا:قال؛أفاقفلما،بيته

لك:فقال،ماتوفدفأتاهعمر،فأخبر؟ربهمقامخافمنجزاءما

!جنتان

:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنحديثمن)1(الترمذيجامعوفي

،امرأةفاتته،عملهذنبمنيتورعلاالكفلذوكان":!سيماللهرسولقال

منالرجلمقعدمنهاقعدفلمايطأها،أنعلىديناراستينفأعطاها

ولكنلا،:قالت؟"كرهتك؟يبكيكما:فقال،وبكت،أرعدت؛امرأته

هذافتفعلين:قال،الحاجةعليهحملتنيوإنماقط،أعملهلمعملهذا

يعصيلاوالله:قالثملك،والدنانيراذهبي:قالثم؟قطتفعليهلموأنت

اللهغفرقد:بابهعلىمكتوبافأصبح،ليلتهمنفماتأبدا!الكفلذوالله

حسن.حديثهذا:الترمذيقاله"الكفللذي

اللهرسولخطب-:عنهماللهرصد-)2(عباسوابن،هريرةأبووقال

حراما،جاريةأو،امرأةعلىقدرومن":خطبتهفيفقالوفاتهقبل!ي!

النار،علىوحرمهالاكبر،الفزعيوماللهامنهاللهمنمخافةفتركها

".الجنةوأدخله

تخريجه.سبق)1(

بنداودإسنادهوفي2(.44)صلهوىاذمفيلجوزياابنعنهماأخرجه)2(

.وضاعالمحبر
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وبينالفردوسجناتبينالنعيمجناتدينار)1(:بنمالكوقال

همواالذينيسكنها،الجنةوردمنخلقنجوارفيهاعدن،جنات

اللهخشيةمنرقابهمفانثنت،راقبوه؛وجلعزاللهذكروافلما،بالمعاصي

وجل.عز

وجل-عز-اللهفذكر:ذكرانالذكر)2(:مهرانبنميمونقال

علىتشرفعندما-وجلعز-اللهتذكرانمنهفصلو،حسنباللسان

معاصيه.

:يقولكانلمجيماللهنبيانلناذكر-:عنهاللهرضي-)3(قتادةوقال

وجل-عز-اللهمخافةإلابهليس،يدعهثم؛حرامعلىرجليقدرلا"

".ذلكمنلهخيرهوماالاخرةقبلالدنياعاجلفياللهأبدلهإلا

بالمرأةالرجليخلوانوبرهالايمانصدقعمير)4(:بنعبيدوقال

وجل.عزللهإلاب[]172يدعهالافيدعها،الحسناء،

يمتنعلاإسرائيلبنيمنرجلكان)5(:الجونيعمرانأبووقال

منهم،جاريةإليهفأرسلوا،إسرائيلبنيمنبيتأهلفجهدشيء،من

2(.44)صلجوزياابنعنهاخرح(1)

2(440)صلجوزياابنعنهاخرح)2(

2(.45)صالهوىذمفيلجوزياابنذكره)3(

2(.54)صلجوزياابنعنهأخرح(4)

2(050)صلجوزياابنعنهأخرح()5
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جهدافجهدوا،فرجعت،نفسكمنتمكنينياولا،:فقالشيئا،تساله

نفسك،منتمكنينيولا،:فقالاعطنا!:فقالت،إليهفرجدتشديدا

فقالت:ذلك،لهافقال،إليهفأرسلوهاكثيرا،جهدافجهدوا،فرجعت

مالها:فقال.السعفةتنتفضكما،تنتفضجعلتبها؛خلافلما!دونك

الله،تخافينأنت:قال!قطأصنعهلمشيءهذااللهأخاف:قالت!؟لك

فيه!كنتمماشيءلىإأرجعلاأنياللهأعاهد؟وأفعله،تصنعيهولم

أهلكتبفيأصبحفلانكتابأن:أنبيائهممننبيلىإاللهفأوحى

لجنة!ا

منه،أحسنشابفيهميكنلمإسرائيلبنيفيشاباأنوذكر)1(:

امرأةخرجتإذبمكاتله،يطوفيومذاتهوفبيناالمكاتل،يبيعكان

فقالتمبادرةرجعترأتهفلما،إسرائيلبنيملوكمنملكدارمن

أحسنقطشاباأرلم،المكاتليبيعبالبابشابارأيتإني:الملكلابنة

البابفاغلقت،فدخل،ادخل:فقالت،فخرجت!أدخليه:قالت،منه

بنتاستقبلتهثم،دونهاخربابافأغلقت،فدخل،ادخل:قالتثم،دونه

الله!عافاك،استتريلها:فقالونحرها،وجهها،عنكاشفةالملك

فقال،نفسهعنوراودتهلكذا،دعوناكوانمالهذا!ندعكلمإنا:فقالت

الملكأخبرتريد؛ماعلىتطاوعنيلمإنإنك:فقالت!اللهاتقيلها:

وضوءا،ليفضعيلها:فقال،نفسدعلىتكابدنيدخلتإنماأنك

252(.-152)صلجوزياابنأخرجه(1)
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مكانا-الجوسقفوقوضوءالهضعي!جاريةيا؟تتعللأعلي:فقالت

إنياللهم:قال؛الجوسقأعلىفيصارفلما-منهيفرأنيستطيعلا

ولا،لجوسقاهذامننفسيألقيأنأختارواني،معصيتكلىإدعيت

اللهفأهبط،أعلاهمننفسهلقىو،اللهباسم:قالثم!معصيتكأردب

؛الارضفيصارفلماا[]173،رجليهعلىقائمافوقع،بضبعيهأخذملكا

فأرسل!المكاتلهذهبيععنيغنينيرزفارزقتنيشئتإناللهم:قال

فيصارفلمائوبه،ملأحتىمنهفاخذذهب،منجرادمنرجلاعليهالله

وان!فيهليفباركالدنيا؛منرزقتنيهرزفاهذاكانإناللهم:قال؛ثوبه

هذاإن:فنودي!فيهليحاجةفلاالاخرةفيعندكليمماينقصنيكان

إلقائكعلىلصبركجزءاوعشرينخمسةمنجزءاعطيناكالذي

!الاخرةفيعندكليمماينقصنيفيماليحاجةلااللهم:فقال!نفسك

لجراد.افرفع

:قالالمياسيربعضمنرجلعن)1(الجوزيابنالفرجأبووذكر

بالبابرجل:ليفقاللي،خادمعليدخلإذ؛منزليفييوماأنابينا

فيه:فاذا،منهالكتابفأخذ.كتابهخذأو،أدخله:فقلت،كتابمعه

الغموممنالمليكوسلمكخيراولقيتالردىتجنبك

ظلوملىإيشتكينإنوماإليكمأحشائيبناتشكون

العشاقمصارعفيوالشعرلخبرو].بطوله234(-231)صالهوىذمفي(1)

31(.1/6)الاسواقوتزيين274(،-2127/)
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الهموممن-فدتك-يخامرهافيماإليكالكتابوسالتني

النجوممراعاةمنبرمناإنالجوداابنيايقلنوهن

الكلوممندمينلاعضاءسقمشفاءمننتلووعندك

أدخله،:للخادمفقلت.عاشق:قلت؛الابياتقرأتفلما:قال

فدعوت،قلبيفييترددالفكروجعل،أمرهفيفارتبت،يرهفلم،فخرج

فحلفن؟الكتابهذاقصةما:لهنقلتثمفجمعتهن،،كلهنجواري

قد:قلتبه؟جاءكفمنسبباالكتابلهذانعرفماسيدنايا:وقلنلي،

فمن،بعضكنفيهوىلهظننتنيأإلاسؤالكنأردتومافاتني

إليه،كتابيولتأخذ،إليهفلتذهب،لهفهي؛صاحبتهنهامنكنعرفت

فيالكتابووضعت،حالهعنوأسأله،فعلهعلىأشكرهكتاباوكتبت

يأخذهلاحيناموضعهفيب[]173الكتابفمكثالدار،منموضع

بعضلعله:قلتثمشديدا،غمافاغتممت،الرجلأرىولاأحد،

ممنقنعوقد،بالورعنفسهعنأخبرقدالفتىهذاإن:قلتثمفتياننا،

إلاكانفما،الخروجعنجواريفحجبت،عليهفدبرتبالنظر،يحبه

بهأرسل:قال،كتابومعه،الخادمعليدخلإذالآخر؛وبعضيوم

فيه:فاذا،ففضضته،اصدقائيبعضوذكر،فلانإليك

يحدوهاالموتوحاديالتراقيعندمعلقةروحلى!أردتماذا

تراقيهاعنتولتحتىالسيرفيبهافجدظلماحاديهاحثثت

ترائيهايشفينيكانومنروحيرؤيتهاعندتحياكانمنحجبت
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يواتيهاماسليممنيوالقلبجاهلةالظلمنحوتجنحفالنفس

فيهاومادنياناعقباكوإنبفاحشةتأتيليقيللووالله

اتيهاكنتمابأضعافهاولاعقوبتهأخشىوالذيلالقلت

تمنيهابديناوالفؤادبنتكتمتبالذيلبحنالحياءالولا

وقلت،الرجلهذاأمرفيحتالماأدريلا:وقلت،فبهت:قال

لمئمعلي،تدخلهحتى،عليهقبضتإلابكتابأحدياتيكلا:للخادم

،نحويأقبلقدفئىإذا؛بالكعبةأطوفأنافبينا،ذلكبعدخبزالهأعرف

قضيتفلماالعود،مثلصاروقدويلاحظني،،جنبيلىإيطوفوجعل

أنكركلا:قلت؟أتعرفني!هذايا:فقال،واتبعني،خرجت؛فيطوا

وبين،راسهقبلتانتمالكتفما،الكتابينصاحبأنا:قال!لسوءٍ

بشدةغميوأطلت،قلبيشغلتقدوالله!وأميأنتبيبأ:وقلت،عينيه

قرولك،اللهبارك:قال؟وطلبتسألتفيمالكفهل!لامرككتمانك

الكتابحكمغيرعلىنظرتهاكنتنظرةمنأستحلكأتيتكإنما،عينك

يا:فقلت!العظيماللهستغفروأ[]174بلاء،كللىإداعلهوىوا،والسنة

بينيلحرمةاوتجري،بكفانس،منزليلىإمعيتصيرأنأحب!حبيبي

وقد،ذنبكلكاللهغفر:فقلت!سبيلذلكلىإليس:قال،وبينك

اللهبارك:قال!وكذاكذاسنةكلفيولكدينار،مائةومعها،لكوهبتها

يكنلمعلي؛أكدتهاشياءوعليها،اللهعاهدتعهودفلولافيها،لك

لىإليسولكنعلي،تعرضهالذيهذامنليإأحبشيءالدنيافي
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ذلك،منيتقبلأنابيتفإذا:لهفقلت.منقطعةوالدنيا،سبيلذلك

لاذكرهاكنتما:فقال!بقيتمالاجلكأكرمهاحتىهيمنفاخبرني

وتركني.،قامثم!لاحد

جارية،النساكمنرجلهوي:قال)1(،قريببنالملكعبدوذكر

ذلك،غيرلىإجابتهوفامتنعتيخطبها،إليهافبعثلها،حبهفاشتد

لهفبذلتقلبها،فيالقيتمحبتهإنثم!اللهاحلماإلالا:وقالفابى،

ودعتني،اللهطاعةلىإدعوتهابمنليحاجةلا،واللهلا:فقالسال،ما

معصيته!إلى

بعضقصدهانه:المازنيعثمانأبيشيخهعنالمبرد)2(وحكى

،وردهفامتنعدينار،مائةلهوبذل"سيبويهكتاب"عليهليقرا؛الذمةأهل

يشتملالكتابهذاإن:فقال؟فاقتكشدةمعالقدرهذااترد:لهفقلت

الذميهذاتمكينارىولست،اللهكتابمنايةوكذاوكذاثلاثمائةعلى

بقولالواثقبحضرةجاريةغنتانفاتفق.القرانعلىغيرةمنها

بسياقالمؤلفعندوسبق236(.)صالهوىذمفيلجوزياابنعنهأخرج(1)

.عثمانبنمخرمةعناد

معجمفيوالخبر235(.-234)9/نيالاغافيالأصبهانيالفرجأبوعنهأخرج2()

،1/428)الاعيانووقياب(،1/428)الرواةوانباه76(،29،750/)الادباء

نقلالمؤلفولعل29(.-8819،-87)صللزبيديالنحويينوطبقات285(،

89(.-69)صالغواصدرةمنلخبراهذا
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:(1)العرجي

ظلمتحيةالسلاماهدىرجلامصابكمإنأظلوم

هو:قالمنفمنهمرجل"،"إعرابفيمجلسهاهلفاختلف

لجاريةواخبرها،آنهعلىرفعهمنومنهم،إناسموجعله،نصب

عثمانأبوشيخيكذلكإياهلقنني:وقالت،النصبعلىأصرت

يديه؛بينمثلتفلما:قال،يديهبينلىإبإحضارهالواثقفأمر،لمازنيا

؟الموازنأي:قال،مازنبنيب[]174من:قلت؟الرجلممن:قال

ربيعة،مازنمن:قلت؟ربيعةمازنأمقيس،مازنأم،تميمامازن

والباءباءالميميقلبونوقومي؟اسمكبا:فقال،قوميبكلامفكلمني

ففطن!المؤمنينميريابكر:فقلتمكربلفظةأواجههأنفكرهتميما،

الشاعر:قولفيتقولما:فقالبه،وأعجب،قصدتهلما

ظلمتحيةالسلاماهدىرجلامصابكمإناظلوم

المؤمنين!ميرياالنصبالوجه:فقلت؟تنصبهأمرجلاأترفع

فاخذ.إصابتكمبمعنىمصدرمصابكملان:فقلت؟ذاكولم:فقال

ظلم،زيداضربكإن:قولكبمنزلةهو:فقلت،معارضتيفياليزيدي

انظر،المخزوميخالدبنللحارثالبيتأنوالصواب(.391)صديوانهانظر(1)

البصريةلحماسة1و(،581)7/اللبيبمغنيأبياتوشرح2(،1/17)الادبخزانة

/2(61.)2
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لىإمعلقالكلامأنعليهوالدليل،بهومنصوب،مصابكممفعولفرجلا

قلت:ولد؟منلكهل:وقال،الواثقفاستحسنه.فيتم،ظلم:تقولأن

قلت:إلينا؟مسيركعندلكقالتفما:قال.بنية!المؤمنينأميريانعم

:يقولحيثالاعشى)1(قولأنشدت

ترملمإذابخيرفاناعندناترملابتاأيا

الرحممناوتقطعنجفىدالبلاأضمرتكإذاترانا

جرير)2(:قول:قلتلها؟قلتفما:قال

بالنجاحالحهليفةعندومنشريكلهليسباللهثقي

لىإوردنيدينار،بألفليأمرثم!اللهشاءإنالنجاجعلي:فقال

لي:قال،البصرةلىإعادفلماالمبرد:العباسأبوقالمكرما.البصرة

ألفاهفعوضنادينار،مائةللهرددنا!؟العباسأبايارأيتكيف

.(14ص)نهايود(1)

.(1/98)نهيواد(2)

!!!
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والعشروقالثامقالباب

الحرامالوصاللذةعلىوالالامالعقوبةعاجلاثرفيمن

الإيمانقلبهمنتمكنمناحدهما::رجلانمنهيدخلإنمابابهذا

أدنىفاثر،عصاهلمنوالعقابالثوابمنفيهااللهعدومابالاخرة،

،هواهعلىعقلهغلبرجل:والثاني.العقوبتيناسهلواختارالفوتين،

فاثر،المصالحمنعنهاالعدولفيوماالمفاسد،منالفاحشةفيمافعلم

الادنى.علىالأعلى

صلوات-الصديقليوسف-وتعالىسبحانه-اللهأ[]175جمعوقد

ارتكابعلىبالسجنالدنياعقوبةفاختار،الامرينبين-عليهوسلامهالله

الصاغرينئنولكوناليسجشن-ءامزمايفعللأولبن>:المرأةفقالت،لحراما

لتهنأضبعنيكبدهنلاتضرفرإلتهممايذعونتيلىأحتيالسجنربقال!

لىإتبراثم،الفاحشةعلىالسجنفاختار32-33[]يوسف/(تجهلدمنوأكن

وتاييده،،وتوفيقه،لهاللهبمعونةإلاليسذلكانخبرو،وقوتهحولهمنالله

33[.]يوسف/(لتهنأصبعنيكيدهنلاتضرف>دص:فقال،نفسهمنلا

إلىركنومتى،وعفته،وحاله،وصبره،نفسهإلىالعبديركنفلا

لاكرمتعالىقالوقد.الخذلانبهحاطو،اللهعصمةعنهتخلتذلك

شماإلتهرتر!نلقدكدتنلأنولولا>:إليهوأحبهم،عليهالخلق
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قلبيثبت!القلوبمقلبيا":دعائهمنكانولهذا74[]الاسراء/(قليلا

وهوكيفإ")2(.القلوبومقلبلا":يمينهأكثروكانت")1(،دينكعلى

.[42/]الانفال<-وقفهلمرءآبئنيحولاللهأن>واغلموا:عليهانزلالذي

علىالعاجلالالماثرمنأن:خلقهفيتعالىاللهسنةجرتوقد

فالفوز؛هلكوان،التامةالمسرةالدنيافيذلكاللهأعقبه؛الحرامالوصال

لاجله.عبدهيتحملمايضيعلالىتعاوالله،العظيم

مابعيني":لىوتعاسبحانهاللهيقولالالهيةالاثاربعضوفي

حفظه؛للهمنهشئعنخرجمنوكل".أجليمنالمتحملونيتحمل

عنالشهداءخرجلماولهذا،منهأجلهومااللهعاضهأو،عليهالله

التيأبدانهمعنوعوضهم،يرزقونعندهأحياءاللهجعلهم؛للهنفوسهم

لجنةافيتسرحفيهاأرواجهماللهجعلخضر،طيرأبدانلهبذلوها

مساكنهمتركواولما،بالعرشمعلقةقناديللىإوتأوي،شاءتحيث

العظيم.الفوزذلكعدن،جناتفيطيبةمساكنعوضهمله؛

يتعبدإسرائيلبنيعبادمنعابدكانب[]175:منبهبنوهبوقال

:وقالمالا،لهافبذل،بغيامرأةلىإالعتاةمنرجلفجاء،صومعتهفي

حديثمن3834()ماجهبنو)3522(،والترمذي(،211)3/أحمدأخرجه(1)

صحيح.حسنحديث:الترمذيقال.أنس

عمر.ابنحديثمن973(66،66281،)17البخارياخرجه)2(
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فقالت:عليها،فأشرف،فنادته،مطيرةليلةفيفجاءتهتفتنيه،أنلعلك

إليك!نياو!اللهعبديا:فقالت،صلاتهعلىوأقبلفتركها،!إليكنياو

منه،قريبافاضطجعتاواها،حتىبهتزلفلم!والمطر؟الظلمةترىأما

أنظرحتىواللهلا:فقالإليها،نفسهدعتهحتىمحاسنها،تريهفجعلت

أصابعهمنأصبعافوضع،المصباحلىإفتقدمالنار،علىصبرككيف

،المصباحفعاودإليها،نفسهفدعته،صلاتهلىإعادثم،احترقتحتى

يعودوهو،نفسهتدعوهتزلفلم،احترقتحتىالاخرىأصبعهفوضع

فصعقت،تنظر،وهيجميعاأصابعهاحترقتحتىالمصباجلىإ

وماتت.

شبل،بنأميةحدثناخالد،بنإبراهيمحدثناأحمد)1(:الاماموقال

بنيمنعابداأن:أبيهعنذكرهإلاأعلمهلا:قال،وهببناللهعبدعن

استنزلناهلوقالوا:الغواةمننفرفاذايتعبد،صومعتهفيكانإسرائيل

فيفجاءته:قال!لهتعرضيلها:فقالوابغي،امرأةلىإفذهبوابشيء،

يصلي،قائموهو!إليكاوني!اللهعبديا:فقالت،مطيرةمظلمةليلة

والغيث!،الظلمة!اللهعبديا:فقالتإليها،يلتفتفلم،ثاقبومصباحه

يصلي،قائموهوفاضطجعت،،إليهأدخلهاحتىبهتزلفلم!إليكاوني

لا:فقالإليها.نفسهدعتهحتىخلقها،محاسنوتريه،تتقلبفجعلت

الهوىذمفيلجوزياابنلخبر1وأخرج(،001،101)صالزهدكتابفي(1)

25(.1-025)ص
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أصبعافوضع،المصباجمنفدناالنار.علىصبرككيفأنظرحتى!والله

فدعته:قال.مصلاهلىإرجعثم:قال،احترقتحتى،فيهأصابعهمن

ثماحترقتحتىأيضاأصبعهفوضع،المصباجلىإفعادأيضا،نفسه

احترقتحتىالمصباحلىإفعادايضا،نفسهفدعتهمصلاهلىإرجع

لينظرواغدوا؛أصبحوا؛فلما،فماتت،فصعقت،إليهتنظروهي،أصابعه

وقعت!مرائييا!اللهعدويا:فقالواأ[]176،ميتةبهافاذا،صنعتما

بقتله،فأمر،عليهفشهدوا،ملكهملىإبهفذهبوا:قال!قتلتهاثمعليها،

!ربأي:فقال،دعاهثم،فصلى:قال.ركعتينأصليحتىدعوني:فقال

أكونألاأسألكولكن،أفعللمبمالتؤاخذنيتكنلمأنكأعلمنيإ

لىإانظروا:فقالتنفسها،عليهااللهفرد:قال!بعديالقراءعلىعارا

ميتة.عادتثم،يده

حدثناجعفر،بنمحمدحدثنا-:لىتعااللهرحمه-أحمدوقال

عمد،إذ؛امراةعندعابدرجلبينما:قال،إبراهيمعنمنصور،عنشعبة

نشت.حتىالنارفيفوضعها،يدهفأخذفخذها،علىبيدهفضرب

كانالمدينةأهلمنفتىأنبلغني1(:)الرحمنعبدبنحصينوقال

عمروكان-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرمعكلهاالصلواتيشهد

لبعضذلكفذكرت،المدينةأهلمنامرأ!فعشقته،غابإذايتفقده

الطريق،فيلهفقعدت،عليكإدخالهفيلكأحتالأنا:فقالتنسائها،

2(.45-532)صلجوزياابنعنهأخرج(1)
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ناستطيعولاشاةولي،السنكبيرةامرأةإني:لهقالتبهامرفلما

الخير-فيشيءأرغبوكانوا-ليفحلبتها،دخلتفلوأحلبها،

قدالمراةفإذابها،آتيكحتىاجلس:فقالت،شاةيرفلم،فدخل

فارادتهفيه،فقعد،البيتفيمحرابلىإعمدذلك،راىفلما،طلعت

ولا،عنهتكفلافجعلت!المرأةأيتهااللهاتقي:وقال،فأبى،نفسهعن

هذاإن:فقالتفجاووا،،عليهصاحتعليها؛أبىفلما.قولهلىإتلتفت

فلما،وثقوهو،يضربونهوجعلوا،عليهفوئبوا،نفسيعننييريدعليدخل

عمررآهفلما،وثاقفيبهجاوواإذ؛كذلكهوفبينا،فقدهالغداةعمرصلى

بالليل،امرأنباستغاثتقالوا:لكم؟ما:قال.بهظنيتخلفلااللهم:قال

رضي-عمرلهفقال!وثقناهوفضربناه،عندهاالغلامهذافوجدنافجئنا،

اللهرضي-عمرلهفقال.وجههاعلىبالقصةفأخبره!اصدقني-:عنهالله

نساءلىإعمرفأرسلعرفتها،رأيتهاإن،نعم:فقالالعجوز؟أتعرف-:عنه

مرتحتى،فيهنيعرفهافلم،فعرضهن،بهنفجاء،وعجائزهنجيرانها،

،الدرعليهاعمرفرفع!المؤمنينأميرياهذه:فقالالعجوز،بهب[]176

الحمدعمر:فقال،الفتىقصهاكما،القصةعليهفقصت،اصدقيني:وقال

يوسف.شبيهفيناجعلالذيلله

منها،فأشرف،صومعةفييتعبدراهبكانالزناد)1(:أبووقال

ص)لجوزياوابن6(،0-95)صالقلوباعتلالفيالخرالطيعنهأخرج(1)

94.)2
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فنزلتإليها،لينزل؛الصومعةمنرجلهفأخرجبها،ففتن،امرأةفرأى

