


الكالم                                      

على مسألة السماع                               
معذورون؛ إذ لم جيدوا من خياطبهم بأذواقهم،  [أهل السماع]وال ريب أن 

ويكلمهم ىلع مقتىض أحواهلم، ويشاركهم يف وجدهم وشأنهم، فيناديهم من ماكن 
نكر عليهم شاركهم فيما عندهم: من األخالق، واملحبة، وأعمال قريب.. ولو أن امل

 !النقادوا هل -القلوب ومرااعتها، والفقه يف منازالتها ووارداتها

 ابن قيم اجلوزية



الم على مسألة السماعالك
2

 

حقوق الطبع حمفوظة

 الطبعة األوىل
 م1035هـ/3417

 هـ3417، مدار الوطن للنشر     ح     
 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر                 
 ، مشس الديناجلوزية

 هـ3417الرياض، -  مشس الدين اجلوزية؛ عبد املنعم حممود الكالم على مسألة السماع. /
  سم 44×37؛  ص

 971ـــ  301ـــ  1373ـــ  14ـــ  9ردمك: 

 الفتاوى الشرعية -1           الغناء -4      هـ753 ابن قيم اجلوزية، حممد بن أبي بكر، تـــ 3  

 العنوان .ب                 د املنعم )حمقق(            . حممود، عبأ     

 414/3417   459.74   ديوي

  232/7331  رقم اإليداع:
 911 - 303 - 1717 - 33 - 9  ردمك:

 الروضةاململكة العربية السعودية ـ املقر الرئيسي: الرياض ـ 

 4711043خطوط ( فاكس  5)  4701041هاتف  33131الرمز الربيدي  145740ص.ب 

pop@madaralwatan.com  :   اإللكرتوني الربيد

www.madaralwatan.com :   اإلنرتنت على موقعنا

 0501140134   الرياض:

 0504341300   الغربية:

 0501301140   الشرقية:

0504310710  مالية والقصيم:الش

 0501301140  ي للشرقية وانجنوبية:التوزيع اخلري

 0504414004  التوزيع اخلريي لباقي جهات اململكة:

 0500004007  التسويق للجهات احلكومية:

 0501301140  مبيعات املكتبات اخلارجية:



 

  

 

 

         

           

  

 

 



الم على مسألة السماعالك
4

حمتويات املقدمة

5 ...............................................................................................................  توطئة

58-8 ................................................................................................. بني يدي القارئ

8 .............................................................................................. عن هذه الطبعة

8.......................................................................الطبعاتالسابقة

8...................................................................الطبعةاألوىل

01.................................................................الطبعةالثانية

04...............................................................احلاجةإىلإعادةحتقيقه

05...............................................................................طبعتنا

05.............................................................النسخاخلطية

21..............................................................قراءةالنص

22.........................................توثيقالنصوصوتراجماألعالم

23..............................................................ضبطالنص

23.............................................................تنسيقالنص

25....................................................الكشافاتوالفهارس

25 ............................................................................................... عن هذا الكتاب

25.............................................................................نسبته

22.............................................................................تأليفه

30............................................................................عنوانه

33.........................................................................موضوعه

34............................................................................أمهيته

35...........................................................................فصوله

33..............................................................................شبهة

33 ................................................................................ مصادره

32 ......................................................................................... عن هؤالء املؤلفني

32.....................................................السبكيينالدتقيالقضاةقايض

41.....................................احلنفيالدينحسامالقضاةقايضبنالدينجالل

40........................................احلنفياحلقعبدبنالدينبرهانالقضاةقايض

40........................................................املالكيالوليدأيببنعمروأبو

42.........................................................املالكيالوليدأيببناهللعبد

42...................................................احلنبيلاحلسنبنأمحدالدينرشف

43..........................................................الشافعيكثريبنالدينعامد

44......................................................................اجلوزيةقيمبنا

43...........................................................................................صورالنسخاخلطية



املقدمة 
5

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ُمنِْزلِ هلل وُمْسِمعِاحلَْمُد الَبيانِالقرآِن، ِمن إعجاًزا واجلانِّ م،لقلوِبِحياةً؛اإلنِس

والصالُةوالسالُمعىلم،لعيوِنِةًر م،وقُهِلسقامِم،ودواءًلقلوِبِم،وغذاءًهِونوًرالبصائرِ

،يهالتبياُنلَيْقَرَأُهعىلالن اِسعىلُمْكٍث،حممدبنعبداهلل،وآلهوصحبهوسلمَمنَنَزَلعل

:وبعد ُ

فإن  رَشَ أَنالسامعِمِةِلألم عَاهللسبحانه ناهُغْما عام  يَمبه  م أَ،هُعْْشَ هلمَلمَكْحيُث

وهوسهلماإلسالمَيِضَورَهُتَعليهمنعمَم تَهموأَدينَ القرآنِامعُدينًا، هلميفهُعَالذيرَشَ

ىكانأصحاُبحت ،دينَومنفرِيَجمتمعِ،هاوخارجِالصالةِ اْجالنبيِّ أَعُمَتَإذا وارُمَوا

،ىوَسياأبامُ»ى:وَسأليبمُيقوُلاخلطاِببنُ،وكانعمرُونَمعُتَْسيَونَوالباقُأُرَقْواحًدايَ

!«انَب ارَنَرْكِّذَ

 الذيبهصالُح،املشوعِيفهذاالسامعِة ْتَفَْتلََصَحةُلَالفاِضالقرونُِتَضرَانقَفلام 

:يِرجلَفيهأحدَالفتورِوصارأهُل،ينِالدارَوسعادةُالقلوِب


ُر ُعُ أُ ُرجلُ  نمِهِحظِّوفواَتذلكقسوةًهُثَرَوْفأَ؛املشوعِوغريِاملشوعِعنالسامعِض 

.هِومواجيدِهِوأذواقِاإليامنِحقائِق


ُبُ قُ أُ ُورجلُ   .منهاهُوذوقَهُرشبََلعَ،وَجوالقصائدِاألبياِتعىلسامعِل 

ُن ُمُ ُجالنُ والرُ  ُ!فانُ رُ ح 

 ُُوخيُر .ناآلياِتمِهُدَْجووَهُوذوقَهُسامعََلعََجنْمَ:سامًعاُمنهامُوأصح 

(1) .وتقدمةمتهيداللقارئملفقمنمتنالكتاب؛زورُُتاالتوطئةهذهجل 
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مَ سبحانه اهلل أهلِرَكَنْأَنْوأقام املُ،عِدَتَبْاملُِثدَحاملُالسامعِعىل يف ينَنكرِوكان

عىلمتَ،واجلايفوالغايلاملقتصدُ السامعِمِدُثحْاملُدادُزْيَياأليامِادِوصار ويَنهذا رُثُكْ،

ويَُثاحلدَ أهلِمِيظُغلِالت دادُزْفيه، آَلحت ؛اإلنكارِن أنواعٍاألمرُى التفر مِإىل ِقن

ىكُطَعْأَالثابِتبالقولِاهللُهُتَب نثَومَ،عاداةِواملُواالختالِف ل  حدودَظَفِ،وَحهُحق ذيحق 

.هُنفَسمَلَاهللفقدظَحدودَد عَتَنيَومَ،هادِتَعْاهللفلميَ

السامعِدََجوَوقد كثريٍأهُل يَم يف قسوةِمِالسامعَم ذُن مكارمِدِعْوالبُالقلِبن عن

ةًهَبُْش-اإليامنِيقةِحقوذوِقاألخالِق مإىلَمنُِتِتفاالْوعدمِ،بامهمعليهِكهلميفالتمس 

.عليهمهُرُكِنْيُ

أن  عندَكَعليهمشارَرَكِنْاملُولو فيام القلوِبوأعاملِ،ةِواملحب ،ناألخالِقمِ:همهم

والهألقر هميفذلكوهفوقَأَرَوول،النقادواله-اداُِتاووارِالُِتنازَمُيفوالفقهِ،اومراعاُِت

اسِىالن َسقْنأَوَمنهومِ،مهِطريقتَِمنهوعىلضدِّـلقادُنْ،ولكننفوسهمالتَيَذعنِمُ

ْتقَاَلتَوإذا.عاملةِاملُحالوةِوأذواِق،القلوِبوعنأعاملِ،هاوأحكامِةِهمعناملحب دِعَبْوأَ

نافِر!تالد َشأَْترَافَنَمتَهُأرواُح

ُكُ رُ مُ ُفالبالءُ  ُ:بر
ُُ،هؤالءُدوانُ وعُ ُ،هؤالءُنُتفريطُ مُ  ُُوصارت  ُرُ عُ مُ ُطائفةُ ُكل  ُُةًُض  ُعام 

ُمعُاألخرىُمُ  ُمُ ُ،نُاحلق  ُتُ س 
ُةًُلُ يُ ط 

ُ.نُالباطلُ عليهاُبامُمعهاُمُ 

ونَر قِويُ،يِالطائفتَنباطلِونمِؤفيتب اخليارِالعدلِالوسطِاملستقيمِالرصاطِاأهُلوأم 

 ـمَـلِونَقادُنْ،ويَيِالفريقَبحقِّ منهاممِامعكل  فَمن:نالباطلِمامعهاممِونَُركِنْ،ويُناحلقِّ

َح:يِنالفريقَقالمِ :،وَمنقالهُىدعوتَولب هُءَأجابندا؛ىوالفالِحدَعىلاهلُي  عىلحي 

.هِاستطاعتِبحسِبهُدَوجاهَ،عنهَضرَعْأَ؛اهللبهسلطاًنالِزِّنَما ميُباعِواتِّالبدعةِ
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:يففصولٍيفهذهاملسألةِالكالمَإن م ثُ

أوماففصل أواإلباحُة، أوالكراهُة وهلهوالتحريُم يفالشيعِة: ُحكِمها يفبياِن

يقوُلُهامُلفتوَنالكاِذبوُنمناالستحباِبوالفضيلِة؟!

هاعىلتعاطيناللعِبواللهِووامُلُجوِنواخلاَلَعِةأهونمِتعاطَيهاعىلوجهِن يفأَوفصل

ُبمإىلاهللتعاىل،وُتوِصُلُهمإليه، ُتقرِّ وطريق  وطاعة  اقربة  مايقوُلُهالكاِذبوَنامُلفتوَنِمنأن 

وََتَمُعقلوَبُمعليه!

يبيُحهُوفصل ال ، حرام  قبيح  الوجِه هذا عىل السامَع هذا أن  واليف املسلِمَي، ِمن أحد 

يِنعنوجِهِه،وَجاَهَراهللَورسوَلهودينَهوعباَدهبالقبيِح. والدِّ
ِ
َمنَخَلَعِجْلبَاَباحلياء َيستَحِسنُُهإال 

ُ عقدِوفصل غِصاحِببيَناظرةًمُنُيتضم سٍلِجَمْيف
ٍ
ىَلدْأَ،قرآنٍوصاحِبناء كل 

،واهُعىلهَهُودينَهُعقلَرََمنآثَابتحكيمِيَِضورَ،هِتِمنهامبحج واحدٍ َثعَالذيبَوكاناحلق 

هُبهرسولَاهللُ .واهاِسإليهم أحب 

واإليامنِمِلْالعِنكنوزِمِهُريُثِومايُ،القرآنِسامعِعىلفتِحالتنبيهِيفوفصل
ِ
،واالستغناء

فاِقنِّنالمِهُريُثِومايُالشعرِسامعِعنفتِحبه يفالقرآنِهذاالذوِقبيَواملوازنةِ،هواِتوالش 

.الشعرسامعِالذوِقوبيَ،هُإىلماوراءَبالنسبةِاطِيَاخلِمَِّسمنهدونَسنذكرُالذي يِّ

ت مُبالرجالُ  ج  ُاحتج  فًة.فإن  كاثرناكمبالواحِدألوًفامؤل 

ت مُبالقرآنُ  ُاستدل ل  كتاُباهللاملجوإن  الذيفهذا گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  ﴿يِد

.﴾ڱ    ں ں ڻ  ڱڱ

ُ ت مُإىلُاإلسناد ُواحلديث  ُاستن د  .رُكُذْنَفَسوإن  حمق  لكممنهماَيشِفيصدَركلِّ

دُ  ج  ُوالو  أ ت مُإىلُالذوق  ُجل  وأن وإن  منكم، به أسعُد ا أن  وبي ن ا إليه، الذوَقحاكمناكم

 حيكم الصحيَح والَوْجَد يفالسليَم ومرضُتُهسامعكمبأن  للقلِب، ًة ومرض  للن فِس منفعًة

 أكثُرِمننفِعِهكامسنبيِّنُُهبالدليِلالواضِحالذيالمدفَعلهإنشاءاهللتعاىل.
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، ىف  اقت   ن املصطىف، وآهل وصحبه وم   ه  ى، والصالة والسالم ىلع نبي  د  ق وه  احلمد هلل اذلي وف  
فتلك تقدمة بني يدي هذا السفر اجلليل، أنري بها درب قارئه وأوقفه ىلع بعض يشء عن  :د  وبع

 .ؤلفنيامل وهؤالء، كتابهذا الو، الطبعةهذه 

 :الطبعات السابقة

 :األوىل الطبعة

بسبٍق تفضياًلوهو طبَعْته،حائز احلمد، العزيز عبد بن أ/راشد هلا: ى داُرفتصد  ا

بالرياض العاصمة بعنوان:1041سنة السامع»هـ، عىلوقداعتمد،«الكالمعىلمسألة

)نسخةاإلسكوريال(نسختهاليتيمة جاءتدوناملأمول؛ولقدقرأُتاكاملةمقاباًِل،وبحق 

:ظهريلعواُرهامنجهاٍتمنهانتسخ)نسخةاإلسكوريال(،فإياهاعىلأصلهالذي

طئةللنص،وماأكثرها!قراءاتخا-1

سقطيفالنصوزيادات.-2

أخطاءإمالئيةوتصحيفاتوحتريفات.-3

خلليفمنهجالتحقيق.-0

نقصيفتوثيقالنصوصوعزوها.-5

                                                 
غطاءعنحكمسامعكشفال»بعنوان:هـ،1012سنة،نشُتاداراجليلبمرصطبعتي،ودونامأخرىذكرُت(1)

عىلكتابمطبوعطبعةدارالعاصمة،وعىلتاعتمد،وإنامطبعةحمرفة متعتمدعىلأصلخطي؛وهي«الغناء

)ط.دارالصحابةبطنطا(منسوبإىلابنالقيموهومنه«املوازنةبيذوقالسامعوذوقالصالةوالقرآن»باسم

ريفيهوبدل.بريء،وإناماستلهأحدهممنكتابناهذاوغ

8 
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صفحاتوإنصافً سبع أول يف زعمُته ما جاء ما عليكم أعرض له طبعتها من

نشاطاملحققومه وتوفر الصدر مكانة من هلا ما مع دونفحسب، بام فكيفاألمر ته،

الصدر!

ُصوابهُقولهُسطرُص

الرحيمصورةاستفتاءبسماهللالرمحنالرحيم1-278 الرمحن اهلل بسم ربِّ يِّسِّ

صورةاستفتاءوأِعْنياكريم

كإخراجموالداألذنكإخراج1371 والدمذنالال 

(زيادة)بسماهللالرمحنالرحيم112

بتلكالدنيابتلكالعىلوباعأنفاسه513 الدنيا أنفاسه وباع

العىلاألنفاس

يمنادمنادى813

ماأسأسأم510

ىُينادَينادي710

هواهخالفإالماوافقإرادتهأوإالماوافقإرادتهأووافقهواه1110

وتضلعقدارتوىمنمشبموتطلعقدارتوىمنمشبم1310

قيللهإذاكيفوأحدهموإذاقيللهكيفوأحدهم115
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وحسب!والختلوصفحةمنهنة(10-78)هذاماجاءمنذاكيفتلكمالصفحات

تتبعهاآهةقارئمرزوء!

حتريفهنصنيعلهَخاَلَفبهاخلاصَةوالعامَةمنأهلهذاالفن،فإنأعجبأعجبمِ

لفظفحذف«.حظامنصالتهالجيعلأحدكمللشيطان:قالالنبي»لقولابنالقيم:

،يفاألصلقالالنبي»:احلاشية،ثمقاليف(عبداهلل)لفظووضعمكانه(النبي)

.«والصوابماأثبته،وهذااللفظموقوفعىلابنمسعود

 اخللُقليتشعري! اتبعه قبلضعيفهالو الصنيعلضاعتالسنةصحيحها يفهذا

ثبتعندهخالفمايفكالماآلخريبدلهويغريه.مرفوعهاقبلموقوفها!فكلمن

ماتشاءيفحاشيتكْلقُ التبدلوالتغريوالحترف،وهللاألمر،لصاحبهودعالنص 

منقبلومنبعد.

 :الثانية الطبعة

عزير أ/حممد الفقهحققها جممع طبعها القيم، ابن آثار سلسلة ضمن شمس،

الكالمعىلمسألة»هـ،بعنوان:1032د،الطبعةاألوىلاإلسالميبجدة،ودارعا مالفوائ

،واعتمدعىلنسخةاإلسكوريالكذلك.«السامع

 يفالضبطكاملةمطابقًالطبعةوقدقرأتهذه فاتضحيلعلوها عىلأصلها؛ متنها ا

ِمنقوله:طبععىلال ويفاألصلاملخطوط»ةاألوىل)دارالعاصمة(،بيدأنحمققهاقدُأِِتَ

،وقدوأغفلتُكثياُمنهاُألهناُمنُالناسخطاءوحتريفاتأرشتإىلبعضهايفأماكنها،أخ

زكثريايفالشكلوأخطأيفالضبط،ووضعالنقطواحلركاتيفغريمواضعها،وكتب َتو 

.«نثرا...رالشع

                                                 
(.312انظرطبعته)ص(1)

(.00انظرمقدمةطبعته)ص(2)
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بزاِلالناسِخ،وُحيحعرينُبفاستُ العلميةوالثقافيةللمحققلكاملتمكِّالنصِّ عىلُة

َتراهصواًبافكان ُبوالُيشارإليه،وما فهومنحتريفالناسخُيَصو  ،فامَتراهخطًأ النصِّ

ُبأيًض اوالُيشارإليه،وبيخطأالناسخوملكةاملحققيضيععىلالناسخأنيأِتبهفُيَصو 

! النص 

نوعمنهمخسةأمثلةوفيامييلبيانباموقعيفهذهالطبعةمقساًمومرتباومرضوبالكل

،بللقدتركتمناألنواعخمافةاإلطالة.بمكانواستشهاًدا،وإالفهيمنالكثرةمتثياًل

ُأخطاءُيفُقراءةُالنصُرغمُوضوحهاُيفُاألصلُ-1

الصوابقولهالسطرالصفحة

حيرضونهحيرضون13220

املواخرياملواجيد2233

الصورةالصور6201

رشيرشاء13270

نادىبمناداهم0314

ُلتبا ُرسههاالأخطاءُيفُقراءةُالنصُُ-2

الصوابقولهالسطرالصفحة

بمعصيتهبمعصية126

بحسببسبب1112

مساويةملوية1145

وهمنظريوهونظري0132

حجتهحجة16312

ُ
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ُقحذفاُوإضافةُوحتريفاُدونُوجهُحُترصفهُيفُحروفُاملعاينُوأدواتُالربطُ-3

الصوابقولهالسطرالصفحة

وليسهذاليسهذا3103

بعدمابعدأن2154

اختلفالناسواختلفالناس3166

قال:إناميفعلهفقال:إناميفعله3187

قدذكروقدذكر11187

ُصحتهوُالتساهلُيفُقراءةُالنص،ُواالهتاممُبامُيؤديُاملعنىُبغضُالنظرُعنُرسمُالكلهةُ-4

الصوابقولهالسطرالصفحة

برآءبراء517

وحرضوهوحرضه852

ُتافتتُتافت366

لنطقتنطقت1168

بالسامعالشيطاينبسامعالشيطان1163

ُسقطُيفُالنصُ-5

الصوابقولهالسطرالصفحة

قالثناحييىقالحييى1534

ثمقاليلثمقال1308

ووردخدودهنوخدودهن1884

دقةذلكاألنفدقةاألنف581

يصـــدقإيامنـــميصدقإيامنمويكذبا0161

وحمبتهمويكذبا
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ُأحياناُأخرىُزيادةُيفُالنصُدونُتنبيهُأحيانا،ُووضعهاُبنيُمعقوفنيُدونُبيانُمصدرهاُ-6

الصوابقولهالسطرالصفحة

فيهاماتشتهياألنفسولكمفيهاماتشتهياألنفس1131

وصوتمصيبةعند[مصيبةوصوت]8116

بعدالتقدمةشيئابعدالتقدمةمنهشيئا5273

 ميكنحراما ميكن]كسبه[حراما0270

اليصلإليهاليصلإليه]أحد[12212

ُاالنسياقُخلفُخطأُالناسخُ-7

الصوابقولهالسطرالصفحة

املبهجةالبهجة1683

كرار()تالغناءبسامععنهاملتعوضي3132

ولورأوهولرأوه13180

وأحسنوأمحس5111

أمراءاملسلميأمراملسلمي3228

ُحتسنيُتصحيفُالناسخُبتسويةُالسياقُلهُ-8

الصوابتسويةاملحققخطأالناسخالسطرالصفحة

يرتاحونكذلكيفالشعريرتاحونلذلكالشعريرتاحونلذلكيفالشعر17183

لورأوه...ألقرواولرأوه...وألقرواو.ألقروالرأوه..و13180

وكذلكاستلذاذهاولذلكاستلذوهاولذلكاستلذاذها1233

البخاريأدخلهيفصحيحهواحتجفإنالبخارييفصحيحهاحتجفإنالبخارييفصحيحهواحتجفإن1275

بهذاواجبهذاغريواجواجبهذاغريواجبهواجبهذاغريواجب16343
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 احلاجة إىل إعادة حتقيقه؟

أنمهةإعادةحتقيقه متكنقدهذاالكتابإالطبعَتْيعىلالرغممارسدُتبعضهيف

بعد ف؛توفرت أقامت يتيمة نسخة إال مفقودة، نسُخُه تزال الطبعاتال يانابنالسابقة

عليها و، النسخة النبذه يبقى رتقها حاولنا مهام السياق يف ًعاخروق مرق  ص

الحيملتوقيَعصاحبه،بلإنهناكفجوةاليعلممداهاإالاهلليفهذهالنسخةبيالورقة

.طبعةاملجمعوقدتنبههلاحمقق،120-123

ف وجليشاء بمنِّ-اهللعز وإحسانه وجوده وكرمه أخرى-ه عىلنسخة أنيوقفنا

ا،فإذابانسخةموعحيويمنالعلومفنونًاهلذاالكتاب،خبأهابيدفتيهجممكتشفةحديثً

نسختهومؤرخبسنةمعمنأصلُقِرَئعىلاملؤلفوقوبلهـ1432سنةمتقنةمنسوخة

هـكامجاءيفصدراالستفتاء.804سنةُصنَِّفالكتابقديفحيأن،هـ808

نسخة ورقتي بي السقط بذلك النسخة تلك جاءت وإنام فحسب، هذا ليس

اإلسك ،120-123وريال ليس السقط هذا حجم عشة؛قليلبوكان مخس بلغ إذ

سخت،فتكونبذلكهيأولنسخةكاملةللكتاب،وإنشئتفقلوأولنسخةنُورقة

.نسختهمعأصلُقِرَئعىلاملؤلفوقوبلمن

بلوتكونتلكاخلمسعشةورقةمنأنفسماكتبابنالقيميفهذاالكتابإن م

يثريهمنكنوزالعلم،حيثيعرضشواهدلفتحسامعالقرآنوذوقهونظائرهيفيكن ما

!واإليامن

                                                 
(.313(إىل)ص304من)صيفطبعتناَتدهم(1)
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 تصحفأوحترفمننسخة ما بمكانإلابْلهإكامهلا بل،سكوريالوهومنالكثرة

مجاًل كانتوعباراتوكلامتوحروفًوذكرها اإلا من حمققوهاساقطة وكان سكوريال

بالغيب -يرمون عذرهم و-وهلم النصبإزائها، تقويم يف بعضاألشعاركذا نسبتها

عام...يففوائدونكتولطائفيأتيكخبهاالبنالقيمبعدأنكنانعدصاحبهاجمهواًل

.قليل

 :طبعتنا

ُُة:النسخُاخلطي

ُأوال:ُنسخةُاإلسكوريال:

14-15،يقدرمن120-123ورقة،وباسقطكبريبيالورقتي:102األوراق:ُعدد

تقريبا.ورقة

سمتقريبا.34×21املقا :

تقريبا.سطرا11-21املسطرة:

نسخ.اخلط:

 مدريد، اإلسكوريال، مكتبة احلفظ: احلفظإمكان رقم مصورة(1513)سبانيا، ومنه .

اإلسكندرية، مكتبة يف وكذلك السعودية. املنورة، املدينة اإلسالمية، اجلامعة بمكتبة

اإلسكندرية،مرص.

(.س):ُُهامشُطبعتنايفُرمزهاُ
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ُنصاُصفحةُالظهرية:

ومهاعنوانالكتابوقيدالتملك،وكالمهابخطناسخاملتننفسهوإناختلفتقطةقلمه

 السياميفالعنوان.

قيدُالتهلكُيفُأعىلُاليسار:ُ-1

احلمدهللربالعاملي،»

ملكه

فقريعفوربهالغنيعيلبنحممد

القادريالغزيثمالدمشقي

«ميآالشافعيعفااهللعنه،

ُعنوانُالكتابُيفُأعىلُالوسطُ-2

الكالمعىلمسألةالسامع»

ئمةخمترًصا،وجوابالشيخالعالمةاملحققمنجوابمجاعةمناأل

«تغمدهماهللبرمحته،شمسالدينحممدابنأيببكرابنقيماجلوزيةاحلنبيلمطوال

ُحردُاملتن:ُ

اسخوتاريخنسخهأوأيبياناتأخرى،وإذاقدريلأنأحرزهوقدجاءغفالعناسمالن

فسأقولإنناسخههوصحابالتملكهوهو،عيلبنحممدالقادريالغزيثمالدمشقي

الشافعي،واهللأعلم.



 املقدمة 
03 

ُنصُاحلرد:ُ

«.آخره،واحلمدهللربالعاملي،وصىلاهللعىلسيدناحممدوآلهوصحبهوسلمتسليام»

ُاملقابلة:ُ

ُعىلُأصلُجمهولُلنا، نُغيُناسخها ُم  ُالنسخة وبلتُهذه قوبلتفيدلكعىلق  كونا ا أم 

،فضالعناالستدراكاتعىلاحلاشيةملاسقطمن«بلغ»ذلكقيداملقابلةيفآخرالنسخة:

اكونامنغريناسخهافيدلكعليهاختالفاخلطوالقلمبياملتن الناسخبغريخطه،وأم 

وبي منهامنوضعالناسخنفسهجلِّ االستدراكاتللسقطيفاحلاشية،اللهمإالبعضا

 للسقط: استدراكه يف كام نجيد»وإحلاقه، ابن )فقال خطه26« هذا يدلكعىل /ب(،

ومطابقتهللمتن.

عىلإثباتالسقط النسخة مقابلة منخالل تنحرصاالستدراكاتيفاحلاشية كذلك م

م وإنامصوبتبعضا )فقط، كاميفورقة ،فرضبعىل«عىلالطريق»/أ(:1ناألخطاء،

وهوصواباكامجاءتيفالنسخةاألخرى،«.عن»حرفاجلريفاملتنوكتبيفاحلاشية:

فرضبعىلاألوىلوكتبيف«.هاشمبنعامر»/أ(،جاءيفاملتن:128كذلكيفالورقة)

«.هشام»احلاشية

 خط عىلكون الطريفة األدلة كوناومن وعىل وقلمه املتن خط دون واحلاشية املقابلة

/أ(،حيث111ماجاءيفالورقة)استدراكاتمناملقابلوليستإحلاقاتمنالناسخ،

رضبالناسخعىلمجلةكتبهايفمكاناخطأ،فظناملقابلأناملتنبهسقط،فشعيكتب

ىلالرضبوأنماكتبهواقعبعديفالسقطيفاحلاشيةحتىيلتقيبالناسخ،فإذابهيقفع

مجلةالرضب،فكتبفوقحاشيتهمكرر،ولوكانهوهوماحدثهذا.
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ُمالحظات:ُ

 النسخةباتعقيبةيفمعظمالصفحات. -1

 معظمهامشكلباحلركات. -2

 النسخةبخطناسخواحد؛اللهمإالحوايشاملقابلة. -3

عن -4 وبخطناسخواناتبا فقط، الثامنية لألجوبة قلمهامشية وبقطة املتننفسه،

 قريبةمنالعنوانعىلالظهرية.

ُنسخةُمكتبةُامللكُعبدُالعزيزُالعامة:

)ضمنجمموع(.151-31األوراق:ُعدد

سمتقريبا.15×2405املقا :

تقريبا.سطرا11-21املسطرة:

نسخ.اخلط:

أمحدبنبايزيد.اسمُالناسخ:

.22،شهرشعبان1432سنةتاريخُالنسخ:

مكتبةامللكعبدالعزيزالعامة،الرياض،السعودية.نُاحلفظ:مكا

(.ع):مشُطبعتنااهرمزهاُيفُ
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ُحردُاملتن:ُ

وافقكملتاملسألةاملباركةنفعاهللبامالكهاوكاتبهاوقارئهاومصنفهاومجيعاملسلمي.»

القديرحممدبنالفراغمننسخهاعىليدالعبدالفقرياملذنب/املعتفالراجيرمحةربه

شهراهللاملحرمنععيسىبنعبداهللعفااهللتعاىلعنه،وذلكيفناراألحدرابععش

منسنةسبعوأربعيوسبعامئة.

كتبتهذهالنسخةاملباركةمنالنسخةالتيقرئتعىلاملصنفوقوبلتمعنسختهحسب

احلقريالفقرياملذنباملعتفبا وأنا والرجوعاإلمكان، اإلنابة وأرجو لذنبوالتقصري،

الشيفةاملبنيةتهتبلاهللتعاىلوهدايتهإىلربهالعزيزالقديرأمحدبنبايزيداحلافظبعناية

،البارياملحيطةعىلمرقدالشيفاملنيفاملبنيعىلجسمأيبأيوباألنصاريعليهرمحة

 نالوابذهوينمنخريالدعواتاملستجابةحيينسواملأمولمنإخوانالدينواخلالنأال 

باإلذعانوالقبولحقالقبولواإلذعان.النسخةالشيفةوقراؤها

متتبعنايةمنبيدهالبدايةوالنهايةوالردوالقبول،رحماهللتعاىليلولوالديوإلخواين

.وأقربائيوجلميعأمةحممدصىلاهللتعاىلعليهوسلموأوالدي

«.22شهرشعبان،1432سنة

ُمالحظات:

 بحاشيتهفوائدوتعليقات. -1

 املدادأسود،وخطوطالتنبيهباحلمرة. -2

                                                 
«.من»ولعلهاصوابا:،كذاباألصل(1)

«.وقرؤوها»كذاباألصلولعلصوابا:(2)
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ْعرميزبنقطةمحراءيفبدءكلشطرونايته. -3  الشِّ

 بعضالورقاتباتعقيبة. -0

الكتاُب -5 كامالُعنِْوَن وكذا»بحاشيته: كذا «.مطلب كلمة «مطلب»مصبغًة

 ناملطلب،مائالإىلأسفل.باحلمرة،وحتتهاعنوا

ُ:ُقراءةُالنص

اإلسكوريال نسخة النسختي: عىل النص امللك)س(قرأنا مكتبة ونسخة ،

الطبعة،فاألوىلللكتاب)دارالعاصمة(الطبعة،ثمقرأناالنصعىل)ع(عبدالعزيزالعامة

الثانية)طبعةاملجمع(.

اوسطايفمقابلةالنصوإثباتأوجههجًوحتىالنقعفياموقعفيهمنسبقناأرسينامن

قوامه فقراءته، السياقواملعنىفحسب، الوصولإىللفظاملؤلفالصحة نااحتمرومنا

احلركةقبلاحلرف،واحلرفقبلالكلمة،والكلمةقبلاجلملة،مقدميالتأويلماأمكنت

هالتصويبنصصناعىلماكانلهاللغةواجلادةعىلالتخطئةواُتامالناسخ،فإنرأيناماحق

.يفاألصل،فربامماأراهأناخطأتراهأنتصوابا،أولربامترىلهخمرجاأليقمارأيُت

السياق، فمنها: حرصها، املقام يسع باعتباراتال النسخ بيفروق رجحنا ولقد

ألخرى،والرسم،وماسبقذكرهوماتاله،وأسلوباملصنف،وماذكرهاملصنفيفكتبها

ومقارنةلفظهبمصادره.ثم منفتتعىلالقارئ،فوضعنالهاملرجوحيفاحلاشية،لعلهيراه

أقرب،أويرىفيهفائدة.

وماحيسنذكرهمنمعا مهذااملنهج:

ُ:-إاللفائدة-بيالنسختيالتاليةثباتالفروقإإمهال-1

ماألليقبالسياق.معتقدي،«قد»و،«أو»والواووالواووالفاء،-أ
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التقديموالتأخرياليسريجدا،معتقديماألليق،مثل:ذلكهلا،هلاذلك.-ب

،فإناتفقتوجاءصوابهيفالنسخةاألخرىالوجهلهألبتةماكانخطأرصحيا-ج

إىلاخلطأيفصوابهيفاملتنوأرشُتالنسختانعىلاخلطأوتيقنلديذلككتبُت

قليلةجدا.اهلامش،وهيمواضع

رسوله،-د وطاعة الرسول( إىل عائد )الضمري طاعته مثل: واملضمر، وقالالظاهر

معتقديماألليق.تعاىلوقالاهللتعاىل،

ا،معالتأكدمنعدماحتاملهلقراءةأخرى.تخطأمهايفاآلياتالقرآنيةوإناجتمع-هـ

-و ثنا مثل: الواحدة، التحديث صيغة اختصارات اختلفتاختالف فان وحدثنا،

الصيغةنبهُت،مثلثناوأخبنا.

التذكريوالتأنيثيفمثل-ز وذلكوتلكوغلبوغلبت،يميشومتيش:مسألة وقد، ،

اتالنسختاناختالفاشديدا،فرجحتبينهاموفققواعداللغة،فإناتفقاماختلفتفيه

اعليه.تعىلمااتفقيفاهلامشيفاملتنونبهُتالصواَبعىلماأرىخطأهوضعُت

ربطتقراءةكلكلمةبمثيالُتاالسابقاتوالالحقات،فكثرياماَتدينأقولسبقت-2

منقبلبلفظكذاوكذا،أووردتكذامرةبلفظكذا.

عىل-3 والتضية النبي، عىل والصالة وتعاىل، كسبحانه اهلل عىل الثناء أللفاظ بالنسبة

السلف،،الصحابة عىل والتحم النسختان اخلطيةاختلفت النسخ كعادة ،فيهن

فإن.عليها،وهيالنسخة)ع(مهاورسُتاحدإفحتىاليكوناألمراعتباطااختُت

عنهالفائدةنبهُت.خرجُت
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:أي«تع»،مثل:خمصوصةألفاظدالةعىلبرموزاملواضعالنسخة)ع(أتتيفبعض-4

املصنف،:أي«املص»رمحهاهلل،:أي«رمحه»أو«رح»عليهالسالم،:أي«ءم»تعاىل،

.يفموضعهفاستبدلتهابمقصودهادونتنبيه،أوعنهمريضاهللعنه:أي«رض»

«العلامء»يف)ع(:كثريامانذكرلكسببترجيحناملايفنسخةعىلاألخرى،كقولنا:-9

«.الردعىلمنحيبالسامع»واملثبتمن)س(كاميف

خي-11 وأقوااًل،فيام ونثًرا وشعًرا وآثاًرا النصوصحديًثا يف الواردة النسخ صفروق

،فإنوجدناقلنالك:وباواردةيفالنصرواياتالكلاليفبحثناورودهذهالفروق

والروايةبا.:روايةفالنوفالن،وإالقلنا

ُوتراجمُاألعالمُتوثيقُالنصوص 

ائهاورواُتم.عزونااآلياتالقرآنية،ونسبنا-1 قراءاُتااملختلفةلُقر 

ك-2 ا،فاليمرحديثحتىنذكرودًؤوخرجنااألحاديثالنبوية،ملتزميمنهجاوعرا

ورواته،ل طرقه لك مستظهرين معلوله، من ومنجبه ضعيفه، من صحيحه ك

مرجحيبيجهابذتهونقاده.

صادروأوثقها.وكذلكآثارالصحابة،اجتهدناأننخرجهامنأقدمامل-3

ووثقناكلقولونصُذكرترصحياأوتعريضا.-4

وحققنا-5 ودواوينه، أصوله إىل فرجعناه كادتتندرس، صنعة به فأحيينا الشعر أما

القوليفشاعرهورواته.

فإن ميسعناالتوثيققلنا: منقفعليه.

وترمجناملاتتشوفإليهالنفسمناألعالم.-6
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ُُُضبطُالنص

بعالماتترقيم-1 اجلمل هذه وخرزنا مجل، والفقراتإىل فقرات، النصإىل قسمنا

ُتضفيعليكمنباءالنصومجالهماتقربهعينك.

عربكثريامايغمضالنصويزوغركنااجلملة؛لبالغةابنالقيموجريهعىلسننال-2

احة،فنوقفكعىلصفيفال ملعنى.كباكاملرادونوجهلكاإلعرابونمسِّ

ذكرناكالمأهلاللغةحولبعضاملفرداتيفإجياز.-3

-4  .مايزيلإشكاله،إالماأشكلفضبطنادونإفراطضبطناالنص 

ضبطنااألحاديثالنبويةضبطاكامال.-5

 ضبطنااألبياتالشعريةورددناكلبيتإىلبحره.-6

ُُتنسيقُالنص

وأسف -1 األعىل، يف متن إىل الصفحة قسمنا القراءةحاشيةله وأوجه النسخ لفروق

مذكورفيههامش،وعىلجانبيهمرتبةعىلاألبجديةورشحاملفرداتوتوجيهاملعنى

:عزواآليات،ودرجةاحلديث،وشاعرالبيتوبحره،وترقيمالنسخباللوناألسود

 .عنواناتللفقراتتيضءلكالنص.وباللوناألمحر،وتنبيهاتالغنىعنهااخلطية

 لكعىل وهامشفجمعنا ومنكلبحاشيتالصفحة خالصتها، فائدة منكل ها

إجيازه.إطناب
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-2 كل فجعلنا النص؛ القارئنحو يعرقلمسرية كلما الصفحة منواجهة ماأخلينا

ضعناباهلامشخالصةمعو-يفختامالكتابسوىفروقالنسخورشحاملفردات

واكتفينابوضعرقمهايفالصفحة،لريجعإليها-اتماالغنىعنهمنهذهالتعليق

منشاء ، التعليق،ثموضعنا عىلحمتوىهذا تستدلبا الرقمحروفا بجانبهذا

توفرياللجهدوالوقت:

هكذا:- حرفالتاء اخلتاميبجانبه التعليق رقم كان حيتويعىلُفإذا أنه فيعني ،

ترمجةللعلمالوارد.

كانبجا- كذكرمصدرُنبهحرفالعيهكذا:وإذا تعليقمناملحقق، فيعنيأنه ،

أوفائدةونحوه.أواستدراك،،توضيحمشكليفصليفاملسألة،أو

إحالةعىلصفحةسابقةُوثقفيهاه،فيعنيأنُبجانبهحرفالقافهكذا:واذاكان-

النص.

هكذا:- امليم حرف بجانبه كان فيعُوإذا أن، منهني استقى الذي املصدر إىل رد ه

املصنفو ميرصحبه.

،فهوتوثيقللنص.ُوإذاكانغفالمنحرفهكذا:-

مرص عيهاوماتنسيقناهذاإالعالماتوإشارات،إنأنتاهتديَتبافتحلكالنص 

.وحمققهوأتاكمنهماأرادهلكمؤلفه

النصعىلالنسختياخلطيتي-3 اخلطية؛رقمنا النسخة ورقة التقيميفبدء ووضعنا ،

ليتوافقترقيمنامعترقيمالطبعةالثانية)ط.املجمع(.
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الكشافاتُوالفهار 

فهرسألسامءالكتبوبياناُتاالتيوثقنامنهاالنصوص.-1

كشافباآلياتالقرآنيةوأماكنورودها.-2

كشافباألحاديثالنبويةالشيفة.-3

واألخبار.ثاراآلكشافب-4

كشافباألشعارواألراجيز.-5

كشافبأعالماألشخاص.-6

كشافبالكتبالواردةأسامؤها.-7

جدولاملحتويات.-8

ُنسبته:ُ

،بغضالنظرعنحمتواهأنالبنالقيمكتابايفهذهاملسألةتثبواألول::وهلاشقان

ماوالثاين:ثبوتأن.لهمثَلهَبَسننَرمَكْيفمبحثعنوانالكتابوذِهُسيأِتحتقيقُوهذا

ه،وهذانتحققهبامييل:لنفسهالذيُنِسَبهو-أي:كتابناهذا–وقفناعليه

نسبتهإليهيفالنسختياخلطيتي.أوال:

                                                 

 هذااملبحثخاصبفتوىابنالقيمالتيمتثلجلالكتاب.1))
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 ثانيا: الكتاب: يفهذا ولوالا»قوله كبرًيا، َيْسَتْدِعيكتاًبا موضع  نحنوهذا عام  خلروُج

يفكتاِب فقدَذَكْرناُه الوقوَفعليه فَمنَأراَد فيه، القوَل وَبَسْطنا ألَوَضحناُه بصدِدِه

سالة )الرِّ كتاِب ويف نستعي(، وإياك نعبد إياك منازِل بَي السائرين )مراحِل

ة( .«املرصي 

اسم يف اخُتلف أنه بيد خالف، بال القيم فالبن األول الكتاب بكرأما يقول ه،

،وقداختلفتكلمةالنقلةيفبياناسمملُأرُتسهيةُاملؤلفُلهُيفُيشءُمنُكتبه»أبوزيد:

)مراحل باسم العامد وابن والداودي رجب ابن فذكره اآلِت: النحو الكتابعىل هذا

والبغداديباسممنازلبيالسائرين حاجيخليفة وذكره وإياكنستعي(... إياكنعبد

.«(السالكييفرشحمنازلالسائرينمدارج)

ىابنُقلت: كتاَبهُُقيضاألمربعدأنسم  هذا،القيمنفُسُه وُحسماخلالفيفنصنا

وهللاحلمد.

أماالكتابالثاينفلميوقفعليهإىلاآلن،ولعلالزمانجيودبهيوما،وأغلبالظن

،ولعلمادةمراتكاميقولاملقريزيأنابنالقيمكتبهحيقدممرص،وقدقدمهاعدة

وقدجرتيلمناظرةبمرصمعأكبمنيشري»هذاالكتابتتعلقبقولهيفهدايةاحليارى:

واهللأعلم..«ليهاليهودبالعلموالرياسةإ

                                                 

(.216-215هوحياتهوموارده)صابنالقيمآثار(1)

(.0/132السلوكملعرفةدولاامللوك)(2)

(1/78)(3)



 املقدمة 
23 

الكتاببامعهدمنأسلوبابنالقيميفكتبهاألخرى،:ثالثا مقارنةأسلوبمؤلفهذا

الدراسةتراعياالقتضابواإلجيازقدراإلمكانلننطيليفهذهورباملكونه ذه

سلوبية،تلكالالِتمثلةفحسبملاُيعرفباللوازماألاملسألة،وإنامسنعرضأربعةأ

اليبحنصاحبهن،وهن:

ُ-1 .وهيالزمة«شيخاإلسالمقدساهللروحه»قولهيفكتابناويفأكثرمنموضع:

بشدةيفكتبابنالقيم.أسلوبيةمعهودة

.تكررتمئاتاملراتيفكتبه.«وتأمل»وكذلكقولههناكثريا:-2

اليكادخيلومنهافصلأومسألةله..«وباجلملة»وقوله:-3

-4 قوله: وكذا»ومنهن: منكذا كم منكذا،فلله يف«وكم قوله وبينه بينه وقارن ،

ةصحيحةرصحيةقدعطلتبه؟وكممنأثردرسفللهكممنسن»عالماملوقعي:إ

بسببه .«حكمه املعاد: وكم»وقولهيفزاد منقتيلوسليبوجريح، فللهكمهلا

مناألموالواألرواح «أنفقيفحبها يفمدارجالسالكي: وقوله كممن». فلله

منمعقللإلسالمقدهدموه؟!وكممنحصنلهقدقلعواأساسهوخربوه؟!وكم

.وغريهنكثر....«علملهقدطمسوه؟!وكممن

                                                 
.285،201،130انظرمثالص:(1)

.151،02،37انظرمثالص:(2)

.231،185،07انظرمثالص:(3)

.388،265،08انظرمثالص:(0)

(.1/178)(5)

(.1/52)(6)

(1/355)(8)
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مقارنةنصوصهذاالكتاببمظانامنكتبابنالقيم؛للوقوفعىلمدىالتطابق:رابعا

أوالتشابهبينهام،وأيضاسنعرضألربعةأمثلةإجيازا:

نافعٍة،وهي»قولهيفكتابناهذا:-1 هذهالشبهُةبذكِرقاعدٍة َأْنُينظَرإىلمايفإن امَتنَحل 

 ِمن السامِع واملفسدةِهذا «املصلحِة السالكي: يفمدارج وقوله والذييفصل».

...القاعدةالثالثة:إذاأشكلعىلالناظرأوالنزاعيفحكمهذهاملسألةثالثقواعد

اإلباحةأوالتحريم؟فلينظرإىلمفسدتهوثمرتهوغايته،السالكحكميشءهلهو

أو به يستحيلعىلالشارعاألمر فإنه ظاهرة، راجحة فإنكانمشتمالعىلمفسدة

.«إباحته

واُحهاإليها»وقولههنا:-2 قالصاحبالغناء:استِْلذاُذالقلوِبباألصواِتالطيِّبِةواسِتْ

 ُيْمِكُن ال َيْسُكنُجحوُدُه:م ا الطفَل واجِلاملفإن  الطيِِّب، الصوِت َتَعَبإىل ُتقاِِس

 َة وَمَشق  رِي الس 
ِ
باحلُداء عليها ُن فُيَهو  «احلمولِة السالكي: يفمدارج وقوله ومن».

أعجبالعجائباستداللمناستدلعىلأنهذاالسامعمنطريقالقوم،وأنهمباح

ذهالنفوس،وتستوحإليه،وأنالطفليسكنإىلالصوتبكونهمستلذاطبعا،تستل

.«الطيب،واجلمليقاِستعبالسريومشقةاحلمولةفيهونعليهباحلداء

يفمدارج ساقها إنام هنا عىللسانصاحبالغناء التيعرضها الشبه سائر إن بل

.،وكذلكردهعليهاالسالكيإمجاال

                                                 
(.11)ص(1)

(1/011)(2)

(.271)ص(3)

(.1/070)(0)

(.077:1/070انظر:)(5)

(.018:1/077انظر:)(6)
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.نقصيدةٍمِويل:قلُت»وقولههنا:-3

ــ ــرُ اُمُ ي  ــاًلُل ُس  ــاللُ ُامُ هُ س  ح 
ُ ُظُ  ــتُ جم  اًدُه 



ُنُ أُ ** ُقُ الُ ُت 
ُت  ُبـ ُيـل  ـرُ ُتُ ام 

ـم  ُيُف  ـُتُ ال  ُص  ب 

 ُرُ أُ  ُلُ س  ـرُ طُ ُت  ُف  ـرُ تُ ُك  ـُادُ ت  ـُاءُ فُ الش  ُف  ُام 

ُ

ُ** اف  ــرُ ُو  ُولُ س  ُُك  ــُرُ إال  ــالعُ ُد ُائ  ُط  ُب 

ُ
يف «بدائعالفوائد»و«اجلوابالكايف»أوردمها لنفسه، وأوردمهاأيضاونسبهام ،

.كذلكونسبهامله«األلبابغذاء»السفارينييف

ُالكوفي نيُ »وقولههنا:-4 ر 
ُسائ  ،الخالَفوهوُمذهب  ْعَبيِّ ،ومح اٍد،والش  :سفياَنالثوريِّ

 ذلك. يف ُالبرصة ُبينَهم وَيْكَرُهوَنهُوكذلكُأهل  فيه خُيالُِفوَن وقوله«ال إغاثة. يف

وكذلكمذهبأهلالكوفة:سفيان،ومحاد،وإبراهيم،والشعبى،وغريهم،»اللهفان:

.«املنعمنهابيأهلالبرصةيفاأيًضذلك،والنعلمخالفًفبينهميفالاختال

أحبالوقوفعىلذلكفهومستوىفيففمن»فصله:لاختامإغاثةاللهفانثمقاليف

 واحلمدهللربالعاملي.ت:وهوكتابناهذا..قل«ذلكالكتاب

ُتأليفه:ُ

املحرم السامع عن مناستفتاء جوابثامنية يتلوه ومراده، سنته بذكر توطئة يسبقه ،

بناحلسنالرازي، أمحد يفاحلنفية: يفكلمذهبعلامن: مذاهبها، دمشقوقضاة أعالم

                                                 
(.281)ص(1)

 .(150)ص(2)

 (.2/717)(3)

 (.1/76)(0)

(.15)ص(5)

(.1/228)(6)

(.1/267)(8)
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ليداملالكي،وأخوهعبداهلل.ويفالشافعية:وابنعبداحلق.ويفاملالكية:أبوعمروبنأيبالو

تقيالدينالسبكي،وعامدالدينابنكثري.ويفاحلنابلة:ابنقايضاجلبل،وابنقيماجلوزية.

هذاهوكتابنا.

ينساه،إنهاله،فمثيلالثامنيةوفتواهمذكرَفلئنغفلاجلميععنهأوأنساهماألعالمُ

مَ قسم ن املذالقسمة بي عدل األربعة، العلامءَاهب وكاتب خه، وأر  االستفتاء وصاغ

ينصعقبكل ثمتراه يفسفرواحد، وَنَظَمها ثمرتبها واستنطقمنأقالمهمفتواهم،

فتوىأويفصدرهاأنمايفكتابهليسخط هم،وإنامصورةخطِّهم،هللدره!

اقً ور  يبتغيرواًجأتراه الاا يستنقذ عاملا أم تراهامنوحلفتنتهم،ناسلسلعته، أم

.تلكالفتنةءلدرأعالماملذاهبوقضاُتافانبىوقراها،عمتدمشققدالبلوى

فذكرحردينللمتن:كانناسخهاأميناامللكعبدالعزيزمكتبةيفنسخة

هـ.808سنة،،لناسخهاحممدبنعبداهللبنعيسىحردالنسخةالتيانتسخها-1

نسخته-2 حرد ،ثم سنة بايزيد، بن أمحد كذلكوَ1432وهو َفهـ، التيالنسخةَص 

نسخته.معوبلترئتعىلاملصنفوقُقُفذكرأناهاأوال،دانتسخمنهاوالتيذكرحر

ولكنأيمؤلف؟إنمثامنيةمؤلفي!

،إنهوغفلعنهاجلميعيقصدذلكمالرجلالذيحدثتكمعنهآنفارباميقولقائلإنه

املقصودورباميقولآخرإن،ضموأل فونقلفتواهممنخطهمإىلسفرناهذامنمجعو

.هوابنالقيمصاحبآخرفتوىوأكبهن

كانت التي تلكالنسخة عن يوما الغبار يزاح عندما ستظهر احلقيقة يديبيإن

التيقرئتعىلوانتسخمنهانسخته،تلكالنسخةهـ1432سنةناسخناأمحدبنبايزيد
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بعدتاريخالفتوىبسبعسنوات:)أيهـ808املؤرخةبسنةونسختهمعمصنفهاوقوبلت

بولبلدناسخناانستإيفإحدىمكتباتربامقابعةحتتاسممؤل فآخربا،وكأينفقط(

،أوربامسافرتتبحثعنمشتيعتقها.تئنإىلمفهرسخيلصهاأمحدبنبايزيد

ُهعنوان:ُ

ألةالسامع.الكالمعىلمس-1

كذاجاءعىلظهريةنسخةاإلسكوريال.

كشفالغطاءعنحكمسامعالغناء.-2

.،وعنهالزركيليفاألعالمذكرهالصفدييفالوايفبالوفيات

حرمةالسامع.-3

.،وعنهإسامعيلباشاالبغدادييفهديةالعارفيذكرهحاجيخليفةيفكشفالظنون

ُاال ُاألأما قبيلولسم من أنه الظن فأغلب اإلسكوريال نسخة عىل جاء الذي

يُ  م إذإنهفتوىوإنوضعلهاسم الوصف،وأنالكتابالذيبيأيدينا بادئذيبدء؛

الصيغة تطلقهذه ما وإنامعادة ميزة، سمة االسمليسذا السياموهذا كثرتأوراقها،

االسم؛ولذاخلتنسخةمكتبةامللكاتذ)الكالمعىلكذا(عىلالكتباملجهولةأوغري

عبدالعزيزمناسم،ولكنطاملاجاءاسمعىلنسخةخطيةو ميأتمايعارضهأوماهو

أوثقمنهفهواملقدمسواءأكاناسامأووصفا.

                                                 
(.2/116)(1)

(.5/56)(2)

(.1/654)(3)

(.3/187)(0)
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أمااالسمالثاينفهولكتابخمتلفعنكتابنا،كتابمؤلفهابنالقيمفحسبوحوى

«الكالمعىلمسألةالسامع»ذهاملسألةدونغريهمنالعلامء،أماكتابناكالمابنالقيميفه

فمؤلفهثامنيةمنالعلامءوابنالقيموجوابهأحدهم.

فكتابناأعممنكتابابنالقيم)كشفالغطاء(؛إذإنهيشملهويشملأجوبةسبعة

منالعلامءآخرين.

الثالثفهووصفلكتابابنالقيم)ك بلوكذلكاالسم ، ليسإال  شفالغطاء(

وإن ميكنمنقبيلالوصففاليرقىبحالملاذكرهالصفدي،فالصفديدمشقيعارص

ابنالقيمولقيهوسمعمنه،وهذاأعىلسندإلثباتاسمكتاب.

هإجابًةعىلاالستفتاء،اوجييللكاألمرأنالظنيغلبأنابنالقيمبعدأنكتبفتو

العلامء كتب أن فتاوبعد وإجابوهيالسبعة الكتابام وصار نفسه، االستفتاء عىل ُتم

بعدذلكرأىابنالقيمأنفتو أقول: الثامنية، هامتداواًلبيالناس،جيمعفتاوىالعلامء

«.عالغناءكشفالغطاءعنحكمسام»تصلحألنتكونمصنًفامفرًدا،فأفردهاباسمهو

سابقةلكتابناهذامنقبيلالتحريف:الالطبعاتعتبكلعنواناتوهلذاأَ

 صاحبي إجاباتالطبعةفإن حذفا املجمع( )طبعة والثانية العاصمة( )دار األوىل

 وه: ثمسم  ابنالقيمفقط، عىلإجابة وأبقوا السبعة السامع»العلامء ،«الكالمعىلمسألة

 فقطاسمه ألنجوابابنالقيم ليسبقليل؛ منالفساديشء عنكشف»وفيه الغطاء

الغناء سامع حكم وا« القيم، معارصابن الصفدي ذكره عىلكام وضعوه الذي السم

فيشملجوابثامنيةابنالقيمأحدهم!الغالفملؤل 
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،كامطبعتهاألوىلذكرهاألجوبةالسبعةيفملحقيفختامالطبعةواليعتذرلصاحب

 لصاحب يشفع ال الطبعة قوله: اقترصن»الثانية كتابوقد نش عىل الطبعة هذه يف ا

ابنالقيمدونالكتاباتاألخرى؛ألنامنشورةمرارا،ثمإنهذهالسلسلةُتتمبنشتراث

.«ابنالقيم،فلمنحبأننجمعبينهوبيآثارغريه

«.الكالمعىلمسألةالسامع،تأليفابنالقيموآخرين:»طبعتنالذاوضعناعىلغالف

كشفالغطاءعنحكمسامع»فردجوابابنالقيمفقطبمصنفألسميته:أولوشئتأن

هذاهوالقسطاساملستقيم!«.الغناء

)مسألةالسامع(هموضوع

ذن،أويكونللفعلَسِمَع،فيكونبمعنىحساألا:إماأنيكونمصدرًالسامعلغة

ملاتسمعهاألذن.والثاينأقربإىلمسألتنا.اساًم

:اإلصغاءإىلذكرخمصوصعىلهيئةخمصوصة.اواصطالًح

إليه فإنكانإصغاءإىلمشوععىلهيئةمشوعةكانمباحا،بلوربامكانمندوبا

كاستامعالقرآنالكريموتالوتهواألنسبمعانيهوتدبره.

وإنكانإصغاءإىلحمرمعىلهيئةحمرمةفهوالبدعيالذيانبىلهمؤلفوناالثامنية

ردعليهوإظهارحرمتهونكارتهللشعوالعقل.لل

 االستفتاء: صدر يف جاء كام »وصورته فِّ الد  عىل َيْشَتِمُل الذي والشب ابِةالسامع

جاُلوالنِّساُء...فَينُْظُروَنوآالِتاللهِووالط  ُهالرِّ ونحوه...وحَيْرُضُ َرِب،والتصفيِقبالكفِّ

                                                 
(.05طبعته)املقدمةص(1)

(.7/162(،لسانالعرب)1/511املحكمالبنسيده)انظر(2)

ظلتأقلبماذكرهأهلالفنيفتعاريفهوماهيتهفلمأرتضأحدهن؛فاجتهدتهذاالتعريف،واهللاملوفق.(3)
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صو عىل َيرُقُصوَن وهم إليهن  ،
ِ
والِغناء فوِف والد  الشب اباِت ونُ ِت ه  ع  ز  وي  ُقْربة  ذلك َأن 

ُبُمإىلاهللتعاىل،وَيزِيُديفأذواِقِهمومواجيِدِهماإليامني ِةعنَدهم !«ُتَقرِّ

:أهميته

 الكتاِب مَجَْع أن من الرغم عرصهملفتاوىعىل يف املذاهباألربعة حولأعالم

البدعي يمثالسامع معتبة أمهية لهابارزمعلامول حُيسب جوف، يف الصيد كل أن إال

عىلحقها أخرجوها فقد القتضابجوابمعنجوابه، ربام وهى-جوابابنالقيم،

موجزةحمكمةيطريبااخلب،أماابنالقيمفربامبدأهافتوىموجزةفتفلتتمنه-الفتوى

مصنفامسهبا.

كثر  القيم ابَن سبق البدعي،ولقد الصويف السامع هذا عىل والرد التصنيف يف

،«حتريمالغناءوالسامع»،والطرطويشيف«الردعىلمنحيبالسامع»كالطبييفرسالته

يف مسلَكهم عليهم يفالرد َسَلَك أنه عنغريه القيم ابن عمل يميز ما ولكن وغريمها،

وا بل فيهن، فنازعهم القلوب، وأعامل والوجد وأنالذوق منهم، بن أسعد أنه د عى

اوأصحفيهنمنسامعهم.سامعهالقرآينأوفرحظ 

 اهلل: ،ةِواملحب ،ناألخالِقمِ:همهمفيامعندَكَعليهمشارَرَكِنْاملُولوأن »يقولرمحه

هميفوقَوهفأَرَوول،النقادواله-اداُِتاووارِالُِتنازَمُيفوالفقهِ،اومراعاُِتالقلوِبوأعاملِ

.«يَذعنِوالهمُألقر ذلك

                                                 

(.0طبعتنا)(1)

(.211طبعتنا)ص(2)
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:فصوله

ذاكراشبههموأحواله،يبدأكتابناباستفتاءعنالسامعاملشتملعىلاللهوواملعازف،

طالبامنأهلالذكرإيضاحاحلقوإزهاقالباطل.

فانبىلهثامنيةمنأعالماملذاهبوقضاُتا:

،فيجملحكمهبتحريمهالشافعيلسبكيفيستفتحاجلوابقايضالقضاةتقيالدينا

.يفصدرفتواه،ثميعقبهبتفصيلبعضمنأحواله

يتلوهجاللالدينابنقايضالقضاةحسامالديناحلنفي،فيصدقعىلكالمهويشهد

عىلفتواه.

ثمقايضالقضاةابنعبداحلقاحلنفي،فيبيحرمتهوبدعيته،ذاكًراأدلتهمنالكتاب

الصحابةوأقوالالسلف.والسنةوآثار

ورابعهموخامسهمإماماحمراباملالكيةيفعرصهمأبوعمرووعبداهللابناأيبالوليد

عىلقوهلمبمثلاملكتوبأعاله.املالكي،فيشهدان

فابنقايضاجلبلاحلنبيل،فبعدأنيذكرتظاهراألدلةعىلذمهوالنهيعنهيردفهبامتضمنه

نبيلوابنالصالحالشافعي.خامتاكالمهبقولموفقالديناحلعا،منوجوهمنهيعنهارش

الطربواالستامعت،فيبيحرمةاستعاملآالسابعهمعامدالدينبنكثريالشافعي

إليهابأدلته،ثمالسامعوحرمته،وإنكاراألئمةله،وخيتمبالسامعالقرآين.

القيم ابُن الرايَة يأخذ منبيثم ببيانمنفيسيلالكالم فيبدأ وأنارا، أودية يديه

يرسمبهكالمهودندنتهإىلفصلي:فصل ينتفعبكالمهومنيقامبهاحلجةعليه،ثمفصل 

يفبيانحكمهايفالشيعة،وفصليفتعاطيهاعىلوجهالقربة.
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ربطاعةالرسول مستدالبآياتمنالذكراحلكيم،وحمذرامنمغبةخمالفتهفيذكِّ

هدابالكتابوالسنة.مستش

،ثميعودفيقسمكالمهإىلجمملومفصل:أمااملجملفقبحالسامعومفاسدهودواهيه

وأمااملفصلفاستعراضأربعمنشبههموأقواهلم،يتخللهفصولنافعةيفإنكارمشايخ

وذكرمفاسده،وماهيته،وانحرافاألذواق.الطريقله،

وعبوديتها:منالوضوءإىلالتشهدوجلسته.يعقبذلكفصلماتعيفذوقالصالة

ثميعقدمناظرةمطولةبيصاحبغناءوصاحبقرآن،مستعرضامابدأهِمنذكر

عزهنفصولونكتوفوائداشبههموأقواهلموالردعليها،يفتسعوعشينشبهة،يفثناي

مثلةمنه.مثلهاعىلغريه،بْلهذكرهفصالمنأنفسفصولهعنفتحسامعالقرآنوأ

 شبهة:

 وقدجعلاملؤلفالكتابيفقسمي:األوليفاجلواب»يقولحمقق)ط.املجمع(:

 املوضوع، حول الكالم فيه ل فص  السامع، مسألة يف االستفتاء ُمنُعن ُبوجه ُشعر ثم

ُفيه بهالقصور فأحلق عليهم، والرد واحتجاجاُتم املبيحي يستقصشبه  م إنه حيث ،

.«القسمالثاين

 رجموهو ترص  من التقسيم هذا وإنام بعيد! مكان من نسخةبالغيب ناسخ ف

اإلسكوريال،هلذا ميأتهذاالتقسيموالديباجتهيفنسخةمكتبةامللكعبدالعزيز.

وإن منقفعىلنسخةمكتبةامللكعبدالعزيزوصوابا،أقولوإنأننابلإننيأزعم

نهذامنترصفالناسخ،بلومعلومعلتهوسببه،فإنهملاألدينا منقفعىلذلكفمعلوم

                                                 
(.20)صهطبعتمقدمة(1)
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وسطمتنالكتاب؛َقَسَمفصالالبنتيميةيناسبفصلابنالقيمعنذوقالصالةأدخل

يفناية:منعندهتيزادديباجف:قسمقبلفصلابنتيمية،وقسمبعده،قسميالكتاب

الثاينقسمال القسم صدر يف وأخرى ليحسناألول، يف؛ هكذا أنام مدعيا ال فعلته،

اأنأحدً سيعتقدكونهقسمي.ااألصل،والظان 

:مصادره

مثريًوقدتنوعتمصادرهتنوعً  ميكتفوآثارصحابتها،فبعدكتاباهللوسنةنبيها

بكتبالرافضيللسامعالبدعيوأحوالهكالشافعيوأمحدواخلاللوالطبيوابناجلوزي

نصفخصمهغايةاإلنصاف،فأخرجلكبارالصوفيةمستشهداوغريهم،وإنامأةوابنتيمي

بنصوصهممستسقيامنكتبهم،كأيبطالباملكيوأيبعبدالرمحنالسلميوأيبالقاسم

القشرييوأيبإسامعيلاهلرويوابنطاهراملقدِسوغريهم.

 فهرسنا عىل متأملة نظرة وثوإن التي وبياناُتا الكتب النصوصألسامء منها ،قنا

وكشاف األشخاص، بلوكشافأعالم يفالنص، الكتبالواردة أسامء اآلثاروكشاِف

لتشهدبحقعىلهذاالتنوع.-نيةواألحاديثالنبويةآ،بْلهكشافاآلياتالقروالنصوص

غريأنهأتأرالنظرإىلكتببعينهاأكثرعليهاالورودناًلوعلاًل،فمنذلك:

للقايضالطبي.،منحيبالسامعالردعىل-1

تلبيس-2 كتاب من والرقصوالوجد، السامع يف الصوفية إبليسعىل تلبيس فصل

إبليس،البناجلوزي.

اجلامع)األمرباملعروفوالنهيعناملنكر(،للخالل.-3

                                                 
 الكتاب.هذااملبحثخاصبفتوىابنالقيمالتيمتثلجل1))
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(، مأقفعليهايفاملطبوعمنكتبه.751نصوصأليبموسىاملديني)ت-4

ريية،أليبالقاسمالقشريي.الرسالةالقش-5

االستقامة،البنتيمية.-6

وصاحبعليهأناملناظرةالتيأقامهااملصنفبيصاحبالقرآناُحيسنُالتنبيهومم

والسامع القاسمالغناء وأيب االستقامة، كتابه يف تيمية ابن بي مناظرة حقيقتها يف هي ،

.القشريييفرسالتهالقشريية

من بالشبهة فيأِت حتتقوله: القشريي صاحبالغناء»كالم برد«قال يتبعها ثم ،

«.قالصاحبالقرآن:»موسومبقولهابنتيميةعليها

 املصنف سبك من الرغم هذهوعىل يف تيمية ابن شيخه وصياغتهلكالم املناظرة

إالذهابنالقيموقلمه!يماأمجلأنتقرأكالمابنتيميةبعينيتلموأحسنسبكوصياغة،

وعذارىاملعاينيفخدورها،خريشاهدعىلأنلهأيضافيهامننتائجاألفكاروأبكارها

وإنامرشحالغامضوأزالاللبس،ورضباألمثلة منالقولمكروًرا،  ميقلرجيعا أنه

حتىأنكه؛صماخلوأطرد،وقيداألوابدوأقامالشواهد،وقصاحلوايشورتقاخلروق

شيخهليسإالرضيعالبانأمتقاسام.كالموكالمهحتىصاراألمربي

حتىيصبغهْلوقُ فاليدعه معناه، أو بنصه النقلمنه مثلذلكيفكلكتابأكثر

أقربوبهألصق.إليهبصبغتهوينزلعليهمنروحهماجيعله

 من كثري يف بمصدره ترصحيه عدم من الرغم كتبشيخهالوعىل نصوصالسيام

مننامأقامأعالماإو-هللدرهماأشدأمانته!-يطمسلفظماأخذهأنه مالابنتيمية،إ
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اممثلولوشاءلفعلنلهمعرفةباألمرعىلأصلهومصدره،مَستدليَاباللفظوإشارات

واحتياال.حيلةحلةجديدةلباساملعنىإيفعلعتاةعرصنامن

 اجتهدنا -وقد -واهللاملوفق كثريمن إىليفرد بنسبتها يرصح النصوصالتي م

مصدرهاوأصلها.

ُقاضي القضاة تقي الدين السبكي

أبواحلسنالشافعي» تقيالدين، ولد،عيلبنعبدالكايفبنعيلبنمتامالسبكي،

سبكالعبيد»ـب بمرص« املنوفية أعامل ،من سنة صفر من يوم عىل673أول وتفقه هـ،

وويلبالقاهرة،سكندريةواحلجازورحلفيهإىلالشامواإل،وطلباحلديثبنفسه،والده

والت احلاكم وجامع هكدريساملنصورية سنة الشام قضاء وويل وغريها، هـ،831ارية

بالبيدليقرريفقضائها إليها،وكانطلبإىلالقاهرة ،وأقامقليالو ميتماألمر،فتوجه

.فهبدمشقوأعيدعىلوظائ

حتىكانتثيابهيفغرياملوكبتقومبدون،وكانمتقشفايفأمورهمتقلاليفاملالبس

حتىإنهملاماتوجدواعليهاثنيوثالثي،اوكاناليستكثرعىلأحدشيئً،االثالثيدرمهً

،انًيْألفدرهمدَ بوفائها، يفأربعجملدفالتزمولداه فتاويهورتبها ات،كاموقدمجعولده

.أفردمسائلهالتيانفردبتصحيحهاأوباختيارهايفكتابهالتوشيح

مرض أن بعد تاجالدين لولده نزلعنمنصبالقضاء كان تاج،وقد استقر فلام

وأقامباقلياليفدارعىلشطالنيلوهو،الدينوبارشتوجهالشيختقيالدينإىلالقاهرة

.هـ856دىاآلخرةسنةإىلأنماتيفثالثمجا،موعوك
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ومنأمجعهمللعلوم،نظرمنرأيناهمنأهلالعلمأكان:سنوييفالطبقاتقالاإل

وكانيفغايةاإلنصافوالرجوع،وأحسنهمكالمايفاألشياءالدقيقةوأجلهمعىلذلك

الطلبة آحاد عىللسان عىلوظائفالعبادات،إىلاحلقيفاملباحثولو مراعيا،مواظبا

 .«اعىلترتيباأليتاميفوظائفآبائهمربابالفنونحمافظًأل

ُجالل الدين بن قاضي القضاة حسام الدين احلنفي 

،احلنفي،ثمالرومي،الرازياألصلبناحلسنبنأنورشوان،أمحدبناحلسنبنأمحد»

ولد،تاجالدينابنقايضالقضاةحسامالدينابنابنأيبالفضائلجاللالدينأبواملفاخر

ب اثنتيومخسيوستامئة إحدىأو الرومأسنة من النحو،نكورية يف واشتغل القرآن وقرأ

،ودرسبدمشق،ويلالقضاءوهوصغريابنسبععشةسنةبخرتبرت،والتفسريوالفقه

 مرصسنة 834وقدم قبلذلكهـ، ونابعنوالده الشام ودرسباخلاتونية،ويلقضاء

.وكانتلهعنايةبجامعاألصولألقاهدروساوحيفظمنهكثريا،والقصاعي

أخبينرسولاهللصىلاهللعليهوسلم:وإذامرضيقول،وكانقدانحنىمنالكب

أينأعمر كذلك.يفاملنام التسعيوزاد،فكان أكمل يفتاسععش،فإنه وكانتوفاته

.وقدأرضهـ805رجبسنة

أقامفوق،إنهكانكثرياملروءةحسناملعارشةسخيالنفس:لاهللقالالشهابابنفض

.«السبعيسنةيدرسبدمشقوغالبرؤساءمذهبهمناحلكامواملدرسيكانواطلبةعنده

                                                 

)(1) الكامنة العرص)70-0/80الدرر أعيان أيضا: وانظر باختصار. الكبى2/176( الشافعية طبقات ،)

 (.1/25(،تذكرةاحلفاظ)14/131)

اجلواهراملضيةيفطبقاتاحلنفية)136-1/135الدررالكامنة)(2)  وانظرأيضا: باختصار.  املنهل1/63( ،)

 (.1/260الصايف)



 املقدمة 
40 

ُقاضي القضاة برهان الدين بن عبد احلق احلنفي

املشهوربابن،برهانالدينبنكاملالدين،احلنفي،إبراهيمبنعيلبنحممدبنأمحد»

احلق قايضاحلصن،عبد أبوه خلف،وكان بن احلق عبد الدين سبطضياء هو وكان

.احلنبيلالواسطيفاشتهربالنسبةإليه

واألصول،وأخذالعربيةعناملجدالتونيس،قرأعىلأبيهوتفقهعىلالظهريالرومي

وحدث،اسوغريهموسمعمنجدهوالفخرابنالبخاريوابنالقو،عنالصفياهلندي

وويلالقضاءبمرصبعداحلريريعش،ومهريفمعرفةاهلداية،وتفقهوبرعودرسوأعاد

ثامنوثالثي،سني واخلاتونية،ثمحتولإىلدمشقسنة انتهتإليه،ودرسبالعذراوية

.ولهستوسبعونسنةهـ800وماتبدمشقيفذياحلجة،اسةاملذهبير

وجيانب،حيفظالفروعوكثريامناملتون،كانمنأكابرالعلامء:يسالبدرالنابل]قال[

البدع البيد،أهل ماتاحلريريعىل النارصملا احلنفية،طلبه قضاء بعد،فواله وعزله

.«فرجعإىلدمشقإىلأنمات،ذلك

ُأبو عمرو بن أبي الوليد املالكي

» أمحد بن حممد بن احلاجاأمحد املالكيأ،اإلشبييل،بن عمرو ،بو سنة 682ولد

وكانإمامحمراباملالكية،وسمعمنالفخروالفاروثيوغريمها،وقدمدمشق،بغرناطة

.وسمعمنهالبزايلوالذهبي،متصدياللفتوى

                                                 

(،املنهلالصايف1/02(باختصار.وانظرأيضا:اجلواهراملضيةيفطبقاتاحلنفية)52-1/51الكامنة)الدرر(1)

 (.1/128)
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املتوسطي الشيوخ يف البزايل مذهبه:قال يف املفتي أحد كثري،كان فاضل وهو

.مالزمالفتوى،املطالعة

ك ابن :ثريقال سنة رمضان شهر يف 805مات صالحههـ، الناسعىل وتأسف

.«وفتاويهالنافعةالكثريةرمحهاهللتعاىل

ُعمرواملتقدم()أخوأيبعبد اهلل بن أبي الوليد املالكي

،أبوحممدابنأيبالوليد،فخرالدين،املالكي،عبداهللبنحممدبنأمحدابناحلاج

بدمشقوابنإمامهمإمامحمراباملالكي ،ة وقدممعأبيهيفهـ،685ولدسنة ،70سنة

.وسمعمنالفخرعيلوالتاجالفزاريواجلاملابنالشييشوغريهم

،منخيارالفقهاء،نزهالعرض،مصون،مضبوطاألمر،رجلفاضل:قالالبزايل

.وورديفالليلوانقطاعةولهعباد،اشتغلوحفظ

وماتيفثامنعشصفر،جممعاعىلجاللتهودينه،انرجالصاحلاك:وقالابنكثري

.«وكانأصغرمنأخيهبثالثسنيهـ،803سنة

ُشرف الدين أمحد بن احلسن احلنبلي

رشفالدينابنرشف،احلنبيل،املقدِس،أمحدبناحلسنبنعبداهللبنأيبعمر»

وأسمعمنإسامعيلبنعبدالرمحنهـ،613ولديفشعبانسنة،الدينابنقايضاجلبل

الواسطي عيل بن وحممد العش،آخرينيفالفراء بعد التقي،وطلببنفسه من فسمع

.وأجازلهابنعساكروابنالقواسوغريمها،سليامنونحوه

                                                 

 (.1/18(،نيلاالبتهاج)1/50(باختصار.وانظرأيضا:توشيحالديباج)213-1/212الدررالكامنة)(1)

 (.0/121يفخبمنغب)(باختصار.وانظرأيضا:العب67-1/68الدررالكامنة)(2)
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وله،وكانبارعايفالعلومبعيدالصيتقديمالذكر،واشتغلبالعلمفبعيفالفنون

68ويلالقضاءيفسنة،نابنتيميةأجازهباإلفتاءإيقال،وأفتىيفشبيبته،نظموذهنسيال

هـ،881وكانتوفاتهيفرجبسنة.وكانصاحبنوادروخطحسن،فلمحيمديفواليته

.«ومنتصانيفهالقصداملفيديفحكمالتوكيدومسألةرفعاليدين

ُعماد الدين بن كثري الشافعي

ولدسنة،الشيخعامدالدين،البرصوي،القييس،بنضوءبنكثريإسامعيلبنعمر»

وسمعمنابنالشحنة،ونشأهوبدمشقهـ843وماتأبوهسنة،سبعامئةأوبعدهابيسري

الريضوطائفة وابن واملزي وإسحاقاآلمديوابنعساكر الزراد من،وابن له وأجاز

.مرصالدبوِسوالواينواخلتنيوغريهم

فجمعالتفسريورشعيفكتابكبرييف،باحلديثمطالعةيفمتونهورجالهواشتغل

يكمل  م والنهاية،األحكام البداية التاريخالذيسامه ،ورشعيفرشحالبخاري،ومجع

وأخذعنابنتيميةففتنبحبه،والزماملزيوقرأعليهُتذيبالكاملوصاهرهعىلابنته

.وامتحنلسببه

سارتتصانيفهيفالبالديفحياتهوانتفعبا،ضارحسناملفاكهةوكانكثرياالستح

يفحتصيلالعوايلومتييزالعايلمنالنازلو ميكنعىلطريقاملحدثي،الناسبعدوفاته

وقداخترصمعذلككتابابنالصالح،وإنامهومنحمدثيالفقهاءونحوذلكمنفنونم،

.«وكانقدأرضيفأواخرعمرههـ880ماتيفشعبانسنة،ولهفيهفوائد

                                                 
(،املقصد5/174(باختصار.وانظرأيضا:ذيلطبقاتاحلنابلةالبنرجب)131-1/137الدررالكامنة)(1)

 (.1/13األرشد)

 (.1/081(،ذيلالتقييد)1/37(باختصار.وانظرأيضا:ذيلتذكرةاحلفاظ)006-1/005الدررالكامنة)(2)
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 ابن قيم انجوزية

ابنقيم،شمسالدين،الزرعيالدمشقي،حممدبنأيببكربنأيوببنسعدبنحريز»

،احلنبيل،اجلوزية سنة 611ولد الدائمهـ، بنعبد وأيببكر عىلالتقيسليامن وسمع

والط مكتوم بن الشريازىوإسامعيل وابن الفتح،بقةواملطعم أيب ابن عىل العربية وقرأ

،باجلوزيةودرسبالصدريةوأم ،واملجدالتونيسوقرأالفقهعىلاملجداحلراينوابنتيمية

.وكانألبيهيفالفرائضيدفأخذهاعنهوقرأيفاألصولعىلالصفياهلنديوابنتيمية

وغلبعليهحب،اجلنانواسعالعلمعارفاباخلالفومذاهبالسلفيءوكانجر

وهوالذي،بلينترصلهيفمجيعذلك،منأقوالهءابنتيميةحتىكانالخيرجعنيش

ونشعلمه عىلمجل،هذبكتبه أهيوطيفبه أن بعد بالقلعة تيمية ابن واعتقلمع

.ابنتيميةىفرجعنهوامتحنمرةأخرىبسببفتاوأفلاممات،مرضوبابالدرة

كانمالزمالالشتغالليالوناراكثريالصالةوالتالوةحسناخللق:وقالابنكثري

منأهلالعل:كثريالتوددالحيسدوالحيقدثمقال منهمالأعرفيفزماننا أكثرعبادة

.وكانيطيلالصالةجداويمدركوعهاوسجودها

التصانيفاهلديو من وطرإوله الفوائد املوقعيوبدائع السعادتييعالم ورشحق

منازلالسائرينوالقضاءوالقدروجالءاألفهاميفالصالةوالسالمعىلخرياألنامومصايد

الشيطانومفتاحدارالسعادةوالروحوحادياألرواحورفعاليدينوالصواعقاملرسلةعىل

وتصانيفأخرى واملعطلة بيالطوائفوهوطويل،اجلهمية مرغوبفيها وكلتصانيفه

فيسهبجداالنفسفيها اإليضاحجهده يترصفيف،يتعانى شيخه كالم من ومعظمها

.ولهيفذلكملكةقويةواليزاليدندنحولمفرداتهوينرصهاوحيتجهلا،ذلك
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ورئيتله،وكانتجنازتهحافلةجداهـ،851وماتيفثالثعششهررجبسنة

ابنتيميةيفاملناموأنهسألهوكانهوذكرقبلموتهبمدةأنهرأىشيخه،مناماتحسنة

عنمنزلتهفقالإنهأنزلمنزلةفوقفالنوسمىبعضاألكابرقاللهوأنتكدتتلحق

.«بهولكنأنتيفطبقةابنخزيمة













 

 الغين، الراجي عفوه وغفرانه وكتب الفقري إىل ربه

 عبد املنعم بن عبد اهلل بن عبد املنعم السيوطي

 هـ02/20/2163      

                                                 
)1)) الكامنة رجب104-5/138الدرر البن احلنابلة طبقات ذيل أيضا: وانظر أيضا: وانظر باختصار. )

 (.2/115(،الوايفبالوفيات)0/155(،العبيفخبمنغب)5/184)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 [وهو حسبنا ونعم الوكيل]

ُُصورةُ 
 
ُت ُكُ ُاستفتاء ُيفُب 

ُج ُوُ أُ ُرُ مُ ،ُل ُوسبعامئةُ ُأربعيُ ُسنةُ  ُُب  ذلك،ُفس 
ُئُ  ُل 

ُأئمةُ  ُفأُ نُ ديوالُالعلمُ ُأهلُ ُعنه ُأُ جابُ ؛ ُال ُعنه، ُوا ُخ  ُعُ مُ ُالوجودُ ُُاهل ل  ُولُ دُ ن

ُيُ ُ،هُ ومحلت ُُمُ لُ العُ  ُأ نزُ ُسُ اللنَُّنونُ بيُ الذين ُما ُمُ ُل  ُإليهم ُرّب  ُويُ ن ُتُ عُ م،
ُونُ مُ ص 

ُ ُإنامفُ!مهُ نبيُ ُبطريقةُ  ي 
ُلُ  ُالنَُّك  ُُاس  ُوص  ُواحًدا، ُرشًعا ُصاروا ُواحًدا،ُإذا ُنًفا

ُتُ الُيُ  ُ.والُدينُ ُيفُعلمُ ُونُ لُ فاض 

ب ُ ُفإذاُق  ُُض  ُُالمرُ ُكُ ،ُوت رُ نُ ديوالُمُ لُ العُ ُأهل  ُهُ والنَُّباملعروف  ُ؛عنُاملنكرُ ُي 

ُُذُ صارُحينئ ُأُ ُاملعروف  ت هُ ُت هُ فُ ل ُما ُواشت ه  ،ُهوُالعوائدُ ُنُ دي،ُوصارُالالنفوس 

هُ ُوصارُاملنكرُ  ت د  ع  ُملُي  ُوإنُ ُما ُنُ دياهلُتعاىلُهوُالُكانُقدُيكونُعندُ ُاإلنسان 

،ُوأ نُ  ه  ُبهُرسل  ث  ُزُ الذيُب ع  ُ ُفحينئذُ ُ؛بهُكتب هُ ُل  ُرُ ت  ُُب  ُ!الساعةُ ُقومُ ،ُوتُ الرض 

ِ  باهلل وذ  ع  فن   ت    َّلا ض   ِ  ي   اهلل تعاىل أن   ل  أ  س  ، ون  ن  ت  الف   ن 
َ  أنفس  ش   اني  ق   !انو

  ِ  ني!آ

                                                 
ُ»يفُ)س(:ُُ( أ) ُُرب   .ُ«ياُكريمُنُ ُوأعُ يّس 

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)

3 



4 
الكالم على مسألة السماع

ُ ُتقول  ُح ُأُ ُ-ُالعلامءُ ُالسادةُ ُما الذيُُيفُالسامعُ ُ-ُ!همتعاىلُتوفيقُ ُاهل ُنُ س 

ُيُ  تُ ش 
ُمُ  ُالدُ ُل  ُعل والشبَُُّف 

ُُابةُ  ُرُ والطَُُّاللهوُ ُوآالت  ُب  ُوالتصفيق  ،ُُ ،ُبالكف 

ُهُ ونحوُ 
ُنُاللهوُ مُ  ُُالتغبيُ ُ،ُمثل  ُ هُ ونحوُ ُبالقضيب  ُ،ُوي  ُالرُ ُهُ ض   ،ُساءُ والن ُجال 

ُاختُ فربَُّ ُطُ لُ ام ُبعض  ُببعضُ هُ وا ُوربَُّم ُج ُ، ُلُ ام ُُساءُ الن ُس  الرُ ُمقابل 
ُونُ رُ ظُ ن فيُ ُ،جالُ 

ُرقُ وهمُيُ ُإليهنَُّ ُُونُ ص  ُالشبَُُّعلُصوت  ُوالدُ ُابات  ُوالغُ ُفوف 
 
ُ.ناء

ُ ر ُقُ تُ ُبةُ رُ ذلكُقُ ُنَُّأُ ُون  م  ع  ز  وي   مُهُ مُومواجيدُ هُ يفُأذواقُ ُدُ زيُ مُإىلُاهلُتعاىلُويُ ّب 

اإليامنيَُّ
ُقُ نُرُ مُ ُوأنَُُّ!م[هُ علُزعمُ ُ،هم]عندُ ُةُ  غُ ُص 

ُُرُ فُ  ُُله،ُيقول  م،ُهُ ذلكُبعض 

نُوأنَُّ ُُرُ كُ نُ أُ ُم  ُذلكُحمجوب  ُأهلُ ليسُمُ ُعليهم ُمُ احلقيقةُ ُن ُهو ُبل ُأهلُ ، ُن

ُالقُ  ُرُ وش  ُاللُ ُ،ُوهمُأهل  ُامُقالوا:ُنحنُوُ ،ُوربَُّباب  ُناُإىلُماُملُيُ لُ ص  ُص  ،ُإليهُالفقهاءُ ُل 

ُارتفُ  ُعُ وربام ُُت  ُ/بينهمُالصوات  ُعُ والزَُُّيُ خُ والنَّ/يُ خُ والشَّ ُوربامُأُ قات  هرواُظُ ،