لاوالله،اللهلتعصد؛الصومعةمنخرجترجل:فقال،العصمةعليه

عليهايسقط،الصومعةخارجمعلقةفتركها!صومعتيفيمعيتعود

صنيعه،منذلكاللهفشكر،وسقطتتناثرتحتىوالامطار،الثلوج

الرجل.بذيكتبهبعضفيومدحه

الناسأحسقمنيساربنسليمانكان)1(:عثمانبنمصعبوقال

إذا:فقالتعليها،فامتنع،نفسهفسالته،بيتهامراةعليهفدخلتوجها،

فيه.وتركها،منزلهعنهاربافخرج،أفضحك

حاجة،فيرجلعندجالسابالمدينةكنتنوح)2(:بنجابروقال

فسلم،الرجلذلكإليهفقام،الثيابحسن،الوجهحسنشيخبنافمر

قلبكعلىيربطنو،أجركيعظمأناللهأسألمحمد!أبايا:وقال،عليه

الشيخ:فقالبالصبر،

ذراعهايمينيخانتقدفأصبحتومساعديالوغىفييمينيوكان

رباعهاعليضاقتكلفأخاتائهاالثكلمنحيراناصرتوقد

ألالأرجووإني،المؤمنمعولالصبرفإنأبشر؛:الرجللهفقال

2(.56)صلجوزياابنعنهأخرج(1)

الهوىذمفيلجوزياوابن(،45.56)2/العشاقمصارعفيالسراجعنهأخرج)2(

مطولا.26(0-582)ص
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رجل:فقال؟الشيخهذامن:لهفقلت!مصيبتكعلىالاجراللهيحرمك

قدبارا،بهوكان،بابنهأصيب:فقال؟قصتهوما:فقلتالانصار.منمنا

،امرأةأحبته:قال؟كانتوما:قلت!عجبوميتته،يعنيهماجميع5كفا

عليه،لحتفأ،زوجلهاوكان،الزيارةوتسأله،حبهتشكوإليهفأرسلت

أهلك،بعضإليهابعثتلو:لهفقال،لهصديقلىإذلكفأفشى

إليهرسلتو،فأمسك:قال،عنكتكفأنرجوتوزجرهافوعظها،

لىإذهبت؛منهيئستفلما،فأبىا[]177،أزوركأنواما،تزورنيأنإما

لهافعملتتهييجه،فيالرغائبلهافجعلتالسحر،تعملكانتامرأة

أمرمنهوهاج،بقلبهذكرهاخطرإذ؛أبيهمعليلةذاتهوفبينا،ذلكفي

يشتد،والامرواستعاذ،،فصلىمسرعا،فقام،واختلط،يعرفهيكنلم

بالقصة،فحدثه؟قصتكمابنييا:فقالبقيد.أدركني!بتيا:فقال

ثمالثور،يخوركماويخور،،يضطربفجعلبيتا،دخلهو،وقيده،فقام

.منخرهمنيسيلوالدم،ميتهوفاذاهدأ،

فصل

أعجب!النساءمنولكنه،الرجالمنبعجيبليسوهذا

،عابدانإسرائيلبنيفيرجلانكان)1(:الاوديإدرش!أبوقال

كلواختفى،صاحبهمنهماكلوكتمفأحباها،،جميلةجاريةوكانت

27(.1-027)صلجوزياوابن74(،/1)العشاقمصارعفيالسراجعنهأخرج(1)
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منهماكلفأفشىبالاخر،منهماكلفبصرإليها،ينظرشجرةخلفمنهما

قد:لهاقالامنهما؛قربتفلمايراوداها،أنعلىفاتفقا،صاحبهلىإسره

أصبحنا:إذاقلناوإلاتؤاتينا،لمإنوإنك،إسرائيلبنيفيمنزلتناعرفت

كنتما:فقالت.أخذناكوإناأفلتنا،وإنهرجلا،معكأصبناإنا

فأفلتنارجلامعهاصبناإناوقالا:فأخذاها،،اللهمعصيةفيلاطيعكما

أقضي:وقال،عليهفجلسكرسيا،لهفوضعوا،أنبيائهممننبيقبلو

لاحدهما:وقال،الرجلينبينففرقبيننا،اقض!نعمفقالا:؟بينكم

:فقالللاخر،وقال.وكذاكذاشجرة:قالرأيتها؟شجرةأيخلف

السماء،مننارونزلت-صاحبهذكرالذيغير-وكذاكذاشجرة

.لمرأةاوأفلتتفأحرقتهما،

منجاريةالرشيدهارونعشق)1(:المباركبناللهعبدوقال

:وقالبها،فشغف،مسنيأباكإن:فقالتفأرادها،،جواريه

الورودلىإسبيللاولكنشديدعطشوبيماءأرى

كالعبيدعنديالناسنوتملكينيأنكيكفيكأما

زيديأحسنتالرضامنلقلتورجلييديقطعتلووأنك

شيئاجاريةقالتكلماأو:فقال،ذلكعنب[]177يوسفأبافسأل

حيثهارونمن،أعجبممنأدريفلا:المباركابنقال؟تصدق

التخريج.وهناكمنها،بيتانوسبق.(276)صلجوزياابنعنهأخرج(1)
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لهسوغحيثيوسفابيمناو،عنهرغبتحيثمنهااوفيها،رغب

!إتيانها؟

فافتتنالنساء،جملأمنبراهبةرجلمر)1(:التيميعثمانأبووقال

وقالت:،عليهفأبتنفسها،عنفراودهاإليها،الصعودفيفتلطفبها،

وكاننفسها،علىغلبهاحتىفأبىشيء،وراءهفليسترى،بماتغترلا

نأبعدلهافقال،احترقتحتىفيها،يدهافوضعت،مجمرةجانبهالىإ

علىقهرتنيلماإنك:قالت؟صنعتمالىإدعاكمامنها:حاجتهقضى

ماففعلت،المعصيةفيفأشاركك،اللذةفيأشارككأنخفت؛نفسي

عليه.كانمماوتابأبدا!اللهأعميلاوالله:الرجلفقال!رأيت

خرجالملوكبعضأنالدامغاني)2(:محمدبنالحسينوذكر

عنفراودها،جميلةامرأةفرأى،بقربةفمر،أصحابهعنوانفرديتصيد،

وخرجتبيتها،فدخلت،واتيكفاتطهر،طاهر،غيرإني:فقالتنفسها،

أعدمافيهفإذافيه،فنظراتيك،حتىهذافيانظر:فقالت،بكتابإليه

الخبر،أخبرتهزوجها؛جاءفلما،وذهبفتركها،،العقوبةمنللزانيالله

فاستعدىفاعتزلها،،حاجةفيهاللملكيكونأنمخافةيقربهاأنفكره

فلا،الرجلهذايدفيأرضالناإنوقالوا:،الملكلىإالزوجةأهلعليه

277(.-276)صلجوزياابنعنهأخرج(1)

278(.)صلجوزياابنعندالخبر)2(
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؟تقولما:الملكفقالعطلها!وقدعلينا،يردهاهوولايعمرها،هو

ففهم!منهدخولهاتخوفناوأسدا،الارضهذهفيرأيتإني:فقال

الارضونعميدخلها،لاالاسدفإن،أرضكاعمر:فقال،القصةالملك

أرضك!

موسر،رجلنفسفيوقعتالمتعبدات)1(النساءبعضوكانت

الحج،تريدأنهاالرجلفبلغ،فتأبىتخطبوكانت،جميلةوكانت

فاكترت،فلانمنفليكترالحح؛رادمن:ونادىبعير،ئلاثمائةفاشترى

نأإما:فقالجاءها،؛الطريقبعضفيأ[]178كانفلما،المرأةمنه

هوما:فقال!اللهاتق،ويحك:فقالت!ذلكغيروإما،نفسكتزوجيني

فلما.أجلكمنإلاخرجتولا!بجمالناماوالله،تسمعينماإلا

تنم؟لمعينالرجالفيأبقيانظر!ويحك:قالتنفسهاعلىخاقت

شهقتثم؟العالمينربعينأفنامت:قالت،كلهمناموالا،:فقال

ويحي!:قالفاق؛فلما.عليهمغشياالرجلوخر،ميتةخرتشهقة

شهوتي.أبلغولمنفسا،قتلت

الاجتهاد،شديدمتعبدرجلإسرائيلبنيفيكانوهب)2(:وقال

لحقها،حتىمسرعافقام،نظرةبأولنفسهفيفوقعت،امرأةيومافرأى

277(.)صالهوىذمفيالخبر(1)

271(.)صالهوىذمفيالخبر)2(
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اذات:قال؟حاجتكما:فقالت،وعرفته،فوقفت!هذهيارويدك:فقال

،رأيلنالكانهذا؛غيركانلو:قالتريد؟فما!نعم:قالت؟أنتزوج

يمنعكوما:قالت.عارضأمركمنبقلبيعرض:قالهو؟وما:قالت

موضع،فيبهفخلت!نعم:قالت؟ذلكعلىوتتابعيني:قال؟إنفاذهمن

تسقطلا!مسكينيارويدك:قالت؛سألالذيفيمجدارأتهفلما

اللهحرمكلا:فقاليجد،كانماعنهوذهبلها،فانتبه!عندهجاهك

واما،العينعمىإمااختاري:لنفسهفقال،ناحيةتنحىثم!فعلكثواب

،الوحوشمعالسياحةفاختارت،الوحوشمعالسياحةواما،لجبا

.ماتأنلىإكذلكفكان

فما،دبوعقلذاتوكانت،العربمنجاريةرجل)1(حبو

السواد،شديدةمظلمةليلةفيمعهااجتمعحتىأمرهافييحتالزال

إليك!شوقيطالقد!هذهيا:فقالإليها،نفسهدعتهثم،ساعةفحادثها

قالت:،اقتربقدوالصبح،ذهبقدالليلهذا:فقال!كذلكناو:قالت

فقالت:،منيدنوتلوفما:فقال!اللذاتوتنقطع،الشهواتتفنىهكذا

معي؟الحضورلىإدعاكالذيفما:قال.اللهمنالبعدأخاف!هيهات

ماو!أنساكما:قالت؟اراكفمتى:قال!وبلائي،شقوتي:قالت

[ب1781ممافاستحييت:قال.تولتثم.يكونأراهفمامعكالاجتماع

-272)صلهوىاوذم282(،281،)2/العشاقمصارعفيوالشعرالخبر(1)

328(.)صالاحبابومنازل273(،
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وأنشد:منها،سمعت

تعذباأنبهتخشىماتأتولمانتقامهيطاقلاعذاباتوقت

وتعجباحياوجهيعلىأهيمالحياشدةمنكدتمقالاوقالت

التلهباتمللاناراويوردالعمىيورثالذيللحبأفألا

فتسرباالعمىقلبيعنزالوقدمفكرابدئيفوقعوديفأقبل

عبدبنغيث]عنالعامريبكرأبوأخبرني(:خلف)1ابنوقال

نفسها،عنفأرادهالها،عمابنالمريةعاتكةعشق:قال[)2(الكريم

)3(:وقالت،عليهفامتنعت

الذوائبطوالغرمنتحدرمروقسحابمنماءطعمفما

جانبكلمنالصيفرياجعليهتطلعتوادبطنأوبمنعرج

الغرائبالرياضأنفاسعليهنوالتقتفيهنالمزنماءترقرق

لشاربتراهعيببهفليسمتونهعنالقذىالماءجريةنفت

العواقبتلكواستحياءاللهتقىدونهالطرفيقصرممابأطيب

!!!

،(1/185)الادابزهرفيلشعر1ووالخبر237(،)صالهوىذمفيكما(1)

84(.-83)صالاحبابومنازل

.الهوىذممنالزيادة)2(

لحمدونيةاوالتذكرة(،5241/.45)3/لحيوانافيلغطفانية1فروةلامالشعر)3(

السابقة.المصادرفيولعاتكة(،1/121)الزهرةفيفروةبنتولزينب(،111)6/
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والعشرونالتاسحالباب

الهوىذمفي

المنىنيلمنمخالفتهفيوما

السنة.فيوردماوبعضذلك،فيالاياتذكرتقدمقد

الإنسانفيخلقالميلوهذا.يلائمهمالىإالطبعميل:الهوى

ما؛والمنكح،والمشرب،المطعملىإميلهلولافانه.بقائهلضرورة

ناكما،يريدهلمالهمستحبفالهوى.نكحولاشرب،ولااكل،

مطلقا،مدحهولامطلقا،الهوىذمينبغيفلا،يؤذيهماعنهدافعالغضب

منالمفرطيذموإنمامطلقا،يحمدولامطلقا،يذملاالغضبانكما

المضار.ودفع،المصالحجلبعلىزادماوهو،النوعين

فيهيقفلاانه:وغضبهوشهوتههواهيطيبعممنالغالبكانولما

والغضب؛،والشهوة،الهوىذمأطلق؛بهأ[]917المنتفعحدعلى

،عندهويفذلك،فيالعدليقصدمنيندرلانهالضرر؛غلبةلعموم

غلبةمنبدلابلوجه،كلمنالمعتدلالمزاجالامزجةفييندرانهكما

قوىتعديلعلىالناصحفحرص،عليهوالكيفياتالاخلاطاحد

منالمزاجتعديلعلىالطبيبكحرصوجه،كلمنوالغضبالشهوة

فلذلك،العالممنافرادحقفيإلاوجودهيتعذرامروهذا،وجهكل

إلايجئلمالسنةفيوكذلكذمه،إلاكتابهفيالهوىاللهيذكرلم
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يكونحتىأحدكميؤمنلا":لمجي!كقولهمقيدا،منهجاءماإلامذموما،

")1(.بهجئتلماتبفاهواه

لانه؛هوىوسمي:الشعبيقال.يؤمنلاكمينالهوى:قيلوقد

فيفكرغيرمنلحاضرةااللذةلىإيدعوومطلقه،بصاحبهيهوي

الالاملاعظمسبباكانتوإنعاجلا،الشهواتنيلعلىويحث،العاقبة

صاحبهيعميوالهوى،الاخرةعاقبةقبلعاقبةفللدنياوآجلا،عاجلا

ألما،تعقبلذةعنينهىوالعقل،والدين،والمروءةملاحظتها،عن

تفعلي!لا:ذلكأرادتإذاللنفسيقولمنهافكلندما،تورثوشهوة

لىإأداهوإن؛يهواهمايؤثرالطفلأنترىألا،غلبلمنوالطاعة

وإن؛يهواهمايؤثرلهدينلاومن؟!عندهالعقلناهيلضعف؛التلف

مايؤئرلهمروءةلاومن،الدينناهيلضعف؛الاخرةفيهلاكهلىإاداه

منهذافاين،المروءةناهيلضعفهدمها؛أو،مروءتهئلموإنيهواه

يثلمالباردالماءأنعلمتلو-:لىتعااللهرحمه-الشافعيقول

شربته.لمامروءتي

وقتكلوكان،البهائمسائربينمنبالهوىالمكلفامتحنولما

الدين؛وحاكم،العقلحاكم:حاكمانفيهاجعل؛حوادثعليهيحدث

ينقادنو،لحاكميناهذينلىإدائمالهوىاحوادثيرفعأنوأمر

يجه.تخرسبق(1)
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ليستمر؛العواقبالمأمونالهوىدفععلىيتمرنأنوينبغيلحكمهما،

عواقبه.تؤذيماتركعلىبذلك

لاحالةلىإيصيرونالشهواتب[]917مدمنيأناللبيبوليعلم

عندهمصارتقدلانهاتركها؛يستطيعونلاذلكمعوهمبها،يلتذون

لالجماعواالخمرمدمنترىولهذامنه،لهمبدلاالذيالعيشبمنزلة

العادةأنغير،الاحيانفينادرايفعلهمنالتذاذمعشارعشربهيلتذ

زالولو،العادةبهتطالبهمالينل؛المهالكفينفسهفيلقيذلك،مقتضية

منواغتم،السعادةقدرحيثمنسعىقدانهلعلمالهوىرينعنه

بحبةالمخدوعكالطائرفهو.اللذةأرادحيثمنلمو،الفرحظنلمجط

فيه.وقعممايخلصهوولا،الحبةيأكلهولا،الفخ

فيه؟وقعقدمنهذامنيتخلصفكيف:قيلفان

بأمور)1(:لهوتوفيقهاللهبعونالتخلصيمكنه:قيل

وعليها.لنفسهيغارحربعزيمةأحدها:

الساعة.تلكمرارتهاعلىنفسهتصبرصبرجرعة:الثاني

كلهاوالشجاعة،لجرعةاتلكشربعلىتشجعهنفسقوة:الثالث

.بصبرهالعبدأدركهعيشوخير،ساعةصبر

بعدها(.وما13)صالهوىذمانظر(1)
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لجرعة.ابتلكوالشفاء،العاقبةموقعحسنملاحظته:الرابع

.هواهطاعةلذةعلىالزائدلمالاملاحظته:الخامس

وهو،عبادهقلوبوفي،لىتعااللهعندمنزلتهعلىإبقاوه:السادس

.الهوىمواقعةلذةمنلهنفعوخير

المعصية.لذةعلىوحلاوتهاوعزتها،،العفةلذةإيثاره:السابع

وغمه،،بغيظهخاسئاورده،لهوقهره،عدوهبغلبةفرحه:الثامن

يراغمأنعبدهمنيحبلىتعاوالله،أمنيتهمنهينللمحيثوهمه

موطئا>رلاطونالعزيز:كتابهفيتعالىاللهقالكماويغيظه،،عدوه

غمرلح(لهمبه-لأكنبانتلاعدؤمنيخالوتولاال!فاريخط

لى:تعاوقال92[،/]الفتح(الكفاربهم!!رليغي!:وقال[،012/]التوبة

:اي[001]النساء/(وسعةمرغماكثيرالأرضافىيجذاللهسبيلفييهاجرومن>!

أعداءمغايظةالصادقةالمحبةوعلامة.اللهأعداءفيهيراغممكانا

ومراغمتهم.،لمحبوبا

عظيم،لامرهيئوإنما،للهوىيخلقلمانهفيالتفكر:التاسع

قيل)1(:كما،للهوىبمعصيتهإلاينالهلاأ[]018

الهملمعترعىأنبنفسكفاربالهفطنتلولامرهيؤوكقد

.(953صالمتونمنالكبيرالمجموع)ضمنللطغرائيالعجملاميةمنبيتآخر(1)
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منه،حالاأحسنالبهيمالحيوانيكونأنلنفسهيختارألاالعاشر:

علىالنافعفيوثر،ينفعهومايضرهمامواقعبينبطبعهيميزالحيوانفإن

يضرهمابينبهيميزلمفإذا،المعنىلهذاالعقلاعطيوالانسانالضار،

أحسنالبهيملحيواناحالكان؛يضرهماواثرذلك،عرفأو،ينفعهوما

،والمشرب،المطعملذةمنتصيبالبهيمةأن:ذلكعلىويدل،منه

والهم،الفكر،عنخالهنيءعيشمعالانسانينالهلاماوالمنكح

العلاملفقدانشهواتها؛علىمنهمكةوهيمنحرها،لىإتساقولهذا

الشاغل،الفكرلقوةلحيواناينالهماينالهلاوالادمي،بالعواقب

لما؛فضيلةالمشتهىنيلكانفلوذلك،وغير،المستعملةالالةوضعف

البهائم،حظمنهووفر،لمالعاخلاصةهوالذيالادميحقمنهبخس

ذلك.عنعوضوالمعرفة،والعلم،العقلمنالادميحظتوفيروفي

أفاتتكمفيتامل،الهوىعواقبفيبفكرهيسيرأنعشر:الحادي

وكم،أكلاتمنعتأكلةوكم،رذيلةفيأوقعتوكم،فضيلةمنطاعته

راسا،ونكستجاها،كسرتشهوةمنوكم،لذاتفوتتلذةمن

الماء،يغسلهلاعاراوألزمتذلا،وأعقبتذما،وأورثتذكرا،وقبحت

عمياء.الهوىصاحبعينأنغير

يتصورثم،يهواهممنغرضهانقضاءالعاقليتصورأنعشر:التاني

له)1(.حصلوما،فاتهوماالوطر،انقضاءبعدحاله

.(136)2/لليوسيالاكمزهرفينسبةبلاالبيت(1)
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عواقبهتجنيمايميزحتىسببايرتكبلممنالناسفأفصل

ينزلثمالتصور،حقغيرهحقفيذلكيتصورانعشر:الثالث

.نظيرهحكمالشيءفحكم،المنزلةتلكنفسه

عنهوشمأل،ذلكمننفسهبهتطالبهفيمايتفكرانعشر:الرابع

مسعودبناللهعبدقالبشيء.ليسب[]018بانهيخبرانهودينه،عقله

وهذامناتنها"،فليذكر؛امرأهبأحدكمأعجبإذا"-:عنهاللهرضي-

)1(:الحسينبنأحمدقولمنأحسن

يسبهلميسبيهالذيحسنمنتهىفيالعاشقفكرلو

اللازمة،لحاضرةاالحالذكر-عنهاللهرضي-مسعودابنلان

متأخر.أمرعلىأحالوالشاعر

أطاعمافانه،الهوىطاعةذلمنلنفسهيأنفأنعشر:الخامس

،الهوىأتباعبصولةيغترولاذلا،نفسهفيووجدإلاقطهواهأحد

.والذلالكبر،فضيلتيبينجمعواقد،بواطنالناسأذلفهم،وكبرهم

،والمال،والعرض،الدينسلامةبينيوازنأن:عشرالسادس

أنهفليعلم،ألبتةنسبةبينهمايجدلافانه،المطلوبةاللذةونيل5،لجاوا

بهذا.هذاببيعهالناسأسفهمن

337(./1)ديوانهفيوالبيت،لمتنبي1هو(1)
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فإن،عدوهقهرتحتيكونأنلنفسهيانفانعشر:السابع

طمع؛هواهلىإوميلا،وهمةعزيمةضعفالعبدمنرأىإذاالشيطان

منهأحسومتىأراد.حيثوساقه،لهوىابلجاموألجمه،وصرعه،فيه

وسرقة.اختلاسا،إلافيهيطمعلم؛همةوعلو،نفسوشرف،عزمبقوة

وقعفإنفسده،إلاشيئاخالطماالهوىنيعلمأنعشر:الثامن

أهلجملةمنصاحبهوصار،والصلالة،البدعةلىإأخرجه؛العلمفي

السنة.ومخالفةالرياء،لىإصاحبهأخرجالزهد؛فيوقعوإنالاهواء.