ُسمُ يُ ُأشياءُ  ُإشارات  ُُ:وهنا نُ ُكإخراج  ذ  ُومُ مُ والدَُُّالَّلَّ ،
ُارُ النََُّّلبسةُ  ك  س  ُوم  ،ُ

ُاحل ُ.يَّات 

ُُأنَُُّون  م  زع  وي   ُكرامات  ُُهذه ُيُ وأحوال  ُوأهنم ُالنَُّونُ عُ دُ ، ُّبا ُاهلُُاس  إىل

ُ.ناُالرشيعةُ ،ُولغيُ لناُاحلقيقةُ ُ:تعاىل،ُويقولون

ُُ:ل وك،ُوقيل:ُهوُدواءُبالفارسية،ُوقيل:ُهوُنًدىُ»قالُابنُمنظور :ُمنُالع  نة  ذ  ُوالَّلَّ ن  ذ  الَّلَّ

 ُ(.31/183)لسانُالعرب:ُ«ُئرُالبحريسقطُعلُالغنمُيفُبعضُجزاُ

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

 .«إليهم»يفُ)س(:ُُ( ب)

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( ج)

 (أ/6)س  
 (أ/04)ع  
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ُُفهل ُأفعال  رُ وقُ ُطاعةُ ُهذه
ُُودينُ ُبةُ  ُورُ ُهُ تعاىلُلعبادُ ُاهل ُهُ عُ رش   منهمُُهُ يُ ض 

ُ،ُأمُال؟القومُ ُهؤالءُكامُيزعمُ 

ُعُ فُ ُوهل ُُل  ُال؟ُأمُ،نُذلكشيًئاُمُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُاهلُرسول 

ُي  ُُوِا نُنُ ُب  ُس ُعلُم  رَُّالذلكُإىلُُب 
ُ ُهُ أصحاب ُوُسولُ  وهلُُ؟دينًاُهُ ذُ واتَّ

ُهذاُمُ  ُ؟نُالباطلُ أمُمُ ُ،نُاحلق 

ُطريقةُ ُوهل ُُهذه
 
ُأهلُ ُأمُطريقةُ ُ،هُ رسول ُُوأتباعُ ُهُ وحزب ُتعاىلُاهلُُأولياء

ُُاللهوُ  ُ؟والباطلُ ُواللعب 

ُعلُُوهل ُاإلنكار  غ  و  س  ُهؤالءي  ثاب  نُ،ُوي  ُم 
ُعليهمُبيدُ  ر 

ن ك  ي 
،ُأوُهُ ،ُأوُقلب ُهُ 

ُال؟ُأمُ،هُ لسان ُ

ُُرُ كُ ن نُاملُ ذلكُمُ ُوهل عليهُوسلم:ُتعاىلُاهلُصلُاهلُُالذيُقالُفيهُرسول 

ِ  أ  َ   ن  ِ  »  ي  ب   ه  ِّي  غ  ي  ل  ًرا ف  ك  ن  ِ   م  ك  ن  ى 
 ت  س  ي   م  ـل   ن  إ  ، ف  ه  د 

 ب  ف   ع  ط 
 س  ل 

 م  ـل   ن  إ  ، ف  ه  ان 

 ت  س  ي  
 ب  ل  ق  ب  ف   ع  ط 

 ذ  و   ه 
 م  ي  ال   ف  ع  ض  أ   ك  ل 

ُ.(1)«ن 

ُ:القومُ ُهؤالءُإنَُُّث م

ن  ِ ُرَُّقُ تُ يُ ُبةُ رُ قُ ُهذاُالسامعُ ُإنَُُّ:يقول   ِنهم  ُ.ّباُب 

ن يقول    ِ ُإنَُُّ:وِنهم  ُ،ُوربَُّهُمباح  ُُنَُّإ ُُ:هذاُالقولُ ُامُقالُأصحاب  ُالشافعيَّ

 .السامعُ ُقالُبإباحةُ ُقدُهوُالذي

ُُفهل ُأمُال؟ُ،السامعُ ُبإباحةُ ُقالُالشافعي 

                                                 
 .«يزعمه»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«ذلك»يفُ)س(:ُُ( ب)

 مسلم
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ن يقول  ِ ُُ:ُ وِنهم  ُ]االستغفارُ ُوهُ حُ مُ يُ ُ،صغيُ ُهوُذنب  ذلكُوهوُُ،ُيقول 

ُعلُفعلُ  ٌّ
م ِص 

ُلزعمُ هُ  ُيُ /االستغفارُ ُنَُّأُ ُهُ ؛ ُدُ جمرَُُّهو[ُوهُ حُ مُ الذي

قُ يُ ُنُ أُ ُنُغيُ مُ ُباالستغفارُ ُهُ قُ طُ نُ 
ُُهُ بقلب ُُعُ لُ  ُاالستغفارُ ُفهلعنه، ُهذا

ُزُ يُ  ُهذاُالذَُُّيل  رُ علُتُ ُهُ بقلب ُُعزمُ ُنُغيُ مُ ُنب 
ُأمُال؟ُ،هُ كُ 

ُ مُ ُوِنهم ُي  ُتُ ن ُوأنَُُّج  ُذلك ُعل ُمباح  ُُه ُبُ احل ُُبحديث  ش 
ُلُ ُةُ  ُيفُبُ عُ الذين وا

ُارباحلُ ُاملسجدُ  ُرُ ظُ ن ريضُاهلُتعاىلُعنهاُتُ ُوعائشةُ ُب 
ُإليهمُمُ 

 
ُنُوراء

ُ ُ.(2)صلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُالنبي 

ُُوِنهم نُي  ُم  ُُتج  ُانبُ ُبحديث 
ارُ ُت  ُوأهننَُّالنجَّ ،ُُ ُبالدُ ُنُ بُ ض   ُُأمامُ ُف  ُالنبي 

ُ.(3)صلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم

ُكلُ ُيُ يُ بُ تُ ُ:املسؤول من السادة العلماءف ُ/هُ وإيضاح ُُ،هُ ذلك ُوتعريف  ،ُ

ُ ُِ الِص  ُ.املستقيمُ ُا

ن ا ُُ:وفرض  مُ،السؤال  ك  ،ُقالُاهلُتعاىل:ُُ:وفرض  ڀ ڀ ڀ ﴿اجلواب 

ُ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ  ُوقالُاهلُتعاىل: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿،

ُ.﴾پ پ ڀ ڀ 

 م  لا وس   ه  وصحب   ه  وآل   د  نا حمما د  عّل سيِ   اهلل ّلا وص  

                                                 
ُسقطُمن:ُ)ع(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ( أ)

  (ب/6)س  

  (/ب04)ع  

 متفق عليه

 

  [04]انلحل:   

 [781]آل عمران: 

 صحيح
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 جواب قايض القضاة تيق ادلين السبيك

ُُدُ رُ ملُيُ ُ،وبدعةُ ُمنكرُ ُاملذكورةُ ُعلُالصورةُ ُالسامعُ ُهل،ُاحلمدُ ُقال: ُعنُنبي 
ُمُ 

 
ُتُ والُأُ ُ،نُالنبياء ُمُ ُىُبهُكتاب  ُمُ ُنزل 

 
ُوأُالُ اجلهَُُّنُأفعالُ لُهوُمُ ،ُبنُالسامء

ُ.الشياطيُ 

ُمُ ُقالُمجاعةُ ُابة  والشبا  الدِف  واجتمع  
 
ُُلُ قُ وملُيُ ُ،هُ بتحريمُ ُنُالعلامء ُالشافعي 

ُ.هُ بإباحت ُ

ُمُ ُساء  والنِ  جال  الرِ  واجتمع   ُاملنكرات  ُي  ُُن ُالتي إنكارُ ُب 
ُالوجهُ  ُعل ُها

ُ املذكورُ  الرُ ُاجتامعُ ُوزُ ،ُوالُي 
ُالن وُجالُ 

 
ليسُهذاُُ،خمصوصةُ ُيفُمواضعُ ُإالُساء

ُ.منها

كُ ُبةُ رُ ذلكُقُ ُأنَُُّمه  زعم  و
ُذُ  ُ.هُ وعلُدين ُ/تعاىلُعلُاهلُوافرتاءُ ُب 

ُُإالُهُ ولُ قُ مُالُيُ هُ يفُأذواقُ ُزيدُ يُ ُه  وكون   ُجاهُ تُ أوُمُ ُجاهل  ُزيدُ الذيُيُ ُفإنَُُّ؛ل 

ُ ُالسامعُ ُيفُالذواق  ُالصورةُ ُعلُغيُ ُهو ُواملواجيدُ هذه ىُوُ قُ تُ ُإنامُاإليامنيةُ ُ،

ُاملرشوعُ ُنمُ ُزيدُ وتُ  ُ،يُ الصاحلُ ُوأخبارُ ُ،مُ لُ والعُ ُةُ والسنَُّالقرآنُ ُكسامعُ ُ:السامع 

ُيُ  ُُرُ ثُ ؤُ وما ُالقلوب  ُغيُ ُ،ذلكُونحوُ ُ،يف ُُاملذكورةُ ُالصورةُ ُعل
 
ُاالستفتاء ُيف

ُ.الُ اجلهَُُّأكثرُ ُبيُ ُالواقعةُ 

                                                 
ُ.«و»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«يف»يفُ)س(:ُُ( ب)

احلكم اإلمجايل 
 للمسألة

 

 الوجه اتلفصييل

 

  (أ/1)س  

7 
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ُقُ نُرُ مُ ُإنَُُّ» م:ه  ـوقول   غُ ُص 
ُُ،«لهُرُ فُ  ُُ؛كذب  ُُفالرقص  ُ.سفاهةُ ُناءُ والغُ ُنقص 

م ُأُ مُ ُإنَُّ»ُ:وقول ـه  ُُرُ كُ نُ ن ُحمجوب  ُ«ذلكُعليهم ُيُ ُ،فاسدُ ]، ُما هذاُُرُ دُ ص 

ُزُ تُ مُ ُأوُشيطانُ ُنُجاهلُ مُ ُ[إالُالكَّلمُ  ُُي  يُ زُ ُبخَّلف 
ُهُ  نُذلكُمَُُّ،ُولوُكانُقائل 

ُاملرشوعُ ُدُ يَُّقُ تُ يُ  ُيتوجَُّصحيًحاُوملُهُ كانُكَّلمُ ُبالسامع 
ُعليه.ُاإلنكارُ ُهُ 

م ُُ،«احلقيقةُ ُنُأهلُ هُليسُمُ إنَُّ»ُ:وقول ـه  ُنُ نُيُ مُ ُفغالب 
ُط  ُرُ عُ الُيُ ُباحلقيقةُ ُق  ُف 

ُناها.عُ مُ 

م ُفُ اتَُّبهُماُُرادُ أُ ُ،ُإنُ «القشورُ ُنُأهلُ مُ »ُ:وقول ـه  ُمُ لُ نُالعُ عليهُمُ ُالفقهاءُ ُق 
ُالقشورفليسُمُ ُالحكامُ ُومعرفةُ  ُمُ ُ،ن ُاللُ بل ُن ُوب  ُإنَُّمُ ، ُعليه ُقال ُمُ ن نُه

ُُالقشورُ  ُُاستحقَّ ُهاُلُ كلُ ُ،ُوالرشيعةُ الدب  ُ.باب 

ُوُ ُموكون    ُلُ ص  ُواُإىلُماُملُيص  ُنُوُ مُ ُنَُّأُ ُمُ لُ عُ فليُ ُإليهُالفقهاءُ ُل  ُص  ُُل  ُالُيقول 

ُُ!هذاُالكَّلمُ  ُمُ ُوكلٌّ
 
ُو/نُالفقهاء

 
ُُيُ الصاحلُ ُالفقراء ُمُ س ُإىلُماُقُ ُواصل 

نُلهُمُ 

ُ النبوَُُّمياث 
ُمَُُّ،ُوكثيُ ةُ  ُواهمُملُيُ نُس  ُص  ُُل 

 
ُ:إىلُيشء

ــو   ــ ل  ك  ــو   ن  و  ع  دا ي  ُّل  ي  ل ــ ال  ص 

ُ

ــو  ُ** َ  ّل  ي  ل  ــ ت    ــ ر  ق  ــ م  ه  ـل   (4)ااك  ذ  ب 

ُ
ُالشياءُ  ُ ُوتلك ُي  ُج ُرُ التي ُُ-ُاوهن  ُُ-ُهُ ونحوُ ُنُ ذُ كالَّلَّ ُينُ رُ وُ زاملُأفعال 

ُيُ ُالشياطيُ ُيُ ئُ اراملُ  ُالوُ عُ بدُ ُنياالدُ ُونُ لُ كُ أُ الذين ُوكذلكُإمنُ ديى ُاحليَُُّاكُ س، ُات 

ُُدُ رُ ،ُوملُيُ هُ ونحوُ  ُ/يفُكرامات 
 
ُيشءُ ُالولياء

ُمُ  ُرُ عُ الُيُ ُنُذلك،ُوالحوال  ُهؤالءُف 

ُنُدعاُبذلكُالنَّومُ ُ،شيًئاُمنها ُإىلُاهلُتعاىلُملُيُ ُاس  ُعُ ن مُ ويُ ُ،منهُعُ مُ س 
ُ.نُذلكمُ 

                                                 
ُ.«غالبُماُيصدرُهذاُالكَّلم»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«والصادقي»يفُ)س(:ُُ( ب)

 ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«الزوارين».ُويفُ)ع(:ُ«الزواكر»يفُ)س(:ُُ( ج)

 وافر

 

  (ب/1)س  

  (أ/07)ع  
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ُعرُ هامُملُيُ ختَّلفُ اُمُ عُ نُزُ ،ُومُ الُيتلفانُ ُوالرشيعةُ ُواحلقيقةُ  والُُاحلقيقةُ ُف 

ُ!الرشيعةُ 

ُ ُيُ ُوليستُالفعال  ُلُ عُ فُ التي ُبةًُرُ والُقُ ُطاعةًُُهؤالءها
ُوالُدُ  ُرش   ُاهل ُهُ عُ ينًا

ُوالُرُ ُهُ لعبادُ تعاىلُ ُعُ فُ منهم،ُوملُيُ ُهُ يُ ض  ُُل  ُعليهُوسلمُتعاىلُصلُاهلُاهلُرسول 

ُنُنُ نُذلك،ُومُ شيًئاُمُ  ُس  ُب 
عليهُوسلمُعلُتعاىلُلُاهلُاهلُصُذلكُإىلُرسولُ 

ُدَُّؤُ يُ ُهُ لُ عُ هُفُ أنَُّ ُدُ تعزيًراُبليًغا،ُويُ ُرُ عزَُّشديًدا،ُويُ ًُبايأدتُب  ُخ  ُيُ اب ُالكذَُُّيفُزمرةُ ُل 

  ه  ِقعد   أ  وا ب  ت  في  ُ،عليهُوسلمُتعاىلُاهلُصلُاهلُعلُرسولُ 
َ  ن النا ِ  ُ.(5)ا

ُمُ  ُوليسُهذا ُاحلق  ُمُ ُ،ن ُالباطلُ بل ُطرين ُهو ُوال ُُقةُ ،
 
ُتعاىلُاهلُأولياء

ُُاللهوُ ُأهلُ ُبلُطريقةُ ُ،هُ رسول ُُتباعُ أوُهُ وحزب ُ ُ.والباطلُ ُواللعب 

ُويُ  ُويُ ُ،هؤالءعلُُاإلنكارُ ُوغُ س  نُيُ مُ ُثاب 
ُرُ نكُ 

،ُهُ ولسان ُُهُ وقلب ُُهُ عليهمُبيدُ 

ُدُ الذيُيُ ُرُ كُ ن نُاملُ وهوُمُ  ُخ  ُُل  ُُالواردةُ ُيفُمعنىُالحاديث  ُ.يفُاملنكرات 

ُرَُّقُ تُ يُ ُبةُ رُ قُ ُعُ السامُإنَُّ»ُ:هؤالءنُمُ ُونُ لُ والقائُ  ُالقرآنُ ُسامعُ ُرادُ أُ ُ،ُإنُ «ّباُب 

ُُةُ والسنَّ ُمَُّونحوُ ُيُ الصاحلُ ُوحكايات  ُأثرُ ها ُله ُُا ُُ-يفُالقلوب  ُوإنُ فصحيح  ،ُ

ُاملُ ُعلُالصورةُ ُالسامعُ ُرادُ أُ  ُُىتُ فُ تُ س  ُ.فيهاُفليسُبصحيح 

ُومُ  ُمإنَُّ»نُقال: ُه ُ«باح  ُب، ُ ُحيث  ُي  ُدُ ُعُ مُ تُ مل ُفيه ُرُ ُ،وشبَّابةُ ُفٌّ ُوال ُجال 

ُأوُمُ ُ،ساءُ ون ُ ُوالُتغزُ ُ،فحشُ ُوالُكَّلمُ ُ،املنكرةُ ُإليهُعلُالصورةُ ُالنظرُ ُمُ رُ نُي  ُل 

ُُ–ُذلكُونحوُ ُحرامُ  ُُ،فصحيح  ُُنُجنسُ مُ ُهوُمباح  ُ.هاكلُ /املباحات 

                                                 

ُ.«أدًبا»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«فحيث»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (أ/8)س  

كما يف حديث 
 أيب هريرة وغريه
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ُاُإذاُح ُوأمَُّ ُص  حمرَُُّإىلُصورةُ ُنُالنظرُ مُ ُ:فيهُمنكر ُُل 
بُ ن الُيُ ماُُ،ُأوُسامعُ مةُ 

ُيغُ 

ُأُ  ُوما ُُ-ذلكُهُ بُ ش  ُُ،بلُحرامُ ُ،فليسُبمباح  الُُلُ الوَُُّقالُبإباحةُ ُإنامُوالشافعي 

.(6)الثاين

ُإذاُأُ ُوالصغيةُ  ُعليهاُصارُ /صَّ ُاالستغفارُ ُإالذلكُُبعدُ ُوهُ حُ مُ والُيُ ُ!كبيةًُُت 

ُ ُوأمَُّالصادقةُ ُوالتوبةُ ُبالقلب  ُاالستغفارُ ، ُُسانُ باللُ ُا ُمُ ُوالقلب  ٌّ
ُفتوبةُ ُِص 

ُيُ فُ،يُ اب ُالكذَُّ َّل
ُيُ ُيدُ فُ  ُ املعصيةُ ُعُ فُ رُ وال ُي  ُقال ُبنُ يُ ، مُ ُى

ُالرَُُّعاذُ  ازي 
:(7)ت

.(8)«يُ اب ُالكذَُُّتوبةُ ُسانُ باللُ ُاالستغفارُ »

ُ بُ عُ بالذينُلُ ُواالحتجاج 
ُيفُاملسجدُ  ُباحلُ ُوا ُُراب  ُُوبحديث  (9)ارُ النجَُُّبنات 

ُ ُالُهُ باح ُالذيُأُ ُيفُالنوعُ ُصحيح  ُاملُ ُالُيفُالنوعُ ُ،شافعي  ُ.واهلُأعلمُ ُ،فيهُىتُ فُ تُ س 

كتبه علي السبكي الشافعي (صورةُخطه)

 «.به»بعدهاُيفُ)ع(:ُُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

 (/ب07)ع  

متفق عليه
صحيح

لم أقف عليه 
من قول حيىي



 
 

00 
 

 ن قايض القضاة حسام ادلين احلنيفجواب الشيخ جالل ادلين ب

ُُقال: ُنقول  ُأُ ُكذلك ُقايضُالقضاةُ تُ فُ بام ُموالنا ُبه ُالعامل ُُى يُ يف
ُُ(10ع)

ُأُ ُ- ُُمجيعُ ُأنَُُّ-ُ!هُ ظلَُُّتعاىلُاهل ُغُ بُ س  ُي  ُُوالبدعُ ُاملنكرات  ُاإلسَّلمُ ُعلُأهلُ ُب 

ُفمُ اهإنكارُ  ُعلُإزالت ُ، ُبيدُ نُكانُقادًرا ُفليفعُ ُهُ ها ُيُ ُفإنُ ُ،ل  مل
ُفليُ ُرُ قدُ  ُرُ كُ ن عليها

ُيُ ُفإنُ ُ،هُ بلسان ُ مل
فليُ ُرُ قدُ 

ُُهُ بقلب ُُرُ نكُ  ُاإليامنُ ُوذلكُأضعف  ُرُ ، وُ كام
ُىُأبوُسعيدُ 

ُُأنَُُّاخلبُ ُهُ غُ لُ بُ ُهُحيُ عنُتعاىلُريضُاهلُدري ُاخل ُُبنُ ُطارق  علُُر ُكُ نُ أُ ُ(11)تشهاب 

ُُ،عيدُ ُيومُ ُمعاويةُ  ُُالصَّلةُ »وقال: اخل ُُقبل 
ُ،علُالصَّلةُ ُطبةُ اخلُ ُمُ دَُّوكانُقُ ُ«!طبةُ 

ُُذلكُقالُأبوُسعيدُ ُفعندُ  ُأماُهذاُفقدُقُ »:ُاخلدري  ُُ؛/ُماُعليهض  ُُسمعت  ُرسول 

ُُتعاىلُاهلُاهلُصل ُيقول: ُوسلم م  ك  ن  ِ   ىأ  َ   ن  ِ  عليه
 ب   ه  ِّي  غ  ي  ل  ًرا ف  ك  ن  ِ   ه

ُ،ه  يد 

ُُوأبوُسعيدُ ُ،(12)«احلديثُاملشهور ُمَُّأ،ُونُمعاويةُ مُ ُخاف  ُُبنُ ُاُطارق  كانُُشهاب 

ُ ُ.هُ مُ لَُّوبذلكُكُ ه،ُماُخافُمنُمعهُرجال 

ُهُاهلرمحُكتبه أمحد بن احلسن الرازي احلنفي

                                                 
 خلتُمنها:ُ)ع(.ُُ( أ)

 والعبارةُمشكلة!«.ُإنُظاهرُالرشعُالرشيفُصلواتُاهلُعليه»بعدهاُيفُ)ع(ُو)س(:ُُ( ب)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

ُ،ُوالُروايةُبه.«يرى»يفُ)س(:ُُ( د)

ُخلتُمنها:ُ)س(،ُوبهُرواية.ُ(ه)

ُُ( و) ُالعاصمة(: ُدار ُحمققُ)ِ. ُبـ«كله»قرأها ُمتعلقة ُفتكون ُكتبه»، ُأقربُإليه،ُ« ُوالرسم التالية،

 نىُأقربُإلينا.واملع

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ز)

  (/ب8)س  

00 

املرفوع منه رواه 
 مسلم
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(13)م

ُوهو جواب قايض القضاة برهان ادلين بن عبد احلق احلنيف

ُاملوفُ ُاهل  ُُ،ق  ُُالسامعُ هذا ُُاملسؤول  ُالصفات  ُّبذه ُبدعةُ ُاملذكورةُ ُعنه

ُتُ ُ،وحرامُ  ُهُ ذُ وتُ ُ،بهُالشهادةُ ُدُ رُ وتُ ُ،بهُالعدالةُ ُطُ قُ س  ُرُ عُ ،ُوالُنُ ةُ وءبهُاملرُب  يفُُف 
ُ.هُ قول ُبُدُ تُ عُ نُيُ مَُُُّلحدُ قواًلُُهُ لُ حُ 

 ُ:ُاهلُتعاىل ُ،﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿قال

ُفاملكاءُ  :ُالصفيُ ،ُوالتصديةُ :ُالتصفيق 
(14).ُ

 ُُاهلُوقال ُحممَُّ﴾ەئ وئ وئ ﴿تعاىل: ُقال :ُاحلنفيةُ ُبنُ ُدُ ،

ُ.(15)«ناءُ هوُالغُ »

 ُ:ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ   ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿]وقالُاهلُتعاىل

واحلسنُ ُ(17)مسعودُ ُوابنُ ُ(16)/اسُ عبَُّقالُابنُ ُ،﴾چ چ
ُ.[«ناءُ هوُالغُ »ُ:(18)

 ۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ   ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿تعاىل:ُُاهلُوقال

ُ ُلغةُ بُاليمنُ ُأهلُ ُيفُلغةُ ُ﴾ۀ ﴿»ُاهل:ُعبدُ ُقالُ،﴾ۀ 
ُ مح  ُ:ي 

ُ.(19)«ناءُ هوُالغُ 

ُيُ  ُقال  ُ.ىنَّإذاُغُ ُفَّلنُ ُدُ مُ :ُس 

ُ ُالصفات  ُمُ ُاملذكورةُ ُولوُكانتُهذه نُمج 
ُيُ ومَُُّنُ ديالُلةُ  ُتقرَُّا بهُإىلُاهلُُب 

ُج ُلوُ ُتعاىل ُمُ ُاهرشعُ ُإظهارُ ُب  ُالشَّ ُُ؛اهحكمُ ُوبيانُ ُعُ ارُ ن ُنُ ديالُُيكونُ لئَّلَّ

ُ  .﴾چ چ چ ڇ ﴿:ُاهلُتعاىلاُناقًصاُوقدُقالُبدوهن 

                                                 
 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

ُسقطُمن:ُ)س(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ(ج)ُُ.«اجلواب»يفُ)س(:ُُ( ب)

أدلة حتريمه من 
 الكتاب

 

  (أ/04)ع  

احلكم اإلمجايل 
 للمسألة

 

  [43]األنفال: 

  [44]احلج:   

  [     6]لقمان: 

  [67-35]انلجم:

  [4]املائدة: 

01 

 عبد اهلل هو
 ا بن عباس 
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 ُ ۇ ۆ ۆ ُ﴿تعاىل:ُُهُ وبقول﴾.ُُ

 ُ ُُ:ُأنَُّةُ مُ امأيبُأُ ُوبحديث  ُعليهُوسلمُهن  ُُتعاىلُصلُاهلُالنبيَّ ُىُعنُرش   ُي 

ُاملُ  يُ وبُ ُغنيات 
ُ،نَُّهُ عُ 

ُُ،يهنَُّف ُُوعنُجتارةُ  ُ ُوأكل  حرامُ ُنَُّأثامهن 
ُُهُ خرج ُ.ُأُ (20) ُ،الرتمذي 

ُعلُ /نُروايةُ وقال:ُهوُمُ 
ُ.يزيدُ ُبنُ 

 ُعليه ُوُالصَّلةُوبقوله  ت  م  ي   َل  ن  »السَّلم:
 ح  أ   ن  ط  ب   ئ  ل 

ى تا ًحا ح  ي  ق   م  ك  د 

  ه  ل   ّي   خ   ،ه  ي  ر  ي  
 ت  م  ي   ن  أ   ن  ِ 

  ئ  ل 
«ًراع  ش 

ُكُ أُ يُ ُ:ه  ي  ر  ي  :ُةُ قالُأبوُعبيدُ.(21) هُ بطن ُل 
ُ:قاليُ ُ.(22)

 :قالُالشاعرُ ُ،هُ يُ رُ يُ ُاهُ رُ وُ 

ـَ  و     ِّب َ   نا اه 
ــِ  ـ ل  ث  ــِ  ــن  ي  َ  و    د  ا ق 

 ين 

ُ

ُ

 ب  ك   أ  ّل  ع   ىح   أ  و  ُ**
ـاو  ك  ال   نا ه  اد  اي 

(23) 

 

ُ

 ُ ُوالسَّلمُعليهُهُ وبقول ُالصَّلة  ب  إ   ان  ك  »:
 ن  ِ   ل  وا أ  و   ،اح  ن   ن  ِ   ل  وا أ   س  ي  ل 

ُ.(24)«ىنا غ  ت  

 ُ ةُ ُوبحديث  ار  مَّ الرَُُّز 
ُوُ عليهُالصَّلةُوالسَّلمُهُي،ُوأنَُّاعُ  ُإ ُُعُ ض  يُ عُ بُ ص 

يفُُهُ 

يُ نُ ذُ أُ 
ُدُ وعُ ُهُ  ُُل  ُُعُ طُ انقُ ُحتَّىُ،عنُالطريق  ُعُ فُ ُعمرُ ُابنُ ُباا،ُوكذصوت  ل 

،ُفلوالُ(25)

ُاُوُ ـمُ ـلُ ُهُ يفُرشيعت ُُهُ نُسامعُ مُ ُذلكُمنوعُ ُأنَُّ ُعُ ض 
ي هُ  ن  ُيفُأ ذ 

ي ه  ب ع  ُ.إ ص 

 ُو ُابنُ قد ُمسعودُ ُقال ُنب ُيُ ُءُ ناالغُ »: ُالن ُت  ُُفاق  ُالقلب  ُيُ ُيف ُنب ُكام ُاملاءُ ُت 

ُالعُ  ُش  «ب 
ُ.(27)العزيزُ ُعبدُ ُبنُ ُعنُعمرُ ُهُ ونحوُ ُ،(26)

  ُُعثامن ُوقال ُت  ُ»: ُيُ نَُّما ُتُ ُت  ُيُ نَُّغُ وال ُمُ ُت  ُس ُوال ُس  بيُ ُيرُ كُ ذُ ُت 
ُمنذُ ين ُمُ  ُي

ُ ُُبايعت  ُهُ زَُّن فتُ ُ.(28)«عليهُالصَّلةُوالسَّلماهلُُرسول 
ُعنُالغُ 

 
ُجَُّبُ وتُ ُ،ناء ُح 

ُ!هُ برتكُ 

                                                 
ُ.ُواملثبتُكامُيفُمصادرُالتخريج،ُوهوُالصواب.«زيد»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( أ)

ُُ.ُ«وكذلك»يفُ)ع(:ُُ( ب)

أدلة حتريمه من 
 السنة

 

 أدلة حتريمه  من 
 آثار الصحابة

 

 سحيم/ طويل

 

  (أ/5)س  

  [440]الشعراء: 

 ضعيف

 

 ضعيف

 

دون  متفق عليه
 «بطن»قوهل 

 

 ال أصل هل

 

 ضعيف

 

  عمر   ه  ذكر  
 وليس من قوهل
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  ُُُونُ مُ رُ واُبهُوهمُحم  ُرُ مُ ُلقومُ ُعمرُ ُوقدُقالُابن ُأُ »ى:ُنَّغُ تُ يُ ُوفيهمُرجل  ُال 

ُ الُس 
ُأُ ُ!لكمُاهل ُعُ مُ  ُال  ُالُس 

ُ!(29)«لكمُاهل ُعُ مُ 

o ُ ُس  وقد
ُئُ  حممَُُّبنُ ُالقاسمُ ُل 

ُُدُ  ُالغُ عن
 
ُُ،ناء ُللسائل: عنهُُهناكُ أُ »فقال

ُُ.(30)«هإىلُآخرُ ُ،لكُهُ هُ كرُ وأُ 

o ُ ُب ُعُ وقالُالشَّ لُ »:ُي 
ُ.(31)«ىُلهغنَّيُواملُ غن املُ ُنُ عُ 

o ُُمفسدةُ ُناءُ الغُ »:ُكُ حاوقالُالض ُمُ ُ،للقلب  ُُةُ طُ خُ س  ُ.(32)«للرب 

o َُُّوأم ُقول  ُُا
 
وأئمَُُّالمصارُ ُعلامء

ُسائرُ وُ تُ الفُ ُةُ  ُيف ُُالقطارُ ُى قالُفقد

ُاستُ أئمتُ  ُلو رُ ج ُأُ نا:
ُللغُ ُأ

 
ُالنَُّناء ُأو ُقرُوح  ُُاءةُ أو ُ /رُ عُ ش  ُي  ُأُ ُ،زُ مل ُُ؛لهُرُ ج ُوال

ُ  .(33)باطلةُ ُعلُاملعصيةُ ُةُ واإلجارُ ُ،معصيةُ /الهنَّ

o  ُُبال ُأئمتُ ُغُ ولقد ُذلك ُيف ُن مُ ُحتَّىنا ُأهل  ُمنه الذمَُُّعوا
 قال ُ:أيًضاُةُ 

ُُأبو يوسف   الذمَُُّأهلُ ُيفُحق 
ُةُ  :«ُ ُيُ إهنَّ ُونُ عُ ن مُ م

ُاملُ مُ  ُُيُ زامُ ن ُوض   ُيدانُ العُ ُب 

ُوالغُ 
 
ُُناء ُن ُوالص  ُُ،ولُ بُ والطُ ُوج  ُُاحلاممُ ُولعب  ُيفُالرُ ُ،اوطياهن  ُاتس 

ُُق  والسَّ
ُ.»(34)وادُ 

ُ ُمُ »ُ:«اهلدايةُ »ويف ُيُ وال ُغن ن ُ لنَُُّ؛اسُ لنَّلي ُي  هُ عُ مُ ه
ُكبيةُ  ُعل ىُ]فسمَُُّ،(35)«م

 .[كبيةًُُناءُ الغُ 

 بُويستعملُيفُالناحيةُالتيُهيُطرفُاإلقليم»قالُالفيومي:ُُلرستاق:ا ت اقُمعرَّ س  )املصباحُ«ُالر 

ُُ(.3/622ُُاملني:ُ

ُُ:ُكذاُ»قالُصاحبُالعي:ُُالسواد ورة  ساتيقُوقدُيقال:ُك  ىُوالرَّ ر  ُالكوفةُمنُالق  واَل  واد :ُماُح  والسَّ

ُمدينتهاُ واَل  بتهاُُكذاُوسواد هاُملاُح  ساتيقهاُوق راهاُ)وق ص  ُُ(.681ُ-7/686وف سطاطهاُمنُر 

                                                 

ُ.«استأجره»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُُقطُمن:ُ)س(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.سُ(ج)ُُ.«واإليارة»يفُ)س(:ُُ( ب)

ة حتريمه من أدل
 أقوال السلف 

 وأئمة ادلين

 

  (ب/04)ع  

  (/ب5)س  
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 ُِ ُُ:ومنها»ُ:العدالةُ ُويفُرشو ُعُ لُ ُيُ أالَّ ُُب 
 
ُ:يفُهذاُرُ ظُ ن ويُ ُ،ينُاملَّلهُ مُ ُبيشء

ُكانتُمُ ُإنُ ف ُتُ س  وإنُملُتكنُُ،هُ شهادتُ ُزُ ملُجتُ ُنابيُ والطَُُّيُ زامُ كاملُ ُاسُ النَُّبيُ ُةًُعُ ن ش 

ُمُ  ُتُ س  ُاحل ُكُةًُعُ ن ش 
 
ُُداء ُوض   ُُب  ُجازُ ُالقضيب  ُُأنُ ُإالُ،هُ شهادتُ ُت  ُبأنُ ُيتفاحش 

ُقُ رُ يُ  ُدُ فيُ ُ؛هاُبوص  ُخ  ُُيفُحدُ ُل  ُتُ ُفحينئذُ ُ،ُوالكبائرُ املعاص  .(36)«العدالةُ ُطُ قُ س 

o  ُالغُ ُسامعُ ُأبو حنيفة   ل  ع  وقد ج
 
ُ مُ ُناء نُمج 

ُتُ بُ ماُيُ ُلةُ  ءُ رُ ُبهُاملُ ل 
(37).

o  ُالثورُسفيانُ ُ:ني  الكوفيِ  ر  سائ   وهو ِذهب ي 
ُومحَُّ(38) ،

،ُ(39)ادُ 

ُ ُبُ عُ والشَّ ي 
(40)ُ ُالُخَّلف  ُيفُذلكبين ُ، ُهم ُُالبرصة   وكذلك أهل  ، فيهُونُ فُ ال ُالُي 

ماُرُ ُإالُ،هُ ونُ هُ رُ كُ ويُ 
ُوُ  عنُعُ ُي 

ُ ن العُ ُاحلسنُ ُاهلُبنُ ُبيدُ  ي ُب 
ىُبهرُ هُكانُالُيُ أنَُُّ(41)ت

ُبنُ ُإبراهيمُ ُكذلكوُ،(42)بأًسا
.(44)(43)تسعدُ 

o  ِا ُهن  ُإنَُّفُا ِالك  وأ ه
ُالغُ  ُىُعن

 
ُُ،هُ واستامعُ ُناء ُ »وقال: ُاشرت  ُىُجاريةًُإذا

ُمُ دُ ج ُفوُ  ُرُ ُيةًُغن ها ُله ُيُ بالعُ ُاهدُ كان «ب 
(45)ُ ،ُ ُمذهب  ،املدينةُ ُأهلُ ُسائرُ ُوهو

ُبنُ ُإبراهيمُ ُإال
.(46ق)سعدُ 

ُ وقدُس 
ُئُ  ُُل  ُُمالك  ُ ُيُ عامَّ ُرت  ُخَّ ُُص  ُنُالغُ مُ ُاملدينةُ ُبهُأهل 

 
ُهُ يفعلُ ُإنام»فقال:ُُ،ناء

ُعندُ  ُناُالفسَّ ن املُ ُبنُ ُوكذاُقالُإبراهيمُ ُ.(47)«اق 
.(48)رُ ذُ 

o   ُبنُ ُفقالُاحلسنُ ُوأِا الشافعي
رُ اجل ُُالعزيزُ ُعبدُ 

ُوُ  ُي  ُبنُ ُحممدُ ُ:ُسمعت 

ُ ُُإدريس  ُاهلُالشافعيَّ ُُرمحه ُكُ رُ تُ »يقول: ُُت  ُيُ ُبالعراق  ُلهشيًئا ُ،التغبيُ ُ:قال

ُيُ ُ؛نادقةُ الزَُّ/هُ تُ أحدثُ  ُونُبهُالنَّدُ ص  .(49)«عنُالقرآنُ ُاس 

ُ.«نحوُاحلداء»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«يرقصوه»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُ.«كذلك»يفُ)س(:ُُ(ج)

 (أ/74)س  

بن أيب هو امحاد 
 سليمان
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ُ ُ»:ُقالُالبيهقي  تَُّيُيُ غن يُ ُالرجل 
ُيُ ُصناعةًُُناءُ الغُ ُذُ خُ  ىُلهُؤتُ ىُعليهُويُ ؤتُ له

ُُ،واملرأةُ ُ،معروًفا]بهُو[مشهوًراُُويكونُ  ُواحدُ ُشهادةُ ُ:ُالُيوزُ قالُالشافعي 

ُمُ لنَُُّ؛منهام ُاللهوُ ه ُيُ ُاملكروهُ ُن ُُهُ شب ُالذي ُفإنَُّالباطل  ُفُ مُ ُ، ُعُ ن ُكانُهذُل  ا

ُ  ُنُرُ ،ُومُ هُ فُ منسوًباُإىلُالسَّ
فُ ُهُ هذاُلنفس ُُيض  ت خ  س  ُ ًماُبُ رَُّـملُيكنُحم  ُُا،ُوإنُ كانُم  ُي 

ُ.(50)«حريمُ التَُّ

ُكُ وح ُ ُالطبي  ى
(51)ُُ ُالشافعي  ُُأنَُُّعن ُ ُالرجل  ُمج  ُالنَّ/عُ إذا ُغُ ُاس  ُلسامع

 
ُناء

ُسفيهُ ُاجلاريةُ  ُُظُ لَُّوغُ ُ،الشهادةُ ُمردودُ ُفهو ُذلك ُقُحتَّىيف ُدُ »ال: ُ،(52)«ةُ ثُ ايهو

ُُوهوُالطقطقةُ ُ-ُللتغبيُ ُهُ ىُكراهتُ كُ وح ُ ُ.(53ق)«الزنادقةُ ُهُ تُ وضعُ »وقال:ُُ-بالقضيب 

o  ِا ُ»:ُفقالُالثرمُ رمحهُاهلُأحد   ا الِام  وأ ُرمحهُاهلُحنبلُ ُبنُ ُأمحدُ ُسمعت 

ُ ُدُ حم  ُُ:ُالتغبيُ يقول   .(54)«ث 

ُاقالُأبوُاحل ُ»:ُرث  ُُأباُعبدُ ُسألت  ُرُ هُتُ :ُإنَُّلهُاهلُوقلت  ُُق  ُ؟عليهُالقلوب 

وهن  ُُهُ هُ رُ وكُ ُ.فقال:ُهوُبدعةُ 
ُ.(55)«هُ ىُعنُاستامعُ 

ُيُ ُىُأنُ رُ أُ »:ُ[داودُ ُاهلُبنُ ُعبدُ ]قالُ ُض   ُُب  ُوالتغبيُ ُ.(56)«التغبيُ ُصاحب 

ُ.هلذاُالسامعُ ُاسمُ 

ورُ 
ُوُ  ُنب ُيُ ُناءُ الغُ »هُقال:ُأنَُُّعنُأمحدُ ُي  ُالن ُت  ُُفاق  .ُ(57)«نيبُ عجُ يُ ُالُ،يفُالقلب 

ُهُ وذُ  ُُب  ُُبعض  ُ.(58)هُ إىلُحتريمُ ُأمحدُ ُأصحاب 

                                                 

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

ُو)س(ُ( ج) ُ)ع( ُيف ُُ.كذا ُباملعروف»ويف ُاملنعمُ«المر ُعبد ُعمرو ُطبعة ُ:ُ(73)صُللخَّلل

«ُ ُعبد ُداودُأبو ُبن ُاهل .»ُ ُييى ُطبعة ُسلامنُ(77)صُمرادويف ُمشهور ُ:ُ(23)صُوطبعة

 ،ُواهلُأعلم.الصوابهُولعلأي:ُاإلمامُأمحد،ُُ«.أبوُعبدُاهل»

 لعل صوابه:
 أبو عبد اهلل

أبو احلارث هو 
 الصائغ

  (أ/04) ع 
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ُُقالُأمحدُ  ُلَُّفيمنُماتُوخ  ُيةًُغن ُمُ ُاُيتياًمُوجاريةًُولدًُُف  إىلُُ،ُفاحتاجُالصبي 

ُةًُج ُذُ ايُسساوُ وتُ ُ،األفًُُيُ ثَّلث ُُيةًُيُمغن ساوُ له:ُإهناُتُ ُقيلُ.ةًُج ُذُ اسُباعُ تُ »ُ:هابيعُ 

ُُإالُاعُ بقال:ُالُتُ ُ!ديناًراُينُ عرش ُ «ةُ ج ُاُساذُ علُأهنَّ
(59).ُ

ُ نبيُ ُةُ وهذهُسنَُّ،وتعاىلُسبحانهُانربُ ُفهذاُكتاب 
ُُهُ  عليهُالصَّلةُُالرمحةُ ُنبي 

ُُ،والسَّلم ُأقوال  ُوال ُُنُ ديالُأئمةُ ُوهذه
 
ُرشيعةُ ُمناء سيُ ُعل

ُالذينُُدُ  العاملي

ُاهل هُ لُ مُ عُ استُ  ُوج ُهاخلدمت ُ/تعاىلُم ُعُ ، ُاملأخوذُ أقواهلُ ُل  ُعنُهُ ن يُ ُ-ُّباُم ون

ُُالسامعُ  ُُاملوصوف  ُالصفات  ُويُ ّبذه ُونُ عُ ن مُ ،
ُ هُ نُفعلُ مُ  ُُهُ لُ عُ ،ُوي  ُمُمُ هُ بعض  س 

ًطاُقُ 

ُةُ لللعدا ُُ،ةُ وءمُذاهًباُباملرهُ ،ُوبعض  هُ وبعض 
ُُأفعالُ ُيلُ ب ُنُقُ مُمُ 

 
ُواملجانيُ ُالسفهاء

ُ ُالنفسُ ُورعونات  ُُ،ُفبأي 
 
ُدُ عُ يُ ُيشء ُُ،عنُذلكُل  ُُأمُيفُأي  ىُدُ اهل ُُىغُ تُ بُ يُ ُمسلك 

ُفيهُمُ   ؟!نُاملسالك 

ُُث م وهُلُ عُ ج ُُحتَّىعنهُُاملسؤولُ ُعلُالوجهُ ُهُ فعلُ ُبهُبإباحةُ ُونُ لُ القائُ ُملُيكتف 

ُارُ نومُ ُوطاعةًُُبةًُرُ قُ  هليَُّاإلُبالنوارُ ُالنفوسُ ُإرشاق 
ُةُ  ُ!وافرتاءُ ُ،ُوذلكُكذب 

ُُمُبالدخولُ هُ وماُأشبهُ  ۓ  ھ ے ے ۓ ﴿تعاىل:ُُهُ قول ُُمفهومُ ُحتت 

ُ!﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 

ُُنَُّإو ُمُ ُذلكُقريب  ُُ،هُ علُاهلُوعلُرسول ُُنُالكذب  يَُّس 
واُفيهُعُ مُ اجتُ ُامُإنُ 

ُواتاذُ اجلميلةُ ُواملَّلبسُ ُ،نُ اساحلُ ُعلُالصورُ  ُئُ ارال ُُ، ُ ن نُالعُ مُ ُج  ماُُهُ ونحوُ ُب 

                                                 

 .«بخدمتها»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 !«ومثار»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (/ب74)س  

  [47]الشورى: 
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 ُ ُُكُ رُ ي  ُإكثارُ ُةُ الشهوانيَُُّالنفوس  ُوربَُّهُ وتكريرُ ُالنظرُ ُإىل ُُهُ تُ عُ دُ /ام، إىلُُهُ نفس 

ُُعاهُ منهُدُ ُالشيطانُ ُنُ كَُّتُ،ُفإنُ هُ بدن ُُمَّلمسةُ  ُنُذلك.مُ ُإىلُأفحش 

قالُبُ 
ةُ يَُّقُ 

ُ:أقسامُ ُعلُثَّلثةُ ُةُ اللوطيَُّ»:ُ(60)ت

 ونُ رُ ظُ ن يُ ُُ فقسم.ُ

   ونُ حُ صاف ُيُ ُوقسم.ُ

ُ ُُُونُ لُ عُ فُ يُ ُوقسم ُُذلكُالفعل  ُ!(61)«القبيح 

ُذلكُوأنَُُّجوازُ ُهؤالءىُوُ عُ ودُ  ُُهُقول  ُ:هذهُالمورُ ُيفُاجتامعُ ُ،ُفالكَّلمُ الشافعي 
ُوالغُ ُ،نُالرقصُ مُ 

 
ُالطَُُّآلةُ ُواستعاملُ ُ،ناء رُ املُ ُوحضورُ ُ،رب 

ُوالن ُدُ 
 
امُكانُوربَُُّ،ساء

ُ ُمُ ُذلكُيفُبيت  ُقُ ملُيُ ُرُ دُ فهذاُقُ ُ،وتعاىلاهلُسبحانهُُنُبيوت  ُ!هُ لُ بحُ ُأحدُ ُل 

ُقدُبلغُ لو نُاملتصوُ مُ ُبقومُ ُالوقاحةُ ُت 
ُُرُ كُ فيامُذُ ُ-ُواعُ ادَُُّإىلُأنُ ُفةُ  ُرُ دُ يفُص 

ُ
 
ُيُ أنَُُّوالرقصُ ُالسامعُ ُنُحضورُ مُ ُ-االستفتاء املحبَُُّساكنُ ُثيُ ه

ُةُ  ُوي  ُكامنُ ُكُ رُ ،

ج ُالوُ 
ُُسنُ وح ُُ،سانُ احلُ ُنُالصورُ خالًياُمُ ُلوُكانُالسامعُ ُ!يرُ مُ ولعُ ،ُ/دُ  ُصوت 

ُفيهُدُ وليسُ،يغن املُ  ُاُأرشقُ ـمُ ـلُ ُ؛والُمزمارُ ُفٌّ ُُت  ُ ُهُ نفس  ُ.بةًُرُ قُ ُهُ ذُ به،ُوالُاتَّ

فعُ ُ
ُ ُأنَُُّمُ لُ  ُُإنامعلُذلكُُهُ لُ الذيُمح  ُُنفسانيةُ ُهوُشهوات  ،ُدنيويةُ ُوطلبات 

ُ ُُوهذهُطرائق  نوُ،البطالةُ ُأرباب  ُبُ لُ غُ ُم  إليه،ُُماُدعاهمُالشيطانُ ُةُ عليهمُحمبَُُّت 

ُوذُ عُ فن 
ُ!ذالنُ نُاخلُ باهلُمُ 

                                                 
 .«يمكن»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«الضب»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُ.«قول»يفُ)ع(:ُُ(ج)

  (/ب04)ع  

  (أ/77)س  

 اللوطية
 ثالثة أقسام

 

لم أقف عليه 
 من قول بقية
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ُبُ  ُُطُ س ُولو ُوأقواهلُ أفعاهلُ ُُتفاصيلُ يفُالقول  ُوحقيقةُ م ُأحواهلُ ُم ُلرأيت  ُم

ُكُ ن ومُ ُعُ دُ الب ُُبدائعُ  ُُرات  ُفاهلعُ ن الشَّ ُُتعاىلُ، ُهُ وبلطفُ ُ،واهلدايةُ ُالعصمةُ ُأسأل 

ُُناُونعمُ وهوُحسبُ ُ،والكفايةُ ُاالستعانةُ  ُ.الوكيل 

 كتبه إبراهيم بن عبد احلق احلنفي عفا اهلل عنه. (صورةُخطه)
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 بن أيب الويلد املاليك وجواب الشيخ أيب عمر

ُ،يب ُس ُوهوُح ُُ،هلُاحلمدُ ُقال:
ُمُ  ُُثل  ُأُ ُاملكتوب  أيبُُوُبنُ أبوُعمرُ ُعَّلهُيقول 

ُُالوليدُ  ُ.املالكي 

                                                 

ُدرُالرتمجة.واملثبتُمنُ)ع(،ُوهوُالصوابُكامُيفُمصا«.ُعمر»يفُ)س(:ُُ( أ)

11 
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 جواب أخيه الشيخ عبد اهلل

ُ ُُأيبُالوليدُ ُاهلُبنُ ُعبدُ ُقال:ُوكذلكُيقول  ُ.املالكي 

10 
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 للشيخ رشف ادلين أمحد بن احلسن احلنبيل

ُوفُ ُاللهمَُُّ:قال ُُق  ُُاهليئةُ ُ،للصواب  ُمُ ُاملسؤول  ُُبدعةُ ُنُالسامعُ عنها ُمةُ رَُّحم 

ُ ُمُ ُاجلمهورُ ُباتفاق 
 
ُوفاعنُالعلامء ،ُ ُةُ املروءُطُ ساقُ ُآثمُ ُ-ُهذهُواحلالةُ ُ-ُهذاُل 

ُ.الشهادةُ ُمردودُ 

ُوقدُتظاهرُ  ُمُ ُالدلةُ ُت  ُذلكُوالنَُّعلُذمُ ُةُ والسنَُّنُالكتاب  ُعنهُوكُ ُهي  ُش  ُف 

ُُذمُ ُرُ ثُ ،ُوكُ هُ فسادُ ُوجهُ  ُالسَّ والئمَُُّلف 
ُهمُمُ وغيُ ُالربعةُ ُةُ 

 
ُهلذهُالفاعيلُ ُنُالعلامء

ُ،ُولوُبُ هذهُالباطيلُ /عنُهي ُوالنَّ ُمُ ذلكُالحتُ ُطُ س  ُجم ُ/ل  ُ.لدات 

ُن وقدُتضمَُّ ُُت  ُُهذهُاحلال  ُ ُاملسؤول  ُ:عنهاُرشًعاُي ُعنهاُوجوًهاُهن 

ُن مُ ُناء  والغ   ابة  والشبا  الدِف  واجتمع   ُُهيٌّ ُباتفاق  ُاجلمهورُ ُعنه ُوحضورُ ،

ُالن 
 
معُالرُ ُساء

ُ.أيًضاُسائغُ ُغيُ ُعلُتلكُاحلالةُ ُجالُ 

  ِ ُتقرَُّيُ ُبةًُر ُذلكُقُ ُواهمُكونُ عُ دُ ُ:والنكرات   البدع   ن أعظم  و ُإىلُاهلُُب  به

ُالدَُُّفإنَُُّ!تعاىل ُعُ هذه ُكذب  ُالقولُ مُ ُوى ُُ،ن ُالكَّلمُ مُ ُوباطل  علُُوافرتاءُ ُ،ن

املطهَُُّالرشيعةُ 
ُوُاجلهلةُ ُهؤالءُأفعالُ ُتعاىلُعنُمثلُ ُرهاُاهل طهَُُّ،رةُ  ُالض  ُ،لُ َّلَّ

تُ رُ مُ 
رُ هُ ظُ مُ وُ،يُالباطلُ ب ُكُ 

ُكُ ،ُفقدُعُ يُاملحالُ  ُس  ُالطريق  ُيفُاحلقائُ ُوا ُإنامهُفإنَُُّ؛ق 

ُتقرَُّيُ  ُتعاىلُإىلُاهلُُب  ُتقرَُّالُيُ وُ،عُ بامُرش   ُإليهُباملحرَُُّب  ُُمات  ُ!البدعُ ُومنكرات 

                                                 

ُ،ُبدونُواو.«الضَّلل»يفُ)س(:ُُ(ج)ُُُ.«احلالة»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«الطريقة»يفُ)س(:ُُ(د)ُُُُُُُُُُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ(ب)

  (أ/00)ع  
  (ب/77)س  

احلكم اإلمجايل 
 للمسألة

 

 الوجه اتلفصييل
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ُُإنَُّ»ُ:مه  ـوقول   ُُالرقص  ُُرُ كُ ن املُ ُنَُّإوُ،للمغفرةُ ُسبب  ُحمجوب  ُ،«عليهم

ُ ُ ُكذب  ُوّب  ُ.ت 

َ   م النّيان  ه  وإِساك   ُمُ ُونحوُ ُن  ذ  الَّلا  مه  وإظها ُأفعاهلمذلك ُمُ كدُ ُ،ن

ُال ُ نُ يُ وُ خ 
َُُُّالذيُيتخي إىلُالرَُُّل 

ُُ،ةُ نكرُ مُ ُأمورُ ُ-ُدًماُحقيقةًُُهُ كونُ ُيائُ  ُليس  ُأحوااًلُُت 

ُ ُلُ للص 
 
ُُ،حاء ُُوالُكرامات 

 
ُُذلكُكرامةًُُدُ قُ نُاعتُ ،ُومُ لألولياء ُ!منهمُفهوُأضل 

ُالتقرُ ُالتيُواحلقيقةُ  ُهي ُب 
ُباإلخَّلصُ ُإىلُطاعةُ  ُُاهلُتعاىل ُوإصَّلح 

ُاملأمورُ ُنُالرشيعةُ هيُمُ ُ-ُةُ الظاهرُقاًداُوأدًباُموافًقاُلألفعالُ اًمُواعت ُلُ عُ ُالباطنُ 

ُعُ نُفُ ومُ ُ،ّبا ُُاهليئةُ ُل  ُلُ افقدُخُنُالسامعُ عنهاُمُ ُاملسؤول  يفُذلك،ُُالرشيعةُ ُأمرُ ُف 

ُلُ اوخ ُيُ ُإذُ؛احلقيقةُ ُسلوكُ ُف  ُُالباطنُ ُأمرُ ُراعُ مل ُبرطاملَّلهيُاملُ ُعنُاستامعُ ُبالكف  ُُ.ات 

ُ ُمُ ُىُبه[قتدُ ]يُ ُهاُأحدُ لُ عُ فُ ملُيُ ُوهذهُالفعال  ُنُالسَّ ُُلف  والُالئمَُُّ،يُ املاض 
ُةُ 

بُ تَُّاملُ 
ُمُ /هلاُالذمُ ُرُ ثُ بلُكُ ُ،يُ عُ  ُنُالسَّ ُهمُعلُذلكُالدَُّعُ ب ُوتُ ُ،لف  اءُ ه 

ُ ُُلُ نُاخل ُم ُ.ف 

ُرُ نكُ ثابُاملُ ،ُويُ هؤالءعلُُاإلنكارُ ُسوغُ ويُ 
ُُ.هُ عليهمُبإنكارُ 

ُ:يلُالشيَّان،ُوقيلُالدودم،ُوقيلُاملّظ.ُقيلُهوُالعندم،ُوقيلُهوُاليدع،ُوقيلُالبقم،ُوقُدم اَلخوين

وهوُعبارةُعنُعصارةُصمغيةُمحراء،ُتستخرجُمنُجذوعُشجر،ُوتستعملُيفُالطبُوالصباغ.ُ

(ُ ُاللغة ُتذيب 1/09ُانظر ،33/196(ُ ُوالصحاح ُوأخر(، ،3/3081ُ ُوأخر(،2/6173ُ، ،

ُ(.3/773،ُوأخر(،ُوالقانونُيفُالطبُ)3/09ُ،7/797ولسانُالعربُ)

ُ(.3/3067:ُالصحاح)ُمجاعتهم:ُالناسُدهاء:ُاجلوهريُقالُ:الدمهاءُ 

                                                 

ُ.«وإظهار»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ج)

  (أ/74)س  
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ُاالستغفارُ  ُغيُ مُ ُوليس ُُمُ زُ عُ ُن ُفرَُُّدمُ والنَُّالقلب  ُما ُتوبةًُُ[ُِ ]عل

ُ.تبةًُعُ مُ 

ُ ُُوحديث  ُباحلُ ُاللعب  ُالسامعُ ُعلُهذاُليسُفيهُداللةُ ُ(62)قراب  ُ،ُوحديث 

ُُبنُ ُأنسُ  ُانبُ ُرُ كُ عنهُيفُذُ تعاىلُريضُاهلُُمالك 
ُبدُ ُنُ بُ ض  ُيُ ُنَُّوهُ ُجارُ النَُّت  ُ(63)قف 

ُالدُ ُرُ كُ فيهُذُ  ابُ شبَُُّنُغيُ مُ ُهُ بمفردُ ُذيُاجلَّلجلُ ُغيُ ُف 
فقدُُ؛فيهُ،ُوليسُالنزاعُ ةُ 

ُُجاءُ  ُُ.(64)هذاُغيُ /هُ بمفردُ ُيفُالدف 

ُيُ الفاعل ُُهؤالءُأمرُ ُعُ ف ُوإذاُرُ 
بُ املُ ُوالفعالُ ُكرةُ ن املُ ُهلذهُاهليئةُ 

ُوَلُ ُإىلُتدعةُ 

هُ رُ ج ُوزُ ُ،هذهُالفعالُ ُمُعنُمثلُ هُ عُ ن ُمُ ُ-!ُاهلُتعاىلُهُ دُ أيَُُّ-ُالمرُ 
 ُِ ُمُعنُاختَّل

ُالن 
 
بالرُ ُساء

الرَُُّمُالتعزيرُ هُ رُ زَُّ،ُوعُ يفُهذهُاحلالُ ُجالُ 
ُعُ ادُ 

ُليكونُ ُ؛هُ مُبمثلُ لمثاهلُ 

ُُهؤالءُاُلمثالُ ذلكُسبًباُصادُ  ُ.ذلكُمثلُ ُعنُارتكاب 

ُجتو ُبالتعزيرُ هُ ُعقوبت ُيفُاملبالغةُ ُب  ُعلُقوهلُ ُم ُوُ ُإنَُّ»م: ُما ُهوُلُ ص  ُإليه وا

ُاللُ  ُُم،ُوعلُقوهلُ «مغيهُ ُدونُ ُباب  ُونُ بُ تقرُ مُمُ إهنَّ
رُ نكُ مُاملُ بأفعاهلُ 

ُقرُ فإنُالتُ ُ؛ةُ  ُب 

ُبهُوح ُُرُ مُ بامُأُ ُيكونُ ُإنامإىلُاهلُتعاىلُ ُ.إليهُاعودُ ُهُ زُ يَُّعليهُومُ ُضَّ

ُ ُالشيخ  ُُقال ُحلنبلُ اُنُ ديالُموفق  :«ُ ُالفعال  ُُمعصيةُ ُهذه اهلُُهُ ذمَُُّولعب 

ُُهُ هُ رُ ،ُوكُ هُ ورسولُ تعاىلُ ُُالعلمُ ُأهل  وهن  ُُبدعةًُُوهُ مَُّوس 
ُعنُفعلُ  ُتقرَُّ،ُوالُيُ هُ وا ُب 

ُ ُُطاعُ والُيُ ُ،يهُ إىلُاهلُتعاىلُبمعاص  ُعُ نُج ُ،ُومُ يهُ مناهُ ُبارتكاب  إىلُاهلُُهُ وسيلتُ ُل 

ُ ُحظُ ُهُ معصيتُ تعاىل ُومُ واإلبعادُ ُدُ رُ الطُ ُهُ كان ، ُ ُاتَّ ُُاللهوُ ُذُ ن ُكانُُواللعب  دينًا

ُ ُس  ُومُ بالفسادُ ُىُيفُالرضُ عُ كمن ُطُ ، ُلُ ن ُُب  ُُالوصول  ُاهل ُغيُ مُ ُتعاىلإىل ُن

                                                 

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

  (/ب00)ع  

قول ابن قدامة 
 املقديس

 صحيح

 متفق عليه
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ُ ُُهُ ت ُوسنَّ/عليهُوسلمتعاىلُاهلُصلُاهلُُرسولُ ُطريق  إىلُُنُالوصولُ مُ ُفهوُآيس 

ُ.(65)«رادُ املُ 

ُ ُالشيخ  ُُوقال ُعمرُ ُالدينُ ُتقي  ُبنُ أبو ُُو ُُالصَّلح  الشافعي 
(66)ُ ُح ُ»: علُُقٌّ

ُاهل قُ وفَُُّ-ُالمرُ ُوالةُ  ُعُ مُ قُ ُ-ُ!همدُ وسدَُُّهم
ُالطائفةُ  ُوبُ هذه ُذُ ، يفُُالوسعُ ُل 

ُُ،مهُ واستتابتُ ُ،مُاخلبيثةُ أفعاهلُ ُإعدامُ  ُوأالَّ ُ.«الئمُ ُهمُيفُاهلُلومةُ ذُ ُيأخ 

ُالسامعُ هُ ـلُ ووق»ُ:قال ُيف ُالقُ إنَُُّم ُمن ُرُ ه ُُبات  ُُ،والطاعات  ُُقول  ُخمالف 

ُهُ ،ُوإمجاعُ املسلميُ ُإلمجاعُ  ُُمُعلُخَّلف  معلومُ ُحمفوظُ ُهذاُمنقول 
(67).»ُ

ُ ُُنَُّأُ ُمُ لُ عُ وليُ »ثمُقال: ُاجتمعُ ُناءُ والغُ ُابةُ والشبَُُّالدفَّ ُإذا ذلكُُفاستامعُ ُت 

ُُأئمةُ ُعندُ ُحرامُ  ُُ.واهلُتعاىلُأعلمُ ُ.«(68)املذاهب 

 كتبه أمحد بن احلسن احلنبلي (صورةُخطه)

  (/ب74)س  

 قول
   بن الصالحا
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 للشيخ عماد ادلين بن كثري الشافيع

ُُمُ عُ اهلُون ُُناحسبُ ُقال: ُُ،الوكيل  ُُاستعامل  ُالطَُُّآالت  إليهاُُواالستامعُ ُرب 

ُ،ُكامُدلَُّحرامُ  ُُت  ُ.ةُ النبويَُُّعلُذلكُالحاديث 

ُ نُذلك: ُم  ُُمُ ن غُ ُبنُ ُمحنُ الرَُُّعبدُ ُحديث  ُيُأبوُعامرُ ن ُثُ قال:ُحدَُُّالشعري 

ُأوُ ُبُ ذُ واهلُماُكُ ُ-ُ(69)عأبوُمالك 
ُأنَُُّ-يُن  هُس 

ُُعُ مُ  عليهُوسلمُتعاىلُصلُاهلُُالنبيَّ

ُ  ِا  أ  ف   نا ن  و  ك  ي  ل  »:ُيقول 
 ت  س  ي   ام  و  ق  ي أ  ت 

ُر ُكُ وذُ ُ،/ف  از  ع  م  ـال  و   ر  ي  ر  ح  ـال  و   ر  م  ال   ون  ل  ح 

ُ ُُ،«هُ بطول ُُاحلديث  علَُّمُ ُهُ يفُصحيحُ ُوقدُرواهُالبخاري 
ورواهُ،ُ(70)اجلزمُ ًُقاُبصيغةُ 

ُمسندُ ُحنبلُ ُبنُ ُأمحدُ ُاإلمامُ  ُداودُ ُهُ يف ُُهُ ماج ُُوابنُ ُوأبو ُس  ُبأسانيدُ يُ ن ُن يف ُهام

ُ (71)فيهاُالُمطعنُ ُصحاح 
ُغيُ ُهُ حُ ،ُوصحَُّ

نُالئمَُّمُ ُواحدُ 
ُ.(72)ةُ 

ُُُ فزاواملع ُآالت  ُُهي ُاإلمامُ ُ،الطرب  ُنِص ُُقاله ُُأبو محَُُّبنُ ُإسامعيل 
ُادُ 

ُرُ هُ وُ اجل ُ ُ»يفُُي 
ُ(73)«هُ حُ احص  ُُيفُلغةُ ُ،ُوهوُمعروف  ُ.(74)وعليهُشواهدُ ُالعرب 

ُقُ قدُنُ ُث م ُغيُ ُل 
نُالئمَُّمُ ُواحدُ 

ُُإمجاعُ ُةُ 
 
ُالدُ ُاجتامعُ ُعلُحتريمُ /العلامء ُفوف 

ُوالشبَُّ ُ.(76)اشاذُ ُىُيفُذلكُخَّلًفاكُ نُح ُمُ ُاسُ نُالنَّ،ُومُ (75)ابات 

ُانفرادُ وأمَُّ ُكُ ُا ُمُ ُواحدُ ُل  ُالدف  ُُن ُنزاعُ ففيُعُ اوالي  ُُه ُُمعروف  ُيفُمذهب 

ُُاإلمامُ  الشافعي 
(77)

ُأئمَُّ ُوالذيُعليه العراقيَُُّالطريقةُ ُةُ ،
ُدُ عُ قُ أُ ُموهُ،التحريمُ ُةُ 

ُُبمعرفةُ  ُاخلراسانييُ مُ ُاملذهب  ُُدُ ويتأيَُُّ،(78ع)ن ُباحلديث  ُقالوه ُُ،مُ املتقدَُُّما

                                                 

ُ.«حسبي»يفُ)س(:ُُ( أ)

  (أ/03)ع  

  (أ/74)س  

أدلة حتريمه من 
 السنة

احلكم اإلمجايل 
 للمسألة

 

 صحيح
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والُيُ 
ُُإالنُذلكُستثنىُمُ  ُض   ُُب  ُوعندُ العيادُ ُأيامُ ُللجواريُيفُمثلُ ُالدف  ،ُ

ُئُ االغُومُ دُ قُ  ُويفُالعُ مُ ظَُّعُ املُ ُب  ُدلَُُّ،سُ رُ ، ُكام ُُت  كامُهوُُ(79)علُذلكُالحاديث 

ُرُ مقرَُّ
ُمُ زُ لُ ،ُوالُيُ هُ يفُمواضعُ 

ُيفُكُ ُهُ إباحتُ ُالحوالُ ُذلكُيفُبعضُ ُنُإباحةُ مُ  ُل 

ُيُ ُاحلريرُ ُ،ُكامُأنَُّحالُ  ُُباح  ُُيفُالسفرُ ُةُ للحكَُُّهُ لبس  ُدُ وملُي  ُُهُ تُ إذاُفاجأُ ُويفُاحلرب 

ُُونحوُ ُهُ غيُ  ُبُ لُ ُاحلريرُ ُأنَُُّأحدُ ُذلك،ُوالُيقول  ُمُ ُهُ س  ُُباح  ُذلككوُ!حالُ ُيفُكل 

ُذلك.ُنظائرُ 

ُُوأماُاآلثارُ  ُعنُالسَّ ُ:نُذلكفمُ ُ،اجدُ ُفكثيةُ ُلف 

ُ ُبنُ ُعبدُ ُقول  ُهُ اونُ-ُمسعودُ ُاهل ُوعُ ُيك  ُفقًها ُوعمًَّلُلُ به :ُ-ُ!ونصًحاُاًم

ُنب ُيُ ُناءُ الغُ » ُفالن ُت  ُُاق  ُالقلب  ُيُ ُيف ُنب ُكام ُقُ البُ ُالربيعُ ُت  ُُ،«ل  نُومُ ُ،ذلكُعنهُصحَّ

ُُهُ نُيرفعُ مُ ُاسُ النَّ ُُ،عليهُوسلمتعاىلُصلُاهلُُإىلُالنبي  ُأنَُُّوالصحيح  ُ.(80ق)هُموقوف 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڦ ڦ﴿تعاىل:ُُهُ يفُقول ُُمسعودُ ُوقالُابنُ 

ُ.(81ق)«ناءُ الغُ ُ–ُ!واهلُ–ُهو»ُ:﴾ڃ ڃ ڃ 

ُلُ زُ نُ أُ ]أهناُُ:يفُذلكُحديًثاُهُ وغيُ ُمذي ُىُالرتوُ رُ وُ ُيُ يفُالقُ ُت  ُ،ُوأنَُّ[ُنات 

حرامُ ُنَُّهُ ثمن 
ُ.(82ق)

ُقُ استُ ولوُُ ُيُ ص  ُُيفُهذاُاملقامُ ُةُ املرويَُُّواآلثارُ ُناُالحاديث  ُهذاُاملوضعُ ُلضاق 

ُُناهُ دُ رُ فُ وقدُأُ ُ،عنه
 
ُ.(83ع)ةُ دُ علُحُ ُيفُجزء

                                                 

ُ.«كولذل»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ)ع(.ُُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ( ب)

ُُ«.الُتبيعواُالقينات:ُ»احلديثُلفظ،ُواملثبتُمنُ)س(،ُو«نزلتُيفُاملغن يات»يفُ)ع(:ُُ( ج)

ة حتريمه من أدل
 آثار السلف

  [6]لقمان: 

 ضعيف
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ِا  ُيُ ُوطريقةًُُبةً ر  ق   رب  هذا الطا  اذ  ا اِّت وأ ُومسلًكا ُتوصَّ ُنيلُ ُل  ُإىل ُُبه

ُ ُبدعةُ /الثواب  ُُفهو ُيقلُ ُ،ءُ اعن ش  ُمُ ُأحدُ /هُ مل
 
ُالنبياء ُنُ ن ُوال ُزُ ، ُُل  ُكتاب  نُمُ ُبه

ُ
 
ُُشاّبةُ ،ُوفيهُمُ السامء ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿بالذينُقالُاهلُتعاىلُفيهم:

ُ.﴾ٿ ٿ

ُ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ﴿وقالُاهلُتعاىل:ُ

ُُ:يعني والصفيُ ُالتصفيق 
ُُينُ ذُ اللَُُّ،(84)ق ُ!منهامُوأعظمُ ُمُ طُ أُ ُابةُ والشبَُُّالدف 

ُبُ وقدُثُ  ُُأنَُُّمسلمُ ُيفُصحيح ُُت  عليهُوسلمُقال:ُتعاىلُاهلُصلُاهلُُرسول 

  س  ر  ال  »
َ  ِ  ز  ِ  «ان  ط  ي  الشا  ا

ُاجل ُُ،(85) ُيف ُهذا ُكان ُظن ُسُ رُ فإذا ُفام ُبالدف  ُك

ُاملُ  ُلُ ص  ُُلُ ص  ُن بالص  ُوالشبَُُّ،وج  ُوالصواُالشكالُ ُاملتنوعةُ ُابات  ُ!ت 

ُالصدُ  ُقال ُوهلذا ُيُ لتُ ُيق 
ُن  ُُضبانُ تُ ُاتكانُ ُيُ تُ اللَُُّيُ تُ ياجلارُ ُك  ُعندُ ُبالدف 

ُفانُ العيدُ ُيومُ ُعائشةُ ُهُ ابنت ُ ُرُ هُ تُ ، ُه  ُوقال: وُ مُ زُ مُ ب ُأُ »ا
ُُالشيطانُ ُرُ  ُرسولُ ُيفُبيت 

ُوسلمتعاىلُصلُاهلُ ُالنبي ُُ؟!«عليه ُوُفقال ُالصَّلة ُالسَّلمعليه  ا  ي  م  ه  ع  د  »:

  نا إ  ف   ؛ر  ك  ا ب  ب  أ  
  م  و  ق   ِل ك  ل 

 ذ  ه  و   ا،يًد ع 
ُ.(86)«ان  يد  ا ع 

ُقول ُُهُ فأقرَُّ ُهُ عل مُ زُ مُ »:
ُالشيطانُ  ُمُ ن ثُ واستُ ُ،«ور ُذلكُيومُ ى ُملثلُ ُالعيدُ ُن

ُاجلواري ُُ؛تلك ُللفرح  ُأُ ُ،والّسورُ ُإظهاًرا ُرَُّقُ كام
ُبُ احل ُُت  ُلُ ُةُ ش  ُيومُ هُ ب ُعُ عل ُم

ُباحلُ ُيفُاملسجدُ ُيدُ الع ُُ،ُوالُيقولُأحدُ (87ق)راب  ُأهنَّ ُُمُلوُأرادواُذلكُيفُكل  ُوقت 

ُعليه.ُونُ رَُّقُ يُ ُوحيُ 

ُُأنَُُّ:والقصود   ُالسامعُ ُاذُ ات   ُبةًُرُ قُ ُمُ املحرَُُّهذا
ُُأكبُ ُنِ  ُوأعظمُ ُاملنكرات 

ُدُ تُ بُ املُ  ُُ!عات 

                                                 
ُ.«ب ن ت هُ »يفُ)ع(:ُُ( أ)

  (/ب03)ع  
  (/ب74)س  

 اختاذها قربة!

  [14]األنعام: 

  [43]األنفال: 

 املقصود!

بلفظ:  مسلم
 مزامري

 متفق عليه

 متفق عليه
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املتصوُ ُعلُبعضُ ُهُ أمرُ ُهُ بُ اُاشتُ ـمَُّـلُوهلذا
ُواُأنَُّأُ ،ُورُ الثَّلثةُ ُعدُالقرونُ بُفةُ 

ُوذوًقادًُج ُهلمُفيهُوُ  ُُ،ا ُعُ يطُ وملُي  ُبمفسدت ُلُ وا عليهمُُرُ كُ نُ أُ ُ-ُهُ عاقبت ُُووخيمُ ُهُ اًم

ُُبنُ ُدُ اهلُحممَُُّأبوُعبدُ ُقالُاإلمامُ ُحتَّى،ُاإلنكارُ ُأشدَُُّةُ الئمَُّ ُُإدريس  :ُالشافعي 

ُكُ رُ تُ » ُُت  ُأحدثُ ُبالعراق  ُيُ ُ؛التغبيُ ُهُ ونُ سمُ يُالزنادقةُ ُهُ تُ شيًئا ُعنُُونُ دُ ص  به

ُقولُ ُ،(88ق)«/القرآنُ  ُُعنُالتوقيعُ ُوهوُعبارةُ ُيفُالتغبيُ ُهُ فهذا ُهُ أوُنحوُ ُبقضيب 

ربانيَُُّأشعارُ ُ،ُوإنشادُ يابسُ ُعلُجلدُ 
قُ رقُ مُ ُةُ 

ُُةُ  ُُ،للقلوب  رُ وحم 
،ُومعُللسواكنُ ُكةُ 

ُوُ  ُهذا هُ مُ س 
ُأُ أُ فكيفُلوُرُ ُ،مُبالزنادقةُ  نُمُ ُ:ناالذينُيفُزمان ُُهؤالءُهُ ثُ دُ ح ُىُما

ُعلُالدُ ُوالرقصُ ُاالستامعُ  ُوالشبَُُّفوف  ُمُ إمَُُّسانُ حُ ُنُوجوهُ مُ ُ،ابات  رُ ا
اُوإمَُُّدُ 

ُُونُ مُ عُ زُ ويُ ُ،نسوانُ  انيَُّالربَُُّيفُاحلضةُ ُلكُاحلالُ تمُيفُأهنَّ
ُُةُ  الروحانيَُُّواملعارف 

،ُةُ 

ُ ُقُ نُرُ مُ »م:ُهُ قائلُ ُويقول  غُ ُص 
ُماُأُ ُوُ«لهُرُ فُ  واُمعُذلكُضافُ أُ /فإنُ ُ!ذلكُهُ بُ ش 

ُادح ُوال ُُسوانُ الن ُخمالطةُ 
ُُ،ث  ُالشَّ ُوإظهارُ يُ خُ والنَُّيُ خُ مع نُمُ ُالحوالُ ُ،

ذُ  ُمفتعُ ُمصنوعُ ُهُ ذلكُماُغالبُ ُونحوُ ُ،والصباغُ ُنُ الَّلَّ ُ ُل  ُإىلُأكلُ ُذريعةًُُهُ ونُ لُ عُ ي 

ُبالباطلُ ُالناسُ ُأموالُ  ُوأهنَّ ،
ُمُمُ 

 
هلمُُدُ عُ بُ أُ ُكانُذلكُ-ُيُ الواصلُ ُنُالولياء

ُ ُُعنُاحلق  ُى!دُ ُعنُاهل ُسبيًَّلُُوأضلَّ

ُيُ ُوالعلامءُ  ال
ُُوقوعُ ُونُ رُ نكُ  ُمُ ُالكرامات 

 
ُالولياء ُكانُُنَُّفإُ؛ن ُقد ذلك

ُيُ مَُُّ،ويكونُ  ُال ُحُ ن ا  
ُيمكنُ ُِص  ُمُ كثرةًُُهُ دُ عُ ُوال ُولكن ،

ُالطريقةُ  ُعل ُكان ُن
ُحالُ ُالقويمةُ ُةُ والسنَُّاملستقيمةُ  ُفإنَُّموُهُ كان ُنافًعا، ُصحيًحا ُيُ ُإنامُهافًقا ُرُ دُ ص 

ُُالوَلُ ُنمُ  ُح ُُالعارف  ُالُةُ جَُّإما ُحاجةُ ُنُ دييف ُكانتُُ،يُ للمسلمُ ُأو كام

ُ ُُةُ املرويَُُّالكرامات  ُعنُالسَّ ُ.(89ع)عنهمُأمجعيتعاىلُريضُاهلُُلف 

                                                 
ُ.«عن»يفُ)س(:ُُ)ج(ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُُ(ب)ُُ.«أو»يفُ)س(:ُُ( أ)

  (أ/06)ع  

  (أ/70)س  

ئمة نكار األإ
 ىلع أهل السماع

ثبوت كرامات 
 األويلاء
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ُُدُ وج ُتُ وقدُ ُُعُ ب ُتَُّمُ ُغيُ ُنمُ ُاحلال  ُوبااًلُُذلكُولكنُيكونُ ُ،ةُ والسنَُّللكتاب 

ُعُ فُ تُ ن إذاُملُيُ ُمُ ـل ُاكالعُ،عليهُةًُجَُّوح ُ
ُ.هُ بعلمُ 

ُ ُيونس  ُُعبدُ ُبنُ ُقال ُالصَّ ُ دُ العل
ُيف  :«ُ ُصاحبُ للشافعي ُُقلت  ُكان ُ–ُنا:

ُُ:يعني ُبنُ ُالليث 
ُُ-ُسعدُ  ُمُالرَُّتُ يُ أُ رُ /:ُإذايقول  ُمُ يُ ُجل  ُيش 

 
ُ غُ فَّلُتُ ُُعلُاملاء واُبهُرت 

ُرُ عُ تُ ُحتَّى ُعلُالكُهُ واُأمرُ ض  ُُ.ةُ والسنَُّتاب  ُ:ُقُ فقالُالشافعي  ُ!تعاىلُ،ُرمحهُاهلِصَّ 

ُمُالرَُّتُ يُ أُ بلُإذاُرُ  ُمُ يُ ُجل  ُُعلُيش 
 
ُويُ ُاملاء

ُُيُ ط 
 
ُ غُ فَّلُتُ ُيفُاهلواء ُرُ عُ تُ ُحتَّىواُبهُرت  واُض 

ُُهُ أمرُ  ُ.(90)«ةُ والسنَُّعلُالكتاب 

ُ ُنصوص  الئمَُُّفهذه
ُمثلُ ُتعاىلُاهلُمرمحهُةُ  ُاملقامُ ُيف ُاهلُقوُ،هذا ُقال د

ُ.﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿تعاىل:ُ

ُاملتابعةُ ُهُ لُ كُ ُالمرُ ُفمدارُ ُ النبويَُُّللرشيعةُ ُعل
ُالقوالُ ُةُ  ُوالفعالُ ُيف

ُوالنيَُّ ُثُ ات  ُفمهام ُبُ ، ُقالُ أنَُُّت  ُقد ُفُ ُهُ ه ُلُ عُ أو ُاحلق  ُفهو ُمُ ُه ُال عُ الذي
ُدُ  ُعنهُُل 

ُ ُيقلُ هُ ءُ وراُوالُحقَّ ُمل ُوما ُيفعلُ ُهُ ، ُهُ ومل
ُمُ  ُالفهو صلُاهلُُالتيُقالُبدعُ ن

ُ ُتعاىل ُوسلم:  نا س  ب   م  ك  ي  ل  ع  »عليه
 نا س  ي و  ت 

 ه  ال   ن  ي  د  اش  الرا  اء  ف  ل  ال   ة 
  ني  يِ د 

 ن  ِ 

 ع  ب  
َ  ِ  اَل   ات  ث  د  حم   و   م  اك  يا إ  و   ،ذ  اج  و  النا ا ب  ه  ي  ل  وا ع  ض  ع   ،يد   ث  د  حم    لا ك   نا إ  ف   !و

 ة 

 ع  د  ب   لا ك  و   ة  ع  د  ب  
ُ.(91)«ة  ل  َّل  ض   ة 

 ل  َّل  ض   لا ك  و  »ُ:ويفُلفظُ 
َ   النا ف   ة  ُ.(92)«ا

ُبُ وثُ  ُُت  ُتعاىلُهُصلُاهلُأنَُُّيفُالصحيح   س  ي  ل   ل  م  ع   ل  ك  »عليهُوسلمُقال:

 ي  ل  ع  
«د  َ   و  ه  ا ف  ن  ر  ِ  أ   ه 

(93)ُ.ُ

                                                 

ُ.«عن»يفُ)س(:ُُ(أ)

 فيهاُأوُعنها؛ُلتستقيمُمجلةُالصلةُوعائدها.ُكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُولعلُالسياق:ُقالُ( ب)

  (/ب70)س  

مدار األمر ىلع 
 متابعة الرشيعة

 [04حل: ]انل 

 صحيح

لم أقف عليه يف روايات 
 احلديث، وهو ضعيف

لم أقف عليه بهذا 
اللفظ، متفق عليه 

 بلفظ آخر
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ُُي ُوورُ  ُعنه ُوالسَّلم ُالصَّلة ُأنَُّعليه ُقال:  ىل  إ   م  ك  ب  رِ ق  ًئا ي  ي  ش   ت  ك  ر  ا ت  ِ  »ه

 ب   م  ك  ت  ر  ِ   أ  َا إ   ة  نا ال  
 ب  ًئا ي  ي  ش   ت  ك  ر  ا ت  ِ  ، و  ه 

َ  ن النا ع   م  ك  د  اع  «م  ك  ل   ه  ت  ن  يا ب   د  ق   و  َا إ   ا
(94).ُ

ُُوعنه  ض  ي  الب  /ّل  ع   م  ك  ت  ك  ر  ت  »قال:
َ  ه  ن  ك  ا ه  ل  ي  ل   اء  ا ه  ن  ع   غ  ي  ز   ي  َ   ،اه  ا

 ع  ب  
ُُ.(95ق)«ك  ال   ه  َا ي إ  د 

ڑ ک ک ک  ﴿وقال:ُ،ُ﴾ٺ ٿ ٿٿ  ﴿الُاهلُتعاىل:ُوق

ُ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ُوقال: ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿،

ُاآلية.ُ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ

ُ ُُواآليات  ُ.اجدُ ُيفُهذاُكثيةُ ُوالحاديث 

ُأنَُّ :والقصود   ُيكن ُمل ُوالسَّلمه ُالصَّلة ُأصحابُ /عليه ُوال ُهو ُهُ ال

ُيُ  تُ س 
ُالسامعُ ُونُ عُ مُ  ُوإنامُكانُسعُ بتدُ املُ ُهذا ُرُ بُ دُ وتُ ُ،إىلُالقرآنُ ُمُاإلصغاءُ هُ امعُ ،

ُِ ُ،هُ آيات ُ ُكامُوُ ُ،منهُاملعاينُالعظيمةُ ُواستنبا ُُ:هُ همُاهلُتعاىلُبذلكُيفُكتاب ُفُ ص 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿كامُقالُاهلُتعاىل:ُ -

ُ.﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ُاهلُوقالُ - ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿تعاىل:

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 

ُ.﴾ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ُ.﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿وقالُتعاىل:ُ -

چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ]چ چ﴿وقالُتعاىل:ُ -

ُ.﴾ڈ

  (/ب06)ع  

  (أ/73)س  

  [30]انلور:  

  [4]األنفال: 

  [44]الزمر:  

  [64]انلور: 

  [47ل عمران: آ]

  [45]ص: 

  [84]النساء: 

 املقصود!

 صحيح

 ضعيف
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ُ.﴾گ گ گ ڳ ڳ [ک گ﴿وقالُتعاىل:ُ -

ُ ُالُيُ »:ُالصحابةُ ُوقالُبعض  ُأُ س  ُُمُ كُ أحدُ ُل  كانُُفإنُ ُ:القرآنُ ُإالُهُ عنُنفس 

ُ ُي  ُُالقرآنُ ُب  ُي  ُفهو ُوإنُ تعاىلُاهل ُب  يُ ُكانُ،
ُبغُ  ُيُ ُالقرآنُ ُض  فهو

ُبغُ  ُاهل ُُض 

ُُلطيفةُ ُويفُهذاُإشارةُ ُ.(96)«تعاىل ُمُ ُملنصف  ُ!هُ نُنفس 

ُنُي  ُفمُ  ُُسامعُ ُعندُ ُيج  ُُبسامعُ ُرُ ثَُّأُ تُ والُيُ ُالبيات  ُن يُ ُ،اآليات  ويُ ُوح 
ُيُعندُ بكُ 

ُُسامعُ  الرَُُّالصوت 
عُ الوُ ُسامعُ ُباَلُعندُ والُيُ ُغيدُ 

والوُ ُدُ 
ُكانُ فمُ ُ،يدُ عُ  ُن هذهُُت 

ُهُ فتُ ص
واُعُ ل ُقُ واُويُ وبُ تُ ملُيُ ُنُالذينُإنُ بلُهوُمُ ُ،الصحيحةُ ُفليسُهوُعلُالطريقةُ 

ُُالقيامةُ ُعليهمُيومُ ُي ُودُ نُ  ُواهلُسبحانهُوتعاىلُأعلم.ُ،والفضيحةُ ُباخلزي 

 كتبه إمساعيل بن كثري الشافعي/(وصورةُخطه)

                                                 

ُسقطُمن:ُ)ع(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ( أ)

  (ب/73)س  

 إشارة لطيفة!