وإن.الحقعنوصده،الظلاملىإصاحبهاخرج؛الحكمفيوقعوإن

وقعوانالجور.قسمةلىإالعدلقسمةعنخرجتالقسمةفيوقع

حيثوالمسلمين،اللهخيانةلىإصاحبهأخرج؛والعزل،الولايةفي

تكونأنعنخرجت؛العبادةفيوقعوان.بهواهويعزل،بهواهلييو

فسده.إلاشيئاقارنفما.وقربةطاعة

إلاادمابنعلىمدخللهليسالشيطاننيعلمانعشر:التاسمع

قلبهعليهيفسدحتى،عليهيدخلأينمن،بهيطيففانه،هواهبابمن

السمسريانمعهفيسري،الهوىبابمنإلامدخلايجدفلا،وأعماله

الأعضاء.في

لمامضادالهوىاجعل-لىوتعاسبحانه-اللهانا[181]:العشرون

لىإالناسوقسم،رسلهلمتابعةمقابلااتباعهوجعل،رسولهعلىأنزله

لى:تعاكقوله،القرانفيكثيروهذا،الهوىتباعو،الوحيأتباع:قسمين
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وقوله.[05/]القصص(همهواءيئتعونفاغلئمأئمالكلؤيسنحببوافان>

.ئرهونظا[021/لبقرةا]<لعذمنآكجاءالذىبعدهمأهواءاتبعتولبن>:لىتعا

بأخ!سالهوىأتباعشبه-لىوتعاسبحانه-اللهأن:والعشرونالحادي

لد!!->ولاكئه:كقولهتارةبالكلبفشبههم،ومعنىصورةلحيواناتا

تارةوبالحمر176[،]الاعراف/(أللبكمثلصثلههولهواتبعالأزض

[51-05]المدثر/(قسورةممنفزت!نلتمتنفزةحمر>ئل:لىتعاكقوله

.تارةلخنازيرواالقردةصورةلىإصورهموقلب

يكونولا،يطاعاناهلاليسلهوىامتبعان:والعشروننيالثا

ونهى،الامامةعنعزله-لىوتعاسبحانه-اللهفإنمتبوعا،ولاإماما،

>ءاني:إبراهيملخليلهقاللىوتعاسبحانهاللهفإنعزلهأما.طاعتهعن

[421/]البقرة(الطنمينعهدىللايناقالذرينيومنلقاماماإللناسجاعلك

كماظال!محفهوهواهاتبعمنوكلظالما.بالامامةعهدييناللا:أي

92[.]الروم/(بغنرعليهماهواءظلمؤاالذلىتجع>بل:لىتعااللهقال

تبعوتجرنا-عنقلبهأغفلنامن>ولالظغ:لىتعافلقوله؛طاعتهعنالنهيماو

.[82/]]لكهف<-فرطاوكاتأئرههوله

لهوىامتبعجعل-لىوتعاسبحانه-اللهأن:والعشرونالثالث

/]الفرقان(وهولهاتخذإلههشضؤ>:لىتعافقال،الوثنعابدبمنزلة

إلاشيئايهوىلا،المنافقهو:الحسنقال،كتابهمنموضعينفي43[
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فعله.إلاشيئايهوىلاهواهعبدالمنافقأيضا:وقال.ركبه

حولها،بهاالمحيطجهنمحظارهوالهوىان:والعشرونالرابع

:قالانه!النبيعن)1(الصحيحينفيكمافيها،وقعفيه؛وقعفمن

".بالشهواتالناروحفت،لمكارهباالجنة"حفت

لما":يرفعه-عنهاللهرضي-هريرةبياحديثمن)2(الترمذيوفي

[ب]181ماوإلىإليها،انظر:فقال،جبريلإليهاأرسل؛الجنةاللهخلق

فيها،لأهلهااللهاعدهماوالىإليها،فنظرفجاء،فيها،لأهلهاأعددت

فأمردخلها،إلاعبادكمنأحدبهايسمعلاوعزتك:وقالإليها،فرجع

هيفإذا،فرجعإليها،فانظرإليهاارجع:وقال،لمكارهبافحجبتبها،

:قالأحديدخلهاألاخشيتلقد!وعزتك:فقال،لمكارهباحجبتقد

فنظرفجاء،فيها،لأهلهااعددتماوالىإليهافانظرالنار،إلىاذهب

فرجعبعضا،بعضهايركبهيفاذافيها،لأهلهااللهأعدماوالىاليها

فحفتبها،فأمرفيدخلها،أحدبهايسمعلا!وعزتك:فقالإليه

حفتقدهيفإذاإليها،فرجعإليها،فانظر،ارجع:فقال،بالشهوات

أحد".منهاينجوالاخشيتلقد!وعزتك:وقالإليهافرجع،بالشهوات

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقال

.هريرةبياحديثمن)2823(ومسلم6(،)487البخاري(1)

حمدوأ3(،)7/والنسائي(،4447)داودوأبو2(،065)الترمذياخرجه2()

/3(،332.)333

637



منينسلخانهواهاتبعمنعلىيخافانه:والعشرونالخامس

أحدكميؤمنلا":قالأنهلمجيمالنبيعنثبتوقديشعر،لاوهوالايمان

ماأخوف":قالانه:عنهوصح)1(."بهجئتلماتتعاهواهيكونحتى

ومضلات،وفروجكم،بطونكمفيالغيشهواتعليكمأخاف

)2(."لهوىا

ثلالث"لمجيم:قال.المهلكاتمنلهوىااتباعأن:والعشرونالسادس

في-وجلعز-اللهفتقوى؛المنجياتفاقا:مهلكاتوثلالث،منجيات

الغنىفيوالقصد،والسخطالرضافيبالحقوالقول،والعلانيةالسر

لمرءاواعجاب،مطاعوشح،متمعفهوى؛المهلكاتوأماوالفقر،

)3(."بنقسه

بدنه،فيقوةالعبدتورثالهوىمخالفةأن:والعشرونالسابع

يفتحالذيمنأشدلهواهالغالب:السلفبعضقال.ولسانه،وقلبه

الشديدليس":المرفوع)4(الصحيحلحديثاوفي.وحدهالمدينة

تمرنوكلما"الغضبعندنفسهيملكالذيالشديدولكنبالصرعة

قوته.لىإقوةاكتسب؛هواهمخالفةعلى

يجه.تخرتقدم(11

.تقدم(2)

.تقدم31(

.هريرةبيأحديثمن(19062ومسلم6(،4111البخاري(41
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قال.لهواهمخالفةأشدهممروءةالناسأغزران:والعشرونالثامن

الهوىفاتباع.الهوىوعصيان،الشهواتتركالمروءةأ[]182:معاوية

تنعشها.ومخالفته،المروءةيزمن

فييعتلجانوالعقلوالهوىإلايوممنماانه:والعشرونالتاسع

قال.لهالحكموكان،وتحكم،طرده؛صاحبهعلىقوييهمافأ،صاحبه

تبعاعقلهكانفان،وعقلههواهاجتمع؛الرجلأصبحإذاالدرداء:أبو

صالح.يومفيومهلعقلهتبعاهواهكانوانسوء،يومفيومهلهواه

الهوىواتباعالخطأ،جعل-لىوتعاسبحانه-اللهأن:التلانون

السلف:بعضقالكما،قرينينالهوىومخالفةالصوابوجعل،قرينين

،هواكمناقربهمافخالفارشد؛يهمااتدريلا،امرانعليكاشكلإذا

.الهوىمتابعةقيالخطايكونماأقربفان

بعضقالكما،مخالفتهودواوهداء،الهوىأن:والتلانونالحادي

داوك،بدوائكأخبرتك؛شئتوان،بدائكأخبرتك؛شئتإن:العارفين

ومخالفته.،هواكتركودواوك،هواك

كلهوالشفاء،هواكفيكلهالبلاء"-:اللهرحمه-الحافيبشروقال

".إياهمخالفتكفي

جهادمناعظميكنلمإنالهوىجهادان:والتلانوننيالثا

يا-:لىتعااللهرحمه-البصريللحسنرجلقال.بدونهفليسالكفار؛

شيخناوسمعت،هواكجهادك:قال؟أفضللجهاداأيسعيد!أبا
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يقدرلافانه،والمنافقينالكفارجهادأصللهوىواالنفسجهاد:يقول

إليهم.يخرجحتىاولا،وهواهنفسهيجاهدحتىجهادهمعلى

علىويخاف،حميةومخالفته،تخليطلهوىاان:والثلائونالتالث

الملكعبدقال.داؤهيصرعهأنالحميةوجانب،التخليطفيأفرطمن

خديه،علىتسيلودموعهشديد،رمدبهبأعرابيمررت:قريبابن

فيمنخيرولاذلك،عنالطبيبنهاني:قال؟عينيكتمسحألا:فقلت

:فقال!شيئاتشتهيالا:فقلتتمر!يالاامر،وإذاينزجر،لازجر،إذا

فهلكوا.،حميتهمشهوتهمغلبتالنارأهلإن،أحتميولكني!بلى

باابوالعبدعن[ب]182يغلقلهوىااتباعأن:والثلانونالرابع

كذالكانوفقلواللهبأنيلهحفتراه،الخذلانأبوابعليهويفتح،التوفيق

:عياضبنالفضيلقال.هواهباتباعهالتوفيقطرقنفسهعلىسدوقدوكذا،

التوفيق.مواردعنهانقطعت؛الشهواتواتباعلهوىاعليهاستحوذمن

،والشهوة،الغضبفيأشياء:أربعةفيالكفرالعلماء:بعضوقال

أمه،فقتلغضبرجلا:اثنتينمنهنرأيت:قالثم،والرهبة،والرغبة

فتنصر.عشقورجلا

فمشى،جميلةامرأةلىإفنظر،بالبيتيطوفالسلفبعضوكان

قال)1(:ثمجانبها،لىإ

25(.-24)صالهوىذمفيكماحسن،بنحسنبناللهعبدهو()1

064



والدين؟اللذاتبهوىليفكيفتعجبنيواللذاتالدينهوىأهوى

الاخر.تنلأحدهما؛دع:فقالت

قدلاع!له؛وعقلهرأيهعليهفسدهواهنصرمنان:والثلانونالخامس

فيخانهمنكلفيسبحانهشأنهوهذا،عليهفأفسده،عقلهفياللهخان

عليه.يفسدهفانهالأمور،منأمر

ذهب؛الهوىنصرإذا!فلانيا:أصحابهلبعضيوماالمعتصمقال

.الرأي

سلبه؛الدراهمنقدفيالرجلخانإذالشيخنا:يقولرجلاوسمعت

ورسولهاللهخانمنهكذا:الشيخفقال-نسيه:قالأو-النقدمعرفةالله

العلم.مسائلفي

عليهاضيقالهوىاتباعفيلنفسهفسحمنأن:والثلاذونالسادس

فيعليهاوسعالهوىبمخالفةعليهاضيقومن،معادهويومقبرهفي

>وجزلهمبماصبرو:لىتعاقولهفيهذالىإلىتعاأشاروقد،ومعادهقبره

النفسحبسهوالذي-الصبرفيكانفلما12[.]الانسان/(وحرد!بمجنه

وسعةالحرير،نعومةذلكعلىجازاهم؛وتضييقخشونة-لهوىاعن

الاية:هذهفي-لىتعااللهرحمه-الدارانيسليمانأبوقال.لجنةا

.الشهواتعنصبروابماوجزاهم

يومالنهوضعنالعبديصرعلهوىااتباعأن:والثلائونالسابع
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مرافقتهم.عنالدنيافيقلبهصرعكما،الناجينمعالسعيعنالقيامة

شرهمنينجولايوما-وجلعز-للهإنالورد)1(:ابيبنمحمدقال

شهوته،صريعالقيامةيومنهضةالصرعىأبطأوإن،لهواها[]183منقا؟

يطالبهامنحظاأوفرهاكان؛الطلبميادينفيجرتلماالعقولوإن

.معولوالفكر،معدنوالعقلالصبر.منصحبهمابقدر

ومخالفتهويوهنها،،العزائميحلالهوىاتباعأن:والثلائونالثامن

والداراللهلىإيسيرهالذيالعبدمركبهيوالعزائموتقويها،تشدها

ليحيىقيلالمسافر.ينقطعأنأوشك؛المركوبتعطلفمتى،الاخرة

.لهواهالغالب:قالعزما؟الناسأصحمنمعاذ)2(:ابن

المهلب،بنحبيببنسليمانعلى)3(خليفةبنخلفودخل

:سليمانلهفقالوجها،الناسأحسنمنالبدر،لها:يقالجاريةوعنده

أحسنعينايراتماالامير!اللهاصلح:فقال؟لجاريةاهذهترىكيف

رأيتوقدبها،الاميرلافجعكنتما:فقالبيدها!خذ:لهفقال!قطمنها

هوايليعلمبها؛عجبيشدةعلىخذها!ويحك:فقالبها!عجبهشدة

:يقولوهووخرجبيدها،وأخذ.غالتبلهنيأ

سليمانمنهمسألةغيرعنوفضلنيوأعطانيحبانيلقد

25(.)صالهوىذمفيكما(1)

.(62)صالسابقلمصدرا(2)

.(151،521)صاليزيديليوأما27(،-26)صلهوىاذم)3(
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جانولاإنس!يعطهلموالبدرمحاسنهافيخوداالبدرأعطاني

وأكفانلحايغيبنيحتىأبدافضلهبناسيوماولست

حديدفرسراكبكمثلالهوىراكبمثلأن:والثلانونالتاسع

به،جريهخلالفيفرسهيصرعهأنفيوشكله،لجاملا،جموحصعب

لجنةالىإالمطاياأسرع)1(:العارفينبعضقال.مهلكلىإبهيسيرأو

استوىومن،الشهواتحبالنارلىإالمطاياسرعوالدنيا،فيالزهد

أشرفاخر)2(:وقال.الهلكاتواديلىإبهسرعأ؛هواهمتنعلى

وقال.الهوىعلىقيادهواستصعبالدنيا،منبدينههربمنالعلماء

افتضح.،صبرهوجزعه،عقلههواهغلبمنعطاء)3(:

[ب]183الهوىفان،متضادانالهوىواتباعالتوحيدأن:الأربعون

بكسررسلهاللهبعثوإنما،هواهبحسبقلبهفيصنمعبدولكل،صنم

كسر-سبحانه-اللهمرادوليس،لهشريكلاوحدهوعبادته،الاصنام

منكسرهاالمرادبل،القلبفيالتيالاصناموترك،المجسدةالاصنام

أولاهالقلب

كسرهفمن،هواهإنسانكلصنم:المطوعيعليبنالحسنقال

27(.)صالهوىذمفيكماالجريريمحمدبنالحسنهو()1

العباد.بعضعن27()صالهوىذمفيلجوزيابن1رواه)2(

27(.)صلجوزياابنرواه)3(
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افصاشل>ماهذه:لقومهلخليلاقولوتأمل.الفتوةاسماستحق؛لمخالفةبا

يهواهاالتيللتماثيلمطابقاتجدهكيف]الانبياء/52[(الاعبهفونأنتمالتى

اتخذيفمنأؤ>:لىتعاقال،اللهدونمنويعبدهاعليها،ويعكف،القلب

أولمجتمعوتأكثرهمأنتخسب!ئمو!يلألجهتكونافاشتهوله-فهه

.[44-34/لفرقانا](أضلَسليلأهمبللألفمقك!إهملغقلولثإن

القلبعنللداءمطردةالهوىمخالفةان:والأربعونالحادي

منكلهاالقلبفأمراض،والبدنالقلبلداءمجلبةومتابعته،والبدن

إيثارمنغالبهالرأيت؛البدنأمراضعلىفتشتولو،لهوىامتابعة

تركه.ينبغيماعلىالهوى

بينالواقعلحسدواوالشر،،العداوةأصلأن:والأربعوننيالثا

وجوارحه،،وبدنه،قلبهأراح؛هواهخالففمن،لهوىااتباعمنالناس

.واراح،ستراحفا

أظلم؛وإذا،القلبأظلم؛لهوىاغلبإذا:الوراقبكرأبوقال

أبغضهالخلقساءواذا،الخلقساءالصدرضاقوإذاالصدر،ضاق

،والعداوةالشرمنالتباغضمنيتولدماذافانظر.وأبغضهمالخلق

وغيرها.،لحقوقاوترك

،هوىالعبدفيجعل-لىوتعاسبحانه-اللهأن:والأربعونالثالث

غلبهمن:الثقفيعليأبوقالكماالاخر.توارىظهريهمافأوعقلا،
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عليهوظهر،عقلهعنهاستترمنعاقبةفانظر،عقلهعنهتوارىهواه

،يتنازعانوالهوىالعقل-:اللهرحمه-سهلبنعليوقال.خلافه

بينهما،واقفةوالنفس،الهوىقرينوالخذلان،العقلقرينفالتوفيق

معه.النفسكانتغلب؛فأيهما

ملكالقلبجعل-لىوتعاسبحانه-اللهأن:والأربعونالرابع

وامتحنه،وعبوديتهأ[184]،محبتهو،معرفتهومعدن،لجوارحا

لهدىواوالرشد،،لحقفا،وعدتين،وعونين،وجيشين،بسلطانين

ومجانبة،والاخلاص،الصدقوجيشه،الملائكةعوانهو،سلظان

،الهوىاتباعوعدته،وجندهالشياطينوأعوانه،سلطانوالباطل.الهوى

منإلاالقلبعلىالباطلجيشيقدمولا،الجيشينبينواقعةوالنفس

فتكون،عليهعدوهمعوتصير،القلبعلىفهيتخامروناحيتها،ثغرها،

بابلهوتفتحقبلها،منعدةعدوهاتعطيالتيفهي،عليهالدائرة

القلب.علىلخذلاناويقع،ويتملك،فيدخل،المدينة

صدقو،وهواهشيطانهللمرءعدوأعدىأن:والأربعونالخامس

،لعدوهبيدهأعطى؛هواهاتبعفإذا،لهالناصحوالملك،عقلهلهصديق

البلاء،جهدهوبعينهوهذا،ووليهصديقهوساء،بهشمتهو،لهواستأسر

الاعداء.وشماتةالقضاء،وسوءالشقاء،ودرك

بدايتهكانتفمن،ونهايةبدايةعبدلكلأن:والأربعونالسادس

المتنوعوالبلاء،لحرمانواوالصغار،،الذلنهايتهكانت؛الهوىاتباع
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فيبهيعذبعذابانهايتهفيذلكلهيصيربل،هواهمناتبعمابحسب

القائل:قالكما،قلبه

عذاباالمشيبفيفصارتعذابالاهلهاالشبابفيكانتمارب

،هواهمعالذهاببدايتهلرأيت،زررلةسيئةحالذيكلحالتأملتفلو

؛رشدهداعيوطاعة،هواهمخالفةبدايتهكانتومن،عقلهعلىوإيثاره

.الناسوعند،اللهعندلجاهوا،والغنى،والشرفالعزنهايتهكانت

اللهأعزه؛شبيبتهحالفيشهوتهملكمن:الدقاقعليأبوقال

مانلتبم:صفرةابيبنللمهلبوقيل.كهولتهحالفي-تعالى-

الدنيابدايةفيفهذا.الهوىوعصيان،الحزمبطاعة:قال؟نلت

مننهايةلجنةا-لىوتعاسبحانه-اللهجعلفقد؛الاخرةوأماونهايتها،

[ب]184.هواهاتبعمننهايةوالنار،هواهخالف

وقيد،العنقفيوغل،القلبفيرقلهوىاان:والأربعونالسابع

رقه،منعتقخالفهفمن،الملكةسئلكلأسيرومتابعه،الرجلفي

رجلبمنزلةوصار،رجلهمنوالقيد،عنقهمنالغلوخلعحرا،وصار

)1(.متشاكسونشركاءفيهرجلاكانانبعد،لرجلسلم

فانهتتكاسترهفتعرىشهوةسبتهمستوررب

ملكاأضحىالشهوةغلبفإذاعبدالشهوةصاحب

34(.)صالهوىذمفيالبيتان(1)
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)1(:المباركابنوقال

نزوعهواكعنلكيرىألاعلامةوللبلاءالبلاءومن

يجوعوتارةيشبعوالحرشهواتهافيالنفسعبدالعبد

لومنمقامفيالعبدتقيمالهوىمخالفةان:والأربعونالثامن

منفاتهماأضعافأضعافلحوائجامنلهفيقضيلابره،؛اللهعلىاقسم

يفوتهالهوىومتبع.درةعوضهافاعطي،بعرةعنرغبكمنفهو،هواه

منبهظفرلمانسبةمالاالهنيءوالعيشوالاجلةالعاجلةلحهمصامن

-والسلامالصلاةعليه-الصديقيوسفيدانبساطفتامل.البتةهواه

عننفسهقبضلماالسجنمنخروجهبعدونفسه،وقدمه،ولسانه

.لحراما

الله-رحمه-الثوريسفيانرايت)2(:مهديبنالرحمنعبدقال

فيوضعتأنيإلايكنلم:قالبك؟اللهفعلما:فقلت،المنامفي

حسابافحاسبني-لىوتعاتبارك-اللهيديبينوقفتحتىلحدي

لانهارها،وأشجارهابينادورانافبينا،لجنةالىإبيأمرثميسيرا،

فقلت:!سعيد؟بنسفيان:يقولقائلاسمعتإذ؛حركةولاحساأسمع

هواكعلى-وجلعز-اللهاثرتانكتحفظ:فقالسعيد!بنسفيان

03(.6)2/المجالسبهجةفيلغيرهوقيلوله34(.)صالهوىذمفيكما(1)

56(.)صالهوىذم2()
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جانب.كلمنالنثارفأخذني!واللهإي:قلتيوما؟

مكة،لىإخرجحينالخشابينجعفرأبوبعث)1(:الرزاقعبدوقال

وطلب،لخشباونصبوافجاووا،،فاصلبوهسفيانرأيتمإن:وقال

تشمتولا،وجلعزاللهاتق:أصحابهلهفقال،الفضيلحجرفيورأسه

منهبرئت:وقال،بيدهأخذهاثمالاستار،أ[]185لىإفتقدم!الاعداءبنا

مخالفةعاقبةفتأملمكة،يدخلأنقبلفماتجعفر!أبودخلهاإن

؟!المقامهذافيأقامهكيف؛الهوى

وشرفالدنيا،شرفتوجبالهوىمخالفةأن:التاسعوالأربعون

الدنيافيالعبدتضعومتابعته،الباطنوعزالظاهر،وعز،الاخرة

صعيدفيالناساللهجمعوإذا،الباطنوفيالظاهرفيوتذلهوالاخرة،

ليقمألا!اليومالكرمأهلمنلجمعاأهلليعلممناد:نادىواحد

فيرووسهمناكسوالهوىوأتباع،الكرامةمحللىإفيقومون!المتقون

العردش.ظلفيوأولئكلمه،و،وعرقه،الهوىحرفيالموقف

في-وجلعز-اللهيطلهمالذينالسبعةتاملتإذاانك:الخمسون

بمخالفةالظلذلكنالواإنماوجدتهم؛ظلهإلاظللايومعرشهظل

.هواهبمخالفةإلاالعدلمنيتمكنلاالقادرالمسلطالامامفإن،الهوى

لم؛هواهمخالفةلولاشبابهداعيعلىربهلعبادةالمؤثرالشابفان

.(65)صنفسهلمصدرا(1)
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ذلكعلىحملهإنمابالمساجدقلبهتعلقالذيوالرجل،ذلكعلىيقدر

المخفيوالمتصدق،اللذاتأماكنلىإلهالداعيلهوىامخالفة

دعتهوالذي.ذلكعلىيقدرلم؛لهواهقهرهلولاشمالهعنلصدقته

ذكروالذي،هواهوخالف،وجلعزاللهفخاف،الشريفةلجميلةاالمرأة

،هواهمخالفةذلكلىإأوصلهإنماخشيتهمن5عيناففاضتخالياالله

القيامة،يومعليهمسبيلوشدتهوعرقهالموقفلحريكنفلم

منتظرونوهم،مبلغكلوالعرقلحرامنهمبلغقدالهوىصحابو

يعيذناأنالمسؤوللىوتعاسبحانهفادله.الهوىسجندخولهذابعد

يحبهلماتبعاهوانايجعلوأنبالسوء،الامارةنفوسناأهواءمن

قدير)1(.لشيءٍكلعلىإنه،ويرضاه

!!!

محمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد،الكتابتم":تفيبعده()1

".الوكيلونعماللهوحسبناكثيرا،تسليماوسئموصحبهآلهوعلى،الأميالنبي

برللهلحمد1و،لىوتعاسبحانهاللهبعونالكتابتم":شنسخةآخروفي

المرسلين،وسيدالنبيينخاتممحمدسيدناعلىوسلامهوصلواته،العالمين

دائمانوسلاماصلاة،لحينالصاوسائركلوآل،لمرسلينواالأنبياءسائروعلى

".جمعينأالصحابةعنلىتعااللهورضي،الدينيوملىإ)كذا(
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الكتابفهارس

الكريمةالاياتفهرس-1

الأحاديثفهرس-2

الشعرفهرس-3

الأمثالفهرس-4

الدثبفهرس-5

الأعلامفهرس-6

العلميةالفوائدفهرس-7

لموضوعاتافهرس-8





الكريمةالآياق-فهرس1

البقرةسووة

[32](..علىعبدنانرئناممارئيمفىكنمغإنو>

[52](طفتأزؤحفيها>ولهم

[16](لذهـهوخيربائتأهوالذى>أدشتبدلوت

[021](العذمنبجاالذىبعدهمأهواءاتبعت>ولبن

[421](...ذزئنيدهومنمالإماماللناسجاعلك!ياني

[561](...أنداداأدثهدونمنيئمزمنالتاسوت>

[167-1]00566<اتبعو(الذجمتمنئبعوأالذيننبما!ىا.

[1]98.(.موقجتهيقلالأهفةعن>لمجئلونف

[]918<ظهورهامنالبيوتتألوألبزبان>وليس

[1]79(ألتقوكلأضيرالزادفإت>وتزودو

[222](ألتوبينيحمثاللهن>

[22]8(بالمفربقعينهنالذىثل>ولهن

[922](ب!حسنأؤقنرلغبمعروف>فاضساكم

[425](ختماولافيهبيع>لا

[862](...وسعهأنفسا،لااللهيكفلا>

[]286<به-لنالاطاقةماولاتحضلنا>رئنا
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،421
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34
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33

76

31

31

77

27



عمرانالسورة

[62]<لخيراك!ييد

[13]<اللهيخبئكمفاتيحوفياللهإنكنتمتحونقل>

[621]<الحيهصالمخيزلئهعندمنالنضرإلا>وما

[641](...لمدلهسبيلفىبهغأصالماوهنوأ>فما

[191]<سبخنكبطلأهذاماخلقت>رتنا

النساءسورة

[28-2]6.(.هي!متهدوليديبئنيريدأدله>

[2]8<ضعيفالإلنسنا>وخلق

[31](...عانهتنهونمابالر!تختنبوان>

[43](...النساعلىمونقؤلر!ال>ا

]38[<فسآءفريناله-قردياالثنتطنايكن>ومن

[14](...بشهيمأفتممنصجئمااإذفكتف>

]43[..(وأنترسكزئالضلوةلاتفربرأامنوأالذينيأيها>

[45](...فصدمنللهءاتمفممآعلىالناسأفئحسدون>

[07-6]9.(..ننلقدواالنبتننرعلئهمالدهألغمينا>مع

[85](...منهائه-نصيبيكنحسنةشقعةيشفنغمر>

[001]<وسمةمرغماكئ!بمف!رضافىيجدللهاسبيلفىيهاجز>ومن

[112-1]91...(اللهوتهـقامنيتخذالشئطن>ومن

[521]<نزهيمظيلأاللهئخذ>وا

[]912<ولوحرصتملفسالفدلوأتئنأنلمحمئتطيعوولن>
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374

65

59
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992

188

941

936

376

227

923

632

368

،76556
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الماندةسورة

...(]2[لبروالمقومد>ونعاونواعلى

[]18(...أللهأنجئر(نحنوالئصرىاليهود>وقالت

32[1<جميعألئاسأاحياف!أنيآأخياهامق>و

[45](...ديئ-عنمنكغيرتدمن.امنويإئهاألذين>

[119<005العدأوةتتبهملوحأنلمثميطنلريد>إئما

[611](.55إلهترافونيوأئللناسقفث>ءأنت

[51611<.0بحقماليتلىأنأفوللىيكونما>سئخنك

[1]18<لحكيم!اتع!في

الأنعا2سورة

[151<عظيميومعذابعصئتربئاقأخاف!اق

]23[(م!ثركينقالوأواللههـئناماكتاأنلافتمدتكنلمم>ثم

[52](وقراذانهمهوفي-يفقهوامنأدمة>وحملنافىقلوبهم

[41]8(....اباوناولآاشرنحنامااللا>لئسه

[لأعرا!سورة

[61](الم!تقيمصرطكلهملاقغدنفبما(غويتنيقال>

[2]6ور!ثما-(ديهتم1سؤهيؤرىلاسماعلئسمقذأنزتجا"ادميبنى>

[]26<جمثذلكالنقودم>وصلباس

33[](ومابطنمنهاظهرماتفو1حساربىحرمقامإنما>

[4]3(اللهصهدلتاانلولالنهتدىلهذاومابماهدئاالذىدله>الحمد
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058
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79
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337
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[08]<العنمينمىأصمنجهاسبمكمماالقحشه>أتالون

[18](...النسأدونئنشئهىالرخاللتانونلم>

[551]<فئنتكإلاهي>إن

[571](لغاولفامننف!الث!يطنمنهافاتبعه>فافسلخ

[1]76.(.هلارضاأظدإلمىولبهثه-بهاولوشئنالرفغنه>

[671](...هولهوأتبعلأرضا!اأظدؤ>ولبهنه

[581](...لآرضواالسمؤتملكوتنيينظروأأولز>

[981]<005وجعلوحد2نفم!منحمقكملذى>هوا

[091-981](.50وحدؤثفممىمنحلقكم>هوالذى

[102](...الشئطنمنطنتتممئمهمإذلاتقواانذلى>إت

الأنفالسورة

[91]<المومنينمعالله>وأن

[42]ء<وقلبهالمرءبفمحولللهأن>واعلمو

[2]5<فاصةظدوامنكئمينالاستفتنةواتقوا>

[54](500فاثبتولقيترنخةذامنو(ءائذتايأيها>

القوبةسورة

47[-]46...(فثئطهماشعاثهمالله!ره>ولاكن

[55].(..أولدهمولآأقولهضتعجتك>فلا

[95](...ورشولهردلهماءاتنهصرضواأتهصولو>

[501](...،والمؤمنونعل!ورسولهاللهفسيرىعملواوقل>

[021](...يخطالفارمؤطئاطوت>ولا
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يونسسورة

[11]<005الشزقاساللهيعجل>ولو

]62[55.(لجهملاخوتاللهولآءإن>ألا

]67[(فيهلتسئكنؤاالتللكمجعلتذىهو>

هودسورة

]7[(..هإئامستةفىلأرضواخلقالشعاواتائذىوهو>

[65](...ورجؤربئعلىاللهتوكتإني>

[74]0(.0الروعإبرهيمعنذهبفلما>

75[-]74.(..الب!ثريوجاءنهالروعإنزهيمعنذهبفلنا>

[]76(هذااصضعنجمإتزهيم>

...(]77[بهنمسىءلوكلارسلنا>ولضاجآءت

]78[!ئلكانوا...(وِمنلئهجهرعونلؤم!-5->وجا

]78[.(55اللهفاتقوالكماطهرهنبناقىهثرلآء>يقوم

[7]9نرلد(مالئعلمواندمنحقنجانكفيلناماعلمتلقدلوأقا>

[08](ياصشدكزكأوءاوىقوةبكملى>لوأن

[18-08](..ياصشدكزإك>اؤءاوي-

81[]..(فاشرإفكيصلوالنرئكنارسل>قالوايلوط

83[-]82.(..سافلهاأضرناجعلناعايها>فلضاجاء

]98[<ضنيبعيدلوط>وماقؤم

[09](ومررقيرحيصود!وان

[11]4...(التلوزلفامنلئهارطرفيالصلؤهوأقم>
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28
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يوسمسسورة

[2]9(الحاطينمنكنتاتكنبكستغفرى>و

[03](شغفهاحتا>قد

[23](فيهلعتئنىلذيالكن>فذ

ء*ِص

[32](عنتفسه-فاستنممزودئه>ولقد

33[-23](.+الضخغرينوليكونلأمنليسجنن-مزءامايفعللآ>ولبن

]33[.(..لتهنضبعنىكبدهنلاتقرف>دص

[05](00بالالنسوؤما!منهريفإلىارجغ>قال

[15](سرءمنعيتهعائنامالله>حش

[15]<سو،منعيته>ماعائانا

[15]<لضدقينالمنلفسهءوإتهعنته>انأزود

[53-15]<555نف!ه-عنانأزودنهلقض!ال!>

[25](يالغيفاخهلنماقذلكليعلم>

]53[(..يالسوءلائازهمالنفسإقنفـىإدرئومأ>

[75-65](...لمحسنينأخرا>ولادقميع

[06](..عندىلكنمبه-فلاكنلىتانونيلمفان>

الرعدسورة

[11](...مابانقسهثميغئرولاينترمابقومحتىلئه!!ان

[]92(ما+وح!نلهر>طوب
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794

574



براهيصاسووة

[13](خئلولافيهبيغ>لأ

العجرسووة

]93[...(الأرضفيلهملا!ئننأغوئحنىبما>رث

[27](يعمهونممكرمهملنىإخهملحمرك>

85[](إلابآلحقبنخهماومالازضواآقممؤت>وماخلقنا

النعلسورة

[03](...حسنةالذيخاهذفىأخسنو>لفذدى

2"3[].(.سبحيقولوتطيبينسؤفسهمالملمكهالذين>

[53](..شئمت-دونهمنماعبدنااللهشآء>لو

[25](واصبأالذين>وله

]53[<للهفمننعمةمنومابكم>

[06](الاشكلىالمثل>ولله

]63[(...قبلكأمينكأزسلانآلقدتالله>

[1]28<ثخسنونهمؤائذيناتقولذينحاللهإن>

،الإسر[سووة

[1].(..بعنده-ألترىالذئ>ستحن

[32](سبيلأوسافخشةالزني+إذهبمنولانقربوا>

[44]<صه-يسيحلاشئءمن>ل!ن

[54](...جعلناالقزءانقرأذوإذ>

[47](..اقهضلقذكدثترتحنثئتاندأنولولآ>

965

،1646

،849

9

8

77

89

49

23

94

79

61

56

56

36

37

48

61



ال!فسورة

]7[.(.قازيخةالأرضعلىماإئاجعلنا>

[2]8(...تجرناعنمة-أغفلنامن>ولالظغ

[05](..لإاتليس!فسجدوأدصلأدماشجدللملا!كةقلناهـاد>

مويمسورة

[31]<ذنامننا>وحنا

[83](أزاتوزهمالبهفرينعلىلثتيطيناأزسقناأتآترألؤ>

]69[.(..ألقعنختوعملواءامنواتذيفن!

طهسورة

[04](فئونا>وفثنك

73[-27](..يخاألدلحيؤةهدلقضىإنماقاض!أنتماقض>فا

[48-83](...يخموسئقؤمكعنأغطثوما>

[911-11]8<555ولاتعرىفيهاتجوعألآلك>إن

الأنبياءسورة

[72]<يعملونلقوهـوهه!يامره-با-لمجمتيقونهلا>

[]43.(..ددرننأمنتمنمممءالهة>أملهم

[25](عبهفونالااقماثي!التى-أنتمفذه>ما

العحسورة

[2-1]0(5آلشاعةزلزلةبررل!ئمإاتقوأافاس>يأئها

[4]<555-يضلىيرفانهتولاأئه-منعليه!نب

[22]<يهاعيداإغممقمتهايخرجوأأنأرادوأ!ائا>

066

636

368

64

89

558

67

235

337

29

557

644

228

368

895



<]26[>وطهربنتي

[64](...لقلولياتعمىلائضرولبهنالقىتهلافا>

المؤمنونسورة

[7-1](...همالذين!المؤمنون>قدافلح

[6](..ئمنهمملكتماأوإلاعكازرجهم>

[45](لجبحتىضرتهضفيفذزهر>

[65-55](...وبخينماصليه-مننمذهمأنماتحسبون>

[86](لقولايدئرأأنك>

]76[(ينضزعونومالربهماستكانو>فما

[511]<عبتاخلقنبهمأفحسبتعأتما>

النورسورة

[2]6.(.تمخبيمتوالخبيثونللخبشينلخبيثت>

[03]<تصرهممنيغضوللمؤمنين>قل

[13-03](...أتصئرهممنيغضوئلمؤمنين!ىقل

[13](جوبهنفىءنحمرهن>وليضرتن

[32]<عباكممنمبهزوالصلحينالأبمى>اإنك!ا

[32](فقرايكونوأ>ان

[33](...طن!مجدونلاالذين>و-لستتعفنس

[53](والازضننورالسمنوات>ألله

[06](عليرسميغواللهلهىخيريستعفففن>و

661

937

171

044

191

55

241

091

65

49

594

،016167

146،044

327

441

441

044،441

،016057

441



لفرقان1سورة

[1]<-عسهدعسصالفرتاننزلاأسصسى>تبارك

[34](هوله-فههاثخذيتمنأر>

[44-4]3(..تكونأفانت-هولهفههاتخذيتمنأر>

[4]7(..هسصباناوالهصملاهصاالصلجعللكموهوالذى>

[65]غراما(كانعذابها>إت

[86](...اخرءلها!للهالاصهدمحصنءلذين>وا

الشعراءسورة

[06](ممثرقينفاتتعوهم>

[702-502](...لشينشغنهزئيئإنأفؤ>

النملسورة

[25](...ظلموآخاوصيتمابمابهصتهمفتلف>

[65](يطههرونأنالس!إنهمقريتكئممهنءاللوفى>أخرص

القصصسورة

[4].(55سصيعاأهلهاوجعلالازهصفيعلاانقرعهصت>

[05](...هتمأهوايتبعوتفاغلهسأنمالكبمسصهجيبوألمفهان>

[15](القصالالموضمفنا>ولقسه

[83](..لأرضافىعلوالايريدونلذفينجعلهالأخوةارالدالك>

العنكبوتسووة

[5]<لأتالئهجلفإناللهلقاءيزجوا>منكان

[]28(..ـ.طاسبق!مالفحشةَماقاتون>نتم

662

937

636

644

317

08

194

928

283

285

366

،548636

091

366

،94958



[23](..لاننجيذه-.فيهابمنأغلمنحنلماافالوثأفيهابر!>قال

[416<يعلمون!انوالؤالحيوانلهىلأخرهلدار>هـإلت

[96](لمخسنينالمعألله>وإن

الرو!رسورة

[]15<نحونروضمة>فهزفي

[12](إليهالتشكوأأنفسدتأزؤجامنلكمخلقنءايتهءوصمن>

[192<بغيرعلمهماهواءظلمواالذلفاتجع>بل

السجدةسورة

[71]أعى<قزؤمنلهمأخفىمانفـىتعلمفلا>

[02]<فيهاأعجدوأمتهايحرصأأنارادوأ>!طمآ

الأحزابسورة

[3-1](..والمنمقينالبهفرينولاتطعاللهاتقالنئ>يايخا

[14<جوورفىقلبتىمنلرجلىلفهماجعل>

[6](أنفسهثممنلمؤضمنبباأونلنبئا>

[15](منهنتشآمن>ترتجى

سباسورة

[45](يثتخهونماويتنئتنهموحيل>

فاطرسورة

[1](مايشآءالخققفى!لزلد

]28[(اتعلمؤأعبادهمناللهيخمثى!انما

663

38

23

55

35

31

63

23

95

38

93

23

32



يسىسورة

[4]7<أطحمه-الئهلولمجثآءمن>أنطعم

[]58<زحيمزتقولامنسغ>

الصافاتسورة

[9](واصثعذاب>ولهم

[94](ضكنونيفق!!ينهن

[301](ئمجبين-وتهاشلما>فلتا

[161361](...تعبدلننكزومافا>

كلسورة

[62](...الأرضفىخليفةجعلتكنايداود>

[62](..شديدمعذابلهماللهعنَسميليضتونينان>

]27[(بطلابيهماوماوالارضلسما>وماخلقنا

[68]<مرالمتكفينأناأنجيروممامقأشل!علنهماقل>

الزمرسورة

]3[(زلفعللهلىليمربوناإلا>مانغبدهم

[18-]17.(.لقؤليممتتمعونالذين!>فبمثثزعباد

[55](ربممنأنزلإليكممآأخسنتبعوو>

[6]9<الكئفووضعبنوررئهالارضاوألثرقت>

[27](فيهاخلدينجهنمأثؤبادظوأقيل>

زمراب!]73[الىالجنهربهئ!اتقؤ(لذلىوسيى>

664

،5738

79

58

61

34

43

96

49

42

91

91

91

57

35



]73[.(.هلنتزعلئهتمسلئملهمهخزنتها>وفال

[57](...لعزشامنحولحآفبلملائكةا>وترى

مهافرسورة

[93-]38(.هالرشادسبيلتمنأقد->نقؤم

فصلتسورة

[21]<وحقظاأيمصبيحالدهياالتمما>وزتنا

32[-03]005<سهتقموثتمدئهااهذيهنقالؤارنجا>إن

الزخر!سورة

[02](عذنهثمماالزخمننها>لوه

38[-36]<555نقهف!له-نهيطناالرخمندكرعنيعسومن>

ء.ِى2ٌ

[76](لمنقينالملاعدوهليعهضبئفهزلومبغلأخلأآ>

[17](الاهيهنوتادالانفس>هـفيهامادتشهيه

الأحيها!سووة

33[](..لازضواااهئممنؤتخلقااهذىاللهنهيروأولم>

معهدسووة

[61](أهوآصوأتعواهتلوبهمكلدئهطخآلذين>أولبك

[42](لهلهأقفاققاهودطفى>أش

الفتحسورة

[2-1].<.هللهئيغفرلكننهلنينا!لك!ماتاتتحنا

[92](الكقارجمع!!ليغينه

قسورة

]35[>ولدتنامزيد(

665

،3555

9

،142451،8

،9241

94

23

33

36

79

36

47

23

96

54

54

63

58



الذارلاتسورة

]4[مرا(>فاتمقسمت

[11-...(]01لحزصون>قئل

[31](يفشونالئارعلىتميوم>

[41-]13(فتذميئذوقوا!يقنونالنارعلىميوم>

الفجرسووة

]17[(ئبصروماطنئ>مازاخ

32[](ألئملاواالفواحثىلاثميجتنتونكبوالذين>

الرحمقسورة

[92](شانفىهويوم!حئ

[64](جنتانرئي-مقامخافولمن>

[65](جأنقبيمولاإدنمىيطنمثهن>لؤ

[07](حسان!زث>فيهن

الواقعلأسووة

[22](عينوحولمر>

[32](لمكنودقللؤلوأمتلكا>

37[-63](أنرائاعربا!>أبئرا

[73](أترائاعربا>

[55]<لمبمفشربونشرب>

المجادلةسورة

[61](نجةتئهمتخذوا>

الععرسورة

[61](...لتندنشنأكننرلقا%لنسانا>كمان

666

،718

،9560

544،7

9

98

96

96

37

18

57

06

34

34

34

34

34

34

81

07

92



التغابقسورة

[51](فتتة!ؤلدكضوتوالبتإنضا>

ا!قسورة

[3-2](...له-نحر!مائحعلاللهصيتق>ومن

[21](مثلهنلأرضوصمن!ودئسبعخلقالذىلله>

[لتعريرسورة

]6[(مايومسونويفعلونامرهممالله>لايعصون

[01]<>فخانتاهما

[01](ظين1الذفارءادخ!>وقيل

[21](...فرخهاالتئإحصنتعمرناثنثوعريم>

الملكسورة

[2](أيبئأخسنعملالبلوكئموالحيؤةنتوتأظقلذى>

[41]الخبير<وهوأللطيفخلقمنيعلمألا>

القلرسورة

[6-5](المفتونلإلئكم!>فستبصرويصرون

قةالعاسورة

]6[عايه!صزصيىبرلخفاقلكوناعاٌ>و

المعارجسورة

[13-92](...ازؤجهصلاعلى!!خفظون!لفروجهمئذينوأ>

[33]<قابمونتهم>لمحهد

الجقسورة

[1]9ا(لباعليهيكولؤبئ؟دويدعوللهعبد-لمأقام>وائه

المدثرسورة

[15-05](قمئوط3منفرتحمرئشتنفق!نهم>؟

667

،849

68

06

42

29

44

69

53

96

09

56

37

63



مةالقياسورة

633،475،675،5[2-223](ظغناركالى!اضريرناوصءيؤمذص>

الإنسانسورة

[11](ويصرهؤرأذضهغه>ولقهمم

[21]<وحرليرنجةبماصبرووجزلهم>

شرا؟طهورا(]21[رئهم>وسقيهم

المرسلاقسورة

[5-1](.هعضفالفصفتفاعيفا!>وأئمرسلف

[لنازعاقسورة

[5-1](..دشالاغرقا!والنشطتلتزعت>و

[5](اتصالمدبرتفا>

[14-]37(..هلديااانرالحيؤة!وطغنمن>فائا

[14-04](..ربهمقامضافمن>وامما

ا!دجسورة

[41]<ولووهوالغفورا>

الأعلىسورة

-17[]16خيرواقي+<والآخرةلديا!لحيةةتؤثرون>بل

الشرعسورة

[8-7](فازغبرئكرإك!فانصتفرغتفإذ>

!!هه

668

57

33

33

98

98

98

75

23

55



الأحاديتفهرس+2

حولكمنآذن

الطلاقاللهلىإلحلالاأبغض

لنفسيخلقتكادمابن

سعد؟غيرةمنأتعجبون

النساءواتقواالدنيااتقوا

الرحمنوعبداللهعبداللهلىإالاسماءأحمث

أبوهاالرجالومن،عائشةالنساءأحب

لفرح1شدةمنأخطا

لخمرو]النساءأمتيعلىأخافماأخوف

...الغيشهواتعليكمأخافماأخوف

يتوبواأنإلاالداخلينأولالنارادخلوا

اسمهعنفليسألهالرجلالرجلاخىإذا

الوجهحسنفليكنبريداليئإأبردتمإذا

...الرجلالرجلأتىاذا

يحبهأنهفليخبرهأخاهالرجلأحبإذا

العبد..هاللهأحبإذا

نكاحهالىإيدعوهمالىإفلينظرامرأةخطبةأحدكمأرادإذا

زانيانقهماالرجلالرجلباشر1إذ

خلابةلافقلبايعتإذا

نفسهمنفليهمئإخوانهلىإالرجلخرحإذا

..مناد.نادىلجنةالجنةاأهلدخلإذا

..خمسهاهالمرأةصلتإذا

966

،385

،78

،546



..الاممجمعتالقيامةيومكانإذا

تأخروماذنبهمنتقدممالهاللهغفرعبدمحمدلىإاذهبوا

اربممنيشبعنلاأربم

مجندةجنودالارواح

وجهكلىإالنظرلذةأسألك

توجروااشفعوا

معناأصليت

الوجوهحسانمنالخيراطلبوا

أعلمته؟

الكونبعدالحورمنبكأعوذ

الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ

اللهفيلبغض1واللهفيالحبالاعمالأفصل

بهلمفعولوالفاعلاقتلوا

علياقرأ

سعد؟غيرةمنتعجبونألا

للجنةمشمرهلألا

ابنتييطلقأنطالبأبيابنيريدأنإلا

عنيفاعفالعفوتحبعفوإنكاللهم

حبكأسألكنيإاللهم

وجهكلىإالنظرلذةأسألكإنياللهم

النساءفتنةمنبكأعوذإنياللهم

لحزن1والهممنبكأعوذإنياللهم

...الخلقعلىوقدرتكالغيببعلمكاللهم

لارضوالسمواتنورأنتلحمدالكاللهم

067

،177

،605،705

08

33
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88

39

62

6

07

61

12

76
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56

38

9

66

28

19

9

71



أملكقيمافعليهذااللهم

احب؟ماتحبينألست

قريشمنامرؤ

ذكرنيماعبديمعأنا

خلقكاللهأحسنقدامرؤأنت

احببتمنمعانت

خلقكوهوندّاًللهتجعلأن

الماءعلىعرشهينصسبإبليسإن

جائرحكمأمتيعلىأخافماأخوفإن

والنساءلخمراأمتيعلىأخافماأخوفإن

لوطقومعملأمتيعلىأخافماأخوفإن

...منزلةلجنةاأهلأدنىإن

...جهن1أزوليغنينلجنةاأهلجازوإن

خليلاإبراهيماتخذكماخليلااتخذنياللهإن

..عبدا.أحبإذااللهإن

الجماليحبجميلاللهإن

الزنىمنحطهادمابنعلىكتباللهإن

يناملااللهإن

وأموالكمصوركملىاينظرلااللهإن

فليغرللمسلمليغاراللهإن

الوتريحبوتراللهإن

ثلاثةيبغضاللهان

..الدنيا.منالمومنعبدهيحمياللهإن

أحدكمفليغريغار،اللهإن

671
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7
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7