  [40]حممد: 

 ابن مسعود هو
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 بكر احلنبيل شمس ادلين حممد بن أيب اإلمام وهو جواب الشيخ
 املعروف بابن إمام اجلوزية

ُقال ُُحلمدُ ا: ُوبيانُ هاوتوابع   ف هذه السألة   الكَّلم  هل، ُيفُمرتبت ُُ، ها

ُ،ُومنزلت ُالرشيعةُ  ُ/ها،ُوتأثيُ العارفيُ ُهاُعندُسادات  ُُيفُالقلوب  ا،ُخًياُأوُرش 

ُاإليامنُ  ُومباينت ُُزيادةًُُويف ُنقًصا، ُأو ُلطريق  ُُإىلُالسالكيُ ُها ُ]تعاىلاهل

ُ لُ العامُ  ُأوُموافقت ُهُ علُمرضات ُُ[ي  ُهلا، اهلُُكَّلمُ ُمُ كَُّنُح ُمُ ُبه ع  ف  نت  إنم ي  ُ-ُها

واهل ُُاإلسَّلمُ ُوأئمةُ ُهُ وأصحاب ُُهُ ورسول ُ
ُوأُ العَّلمُ ُداةُ  ُقُ لُ ، ُُمعُ ىُالسَّ ُإىلُكتاب 

ُُتعاىلُاهل نَّوس 
ُشهيدُ ُهُ رسول ُُةُ  ُوجوهو ُنُ ا، ُُب  ُُطريق  ُدُمبتدعُ ُكل  اهل،ُُينُ يف

ُ.عنيدُ ُجبارُ ُ،هُ علُقلب ُُمطبوعُ 

ُحكَُّ] ُيفقد ج ُووُ ُهُ ذوقُ ُ[م
ُُمُ كُ ح ُُهُ وحال ُُهُ دُ  ُاهل ُوانُ هُ ورسول ُتعاىل ُقادُ ،

ُعُ إليه،ُوج ُ ُوماُجاءُبهُمُ ُهُ دين ُل  ُ ُهُ دُ رُ الذيُيُ ُهُ بُ رش   ُارتُ وعليه،ُُومُ وي  ُدُ منُثُ ُعُ ض  ُي 

ُح ُالوُ  ُُي  ُانفص  ُوما ُبفطامُ ُل  ُعنه ُورُ واقتبسُالن ُ،
ُمشكات ُمُ  يفُُهبهُفاستنارُ ُهُ ن

ُ ُدُ س 
ُالظَّلمُ ُف  ُر ُجَُّ،ُوهُ هُ ورسول ُُتعاىلُإىلُاهلُهُ بقلب ُُرُ ج ُا،ُوهيُ ال ُالبطَُُّرُ جُ هُ ُو،

إىلُحمابُ ُرُ كُ وابتُ 
ُ.هُ يفُسبيلُ اُوجهادًُُهُ مرضات ُُابتغاءُ ُ؛هُ 

                                                 

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

جوابُالشيخُشمسُالدينُابنُقيمُاجلوزية،ُوهوُمصنفُ»بخطُمغاير:ُُُ)س(ُقبالهُيفُهامشُ( ب)

 ُ«.هذهُاملسألةُيةمستقلُعظيمُيفُخصوصُ

 ُُُ.«ربُالعاملي»يفُ)ع(:ُُ( ج)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ(ه)ُُ.«وحكمُعل»ع(:ُيفُ)ُ( د)

  (أ/01)ع  

من ينتفع بالالكم 
 يف مسألة السماع

33 
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وبُ فطُ 
ُاجليانُ ُعلُكثرةُ ُنُوحيدُ ىُلهُمُ  ُُ،ُغريب  ،ُأخيُالوطانُ ُمعُاقرتاب 

ُمقيمُ علُأنَُُّسفرُ  ُوعابرُ الطَّللُ ُبيُ ُه ُيُ ُسبيلُ ُ، ُُهُ مُ زُ عُ ُنُ ثُ مل
ُيُ ط  ُدُ رُ وبُ ُامرُ الثُ ُب 

ُقُ تعلَُّو،َُّللُ الظُ  ُُهُ تُ هَُُّت  ُونُ بالدُ ُعُ العل،ُفلمُيقن ُباملطلب  ُأناالدُ ُهُ ،ُوباعُأنفاس 

ُالعُ ُالنفاسُ بتلكُ بُ غُ املُ ُاخلاس ُُالُكبيعُ ُ،ل 
ُمُ لُ عُ ُلهُعُ ف ُ،ُرُ ونُ 

ُفُ ُالسعادةُ  إليه،ُُرُ مَُّش 

ُُواستبانُ  ُطريق  ُُالوصولُ ُله ُاملطلب  ُأجابُُواستقامُ ُفقامُ /العلُإىل عليه،

ُنادمُ  ُي 
ُُيَُّح ُ»ُ:بهُىدُ اإذُنُاإليامنُ  ُذُ ،ُوبُ «علُالفَّلح  ُُل  نفس 

ُهُ حمبوب ُُهُيفُمرضاةُ 

ُذُ بُ  ُاملُ ُل  ُوالسامُضابالرُ ُحب  لهُدَُّهُالبُ أنَُُّمُ لُ ،ُوعُ ح 
ُُ؛هُ نُلقائُ مُ ُه ُفواص  إليهُُل 

ُ ُالّس   ُ والسَُّى ُوالرَُُّدوُ بالغُ ُي  ُفحُ واح  ،
ُمُ ُالوصولُ ُعندُ ُدُ مُ  ُهُ اّس  ُوإنام ،« ُ ُدُ مُ ي 

ُُالقومُ  ُُىُعندُ الّس   ُ.(97)«الصباح 

ُمُ  ا ُ فأمَّ ُعلُعلمُ ُهُاهل ،ُوأضلَُّهُ اوهُ ُهُ إهل ُُذُ نُاتَّ ُمُ تُ ،ُوخ 
ُهُ وبِص ُُهُ علُسمعُ 

ُرُ عُ ،ُوأُ وأعامهُ ُهُ فأصمَُّ ُذُ ماُبُ ُبعدُ ُاصح ُعنُالنَُّض  ،ُوعاداهُ ُهُ يفُنصيحت ُُهُ لهُجهدُ ُل 

ُعُ وج ُ ُِ ُل  نُملُتُ ُأغَّل ُم  ُنُ مُ ض 
ُلهُالعُ  التيُُهُ تُ وُ دُ وقُ ُهُ إمامُ ُهُ وأفعال ُُهُ يفُأقوال ُُةُ مُ ص 

ُهُ  ُيفُسجنُ ُ-ُداهُ ّبا ُُفهو ُُهُ وإرادت ُُهُ نفس  ُوقلبُ حمبوس  ُُهُ ،
ُعُ ـمُ ـل  َُّلهُ ا

ُرُ مُ  ُنُ يُ ن

ُكُ  ب ُس 
بُ املُ ُهُ 

لهُعنُربُ ُدُ عُ 
ُأُ ُهُ  ُكُ ن مُ ُودُ س  ُُ.وس 

ُ ُاملُ ُفالطريق  ُوص  ُُل  ُاهل ُإىل ُله ُمسدودُ تعاىل ُوقلبُ عنه ُُهُ ، إليهُُالنفوذُ عن

ُ ُ،ُقدُأُ /ومصدودُ ُحمجوب  مُ اس 
ُُ لُ مُ راعًياُمعُاهل ُُمعُالنعامُ ُهُ نفس 

ُواستطاب،ُ

ُ: ُسوًما،ُأُأ سام  ُت سوم  ت هاُأنا،ُإذاُأخرجت هاُإىلُقالُاجلوهري:ُيقال:ُسام تُاملاشية  م  ...ُوأ س  ت  ع  ي:ُر 

ُ)الصحاح:ُ ي  ع  ُُُ(.3/3032ُُالرَّ

ُ:ل م  ُبالتحريك:ُاإلبلُالتيُترعىُبَّلُراعُ »قالُاجلوهري:ُُاهل  ل  ُُ(.3/3837)الصحاح:«ُواهل م 

                                                 
ُ،ُولهُوجه.«بالرضاء»يفُ)ع(:ُُ(ج)ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ(ب)ُ.«الدنيا»يفُ)س(:ُُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ(ه)ُ.«والسامع»يفُ)ع(:ُُ(د)

  (ب/01)ع  

  (أ/76)س  

من يقام عليه  
 احلجة بهذا الالكم

 طوىب هل!

 ا املثل العريبس  مقتب  
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ُيُ قُ لُ  الرَُُّامت 
ُواستُ والبطالةُ ُاحةُ  َُُّلنُ ، ُوالكسلُ ُالعجزُ ُفراش  ُُرُ عُ وُ استُ و، ُطريق 

ُهُ س،ُواستُ يُ قُ الصاد ُُل  ُىدُ ان،ُفذاكُالذيُيُ يُ بطلُ املُ ُطريق 
ُ!بعيدُ ُنُمكانُ مُ 

ُبالُ  ُغُ وإذا ُيفُالنَُّت  ُض  ُتُ ُإنامفُصيحةُ معه ُب 
ُ احلديدُ ُيفُباردُ  ُقدُاتَّ ُرُ طُ بُ ُذُ ،

ُ ُُهُ أهلُ ُ[طُ مُ غُ ]وُاحلق  ُلَُّس  ُإىلُما ـب هُ اًم
 
ُفَّلُيُ ُنُالباطلُ مُ ُي  ُعرُ ويرضاه، نُمُ ُف 

ُاملعرو ُرُ كُ ن والُيُ ُف 
ُفُ اماُوُإالُنُاملنكرُ مُ  ُلُ اخأوُُهُ إرادتُ /ق  ُ.هُ اوهُ ُف 

ُستُ يُ 
ُط  الرَُُّعلُورثةُ ُيل 

ُيُ بطلُ إىلُاملُ ُزُ ،ُويتحيَُّهُ ولسان ُُهُ بقلب ُُهُ وحزب ُُسولُ 

ُليُ االبطَُّ ُفهمُأخص  ُارُ ُ،هُ وأعوان ُُهُ شيعت ُُ، وُ تُ قد
ُنُمُ ىُمُ  ُرش  

ُوتُ ّب   ُم ُ،عُ لَُّض 

ُ ُتُ واس  ُرش   ُُازلُ إىلُمنُف 
 
ُركُ فهوُيُ ُ،عُ لَُّطُ وتُ ُبيُ املقرَُُّتعاىلُاهلُأولياء ُض 

ُيفُميدانُ 

ُُهُ جهلُ  ُوكلَُّاجلاهليُ مع ُبُ ، زُ رَُّام
ُ ُُامليدان ُذلك ُيف أنَُُّنَُّظُ ُعليهم

ُمُ  نُه

ُ!يُ السابقُ 

،ُكيفُواالنقيادُ ُالُلَّلستجابةُ ُ،ة  احلجا  طاهبم لقاِة  ف خ ع  م  ط  م ي  إنا  ه  فهذا وأِثال  

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ  ىئ ﴿ُنمَُّـموأحدهمُ

ُتُ ُ،﴾ں  ُيُ لُ وإذا ُُت  ُآيات  ُوقُ ُعليهم ُرُ اهل، ُهُ رسول ُُةُ سنَُّهعليهمُئت  ،ُ وكَّلم 

ُاإلسَّلمُ  ة  ،ُإنَّـكمُيف»قالوا:ُُ-أصحابهُوأئمَّ ُولناُاحلقيقة  ُونحنُُلكمُالرشيعة  واد 

ُالماينُ ُنعم!ُ.«يفُوادُ 
،ُوحقيقة  ُوالث بور  ل  ي  !ُيفُواديُالو  ُوالغرور  ُالكاذبة 

ُ: ز  ُعلُأصحابه،ُاجلوهريقالُُب را ُأيًضا:ُفاق  ُالرجل  ز  ،ُوب رَّ ُوبيَّن ت ه  يًزا،ُأي:ُأظهرت ه  ُاليشءُت ب  زت  :ُوبرَّ

 ُ(.1/827)الصحاح:ُُُوكذلكُالفرسُإذاُسبقُ

                                                 
 خلتُمنها:ُ)س(.ُ(د)ُُ.«واستهل»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ(ه)ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

 .«الباطلي»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (/ب76)س  

 [446]ابلقرة:  
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ُبُ ُلونُ بط ُاملُ ُنَُّمُ لُ عُ ليُ ُ ُرُ عث ُإذا
ُالقبورُ  ُيف ُوح ُُما ُص  ُالصدُل  ُيف ُورُ ما

ُُنُ واُإليه،ُفعُ ماُصارُ ُعاقبةُ ُماُكانواُعليه،ُوسوءُ ُحقيقةُ  ُيُ ُقريب  ُنكش  الغطاءُ ُف 
ُ،(98)ع

ُنجُ ويُ  ُُ،ُويعلمُ ُالغبارُ ل  ُفُ أُ ُأحدُ ُكل  محارُ ُمُ هُأُ حتتُ ُرس 
 ول الراجزا قبس  مقت   .(99)
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ُ:يُ عنهاُيفُفصلُ ُاملسؤولُ ُيفُهذهُاملسائلُ ُوالكَّلمُ 

 :ح ُُيفُبيانُ  الفصل األول
ُأوُالكراهةُ ُلُهوُالتحريمُ وهُ:هاُيفُالرشيعةُ كمُ 

ُمُ ُبونُ الكاذُ ُفرتونُ املُ ُهُ ،ُأوُماُيقولُ أوُاإلباحةُ  ُ؟والفضيلةُ ُنُاالستحباب 

 :تعاطيُ ُنَُّأُ  الفصل الثاني
ُُهاُعلُوجهُ  جُ واملُ ُواللهوُ ُاللعب 

َّلعُ واخل ُُونُ 
ُةُ 

ُهُ هاُعلُماُيقولُ وتعاطيُ ُ،يشء  
ُمُ /:فرتونُ املُ ُبونُ الكاذُ  ُُوطاعةُ ُاُقربةُ نُأهنَّ ُوطريق 

ُقرُ تُ  ُمُإليه،ُوهُ وصلُ تُ وُ،تعاىلُمُإىلُاهلّب  ُ ُعُ مُ جت   .يشء  ُ–ُمُعليهقلوّب 

ُنتكلمُ ُ ُوتوفيقُ ُبعونُ ُ-ُونحن ُهُ وإمدادُ ُهُ اهل ُكُ ُ-! ُعل نُمُ ُواحدُ ُل 

ُبامُييّسهُاهلُويُ ُيُ الفصلُ  ُهُالفتَُّفإنَُُّ؛بهُفتح  ُ!العليمُ ُاح 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 ُعلُالفصلُالولُوموض ُاملصنف  منهُيفُُعه،ُوملُيبيُمبتدأُاآلخر،ُوظنيُأنُهذاُالتقسيمُكانُنصَّ

فُبهُ ُبأعناقُكَّلمهُالباطحُتِصَّ ال ت  ُوأخذهُكلُمأخذ.ُُبدءُكتابةُالفتوىُوالرسالة،ُفلامُس  الكَّلم 

ُُ(.73)صُُانظرهُُ،وقدُقسمُاملصنفُكَّلمهُعلُهذهُاملسألةُتقسيامُآخر

  (أ/71)س  
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 األول:/ا الفصلفأمَّ

 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی  ﴿:ُفقالُاهلُتعاىل

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث 

ُأُ ُ،﴾مث ُُمجعُ وقد ُأنَُُّالناس  ُالردُ ُالردَُُّعل ُاهلُهو ُكتاب ُُإىل ُهُ إىل إىلُُوالردَُّ،

الرَُّ
ُهُ إليهُيفُحيات ُُهوُالردُ ُسولُ  ُ.هُ مات ُُبعدُ ُهُ ت ُنَّ،ُوإىلُس 

ُتُ وردُ يُ ُأنُ ُيُ املؤمن ُُهُ عبادُ ُهُ سبحانُ ُرُ مُ فأُ  ُما ُرسول ُعُ نازُ ا ُوإىل ُإليه ُفيه ،ُهُ وا

ُأواًلُهُ بُ طُ اوخ ُج ُثُ ُ،اإليامنُ ُبلفظُ ُم ُعُ م ُاإليامنُ ُل  ُالردُ ُآخًرا ُهذا ُيف ،ُرشًطا

ُوجُ يُ ُفاإليامنُ  ،ُويُ عليهمُهذاُالردَُُّب 
نُملُيُ هُ انتفائُ ُيُعندُ نتفُ  فيهُُعُ زُ انتُ ماُُدَُّرُ ،ُفم 

ُملُيكنُمؤمنًا.ُهُ إىلُاهلُورسول ُُهُ هوُوغيُ 

ُهُ قولُ ُ ُُعادُ كيفُأُ ُ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ  ﴿: ُوهوُطاعةُ ُ-ُالفعل 

ُُ-ُالرسولُ  ُرُ مُ أُ ُوإنُ ُاستقَّلاًلُُطاعُ أنهُيُ ُعلُليدلَّ
بهُُرُ مُ ال ُُبامُليسُيفُالقرآنُ 

ُوهن  ُ ىُعامَّ
ُُُليسُيفُالقرآنُ  (100)ه ِعهوِثل   ويت الكتاب  فإنه أ  ُ؛عنهُالنهي 

،ُوملُيُ 
ُدُ عُ 

ُ ُلُ عُ بلُج ُُ،مرُ أوَلُال ُُيفُطاعةُ ُالفعل  ُوتُ مُ هاُض  بُ نًا
الرًَُُّعاُلطاعةُ 

ُإنامفإهنمُُ؛سولُ 

ُبهُوهن  ُُرُ مُ واُبامُأُ رُ مُ إذاُأُ ُ:الرسولُ ُتبًعاُلطاعةُ ُونُ طاعُ يُ  ُ وىُعنه،ُُهن  ُواُعامَّ ُالُجت  ُب 

ُُاستقَّلاًلُُمهُ طاعتُ  ُعنه.ُونُ هُ ن بهُويُ /ونُ رُ مُ أُ ماُيُ ُيفُكل 

ُقُ يُ ُوملُ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  ﴿قال:ُُمثُ  وإىلُالرَُّ»ُ:ل 
ُ؛«سولُ 

ُبأنَُّ ُرُ ُإعَّلًما ُرُ ُدَُّما ُرُ هُ إىلُرسول ُُدَُّإىلُاهلُفقد ُوما ُرُ ُهُ إىلُرسول ُُدَُّ، إليهُُدَُّفقد

                                                 

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)

  (ب/71)س  

طاعة الرسول  
 واتباعه يف القرآن

  (أ/08)ع  

  [35]النساء:  

 مل!أتـ

 يف حديث املقدامكما 
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ُهُ مُ كُ فهوُح ُُهُ بهُرسولُ ُمُ كُ ،ُوماُح ُهُ بهُرسولُ ُمُ كُ بهُفقدُح ُُمُ كُ ماُح ُُنَُّ،ُوأُ تعاىل

ُ.وتعاىلُسبحانه

ُ ُيُ ُ﴾جئ حئ مئ ىئ  ﴿وقال: ُتُ ُدقيق  ُمُ عُ وهذا ُاملسلمُ ُعُ زُ انما ُونُ فيه

ُهوجليل   ُدونُ ُ،ُالُيص  ُُشيًئا
 
ُفُ يشء ن، ُيفُرشائعُ ُأنَُُّظنَُُّم  ُدونُ ُاإلسَّلمُ ُهذا

ُ ُأعاملُ اإليامنُ ُحقائق  ُويف ،ُُ ُُأعاملُ ُدونُ ُاجلوارح  هاُوأذواقُ ُالقلوب 

ُفروعُ ومواجيدُ  ُيف ُأو ُُأصولهُ ُدونُ ُالدينُ ُها، ُُوباب 
 
ُُالسامء ُوالصفات 

ُفقُ-والتوحيدُ  ُرُ دُخ  مُ ُعنُج 
ُوجُ  ُوإيامًنا.ُلاًمُوعمًَّلُعُ ُاآليةُ ُب 

ُُةُ عامَُُّعليهُوسلمُتعاىلُصلُاهلُهُ بلُكامُأنُرسالتُ  ُمكلَُُّإىلُكل  ُُف  ُيفُكل 

ُ ُعامَُّوقت  ُفهي ُُةُ ، ُكل  ُمُ كُ ح ُُيف
ُأحكمُ  ُهُ حقائقُ ُ،هُ وفروعُ ُهُ أصول ُُ:الدينُ ُمُ ان

ُُ.هُ ورشائعُ 

ُأُ  ن ُفم  ُرُ خ  كُ ح ُُج 
ُمُ  ُأحكاًم ُعمومُ ُينُ الدُمُ ان ُكمُهُ رسالت ُُعن ُ/نفهو

ُأُ  ُرُ خ  ُج 
ُمُ  ُعليه ُاملكلَُّحمكوًما ُعمومُ ُيُ فُ ن ُالبطَّلنُ هُ رسالت ُُعن ُيف ُفهذا ،ُ

ُ!كهذا

 ُُاهلُوقال ڱ ڱ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿تعاىل:

ُعُ فجُ ﴾ڱ ُمُ ُهُ رمحتُ ُل  ُةًُقُ لَُّعُ هلم
ُج ُهُ رسول ُُبطاعةُ  ُكام ُعُ ، ُُل  ُوالفوزُ ُالفَّلح 

ُيفُقولهلَُّعُ مُ  ُّبا ُتعاىلًُقا ی ی ی ی جئ حئ  ىئ ىئ ىئ ﴿:

ُ.﴾مئ

                                                 
 .«عمل»يفُ)ع(:ُُ( أ)

  [36]انلور: 

  (/ب08)ع  

  [34]انلور: 
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  ُُوأ ُ خ  ُُأنَُُّوتعاىلُسبحانهُب  عليهم،ُُمُ عُ ن همُاملُ ُهُ رسول ُُوطاعةُ ُهُ ت ُطاعُ ُأهل 

ُوهذاُيُ  ُغيُ ُُأنَُّقتض  ُُهمُهمُأهل  ُُالغضب  ڃ چ چ  ﴿،ُفقالُتعاىل:َُّللُ والضَّ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ /چ چ ڇ ڇ

ُفأُ ُ﴾ک کک گ گ گ ُڑ ک  ڈ ژ ژ ڑ ُ خ  ُأنَُُّب 

ُ ُمُ عُ ن املُ ُرافقةُ مُ  ُحت  ُال ُعليهم ُص  ُأطاعُ ُإالُل  ُوأنَُّهُ رسولُ ُأطاعُ وُهُ ملن ذلكُهوُُ،

ُ نُوعندُ ُهُ أينُيعلُ ُ،ُوهوُعليمُ نُاهلُتعاىلمُ ُالفضل  ُُهُ يضعُ ُم  ُبه.ُهُ ويص 

 ُ:ے ے  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿وقالُتعاىل

 .﴾ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

 ُ ُماُالنَُّوكل  ُ ُ،لنفوسلىُاُهوًُإمَُّ،ُوللرسولُ ُاُطاعةُ فيهُفإمَُُّاس  ُر ُالُي  عنُُج 

ُينُ المرُ  ې ى ﴿،ُقالُتعاىل:ُنفسُ ىُلألفهوُهوًُُللرسولُ ُماُليسُبطاعةُ ُ،ُوكل 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ُ.﴾ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

ُيُ  نُالقومُ ُهؤالءُأنَُُّمُ لُ عُ وّبذا ُفيهُُلنَُُّ؛مهُ لهوائُ ُاسُ النَُّبعُ تُ أُ ُم  ُهم ما

،ُوقدُرُ عُ بُ تَُّىُمُ هوًُُدُ فهوُجمرَُّ،ُللرسولُ ُليسُطاعةًُ
ُوُ  عليهُتعاىلُصلُاهلُُعنهُي 

 ه  ِ   ث  َّل  ث  و   ات  ي  ج  ن  ِ   ث  َّل  ث  »أنهُقال:ُُوسلم
اىل ع  ت  ى اهلل و  ق  ت   :ات  ي  ج  ن  ال  ف   :ات  ك  ل 

 ي  ن  َّل  الع  و    الِِِّ ف  
 ك  و   ،ة 

 و   ر  ق  ف الف   د  ص  الق  و   ،اض  الرِ و   ب  ض  ف الغ   ِق احل   ة  م  ل 
 .ىن  الغ 

 ه  ال  و  
ِ  وً ه  و   ،اع  ط  ِ   ح  ش   :ات  ك  ل  َ  ذ   ِل ك   اب  ج  إع  و   ،بع  تا ى   ي  أ  ر  ب   ي  أ  ي 

ُ.(101)«ه 

  [14-65]النساء: 

  [17-14]األحزاب:  

 أهل اهلوى

  (أ/78)س  

  [34]القصص: 

 حسن 
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داهمُبهُعنُهُ داهُالذيُهُ ُباعُ املؤمنيُباتُ ُهُ وعبادُ ُهُ رسولُ ُوقدُأغنىُاهل 

ُ
 
ُم،ُوأُ هُ باعُأهوائُ عنُاتُ ُى،ُوهن  ُونُ علمُ الذينُالُيُ ُأهواء ُ خ  ُ[اون غُ يُ ُلن]مُأهنُب 

هُ عُ بُ نُاتَُّمَُّع
نُاتََُُّلُ أنهُوُ ُخبُ هم،ُوأُ هُوبين بين /املواالةُ ُعُ طُ نُاهلُشيًئا،ُوقُ مُمُ  قاهُم 

ڱ ڱ ں ں ڻ /ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿قالُتعاىل:ُفداه،ُهُ ُبعُ واتَُّ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ُڻ ڻ ڻ ۀ

ُ.﴾ڭ ڭ ڭ 

ُوأتباعُ رسولُ ُوتعاىلُسبحانهُرُ مُ وأُ  ُيُ ه ُأن عُ دُ ه
ُبصيةُ  ُعل ُإليه ُفقال:ُُوا

ُ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  ﴿ ُونُ عُ املبتدُ ُهؤالءو،
،ُإىلُالشيطانُ ُعاةُ نُالدُ بلُهمُمُ ُ،إىلُاهل،ُوليسواُعلُبصيةُ ُعاةُ نُالدُ ليسواُمُ 
ُإىلُماُيُ ُونُ عُ دُ يُ ُ،هُ وحزب ُُهُ نُجندُ وهمُمُ  س 

نُدُ عُ ابه،ُويُ ورسولُ ُاهل ُطُ خُ  ُضاهُ رُ ُم 

ُرُ قُ ويُ  ُب 
ُهُ نُسخط ُمُ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿:ُتعاىلُهُ نُقول ُمُ ُ،ُفلهمُنصيب 

ُ.﴾ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

                                                 
 .«ورسوله»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«الُيغنون»يفُ)س(:ُُ( ب)

 .«ي سخطه»يفُ)س(:ُُ( ج)

 أهل اهلدى

  داعة إىل اهلل
 ىلع بصرية

 داعة إىل الشيطان

  (أ/05)ع  

  (ب/78)س  

  [75-78]اجلاثية: 

  [748]يوسف:  

  [44]انلجم: 
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 َُُّالر ُإليه ُدعا ُوما ُوسلمُُتعاىلُصلُاهلُسول  ُُهوُحياةُ فعليه ،ُالقلوب 

ُونورُ النفوسُ ُونجاةُ  ُيُ ُ،البصائرُ ُ، ُُدعووما ُفهوُموت  ُخمالفوه ُُإليه ،ُالقلوب 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿تعاىل:ُُقال،ُىُالبصائرُ مُ ،ُوعُ النفوسُ ُوهَّلكُ 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ۅ ۅ ۉ ۉ ېې

ُ.﴾وئ

ُكيفُأُ ُ ُ خ  ُُبيُ ُهُ عنُحيلولت ُُب 
 
لهُُباالستجابةُ ُهُ أمرُ ُبعدُ ُهُ وقلب ُُاملرء

ُ هُ ولرسول ُ ُكيفُجت  ُالمرُ ُيفُضمنُ ُدُ ، ُتركُ ُأنَُُّواخلبُ ُهذا ن لهُُاالستجابةُ ُم 

ُاحُهُ ولرسول ُ رُ لهُعلُتُ ُوبةًُعقُ؛هُ قلب ُُهُوبيُ بين ُل 
يُ ُتعاىلهُفإنَُُّ؛االستجابةُ ُكُ 

ُعاقُ  ُب 

ُ ُعنُهُ ت ُبإزاغُ ُالقلوب  ُزاغُ ها ُكام ُثانًيا ُداها ُأواًلُُت  ُُ:هيُعنه ى ﴿قالُتعاىل:

ُ،﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ﴿وقال:ُ،ُ﴾ائ ائ ەئ ەئوئ 

ُ ُُ،﴾ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ  ﴿وقال: ُفِص   ُُف  دىُثانًياُعنُاهل ُ/مقلوّب 

ُ.همُأواًلُإذُجاءُدُ عُ اُانِصفواُعنهُبُ ـمَُّـل

 َُُّحذ ُوقد نُخُتعاىلر ُلُ ام  ُهُ وعقل ُُهُ يفُقلب ُُالفتنةُ ُبإصابةُ ُهُ رسول ُُرُ مُ أُ ُف 

ُوإصابةُ هُ ودين ُ ،ُُ ُإمَُُّالليمُ ُالعذاب  له،
ُيفُاآلخرةُ  ُواآلخرةُ ُا فقالُ،أوُيفُالدنيا

ُ،﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿:ُتعاىل

ُغيُ ُوأُقالُسفيانُ  ُ»:ُهُمنُالسلف  ُ.(102)«الكفرُ ُهيُإنامُ !فتنةُوأي 

ُُُُعَّلمةُالرتقيم ُ.اُللمعنىتوجيهًُُ؛كذاُوضعت 

                                                 

ُ.«و»يفُ)ع(:ُُ(ب)ُُُ.ُ«يدعوه»يفُ)س(:ُُ( أ)

 (.30/397،ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُيفُجمموعُالفتاوىُ)«من»يفُ)س(:ُُ(ج)

  [3]الصف:    

  (أ/75)س  

متابعة الرسول 
 وعقوبة خمالفته  

 نآيف القر
 

  [774]األنعام:     
  [741]اتلوبة:    

  [40]األنفال:  

  [64]انلور:    
 لم أقف عليه

 ن سفيانع
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  ُُأُ ُخبُ وأ ُُنَُّسبحانه ُتوىلَّ ن ُطاعةُ ُم  ُالبُ ُهُ رسول ُُعن ُهُ يصيبُ ُأنُ ُدَُّفإنه
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿،ُفقالُتعاىل:ُهُ نُطاعت ُعُيهُ تولُ ُرُ دُ بقُ ُوقارعةُ ُبمصيبةُ 

ُ.﴾/ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

  ُُأ ُباتباعُ ُاهل ُُرُ مُ وقد ُنصبُ ُهُ صاط ُُتعاىل ُهُ الذي
ُوجعلُ هُ لوليائُ  ُهُ ،

ُُباعُ ىُعنُاتُ ،ُوهن  ُهُ إليهُوإىلُجنت ُُوصًَّلُمُ  ُواهُ ماُس 
ُمُ  چ  ﴿،ُفقالُتعاىل:ُبلُ نُالس 

چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ 

ُ.﴾ڈ ژ ژ ڑ

ُُتعاىلُريضُاهلُمسعودُ ُاهلُبنُ ُقالُعبدُ  ُعنه:ُخ  ُلناُرسول  ُصلُاهلُاهلُطَّ

ُُعليهُوسلمُعاىلت ُُث مُ،«اهلل ل  ي  ب  ا س  ذ  ه  »ط اُوقال:ُخ  وعنُُهُ خطوًطاُعنُيمين ُُطَُّخ 

ُُث مُ،هُ يسارُ   ه  »قال:
  ل  ي  ب  س   ِل  ك  ّل  ع   ،ل  ب  س   ه  ذ 

ُأُ رُ قُ ُث مُ،«يه  ل  و إ  ع  د  ي   ان  ط  ي  ا ش  ه  ن  ِ 

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿:ُتعاىلُهقولُ 

ُ.(103)اآليةُ﴾ڎڎ 

ُوأُ  ُ خ  ُُب  ُُأنَُُّعليهُوسلمتعاىلُصلُاهلُُاهلُرسول  ُهُ ليسُعليهُأمرُ ُعملُ ُكلَّ

ُهُ علُفاعلُ ُمردودُ /فهو ُهُ يدُ زُ والُيُ ُ،هُ وجهُ ُبهُ،ُمضوب 
ًدا،ُكامُعُ بُ ُإالنُاهلُمُ 

ُبُ ثُ  ُُت  ُُيفُصحيح  ُأنَُُّمسَّلالوُالصَّلةُعليهُعنهمسلم ُقال: ن  »ه  ع   ِ 
 ًَّل م  ع   ل  م 

 ي  ل  ع   س  ي  ل  
َ  ه  ا ف  ن  ر  ِ  أ   ه  «د  و 

ُ.(104ق)

 ي  ل  ع   س  ي  ل   ل  م  ع   ل  ك  »:ُآخرُ ُويفُلفظُ 
«د  َ   و  ه  ا ف  ن  ر  ِ  أ   ه 

ُ.(105ق)

                                                 
 ههاُعلُالفاعلية.،ُووج«مصيبة»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( ج)

  [734]األنعام:    

 حسن

، متفق عليه
 واللفظ ملسلم

  (/ب05)ع  

  (/ب75)س  

متابعة الرسول 
 وعقوبة خمالفته

 يف السنة 

  [05]املائدة: 

 لم أقف عليه
 بهذا اللفظ 
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ُأُ  ُوقد ُ خ  ُعُ ج ُُتعاىلاهلُُنَُّأُ ُعليهُوسلمُتعاىلُصلُاهلُب  ُُةُ لَُّالذُ ُل  ُغارُ والصَّ

نُخ ُلُ اعلُم  هُ أمرُ ُف 
ُ،حبانُ ُوابنُ ُيُاحلاكمُ وصحيحُ ُأمحدُ ُاإلمامُ ُ،ُففيُمسندُ 

ُمُ  ُتعاىلُريضُاهلُُعمرُ ُاهلُبنُ ُعبدُ ُنُحديث  اهلُصلُُعنهامُقال:ُقالُرسول 

ُتعاىلُاهلُ  ب  »عليهُوسلم:
اىل ع  ت   اهلل  د  ب  ع  ي   حتاى ؛اعة  السا  ي  د  ي   ني   ب   ف  ي  السا ب   ت  ث  ع 

 ج  و   ،ه  ل   ك  ي   ش   َ   ه  د  ح  و  
 َ   ِل ظ   ت  ي ت   ق  ز  َ   ل  ع 

 
 ج  و   ،يحم 

َ  غ  صا وال ة  لا الِذ  ل  ع   ّل  ع   ا

ن     و  ه  ف   م  و  ق  ب   ه  با ش  ت   ن  ِ  و   ،ير  ِ  أ   ف  ال  خ   ِ 
«م  ه  ن  ِ 

(106).ُ

ُجامعُ  ومُ ُالرتمذي ُُويف
ُُأمحدُ ُاإلمامُ ُسندُ  ُالعُ وغيه  ُعن ُبنُ ُضُ ابرُ ا،

ُظُ عُ قال:ُوُ ُةُ يُ رُ اس ُفُ رُ ،ُذُ بليغةًُُموعظةًُُعليهُوسلمتعاىلُاهلُصلُاهلُُناُرسول  ُت 

ُالعيونُ  ُلُ جُ وُ ،ُوُ منها ُُت  ُالقلوب  ُُ؛منها ُفقالُقائل  ُكأهناُموعظةُ ُ،اهلُ:ُياُرسول 

 و  أ  »قال:ُُ؟إليناُدُ هُ عُ فامذاُتُ ُ؛عُ ودُ مُ 
؛اع  الطا و   عم  السا ى اهلل و  و  ق  ت  ب   م  ك  ي  ص  ن   ه  إنا ف   ة   ِ 

 ي  
 ع  ب   م  ك  ن  ِ   ش  ع 

 نا س  ب   م  ك  ي  ل  ع  ًّيا، ف  ث  ًفا ك  َّل  ت  ى اخ  ّي   س  ف   يد 
 نا س  ي، و  ت 

 اء  ف  ل  ال   ة 

 ه  ال   ين  د  اش  الرا 
  ني  يِ د 

 ع  ب   ن  ِ 
 م  اك  يا إ  ، و  ذ  واج  النا ا ب  يه  ل  وا ع  ض  ا، وع  هب   وا ك  سا ت    ،يد 

َ  ِ  اَل   ات  ث  د  حم   و    ث  د  حم    لا ك   إنا ف   !و
 ع  د  ب   لا ك  و   ،ة  ع  د  ب   ة 

 .(107ق)«لة  َّل  ض   ة 

                                                 
 ،ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُيفُمصادرُالتخريج.«عمرو»يفُ)س(:ُُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)ع(،ُوبهُرواية.ُ( ب)

ومعناه  ضعيف
 صحيح ثابت

 صحيح
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ُرُ إذاُعُ  ُ:يُ نُوجهُ مُ ُعنهاُولُ ؤاملسُألةُ يفُهذهُاملسُهذاُفالكَّلمُ ُف 

  ُُم ُ./لُ فصَّ

 ُُ ُ.لُ مُ وجم 

ِا  ُهذاُل  جم  ا ال  أ ُالوجهُ /السامعُ ُفهوُأنَّ ُُعلُهذا ُالُيبيحُ حرامُ ُقبيح  ُهُ ،

ُاملسلمُ مُ ُأحدُ  ُيُ يُ ن ُوال ُمُ ُإالُهُ ن حس ُستُ ، ُخ  ُابلُ جُ ُعُ لُ ن ُُب 
 
عنُُوالدينُ ُاحلياء

ُوعبادُ هُهُودين ورسولُ ُاهل ُرُ هُ ا،ُوجهُ وجهُ  ُ.هُبالقبيح 

ُُوسامعُ  مُ ُهُ قبحُ ُهذهُالمورُ ُعلُمثلُ ُمشتمل 
ُُحتَّى،ُاسُ النَُّرُ طُ يفُف ُُرٌُّستقُ  إنَّ

ُ عُ ليُ ُارُ الكفَُّ ُهم.ودين ُيُ بهُاملسلمُ ُونُ ي 

ُُ!نعم ُءُ آربُ ُاإلسَّلمُ ُودينُ ُيُ املسلمُ ُخواص 
ُالسامعُ مُ  ُهذا ُكمُُن الذي

ُح ُ ُص  ب ُُل 
ُ:والصبيانُ ُواحلريمُ ُنُ ديوالُيفُالعقلُ ُنُمفسدةُ مُ ُهُ 

 ُفُ أُ ُفكم ُدُ س 
ُ،ُوأُ نُدينُ مُ  ُمُ ُمات  ح ُ،ُوأُ ةُ نَّنُس 

 !وبدعةُ ُنُفجورُ ياُمُ 

ُُ(:ُ»17قالُاملصنفُمنُقبلُ)ص ُ
ُعنهاُيفُفصل ي 

ُاملسؤول  ُيفُهذهُاملسائل  فهلُأضبُ«.ُ...الكَّلم 

ُ ُيذكر ُمل ُأنه ُالسيام ُالول ُالتقسيم ُهذا ُصاحةُعن ُالثاين ُوُالفصل ُالثاينُ، ُالتقسيم ُهذا اعتمد

ُُ)الوجهي(ُالسيامُأنهُقدُأتىُبهُعلُوجهه،ُأمُأنُاجلهةُمنفكة؟ُاحتامالن.

                                                 

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

 .«يعيون»يفُ)ع(:ُُ( ج)

السماع قبح هذا 
 وحرمته

 مفاسد 
 هذا السماع

  (أ/34)ع  

  (أ/44)س  
 الوجه املجمل
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 هُ ُوكم
ُمُ دُ 

ُمُ  ُمُ به ن
ُوبُ هُ ورسول ُُتعاىلُاهلُرضاةُ  ُن ُ، ُي 

ُمُ  ُمساخط ُبه ُهُ ن

ُ ُ.هُ رسول ُُطُ ومساخ 

  ُُلُ ج ُُم  ك  و !إالُاهل ُوالُإله ُب 
ُ،ُوأُ نُرشكُ مُ  ُ.نُتوحيدُ ىُمُ فُ خ 

 ُتُ نُفُ هُمُ فيُوكم ُرُ لطُ ُح 
ُالشيطانُ ُق  ُ!وعنُاإليامنُ ُتعاىلُاهلُعنُسبيلُ ُدُ ،ُوص 

 ُب ُنُ أُ ُوكم ُُبهُت  ُالقلب  نُيف ُُم  ُوغُ نفاق  ُرُ ، ُس 
ُمُ  ُعداوةُ فيه اهلُُلدينُ ُن

ُ ُاقوش  ُ!ق 

 عُ ]ُوكم
ف  ُسهُ ،ُوتُ مُ ارواحل ُُىنللزُ ُنُرقيةُ مُ ُ[بهُر  ُبهُمُ ُل  إىلُماُُنُطريق 

ُهُ هُ رُ كُ 
ُ!صُواآلثامُ نُاملعااهلُمُ 

 ُرَُّقُ ُوكم ُت 
ُح ُرَُّ،ُوتقنُعيونُ مُ ُهُ وحزب ُُبهُللشيطانُ  ُُت 

 
ُهُ اهلُوحزب ُُبهُلولياء

ُ!ونُ فُ نُج ُمُ 

 ُمالُ ُوكم ُ.اعليهُهُ ورسولُ ُتعاىلُاهل ُهُ مُ إىلُماُحرَُُّباعُ بهُالطُ ُت 

 ُُوكم س 
ُرُ كُ  ُُت  ُبُ رُ فعُ ُبهُالنفوس  ُمُ باملحارُ ُدت  ُقُ ُ،ُوانقادت  ً ُ!إليهااّس 

ُ ُُنَُّأُ ُونُ علمُ يُ ُهُ نُأهلُ مُ ُاخلبةُ ُوأرباب  ُُالسامعُ ُرُ كُ س  ُمُ ُأعظمُ ُلألرواح  ُرُ كُ نُس 

ُُوالنفوسُ ُالبدانُ  ُُبرشب  اح  ُُنَُّ،ُوأُ الرَّ ُُرُ كُ س  يُ ُالرشاب 
ُفُ  ُُهُ صاحبُ ُيق  ،ُعنُقريب 

ُ ُنُ إذاُتكَُُّالسامعُ ُرُ كُ وس 
ُمُ  ُُهنمُ ُةُ فاقملُيبقُهلاُيفُاإلُنُالروح  ُ.نصيب 

                                                 

 .«يستفيق»يفُ)س(:ُ)د(ُُُُ.«وقعُفيه»يفُ)س(:ُُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ(ه)ُُ.«تسهليو»)ع(:ُُيفُ( ب)

 ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

 سكر السماع
 وسكر الرشاب

 مفاسد 
 هذا السماع
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ُسألُ  ُفلو ُُعُ باالطُ /ت  ُخ  ُالذي ُثُ نَُّما الرُ ُةُ ورُ كُ وذُ ها،
ُأُ ُجالُ  ُالذي ُ،هاثُ نَُّما

ُلقالُ  ُُ:ت  ُ.يهُ اعيُإىلُذلكُومنادُ ،ُوالدَُّيهُ وحادُ ُالزنىُفإنهُرقيةُ ُ؛السامعُ ُلُ س 

 هذاُولوُ ُُُالقرآنُ ُاستامعُ ُل  ق  ث  إالُُنُاملفاسدُ ملُيكنُفيهُم ُ،هُ أهلُ ُعلُقلوب 

ُرُ إذاُقُ ُه  واستطالت   ُدُ يُ ُبيُ ُئ  ُي 
َ  ُ،مهُ سامعُ  ُُهُ علُآيات ُُمه  وِرو ُوعُ ص  ُ،مياًناام 

ُ ُيص  ُمل ُُل  ُذوق  ُمنه ُوُ ُهلم ُحَّلوةُ ُدُ ج ُوال ُوال ُأكثرُ ُيصغ  بل وَ ي  ،

ُكثيُ ُينُ احلاض ُ ُُأو ُإليه، ُهُ معانيُ ُون  م  فهوَ ي  منهم ُون  وَ يغض  ،

 ُ ُ!هُ تَّلوت ُُمُعندُ أصوات 

ُُالشيطاينُ ُفإذاُجاءُالسامعُ  ُخ  ُعُ ش  ُُت  ُأُ دُ ،ُوهُ منهمُالصوات  ُُت   ،ُاحلركات 

ُودارُ  ُ/ت  ُرُ الطَُُّعليهمُكؤوس  ج ُوالوُ ُب 
ُُحينئذُ ُاد،ُوح ُدُ  ُُحاديُالرواح  ُإىلُحمل 

ُُالّسورُ  ُ.والفراح 

ُ:الُهلُ،فلغيُاهل

ُتُ ُنُعيونُ مُ ُكم - ُكُ س  ُرُ غُ ُب  ُتُ ُمدامعُ ُب  ُفُ مل ُض 
ُ]علُسامعُ ُمنهاُبقطرةُ 

ُ!القرآنُ 

ُنُزفرمُ ُوكم - ُيتصاعُ ُاعدةُ صمتُنفاسُ وأُمرتددةُ ُات  ُفُ نُ ُمنها[ُدُ مل ُس 

ُ!محنُ الرَُُّكَّلمُ ُتَّلوةُ ُعندُ 

ُمُ ُوكم - ج ُووُ ُنُشوق 
ُُدُ  ُُوهليب 

 
ُُذكرُ ُعندُ ُمنهُيشءُ ُدُ وج ُالُيُ ُأحشاء ُرب 

 !يُ بطلُ املُ ُسامعُ ُإالُعندُ ُكُ ويتحرَُُّورُ ثُ والُيُ ُ،يُ العامل ُ

ُُُُُُفاسدُإالُكذاُوكذاُلكفى.حمذوف،ُوالتقدير:ُلوُملُيكنُفيهُمنُامل«ُلو»جواب

                                                 
 .«ُيقومون»يفُ)س(:ُُ(ج)ُُ.«وذكور»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُسقطُمن:ُ)س(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ(د)ُُ«.بل»بعدهاُيفُ)ع(:ُُ( ب)

من أعظم مفاسده 
 ثقل القرآن ىلع قلوبهم

 

  (/ب34)ع  

  (/ب44)س  

 حاهلم عند 
 السماع الشيطاين
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ُ:(108)عللمصنف

  ت  
ـ اب  ت ـالك   ل  ـي  وا َ خ  ق  ر  ط  أ  ف  ُةً ف 

ُ

ـــك  ل  ُ** ـــإ   ه  نا ـــ اق  ر  ط  ـــَ   اه  س   يه 

ُ  واص  اق  ر  ت   اب  ب  الذ  ك  ف   اء  ن  ى الغ  ت  أ  و  

 

ــ اللهَوَ ُ**  ِ  َ ــق  ا  ــوا َل   ص   اللهَ ل  ج 

 و   ف  د   
ـــز  ِ   ِ  َ ـــغ  ن  و   ا ـــ ة  م   د  اه  ش 

 

ــم  ف  ُ** َ  ت  ــأ  ى  ــع   ت  ي  ــَّل  م  ب   ةً اد  ب   يه 

ـث    َ  ما ـلـ م  ه  ي  ل ـع   اب  ت ـالك   ل  ق    
 او  أ 

 

ــــي  ق  ت  ُ** ــــ ه  د  ي   و  أ  ب 
 ِ ــــو   ر  ا  و  ن 

 ياه 

  د  ع  ب   م  ه  ي  ل  ع   فا خ   ص  ق  الرا و   
 ان  الغ 

 

ــُ** ــ ًَّل ا بــاط  ي  ــباَل   ق  َ   د  ق   ب  ش 
 اه 

ــ  ــا أ  ي  ــ ةً ِا ــِ    ان  ا خ 
ــد  ــحم    ن  ي   د  ما

 

ــج  و  ُ** ــل  ى ع  ن   ي 
ِ   ه  ــو َا  ه  لا ــإ  (109)ي ه 

ُُهذاُالسامعُ ُفمفاسدُ ُ  نُمُ ُأكثرُ ُوالديانُ /والنفوسُ ُيفُالقلوب 

ُُأنُ  ُ!دُ ّباُالعُ ُيطُ ي 

ُدينُ ُنسبةُ ُ:ىب   الك   اهية  ى والدا م  ظ  الع   والصيبة   ُإىل الرَُُّذلك
ُُسولُ 

ُ هُأُ هُ عُ ورش   ُُعُ فُ ،ُورُ هُ قُ لُ طُ هلمُوأُ ُهُ ،ُوأباح ُهُ ت ُيفُذلكُلمَُُّنُ ذُ ،ُوأنَّ ُهُ عنُفاعلُ ُاحلرج 

دَُّاضاملُ ُعلُهذهُاملفاسدُ ُهُ معُاشتامل ُ
ُ!هُ ودين ُُهُ لرشعُ ُةُ 

هُ ُاعتقادُ ُ:د  ش  وأ  ُة  ن هذه البليا ِ   وأعظم   ُتقرَُّيُ ُةُ بُ رُ قُ ُأنَّ ُودينُ ُ،بهُإىلُاهلُب 

ُفيهُاهل ُدانُ يُ  ُوأنَّ ُُدنمُ ُبه، ُُصَّلح  ُُالقلوب  ُوعامرت  العليَُُّبالحوالُ ا
ُةُ 

ُ الزكيَُُّوالصفات 
ُُةُ  ُي  ُُهُ علُ ما ُوقراءةُ ُ،الليلُ ُكقيامُ ُ:نُالنوافلُ مُ ُنُكثيُ مُ ُأفضل 

ُالقرآنُ  ُقرُ ماُيُ ُ،ُوطلب  ُُ،ُوالعملُ النافعُ ُنُالعلمُ مُ ُتعاىلُإىلُاهلُب  ُ!الصالح 

                                                 

 ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

 ُ.«منُاجل»إالُأنُتقرأُبوصلُاهلمزة:ُ ،ُوالوزنُالُيتمله،«منُأجل»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُ،ُعلُأنهُتييزُلفعلُالتفضيل.«اعتقاًدا»يفُ)ع(:ُُ( ج)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ(د)

 ابن القيم/اكمل

 زعمهم أن 
 الرسول أباحه

 م  أنه اعتقاده
 قربة وطاعة

  (أ/47)س  
  وباجلملة

 ابن القيم/ اكمل 



 
 

49 
 الرد اجململ

ُُرُ تأثُ ُأنَُُّاعتقادُ ُ:وِصيبةً  ةً بليا  ه  لِ ن هذا ك  ِ   وأعظم   وأقوىُُأسعُ ُبهُالقلوب 
ُتأثُ مُ  ُبالقرآنُ رُ ن ُوأنَُّها ُيكونُ ، ُقد ُمُ ُأنفعُ ُللعبدُ ُه ُوأنَُّالقرآنُ ُسامعُ ن ُهُ فتحُ ُ،

ُ ُمُ ُوأقوىُأعجل  ُ.(110)متعددةُ ُنُوجوهُ مُ ُالقرآنُ ُنُفتح 

  َ ُأنَُُّب  ي  وَ 
ُمُ  ُهذا ُالنفاق  ُأنُ ُن ُهُ تُ بُ الذي

ُُناءُ الغُ  ُالقلب  ُقالُُ؛يف ُكام ُفإنه

ُنب ُيُ ُناءُ الغُ »:ُمسعودُ ُاهلُبنُ ُعبدُ  ُُت  ُُالنفاق  ُنب ُكامُيُ ُيفُالقلب  ُقُ البُ ُاملاءُ ُت  «ل 
ُ،(111ق)

ُ ُُوأي  ُُنفاق  ُُفوق  ُ!هذاُالنفاق 

  َ ُُأنَُُّب  ي  وَ  ُحرَُّاملُ ُارتكاب  ُالعُ ُمات  ُبتحريمُ ُمُ لُ مع ُأسهل  ُوأسلمُ ُها

ُمُ /عاقبةًُ ُالوجهُ نُارتكاّب  ُُ؛اُعلُهذا ُهذا ِ  ُ،نُ ديللُب  ل  ق  فإنَّ ُلرسولُ ُة  شاقا و

ُ ُيُ العامل ُُرب  و،
ُُباع  اتِ  ه ُيُ املؤمن ُُُسبيلُ لغي  ُتعاىل: ُقال ُوقد ڦ ڦ ﴿،

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ُ.﴾ڇڇ ڇ ڍ

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

ُ.ُواملثبتُمنُ)ع(«يفُاملاء»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُ.«وأين»يفُ)س(:ُُ( ج)

ُ،ُعلُفكُالدغام.«ومشاققة»يفُ)س(:ُُ( د)

ُ.«أو»يفُ)س(:ُُ(ه)

اعتقادهم تأثر 
القلوب به أكرث 

 من القرآن

  (أ/37)ع  

  [773]النساء: 

 قول الغزايل

ارتكاب املحرمات 
مع العلم بتحريمها 
 أسهل من فعلهم
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿قالُاهلُتعاىل:ُ

ُكمُ فقدُأُ ُ،﴾ڌ ڌڎ  ُ:نُ ديلناُالُتعاىلُاهل ُل 

   ب   انر  ِ  فيم أ 
ُفريضةُ مُ ُ:ه  ُُوفضيلةُ ُن ُُ،وندب  ُُوكل  ُيُ ُسبب  ُُنال  ُصَّلح  ُبه

ُ ُ.نُ ديوالُالقلب 

   ُنُكُ مُ ُ:عنه اناوفيم ن ُمُ رَُّوحم ُ/مكروهُ ُل  ُُ،ُوكل  ُفساًداُيفُرُ ؤثُ يُ ُسبب  ُالقلب 

ُ.نُ ديوال

 ُالسامعُ ُ:(112م)فإذا قال القائل ُُهذا ُاملُ ُاملصطلح  ُدُ حُ عليه ُث 
ُمُ  نُهو

ُتُ الذيُُنُ ديال ُلُ ص  ُُح  ُطُ لُ وتُ ُعليهُالقلوب  ُرُ وتُ ُف  ُ.اههاُوحبُ دُ ج ُمنهاُوُ ُورُ ثُ ويُ ُ،ق 

   ُدَُّالبُ ُ،ينُ أمرُ ُأحدُ ُه  ِ  ز  ل
ُ:هانُأحدُ لهُمُ 

 َُُّتعاىلُُاهل ُيكونُ ُنُ اُأُ إم ُُهُ لرسول ُُهُ عُ رش   ُمُ كُ أُ ُحيث  ُالرَُُّهُ لُ عُ ففُ ُ؛هُ لهُدين ُل  ،ُسول 

ُ ُدُ عليه،ُونُ ُوحضَّ ُقرُ سبًباُيُ ُكُ رتُ فإنَّهُملُيُ ُ؛هُودعاهمُإليهتُ أمَُُّب  ُإىلُاهلمُّب 

ُويُ ُتعاىل ُُنال  ُ دُ مُوأُ قلوّب  ُُبهُصَّلح  ُُإالمُياهن  ُإليه.ُاعبهُودُ ُرُ مُ وأُ ُهُ عُ رش  

،ُمُ عّل اهلل وَسوله بالكذب   جماهر   ه  هذا وِعتقد   وقائل  
علُوقاحتهُُ-ُنادُ 

ُُ؛هُ وعلُدين ُُهُ علُاهلُوعلُرسول ُُ-ُوجراءته ُرسول  عليهُتعاىلُاهلُصلُاهلُُفإنَّ

،ُتعاىلُاهل ُإالُهُ ماُالُيعلمُ ُنُاملفاسدُ الذيُفيهُمُ ُنُهذاُالسامعُ مُ ُبريءُ ُهُ ودين ُوسلم

                                                 

 «.إليه»بعدهاُيفُ)ع(:ُُ( أ)

 فيماكمال ادلين 
 أمرنا به ونهانا عنه

 
 ائل:قول الق

 السماع من ادلين

 (أ)
الزم قوهل: أن اهلل 

 فعله سولوالررشعه، 

  (/ب47)س  

 :الوجه املفصل
 الرد ىلع شبههم

  [4]املائدة:    
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ُونُ عُ والتاب ُُهُ وكذلكُأصحابُ 
ُبإحسانُ  ُفنسبتُ هلم ُ ُهُ ، ُّب  ُإليهم وكُ ُت 

ُذُ  ُوافرتاءُ ُب 

ُيُ  ُنفُ عليهم ُاملُ ُق  ُهُ باطلُ ُلونُ بط ُبه َُّتُ يُ وم، ُرت  ُمُ ُونُ س  ُبه ُس  ُُمُ اهن الرَُُّحزب 
ُسولُ 

ُ.هُ دين ُُوأنصارُ 

 َُُّأنُ وإم ُُا ُيُ يقول  ُمل ُاهل ُإن :ُ ُرسولُ ُهُ عُ رش   هُ وال
ُمُ  ُفهو ُهذا ُومع ُال، ُنُ دين

ُالذيُيُ ُهُ وحقائقُ  ُُنال  ُُبهُصَّلح  ُُالقلوب   .تعاىلُهاُعلُاهلعُ مُ وي 

  ِ ملُيُ ُناقًصا ن  ديال يكون   ن  أ   حينئذ   ه  فيلز
ُهؤالءُهُ لُ مَُّكُ ُحتَّىُتعاىلُاهلُهُ لُ كمُ 

ُوأهنةُ تيَُّاالسامع ،ُ ُخ  ُم ُبخيُ ص  ُيُ ُوا ُمل ُهُ قُ ب ُس  ُالسَّ ُإليه نُمُ ُونُ لُ الوَُُّونُ قُ اب ُم

ُ!والنصارُ ُينُ املهاجرُ 

ُُأوُ،اإلسَّلمُ ُينُ لدُ ُيُ املنافيُ ُينُ المر ُُينُ هذُ ُنُأحدُ مُ ُؤالءهلُدَُّوالبُ  ُاالعرتاف 

ُ ُأنَُّباحلق  ُوهو ُأحسنُ ُ، ُيُ ُهُ أحوال ُُهذا ُفيهوما ُهُ أنَُُّ:قال
ُالباطلُ مُ  ُواللع/ن ُب 

ُُهُ نُاتذُ الذيُمُ ُواللهوُ  ُنصيب  ُفله ُتعاىلُهُ نُقول ُمُ ُوافرُ ُدينًا ٺ ٺ ﴿:

ُ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ُونصيب  ُقول ُمُ ُ، :ُتعاىل/هُ ن

،ُالصفيُ ُ:فاملكاءُ ُ،﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ﴿

ُُ:والتصديةُ  ُد ينًاُ(113ق)التصفيق  ُبالكف  ُوالتصفيق  ُبالشبَّاب ة  ُالصفي  ذ  نُاتَّ ُفم  ،

ُافقدُز م   !هؤالءح 

ُُُُُُوالتابعونُهلمُبرآءُمنُهذاُالسامع.ُهأي:ُوكذلكُأصحاب

                                                 

ُ.«يكمله»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«اعرتاف»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 )ب(
أو أنه لم يرشعه 
 ولكنه من ادلين 

 (ج)
أو أنه ابلاطل 
 واللعب واللهو

  (/ب37)ع  

  (أ/44)س  

  [14]األنعام:    

  [43]األنفال:    
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 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿:ُ(114م)وقدُقالُتعاىل

ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ُ.﴾ڑ ک ک کک گ گ گ  ژ ژ ڑ ڈ

ُوقدُفُ  ُمُ ُواحدُ ُغيُ ُّسَّ  ُُوُ هُ ـلُ ُنُالسلف  ُالغُ بأنَُُّاحلديث  ناءُ ه
(115)

ُورُ  ،
ُوُ  يفُُي 

ُ ُمُ ُمرفوعُ ُذلكُحديث  ُ ةُ ن يُ القُ ُمُ رَُّح ُُتعاىلُاهلُإنَُّ»:ُيُ املؤمن ُُأمُ ُعائشةُ ُنُحديث 

ُوثمن وبيعُ  ُوتعليمُ ها ُواالستامعُ ها ُإليهاُها .ُ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿ثمُقرأ:

ُمُ ُرواهُالرتمذي ُوُ.«اآليةُ﴾ڄ ُالنبيَُُّأنَُُّهُ ،ُولفظُ ةُ مُ امأيبُأُ ُنُحديث 

ُاهل ُوسلمُتعاىلُصل ُُعليه  َ  و   ،نا وه  ت   ش   ت  َ  و   ،ات  ن  ي  وا الق  ع  ي  ب  َ ت  »قال:

  ّي    خ  َ  و   ،نا وه  م  لِ ع  ت  
  ف 

 ِ    َ  ا
هذه  ت  ل  نز  أ  وف هذا  ،ام  ر  ح   نا ه  ن  م  ث  و   ،نا يه  ف   ة 

رواهُوُ.«اآليةُ﴾ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ُ:اآلية  

ُُالزبيُ ُاهلُبنُ ُوعبدُ ُأمحدُ ُاإلمامُ  ُ.(116ق)امي ُسندُ يفُمُ ُاحلميدي 

ُبُ وثُ  ُُتفسيُ ُت 
 
ُُذلكُبالغناء عنُالصَّ

ُأعلمُ يُ ابعُ والتَُُّدحابةُ  ُوهم ُاسُ النَُّ،
ُ:هُ وتفسيُ ُبالقرآنُ 

- ُ ُابهُ فقالُأبوُالصَّ
 
ُ»:ُء فقال:ُهوُُ،عنُهذهُاآليةُ ُمسعودُ ُاهلُبنُ ُعبدُ ُسألت 

ُُ.(117ق)«إليهُواالستامعُ ُالغناءُ  ُنب ُيُ ُالغناءُ »:ُوهوُالقائل  ُُت  ُُالنفاق  ُيفُالقلب 

ُنب ُُيُ كام ُالبقُ ُاملاءُ ُت  ُ.(118ق)«/ل 

ُعُ خُ النَُُّوقالُإبراهيمُ  - ي 
ُُواحلسنُ ُ(119) ُهُ نَُّإ»:ُيفُهذهُاآليةُ ُ(120ق)البِصي 

ُ.«ناءُ الغُ 

                                                 
 «.رشيُاملغنيات»،ُوهوُقريبُمنُروايةُالطباينُيفُالكبي:ُ«رشيُاملغنية»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)

ُ،ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُعندُالرتمذيُبطبعاته.«نزلت»يفُ)س(:ُُ( ج)

 .«أصحابه»يفُ)س(:ُُ( د)

  (/ب44)س  

 (أ)
 اآليات ادلالة ىلع أنه 
 من ابلاطل واللعب

  [1-6]لقمان: 

 ضعيف

 

 ضعيف

 

هلو ﴿تفسري السلف 
 بالغناء ﴾احلديث
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ُعنُابنُ ةُ مُ رُ كُ وقالُعُ  ُتعاىلُيفُقولهُعباسُ ُ: ڱ ڱ ڱ ں  ﴿:

ُُنَُّإُ:﴾ۀ ۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ُودُ مُ الس 
ناءُ هوُالغُ 

ُيُ ُ.(121ق) ُدُ مُ قال:ُس 

ُ.ىنَّإذاُغُ ُفَّلنُ 

ُفُ  ُوقد ُُّس   ُوفُ باللهوُ ُودُ مُ الس  ،ُ ُوفُ باإلعراضُ ُّس   ،ُ ُّس  
ُوفُ بالغفلةُ  ،ُ ُّس  

(122)رُ طُ والبُ ُرش  ُبال ُ
ُ،ُوالُينايفُتفسيُ 

 
ُفإنَُُّ؛هُ ذلكُكلُ ُثمرةُ ُفإنُالغناءُ ُ؛هُبالغناء

ُ ُاللهوُ ُاحلامل  ُُوالغفلةُ ُعليه ُوال ُُواإلعراض  ُوذلكُكلُ رُ طُ والبُ ُرش   ُمُ ، ُه ُناف 

ُ.ديةُ للعبو

 ُ ُتعاىل: ُُ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿وقال ُجم  ُدُ هُ اقال هوُ»:
ُ.(123)«واملزاميُ ُناءُ الغُ 

ُ ،ُولوُكانُ«ًرااج  ف   ق  ح   وًتا أ  ص  »عليهُوسلم:ُُتعاىلُصلُاهلُهُالنبي ُوقدُسامَّ

ُمُ ُ[هُ يفُصحيحُ ]ُالبخاري ُُىروفملاُكانُفاجًرا،ُمباًحاُ ُبنُ ُالرمحنُ ُعبدُ ُنُحديث 

ُ ُُعوف  ُُقال:ُدخلت  رُ جُ عليهُوسلمُويفُحُ ُتعاىلُصلُاهل/علُالنبي 
ُإبراهيمُ ُهُ 

ُُرسولُ ُابنُ ُ:يعنيُ– ُوسلم ُعليه ُاهل ُصل ُيودُ وهُ-اهل ُُو وعيناهُُ،هُ بنفس 

ُُ،انُ فُ رُ ذُ تُ  ُفقلت  ُرسول  ُيا تُ اهلُ: ُأ و  بُ ،
ُُهُ ن تُ ُمُ ـ لوُ أُ ُ!يكُ 

 
ُالبكاء ُُ؟!عن م نا إ  »فقال:

 نا َ   :ن  ي  ر  اج  ف   ني   ق  ح   أ   ني   ت  و  ص   ن  ع   ت  ي  ن   
 ب  ي  ص  ِ   د  ن  ع   ة 

 ش  وخ    وب  ي  ج   ِق ش   و  أ  ، ة 

 ج  و  
 نا َ  و   .وه 

 و  ص  و   ان  ط  ي  ش   ة 
 م  ع  ن   د  ن  ع   ت 

 ل  و   و  ه  ـل  و   ة 
ُ.(124)«ب  ع 

ُ ُ:ل  اَلوا  أَاد بالصوت   ُي  ما
ُالن مُ ُواملصيبةُ ُاحلزنُ ُهُ ثُ دُ  ُُحةُ اين

 
ُوالدعاء

ُذلك.ُعُ وتواب ُُ،لُ يُ بالوُ 

ُ ُ:اينالثا  لصوت  وبا ماُي 
ُالطَُُّهُ ثُ دُ  ُنُالغُ مُ ُذةُ واللَُُّرب 

 
ُ.هُ وتوابعُ ُناء

                                                 
 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

  (أ/34)ع  

  [67-35]انلجم: 

  [60]اإلرساء:    

 )ب(

األحاديث ادلالة 
 ىلع أنه من ابلاطل

لم أقف عليه عند 
 ابلخاري وهو ضعيف

 

 تفسري السمود
 وتعدده
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ُالطَُُّقوةُ ُنفسُ يفُالُفإنَُّ ُُاحلزنُ ُقوةُ وُرب  ُفإذوالسف  ،ُ عليهاُُدُ ورُ أُ ا

ُذلكُُثارُ أُ ُواردُ  ُُرُ ثَُّأُ منها ُالصوت  ُهذا ُهُ وتوابعُ ُفيها ُالصوت  ُوهذا ُهُ وتوابعُ ُ،

ُ قوَُُّبحسب 
ُُالواردُ ُةُ  ُفاستفزَُّسُ فُ النَُّوضعف  ُالشيطانُ ، ُمنهاُحينئذُ ُها ُونال ،

ُتعاىلُاهلُهُ تعصيبمُهُ رادُ مُ  ُ.]وهذهُاحلال[ُاحلالُ ُهيفُهذُهُ عنُأمرُ ُ،ُواخلروج 

ُُوهلذا ُهُ قلبُ ُبهُالعبدُ ُظُ يفُ ُما/ينُ الواردُ ُينُ هذُ ُعندُ ُهُ لعبادُ ُتعاىلاهلُُعُ رش  

تيسُأنُ ُهُ ودين ُهُ وإيامنُ 
هُ بُ لُ 

ُ:هُ ويستفزَُُّطانُ الشيُه

 ُ ُ.واالسرتجاعُ ُالصبُ ُ:املصيبةُ ُهلمُعندُ ُعُ فرش  

  ُُوالتواضعُ الشكرُ ُسجودُ ُ:النعمةُ ُوعند هُ وشكرُ ُهُ ومحدُ ُ،هلُ،
ُفبذلك ،(125)

ُأنَُّالنعمةُ ُومُ دُ تُ  ُكام ُُاملصيبةُ ُعُ ندف ُتُ ُواالسرتجاعُ ُبالصبُ ُ، ُالقلب  أوُُعن

 ُ ُت  ُ.ف 

ُرُ افع ُُاهل،ُأمرُ ُهُ وحزبُ ُالشيطانُ ُض  ُيُ الصوتُ ُوالنعمةُ ُاملصيبةُ ُواُعندُ عُ ورش  

ُُ:ينُ الفاجرُ ُيُ المحقُ 

- ُ ُُصوت  ُوالدُ ُياحةُ والن ُالندب 
 
ُ.ذلكُوتوابعُ ُ،يلُ وُ والعُ ُلُ يُ بالوُ ُعاء

- ُ ُالغُ ُوصوت 
 
ُُواملزاميُ ُناء ُذلك.ُعُ وتوابُ،اللهوُ ُوآالت 

                                                 

ُ.«نفس»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«ورد»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُحالُُ( ج) ُيف ُأي: ُ)س(، ُواملثبتُمن ُيكتبها، ُفلم ُتكرارا ُظنها ُناسخها ُوكأن ُ)ع(، خلتُمنها:

ُالطربُويفُحالُاحلزنُوالسف.

ُ.«بام»يفُ)س(:ُُ( د)

ُ.«يسلبه»يفُ)ع(:ُُ(ه)

  (أ/44)س  
ما حيفظ القلب 

 عند هذين الواردين

 حديث كما يف
 صهيب
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ُ ُوبذلك ُُيتبيَّ ُقلب  ُله ُُملن ُةُ رُ وَُّن ُمُ ُوبصيةُ ُحيٌّ
ُناءُ الغُ ُأنَُُّنُ اإليامُبنورُ 

ُوآالُالشيطاينَُُّوالسامعُ  ُنُ ُاللهوُ ُت  ُإنام ُالشيطانُ بُ ص  ُ،تعاىلُاهلُلمرُ ُةًُضادَُّمُ ُها

ومُ 
ُـمُ ـل ُُضةًُعارُ  ُرش   عُ ا

ُلعبادُ  ُلُ وجعُ ُهُ ه ُسبب  ُُه ُ قلوّب  ُُصَّلح  ُوأدياهن  ،ُمم

ُ ُوح ُُهُ حزبُ ُالشيطانُ ُواستخفَّ ُ!بعوههلمُفاتَُُّهُ ن هلمُذلكُفأطاعوه،ُوزيَُُّنُ سَّ

ُواُذلكُواستُ لُ عُ اُفُ ـمَُّـولُ  ُهلمُمُ ُجاب  ُهُ نصيبُ ُنُقلَّ
ُُواإليامنُ ُنُالعلمُ مُ  ُصاح 

ُجندُ  ُُّبم ُهُ وحزبُ اهل
ُمُ  ُن ُوحذَُّوناحيةُ ُقطرُ ُكل  ُوهن  ُرُ ، ُمنهم، ُعنُوا وا

ُُ/مهُ مشاّبت ُ
 
ُسائرُ مُ ُ،ّبمُواالقتداء ُُن ُُ:العلمُ ُأهلُ ُطوائف  ُأئمةُ ُفصاح  ُّبم

ُ ُوأئمةُ احلديث  ُوأئمةُ الفقهُ ُ، ُوأئمةُ التفسيُ ُ، ُاهلُوالسلوكُ ُالزهدُ ُ، ،ُتعاىلُإىل

ُرُ ذَُّوح ُ ُ:رُ احلذُ ُواُمنهمُكلَّ

  ُُواحلسنُ مسعودُ ُابنُ ُكَّلمُ ُانرُ كُ فقدُذ،ُُ ُعُ خُ النَُّ،ُوإبراهيمُ البِصي  ي 
ُ.(126ق)

 َُُّهُ وأصحابُ ُاُأبوُحنيفةُ وأم
ُنُأُ فمُ  ُُ،فيهُاسُ النَُّدُ ش  ُ:ماُعندهمُفيهُوأسهل 

ُهُمُ أنَُّ  .(127)/واملعاصُنُالذنوب 

 ((ُ ُقدَُُّهُ بلدُ ُأهلُ ُرُ سائُ ُوهذاُمذهب  ُُ،هُ اهلُروح ُُس  ُُ:مثل  ُُفيانُ س  ومحَُُّ،الثوري 
ُادُ 

ُُبنُ ا ُ،ُوقبلُ ليامنُ أيبُس  ُب ُعُ هُالشَّ وإبراهيمُ ُي 
ُُ،(128ق)  .بينهمُيفُذلكُالُخَّلف 

 « ُالبِصةُ ُوكذلكُعلامء،ُُ ىُعنُروُ ماُيُ ُإال،ُمنهُبينهمُيفُاملنعُ ُالُخَّلف 

بيعُ 
ُُاحلسنُ ُاهلُبنُ ُدُ  ي  ن ب   الع 

((هُكانُالُيرىُبهُبأًساأنَُُّ:(129ق)
لكنُليسُُ.(130م)

ُهاُالفُ لُ التيُيفعُ ُعلُهذهُالصفةُ  ُسَّ ُُ؛اق   .العلمُ ُنُأهلُ مُ ُأحدُ ُهُ يزُ فإنُهذاُالُي 

                                                 
 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

 «.وأهل»بعدهاُيفُ)س(:ُُُُُُ( ب)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

  (/ب34)ع  

  (/ب44)س  

 )ج(
آثار السلف ادلالة 
 ىلع أنه من ابلاطل



 
 

56 
 الكالم على مسألة السماع

  ُُبن ُزكريا ُ ُقال ُيُ ي  ُالسَّ ى
ُي ُاجُ  :«ُ ُمذهب  ُاملدينةُ ُأهلُ ُمجيعُ ُوكذلك ُإال،

ُبنُ ُإبراهيمُ 
ُ.(131)«هُكانُالُيرىُبهُبأًسا،ُفإنَُّهُ وحدُ ُسعدُ 

 ُ ُالطيب  ُالقايضُأبو ُُعبدُ ُبنُ ُطاهرُ ُقال ُالطبي  ُاهل ُأُ »: ُعلامءُ ُمجعُ فقد

ُُ،منهُواملنعُ ُهُ علُكراهت ُُالمصارُ  ُُهُ وتأثيُ ُهُ لعوارُ ُوالوصف  ُ.«يفُالقلوب 

ُ ُ»قال: ُفارق  ُالرَُُّاجلامعةُ ُوإنام هذان
ُوقدُُاهل،ُوعبيدُ ُ،إبراهيمُ ُ:جَّلنُ 

ُرسوُ  ُوسلقال ُعليه ُاهل ُصل ُاهل ُمل َ  ف   ن  ِ  »:  ةً ت  ي  ِ   ات  ِ   ة  ع  م  ال   ق  ا

 ج  
«ةً يا ل  اه 

ِ  َسيا  ،ىل  و  أ   المعة   إىل قول   فالصّي  ُ،(132)  ئ  ستب  ي   ن  أ   ن أحبا م 

ُ.(133)«ه  نفس  ل وحيتاط   ه  لدين  

                                                 

ُ.«لدينه»يفُ)س(:ُُ( أ)

 متفق عليه 
 بنحوه
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 ((ُالطائفةُ نُهذمُ ُفإن قال قائل ُالغُ ُبسامعُ ُاملفتونةُ ُه
 
ُعُ دُ نحنُالُنُ ُ:ناء

ُالغُ ُسامعُ 
 
ُُناء ُكانُقول  [ُبعضُ ُإذا ُالعلم  ُنقولُ ُ]أهل  ُملا ُإالُ،هُ ونعتقدُ ُهُ موافًقا

ُمُ ُبدليلُ  ُ.تعاىلُاهلُنُكتاب 

 ُُهذهُالطائفةُ ُاعتقادُ ُأنَُُّ:فاجلواب هُليسُفإنَُُّ؛يُ املسلمُ ُإلمجاعُ ُخمالف 

ُ،ُوالُهُيفُاملساجدُ إعَّلنُ ُىأُ ودينًا،ُوالُرُ ُهُطاعةًُعلُ نُج ُمُ ُيُ يفُاملسلمُ  كانُُحيث 

ُالب ُمُ  ُُ؛الرشيفةُ ُواجلوامعُ ُالكريمةُ ُقاعُ ن ُمذهب  ُالطائفةُ ُفكان ُملاُُهذه خمالًفا

ُ ت  ع  ((ذالنُ نُاخلُ باهلُمُ ُ،ُونعوذُ عليهُالعلامءُ ُاجت م 
ُ!(134م)

((ُ ُالشافعي  ُقال ُ/وقد ُكتاب  ُ»ُيف ُ«القايضأدب ُوُ هُ ـلُ ُناءُ الغُ ُنَُّإ ُ»:

ُُهُ شب ُيُ ُهُ مكرو نُاستكُ الباطل  «هُ شهادتُ ُدُ رُ تُ ُمنهُفهوُسفيهُ ُرُ ثُ ،ُوم 
(135).ُ

ُ ُ»:ُقالُالشافعي  ُُاجلاريةُ ُوصاحب  ُ إذا ُالنَُّعُ مج  ُفهوُسفيهُ لسامعُ ُاس  ُدُ رُ تُ ُها

«هُ شهادتُ 
ُ،ُةُ ياثُ هوُدُ »:ُ/،ُوقال(136) ُ(137)«وًثايُ دُ ُيكونُ ُنُ أُ ُوأخاف  ُ:.ُقالُأبوُالطيب 

ُعُ وإنامُج ُ» ُلنَُُّهاصاحبُ ُل  ُالنَّسفيًها ُهُدعا ُالنَُّ،إىلُالباطلُ ُاس  نُدعا ُوم  إىلُُاس 

ُ.(138م)((«كانُسفيًهاُفاسًقاُالباطلُ 

                                                 
 ،ُومنهُينقلُاملصنف.«الردُعلُمنُيبُالسامع»،ُواملثبتُمنُ)س(ُكامُيفُ«العلامء»ُيفُ)ع(:ُ( أ)

ُ«.الردُعلُمنُيبُالسامع»،ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُيفُ«ُأمجعت»يفُ)س(:ُُ( ب)

(.ُواملثبتُمنُ)ع(661ُانظرُحاشيةُ)ص«ُالقضاة»،ُوستأيتُيفُ)س(ُبلفظ:ُ«القضا»يفُ)س(:ُُ( ج)

ُا ُيب ُمن ُعل ُالرد ُيف ُ)صُكام ُللطبي ُمناقب68ُلسامع ُيف ُوكذا ُاملصنف، ُينقل ُومنه ،)

ُ)صُ ُأيضا ُالثي ُالبن ُ)377الشافعي ُللبيهقي ُومناقبُالشافعي ُقال3/631ُ(، ُأنه ُغي )

ُ(.661ُانظرُ)ص«.ُالقضاء»وستأيتُأيضاُيفُ)ع(ُبلفظ:ُ«.ُآداب»

 خلتُمنها:ُ)ع(،ُواملثبتُمنُ)س(ُكامُيفُمصادرُالتخريج.ُ( د)

  (أ/34)ع  

  (أ/40)س  

 
قول القائل: ال ندعه 
مادام موافقا لقول 

 بعض العلماء

 (أ)
قوهلم خمالف 

إلمجاع املسلمني 
 وعلمائهم

 

 ومن هؤالء العلماء
  الشافيع

، «أدب القايض »لم أقف ىلع  
 وإنما كتاب األقضية
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ُ ُالشافعي  ُوقال :«ُ ُبغدادُ مُ ُخرجت  ُُن ُفُ لَُّوخ  ُأُ ُت  ُشيًئا ُالزنادقةُ ُهُ تُ ثُ دُ ح ُّبا

ُيُ ُ،يُ ب ُغُ التَُُّهُ ونُ يسمُ  ُالنَُُّونُ دُ ص  ُ.ُ(139ق)«بهُعنُالقرآنُ ُاس 

ُ ُُيُ ب ُغُ والتَُّهذا ُض   ُُب  ُجلدُ ُبقضيب  ُُعل ُ خمدةُ أو ُي  ُرُ ، ُُج  ُصوت  ،ُله

ُ.ةًُدُ زهُ مُ ُةًُقُ رقُ ونُمعهُأشعاًراُمُ دُ نش ُويُ 

ُ ُُفإذاُكانُهذاُقول  ُقدَُُّ-ُالشافعي  ُ،[]يفُهذاُالسامعُ ُ-ُهُ روح ُتعاىلُاهلُُس 

ُُ:نُ والغاينُالتيُتتضمَُُّلشعارُ اُيفُسامعُ ُهُ فامُقولُ 

 
ُُرُ كُ ذُ  ُ،ُوبُ هُ عتاب ُُ،ُوعذوبةُ قاهُ لُ مُ ُسنُ ،ُوحاملعشوق  ُ.شكواهُ ُثَّ

 و
ُُةُ زَُّعُ  ُذُ وُ،املليح  نُُلَّ ُم  ُ.واهُ س 

  ُُطُ العُ ُوحَّلوة ُُواإلقبالُ ُصالُ والوُ ُف  واهل ُُالصدُ ُ،ُومرارةُ والتَّلق 
ُجرانُ 

ُوالفُ ُواإلعراضُ  ُ.راق 

 ُ ُُحماسنُ ُووصف  ُ،ُوتفتُ ودُ دُ القُ ُأغصانُ ُنُاعتدالُ مُ ُ:واملليحةُ ُاملليح  رُ وُ ُح 
ُدُ 

ُوح ُودُ دُ اخل ُ مَُّرُ ُاستدارةُ ُسنُ ،
ُوفتورُ هودُ الن ُانُ  ُرُ الطَُُّ،

ُُف  ُالسَّ ُوفُ اج  ُلُ ، ُق 

ُ ُالدَُُّالليلُ ُشعرُ ُيفُسوادُ ُاجلبيُ ُبح ُص  ُاعاملُ ُ،ُوليُ اج  ُا،ُوّبجةُ واعتداهلُ ُطف 

 .اامهلُ كوُتلكُاملحاسنُ 

                                                 

(ُيفُكَّلُالنسختيُموافقةُملا623ُ،ُواملثبتُمنُ)س(،ُوستأيتُهذهُاللفظةُ)ص«نحوه»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 (.3/192«ُ)وهوُالضبُبالقضيبُعلُجلدُخمدةُأوُغيها»يفُ)س(ُهنا.ُويفُاالستقامة:ُ

 .«فيه»يفُ)س(:ُُ( ب)

 .«يواه»يفُ)س(:ُُ( ج)

ُالساجُُكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُمنُبابُحذفُياءُاملنقوصُاملحلُبألُيفُحالتيُ( د) الرفعُواجلر،ُومثلها

 .«ومجاهلا»يفُ)س(:ُُ(ِ)ُُُوالداج،ُوسيأتيانُقريبًا.