9
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يغاروالمؤمنيغاراللهن

...لجنةالاهليقولتعالىاللهن

مبلغكلالنعيممنهمبلغإذالجنةاأهلن

نساءهمجامعواإذالجنةاأهلن

..دخلوها.إذالجنةاأهلن

بكراعادتامرأةأحدهموطئكلمالجنةاأهلن

لجنةافيالعلماءلىإليحتاجونلجنةاأهلن

...لجنةايدخلونزمرةأولن

...فاخبرنينيأتاجبريلن

...امراةلتاتيهلجنةافيالرجلن

عذراءمئةلىإاليومفيليصلالرجلن

عنهايتمالكلمعائشةرأىإذمحكطكاناللهرسولن

الواحدةالليلةفينسائهعلىيطوفكانبم!ي!اللهرسولن

امرأةتسعينعلىواحدةليلةفيطافسليمانن

.ههيذكرنيالذيعبديكلعبدين

النظروزناهاتزنيالعينن

تزنيانالعينينن

..النحر.محك!طيوماللهرسولرديفكانعباسبنالفضلن

كلهالجسدصلحصلحتإذامضغةالجسدفين

ظلهمنالشيطانيفرقهواهيخالفالذين

بانبياءليسواعباداللهن

...لخيمةالجنةفيللمومنن

شيطانصورةفيتهنبلالمرأةن

معهاالذيمثلمعهان

672



ادلهيحبهاماالخيلاءمنإن

بالنعيمغذواالذينأمتيشرارمنإن

بأنبياءهممالاناساادلهعبادمنإن

ادلهيحبماالغيرةمنإن

يلمأوحبطايقتلماالربيهعينبتمماإن

لحديدايصدأكماتصدأالقلوبهذهإن

...ربكمسترونإنكم

واليتمنيذللاإنه

الموطنهذامههلفيإلاادلهيبغضهالمشيةإنها

خلتهمنحليلكللىإأبرأإني

دينهافيتفتتنأناخافإني

أعصيهولست،ناصريوهوادلهرسولنيإ

قلبك؟منالرحمةادلهنزعإنأملكأو

...لجنةاتلجزمرةاول

..ربفاهنقتامرأةأيما

...عتدىوتجبرعبدالعبدبئس

يمللابذكر

أبيه]مرأةتزوجرجللىإمحك!ي!ادلهرسولبعثني

أجليمنالمتحملونيتحملمابعيني

اللهيعبدمنأصلابهممنيخرجانادلهلعلبهم،نيأستأبل

هههرجلاننيتاإذنائمانابينا

نعيمهمفيالجنةأهلبينا

...سحابةفيصوتاسمعإذالارضمنبفلاةرجلبينا

السماءأخذتهمإذيمشونثلاثةبينما

673

18

543

561

71

924

577

162

18

76

943

993

991

352

461

548

935

618

19

488

571

09

447



عليكميتحرقونتركتهم

الايمانحلاوةبهنوجدفيهكنمنثلاث

...مهلكاتوثلاثمنجياتثلاث

منجياتوثلاثمهلكاتثلاث

عونهماللهعلىحقثلاثة

القيامةيوماللهيكلمهملاثلاثة

..0مراةكفهوفيجبريلنيجاء

الصلاةفىعينيقرةجعلت

النساءليئإحبب

ويصميعميالشيءحبك

المعازفتحريمحديث

الظويلالصورحديث

ربهملىإالملائكةعروجحديث

بالصومالشهوةمداواةحديث

تهمكأمهاالقاعدينعلىالمجاهديننساءحرمة

...بالمكارهلجنةاحفت

العيونضخامعين،بيضحور

أرفدةبنيياخذوا

الزعفرانمنالعينلحوراخلق

تلعبفلالنفسيخلقتك

دحما.05دحما

لحةالصاالمراةالدنيامتاعوخير،متاعالدنيا

لحسناشطرأعطيوقدالاسراءليلةيوسفرأى

...نيأتيارجلان:الليلةرأيت

674

63

592

638

547

294

585

003

313

33

302

357

294

637

345

354

036

236

323

795



القيامةيومإليهالدهينظرلاجارهبحليلةنيالزا

بأصواتكمالقرانزينوا

الفجأةنظرعنكيناللهرسولسالت

الفجأةنظرمج!عناللهرسولسئل

القيامةيومإليهماللهينظرلاسبعة

ظلهفياللهيطلهمسبعة

05.وجهكأرنا:فيقولون،سلوني

لحينللصالحاتالصا

مستقيماصراطامثلااللهضرب

لقائيلىإالابرارشوقطال

طلقها

الامانياللهعلىوتمنىهواهنفسهأتبعمنالعاجز

محبلكوحقكأنا!عبدي

صبوةلهليستالشابمنربكعجب

بالباءةعليكم

غيرتانالغيرة

وعشقتهعشقنيذلكفعلفإذا

...الشفاعةوعدتني!ربيا:فأقول

..ـ.الرجلولذةالمرأةلذةبينمافصل

ذلك؟غيرفيلكفهل

منهايرعلمالتيفي

فيللمتحابينمحبتيوجبت:تعالىاللهقال

54
...أقامهنمنآياتعشرعليانزلتقد

حسناءوزوجةذاكرولسانشاكرقلب

675

19

77

68

90

47

88

58

9

53

94

18

56

34

94

06

37



الدنيا...منخيرلجنةافيأحدكمسوطقيد

...إسرائيلبنيمنالكفلذوكان

...عملهذنبمنيتورعلاالكفلذوكان

الصحفةجوانبمنالدباءيتتبععفي!اللهرسولكان

القمرمثلجمييماللهرسولوجهكان

...الصلاةفيخففالصبيبكاءيسمعكان

النظرمنمضىمنخطيئةكانت

الا...باطلفهوالرجلبهيلهولهوكل

أمكمغارتكلوا،

نفسهدانمنالكيس

رأيتهاكيف

النظرةالنظرةتتبعلا

...الخلائقبينالقيامةيومالخصومةتزاللا

امرآلهيضربفيمارجلاتسألنلا

اللهمساجداللهإماءتمنعوالا

بولدهاوالدةتوثهلا

اللهشاءإنحرجلا

إغلاقفيطلاقلا

محرمذاتاتىمنلجنةايدخللا

كبرمنذرةمثقالقلبهفيكانمنلجنةايدخللا

مؤمنوهويزنيحينالزانييزنيلا

..هالشوكةحتىوصبولاهممنالمؤمنيصيبلا

هههيدعهثمحرامعلىرجليقدرلا

نفسهيذلأنللمرءينبغيلا

676

،941



...ولدهمنإليهأحبأكونحتىاحدكميومنلا

بهجئتلماتبعاهواهيكونحتىأحدكميومنلا

بهجاءلماتبعاهواهيكونحتىالعبديؤمنلا

يديكفيوالخير،وسعديكلبيك

العينلحورامنزوجتانلجنةاأهلمنللرجل

مواليهغيرتولىمناللهلعن

بهيمةعلىومناللهلعن

فيهاوماالدنيامنخيرروحةأواللهسبيلفيلغدوة

تقروأنتالبارحةبكمررتلقد

...الصوتلحسناالقارئلىإأذناأشدلله

لمجيرمثلهبعدهولاقبلهأرلم

التزويجمثلللمتحابينيرلم

النكاجمثلللمتحابينيرلم

...جبريلإليهاأرسللجنةااللهخلقلما

ولدكأبوفانهراجعتيهلو

خليلاالارضأهلمنمتخذاكنتلو

اللهمناغيرشيءليس

بالصرعةالشديدليس

النكاجمثلللمتحابينليس

بالقرانيتغنلممنمناليس

..هبيانطلقبياسريليلة

هيعبد.هإلهالسماءظلتحتما

النساءمنالرجالعلىأضزفتنةبعديتركتما

النساءمنالرجالعلىأضربعديأمتيعلىتركتما

677

،37063

388

،638

548

937

353

353

376

377

323

132

903

637

،797

413

638

516

377

948

292



المغيبةفراشعلىيجلسالذيمثل

...وتراحمهمتوادهمفيالمؤمنينمثل

وثنكعابدلخمرامدمن

أحبمنمعالمرء

وثنكعابدالزناعلىالمقيم

؟ذاكمم

حسنا...وجهااللهاتاهمن

قومااستخمرمن

بالمحاربةبارزنيفقدولياليأهانمن

بالسيفوسطهفخطواالحرمتينمنتخطى

منهخيرااللهعوضهشيئاللهتركمن

الاخرةفييشربهالمالدنيافيالخمرشربمن

شهيدفهوفماتوصبروع!فكتمعشقمن

شهيدفهوفماتفكتمفع!عشقمن

فاقتلوهلوطقومعملعملمن

الاخرةفييلبسهلمالدنيافيالحريرلبسمن

جموهفارلوطقومعمليعملوجدتموهمن

بهوالمفعولالفاعلفاقتلوالوطقومعمليعملوجدتموهمن

والشجرلماءايسعهمالمؤمن1أخولمؤمنا

الضعيفالمؤمنمناللهإلحبوخيرالقويالمؤمن

غيرةأشدو]دئهيغار،المؤمن

الناسفوقكومعلىالقيامةيومنجيء

إبليسسهاممنمسمومسهمالمرأةلىإالنظر

إبليسسهاممنسهمالمرأةلىإالنظر

678

،38،554

،266،267

294

117

094

955

094

334

324

74

555

512

12

475

268

187

805

475

605

605

07

414

581

167

106



عبادةالمليحالوجهلىإالنظر

إبليسسهاممنسهمالمرأةمحاسنفيالرجلنظر

إبليسسهاممنمسمومسهئمالنظرة

دحمادحما!بيدهنمسيلذيونعم

الامردالغلاملىإالنظرالرجليحدأنلمجمحاللهرسولنهى

لزوجهاالمرأةتنعتأنلمرأةانهى

الباطليحبلارجلهذا

البدر؟ليلةالقمرفيتضارونهل

الشمس؟رؤيةفيتضامونهل

رؤيا؟منكمأحدراىهل

إليها؟نظرتهل

وتلاعبك؟تلاعبهابكراهلا

وجهكلىإالنظرلذةوأسألك

صدقةأحدكمبضعوفي

حبيبهاللهيعذبلاوالله

منهاخيرااللهأبدلنيماوالله

...اللهمنأغيرأحدمامحمد!أمةياوالله

...بأزواجكمبأعرفالدنيافيأنتمما!لحقبابعثنيوالذي

الا...قضاءللمؤمناللهيقضيلابيدهنفسيوالذي

تؤمنواحتىلجنةاتدحلونلا!بيدهنفسيوالذي

ههإلا.بقلبهاللهعلىعبدأقبلوما

آلبعفلابالامرمر1وأنا،أغضبلاليوما

...فتركهاحراماجاريةأوامرأةعلىفدرومن

أبيكحبيبةإنهابنيةيا

967

168

015،151

237

177

106

016

935

165

143

243

578

57

48

17

34

23

31

56

35

92

56

56

06

25



بريرةمغيثحبمنتعجبألا،عباسيا

النظرةالنظرةتتبعلاعلييا

عبادهعلىاللهحقماأتدريمعاذ!يا

فليتروجالباءةمنكماستطاعمن!الشبابمعشريا

...والزنىإياكم!المسلمينمعشريا

دينكعلىقلبيثبت!القلوبمقلبيا

...القيامةيومربنايأتينا

واحدصعيدفيالقيامةيومالامماللهيجمع

...القيامةيومالناساللهيجمع

جمعةيومكلفيالربلجنةاأهليزور

...رأتعينلامالحينالصالعباديأعددت:لىتعااللهيقول

الطغاةمهلك]دتهأنا:تعالىاللهيقول

ليبجلاالمتحابوناين:القيامةيوماللهيقول

!!!

068

،318،931

21

84

94

61

58

58

57

58

23

94

55



القافية

ءسو

سواء

للقاءا

الظلماء

خفاء

شفاء

للقاءا

ئهوسخا

لفناءا

ستاخا

ءاعدلاا

لقلبا

لرطبا

يلعب

غضبأ

لبهطا

طالبه

لاعبها

شاربه

يناسبه

البحر

طويل

طويل

وافر

خفيف

خفيف

خفيف

خفيف

ملكا

خفيف

طويل

ملكا

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

الشمر2+فهرس

ئلالقا

ثابتبنحسان

الرقياتقيسابن

المتنبي

[حزم]ابن

]الطغرائي[

نصيب

العبسي[الشغب]أبو

[لمجنون]ا

[غيرهأوالقاضي]شريح

[الفرزدق]

681

الصفحة

263

263

338

221،326

031

031

031

382

476

893

453

801

163

011

03

11

703

052

501



بابها

أجيب

حبيب

حبيب

تغيب

هبوب

نصيبها

يوب

عواقبه

لحبا

لحبا

للجنب

قلبي

قلبي

المعذب

مغرب

هبوبي

ئبوالذا

للعبكا

تصبفلا

بهمعذ

لقلوببا

باعذ

شباب

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

بسيط

فروا

ملكا

ملكا

[غيرهأوحزامبن]عروة

معاذبنالاقرع

غلندو[بنلحكما]أبو

[غيرهأوالدمينة]ابن

[غيرهأوليلىمجنون]

]المعلوط[

لي[الصوالعباسبنإبراهيمأ

القيسامرؤ

[لمجنون]ا

المريةعاتكة

لمؤلفا

[غيرهأو]الوأواء

نصربنعلي

تمامأبو

682

57

164

216



لاعرابا

طبيبي

يسبهلم

بهدأ

لنجيبا

نتحاببا

بيكتا

مرحب

يصببلم

بهامنها

قربا

كلبا

بااغل

باتعذ

رباأ

قلبه

بهد

ضربا

العتابا

ينتسب

دعوت

سريت

فابيت

زلت

كامل

مللكاامجزوء

سريع

منسرح

خفيف

خفيف

مجتث

برمتقا

برمتقا

برمتقا

يلطو

طويل

طويل

يلطو

بسيط

بسيط

ملكا

رجز

متقارب

ملكا

طويل

رجز

خفيف

طويل

[الحجاجبن]

المتنبي

زيدبنتعاتكة

[غيرهاو1ءو]الو

الجعدي[]النابعة

]الكميت[

]الاعشى[

يزيدبنخالد

تولب[بن]النمر

العجليدلفأبو

الفقعسي[محمد]أبو

خريمبنأيمن

ذريح[بن]قيس

[غيرهأوالفقعسيمحمد]ابو

عزةكثير

683

332

158

634

17

693

792

78

93

922

303

038

646

628

093

53

954

27

126

937

256

65

482

463



ذاتاللذا

سيرته

يهاج

حخاج

حرج

فلجاا

خجاتا

يبرح

جناح

رحبا

لحلصاا

نحلجواا

دحقا

لنجاحبا

لملاحا

لتسبيحبا

ئحاسا

فرخ

ويشهد

مسهد

تنفد

بعيدها

بتردأ

محمود

بسيط

سريع

فروا

بسيط

مقتضب

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

سريح

طويل

طويل

فروا

فروا

ملكا

طويل

هزج

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

الاحنفبنالعباس

[نواسأبو]

[ميادة]ابن

الحر[بندئه1]عبيد

الرمةذو

[نواسبوأ]

[قلورااورمسا]

جرير

الرومي[]ابن

الصوري

لعبر[اأبو]

ثابت[بن]حسان

عيينةأبو

الناشىالعباسأبو

[غيرهأولمجنون]ا

اذينةبنعروة

يحى[بن]علي

68

،491

،73

،136

128

318

913

516

222

463

72

73

455

344

213

213

616

157

933

156

131

7

123

537

382

256



محمود

أجد

مفرد

يعقد

يحمد

المهد

وحدي

وحدي

لحدي

لصدبا

لجيد1و

يدساو

درالموا

حدابو

ببعيد

لزادا

رعادب!

مجهود

عبيدي

لورودا

خدي

مقعد

معرد

بسيط

كامل

كامل

كامل

كامل

طويل

طويل

طويل

طويا

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

بسيط

بسيط

وافر

فر1و

ملكا

ملكا

ملكا

الناشىالعباسأبو

[ترابأبو]

العتبي[اللهعبدبنمحمد]

ذريحبنقيس

ليلى[مجنون]

نصيب[أوتولببن]النمر

نفطويه

ني[رجالاا]

[لبحتريا]

لف؟لمؤا

ميلقطاا

حفصة[بيأبن]إدريس

بشار

[غيرهأو]المامون

الرشيد

[لحجاجا]ابن

زيدبنتعاتكة

685

272

375

04،248



الحاسد

البارد

ابدي

جهاد

جهد

بالمواعيد

عمدا

جلدا

تزؤدا

جلمدا

لجلداا

غدا

الرائدا

الحديدا

وعضد

ماذا

ملاذا

البدر

السمر

العبر

الصدر

الفجر

فتعذر

يتغير

كامل

كامل

رجز

مللرامجزوء

سريع

منسرح

طويل

طويل

طويل

يلطو

بسيط

بسيط

ملكا

خفيف

جزر

البسيطمخلع

البسيطمخلع

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

لجوزياابن

نواسأبو

كاهل

الفرزدق

]الاحوص[

الهذلي[ربعبنمناف]عبد

الخفاجي[سنان]ابن

حميدبنأصرم

المامون

[السنديعطاءبو]

الاحنف[بن]العباس

[غيرهاولمجنون]ا

الاسلتبنقيسابو

686

952

952

58

028

902

691

218

122

155

263

95

958

017

281

136

527

527

951

372

803

266

932

343

58



لايتغئر

اتستر

ناظر

وافر

لمازرا

لمسافرا

لمناظرا

السرائر

القصائر

سرائره

حمار

عرارها

أسير

تستعيرها

العار

مسمار

بصر

لحذرا

مهجور

النحارير

انحسار

الغيور

هجر

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

بسيط

بسيط

بسيط

بسيط

وافر

وافر

ملكا

عزةكثير

]بشار[

الشافعي

البارقي[حماربن]معقر

]الاحوص[

[عزة]كثير

مطيربنالحسين

عزةكثير

مطيربنالحسين

[كدامبن]مسعر

اميلبنالمومل

نفطويه

المعتزابن

القطامي

الهذلي[]مليح

الاحنف[بن]العباس

687

463

175

331

202

154،328

293

034

452

263

،033461

163

457،695

،457،511

795

403

022

477

،257046

277

56

82



الامر

غبار

الاقدار

أزهار

دياور

إسارها

قدر

جرزا

لسرورا

وزر

وزر

لقدرا

قدري

لخمرا

لزجرا

يدري

لدهرا

ئرلجرابا

برلمقاا

لبصرا

لكبرا

لحجرا

الشرر

كامل

كامل

كامل

كامل

كامل

كامل

سريع

سريع

خفيف

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

بسيط

بسيط

[قلفرزدا]

[غيرهأوجميل]

[]الصرصري

[]الصرصري

محمدابيبنمحمد

اليزيدي

نواسابو

[]المهدي

لمدبرابنإبراهيم

مرخيةبنجامع

مرخيةبنجامع

طاهرابن

كيغلغ[]ابن

الكاتبعثمانأبيبنأحمد

[غيرهأو]المجنون

الفضل[بنمنصور]ابو

الاحنف[بن]العباس

السليلبنالحارث

]كشاجم[

688

223

474

273

381

35

216

276

953

195

182

591،022

182

028

311

952

384

915

915

،272593

476

533

342



النار

الديار

مزار

زاجر

بهجره

البشر

شعره

عصره

خبير

والعبرى

القطرا

اغبرا

تصبرا

لجداراا

السرارا

السرورا

أثره

البقره

اسرور

لخبرا

طرلوا

لمجلسا

تتنفس

باس

بسيط

فرو

كامل

كامل

كامل

سريع

سريع

سريع

خفيف

طويل

طويل

طويل

طويل

فرو

فر1و

مللكاامجزوء

منسرح

منسرح

برمتقا

يلطو

مللكاامجزوء

ملكا

ملكا

يلطو

الموصلي[إبراهيمبن]إسحاق

محمودالشهاب

الاحنف[بن]العباس

لجناديك

الوليد[بن]مسلم

الكلوذاني

[المهديبنت]علية

الخفاجي

زيدبنتعاتكة

[لمجنون]ا

]الراعي[

بحر[بن]سلامة

المسيببنسعيد

الفقيه[]منصور

طيسلة[]ابن

زهيربنمعاذبنإسحاق

968

126

403

402

477

332

434

037

702

702

022

915

331

521

483

937

27

195

917

917

437

472

128

436

161

183



لابس

سرلغاا

لمخلسا

حراس

سالكاا

بعض

توقعأ

موجع

منيع

زعجا

عهاراذ

يعبد

مدفوع

نزوع

مروع

مسمع

ممنع

معيوهم

منصدع

انقطاع

وتمنع

البرقع

سلعا

اجتمعا

طويل

كامل

كامل

سريع

كامل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

كامل

كامل

كامل

خفيف

طويل

طويل

طويل

بسيط

وافر

ملكا

برمتقا

طويل

يسيط

لحسحاس[بنيعبد]سحيم

الفقعسي[سعيدبن]المرار

[المصري]بريه

المطلبعبد

طرفه

[غيرهأولمجنون]ا

[غيرهأوالوراقمحمود]

هرمةابن

المباركابن

مرخيةبنجامع

الفاضل[]القاضي

سيناابن

الاعشى

096

،176

،372

،34

013

338

36

341

464

64

804

603

913

526

622

374

476

647

333

306

183

037

293

127

534

342

82



منعا

لوجعاا

جعارا

تكلف

فيوصف

معروف

موصوف

تعزف

لحتوفا

عفيف

نصافإ

تصطفي

فيطرو

تعطفا

وقفا

لشنفاا

عيوفا

عفيفا

يعشق

أحمق

ارفق

يطلق

حقيق

طريق

بسيط

بسيط

برمتقا

طويل

طويل

بسيط

يسيط

ملكا

لرملامجزوء

لرملامجزوء

خفيف

ملكا

لرملامجزوء

طويل

يسيط

بسيط

لرملامجزوء

لرملامجزوء

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

[لاحوصا]

[الظاهريداودبنمحمد]

مطيربنالحسين

زرعةأبيبنمحمد

[الفارض]ابن

الاحنفبنالعباس

[بهلولبنالله]عبد

النهشلي[شجاعبن]غيلان

بكرابيبناللهعبد

المهلب

[غيرهأوذريحبن]قيس

196

601

477

011

348

135

172

383

217

277

206

206

026

506

506

453

572

915

472

341

137

506

506

026

275

92

052

053

037



غريق

تقلعواا

شقعا

يقلصدا

لطريقا

لقز

مطروق

ئقذا

شقعا

شقعا

شقعا

قربسا

لقوا

يعشق

يعشقلم

مقلواا

تبرنشقي

شقهعا

قامشتا

خلوقا

وعشق

لبرقا

يطق

فكاكه

طويل

طويل

طويل

وافر

فر1و

ملكا

خفيف

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

ملكا

كامل

ملكا

ملكا

رجز

طويل

بسيط

خفيف

رجز

رجز

برمتقا

ملكا

المتنبي

[المجنونأوجميل]

الصوريالمحسنعبد

زيد[بن]عدي

الشبلي[بكر]أبو

القطامي

الكميت

حصينةبيأابن

سفيانبنعمرو

الطهوي[المثنىبن]جندل

الراعي[]

[نواسأبو]

ربيعةأبيبنعمر

روبة

]روبة[

296

95

18

37

27

46

32

26

26

26

52

56

26

27

18

06

095

473

225



لكوصا

ببالك

منك

كرلدا

اكبشكو

تضييعك

يحكيك

كانهاأ

ليكاإ

نهتكافا

مليكا

عقل

عقل

لقتلا

لسهلا

لذلا

لذلا

بتلوااما

يجمل

لمعولا

عدلفا

سبيل

ليزوو

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

كامل

سريع

بسيط

كامل

رمل

خفيف

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

الدمينة[]ابن

الاحمرابن

المؤلف

نو]س[]أبو

عيينة[أبي]ابن

لمؤلفا

حجاجبننعر

هشامبنلحكما

[الخضريلحكم]ا

[الفارض]ابن

[الفارض]ابن

يولطحاا

الاخيليةليلى

396

،112

،138

،038

195

093

028

016

116

333

933

517

427

646

278

217

278

328

593

593

193

947

183

184

945

9



لولمتطاا

ئلهسا

ئلهشما

بلهبلا

تلهمقا

خبل

عجل

مكبول

عذال

يجمل

ضلفا

تللقاا

ملهوا

لهذعا

لافحلا

لحبلا

لعقلا

عقلي

لذذبا

بمنجلي

قاللاو

خلخال

لخمائلا

ليذعا

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

بسيط

بسيط

كامل

كامل

كامل

كامل

سريع

برمتقا

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

]زهير[

عزة[]كثير

بثينةجميل

الاعشى

الاعشى

زهيربنكعب

العقبي[اللهعبدبنمحمد]

المتنبي

المتنبي

المعتزابن

الكميت

ليلى[]مجنون

نواسابو

لقيس1امرو

القيسامرؤ

496

،265

947

801

893

484

66

343

67

694

375

156

275

97

528

375

593

435

77

337

331

281



أمل

الهمل

لرجالا

لرجالا

لهوجلا

مغيل

لمالا

ليئأمثا

ليتطوى

لايبالى

يقتل

الناقل

المغفلا

المهاريدلا

ثماله

فلولا

سبيلا

قتيلا

قليلا

فلا

حليلا

نحيلا

القبل

إثم

بسيط

بسيط

فروا

قر1و

ملكا

ملكا

ملكا

ملكا

سريع

خفيف

متقارب

متقارب

طويل

بسيط

فروا

ملكا

ملكا

ملكا

ملكا

سريع

خفيف

مجتث

طويل

طويل

]المتنبي[

ئي[الطغرا]

قنبر[بن]الحكم

كبيرالهذليأبو

الهذليكبيرأبو

كثير

[الشهرزوريلمرتضى]ا

الاعشى

المازني[مطربن]أوفى

]المتنبي[

المعذل[بنلصمد1]عبد

المتنبي

المؤلف

]كشاجم[

الفهريمسكينبنزهير

شبيببنإسحاق

596

632

435

601

63

335

523

382

08

77

32

327

034

891

156

916

166

135

375

77

173

126

184



مظلم

يتسخم

ذميم

غريمها

حرام

برام

سجام

لمسا

عدم

قصدهم

ظلم

أنعم

متقذم

وغرام

حرام

يمقد

لكرما

لكريما

لفما

مسلم

لتقدما

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

بسيط

كامل

كامل

كامل

كامل

كامل

كامل

منسرح

خفيف

طويل

طويل

طويل

طويل

الرومي[بن]1

بي[لخطا]ا

عنهكثير

الشافعي

المتنبي

تمامأبو

العرجي

لمؤلفا

لشيص1أبو

[]بشار

الدمينة[ابنأوعره]كثير

حسانبنالرحمنعبد

[الرقاعبن]عدي

الاعشى

وأجديعبنلمقشعر]

[غيره

الرضي[]الشريف

696

،08،462

،018

،181

،35،111

،347

024

458

931

466

181

891

932

503

093

334

193

615

344

938

013

046

36

31

342

68

223

01



قدم

اءلامي

السقيم

الغموم

لحراما

التمام

الكرام

لخياما

علمعن

لمكرما

لادهما

لاياما

الناعم

أمي

بالضيم

بالصوم

الكرام

تبسما

يمما

لهائماا

مستهاما

غراما

اللمم

لمتهم

بسيط

بسيط

فروا

فر1و

فروا

فروا

فروا

وافر

ملكا

ملكا

ملكا

ملكا

ملكا

رجز

سربع

سريع

مجتث

طويل

طويل

رجز

حنينس

برمتقا

طويل

رمل

الرضيالشرنس

[الفارض]ابن

اميةبيأبنمحمد

[الشيرازيإسحاق]أبو

لي[لهذاصخر]أبو

[]عنترة

[]عنترة

[العجاج]امرأة

العتبي

لحطويا

حاتم

العاصبنعمرو

الخشرمبنهدبة

بكار[بنالزبير]جد

خازمبيابنبشر

اليمنوضاح

796

،51



ترملم

4ء
اوزن

يسكن

نشوان

شجولها

الحسن

سليمان

الحزين

عني

مختلطان

تدانى

رمضان

لحزنا

الوسن

الدين

بالمجانين

قالون

نيبالفا

إحسان

لحنانا

البطون

لحيوانا

ببيان

سنان

برمتقا

يلطو

يلطو

طويل

يلطو

يسيط

يسيط

خفيف

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

بسيط

بسيط

بسيط

بسيط

بسيط

فرو

فروا

ملكا

ملكا

ملكا

الاعشى

عزةكثير

الوليد[بن]مسلم

الاحنف[بن]العباس

خليفةبنحلف

المريكي[]جخطة

الدمينةابن

الروميابن

حسن[بنالله]عبد

ليلىمجنون

عمرابن

لقيسامروا

المحاربية[الضحاك]أم

لمؤلفا

896

،52

،07،214

-036

16

61

64

61

8

27

42

67

28

83

31

97

58

76

74

55

4

92

65

08

08



سكران

مكان

عني

لبطونا

مني

نىما

نىأكفا

نيوعيا

فتمكنا

يماناإ

ناحساإ

ناحيرا

ناشيبا

لمحبينابا

لمحبيناا

حينا

سبينا

ينالمعرا

جنونا

لحزنا

نزرهنه

نذأ

هوا

هانكاأ

كامل

كامل

مللكاامجزوء

مللكاامجزوء

خفيف

خفيف

خفيف

خفيف

طويل

طويل

بسيط

بسيط

بسيط

بسيط

بسيط

فروا

رجز

سريع

برمتقا

مللكاامجزوء

هزج

رمل

فروا

بسيط

لجن[ا]ديك

المامونأوالرشيد

نواسأبو

جعفربناللهعبدبنعلي

حزمابن

[غيرهأولمجنون]ا

زرارةبنلقيط

الاحنفبنالعباس

ربيعةأبيبنعمر

[مناةزيدبن]المسيب

[نواس]أبو

[الصوريالمحسن]عبد

لنون1ذو

زيد[بن]عدي

الهذليالمرتفقابن

996

،144

16

27

33

43

74

34

53

53

43

27

27

48

32

27

48

37

17



وهايحد

يهاأفد

الله

لهاهوئ

لهالقف!

يهابيد

قعتهاوا

يكفيها

ليهإ

يهيد

عليه

ميله

هيلملاا

لياخا

لياخا

ضيارا

لياحا

لياحا

تياموا

ديالاعاا

هيالدواا

بياالذي

دويّا

لهناا

بسيط

بسيط

كامل

كامل

كامل

كامل

سريع

خفيف

فروا

فروا

مللكاامجزوء

رجز

لرملامجزوء

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

خفيف

طويل

الجهمبنعلي

اذينةبنعروة

[عزة]كثير

لجناديك

ثمامبو

الرقي[احمدبن]إبراهيم

]الشافعي[

رؤبة

نواسابو

[غيرهأولمجنونا1

جرير

الرحمن[عمدبنبكرابوأ

صرمةبنقيس

الاندلسي[حيان]أبو

ديناربنالسرفي

007

37

493

61

03

33

34

43

13

53

43

38

83

53

95

95

13

938

893

946

534

173



النهى

يهوى

لردىا

طويل

طويل

رجز

الوليدبنمسلم

!!!

107

476

261

157



ايامثالفهرس+!ا

فاحلبتغلبلماذا

بثدييهاتاكلولالحرةاتجوع

تراهأنمنخيربالمعيديتسمع

اوساطهاالأمورخير

السرىالقوميحمدالصياجعند

ربانالسماءفيولا،حبانالقبفيليس

ال!!!

207

52

533

،23461

931

304



الكتبفهرس+5

للخرائطيالقلوباعتلال

للتميمي(النفوسامتزاج)اوالأرواحامتزاج

الانجيل

البرعبدلابنالمجالسبهجة

للخطيببغدادتاريخ

عساكرلابندمشقتاريخ

للحاكمنيسابورتاريخ

للاجرياللواطتحريم

داودبيأابنتفسير

نجيحأبيابنتفسير

صالحأبيتفسير

شيبانتفسير

العوفيتفسير

التوراة

الترمذيجامع

لحماسةا

للزمخشريالأبرارربيع

الرقعمقلأبيالاتفاقرستاق

للخطيبمالكرواة

حنبلبنلأحمدالزهد

307

921

005

،353،358،547،056575

181

018

268

951

335

925

185

184

133

905

305

556

565

305

335

806

801

528

991

791

003



ماجهابنسنن

داودبيأسنن

الكرمانيحربسنن

منصوربنسعيدسنن

أحمدبنادلهلعبدالسنة

والبطليوسيللوقشيالكاملشرح

الصحاج

حبانابنصحيح

البخاريصحيح

مسلمصحيح

الصحيحان

جدهعنأبيهعنشعيببنعمروصحيفة

حزملابنالحمامةطوق

للدارقطنيالغرائب

عديلابنالكامل

للمبردالكامل

سيبويهكتاب

للنوقاتيالظرافمحنة

،356571

،955،056562

571

042

،358587

185

،03،38،93،41،43،44،46،47

،94،54،55،64،67،97،8182

،935572

،38،75،09،302،921،035،353

،9930،04،485،394،514،555

،568،577795

،38،152،2680،03،903،317

،035،357،955562،563

،103،313،318،352،412،413

،446،194،557،558،571،574

576،957،637

513،515

186

133

165

917

614

022

07



الكوسجمنصوربنإسحاقمسائل

أحمدبنصالحمسائل

48،114،151،352،353،أحمدمسند

،418،442،944،094،505

541،547

لكشيمسلمأبيمسند

يعلىبيأمسند

اسامةبيأبنلحارثامسند

الشافعيمسند

السزاجإسحاقبنمحمدمسند

سفيانبنيعقوبمسند

نيالطبرامعجم

نيللطبراالاوسطالمعجم

لحريريامقامات

للاستراباذيالشافعيمناقب

للحاكمالشافعيمناقب

لجوزيالابنلموضوعاتا

الموطا

جدهعنأبيهعنالمزنياللهعبدبنكثيرنسخة

!!!