 ما يتضمنه السماع 
 

 تعريف اتلغبري
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 ُ ُرُ يُ ُد  ر  ِ  أ  ُ:نمُ ُهُ هذاُمعُكون ُُىلُغيُ وُإعُ دُ ،ُويُ هُ منظرُ ُالعيونُ ُوق  ُيهُ ن ثُ تُ ُالعفاف 

ُكُ وتُ  ُ،ُالُيُ هُ ّس   ُ س  ُُهُ وجهُ ُرت  ُابلُ بجُ ُهُ ،ُوالُمعاطفُ بنقاب  ُ،حسناءُ ُاِرأة  أوُُ.ب 

ُقدُأُ  ُذُ خ  ُُبمجامعُ ُاومجاهلُ ُهاحماسن ُت  ُوالعيونُ ُالقلوب  ،ُ ُومجاهلُ فصوت  اُا

ُُفتنةُ  ُ.مفتونُ ُلكل 

 
ُيقرتُ  ُما ُإىل ُالدُ مُ ُ:بذلك/نُ هذا ُن ُجُ لُ جُ املُ ُفوف  ُوالشبََُّّلت  ُااب، ُت 

ُابرُ طُ املُ  ُاو،ُواملُ ت  ُاجيُ هُ املُ ُيلُ ص 
ُ!ت 

ُاُىفحاش وغيُ ُلشافعيَّ
ن،ُبلُويُ املسلمُ ُنُأئمةُ هُمُ  ُُم  ُنُالعلمُ مُ ُلهُنصيب 

ُيُ ُأنُ ُ:نُ ديوال
ُُهذاُإىلُرشيعةُ ُمثلُ ُواُإباحةُ بُ نس  ُُيُ العامل ُُرب  نَّوس 

ُ،الميُ ُهُ رسول ُُةُ 

ُقُ الذيُفرَُّ ُدُ اهل ُُبيُ ُهُ رسالتُ ُت  والرَُُّ،ُوالغي َُّللُ ىُوالضَّ
ُشادُ  ُ.واليقيُ ُ،ُوالشك 

ُُ:املحالُ ُوأبيُ ُالباطلُ ُنُأبطلُ ومُ  ُعلُحُ ُاالستدالل  ُبغُ ُهذهُالعظائمُ ُل 
 
ُناء

ُ تُ يويرج ُ ُالنصارُ مُ ُالبلوغُ ُدونُ ُي  ُجواري ُيومُ ُن ُُيدُ عُ ُيف ُأشعارُ مُ ُبأبيات  ُن

ُ ُُالعرب  ُُيفُوصف  ًداُعنُرَُّجم ُ/غناءًُُ،(140)قذلكُونحوُ ُسُ أُ البُ وُوالشجاعةُ ُاحلرب 

ُالفُ ُماُعليهُسامعُ ُمجيعُ  ُاسَّ
ُ.هُ اُذكرناهُوغيُ مَُُّيُ بطلُ املُ ُق 

ُُت:ُولعلهاُماُي عرفُ(.ُقل2ُ/619)تكملةُاملعاجمُالعربية:ُ«ُنوعُمنُاملزامي»:ُقالُدوزي:ُالشباابات

ُباسمُالناي.ُ

ُُالقصبماصول:ُآلةُمو»:ُقالُدوزي:ُالواصيل ُالعربية:ُ«ُسيقيةُهوائية...ُأنبوبُمن ُاملعاجم )تكملة

ُالنايُفقطعةُواحدة.ُ(.ُقلت:ُوهي39/72ُ ُأما ُالنايُيفُكوهناُمركبةُمنُقطعتي، ُُتفرتقُعن

                                                 
 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

يفُ)ع(ُو)س(.ُويفُقواعدُالرسمُإذاُكانتُفعَّلُترسمُألفهُياءُلكوهناُرابعة،ُُرسمهاُبالياءُكذاُ( ب)

ُوالنسا ُبعدها. ُما ُوير ُباللف، ُفرتسم ُكانتُحرفا ُإذا ُأما ُبعده، خُالُيلتزمونه،ُوينصبُما

 (،ُفيسمهاُ)ع(ُباللف،ُويرسمهاُ)س(ُبالياء.797وسرتدُص)

ُ.«والضَّلالت»يفُ)ع(:ُُ( ج)

  (/ب34)ع  

  (/ب40)س  

 )ب(
بطالن استدالهلم 
 بغناء اجلويريتني

 متفق عليه 
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 هزج

ُجعفرُ  حممَُُّبنُ ُقال
ُدُ  :«ُ ُُقلت  ُاهل ُعبد ُ:-حنبلُ ُبنُ ُأمحدُ ُ:يعني -ليب

ُ ُرُ هُ الزُ ُحديث  ُعنُجوارُ ُ،عنُأبيهُعنُعائشةُ ُمُ اش،ُوهُ عنُعائشةُ ُعنُعروةُ ُي 

ُُناءُ قال:ُغُ ُ؟هذاُالغناءُ ُشُ يُ أُ ُ،يُ غن يُ  ُُ.(141)«:ُأتيناكمُأتيناكمالراكب 

ُ ُقالُاخلَّلَّ ُُبنُ ُأناُأمحدُ »:ُل  ُمُ احلُ ُالفرج   
ُ ُثناُ:قال،ُص  حدثناُُ،سعيدُ ُىُبنُ يُ ي 

ُعُ  أبو
ُ ُ،يلُ قُ  ُّب  ُعائشةُ ُ،ةُ يَُّعن ُيتيمةُ ُعن ُعندنا ُكانت ُالمُ ُقالت: ُ،نصارُ ن

ُرجًَّلُج ُفزوَُّ ُُ،نُالنصارُ مُ ُناها ُإىلُزوجُ ُفكنت  ُُ،هافيمنُأهداها ُفقالُرسول 

ُتعاىلُاهلُصلُاهلُ ُوسلم: َ  ص  ن  اَل   نا إ   ،ة  ش  ائ  ا ع  ي  »عليه  م  ف   ،ل  ز  غ   م  يه  ف   اس  ن   ا

ُاونعُ دُ ُ:قالت ؟«ت  ل  ق  
 م: ت  ل   ق  َّل  ف  أ  ُ:قالُ.انِصفواُث مُ،بالبكةُ 

ـــــــــي  ت  أ   ـــــــــي  ت  أ   م  اك  ن   م  اك  ن 

ُ

ـــــــــو  ي  ح  ف  ُ** ـــــــــح  ا ن  ن  ُم  ك  ي  ِي

ُ  ـح  ــــاَل   ب  ه   الــــذا َ  و  ل ــــو  

 

ـــــــر  ُ** ــ ت  لاـــا ح  ِ   و  بـ 
 م  ك  ي  اد 

ـــــو    ـــــ احل  َ  و  ل  ـــــ ة  با  رام  السا

 

ـــء  ُ** ـــت   م  ـل  ـــ ن  م  س  َ  ذ  ع  م  ك  ي  ا
(142) 

ُُنُ ذُ الذيُأُ ُهُ فهذاُوأمثالُ   ُنُ ذُ أُ يُ عليهُوسلم،ُملُتعاىلُاهلُصلُاهلُُفيهُرسول 
ُيفُتلكُاملصائُ  ُذُ نُكُ ومُ ُ!يواهُ والدَُُّب  نُمُ ُهمقعدُ ُأُ وَُّبُ تُ يُ لُ فُ ًُداتعمُ مُ ُعليهُب 

ُ!(143ق)ارُ النَّ

ُ ُالقصةُ ُواالستدالل  ُعلُحُ وأمثاهلُ ُّبذه ُا هاُقبحُ ُاملعلومُ ُالعظائمُ /هذهُل 
ُُهُ شب ُيُ ُ-ُالصحيحةُ ُوالعقولُ ُالسليمةُ ُرُ طُ بالفُ  ُعلُحُ ُاالستدالل  ُرُ سكُ واملُ ُاخلمرُ ُل 

ُُنُترُ مُ ُبأكلُقبضةُ  ُُأوُزبيب  ُمُ ُهاُرشبةًُفوقُ ُويرشب 
 
ُنُماء هاُإىلُأحدُ ُمَُّ،ُفإذاُض 

ُُاآلخرُ 
 
ُأُ ُحتَّىُيفُاإلناء نُكضمُ اكُهُ بُ رش  ُُث مُرُ كُ س 

ُ!هُ هذاُإىلُهذاُيفُبطن ُُهُ 

                                                 

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)

  (أ/43)س  

 كما يف حديث 
 أيب هريرة  وغريه

 

 حسن

هو جعفر بن حممد 
 النسايئ
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ُ ُمبلغُ ُوعقول  ُمُ هذا ُُواملعرفةُ ُنُالعلمُ ها ُنُ ُنمُ بُحقيق  ُص  ُُح  ُوخافُنفس  ه،

ربُ ُامُ مق
ُدُ ،ُوتزوَُّهُ 

ُأنَُُّمُ لُ ،ُوعُ هُ ليومُمعادُ  ُدُ بيُيُ ُهُموقوف  ُتعاىلُُاهلُي  َا ُ-ومسؤول   أ

ا غ   ي  َا ، وأهبا شيًئا أ  ب  ع  ي   ُا.ه  هبا وبأهل   ت 

ُيُ ب ُغُ التَُُّ:ُإنَُّقيلوقدُ
ُُيفُلسانُ  ُالسَّ أبوُموسىُُقالُاحلافظُ ،ُناءُ هوُالغُ ُلف 

ُين ُدُ املُ  ي 
ُ(144)ت ُإنَُّقيل»: ُالغُ : ُلنَُُّ؛ناءُ ه ُيمل  ُالنَُّه ُالرَُُّاس  ُ غُ يُ فُ ُ،صُ قُ عل ُونُ ب 

ُ ُبالدُ ُصُ قُ ]بالرَُُّالرض  ُثُ وح ُُصُ حُ والفُ ُ[ف  ُُي   .(145)«الرتاب 

ُقالُأبوُمُ  ُ:ُقالُالشافعي ُ»ى:ُوس  ُ-ُيُ ب ُغُ ضعواُالتَُّوُ ُزنادقةُ ُبالعراق 
:ُويفُروايةُ 

ُالقصائدُ ثُ دُ ح ُأُ  ُليُ ُ-ُ(146)وا ُالنَّلُ غُ ش  ُوا ُ«(147)قعنُالقرآنُ ُاس  .ُ ُ»قال: وس 
ُئُ  ُبنُ ُأمحدُ ُل 

ُفقال:ُبدعةُ ُ،يُ ب ُغُ عنُالتَُُّحنبلُ  ُُ،ُإذاُرأيت  ُُذُ فخُ ُإنساًناُمنهمُيفُطريق  ُيفُطريق 

خرُ آ
(148)».ُ

ُاحلسنُ  ُأبو ُالقُ ُبنُ ُوقال املالكيَُُّإمامُ ُارُ صَّ
ُُةُ  ُهبالعراق  :«ُ ُس  ُمالك  ُئل

ُالسامعُ /عن ُيُ ُباملدينةُ ُنَُّ:ُفإقيلُ.وزُ ،ُفقال:ُالُي  ُقوًما ُإنامقال:ُُ!ونُذلكعُ مُ س 

ُالفُ ذلكُعندُ ُعُ سمُ يُ  ُنا ُسَّ ُُ،اق  أهوُُ،﴾ی ی ی جئ حئمئ ﴿قالُاهلُتعاىل:

ُب  .(149)«؟ُفقالُالسائل:ُالحق 

ُجامعُ  ُُويف ُيزيدُ ُلُ اخلَّلَّ ُوقت ُُاإلسَّلمُ ُإمامُ ُ(150)تهارونُ ُبنُ ُعن ُأنَُّهُ يف ُهُ ،

ُ غُ يُ ُام»قال:ُ ُُإالُب  ُفاس  ُ!؟(151)«نُالتغبيُ ومتىُكاُ،ق 

                                                 
 .«ملن»يفُ)س(:ُُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

 ،ُباملثناة،ُولهُوجه.«بالدق»يفُ)س(:ُُ( ج)

 ،ُوكَّلهاُجائزُلغة.«أخرى»يفُ)س(:ُُ( د)

 منها:ُ)س(.خلتُُ(ه)

  (أ/30)ع  

 اتلغبري وحكمه

 (أ)تابع: 
قوهلم خمالف  إلمجاع 
 املسلمني وعلمائهم

 مالك

 يزيد بن هارون

  [44]يونس: 
 لم أقف ىلع اآلية

 وما بعدها

 لم أقف ىلع قوهل
 نساناإإذا رأيت 

 لم أقف ىلع نصوص 
  مجيعهاأيب موىس املديين

 روايةلم أقف ىلع 
 أحدثوا القصائد
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ُ»قال:ُُحنبلُ ُبنُ ُأمحدُ ُاهلُبنُ ُعبدُ ُويفُمسائلُ  ُأيبُعنُالغُ ُسألت 
 
فقال:ُُ،ناء

ُنب ُيُ ُالغناءُ  ُُت  ُُالنفاق  ُبُ عجُ الُيُ ُ،يفُالقلب 
ُ.(152)«ين 

ُوحدَُُّقالُعبدُ  ُحدَُُّ،ثنيُأيباهل: ُ/ثنيقال: ُعُ ُبنُ ُإسحاق  ُ،اعُ بَُّىُالطَُّيس 

ُ ُ»قال: ُُسألت  ُُأنسُ ُبنُ ُمالك  ُ يُ ُعامَّ ُرت  ُخَّ ُُص  ُأهل  ُالغُ مُ ُاملدينةُ ُفيه ُن
 
ُ؟ناء

ُ ُالفُ عندُ ُهُ يفعلُ ُإنامفقال: ُنا ُسَّ ُبرَُُّ.(153ق)«اق  ُوقد ُاهل هذا ناءُ غُ ُأ
ُغُ  ُعن ُهم

 
ُناء

ُالفُ  ُسَّ ُ.اليومُ ُاق 

ُ ُوقالُاخلَّلَّ ُل  ُبنُ ُ:ُأخبينُالعباس 
ُُي ُورُ الدُ ُحممدُ  ُبنُ ُإبراهيمُ ُقال:ُسمعت 

ُُ(154)تنذرُ املُ  وس 
ُئُ  ُأنتمُتُ »فقيلُله:ُُل  ُصونُيفُالغُ رخ 

 
ُفعُ ماُيُ ُ!اهلُذُ اعفقال:ُمُ ُ؟ناء ُل 

ُالفُ ُإالناُهذاُعندُ  ُسَّ ُ.(155)«اق 

ُُرُ كُ وذُ  ُاخلَّلَّ ُمُ ُل  ُُولُ حُ كُ عن ُُيةُ غن مُ ُهُ ماتُوعندُ ُنمُ »قال: ُيُ مل ُص  ُلَّ

ُ.(156)«عليه

ُ ُالسلف  ُأنكر ُدونُ ُنُالسامعُ مُ ُوقد ُهو ُبكثيُ ُما ُولوُشاهُ هذا ُهذاُدُ ، وا

ُ.اجدُ ُمُ ظُ مُلهُوعُ هُ إنكارُ ُالشتدَُّ

ُ ُعنُسامعُ ُ(157)تةُ بطَُُّاهلُبنُ ُليبُعبدُ ُورأيت  ُالغُ ُجواًبا
 
ُأذكر ُ(158ع)ناء ُأنا ُهُ ،

ُ بنص 
ُقال:ُ،ُهُ 

((ُ ُلُ أُ س 
ُن  ُسائل  ُاستامعُ ُي ُيسمُ ُعن ُالذي ُُهُ ونُ هذا ُالغُ القول  ُوهو ُناءُ ،

ُوجمالسةُ ُواإلصغاءُ  ُوأنكرتُ ُهُ فنهيتُ ُ،هُ أهلُ ُإليه ُذلك، ُوأعلمتُ عليُهُ عن ُأنَُُّهُ ه،

                                                 
(ُوكامُسيأيت32ُ،ُواملثبتُمنُ)س(ُكامُيفُمصادرُالتخريج،ُوكامُسبقُيفُ)صُ«ترخص»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 (.661يفُ)صُ

 ،ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُيفُمصادرُالتخريج.«ملن»يفُ)س(:ُُ( ب)

 ،ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُيفُمصادرُالتخريج.«نصل»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (/ب43)س  

ابن بطة وجوابه 
 عن سماع الغناء

 أمحد بن حنبل

 إبراهيم بن املنذر

 مكحول

 ابن بطة العكربي
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ُح ُ ُما ُُهُ رُ ظُ ذلك ُوحرَُّالكتاب  ُوأنكرتُ ةُ السنَُّهُ تُ مُ ، ُالعقَّلءُ العلامءُ ُهُ ، ُوجتافاه ،ُ،

ُ.والسخفاءُ ُواستحسنهُالسفهاءُ 

ُُمُ عُ وزُ  ُلُ ُالسائل  ُقُ أنه ُالشيوخُ مُ ُمجاعةًُُي  ُمَُّوُن ُيتحلَّ ُويُ ُبالعلمُ ن ،ُ ُنسب 

ُُيفُمجاعةُ ُ،إليه ُُرُ ظهُ نُيُ واهمُمَُّس  ُوُالنسك  ُالتقش  إىلُالزُ ُونُ دعُ ويُ ُف 
والتعبُ ُهدُ 

،ُدُ 

ُ ُُإليهُونُ ويستمعُ ُهُ ونُ يض  ُُونُ ،ُويتجُ هُ ونُ ن ويستحس  ،ُالقولُ ُيفُذلكُبتحريف 

ُلُ انُخمُ ُونُ لُ جهُ ستُ م،ُويُ هُ نُأطاعُ إليهُمُ ُونُ عُ دُ ويُ  ُ.مهُ مجاعتُ ُف 

ُإو ُتدبَُُّقدُين  ُُرت  ُوعرفت  ُحكاه ُأُ مُ ُما ُومُ ُشارُ ن ُإليه، ُعُ فُ يُ ن ذلكُُل 

ُ سمَُّتُ ُ،ُفتلكُطائفةُ هُ اووي 
ُهُ ،ُأُ الُالصوفيةُ ُ(159ع)اجلبيةُ ُىُيفُاحلقيقةُ  ُ ُل 

دنيَُُّمُ ه 
،ُةُ 

ُ رديَُُّوأخَّلق 
بدعيَُُّ،ُورشائعُ ةُ 

ُيُ ةُ  ُُهدُ الزُ ُرونُ ظهُ ، ُوالتقش  ُُف  ُ/جهالةُ ُوهمُأهل 

ُوغفلةُ  ُح ُووُ ُلمةُ مُظُ أسباّب  ُُ،ُوكل  ُُونُ عُ دَُّيُ ُ،ةُ ش  ُالشَّ ُِ بإُواملحبةُ /وق  ُُسقا ُاخلوف 

ُوالرَُّ
 
ُجاء ُ،ُي  ُونُ ض  

تُ سويُ ُناءُ الغُ 
ُمُ ُهُ ونُ عُ مُ  ُوالن ُنُالحداث 

 
ُيُ ساء ُعندُ ُونُ بُ طرُ ،

ُويُ هُ استامعُ  ُلذلك، ُرقُ م ُاغتُ ويُ ُونُ ص  ُويُ ونُ تُ اموُ تُ ويُ ُونُ ش  ُأنَُُّونُ مُ زعُ ،
ُمُ  نُذلك

مُلرّب  ُهُ بُ ح ُُةُ شدَُّ
ُمُتعاىلُومُ  ُهُ وقُ نُش  ُُ،هُ ونُ ويشاهدُ ُهُ ونُ رُ مُيُ مُإليه،ُوأهنَّ ُتعاىلُعامَّ

اُكبًيالُ عُ ُونُ لُ هُ ايقولُاجل ُ!و 

ُ ُكذَُُّهؤالءُوكل  ُ فقد ُّب  ُالكتاب  ُ،والتابعونُ ُ،والصحابةُ ُ،ةُ والسنَُّ،م

ُ:وصاحلوُهذهُالمةُ 

                                                 

 .«له»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«فعل»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 .«ويسمعونه»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (/ب30)ع  

  (أ/46)س  
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 ُ:ڀ  ٻ پ پ پ پ ڀ   ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿قالُتعاىل 

ُ،﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿تعاىل:ُاهلُوقالُ،ُ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ 

ُالغُ ُ:قيل ُُستامعُ واالُناءُ هو ُص  ُحَُّإليه، ُبذلكُالعلامءُ بذلكُالخبارُ ُت  ُوقال ،ُ

والخيارُ 
(160ق)

ُيُ  ُال ،
ُُإالُهُ رُ نكُ  ُُ،والفجارُ ُفهاءُ الس  ُتعاىل: ک ک ﴿وقال

ناءُ :ُالغُ قيلُ﴾ک ک 
ُ.(161ق)

 ُ ُُدُ هُ اوعنُجم  يُ »قال:
ُأُ القيامةُ ُيومُ ُيُمنادُ نادُ  ُيُ الذينُكاُنُ يُ : ُونُ هُ زُ ن نوا

فيُ ُ!مُعنُاللهوُ هُ أسامعُ 
ُ.(162)«ةُ اجلنَُّيفُرياضُ ُاهل ُمهلُ حُ 

 ُ ُب ُعُ وعنُالشَّ ُدُ أنَُّ»:ُي  ه
ُعُ  ُي 

ُإىلُوليمةُ  ُفس  ،
ُُعُ مُ  ُفقال:ُإمَُّهلوُ ُصوت  ُأنُ ، ُا

 ُ ُرُ خُ نُ ُاُأنُ وإمَُُّ،مهُ ج ُرُ ي  «ج 
(163).ُ

  ُُابن ُدُ أنَُّ»ُ:مسعودُ ُوعن ه
ُعُ  ُي 

ُوليمةُ  ُفُ إىل ،ُ س 
ُُعُ مُ  ،ُعُ ج ُفرُ ُ؛هلوُ ُصوت 

ُعُ ج ُفقال:ُماُلكُرُ الذيُدعاه،ُُهُ يُ قُ فلُ  ُُ؟!ت  ُُفقال:ُسمعت  صلُاهلُ]ُاهلُرسول 

ُوسلم ُُ[عليه ُيقول    و  ه  ف   م  و  ق   اد  و  س   ر  ثا ك   ن  ِ  »:
  َ   ن  ِ  ، و  م  ه  ن  ِ 

 م  و  ق   ل  م  ع   ض 

 ع   ن  ِ   ك  ي  ش    و  ه  ف  
«ه  ل  م 

(164). 

 ُ ُ(165)«وضَّللةُ ُبدعةُ ُيُ ب ُغُ التَُّ»:ُهارونُ ُبنُ ُوقالُيزيد.ُ

 ُالشافع ُي ُوقال يُ »:
ب  ُيُ ُ؛الزنادقةُ ُهُ تُ ثُ دُ ح ُأُ ُالتَّغ  ُالنَُّونُ دُ ص  عنُُبهُاس 

ُ.(166ق)«القرآنُ 

                                                 
 ،ُوبهُرواية.«ُفيجعلهمُ»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 .«ُنخرجهمُ»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( د)

 جماهد

 الشعيب

 ابن مسعود

 يزيد بن هارون

 الشافيع

 الكتاب

  [4-7]املؤمنون:  

  [6]لقمان:  

  [14]الفرقان:  

 ضعيف

 لم أقف عليه
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  ُُدُ وحم  ُُهوُبدعةُ »:ُأمحدُ ُوقالُاإلمام ،ُوهن  ُ«ث 
ُُ.(167ق)هُ ىُعنُاستامعُ 

 ُ ُناُالفُ عندُ ُهُ يفعلُ ُإنام»:ُوقالُمالك  ُسَّ (168ق)«اق 
)). 

 .ةبط ابنِ جوابِ هذا آخرُ

 أمحد

 مالك
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ُمشُُ إنكاَوأماُ ُُايخ  ُُهُ بآفات ُُيُ العارف ُُالطريق 
 
ُُهُ تأثيُ ُوسوء ُّي  فكثُيفُالقلوب 

ُمَُّ/ا،ُوكثيُ جدُ  ُامنهمُتُهُ نُحض  ُهُ تُ منهُتوبُ ُب 
ُ:نُالكبائرُ مُ 

  ُُأبوُموسىُاملُ كُ وذ ُين ُدُ ر ي 
ُالقاسمُ ُأنَُّ»ُ:(169) ُالنَُّأبا بااِص 

ُذُ  يَّ
ُدُ ُ(170)ت ُخ  ُل 

ُ جُ نُ ُبنُ ُعلُإسامعيل 
جُ نُ ُابنُ ُفقالُ،(171)تيدُ 

ُُ،ياُأباُالقاسمُ ُ:يدُ  س 
ُمُ  ُعُ ولُ كُمُ أنَُُّعت 

ُُ؟بالسامعُ  ُالشيخ  ُأيا ُنعم ُأُ مُ ُخيُ ُالسامعُ ُ؛فقال: ُتُ وُدُ قعُ تُنُ ن ُله:ُُ.غتاب  فقال

ُ ُزُ تُ ُةُ لَُّزُ ُ!هيهات  ُتُ ُنُكذاُوكذاُسنةًُمُ ُأعظمُ ُيفُالسامعُ ُل  ُ.«غتاب 

 ُ:ُو»قالُأبوُموسى ُُ،علُ ُبنُ ُذكرُنِص  ُبنُ ُعفرُ ج/أباُحممدُ ُقال:ُسمعت 

حممَُّ
ُُاهدُ الزَُُّدُ  ُُيقول:ُسمعت  ُأُ دُ فابتُ ُ،انمعُأصحاب ُُليلةًُُشيخيُيقول:ُاجتمعت 

ُالقوَُّ ُقُ فقامواُورُ ُال  ُص  ُودُ معهم،ُفن ُواُوكنت  ُُيت   
ې ې  ﴿،ُياُهذاُ:ييفُس 

ُبُ رُ فهُ ُ.﴾ې ې ى ى  ُُت  ُُ:ُإنُالسامعُ وقلت  ُ.«اطرةُ خم 

 ُ ُبنُ ُالكريمُ ُعبدُ ُخبناوأ»قالُأبوُموسى:
ُُعبدُ  ُبنُ ُأمحدُ ُأبناُ،الرزاق 

ُالعبَُُّ،الفضلُ  ُأبو ُالنَُّاسُ حدثنا ُوُ س  ُي  ُسمعت  ُقال: فُ مُ ُبنُ ُعلَُُّ،
ُلُ  ُُح  :ُيقول 

ُ ُُسمعت  ُُفارس  ُُالبغداديَّ ُيقول  ُقال دُ يُ ن اجل ُ:
ُ(172)ت ُخرجت  ُيُ قُ فلُ ُليلةًُُ:

يُن 

ُ ُأتعبنيُ،إبليس  ُُ!كأصحابُ ُ-ُواهلُ-ُفقال: ُإنُ قلت  ُقال: ُكيف؟ :ُُ ُعرضت 

ُُنُ ،ُوإ ُاآلخرةُ ُواُبأذكارُ لُ غُ الدنياُاشتُ ُرُ عليهمُأذكا ُاآلخرةُ ُعليهمُأذكارُ ُعرضت 

                                                 
ُُ( أ) ُقال: ُواملثبتُمنُالنسابُللسمعاين، ُاملهملة، ُبالدال ُو)س( وسكونُُ،بفتحُالنون »يفُ)ع(

ُاملهملتي ُالراء ُوفتح ُالصاد ُاللفي[، ُويفُ،]وسكون ُاملوحدة ُالباء ُالذالُُوبينهام آخرها

 .(31/391«ُ)املعجمة

 .«جنيد»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (أ/33)ع  

  (/ب46)س  

 بن جنيدا

 شيخ جعفر بن حممد

 اجلنيد

إنكارمشايخ 
 الطريق هل

  [33]األنبياء: 

 لم أقف ىلع نصوص 
 أيب موىس املديين مجيعها

ليه علم أقف 
 جلنيداقول  من
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ُبالذكرُ لُ غُ اشتُ  ُُوا ُأُ ُإالهل، ُُنُ حس ُستُ ُأُ ين  ُخ  ُ تُ طَُّمنهم ُوالنظرُ السامعُ ُ:ي  إىلُُ،

ُ ُ.«(173)الحداث 

 ُ ُموسى: ُأبو ُبكرُ ُاإلمامُ ُأخبنا»قال ُازُ زَُّالقُ ُأبو ُاخلطيب  ُثنا ،
(174)ُ،

ُعبدُ  حممَُُّبنُ ُمدُ الصُأخبين
ُدُ  ُسمعت  ُقال: ُُاحلسيُ ُبنُ ُاحلسنُ ُ، :ُيقول 

ُ ُُسمعت  ُالفرج  ُالرُ ُأبا تُ س 
ُمُ  ُُالصويفَُُّيَّ ُسمعت  ُ حُ املُ ُيقول: ُرت  ُُق  ُ(175)تالبِصيَّ

ُ ُيقول  ُرأيت  :ُُ ُيفُالنومُ ُإبليس  ُفقلت  ُعُ له:ُكيفُرأيتُ ُ، ُولذَُّعنُالدُ ُانفُ زُ نا ُنيا اُات 
ُُ؛اوأمواهلُ  ُطريق  ُفقاُ؟فليسُلكُإلينا ُكيفُرأيت  ُُل: ُاشتملت  ُقلوبُ ُما مُكُ به

،ُومُ السامعُ ُباستامعُ 
ُُعارشةُ  ُ!؟«الحداث 

 ُبنُ ُحممدُ /أبوُطاهرُ ُناث»:ُىقالُأبوُموس
ُ اذمُ اهل ُُالغفارُ ُعبدُ 

قال:ُُ،ين 

ُ ُُسمعت  ُوالديُيقول  ُ(176)تاحلسنُ ُبنُ ُأمحدُ ُ:ُسمعت  نُمُ ُالصوفيةُ ُ،ُوهوُشيخ 

ُُ،ينُ املتأخرُ  ُُ-ُيأوُقال:ُاملَّلهُ ُ-ُيإىلُاملناهُ ُاالستامعُ ُنُقال:ُإنَُّمُ ُ:يقول  ُمباح 

ُ ُُاإلباحةُ ُلهُفهوُإىلُمذهب  ُُغُ لُ ،ُولوُبُ أقرب  ُمُ ُغُ لُ إىلُماُبُ ُالعارف  ُن ُنُس  ُهُ أحوال ُُي 

ُملُيُ  ُرخَّ ُُهلُص  ُ.«ياملَّلهُ  وأيُإىلُاملناهُ ُااللتفات 

 ُ ُُقالُأبوُموسى:ُقالُبعض  ُاحتجَُُّ:ُفإنُ املشايخ  امُرُ بُةُ يَُّحُ اباملُ ُت 
ُوُ  عنُُي 

ُقُتعاىلُريضُاهلُعائشةُ  ُلُ اعنها ُدُ »:ُت  ُخ  ُُل  ُرسول  عليهُتعاىلُاهلُصلُاهلُُعلَّ

ُأيامُ  ُيف ُُوسلم ُجاريتانُ ُالترشيق  ُبنُ ُلعبدُ ُوعندي ُُاهل ُس  ُتُ ُمُ َّل  ض 
ُبالدُ ُبانُ  ُف 

ُُقلناُهلم:ُإنَُُّ.(177)«يانُ غن وتُ  ُيُ ذلكُللجاريتُ ُزُ وَُّج ُُصلُاهلُعليهُوسلمُاهلُرسول 

                                                 
 .«ثنا»يفُ)س(:ُُ( أ)

 ،ُواملثبتُمنُ)س(ُكامُيفُمصادرُالتخريج.«عبدُالرمحن»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 .«وأنا»يفُ)س(:ُُ( ج)

 ُُبعدهاُيفُ)ع(:ُإىل.ُ( د)

  (أ/41)س  

 املحرتق ابلرصي

 أمحد بن احلسن

 أحد املشايخ

 دون قوهل:  متفق عليه
 لعبد اهلل بن سالم
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ُُالعيدُ ُهاُيفُأيامُ لصغرُ   ل   نا إ   ،ر  ك  ا ب  ب  ا أ  ي  »وهلذاُقال:ُُ؛ةًُخاصَّ
  م  و  ق   ِل ك 

 ه  يًدا، و  ع 
 ه  ذ 

  ام  يا أ  
 .«ان  يد  ع 

ُيفُالن ُالرشعُ ُهُ زُ وَُّأليسُقدُج ُُفإن قيل: ُ؟ُتانُ واخلُ /كاح 

ُزُ وَُّج ُُقلنا:
ُالنُ ُذلكُإلعَّلنُ  ُوُ ،ُكامُرُ كاح  ُعُ ىُأبوُش  ُُثنا،ُاينُ رَُّاحلُ ُيب  ُيُ س   ُبنُ ُج 

ُونُ يُ  ُهُ س  ُثنا ،ُ ُعنُابنُ لدُ اعنُخُ،مُ يُ ش  ُأنَُّسيينُ ُ، ُُبنُ ُعمرُ ُ، كانُإذاُ»ُاخلطاب 

ُ س 
ُُعُ مُ  ُالدُ ُصوت  ُُف  ُس  ُفإنُ ُأل  ُرُ عُ ُ:قالواُعنه، ُُس  ُُ؛تانُ أوُخ  ُكُ س  «ت 

ُُ؛(178) ُفدلَّ

ُذلكُمُ ُعلُأنَُّ ُرخَّ ُفُ ،ُوكانتُالدُ بعضُ ُدونُ ُالحوالُ ُيفُبعضُ ُص  لكُيفُذُوف 

ُ ُمُ أُ ُ،يلُ اب ُرُ كالغُ ُالوقت  ُس  ا
ُعُ مُ  ُرُ ُت  ُوُ ما ُُعائشةُ ُت  عليهُتعاىلُصلُاهلُُعنُالنبي 

 ع  أ  »هُقال:ُأنَُُّوسلم
 ي  ل  وا ع  ب  واض    ،اح  ك  ا النِ ذ  وا ه  ن  ل 

 ب  ر  الغ  ب   ه 
ُ.(179)«ال 

ورُ 
ُوُ  ُُي  ُالنبي  ُوالسَّلمُعن ُالصَّلة ُأنَُُّعليه ُقال:   م  و  ي   ان  ا ك  ذ  إ  »ه

ِ  ي  الق   ا
 ة 

ِ  اد  ن    الا  ن  ي  أ   :اد  ن  ى 
 ز  ِ  و   و  ه  اللا  ن  م ع  ه  س  ف  ن  أ   ون  ه  زِ ن  ي   كانوان  ي  ذ 

 ِ  ؟ان  ط  ي  الشا  ّي  ا

 س  أ  
 س  ال   اض  ي  َ   م  وه  ن  ك 

 َّل  ل   لا ج  و   زا ع   اهلل   ل  و  ق  ي   ما ث   .ك 
 س  أ   :ه  ت  ك  ئ 

 ح    م  ه  و  ع  م 
ي د 

 ن  ث  و  
 ع  أ  ي، و  ائ 

«ون  ن  ز  حي    م   ه  َ  و   م  يه  ل  ع   ف  و   خ  َا أ   م  ه  و  م  ل 
ُ.(180ق)

                                                 

سيجُبنُيونس،ُوسيجُبنُالنعامن،ُ»،ُواملثبتُمنُ)س(،ُقالُابنُالصَّلح:ُ«رشيح»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُسيج ُأيب ُبن ُبالشيُُ،وأمحد ُفهو ُفيها ُعداهم ُومن ُاملهملة، ُوالسي ُباجليم ُالثَّلثة هؤالء

ُ(.3/131)معرفةُأنواعُعلومُاحلديث:ُ«ُاملنقوطةُواحلاءُاملهملة،ُواهلُأعلم

ُ)ع(،ُوالُروايةُبه.ُ:خلتُمنهاُ( ب)

  (/ب33)ع  

 ضعيف 

 ضعيف 
 وقيل موضوع

  منقطع
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 ابن القيم/ طويل

 اكمل

أمثلة من سماع 
 أويلاء اهلل

 ُُفهذاُالسامعُ ُ:(181م)قائل/فإن قال ُمُ ُمجاعةُ ُهُ قدُحض 
 
نُومَُُّ،نُالولياء

ُالُيُ  ُُ،تعاىلُاهلُعندُ ُهُ منزلت ُُوُ لُ يفُعُ ُشك  يُ ن اجل ُُ:مثل 
ُُ،هُ وأصحاب ُُدُ  لُ بُ والش 

ُ(182)ت

ُُ،هُ وأمثال ُ ُُ:مثل  ُالرَُُّاحلسيُ ُبنُ ُيوسف  ازي 
ُومُ (183)ت ُقبلُ ، ُُهُ ن ُالن ُ:مثل  ُونُ ذي

ُ ُعليهم!ئ ت هُ لكمُتط ُُوغُ س ُكيفُيُ فُ؛هموغيُ ُ،(184)تاملِصي   مُواإلنكار 

  :فاجلواب من وجوه 

 :أحدها 

ُُهذاُالسامعُ ُنَُّأ هُأولياءُ ُمنهُتعاىلُأُاهل رَُّقدُبُ ُعنهُعلُهذاُالوجهُ ُاملسؤول 

ُهمُح ُمنُأحدُ ُهمُمنه،ُوحاشاهمُأنُيكونُ ذُ اعوأُ  ُأوُرُ ُهُ ض   ُإنام،ُوهُ باح ُأوُأُ ُهُ يُ ض 

ُالذيُح ُُالسامعُ  نُح ُُهُ ض   ُم  ُُمجاعةًُُأنَُُّ:منهمُهُ ض   ُي  اهلُُرونُ ذكُ يُ ُونُ عُ مُ تُ كانوا

ُاآلخرةُ ُوالدارُ تعاىلُ ُُ،ُوأعامل  ُا،ُومُ القلوبُوآفات  ُاححُ ص 
ُوأحكامُ ُ،العاملُ ُت 

ُ ج ُوالوُ ُالذوق 
ُرقَُُّ؛واإلرادةُ ُدُ  ُفإذا ُ ُت  ُوحترَُّقلوّب  ُكُ م ُ ُت 

ُهُ مُ ه  ُواشتاقت  ُم

ُ ُ ُدُ اقامُحُمُإىلُالسيُ هُ نفوس  ُ هُ وُأرواح ُدُ ي  ُيُ طُ ليُ ُ؛ممُوقلوّب  ُإىلُاهلُهلاُالسيُ ُب 

رُ كُ ذُ ،ُويُ اآلخرةُ ُوالدارُ ُتعاىل
ُوُ اُال ُهلُ هاُمنازُ  ُكامُقيل:ُ،ىل 

ـ يا ح  و   ـ ات  ناـ ج  ّل  ع  ـ إ  ف   ن  د  ع  ُانا

ُ

ــاز  ن  ِ  ُ**   و  ىل  و  اَل   ك  ل 
ــي  ف  ــا ال  ه  ُم  يا خ 

ُ  ل  و  
ـ ي  ب  ا س  ن  نا ك  ـف   وِ د  الع  ـ ل  ه   ىر  ت 

 

ــن  ُ**  ط  و   أ  ىل  إ   د  و  ع 
ــان  ــن  ا و  ن  م  لا س 

(185) 

 
ُ:[وكامُقالُاآلخرُ ]

 ىو  ن اهل  ِ   ت  ئ  ش   حيث   ك  اد  ؤ  ف   ل  قِ ن  

ُ

ــُ** ــِ   َا إ   ب  ا احل 
ــب  ح  ل   ل   وا اَل   ب  ي 

ُل 

ُ  ز  ن  ِ   م  ك  
 ىت  الف   ه  ف  ل  أ  ي   ض  َ   اَل  ف   ل 

 

 ح  و  ُ**
ــأ   ه  ن ــي  ن   وا ًدا َل   ب 

 (186)ل  ز  ن ــِ   ل 

                                                  
 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

  (/ب41)س  

 
قول القائل: السماع 

 حرضه مجاعة من األويلاء

 براءة أويلاء اهلل 
 من هذا السماع
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 طويل
 

 (أ/36ع )
 

 
 (أ/48س )

 
 املتنيب/ طويل

ُ:اآلخرُ ُلُ وقو

ـ ات  ب ـل  غ   ت  ب  أ   ـر  ق   ت  َا إ   ق  و  الشا ُاب 

ُ

ـــ اك  ذ  ك و  ي ـــل  إ  ُ** ِ   َا إ   ل  ذ  الع  ـــن    ُاب 

ُ  ل  َّل  ِ   دا ك ص  ن  ع   يِد ص   ان  ا ك  ِ  و  
 /ة 

 

ـال   ك  ل   ذ  َ  و  ُ** اب ـب  ت    َا إ   اض  ر  ع 
(187) 

ُُ:اآلخرُ ُلُ وقو 

ُه  ت ـف  ر  ا ع  ـما ـل اس  النا  ت  ك  ر  ت   ب  ي  ب  ح  

ُ

ـِ   م  نا  أ  ك  ُ** ـ فا ا ج   ز   ن  ِ 
ـ اد  ُ/م  اد  ق 

ُ  س    د  اك  و  
 َ َ  و   ي  ي 

ِ  د  ن  ي ب  ف   ا
 يت 

 

 ر   ت  ّل  ع  ُ**
ـت  ال   ي  ر  م   ع  ف   ه  ك   (188)م  اد  ق 

ُ:اآلخرُ ُوقولُ  

ـف   ب  ل  ي الق  ب  س  ي   ان  ك   د  ق  ل   ـي  ل   ِل  ك   ل 
ُة 

ُ

  ن  و  ن  م  ث  ُ**
  و  أ 

ـَ  أ  ًسـا و  ف  ن   ن  و  ع  س  ت  ُح  ج 

ُ ـ ـ  ــ م  ي  ي  ــذ  هب   ــ ما ا ث  ــ ف  ل  أ  ي  ُه  ّي   غ 

 

  م  ه  و  ل  س  ي  و  ُ**
 َ  و  ف   ن  ِ 

ـ ه  ـي   ني   ح  ُح  ب  ص 

 ؤ  ف   ان  ك  و   
ـ ل  ب ـًيا ق  ال  ي خ  اد  ُم  ك  بِ ح 

 

 ب   ان  ك  و  ُ**
ح  ر  م  ي  و   و  ه  ل  ي   ق  ل  ال   ر  ك  ذ 

ه
 

ــل  ف    ــا د  ـما ــب ــل  ا ق  ع  ــج  أ   اك  و  ي ه  ُه  اب 

 

ــل  ف  ُ** َ   ت  س  ــ اه  أ ــن  ج   ن  ع  ــ ك  اب  ُح  ب   ي 

  ن  إ  ف   
  ن  إ  ي و  ن  ل  اص  و   ت  ئ  ش 

ُل  ص   ت  َ   ت  ئ  ش 

 

ــل  ف  ُ** ــي ل  ب ــل  ى ق  َ  أ   ت  س  ــي   ك  ّي   غ  ُح  ل  ص 

 ك   ت  ن  ك   ن  إ   ك  ن  ِ   اي  ن  ِ   ت  ِ  ر  ح   
ًُبـااذ 

 

ــك   ن  إ  و  ُ** ــد  ف   ت  ن  ــا ب  ي  ن   ال ــأ   ك  ّي   غ  ُح  ر  ف 

  ء  يش    ان  ك   ن  إ  و   
ـس   أ  ب   د  َّل   الـب  ف  ُاه 

 

 ي  ع   ن  ع   ت  ب  ا غ  ذ  إ  ُ**
 ي  ع  ي ل  ن 

ـم  ي   ي  ن  ح  ل 
(189)ُ

                                                  

 .«وقال»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«وقال»يفُ)س(:ُُ( ب)

(،ُوالصفديُيف33/02ُ،ُوبهُروايةُابنُفضلُالعمريُيفُمسالكُالبصارُ)«كانو»يفُ)س(:ُُ( ج)

 (.1/376الوايفُبالوفياتُ)

 .«وقال»يفُ)س(:ُُ( د)

ُ،ُوبهُرواية.«ويمزح»يفُ)ع(:ُُ(ه)

 
سمنون املحب/ 

 طويل
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ُ:اآلخرُ ُوقولُ 

ا د  ال وا غ  ـب  َ   ت  ن  ا أ  اذ  ِ   يد  الع   ق   ه  س 

ُ

ـل  خ   ت  ل  ق  ف  ُ** ـ ة  ع  ـجر   ه  ب ـح   اق  س   اع 

ُ ــف   ــو   ر  ق  ــ ب   ص  ــو  ا ث  مه   ــ ان  ب   م  ه  ت  ت  

 

ـم  وال   اد  ي ـع  اَل   ه  ف  ل  ى إ  ر  ي   ب  ل  ق  ُ** اع 
  

ـل   ر  ه  الدا    ِ   ن  إ   م  ت  أ   
ـ ت  ب ـغ  ـا أ  ي   ل  ِ 

 

 و  ُ**
ـ ت  ِ  ا د  ِ   يد  الع   ِ ِ   ىأً ر  ل  ـو اع  تم  س 

 (190) 

ُ:اآلخرُ ُوقولُ  

ــ ني   باــح   ك  ب ــأح   ــ با ح   ىو  اهل 

ُ

ـــح  و  ُ** ـــ َل    اب  ـــأ   ك  نا ـــ ل  ه   ااك  ذ  ل 

ُ ــأ  ف   ــِا ــذ  ا الا ــ و  ي ه  ــ ب  ح   ىو  اهل 

 

 ش   ء  ش   ـ فُ**
ـ ه  بـ  ت  ل  غ  ـ ن  ع   اكاو  س 

ــأ  و    ــأ   ت  ن ــي أ  ذ  ا الاــِا  ه  ل ــ ل  ه 

 

ـَ  ى أ  تا ح   ب  ج  ح  ل  ل   ك  ع  ف  ر  ف  ُ**  ااك 

ـــو    ـــا احل  ِ   ل   اك   ذ  َ  ا و   ذ  ف   د  م 

 

 ل  و  ُ**
 (191)ااك  ذ  ا و   ذ  ف   د  م  احل   ك  ل   ن  ك 

ُُ:اآلخرُ ُوقولُ  

ــ ــالن   ت  و  ت   ــو  أ  ب   س  و  ف  ااهب   ص 
 

ُ

ـــت  و  ُ** ـــاد  وا ع   م  ت  ك  ـــه   ِ  اا هب  ـــا 

ُ ــو   ــن  ا أ  ِ  ــه  ِ   ت  ف  ص  ــت   ة  ج   يك  ت  ش 

 