507

،351،354،358935

131

،913،178018

805

513

،414

،054

،581

405

356

058

587

152

584

،036

،134

215

917

791،

926

056

546



الأعلاو-فهرس6

،705يلاجرا

،29125،،41السلامعليهادم

،283،312404

76،78،السلامعليهإبراهيم

164،432،005،

30،5636

أدهمبنإبراهيم

عياشبنبكرأبيبنإبراهيم

،574الجنيدبنإبراهيم

،245خالدبنإبراهيم

الرقيإبراهيم

نفطويه،عرفةبنمحمدبنإبراهيم

المدبربنإبراهيم

ميسرةبنإبراهيم

النبي!بنإبراهيم

النخعيإبراهيم

هرمةبنإبراهيم

يزيدبنابراهيم

،182

،132

704،415

،166،318

538

89،99،148،283،318،!بليس905

،292404

145كعببنأبي432،

585الاجلح252،

132حرببنأحمد20،5

،33701،411،حنبلبنأحمد446،

133051،671،182،183،991،

68400،250،2،227،231682،

5351،27،313،352،393024،

916943،434،574،194،894،

604994،40،5805.01،5115،

851،135.535،145،24،5435،

67254،5563،46.565،5566،

991،57289،510،691،6026

168،106يونسبناللهعبدبنأحمد133

502الكاتبعثمانبيأبنأحمد164،

531الكاتبالفضلبناحمد994،

267مسروقبنمحمدبنأحمد062،

153الحلوانييحىبناحمد476

926لجرجانىااحمدأبو132

064حمدأابن

607



082الاحمرابن

056،623الاوديإدرش!ابو

112طاليسأرسطو

267لازهريا

521،292356زيدبنأسامة

917الاستراباذي

944إبراهيمبنإسحاق

894،805905راهويهبنإسحاق

184شبيببناسحاق

183زهيربنمعاذبنإسحاق

691الازرقيوسفبنإسحاق

2921355،35،الهمدانياسحاقأبو

573

563.575إسرائيل

432السلامعليهإسماعيل

468القاضيإسحاقبنإسماعيل

895الكريمعبدبنإسماعيل

0،31535عياشبنإسماعيل

357نافعبنإسماعيل

465يونسبنإسماعيل

547عميسبنتأسماء

535أسماءأبو

184،914قيسبنالاشعث

281حميدبنأصرم

70

،67،86،371،351،312لاصمعيا

154،654،734،535،416،

046

54بيالاعراابن

66،68،0،8،82616الاعشى

،81،3844،094،194الاعمش

294،665،588

112أفلاطون

264معاذبنالاقرع

4،35،935488،545الباهليأمامةأبو

465العزيزعبدبنعمرأختالبنينأم

345البصريلحسناأم

77،337264،،46القيسامرو

336544،العزيزامرأة

916شبلبنأمية

،00،310،3231مالكبنأنس

،325،353،381174،094،

905،47.5،555.558،585

595

194أنعمابن

583الاوزاعى

126خريمبنأيمن

282السلامعليهأيوب

532،1،35418نيالسختياأيوب



075الفهرياللهعبدبنأيوب

527الغفاريعمربنأيوب

352عفانبنعثمانمولىأيوبأبو

333الخرميبابك

478،484بثينة

750،930،291،2،926،البخاري

0،35،358485،394،

323115.عازببنالبراء

582الأشعريموسىبيابنبردةابو

545الاسلميبرزةابو

294بريدة

468البريدي

002،912،522،552،415بريرة

245(محدث)بشار

936فيلحاابشر

08[خازمبيا]بنبشر

4،03503مروانبنبشر

505المفضلبنبشر

468الوليدبنبشر

381البصري

268355،البغوي

115بقراط

165بقية

131،543الدمياطيسهلبنبكر

512606،المزنياللهعبدبنبكر

926الأزرقبنبكرأبو

،38991،252،الصديقبكرابو

9،93104،894،605،

705،905،185.025،175

182عياتربنبكرأبو

991عياتربنبكرأبو

543الحنفيبكرأبو

628العامريبكرأبو

553نيالكتابكرأبو

446الوراقبكرأبو

452بيان

962البيهقي

،4،35214،145.585،955الترمذي

635.557.578،957،،583

637

333436،،762تمامأبو

912،915التميمي

945،473الحميربنتوبة

،901،186،291،391،302تيميةابن

51،2،2335،31،493804،

095،146

0،03577البنانيثابت



،003الشماسبنقيسبنثابت

لثرياا

أشرسبنثمامة

992،314سفيان-الثوري

فاخثةابيبنثوبر

قلدبنجابر

،132،903اللهعبدبنجابر

9،34405،571.،058

نوحبنجابر

الجاحظ

شدادبنجامع

182،183،مرخيةبنجامع

جبرانابن

14،105،205،305،جبريل

نفيربنجبير

جريجابن

حازمبنجرير

اللهعبدبنجرير

الحميدعبدبنجرير

)الشاعر(جرير

،324

151،322

،211

،103

568

473

213

941،

575

894

،317

،581

587

622

212

194

،591

921

325

،557

585

603

،577

574

616

90

لحارثابنجعفر

حبانبنجعفر

الضبعيسليمانبنجعفر

محمدجعفربن

542،(جعفر)محدث

281،ابوجعفرالعدوي

جعفرأبو

478،بثينةجميل

جندبأبو

954،551552،الجنيد

جهلأبو

جودانابن

،132،041لجوزياابن

،926047،053،106

661،،3604،،92الجوهري

،003لحارثابنتجويرية

الطائيحاتم

الرازيحاتمابو

الاعورلحارثا

المخزوميخالدبنلحارثا

ربيعةأبيبنلحارثا

الازديالسليلبنلحارثا

لمطلب1عبدبنلحارثا

المحاسبيلحارثا

057

545

457

494

565

311

648

484

422

،295

438

325

،802

611،

،774

103

343

268

573

466

465

532

464

552



62،3723،194زمحاأبو

،331،931،781،081لحاكما

791،932،762

935572،،923حبانابن

563الترمذيمحمدبنحجاج

482،512يوسفبنالحجاج

،167،094،205اليمانبنحذيفة

،588106

572نيالكرماحرب

995حزقيل

،171،041،186،202حزمابن

182،55،2504

31338،ثابتبنحسان

583عطيةبنحسان

075إدرش!بنلحسنا

،61،14،101البصريلحسنا

162،0،25،325،327

5،34914،،564،572

575.585،588.595،

695،30،670،6،636963

بنعليبنالحسنبنالحسن

543طالبأبي

506زيلدبنلحسنا

192عرفةبنالحسن

01

528طالبأبيبنعليبنالحسن

513الفسويعليبنالحسن

643المطوعيعليبنالحسن

932،،691(نواس)أبوهانئبنلحسنا

434،435،953

455المدائنيالحسنأبو

168المدنيالحسنأبو

106المزنيالحسنأبو

013الحسين

565(محدث)حسين

625الدامغانيمحمدبنالحسين

،0،26452،457مطيربنالحسين

695

026الرحمنعبدبنحصين

277حصينةبيأابن

946غياثبنحفص

278هشامبنالحكم

545لحكماابو

413ابراهيمبنحماد

2،31418زيدبنحماد

،253422،605،سلمةبنحماد

12.5057

417حميد

183،991،00،2005حنيفةأبو



اء251،292،312،404حو

395لحواريابيأابن

132بشربنحيان

185،267حيويهابن

525526،القسرياللهعبدبنخالد

045معدانبنخالد

057الهياجبنخالد

894،705الوليدبنخالد

20،3303معاويةبنيزيدبنخالد

417يجةخد

،178،52،2،255268الخرائطي

،272،273،281403،

1،314،32،932،033

،331184،574،094،

185،522،،523952.053

352السعديعثمانبنالخزرج

،018.185،791البغداديالخطيب

،267072

915الخفاجي

605خلاس

642خليفةبنخلف

628خلفابن

96الخليل

83حكيمبنتخولة

11

خيثمة

قطنيارلدا

نيالدا

السلامعليهداود

الظاهريوددا

دوادأبو

لسيالطياودداأبو

داودبيأابن

دجانةأبو

دحية

السمحأبودراج

ورديلدراا

لدرداءاأبو

دعبل

العجليدلفأبو

الدمينةابن

الدنياأبيابن

لجناديك

ذرأبو

]لرمةذو

لكفل1ذو

النونذو

العدويةرابعة

،251،324

566

023

،352،354

568

294

133

192

،553

،295

267

203،

505

305

18

203

935

414

،963

028

لأ95

483

433

،294056

،73466

806

552،554

248



545سعدبنراشد

44،38روبة

532الرباب

294حراشبنربعي

145أنسبنالربيع

483زيادبنالربيع

081،791الربيع

475الربيعأبو

323الجرشيربيعة

705ربيعة

944لنخعي1عمروبنرجاء

213سعدبنرشدين

927536،426،الرشيد

512قضاعةبنرفدة

991الرقعمقأبو

115الربيعبنالركين

482اللهعبدبنركين

2،03303الزبيربنترملة

52،131الروميابن

568ريحانةأبو

528،952جعفرأبيبنتزبيدة

2680،27،،801بكاربنالزبير

،274،326054،564،

461،463

السلامعبدبنالزبير

عديبنالزبير

125العوامبنالزبير

90،3085،18الزبيرأبو

الزبيرابن

الزجاجي

الزرقاءبيأابن

04،382لزمخشريا

الزنادأبو

معبدبنزهرة

(شهابابن)وانظر:الزهري

894،705،67

(محدث)زهير

الفهريمسكينبنزهير

لمدينيازهيرابو

عباسابنمولىزياد

سعدبنزياد

538،24أسلمبنزيد

ثابتبنزيد

عليبنزيد

لانصاري1زيدأبو

سلمةأبيبنعمربنتزينب

زينب

22المخزوميالسائبأبو

057

587

522

،587

994

45

264

952،

621

312

،421

،577

355

126

216

536

058

،576

221

584

،482

312

903

،531



ةرسا

331،عمربناللهعبدبنسالم

السراجابن

،432،433ديناربنالسري

،522إبراهيمبنسعد

طلحةمولىسعد

عبادةبنسعد

،252192،وقاصأبيبنسعد

البقالسعدأبو

292،جبيرسعيدبن

سلمسعيدبن

سليمانبنسعيد

الجرسداللهعبدبنسعيد

راشدبناللهعبدبنسعيد

عفيرسعيدبن

عقبةسعيدبن

،165،917المسيببنسعيد

691،0،22292،

60،570،580،5576

منصوربنسعيد

461الاموييحمىبنسعيد

،521،353الخدريسعيدأبو

9،35948،568

416

052

،946

295

416

448

042

416

027

603

026

351

572

471

094

467

،591

،994

،583

042

،048

،354

،576

946المصيميأحمدبنسفيان

،132،661،574الئوريسفيان

294،795،47،6648

292حسينبنسفيان

467زيادبنسفيان

،132،133،181عيينةبنسفيان

182،،292134،142،194

465محمدبنسفيان

465الحارثبنسفيانأبو

473العلاءبنسفيانابو

35السكيتابن

48،2495الخواصسلم

134سلامبنسلم

033سلمة

165الرحمنعبدبنسلمةأبو

543سلمةأبو

254345،سلمةأم

218سلمى

488عامربنسليم

203سليمام

15،221،3255.006السلامعليهسليمان

642المهلببنحبيببنسليمان

405داودبنسليمان

543كريمةبيأبنسليمان

71



يساربنسليمان

موسىبنسليمان

يساربنسليمان

التيميسليمان

نيالداراسليمانأبو

السماكابن

جندببنسمرة

نيالسمعا

سمنون

وبرةبنسنان

سنانأبو

التستريسهل

عمروبنسهل

صالحابيبنسهيل

السهيلي

نيالحدثاسعيدبنسويد

العزيزعبدبنسويد

سويد

سيار

ةرلسيااابو

سيبويه

سيدةابن

،132

،552،576

695

،485

178

،928

،605

،43

267،268

622

516

622

292

،395

641،

953

795

491،

048

563

395

528

558

،266

926،

584

134

565

422

14

،532،562،092سيرينابن

2،311،35،353454،

505،516

185،267شاذانابن

،041،178،081،491الشافعي

891،272،994،036

575شبابة

933شبرمةابن

،524،284،924،043الشبلي

431،958

161نيالكرماشجاع

013مسلمبنشرحبيل

512الشريشيابن

477الرضيالشريف

257563،اللهعبدبنشريك

19211،5،538.543026،شعبة

،165،44،2،252254الشعبي

،89470.5063

472الشعثاءابو

59288،السلامعليهشعيب

094شفيق

532،256(الزهري)وانظر:شهابابن

477سليمانبنمحمودبنالشهاب

448الرحمنعبدبنشيبان



الشيصأبو

حنبلبنأحمدبنصالح

حسانبنصالح

راشدبنصالح

السلامعليهصالح

(شهابابن)عنصالح

،605صالحأبو

جابربنصدقة

103،203،حمىبنتصفية

167،صلة

صهيب

الصوري

مزاحمبنالضحاك

ضمام

ربيعةبنضمرة

1،35358المقدسيالدينضياء

ضيغم

المطلبعبدبنطالبأبو

طاهربناللهعبدطاهر=ابن

،132،133،19،2992طاوس

طاوسابن

268

342

512

284

256

587

488

417

106

577

156

585

268

327

935،

953

556

926

،903

516

992

،131،231،431نيلطبراا

481،54،3153

يوالطحا

طرفة

،38،78411،،31عالشة

342،252،532،

552،862،072،

42،34،339،33

94،3704،804،

325،طلحةبنتعالشة

زيدبنتعاتكة

المريةعاتكة

عاصم

،917العاليةأبو

حذافةبنعامر

،252سعدبنعامر

كثيربنعباد

،281،026الاحنفبنالعباس

،574الدوريعباس

،463الساعديسهلبنعباس

الفضلبنالعباس

183،

358،

002

64

،991

،254

،003

،347

،417

،695

466

052

628

355

947

416

057

275

464

331



،503الكلبيهشامبنالعباس

،231الناشئالعباسأبو

،71132،،13،04عباسابن

531،452،266،

682،027،192،

90،34،32264،

994،105،205،

405.505.805،

615.595

حميدعبدبن

عبدالاعلى

البرعبدابن

جعفربنالحميدعبد

،167إسحاقبنالرحمنعبد

تيميةبنالرحمنعبد

نفيربنجبيربنالرحمنعبد

الحبيشأبيبنالرحمنعبد

حجيرةبنالرحمنعبد

ثابتبنحسانبنالرحمنعبد

سليمانبنالرحمنعبد

المهريشماسةبنالرحمنعبد

البهرانيعديبنالرحمنعبد

)القس(عقاربيأبنالرحمنعبد

،268عوفبنالرحمنعبد

423

537

،267

،292

،894

،305

،512

806،

575

413

925

543

106

901

326

935

31

572

535

046

الرقياتقيسبنالرحمنعبد

ليلىأبيبنالرحمنعبد

مطرفبيأبنالرحمنعبد

مهديبنالرحمنعبد

الرحمنعبد

الرحمنعبد

الرحمنعبدأبو

الرزاقعبد

شد]دبنالسلامعبد

معقلبنالصمدعبد

حازمبيأبنالعزيزعبد

روادبيأبنالعزيزعبد

الدراورديالعزيزعبد

محمدبنالعزيزعبد

مسلمبنالعزيزعبد

المطلببنالعزيزعبد

حنبلبناحمدبناللهعبد

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

71

أسامةبنلله

بريدةبنلله

المقدميبكرأبيبنلله

بكرأبيبنلله

لحارثابنلله

ربيعةبنلله

326

577

512

541،647

542

094،294

648

948

995

268

924

578

033

،268،003

358

134

587

457

052

،566574

311



60،5705الزبيربناللهعبد

925028،طاهربناللهعبد

527عامربناللهعبد

514شدادبناللهعبد

327شوذببناللهعبد

1،31115صالحبناللهعبد

527طاهربناللهعبد

،514،194العاصبنعمروبناللهعبد

294،90،5568

415لهيعةبناللهعبد

16،43،5426المباركبناللهعبد

192سيرينبنمحمدبناللهعبد

405عقيلبنمحمدبناللهعبد

563الهذيلأبيبناللهعبد

961(منبه)بنوهببناللهعبد

542يحيىبناللهعبد

253يزيدبناللهعبد

132يوسفبناللهعبد

448اللهعبد

281الدولابيابناللهعبدأبو

277الصوريالمحسنعبد

464المطلبعبد

،622الماجشونالعزيزعبدبنالملكعبد

456

192481،587،عميربنالملكعبد

،20،330،3503مروانبنالملكعبد

60،3954،624،215

588زيدبنالواحدعبد

064،405الوارثعبد

256عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

691عائشةبنمحمدبناللهعبيد

605معمربناللهعبيد

448موسىبناللهعبيد

422،047،471906،عميرعبيدبن

0310،24،24318،عبيدأبو

253السلمانيعبيدة

0،8،2812،03467عبيدةأبو

953العتاهيةأبو

478عتبة

0،31554،474العتبي

133المكيالاسودبنعثمان

،057،457.575الدارميسعيدبنعثمان

582.585،588

587شيبةأبيبنعثمان

453الخزاميالضحاكبنعثمان

185،915عفانبنعثمان

587اليقظانبيأعميربنعثمان

013عثمان



625التيميعثمانأبو

41،6516المازنيعثمانأبو

292النهديعثمانأبو

0،92115ئابتبنعدي

165عديابن

516العرجي

231،552أذنيةبنعروة

،381،22268،الزبيربنعروة

027،0،03465

146،462،654،466عزة

184عساكرابن

،134،178،554رباحبيأبنعطاء

564،994،643

577الليثييزيدبنعطاء

542576،يساربنعطاء

261العطوي

291نيالتلمساالعفيف

944عامرالجهنيبنعقبة

40.550،5512عكرمة

414،578الرحمنعبدبنالعلاء

018لحارياكوشياربنالعلاءأبو

466علاثةابن

532الطائيحزمبنعلقمة

595مرثدبنعلقمة

18

علقمة

الخيرسعدبنإبراهيمبنعلي

الاعرابيبنعلي

أيوببنعلي

الحسينبنايوببنعلي

الجعدبنعلي

الجهمبنعلي

133حرببنعلي

البنانيالحكمبنعلي

القنطريداودبنعلي

،182،252جدعانبنزيدبنعلي

زيدبنعليعمة

الاخفشسليمانبنعلي

سهلبنعلي

،13،521طالبأبيبنعلي

991،،292،323

042،،438،948

994،60،5705،

91،51،52522،

،573584

عاصمبنعلي

لجعفرياادلهعبدبنعلي

عبدةبنعلي

الرافقيعيسىبنعلي

318

185

518

267

185

355

338

،292

587

094

292

252

018

645

،168

،355

،894

،905

537،

106،

312

435

265

435



الجرجانيقريشبنعلي

كثيرأبيبنعلي

السزاحالمباركبنعلي

مسهربنعلي

نصربنعلي

عليأبو

الثقفيعليأبو

الدقاقعليبو

ياسربنعمار

وثيمةبنعمارة

بكيربنعمر

غياثبنحفصبنعمر

الخطاببنعمر

18،2242،

،254703،

،347،376

004،104،

164،914،

422،423،

16،5152،

70،6806

564،473ربيعةابيبنعمر

137،شبةبنعمر

512

531

264

482

266،267

437

،427431

644

646

،48563

311

047

946

،1،13،38

،244،252

،322،933

،388،993

،604،904

،042،421

،894،805

،544،561

،062،621

523،524،

،168،454

527،106،

91

558،582588،العزيزعبدبنعمر

585غفرةمولىاللهعبدبنعمر

924،2551،03،،134عمرابن

،354،418،447448،

،473،994.568،575806

935لحارثابنعمرو

423الدوسيحممةبنعمرو

584خالدبنعمرو

005.615ديناربنعمرو

181،891سفيانبنعمرو

2524،25538،العاصبنعمرو

202عبيدبنعمرو

405عمروبيأبنعمرو

1،35394الاوديميمونبنعمرو

133هارونبنعمرو

543البيروتيهشامبنعمرو

132عمرو

352عمرو

453عمرو

906لجونياعمرانأبو

243عميرأبو

681،106القرشيالرحمنعبدبنعنبسة

464،523الحكمبنعوانة

585عوانةأبو



84،السلامعليهمامريمبنعيسى

542

عيينة

عيينةأبو

غالبأبو

جريربنغزوان

النهديغسانأبو

غسانابو

لكريم1عبدبنغيث

252،253438،فاطمة

الفراء

نيالاصبهاالفرجأبو

الفرزدق

532فرعون

عبيدبنفضالة

عباسبنالفضل

الرقاشيعيسىبنالفضل

الربعيالفضلأبو

،704،014عياضبنالفضيل

046

مرزوقبنفضيل

238،لرحمن1عبدبنالقاسم

421،محمدبنالقاسم

60،5،512.547565قتادة

،426

565،

413

123

565

948

518

628

543،

484

155

،288

146

571

275

،595

648،

351

422

906،

948194،578،سعيدبنقتيبة

925قدامة

058قرةأبو

427،428431،432،القشيري

56474،القطامي

267الانصاريإبراهيمبنالمفضلبنقطبة

543قطنأبو

414،405القعنبي

253قلابةأبو

388الانصاريصرمةبنقيس

12،2493()المجنونالملوحبنقيس

254العاصبنعمرومولىقيسأبو

944كاملابو

812كامل

63،433ليلهذاكبيرأبو

55.0،8164،264،664عزةكثيرة

31كسرى

005،574الاحباركعب

76سلمىأبيبنزهيربنكعب

702نيالكلوذا

9،7262الكميت

25زرارةبنلقيط

358العقيليلقيط

461194،لهيعةابن

72



السلامعليهلوط

زيادبنليث

سعدبنالليث

ليث

الاخيليةليلى

القبطيةمارية

أنسبنمالك

ديناربنمالك

لمامونا

،226

105،205

181،891

،181

894،705

،701

212

إسماعيلبنمؤمل

نيما

قضالةبنمبارك

المباركابن

،917،791لمبردا

526

لمتوكلابوأ

115،156،لمتنبيا

مسعودبنمجاشع

،266267،مجاهد

،285

305،

253،

،134

،945

،415

،891

،576

،457

،131

213،

،944

614،

،221

093

،516

،268

905

،005

526

311،

192

473

416

،255

،058

906

،136

،927

132

252

647

،455

616،

935

،337

،634

517

556،

214)قيس(ليلىمجنون

671،695،106دثاربنمحارب

022تيالنوقاأحمدبنمحمد

946إسحاقبنمحمد

276اميةأبيبنمحمد

064جحادةبنمحمد

062جعفرمحمدبن

018الجهمبنمحمد

926القارئالحسينبنمحمدأبو

033حميدمحمدبن

332الطوسيحميدبنمحمد

،811،041نيالاصفهاداودبنمحمد

851،20،2272،267

587الزبرقانبنمحمد

452الدمشقيزرعةأبيبنمحمد

532زيادبنمحمد

464الكلبيالسائببنمحمد

048الامويسعيدبنمحمد

033سلمةمحمدبن

572585.سابوربنشعيببنمحمد

252416،صالحبنمحمد

228طولونبنمحمد

253الرحمنعبدبنمحمد

064الانصارنداللهعبدبنمحمد



طاهربناللهعبدبنمحمد

طالبأبيبنجعفربنالقاسمبنمحمد

القرظيكعببنمحمد

اليزيديمحمدأبيبنمحمد

مخلدمحمدبن

مسلممحمدبن

بسامبنمنصوربنمحمد

21،3654،705المنكدربنمحمد

ناصربنمحمد

الوردبيأبنمحمد

عثمانبنمخرمة

الحسنبنمخلد

المدائني

لمدينياابن

،926المرزبانابن

851،562نيلمرزباا

،051لمروذيا

،502،552مسروق

،238،652مسعودابن

1،35،376،393

264،194،685،

057،175

،142،268،903مسلم

558

527

518

588

276

132

468

،571

165

642

458

516

921

926

466

267،

313

027

،318

،413

،956

،634

،035

955،

476الوليدبنمسلم

013الخولانيمسلمأبو

488،405الكشيمسلمأبو

094الخشنيعليبنمسلمة

482مسهرأبو

122،5،32،326الزبيربنمصعب

466

326الزبيريمصعب

254192،سعدبنمصعب

622عثمانبنمصعب

584المصفىابن

74،84،،51جبلبنمعاذ

184،0،56562

512هشامبنمعاذ

267زكريابنالمعافى

132عمرانبنالمعافى

4،325،32،343سفيانبيأبنمعاوية

915،695،963

192الضريرمعاويةأبو

81،3665معاويةأبو

551،277المعتزابن

146المعتصم

468المعتضد

595سليمانبنالمعتمر

72



معمر

معمرابو

00،291،2225مغيث

حيانبنمقاتل

كربمعديبنالمقدام

مكحول

4،32مليكةأبيابن

المنجابابو

مندةابن

294،538منصور

المنهال

522المهدي

رباجبنالمهلب

صفرةابيبنالمهلب

المهلب

،288425،السلامعليهموسى

563

إسماعيلبنموسى

وردانبنموسى

357،376،الاشعريموسىأبو

445،568،574

(محدث)موسىأبو

ميسونة

مهرانبنميمون

543

003

255،

587

562

271

418

265

588

062،

566

523،

951

646

053

،556

057

461

،505

،582

585

192

906

مي

نافع

،268نجيحأبيابن

،002،10،2631النسائي

572

516،حجاجبننصر

داودبننصر

نصيب

نضرةابو

نعم

بشيربنالنعمان

دكينبنالفضلنعيمأبو

عرفةبنمحمدبنإبراهيم-نفطويه

العجليعيينةبنالنهاس

هاننبنلحسنا-نواسأبو

سمعانبنالنواس

282،،56السلامعليهنوج

قيسبننوح

النوري

أبونوفل

هاجر

العبديهارونأبو

466

73

924

،294

،576

517

252

453

543

952

547

948

477

951

،284

948

942

265

416

948



يريمبنهبيرة

الخشرمبنهدبة

العلاف]لهذيلأبو

حيانبنهرم

هرمزابن

،71133،134،137،هريرةابو

017،1،35،352،353

،358،935414،464،

614،294،605،557،

955،562،563،568،

577،،578583،806

3125،34.حسانبنهشام

572

الدمشقيخالدبنهشام

الدستوائيهشام

سعدبنهشام

الملكعبدبنهشام

،1،22267عروةبنهشام

،30،2164عماربنهشام

512

الكلبيالسائببنمحمدبنهشام

هشيم

منبهبنهمام

167

292

128

123

565

705

،165

،356

،447

،558

،576

،637

،516

،588

585

542

542

605

027

،572

،423

464

106،

352

المهلببنتهند

هالةأبيبنهند

جميلبنالهيثم

خارجةبنهيثم

،523عديبنالهيثم

الطائيمالكبنالهيثم

لهيثماأبو

،194ئلوأبو

،516الواثق

نافعبنالوازع

عطاءبنواصل

عيينةأبيمولىواصل

،252الواقدي

وثيمة

اليمنوضاج

الملكعبدبنالوليد

مسلمبنالوليد

الوليد

41،4،32منبهبنوهب

،53642،5995،

961

،352وهبابن

،212اكثمبنيحعى

،115أيوببنيحعى

133

335

946

535

532

547

353

588

616

165

092

416

311

456

465

461

046

،305

،618

626،

935

213

706



زكريابنيحتى

الامويسعيدبنيحتى

التيميعامربنيحى

كثيرابيبنيحتى

معاذبنيحتى

معينبنيحتى

القتاتيحىأبو

حبيبأبيبنيزيد

الرقانتديزيد

زيادأبيبنيزيد

سنانبنيزيد

البجليفلانبنيزيد

نمروبنيزيد

ميسرةبنيزيد

الضبينعامةبنيزيد

اليزيدي

خالدبنيعقوب

سفيانبنيعقوب

شيبةبنيعقوب

عيسىبنيعقوب

السلامعليهيعقوب

حكيمبنيعلى

مسلمبنيعلى

543

461

406

324

،551،553،554

،395642

935

،266267

587

574

603

525

133

535

563

536،615

134

584

268،926

،268027

313

603

292

25

033المزرعبنيموت

61أسباطبنيوسف

003عطيةبنيوسف

931،22،323،السلامعليهيوسف

،336،493424،434،454،

464،00،6،617647

468،4،62625يوسفأبو

352محمدبنيونس

!!!



[لثلهيةالفوائدفهرس



العلميةالفواندفهرس

المؤلف:فسرهاالتيالايات

[03/]يوسف<حتاشغفها>قذ

[11/الذاريات]<ساهونضرةفىتملذين>

[52/]التحل(واصيأالدين>وله

[04]طه/(فئونا>وئحنك

32[]النجم/(لئئملاواالقواحشقيثمتحتنبونكبرآلذين>

65[]الفرقان/غراما(عذابهاكان>إن

[55/الواقعة]<اقيمشربفـئربون>

[6لحاقة/]ا<عايةصمزصيىبرلغعا!فاهل!وأنا>و

[57]الزمر/(الفلمينربللهالحمدوقيل>

[03]النور/05<فوريهموئحقظواتص!رهممنيغضوللمؤمنب>قل

286[/لبفرة]<به-لناطاقهلاماتحملناولا>رئنا

[11]يونس/..(بالخئرلشعجالهمالشرفاساللهيعجل>ولو

[912]النساء/(حرمدتخولولسأءبينئغدلواأنتحمئتطيعوولن>

[176/]الاعرافمنها(فادمصلخءايمناءانتئهالزىنباعلتهمواتل>

[651/]البفرة(ئلهحئاأنممبءامنوأ>والذين

28[]]لتساء/<صعيفاالإدنممن>وظق

[1]فاطر/<ماينباءالخلقفى!لزلد

727

،223

6

6

7

8

8

9

27

23

28

92

92

32



[12/]الانسانطهورا(شرابمرئهموسقيهمففزمنأساور>ر!وآ

[911-181]طه/.(.ه!وانكولاتعرىفيهاحوعألالك>إن

[31/عمرانل]1<اللهيخبتكمفاتبحوفياللهتحئوننكانتمقل>

[661/]البقرة.(..اتبعوالذيفمناتبحوالذينتبز!!اد

[4/]الاحزاب(صفةفىفلهبتنمنلرجلىادئهحههما>

32[]النور/(فضحد،منأللهيغنهمفقر!يكونون>

33[]النور/(...حنيدهامجدونلاالذين>ولستتعفف

[42]يوسف/.(.بهاوهمبه-همتولقده>

53[]يوسف/.(55يالشوئلامارةمالنفسإننفـعإدرئ>وما

[52]يوسف/.(..!الغيفأخهلتماقىليعلمذلك>

85[]النساء/<منهانصيبته-يكنحسنةشفعةيشفغقن>

المولف:شرحهاالتيالأحاديث*

"...لحزنواالهممنبكأعوذنيإاللهم"

"لكون1بعدلحورامنبكاعوذ"

"...قومااستخمرمن"

بولدها("لدة1وتولهلا"

"...وهمامحارثوأصدقها،الرحمنوعبداللهعبداللهلىإالاسماء"أحب

"...الزنامنحظهآدمابنعلىكتباللهإن"

لامس"يدتردلا"

"اغلاقفيطلاقلا"

نفسه"يدهلأنللمرءينبغيلا"

"...الايمانحلاوةبهنوجدفيهكنمنثلاث"
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33

37

93

61

66

74

82

85

147
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023
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592



"فليتزوجالباءةمنكماستطاعمن"

بأصواتكم"القرانزينوا"

"بالقرانيتغنلممنمناليس"

يمشي"وبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمع"فبي

عليها:تكلمالتيالأحاديث

التزويج"مثلللمتحابينيرلم":حديثعلىالكلام

"...أربعمنيشبعنلاأربع":حديثبطلان

"...الرجلولذةالمرأةلذةبينما"فصل:حديثضعف

"عبادةالحسنالوجهلىإالنظر":حديثبطلان

"الوجوهحسانعنالخيراطلبوا":حديثبطلان

"...وعفوكتمعشقمن":حديثعلىالكلام

الرؤيةفيأنسحديثعلىالكلام

:والأصولالفقهمسائل

الراجحةللمصلحةيباجفانهالوساللتحريمحرمما

أعلاهمالدفعالمفسدتينأدنىالتزامقاعدة

اللفظيكالشرطليلحااالعرفيالشرط

؟رمضانفيالوطءلهيباجهلأنثييهتشققخافمنمسألة

أنثياه؟تتلفلعلاالاجنبيةوطءلهيباجهل

امرأته؟مجامعةالزوجعلىيجبهل

لغوية:فوائد

والقراناللغةفي"الايم"معنى

لهإلفهماشتدماكلأسماءتكثير:العربعادة

أنكرهمنإنكاروسبباللغةفيالترادف
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318

377

377

132

133

134

391

391

266

587

402

438

602

702

314

25

87



فعلوفعلاء:أفعلجمع

القرانفيوشواهدها"الفتنة"نيمعا

حروفهزادواوزادلمعنىاقويكلما

مقيداغيرهفيويستعمل،المذمومالحمثفييستعملماأكثرالهوى

المصدربمعنىالمفعولصيغة

مفعولبمعنىفعلصيغة

الثلاثي"و"حمثالرباعي"أحب"فعل

لمعنى1واللفظفيلمعتل1والمضاعفبينالمعاقبة

ونحوهاالعدةفيالواومنالهاءتعويض

ومعانيهاوجد""مادةتصاريف

ومعانيها""جننمادةتصاريف

سعيدبنسويدحديثفيإلالسنة1والقرانفييردلمالعشقلفط

القديمالشعرفييوجديكادلا""العشقلفط

الحبفيالعربيستعملهيكادلاالدلف""لفط

الاتباعامثلةمن

؟الافتعالأوالاستفعالبابمن""استكان

لتصابي1ولصبوة1والصبابينالفرق

والاشتياقالشوقبينالفرق

وأتبعتبعبينالفرق

لنصيب1والكفلبينالفرق

متفرقة:فوائد

يزيد؟أوبالوصافالشوقيزولهل

يضعف؟أولجماعباالحبيقوىهل

؟لجمالاروعةسبب
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68

81

96-

37

96

03

92

07

43

43

47

55

66

93

288

515

124

56



لمحبةاأنواعأشرفالعبوديةمحبة

مقاماتهأشرففيبالعبوديةرسولهاللهذكر

العبوديةاسماللهلىإالاسماءأحب

لى؟تعااللهحقفي""العشقإطلاقيجوزهل

ذلكمنالمنعسبب

"الودود"لىتعااسمهمعنى

الخليلمنافصلالحبيبأنظنمنعلىالرد

القرانفيالاستطراد

إليهنسبتهاوتحقيقالنفسفيسيناابنقصيدة

!!!

731

84

84

85

46

75

78

216





الموضوعااتنمرس

،........+.......................................التحقيقمقدمة

....................0005المؤلفلىإنسبتهوتحقيقالكتابعنوان

......................................................تاليفهتارلخ

..................................................الكتابموضوع

....................................................الكتاباهصة

...........................................اللاحقةالكتبفياثره

..............................................الكتابمخطوطات

...................................................الكتابطبعات

.........................................الخطيةالنسخمننماذج

.....................................000000000000لمحققاالنص

...................................................المؤلفمقدمة

........................0000000005الهوىبمخالفةالقلوبامتحان

......................والتعبالمشقةجسرعلىلجنةالىإالعبور

0000000000000000000000000000000000555العقلاءووصفالعقلمكانة

لسلامة1والامنمواطنلىإالهلكةمراتععنالهوىصرف:فصل

...................منهخيراعوضهمإلاشيئاعبادهعناللهحرمما

.......................................لنهيوالامرفياللهحكمة

..............................................الكتابتاليفسبب
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00000000000000،000000000000000000000000000000000000000002الكتابابوابسرد

ء،
00000000000000000000000000000032كتبهعنوغيبتهوطنهعنبعدهحالفيتاليفه

000000000000000000000000042الناسطبقاتلجميعالكتابهذاصلاحية:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000052لمحبةاأسماءفي:الاولالباب

52منها.000000000000000000000000000000000،00000000000050000اسماخمسينسرد

000000000000000000000000000072ومعانيهاالاسماءهذهاشتقاقفي:نيالثاالباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000072لمحبةا(1)

0000000000000000000000000000000000000000013المحبةحدفيالناسكلام:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000063العلاقة)2(:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000073الهوى)3(:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000083ه..والصباالصبوة(4):فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000093الصبابة()5:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000004الشغف)6(:فصل

000،000000000000000000000000000000000000000000000000000014الشعف)7(:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014المقة)8(:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000014الوجد()9:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000024(الكلف01):فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000034التتيم(11):فصل

0000000005500000000055000000000000000000000034..!........العشق(21):فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000064الجوى()13:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000074الدنف(41):فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000074.الشجو(1)5:فصل
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000084لشوقا(61):فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000025لخلابةا(1)7:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000045لبلابلا(1)8:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000045لتباريحا(1)9:فصل

0000000045!..............................................لسدما(02):فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000055الغمرات(12):فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000065الوهل(22):فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000085الشجن(2)3:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000095للاعجا(42):فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000006لاكتئابا(52):فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000006الوصب(62):فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000016لحزنا(2)7:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000026الكمد(2)8:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000026اللذع(92):فصل

000000000000000000000000000000000000000055000000000000036لحرقا3(0):فصل

0000000000000000000000000000000000036.ـ5..................السهد3(1):فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000036لارقا3(2):فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000046اللهف)33(:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000046لحنينا3(4):فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000056ستكانةلاا3(5):فصل

000000000000000000005000000000000000000000000000000066!...لةلتباا3(6):فصل

0000000000000055076للوعةا)37(:فصل
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000076الفتون)38(:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000007لجنونا)93(:فصل

0000000000005500000000000000000000000000000000000000000071:)04(اللممفصل

:)41(الخبل....................................!00000000550000000072فصل

0000055000000000000500000000000000000000005000000000027الرسيس(24):فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000047لمخامرااءلدا(4)3:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000047.الود(44):فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000067لخفةا(54):فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000097لخلما(64):فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000097الغرام(4)7:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000018ملهماا(4)8:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000018التدليه(4)9:فصل

00000000000000055000000000000000000000000000000000000000028الوله(05):فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000038التعبد(15):فصل

وأبالترادفهيهلبعضإلىبعضهاالأسماءهذهنسبةفي:الثالثالباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000068بالتباين

000000000000000000000000000000000068:نوعانواحدمسمىعلىالدالةالاسماء

0000000000555000000000068المترادفوهو،فقطالذاتباعتبارعليهيدلأن(1)

00000000000000000000000068ذلكأمثلة،الصفاتتباينباعتبارعليهيدلأن)2(

000000000000000000000000000000000000078اللغةفيالترادفأنكرمنإنكارسبب

555088ولأجلهالمحبةباوجدإنماوالسفليالعلويالعالمأنفي:الرابعالباب

000000000000000000000000000000000088.وقسريةوطبيعيةإرادية:ثلاثلحركاتا
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........................المتحركلارادةتابعةالاراديةلحركةا

............ومركزهمستقرهلىإالشيءحركةالطبيعيةلحركةا

........................قاسربقسرتكونالتيالقسريةالحركة

.....................والسفليالعلويلمبالعاموكلةالملائكة

.......بهإلايتملاالذيالايمانأركانأحدلملائكةباالايمان

........................ومبدوهفعلكلاصلو]لارادةلحبا

لمحبة.وللارادةتابعةوالسفليالعلويالعالمحركاتجميع

.......للمحبوبوالخضوعوالذلالعبوديةهيالمحبةكمال

............وحدهاللهعبادةهوالخلقلاجلهخلقالذيالحق

.........اللهصراطهوالذيبالعدلقامتلارض1والسموات

..........والامتحانللابتلاءوالحياةلموت1والعالماللهخلق

..0000000000000000005555:فريقينالابتلاءهذافيالخلقانقسام

....000000000000000055بالقدرمنوا1والامر،معداروافريق(1)

.......فرقأربعواقترقواوالقدر،الامربينعارضوافريق2()

والكونيالدينيللأمرموافقةوالسفليالعلويلمالعاحركات

.....الحميدةوالغاياتالحكممنفيهفلماوقضاهقدرهماكل

.........الوجوهجميعمنوصفاتهأسمائهفيلىتعااللهكمال

.........وحالاقالالىوتعاتباركبحمدهجمعهبأالكونينطق

..................ومتعلقهالمحبةادواعيفي:لخامساالباب

...........000000000000000000000000000005"الداعي"معنىشرح

..أمورثلاثةيشملالذيالداعيبحسبوضعفهاالمحبةقوة

..................الرجالعنوجوههنبسترالنساءامرسبب
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049

069
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099

5001

0101

00301
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....................................للخاطبالمخطوبةلىإالنظرجواز

..........................المحبةأسبابأقوىمنالارواحبينالتناسب

...................................وعارضةأصلية:نوعانالمناسبةهذه

.......................................ومظاهرهالأصليالتناسبمعنى

...................بالذاتالكمالصفاتتعشقالزكيةالشريفةالنفوس

.............بالمطالعةالمرضمعالجةفيتيميةابنالاسلامسيخلمحصة

.......................................المحبوببأذىلحبايزولهل

..................0000000000000000000000000000055ذلكفىالاقوالاعدل

.......................................ومناسبةمشاكلةتستدعيالمحبة

.ـ000000000000000000055005555"مجندةجنودالأرو]ج"حديثورودسبب

..............................يشعرلاوهوحبيبهبمرضالمحبمرض

......................حزمابنعندالمخلوقاتفيو]لتباينالتمازجسر

...........................................................المحبةانواع

....................الأجسادقبلمخلوقةالأرواحإن:قالمنعلىالرد

.............................وروحانية،غرضيةعرضية:قسمانالمحبة

..........،..............................الجانبينمنالمحبةآ.ئار:فصل

...................................يضعفأولجماعباالحبيقوىهل

...........................................ذلكفيالناساختلافبيان

..ذلكفيو]لاشعارالاخباروذكر،الناسبعضعندالدبئزيادةسبب

.....................("التزويجمثلللمتحابينيرلم"حديثعلىالكلام

وحججهم،يضعفهأوويبطلهالعشقيفسدلجماعاإن:قالمنذكر

...............................000000500000000000000000000000000005ذلك
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00501

00501

00701

901!.

00111

00112

00114
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00117

00911

00012

121555

000121

000124

000124

000125

000132
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00000000000000000000000053..الجماععنالعشقصونفيالجاهليةاهلاخبار

93....للأجنبياتوالنظرالمحادثةإباحتهمفيوالعقلللشرعالشعراءمخالفة

00000000000000000004ريبةغيرمنللأجنبيةالعشقإباحتهفيحزمابنعلىالرد

لجماع1و،الحبيفسدالحراملجماعاأن:الفريقينبينالخطابفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000024لحبايزيدالمباح

000000000000000000000000000000000034جمالهالمحبوبمنالحبداعي:فصل

0000000000034...+.......................أشياءأربعةالمحبمنلحباداعي

00000000000000000000000044الطمععلىالعشقتودففيالناسأقساماختلاف

00000000000064صاحبهعلىيجنيوماوغائلتهالنظرأحكامفي:السادسالباب

00000000000000000000000000000000064.+.......................القلبمراةالعين

00000000000000000000074ة1للمداوالاجنبيةلىإالنظرإعادةجوازعدمفيفتوى

00000000000000000000000000015الحاجةموضعفيوإباحتهالنظر،تحريم:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000500000025الفجأةنظر

0000000000000000000000000000000000000000000000000035البصرغضفو]ئد:فصل

000000000000000000000000000000000000000046الخمرسكرمنأعظمالعشقسكر

00000000000000000000000000000000055000000000000000000000056المردانلىإالنظر

صاحبهمنهماكلولوم،والعينالقلببينمناظرةذكرفي:السابعالباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000076بينهماوالحكم

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000076القلبفول

96.....!....ء..............!................................العينقول:فصل

000000000000000000000000000000000000000017بينهماالحكمفيالكبدقول:فصل

67وعشقهالحراملىإالنظراباحمنبهااحتجالتيالشبهذكرفي:التامنالباب

973



00000000000000000000000000000000500000000000000000000000067بالقرآنالاحتجاج

055500000000000000000000000000000000000000000000000000000077بالسنةالاحتجاج

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000087..الائمةاقوال

00000000068...ء!........................تيميةابنالاسلاملشيختنسبفتوى

00009عليهاومالهاوماالطائقةهذهبهاحتجتعماالجوابفي:التاسعالباب

ونقولفيها،لهمحجةلاصحيحةنقول:أقسامثلاثةبيندائرةشبههم

0000000000000000000000000000000000000000000،000000000009مجملةونقول،كاذبة

000000000000000005500000000000000000000000000009بالقرآناحتجاجهمعلىالرد

0000000000000000000000029لجميلةاالصورفيوحلولهاللهطهوريعتقدمنكفر

039عبادةلحسناالوجهلىإالنظرانيروىفيماتيميةابنالاسلامشيخفتوى

0000،00000000000000000000000000000000000000000039بالسنةاحتجاجهمعلىالرد

00000000000000000000000000000000049الائمةباقوالاحتجاجهمعلىالرد:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000049تحريفاوكذبعنهمنقلما

5500ه......ء.................................."لامسيدترذلا"حديثمعنى

000000000000020....إليهذهبافيماحزموابنالظاهريداودبنمحمدعلىالرد

000000000000000000030عليهكذبتيميةابنالاسلامشيخلىإالمنسوبةالفتوى

000000.50ماتيفعلهلمإنبحيثالجماعلىإاضطراراالعبدفياللهيجعللم

000000000000000000000550الحاجةلاالشهوةمجردالحرامالوطءعلىالحامل

0000000000000000000060لحاجاتباولابالضروراتتلتحقلاالمجردةالشهوة

0000070....!..................للعاشقوالتقبيلالضمحرمةفيالعلماءقتاوى

00000000000001فيهالناسوكلاموأوصاقهالعشقحقبقةذكرفيشر:العاالباب

00000000000051لهالنسبةثابتةهيوهل،النفسفيسينابن1قصيدةعلىالكلام
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وأالاختيارعنخارجاضطراريهوهلالعشقفي:عشرلحادياالباب

0000000000000000218فيهالصوابوذكر،ذلكفيالناسواختلاف؟اختياريأمر

0000000000000000000000000000000000000000000218.اضطراريإنه:قالمناحتجاج

00000000000422....!.............................اختياريإنه:قالمناحتجاج

000000000000000000000000225..!.......................الفريقينبينالنزاعفصل

0000000000000000،000،00000000000000000227العشاقسكرةفيعشر:الثانيالباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000227وسببهالسكرحقيقة

0000000000000000050000000000000050000023.الصورحبالسكرأسبابمن:فصل

0000000000000000000232المطربةالاصواتسماعالسكرأسبابأقوىمن:فصل

شرابلحانوالا،النفوسشرابوالعشق،الاجسامشرابالخمر

0000005000000000000000000000000000000000000000000000000000005000000232لارواحا

000000000233والنقصانالكمالفيللمحبةتابعةاللذةأنفي:عشرالتالثالباب

00000000000000000000000000000000000000000000233ومراتبهاوأقسامهااللذةحقيقة

0000000000000000000000000000233فيوالمناالملائمإدراكعنينشآنلموالااللذة

00000000000000000000000000000000000000000000000235تذم؟ومتىاللذةتحمدمتى

0000236ء.........مرضيةمحبوبةفهيالاخرةلذاتعلىأعانتلذةكل:فصل

0000237لهوالاخلاصاللهعلىالاقبالمنالعبدعندمابحسباللذةهذهزيادة

000000000000005500000000000000000000000000238والغموالهموالحزنالالممنشأ

00000000000000000238الدنيافيمنهأعظمالاخرةفيمحبوبهبفواتالانسانألم

0000000000000000000000000000000000000000000000000042الحقيقيةغيراللذة:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000142..الباطلةاللذةمعنى:فصل

0000000000000000000000000000000000242واللعبباللهووالصبيانللنساءالرخصة
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0000000000050000000000000000000000000000000000000542ئلاثةاللذاتاقسام:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000500542الجثمانتةاللذة

00000000000000000000000000000000000000000000000245الخياليةالوهيةاللذة:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000246الروحانيةالعقليةاللذة:فصل

052.....00000000000000550بهيظفرلموإنبحبهالمحبيلتذلاجلهالذيالسبب

منأوتيهماعلىصاحبهوغبط،وتمناهالعشقمدجفيمنعشر:الرابعالباب

000000000000000000000000000000000005000000000152...!......................مناه

000000000000000000000555000000000000000152لحواءآدمحبالعالمفيحمثأول

00000000000000000000000000000000000000000000000000500252لعائشةجمبي!%النبيحمث

000000000055000000000000000000000000000000257العاشقعليهيؤجرالمياحالعشق

000000000000000000000000000000000000000000000000000000257وفضائلهالعشقمزايا

266شهيد("....0000000000فهوفماتوعففكتمعشقمن":حديثعلىالكلام

0000000000000000000000000000000000000000000000000000500926الحديثهذابطلان

علىفريقكلبهاحتجومابه،وتبرمالعشقذمفيمنعشر:الخامسالباب

271.......00000000000000000000000000000000000000000000000000000000مذهبهصحه

000000000000000000000000000000000000000000000000000271..العشقذممناحتجاج

00000000000000000000000000275الارواحمعهتذوبالذيالدوفيالداءهوالعشق

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000282العشقمضار

0000283المذمومالهوىأصحابشأنمنالاعرافسورةفيلىتعااللهقصهما

00000000000000000000000000000000005000000000284..لوطأصحابقصةمنالعبرة

0000000000000000000000000000000000000000000000092بليةكلأصلوالهوىالعشق

00492الطائفتينبينالنزاعوفصلالفريقينبينلحكمافي:عشرالسادسالباب
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00000000000000000000500000000000000000492مطلقايذمولامطلقايحمدلاالعشق

0000000000000000000492...وحدهللهكفهاحبهقوىيصرفانالعبدصلاحاعظم

000000000000000000000000000000000000692يغفرلاالخالصةاللهمحبةفيالاشراك

0000000000000000000000000000312سبحانهللهالامثالضربمنإلامبتدعبتدع1ما

000000000000000000000000000000000692ورسولهاللهيحبهبماالمتعلقالعشقنواع

الذيللوصالالجميلةالصورةتخيراستحبابفيعشر:السابعالباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000992ورسولهاللهيحبه

00000000000000000000000000000000000003البابهذافيالواردةلاثار1والاحاديث

00000303ذلكفيالواردةوالأخبار،والأعرابالشعراءمنالهوىتمكنسبب

000000000000000000000000000803زوجهاعنالمرأةصبرومدةالايلاءمدةمطابقة

براباحهالذيالوصالكمالفيلمحبينادواءانفيعشر:الثامنالباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000550903لمينالعا

5000000000000000000000000903الزوجينالتقاءفيالداءهذاوشفاءء،دوداءلكل

0000000000000000000050213.!..........................1جالزوومدحالعزوبةذم

00000000000000000000000000000000000000413امرأتهمجامعةالزوجعلىيجبهل

000000000000000000000000000000000000000000000413ذلكفيالفقهاءأقوالمناقشة

000000000000000000000000000000000000513لهالمؤلفوترجيحالاسلامشيخقول

000000000000000000000000000000000000000613...فوائدهوذكرلجماعافيالترغيب

0000000000000000000000000000000000000316الليلجماععلىالنهارجماعتفضيل

000000000000000000000000000000317الزوجينبينالتفريقالشيطانلىإشيءأحمث

0000000000318الصوملىاعنهالعجزوعندالزو]ج،لىإالشبابءلمجيمأالنبيإرشاد

000000000000000000000000000000000000000000000000000000913اوساطهالاموراخير
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كلعلىإليهالنفوسوميل،الجمالفضيلةذكرفيعشر:التاسعالباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000023حال

00000000000000000000000000000000000000023وباطنظاهر:قسمينينقسمالجمال

00000000000000000000000000000000000000023الظاهرةالصورةيزينالباطنلجمالا

00000000000000000123بعضعنالصوربعضبهاللهخصالظاهرلجمالا:فصل

00000000000000000000000322وصيانتهبتقواهالشكريوجبالظاهرلجمالا:فصل

000000000000000000000000000323الوجهحسنالصورةجميلإلانبيااللهيبعثلم

00000000000000000000000000000000000000000000000423لجمالباوصفعمنأخبار

00000000000000000000000000000334هيمالجمالوالحسنحقيقةذكرفي:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000334مج!مي!1اللهرسولصفه

00000000000000000000336..والشعر...القرآنفيمنهامثلةووالباطنالظاهرزينه

00000000000000000000000050000000005555555،000000000000000043النساءفييذممما

000000000000000000000000000500000000000000000000000043النساءفييستحسنمما

000000000000000000000000000000000000000443احياناالعينقبلتعشقالاذن:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000543...لجنةانساءوصف:فصل

000000000000000000000000000000000000000000347الكريمالقرآنفيوصفهن:فصل

00000000000000000000000000000000000000000005000000000000943أبكاراكونهنمعنى

0000000000000000000000000000000000000000000053النبويةالسنةفيوصفهن:فصل

354...00000000000000000000000000000000000000000000000000000غنائهنصفةفصل:

0000000000000000000000000000000000000356..!...............لهنوصالذة:فصل

036..0000000000000000000000000000000050000المؤلفنونيةمنأبياتفيوصفهن

000000000000000000000000000366وشواهدهالمحبةاعلاماتفي:العشرونالباب
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....................................ومحابهاالنفوسأقسامذكر

شهوانيةوحيوانية،غضبيةوسبعية،علويةسماوية:ثلاثةالنفوس

..........................البشرمنيناسبهممنيتولونالملائكة

.............................نيالثاالنوعأولياءالشياطين:فصل

..............................لحيواناأشباهالثالثالنوع:فصل

....................الشيءلىإالنظرإدمان:المحبةعلاماتمن

......................إليهمحبوبهنظرعندإغضاؤهومنها:فصل

.................السماءلىإبصرهالمصليرفععنالنهيسبب

............................005المحبوبذكركثرةومنها:فصل

...........00000000000000000000000000555لحبيباذكرأنواعأعلى

..المحبمرادعلىوإيثارهالمحبوبلامرالانقيادومنها:فصل

.........................................ء.أقسامثلاثةالمحبون

.............................................خمسةالزهدأقسام

..........................المحبوبعنالصبرقلةومنها:فصل

...........إليهكلهسمعهوإلقاءحديثهعلىالاقبالومنها:فصل

.........الصادقةالمحبةلاهلشيءالذالقرآنسماعكونسبب

..................."بالقرآنيتغنلممنمنا"ليس:حديثمعنى

....................00055وبيتهالمحبوبدارمحبةومنها:فصل

.00000000000000005..............................الكعبةمحبةسر

............................محبوبالمحبوبلىإنسبماكل

.............................السيرفيإليهالاسراعومنها:فصل

..........وخدمهوجيرانهالمحبوبأحبابمحبةومنها:فصل

745

36

36

36

36

36

36

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

38

38



0382عنهانصرفإذاوطولها،إليهفيويوايزورهحينالطريققصرومنها:فصل

000000000000383...زارهاومحبوبهرأىاذاوغمومههمومهانجلاءومنها:فصل

عنداوالحبيبمواجهةعندتحصلالتيوالروعةالبهتومنها:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000383ذكرهسماع

000000000000000000000000000000000000384والاضطرابلفزعوالروعةهذهسبب

384....................ء.0000000000محبوبهوعلىلمحبوبهغيرتهومنها:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000384للمحبوبالغيرةمعنى

00000000500000000000000000000000000500000000385غيرةعظمهمديناالناساقوى

0000000000000385المنكرعنوالتهيبالمعروفلامرولجهاداأصلالغيرةهذه

0000000000000000000000000000386بالمخلوقالمحبوباتختصعلىالغيرة:فصل

0000000000000000000000000000000000386الغيرتينبينالصوفيةمنكثيرتمييزعدم

0000000000000000000387عليهيقدرمامحبوبهرضافيالمحببذلومنها:فصل

0000000000000000000000000000000000000000005550387احوالثلاثةهذافيللمحمث

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000388ورسولهاللهمحبة

000000000000000000000000000000000000938محبوبهبهيسزبماسرورهومنها:فصل

00000000000000000000293لندامة1والحسرةمصيرهسواهشيئااللهمعاحمثمنكل

0000000000000393الناسعنوالتفردبالخلوةوالانسالوحدةحمثومنها:فصل

0000000000000000000000000000000393...المصلئييديبينالمرورعنالنهيسبب

00000000000000000493لهوذلهوخضوعه،لمحبوبهالمحمثاستكانةومنها:فصل

0000000000000000055693...وتصاعدهاالانفاسوترددالنفسامتدادومنها:فصل

0000000000000000000000000005500000000000000000000000000000000000693ذلكسبب

693.....+.00000000000000000000محبوبهمنيقصيهسببكلهجرهومنها:فصل
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.............................00000000000000000000000000النافعةالمحبة

................والمحبوبالمحببينالواقعالاتفاقومنها:فصل

0000000005.....الحديبيةقصةفيالخطاببنعمربشانإشكالدفع

بالحب،الحبيبافرادلمحبةااقتضاءفي:والعشرونالحاديالباب

.........................................فيهغيرهوبينبينهالتشريك

.........................................الشركمنوحواءآدمتنزيه

...............حد1ومنأكثريعشقأنهيزعممنعلىحزمابنانكار

............................................ذلكفيالناساختلاف

ماوأماواحدا،إلايكونانيمكنلالذاتهالمحبوبانالتحقيق

...............................................فيتعددسبحانهلاجله

......معهوالمحبة،وفيهلهوالمحبة،اللهمحبة:أقسامثلاثةالمحبة

.............................ء...هالشركيةالمحبةهياللهمعالمحبة

............أحبابهمعلىلمحبيناغيرةفي:والعشروننيالثاالباب

..........................عليهوغيرةللمحبوبغيرة:نوعانالغيرة

.......................الدينهيبل،للمحبوبالغيرةفيكلهالدين

.........ء.......................المحبوبعلىالغيرةمعنى:فصل

.........................................لىتعااللهصفاتمنالغيرة

مذمومةوغيرةممدوحةغيرة:نوعانمحبوبهعلىالعبدغيرة:فصل

................................البابفيالواردةو]لاثارالاحاديث

....،....فقتلهرجلاامرأتهمعوجدمنقصاصفيالفقهاءاختلاف

....!!وخوفهحبهمنمعطلايكونأنعبدهقلبعلىاللهيغار:فصل

...،................................ولحرمتهالمؤمنلعبدهاللهيغار
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منبهيحظىانوكلامهودينهتوحيدهعلىغيرتهسبحانهغيرتهمن:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000425....أهلهمنليس

425......0000000000000000000000000000000000000000تعالىاللهغيرةمنلطيفنوع

يذكرأنالسامعفهميدركهلاوماالعلمدقيقعلىالغيرةالغيرةمن:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000426له

.............................الغيرةبابفيالصوفيةشطحاتعلىالرد

.........................................حالهوبيانالشبليعنالاعتذار

.....................................................الذكرمراتبأعلى

....................................005المذمومةالغيرةمنأقسام:فصل

...................سبابهاو،نفسهمنمحبوبهعلىالمحبغيرة:فصل

الاجنبيمنزلةنفسهينزلأنعلىالغيرةفرطيحملهماأسبابهامن:فصل

.....................................للحبيب]لموافقةشدةومنها:فصل

..........................................ثلاثةالغيرةانواعاعلى:فصل

........................لفاطمةلمجم!آالرسولوغيرةعلىعلىفاطمةغيرة

....00000000005أحبابهممعلمحبيناعفاففي:والعشرونالتالثالباب

...................لتزويج1وبالاستعفافالمتعلقتينالايتينبينالتوفيق

......00000000000000000000000000000005.السلامعليهيوسفعفاف:فصل

..................................قصتهفيذكرهوردالذي("الهم"معنى

...................يوسفلاالعزيزامرأةقول(نقسحبرئ>ومماأنبيان

........المتحابينعفافمنوقصص،العفاففي8لاروااحاديث:فصل

...........................................................العفةاسباب

...."..........................وحديثاقديماًبالعفةالناسافتخار:فصل
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منإليهيقغيىوما،الحرامسبيلارتكابفىه:والعشرونالرابعالباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000584لاملاوالمفاسدا

485..............!..00000000000000000000000000النارفياهلهومصيرالزناسبيل

394......................................+.كلهاالشرخلاليجمعالزنا:فصل

0000000000494!0000000000000000000000000000.00000000000000000.000.05الزنامضار

000000000000000000000500000000000000000000000055694والعفيفالزانيبينمقارنة

00000000000000794وبعدهاومعهاقبلهاالمعاصيمنبانواعمحفوفةالزنا-

894..........ـه......................................اللوطيةالامةسبيل:فصل

000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000000894اللوطيحد

0000000000000000000000000000000000000000000000000994عقوبتهفيالناساختلاف

00000000000000000000000000000000005الزانيعقوبةمنأغلظعقوبتهأنالصحيح

000000000000000000000000000000000000000000005لوطقومهلاكفيالواردةالاثار

000000000005500000000000405وعقوبتهاللواطمنالتحذيرفىالمرويةالاحاديث

00000000000000000000000000605....ه....................للوطيةالصحابةلحريى

00000000000005000000000000000015القرآنمنسورعشرفيلوطبقومحلماذكر

0000000000000000000000550115محرمرحمذيمعالفاحشةمرتكبحكم:فصل

أحبابهمإلىلهموالشفاعةلمحبينارحمةفىه:والعشرونلخامساالباب

000000000000000000000000000000000000000000000415.الدينيبيحهالذيالوصالؤ
ب

00000000000000000000000000000000415التهفاعةمعنى

000000000000000000000000000000000000000415البابفيالواردةوالاثارالاحاديث

00000000000000000000000000000000000517والقيلةبالضمالتداويالشريعةتبيحهل

00000000000000000000000518...أحبابهملىإللمحبينالشفاعةفيوقصصاخبار
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فيرغبةالمحبوبينأدنىلمحبيناتركفي:والعشرونالسادسالباب

0000000000000000000000000000000000000000000000،0000000000000000000435هماأعلا

.........0000000000000000005.بالدونترضىلاالابيةالنفس

............................البابهذافيالواردةالاخبار

....005وجههوإرادةاللهفيالرغبة:كلهالامرملاك:فصل

..........اللهلىإسيرهفيومنازلهالاربعةالمؤمنفصول

...........................................الهوىاتباعذم

وملاكأالعبدمالرأسوجههوارادةاللهفيالرغبة:فصل

الله،عندفيماوراغب،اللهفيراغب:أقسامثلاثةالراغبون

....................والخشيةالهيبة:المعرفةعلاماتمن

.........،...أبداذلكبدونلهحياةلا،اللهمعالقلبحياة

0000000000000000000000000000000000055...حقاالمحبصفة

............................المحبةحدفيالصوفيةكلام

وأغصاوساقعروقلها،القلبفيشجرةالمحبة:فصل

...............المؤمنينعمادهيحمثبأنهنفسهاللهوصف

000000000000000000000000000....اللهفيوالمحبةللهالمحبة

.........................عذابهمنتنجياللهمحبة:فصل

........الاسلامخيمةفسطاطهوالمحبةفيمأثوردعاء

.ء..........................لجميلا:الحسنىأسمائهمن

.....................000000000000005055سبحانهوجههنور

....فيهاالواردةوالأحاديث،القيامةيومسبحانهاللهروية

.......................لمحبة1والصبرفيالصوفيةأقوال
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0000000000000000000000000500000000000000000000195الصادقةالمحبةعلاماتمن

000000000005500000000000005000000395وجلعزاللهلىإبهيتقربمااقرب:فصل

0000000000000000000000000000000000000000495لىتعااللهعقوبةمنالخوف:فصل

00000000000000000000000000000000000000495الايمانبسلبالعقوبةالعقوباتاشد

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000595والسيئةالحسنة8دارا

00000000000000000000000000000000000000000000795العملجنسمنلجزاءا:فصل

واحلالا،لهفبذلحراما،محبوبهتركفيمن:والعشرونالسابعالباب

000000000000000000000،0000000000000000000000000000000000006منهخيرااللهاعاضه

000000000000000000000،000000000000000000006منهخيرااللهعرصهشيئاللهلركمن

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006ذلكأمثلة

00500000000000000000000000050000500000000106ذلكفيوالاخبارالقصصبعض

الوصاللذةعلىوالالامالعقوبةعاجلاثرفيمن:والعشرونالثامنالباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000716لحراما

عقلهغلبورجلبالاخرة،الايمانقلبهمنتمكنرجل:رجليناحدهو

00000000000000000000000000000000000550000000000000000000000000000617هواهعلى

00000000000000000000500000000000000000000000618.ذلكفيوالاخبارالاثاربعض

0000000000000623اعجبالنساءمنولكنه،الرجالمنبعجيبليسهذا:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000،00623ذلكفيالاخباربعضذكر

000000926لمنىانيلمنمخالفتهفيوماالهوىذمفي:التاسعوالعشرونالباب

962......................ء.000000000مطلقامدحهولامطلقاالهوىذمينبغيلا

00000000005500000000،0000000000000000000000000000063الدينوحاكمالعقلحاكم

00000000000000000000000000631بهايلتذونلاحالةلىإيصيرونالشهواتمدمنو
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000000000000000000000000000631أمرا(خمسون)هيالهوىمنبهايتخلصأمور

000000000000000000000636لحمارو]الكلب:الحيواناتباخسالهوىم!بعسمبيه

00000000000000000000000000000000000000000000636.يطاعأنأهلاليسالهوىمتبع

000000000000000000000000000000000000000000000636الوثنعابدبمنزلةالهوىمتبع

00000000000000000000000000000000000000000000000963مخالفتهودواوهداء،الهوى

00000000000000000000000000000000000000000000963الجهادفصلمنالهوىجهاد

000000000000000000000000000000000000000000000046حميةومخالفته،الهوىتدخليط

000000000000000500000000050000000046التوفيقأبوابالعبدعنلغلقالهوىاتباع

0000000000000000000000000000000000000000000643.متضادانالهوىتباع1والتوحيد

000000000000000000000000000000446الهوىاتباعمنلحسدووالشرالعداوةاصل

!و!!

0000000000000500000000646الرجلفيوقيدالعنقفيوغلالقلبفيرقالهوى

0000000000000000000000000648الاخرةوشرفالدنياشرفتوجبالهوىمخالفة

00000000000000000500000000000000000000000000000000000000000156الكتابفهارس

000000000000000000000000000000000000000000000000653الكريمةالاياتفهرس-1

00000000000000000000000000000005000000050000000000000966الاحاديثفهرس-2

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000816الشعرفهرس-3

0000000000000000000000000000207.!..........................الامثالفهرس-4

00000000000000000050000000000000000000000000000000000000307الكتبفهرس-5

0000000000000000000000000000000000000000607.....!.........الاعلامفهرس-6

000000000500000000000000000000000000000000005000726العلميةالفوائدفهرس-7

0000000000000000000000000000000000000000000000000733لموضوعاتافهرس-8
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