ــو  ج  ُ** ــىل  ا إ  اه  ــب  ح  أ   ّي    غ   (192)/ااهب  

 
ُ:[اآلخرُ ُوقولُ ]

ـ خ  ر  ِ   ل  ي  اللا وا و  س    ب  ك  َ  و    ه  ول  د  س 

ُ

ــُ** ــّل  ع  ــِ   ِل  ك  ِ غ  ــال   ب  ــ ع  ال  ط   م  ات  ق 

ُ


ُحبيبهُومَّلزمتهُهوُالعيدُواجلمع.ُواهلُأعلم.ُيرى إلفه:ُ  ُُأي:ُيرىُإلف 

 :(.3/611ُُ:قالُاجلوهري:ُالوصب:ُاملرضُ)الصحاحُبأوصاهباُُ

                                                 

ُُُُُُُ،ُوالوزنُيتمله،ُوالُروايةُبه.«والدهر»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُُخلتُمنها:ُ)س(. (ج)ُُُُ،ُوبهُرواية.«فكشفك»يفُ)س(:ُُ(ب)

 بسيط

 متقارب

 رصدر/ متقارب 
 

 /ب(48س )

 
 /الرشيف الريض

 طويل
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وا د  ا ح  ض  ب ي ن ه   َ  اَل 
اع ت   ض 

ِات  ز   ع 

 

َ  س   ُ** ا م  ف ص  ائ م   اه  ـز  َ  الع  و  ف  ظ ه 

ــه    ب ون  ط ل  ــا ي   ِ ي ـل   ــوم  اللا ي  م  ن ج   ت ـر 

 

ـائ م  ُ** ام  الناع  ه  ى و  ق  الِشع ر 
ات  ّل  ع  ع 

(193) 

 
ُ:اآلخرُ ُلُ وقو

ــ ــ م  و  ق  ِ  مه   ــ م  ه  و ــب   ع   د  اهلل ق 
ــل   ت  ق 

ُ

ــُ** ــم  ف  ــ م  ه  ـ ل  ا
ــت   ة  مه  ــ أ  ىل  و إ  م  س   د  ح 

ُ ـو   م  ه  َ  و  ِ   م  و  لق  ا ب  ل  ط  م  ف    م  ه  د  يِ س 

 

  م  ه  ب  ل  ط  ِ   ن  س  ا ح  ي  ُ**
 و  ل  ل 

ـ د  اح   م  الصا
 د 

ف   ش   َ  ا و  ي  ن  د   م  ه  ع  از  ن  ت   ن  ا إ  ِ   
 (194)ع

 

 ط  م  ـن ال  ِ  ُ**
 (195)د  ل ـالو  و   ات  ذا اللا و   م  اع 

ُ:اآلخرُ ُوقولُ  

 ي  ع   ن  ع   ت  ب  ا غ  ذ  إ  
ـالف   ك  بـ  َّلا ي ت   ن   ر  ك 

ُ

 َ  ز  ي   ل    ن  إ  و  ُ**
 ِِّ  ـال ك  ب   اف  ط   ف  ي   الطا ين 

ُ ــف   ــل   ِل ك  ــ ان  س  ــ ن  ع  ــ اك  و  ه   ِب  م  

 

ِل  وك  ُ**
ه

 يِ  ط  ف   ت  ن  أ   ب  ل  ق  
ـ ه  ش   ـن 

(196) 

 
 ُ:اآلخرُ ُقولُ و

ن   ـ ِ  ـ ظ  ف   ان  ك  ـال  ي ـاللا  م  ل  َ   س   ًياا

ُ

ـو  أ  و   وم  ج  النا  د  ص  َ  ُ**   د  ق 
ـال   /ااح  ب  ص 

ُ ــذ  ى إ  تاـح    ِ ــَ  أ   َ  د  ا الب ــا  ــ د  ش   وَه  ن 

 

ـالن   ك  ر  ت  ُ** ـَ  و   وم  ج  ـ ب  اق   ااح  ب  الص 

ـا ان  ذ  ى إ  تا ح    ـ م  َّل  الظاـ اب  ج   س   أ  ب 
 ه 

 

ـأ  َ  و  ُ** ــ اح  ب  ى الصا  س   أ  ب 
ـ ه  ــَ   د  ق   اح 

ـ ك  ر  ت    َ  الس  و  الك  و   ج  ا
ـلا ك   ب  اكـ   اه 

 

َ  و   َ  د  الب  و  ُ** ـنا الو  السا  ب  ق  ت  ا ااح  ضا
(197) 

 
ُُُ:ُبمعنىُ)الصحاح ُوتألَّ هلت3/71ُقالُاجلوهري:ُوامتألُاليشء  ُاهلمزة ُضورًة.ُ(.ُوإنامُس 

                                                 

ُ،ُبمعجمتي،ُوالُروايةُبه،ُواملثبتُمنُمصادرُالتخريج.«خذوا»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( أ)

 ،ُوالوزنُيتمله،ُوالُروايةُبه.«تراهم»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُ.«وقال»يفُ)س(:ُُ( ج)

 ،ُوالوزنُيتمله.«وكل»يفُ)ع(:ُُ(ه)ُ( د)

 بسيط

 

 طويل

 لم أقف عليهما

 

 /ب(36ع )
 

 عماد ادلين احلزايم/
 اكمل

 

 
 /الرشيف الريض   

 طويل
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ُ:اآلخرُ ُوقولُ 

  ه  ا ل  د  ب  و  
 ع  ب   ن  ِ 

ـ ل  ِ  ا اند  ِ   د   ىو  اهل 

ُ

ـــُ** ـــ ق  ر  ب   و  ِ   ق  لا أ  ت 
ـــه  ـــنً  ه  ان  ع  م  ـا ل 

ُ ــي   ــح  و ك  د  ب   ي  اش 
ــرِ  ة   د  ال

ــد  و   اء   ه  ون 

 

ِ  َ  الـذ   ب  ع  ص  ُ** ـك  َ  أ   اًعـنِ م  ت  ى   ه  ان 

  اد  ب  ف   
ـف   ح  َ   ف  ي  ك   ر  ظ  ن  ي  ل  ي   م  ل 

 ق  طـ 

 

ــن  ُ** ــل  ًرا إ  ظ  ــو   ه  ي    ه  دا ص 
ــِ  ر  ح   ه  ان 

َ  النا ف     ي  ل  ع   ت  ل  م  ا اشت  ِ   ا
ـ ه   ه  وع  ل  ض 

 

ـف  ج  به أ   ت  ح  م  ا س  ِ   اء  ال  و  ُ** /ه  ان 
(198) 

 
((

ُ:رُ اآلخُوقولُ 

ـــ ـــف   غ  ًيـــا ف  اد  ا غ  ي   َ  و   ة  ل 
ـــائ   اح 

ُ

ِ  ىل  إ  ُ** ــح  ت  س  ى ت  ت ــ   ب  الق   ن  س 
ــائ   اح 

ُ ــو   ــىل  إ   م  ك  ــَ   م   ك   و  ِ   اف   ّت  
ــاق   ًف

 

ـــي  ُ** ـــ اهلل  ق  ط  ن  ت  س  َ  و  ال   ه  ب  ـــا  اح 

ِ  ج  اع  و    ــا  ــًب ــأ  و   ك  ن  ــِ   ت  ن    ـب 
 رص 

 

اح  اض  الو   ق  ي  ر  الطا  ت  ب  نا ِ    ف  ي  ك  ُ**
(199) 

ُمثلُ   ُأُ ُوإىل ُاإلباحةُ ُأمحدُ ُاإلمامُ ُشارُ هذا ُأبويف ُقال ُ اقلُ اخل ُُدُ مُ احُ،
:ُين 

ُ ُالرُ ُهذهُالقصائدُ ُ،اهلُ:ُياُأباُعبدُ حنبلُ ُبنُ ُلمحدُ ُقلت  ُةُ اجلنَُّيفُذكرُ ُهالتيُقاق 

ُُ،ارُ والنَّ ُُأيَّ
 
ُُيشء ُُ؟فيهاُتقول  ُُفقال:ُمثل  ُُأي 

 
ُُ؟يشء ُ:ُيقولون:قلت 

ــــــــذ  إ    ِ ــــــــا  َ  ال ل  ا ق   ِّب  

ُ

ــــأ  ُ** ــــع  ت   ت  ي  ي  ح  ا اســــت  ِ   ي  ص 
 ين 

ُ ــّت   و   ــ ب  ن  ي الــذا ف  ــل  خ   ن  ِ   يق 

 

ــــــالع  ب  و  ُ**  ي  ت  أ  ت ــــــ ان  ي  ص 
 (200)ين 

ُأُ   ُ!لَُّعُ ُدُ عُ فقال:
ُفأُ  ُودُ ُ؛عليهُعدت  ُفقام ُخ  ُُوردَُُّهُ يتُ بُ ُل  ُالباب  ُفسمعت  ،ُ

نحيبُ 
ُ.(201م)((يُ البيتُ ُدُ ردُ وهوُيُ ُنُداخلُ هُمُ 

                                                 
ُو)ُ( أ) ُيفُ)ع( ُجاءتُبهُكذا ُوما ُلغة، ُجائز ُوكَّلها ُالتخريجُبالرفع، ُويفُمصادر ُبالنصب، س(

 الروايةُأوىل.

 ،ُوبهُرواية.«سجانه»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُ«.سحت»،ُورسمهاُقريبُمنُروايةُوردتُيفُالبيت:ُ«مسحت»يفُ)ع(:ُُ( ج)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ(ه)ُُ،ُواملثبتُمنُ)س(ُكامُيفُمصادرُالتخريج.«ابن»يفُ)ع(:ُُ( د)

 حممد بن صالح العلوي/ 
 اكمل
 
 
 
 

 (أ/45س )

 رجز

 هزج أو
 جمزوء الوافر
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ُ ُماُُإثارةُ ُنُ مَُّالتيُتتضُشعارُ هذهُالُوأمثال  ُمنُاحل ُُيفُالقلب  ُُب  ُواخلوف 

ُوالرَُّ
 
ُُجاء ُُنسُ وال ُُوالطلب  ُوالشَّ ُوالقُ ُوق  ُ.هاعُ وتواب ُُرب 

ُالشعارُ ُفصادفُسامعُ  ُوطلًبامُح ُنُقلوّب  ُمُ ُهذه ُمتزجةًُُإثارةًُُهُ رُ اثفأُ ُ؛ب ا

،ُوهوُنصيبُ فسُ النَُّبحظُ 
ُوالطَُُّذةُ نُاللَُّهاُمُ  ُُرب  الذيُي 

تلكُُنُ ظُ ،ُفيُ ثهُالسامعُ دُ 

ُوالطَُُّذةُ اللَُّ ُُزيادةًُُرب  ُُيفُصَّلح  ُتعاىلُإىلُاهلُهُ بُ قرُ الذيُيُ ُهُ وحال ُُهُ وإيامن ُُالقلب 

ُ ُحمض  ُسيأيتُللقوم   ض  ر  الذي ع   الغلط   فهذا ِنشأ  ُ!فسُ النَُّحظُ ُوهو ُكام ،

،ُنُالقومُ مُ ُونُ فُ العارُ ُنكرهُ ،ُوهذاُهوُالذيُأُ تعاىلُإنُشاءُاهلُهُ وبسطُ ُهُ تقريرُ 

ُ ُُمنهُوتاب  نُتاب  ُُإنَُّواُمنهُوقالوا:ُرُ ،ُوحذَُّمنهمُم  ُُهُ تُ مضَّ نُمُ ُأكثرُ ُللقلب 
ُيعنُقر/،ُوسيأيتهُ نُصَّلحُ مُ ُلهُأكثرُ ُهُ ،ُوإفسادُ هُ نفعُ  ُتعاىلُإنُشاءُاهلُ-ُ(ج)ب 

ُُمُ كُ حُ بهذاُُتقريرُ ُ- ج ُوالوُ ُالذوق 
ُ.دُ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُُ(.690انظر:ُ)صُ

ُُُُ:(.03)صانظرُ

                                                 

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

 ،ُولعلهاُحمرفةُعنُأخرى.«سيئة»بعدهاُيفُ)ع(ُكلمةُتشبهُأنُتكون:ُُ( ب)

ُ.«قرب»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (/ب45)س  
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 الوجه الثاني من اجلواب/: 

ُالسامعُ ُأنَُّ ُكانُقدُح ُُوإنُ ُهذا نُهُ لُ عُ وفُ ُهُ ض   ُُم  ُهُ وصدقُ ُهُ يفُدين ُُالُنشك 
ُأُ ُهُ وصَّلحُ  ُُهُ رُ كُ نُ فقد ُأفضل  ُهو ن ُعندُ ُم  مَُّال ُُمنهم

ُوأُ ةُ  ُشأًنا، ُوأعل ،ُ ُصدق 

ُوأُ حااًلُ ،ُ ُوبأمرُ ُعرف  ُح ُهُ باهل ُقد ُكان ُفإن ،ُ فقدُُهلُوَلُ ُئةُ ماُهُ لُ عُ وفُ ُهُ ض  

ُمُ ُعليهمُأكثرُ ُهرُ كُ نُ أُ   :تعاىلُهلُوَلُ ُنُألف 

  ُُكانُقدُح ُُفإن ]ُهُ ض  
ُُ[أبوُبكرُ  لُ بُ الش 

ُالصدُ ُ،ُفقدُغابُعنهُأبوُبكرُ  ُ.يق 

  ُُكانُقدُح ُُوإن ُُهُ ض   ُلرَُّاُاحلسيُ ُبنُ ُيوسف  ُُازي  ُفلمُي  ُُهُ ض   الذيُُالفاروق 

ُرَُّفُ  ُاحلُبهُبيُ ُاهل ُق  ُُبنُ ُعمرُ ُوالباطلُ ُق  ُ.اخلطاب 

  ُُكانُقدُح ُُوإن وُ الن ُهُ ض  
ُرُ  ي 

ُ.انُ عفَُُّبنُ ُعثامنُ ُينُ ورُ فقدُغابُعنهُذوُالن ُ(202)ت

  ُُُوإن ُُونُ ذوُالن ُهُ دُ هُ كانُقدُش  ُُبنُ ُعلُ ُهُ دُ فلمُيشهُ ُاملِصي  ُُأيبُطالب  ُ.اهلاشمي 

  ُُكانُقدُح ُُوإن ُُدُ يُ ن اجل ُُأبوُالقاسمُ ُالطائفةُ ُسيدُ ُهُ ض   ُُفقدُصحَّ ُعنهُأنهُتاب 

ُُهُ كُ رُ عنهُوتُ  ُ.(203)هُ وفات ُُقبل 

  ُُفُ ُدوإن ُقد ُُهُ لُ عُ كان ُُأضعاف  ُُهؤالءُأضعاف  ُغاب  ُاملُ ُفقد ُرونُ هاجُ عنه

ُهُ كلُ ُوالنصارُ  ُوأهل  ُرُ دُ بُ ُم، ُوأهل  عُ يُ بُ ُ،
ُومجيعُ الرضوانُ ُةُ  ،ُُ ُأصحاب 

ُأئمةُ ُ،ُومجيعُ هلمُبإحسانُ ُنُ وعاب ُوالتَُُّ،عليهُوسلمُتعاىلُاهلُصلُاهلُرسولُ 
ُُالفقهُ 

 
ُُأئمةُ ُ،ُومجيعُ واإلفتاء ُ،ُومجيعُ التفسيُ ُأئمةُ ُ،ُومجيعُ ةُ والسنَُّاحلديث 

                                                 
ُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ)ع(.ُ( أ)

ُ.«أنكر»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

 ُبعدهاُيفُ)س(ُكلمةُغيُمقروءة،ُويستقيمُالكَّلمُبدوهنا.ُ(د)

  (أ/31)ع  
إن اكن حرضه من ال 

نشك يف دينه فقد أنكره 
 من هو أفضل منهم

 أبو بكر الصديق

 الفاروق عمر

ذو انلورين 
 عثمان

 يلع بن أيب طالب

 أبو القاسم اجلنيد

 السلف الصالح

 لم أقف ىلع 
 توبة اجلنيد
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ُُأئمةُ ُ،ُومجيعُ القراءةُ ُأئمةُ  اهلُصلُاهلُُعنُرسولُ ُيُ ابُ الذَُُّوالتعديلُ ُاجلرح 

ُنُالنَّ،ُفمُ هُ عليهُوسلمُودين ُتعاىلُ ُ!أولئكُإالُاس 

ـــ ـــي  ق  ي  ر  ف   أي  ف  ـــا أ  ن  ـــِ  أ  ب   ق  ح  ُه  ن 

ُ

ـي   و   اد  ب ـالع   اهلل  ث  ع  ا ب  ذ  إ  ُ** ع  م 
(204) 

ُ
رُ كاثُ ُم بالرجال  ت  ج  احتج   فإن  

ُ.فةًُألوًفاُمؤلَُُّناكمُبالواحدُ 

ُُم بالقرآن  ت  ل  استدل   وإن   ڳ ڳ /گ گ گ﴿ُالذيُاهلُاملجيدُ ُفهذاُكتاب 

ُ.﴾ڱ    ں ں ڻ  ڱڳ ڳ   ڱ  ڱ

ُيُ ُرُ كُ ذُ فسن ُواحلديث   اد  م إىل السنت  د  استن   وإن   لكمُمنهُما
ُُيُصدرُ شفُ  ُكل 

ُ ُ.حمق 

 ج  والو   م إىل الذوق  ت  أ  ل   وإن  
ُوبيَُّمُ حاكُ ُد  ُأنَُّنَّناكمُإليه، ُأسعدُ ا ُمنكم،ُُا به

ُُوأنَُّ ُُدُ ج ُوالوُ ُالسليمُ ُالذوق  ُمنفعةًُُبأنَُُّيكمُ ُالصحيح  ُُفسُ للنَُّفيه ُةًُومضَّ

ُ ُُبالدليلُ ُهُ ن كامُسنبيُ ُهُ نُنفعُ مُ ُأكثرُ ُهُ ،ُومضتُ للقلب  لهُُالذيُالُمدفعُ ُالواضح 

ُ.تعاىلُإنُشاءُاهل

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُ(.03انظر:ُ)صُُ

                                                 

ُتمله.،ُوالوزنُي«يبعث»يفُ)ع(:ُُ( أ)

  (أ/44)س  

 طويل        

 [ 04فصلت: ]
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 :الوجه الثالث من اجلواب ُ

ُاتَُّأنَُّ ُلو ُفُ ه ُمجيعُ ُق  ُوح ُُالطائفةُ ُعليه ُوهُ ض  
ُلُ هُ إىلُآخرُ /همـل ُنُأوَُّمُ  اُـمُ ـم

ُُ؛أصًَّلُُكانُلكمُيفُذلكُحجةُ  ُفإهنَّ ُةًُجَُّمُالُيكونُح ُهُ اتفاقُ ،ُويُ املسلمُ ُمُبعض 

ُ نُس  علُم 
ُواهمُمُ  ُهم.انيُ الذينُسمَُُّالعلمُ ُأهلُ ُنُطوائف 

ُمُ  ُقال ن ُأهلُ فم  ُُنَُّإُاإلسَّلمُ ُن السامعاتيَُُّاتفاق 
ُي  ُُةُ رشعيَُُّةُ جَُّح ُُةُ  ُب 

ُُ،هااتباعُ  ُُأوُاتفاق 
 
ُُ،الفقراء الصوفيَُُّأوُاتفاق 

ُ؟!حجةُ ُةُ 

ُ،ُيُ نُاملسلمُ مُ ُأحدُ ُهُ ملُيقلُ ُفهذا نُقالهُفقدُخ  ُرُ وم  ُفإنَُُّ؛يُ املسلمُ ُإمجاعُ ُق 

ُُةُ جَُّاحل ُ ُُ،هُ رسول ُُةُ وسنَُّ،ُتعاىلُاهلُكتاب  مَُّال ُُ،ُوإمجاعُ هُ أصحاب ُُوأقوال 
ُ.ةُ 

 [من اجلواب] الوجه الرابع: 

ُُةُ الصوفيَُُّأنَُّ ُ ُواملشايخ  ملُجت 
ُهُ رُ كُ نُ مُأُ هُ منهمُأوُأكثرُ ُعلُذلك،ُبلُكثيُ ُعُ مُ 

ُ:هُ باجتناب ُُرُ مُ وأُ ُهُ بُ اوع

 ((
ُبنُ ُعلُ ُقالُأبوُاحلسنُ 

ُهُ ج ُُاهلُبنُ ُعبدُ  ُُمُ ض  ُ:«(205ع)ّبجةُالسار»ُيفُكتاب 
ُعبدُ  ُأبو ُاملقرُحدثني ُعبدُ ياهل ُثنا ُقال: ُبنُ ُ، ُُاهل َُلُصالح  ُقال ُقال: ،

ُدُ يُ ن ج ُ ُيُ ُيدُ رُ املُ ُ:ُإذاُرأيت  ُفيهُبُ ُمُ فاعلُ ُالسامعُ ُعُ مُ س  أنَّ
ُقاياُمُ  ((نُاللعب 

ُ.(206م)

                                                 
ُ.«هلذا»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)

كذاُيفُ)ع(ُو)س(ُبدونُهز،ُوهوُحمتملُلألمرين:ُاملقريُواملقرئ،ُواختلفتُأيضاُطبعاتُُ( ج)

ُتلبيسُإبليس:ُفإحداهاُباهلمز،ُوأخرىُبدونه،ُوملُأهتدُللصوابُفيهام.

ُ،ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُيفُمصادرُالتخريج.«اجلنيد»يفُ)س(:ُُ( د)

  (/ب31)ع  
لو اتفق عليه مجيع 

أهل الطائفة لم يكن 
 حجة ىلع من سواهم

مع أهل الطائفة لم جت
 أنكره منهم منعليه بل 

 اجلنيد

 لم أقف ىلع 
 «بهجة األرسار»
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 ((
يُ وُ كُ ابُبنُ ااهلُُوقالُأبوُعبدُ 

ُيفُُهُ  ُ«(207ع)حكاياتُالصوفية»ُكتاب  ُُ:ُسمعت 

ُبنُ ُأمحدُ 
ُ ُحممدُ  دُ الب 

ُعُ  ُيَّ تُ رُ املُ ُ،ُيقول:ُسمعت 
ُعُ  ُش  ُأباُاحلسيُ ُ،ُيقول:ُسمعت 

ُُيَُّرُ وُ الن  ُانأصحاب ُُلبعضُ ُيقول  ويُ ُالقصائدُ ُعُ سمُ يُ ُيدُ رُ املُ ُ:ُإذاُرأيت 
ُمُ  إىلُُيل 

ُتُ ُةُ الرفاهي ُرُ فَّل ((هُ خيُ ُج 
ُ(208م) ُاحلافظُ ، ُُقال ُالفرج  :ُعلُ ُبنُ ُالرمحنُ ُعبدُ ُأبو

«ُ ُُهذاُقول  ُرُ وإنامُتُ ُ،/القومُ ُمشايخ  ُخَّ ُُص  ىُدَُّعُ فتُ ُ؛ب اُللهوُ فيهُح ُُرونُ املتأخ 

ُ هُ رش 
 :يُ نُوجهُ مُمُ 

ُُ؛مهُ بقدمائُ ُالعوامُ ُنُ ظُ ُسوءُ مها: أحد   - ُيُ لهنَّ ُُأنَُُّونُ ظن م واُكانُالكلَّ

 هكذا.

ُالثاين: و - ُُأنُ ُإالُحجةُ ُ،ُفليسُللعامي ُواُالعوامَُّؤُ رَُّج ُُمأهنَّ ُ]فَّلنُ ُ:يقول 

ُعُ فُ كذاُيُ  ُعُ فُ يُ ُفَّلنُ ُو[ُ،ل  ُ.كذاُل 

ُتُ  ُوقد ُقال: ُبَُّش  ُُث  ُُالسامعُ ُحب  ُُبقلوب  ُلُ خ  ُوهُ رُ فآثُ ُ؛منهمُق 
ُقراءةُ  ُعل

ُقَُّ،ُورُ القرآنُ  ُ ُت  ُرُ هُماُالُتُ مُعندُ قلوّب  ىُهوًُُنُ لتمكُ ُإالوماُذاكُُ؛قرآنُ الُعندُ ُق 

ُ!(209)«هذاُونُغيُ ،ُوهمُيظن طبعُ ُ،ُوغلبةُ باطنُ 

ُُث م ُمُ ُساق  ُتاريخ  ُُن ُنُ ُهُ بإسنادُ ُ(210)اخلطيب  ُأيب ُُِص ُإىل ُالّسَّ قال:ُُ،اج 

ُكُ ح ُ» ُالدرَُُّيُ عنُأيبُاحلس/إخواينُىَُلُبعض  ُ(211)تاج  ُُ،ُقال:ُقصدت  ُبنُ ُيوسف 

ُالرَُُّاحلسيُ  ُنُبغدادُ مُ ُازيَّ ُالرَُُّ،ُفلامُدخلت  ُُيَّ ُهُ عنُمنزل ُُسألت  ُهُ نُأسألُ مُ ُ،ُفكل 

                                                 

ُ.«الرجال»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

ُسقطُمن:ُ)س(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ( ج)

 ،ُولعلهُحتريف،ُواملثبتُمنُمصادرُالتخريج.«أيبُجعفر»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( د)

  (أ/38)ع  

  (/ب44)س  

 أبو احلسني انلوري

 يوسف بن حسني الرازي

 لم أقف ىلع 
 «حاكيات الصوفية»
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ُ ُيقول  ُعنه ُعُ فُ تُ ُشُ يُ أُ : ُُل  ُصدرُ قُ فضيَُُّ؟!بذلكُالزنديق  ُحتَُّوا ُعُ ي ُمُ زُ ى علُُت 

ُ ُ،ُفب ُاالنِصاف  ُُث م،ُيفُمسجدُ ُتلكُالليلةُ ُت  ُُ:قلت  ُُهذاُالبلدُ ُجئت  نُمُ ُفَّلُأقلَّ

ُزُ أُ ُفلمُ!هُ زيارت ُ ُأُ ُل  ُدُ ىُعنهُحتَُُّسأل 
ُعُ ف  ُت 

ُحُ يفُامل ُُوهوُقاعدُ ُهُ إىلُمسجدُ  ،ُراب 

يُ دُ يُ ُوبيُ 
ُُهُ  ُُعليه[ُ]رجل  ُيُ ُمصحف  ُُ،قرأُ وهو ُُفردَُُّ،عليهُفسلمت  علَّ

السَّلمُ 
ُ،ُوقال:ُمُ  نُأين؟ُقلت 

ُنُبغدادُ :ُمُ  ُ ُ:فقالُ.لشيخاُزيارةُ ُ،ُقصدت  ُحت 
ُنُ س 

ُُأنُ  ُُ؟شيًئاُتقول  ُوُ.معُ :ُنُ قلت  ُ:قلت 

ـب  ت   ك  ت ــي  أ  َ  
 د   ينـ 

ـع  ي  ط   ق  ًبــا ف  ائ 
ُيتـ 

ُ

ـ م  ز  ا ح  ذ   ت  ن  ك   و  ل  و  ُ** ـ ت  ِ  دا هل  ب  ا ت  ِ 
 (212)ينـ 

ُ
ُبُ طُ فأُ  ُُق  ُزُ وملُيُ ُاملصحف  يُ ُل 

ُىُابتلَُّيُحتَُّبكُ  ُ ىُرُ حتَُُّ،هُ وثوبُ ُهُ حليتُ ُت 
ُهُ تُ مح 

نُمُ 

ُقالثُ ُ،هُ بكائُ ُكثرةُ  َُلُم ُيا ُهُ أُ ُومُ لُ تُ ُ،يسيدُ : ُالرَُُّل  ُُ:همـعلُقول ُُي  ُبنُ ُيوسف 

ُُاحلسيُ  ُ،ُومُ زنديق  ُأُ هوُُالصَّلةُ ُنُوقت  ُرُ طُ قُ ملُيُ ُالقرآنُ ُقرأُ ذا
ُنُعينيُقطرةُ مُ 

ُوقدُقامُ  ُالقيامةُ ُت  ُُعلَّ ُ؟!(213)«ّبذاُالبيت 

                                                 

ُ.«مسجد»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُالسحيباين(:ُُ( ب) ُتلبيسُإبليسُ)حتقيق ُطبعات ُإحدى ُيف ُإال ُالتخريج، ُومصادر ُالصل ُيف كذا

ُ(.18ُ)صُاءُاملهملةباحلُ«رحل»

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُُ( ج)

 
 

 الويلد بن الزييد/
 طويل
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 :الوجه اخلامس 

ُهُ نُقول ُمُ ُومأخوذُ ُإالُعليهُوسلمُهلصلُااهلُُرسولُ ُبعدُ ُنُأحدُ هُماُمُ نَُّأ

ُوالُيُ ومرتوكُ  ُكلُ /هُ وأحوال ُُهُ وأفعال ُُهُ يفُأقوال ُُىُبأحدُ قتدُ ، ُُإالها، اهلُُرسول 

ُزَُّنُنُ عليهُوسلم،ُفمُ ُتعاىلُصلُاهل غيُ ُل 
ُُهُيفُهذهُاملنزلةُ  ُفقدُرش   ُُح  بالضَّ

َُّللةُ 

ُ يُعنهُذلكُالغُ غن ُصدًرا،ُوالُيُ ُوالبدعةُ  ُي 
َُّتُ نُاهلُشيًئا،ُبلُيُ مُ  ُُأُ ب  ماُُمنهُأحوج 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ں ڻ ڻ ڻ ُ﴿تعاىل:ُُاهلُقالُ،إليهُيكونُ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ہ ہ ھ ھ

ُ.﴾[ۅ ۉ ۉ ې ې]ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ 

ُف نُكل  ُدُ عُ بُ ُم 
ُوسلمُتعاىلُصلُاهلُاهلُرسولُ  ُي  ُُعليه ُرُ عُ ُب  ُهُ أقوال ُُض 

ُ ُعلُماُجاءُبهُالرَُُّهُ وأحوال ُوأفعال ه  ُلُ ب ُلديهُقُ ُكانتُمقبولةًُُفإنُ ُ:سول  ُإالوُ،ت 

ُدَُّرُ  ُ.ت 

ُالظالبُ فأُ  ُرُ عُ ُإالُونُ املفتونُ ُونُ مُ ـى ُبهُض  ُجاء ُالرَُُّما ُأقوالُ ُسول  ُعل

ُبذلكُاملُ ُمَُّفعُ ُ؛همـوأصول ُمُهُ وطريقت ُُالشيوخُ  ُمُ ظُ وعُ ُ،صاب 
ُواشتدَُُّةُ حن امل ُُت  ُت 

ُواشتدَُّةُ الرزيَُّ ،ُ ُوظُ هُ وأهلُ ُنُ ديالُربةُ غُ ُت  ُُونُ ّبمُاجلاهلُ ُنَُّ، ُأهنَّ ،ُالبدعُ ُمُهمُأهل 

ُ ُُوأصحاب  ُواآلُالطرائق 
 
ُُراء ُأهل  ُويُ ةُ السنَُُّهم ُبُ أُ ، ُاهل يُ ُأنُ ُإالى

ُويُ هُ دين ُيمُ قُ  ُمَُّت ُ،

ُُهُ كلامت ُُعلُ ،ُويُ هُ نورُ  ُن ،ُويُ هُ رسول ُُوكلامت  ُ!/ونُ لُ بط ُاملُ ُهُ رُ ولوُكُ ُهُ حزبُ ُِص  

                                                 

ُ)س(.ُُاللفظُالكريمُخلتُمنه:ُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

  (أ/47)س  

  (/ب38)ع  

لكٌّ مأخوذ من 
 قوهل ومرتوك

  [761-766]ابلقرة: 
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  :الوجه السادس 

ُقُ نُنُ مُ ُأنَُّ ُعنهُأنهُح ُُل  ُُنُالقومُ مُ ُالسامعُ ُض   ُيُ ُواحدُ ُفليسُفيهمُرجل  ُوغُ س 

ُإمامُ فإنَُُّ؛نُ دييفُالُهُ تقليدُ  ُليسُفيهم ُأئمةُ مُ ُه ُيُ ُوالعلمُ ُىوُ فتالُن ُالذين ُوغُ س 

هُ تقليدُ 
ُ.مُيفُاجلملةُ 

ُنُح ُوأعلُمُ  ُُقومُ ُهُ ض   ُُوزهدُ ُهلمُصدق  معُاهل،ُولكنهمُليسواُُوأحوال 

ُيُ بمعصومُ  ُُ،ُوالُهلمُقول  ُُكىُمعُأقوالُ ي 
 
ُُالعلامء ُمُ كُ ىُواحل ُالفتوُ ُالذينُدارت 

ُم.هُ ـعلُأقوال ُ

ُهُ حضورُ ُيكونُ ُمُأنُ هُ أحدُ ُوغايةُ 
ُنُالسلهُمُ  الذيُيُ ُاملغفورُ ُعي 

اهلُلهُُهُ رُ غفُ 

ُنيَُُّسنُ وح ُُهُ حسنات ُُوكثرةُ ُهُ صدقُ ب
ُفأمَُّهُ ت  ُأنُ ، ُُقدوةًُُذُ خُ تَُّيُ ُا ُباطل  ُفهذا ُوإماًما

نإذُليسُُ؛قطًعا نوُاالجتهادُ ُأهلُ ُم  ُُم  ُ.العلمُ ُأهلُ ُبيُ ُلهُقول 

 السابع:/الوجه 

ُرُ هُلوُفُ أنَُّ أنَُُّض 
ُمُ  ُنُيُ ومَُُّاالجتهادُ ُنُأهلُ ه ُُوغُ س  ُهُ فُ لُ افقدُخُهُ بقول ُُالعمل 

ُُهُ نُهوُمثلُ مُ  ُُ:يُ املتنازعُ ُبيُ ُمنه،ُواحلاكمُ ُأوُأجل  ،ُوماُهُ رسول ُُةُ وسنَُّ،اهلُكتاب 

ُ.هُ وأصحابُ هوُكانُعليهُ

ُأنُ مَُّفأ ُ ُا ُُمُ كَُّي  ُهُ دُ ج ُووُ ُهُ وحالُ ُحدُ واُذوق  ُوي  ُعُ ، ُوقدوةًُُل  بَّلُُإماًما

ُُنُأكبُ وهوُمُ ُ،َّلل  الضا  فهذا ِنشأ  ُ-ُهُ ورسول ُُتعاىلُنُاهلمُ ُبرهانُ  ُأسباب 

البُ 
ُتقرَُّالُيُ ُتعاىلُاهلُفإنَُُّ؛هُ قت ُومُ تعاىلُنُاهلُمُ ُعدُ  ُ،ُرضاهُ ويُ ُهُ بُ ـبامُي  ُُإالإليهُُب 

                                                 

ُ.«ُلصدقه»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«ُأحد»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (/ب47)س  

ن نقل عنهم حضور م
السماع ليس فيهم من 

 يسوغ تقليده

لو فرض أن فيهم من 
يسوغ تقليده فقد خالفه 
 من هو مثله أو أجل منه
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ُُهُ وقُ الُبامُيذُ  ُُهُ ن حس ُستُ ويُ ُأحدُ ُكل  ُواهُ وي  ُتعاىلُاهلُةُ عيُحمبَُّدَُّنُيُ بمُ ُ،ُوكيفُيليق 

ُتقرَُّيُ ُأنُ ُهُ وإرادتُ  ُيُ ُب  ُمل ُبام ُإليه ُهُ عُ رش 
ُلسانُ  ُعليهُُهُ حبيب ُُعل ُتعاىل ُاهل صل

ُعيُ ُإالوهلُهذاُُ؟!ىدُ واهل ُُوالعملُ ُنُالقولُ مُ ُرضاهُ ويُ ُهُ بُ ـ،ُوبامُالُي  ُوسلم

عُ البُ 
ُ!منهُدُ 

ُمُ ُواحدُ ُوقدُقالُغيُ  ُزُ نُ أُ اهلُتعاىلُفُ ُةُ حمبَُُّعىُقومُ ادَُّ»:ُنُالسلف  ُتعاىلُاهل ُل 

املحبَُُّ]آيةُ 
ُ[ةُ  ُ(214)«﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: ُيُ ، ُقُ فلم ُل 

ُفارقُ  ُوغن ُص  ُواطرُ وا ُبُ وا ُعلُصوت  ُباابَُّوالشُاملزاميُ ُوا ُطرُ املُ ُوالحلانُ ُت  ُبات 

ُيبالتوق ُُعات  ُ!والنغامت 

ُأُ فمُ  ُن ُض  ُيُ مَُُّسبيًَّلُُل  دَُّن
ُيُ أنَُُّمُ زعُ ويُ ُتعاىلُاهلُةُ يُحمبَُّعُ  ُتقرَُّه ُّبذاُُب  إليه

 !والشيطانُ ُالنفسُ ُ،ُالذيُهوُحظُ الشيطاينُ ُالسامعُ 

ُ  :[]قالُاملصنف 

ـــف   ـــ ل  ه  ـــ م  ت  ع  م  س  ـــف   ط  ق  ُة  نا  س 

ُ

َ  ت ـخ  ن ال  ع   ت  حا ص  ُ**  ف   و  أ   ا
ُاب  ت ـ ك 

ُ   نا أ  
ـــالغ  ـــرا ا و  ن    ص  ق  ال

ـــد  ـــ ن  ي  ُاذ  ك 

 

ــُ** ــ ت  و  ص   أ   و  أ   اع  ر  ي 
ــه  خ  ــالرا  ي ُُ ابب 

ــــ  ــــا ك  ذ  ه  ــــ اب  ت   ِ ــــن  ي  ا ب  اهلل  ُان 

 

ـــِ  ُ** ـــ ه  زا ن  ـــب   ن  ع  َ  و   ل  اط   ا
ـــت   اب  ي 

ــــو    ــــ ه  ذ  ه  ــــ ة  نا الس  ــــيا ب   د  ق  ُت  ن 

 

ــُ**  اب  ت ــالك   ان  ب  ى اســت  تاــح   ه  اد  ر  ِ 

ـــأ   ن  إ    ـــوم  ت  ي  ف  ع  أ   م  ت  ن  ـــ اه  ــــ ن  ِ  ُال 

 

 /اب  و  الصا  يق  ر  ط   م  ت  رص   ـب  أ   يف  ر  ح  ت  ـُ**

ــو    ــأ   ه  ذ  ه  ــ اب  ح  ص  ــو   ّي   خ  ُىَ  ا ل

 

  م  ي   د  ه  و  ُ**
 /اب  ح  الِص  ي  د  ه   ل  ض  ف  أ 

                                                  
ُخلتُمنها:ُ)س(،ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُيفُمصادرُالتخريج.ُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)

ُ.،ُوالوزنُيتملهُدونُاملعنى«أعفيتمونا»يفُ)س(:ُُ( ج)

 ابن القيم/ رسيع

 
 
 
 
 
 
 

 (  أ/ 35ع )
 

  /أ(44س )

  [47]آل عمران: 
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ــــو   ــــب   م  ه  اع  ب ــــت  أ   ه  ذ  ه  ُم  ه  د  ع 

 

ــِ  ُ** ــض  ــج   ن   ّل  وا ع  ــال   م  ه   اب  ط  ت  س 

ــــو    ــــب   م  وه  ع  اب  ت  ــــه   م  ه  د  ع  ُاذ  ك 

 

ــُ** ــ ن  ِ  ــ ِل ك  ــ ن  ر  ق  ــ ي  َ   م  ي   د  ه   اب  ع 

ـــــــ ل  وا أ  و    ـــــــو   م  و  الق  ُم  ات   اد  س 

 

ــُ** ــ ن  ِ  ــ ِل ك  ــو  ع  د   ن  ِ  ــت   ه  ت   اب  ج  ت  س 

ــو    ــ ل  ك  ُىَ  الــو   ب  َ   اه  ط ــع  أ   ن  ِ 

 

ــل  ُ** ــ ان  س  ــث  و   ق  د  ص  ِ  ن  ــا   اب  ط  ت  س 

ـــ  ـــ ل  ه  ـــ م  يه  ف  ـــع   ن  ِ  ـــَ   د  اب   ه  با

 

 اب  الثي ـ ع  ل ـخ  و   ن  ف  الـزا و   ص  ق  بالرا ُ**

َ  ت ـو  اَل  ب   اق  ت  ش  ي    الن ــ ِف الـد  و   ا  و 

 

 

َ  د   ة  ناـــ ال  ىل  إ   اي  ن  ــــُ**  اب  و  الثاـــ ا

ـــ  ـــ ه  ز  ي     ق  و  الشا
 ان ـــالغ   ب  ي ـــط  ل 

 

ـى ي  تا ح  ُ** ـالق   را م  ـ ب  ل  ـ را ِ   اب  ح  السا

ـــز  ي  و    ـــع  الزا  ق  ع  ـــ ات  ق  ـــل  ق   ن  ِ   ه  ب 

 

ـــل  ُ**  وا ق 
َ  الـــو   ة  ـــ د  ن ـــع   د  ا  اب  ر  ـالشا

ــــو    ــــ ق  و  الشا   م  ض   أ   د  ق 
ــــّي   ن    ه  ان 

 

ل  ُ**  اب  ذ  ي ل  ر  ي    ع  ِ   الدا َ  و  ل   ب  ف  الق 

ــــث  ي  و    ــــو   ل  ق  ــــ ي  ح  ال ــــل   ق  ّل  ع    ه  ب 

 

ر  ُ** خ   اب  الت    ك  َ   ر  خ  الصا  ق  و  ف  ك الصا

ـــل  ق    ـــا ن  ن  ـــ م  ع  ـــا الغ  ذ  ه  ـــر  ا ق  ن   ة  ب 

 

ـِ   ين  د  ت  ُ** ـح  و   ز  و  ن الف   بآب  ال ـ ن  س 

ـــفالب    ـــد ف  ع  ـــح   آن  ر   الق  ـــى ل  تا  د  ق 

 

ــر  ج  ه  ُ** ــ وه  ت   ــ ن  ل  ــوا الع  اف  ّت    اب  ت 

ـــ  ـــاه  ه   ن  ِ  ـــا ق  ن  ـــأ   ل  ي    نا ب 
ـــالغ   ان 

 

ـالنِ  ب  ل   الق  ف   ت  ب  ن  ي  ُ** ـالع   اق  ف   اب  ج 

ـــ  ـــي  ـــ م  و  ا ق  ـــأنا الغ   و  ل  ـــر  ا ق  ن   ة  ب 

 

ـــُ** ـــ اء  ل  ـــ ع  ِ  ـــن   ِل ك  ـــَ   ي  ب   اب  ب 

ــ و  أ    ــ ان  ك  ــرا ا ذ  ه    ص  ق  ال
ــا ل  ي  د  ــنً  ان 

 

ـ ة  ناـال   ت  ان  ك  ل  ُ** اب  ب  ى الـذ  أو  ِ 
(215) 

 
 

 

                                                 

ُ،ُوالوزنُيتمله.«أصحاّبم»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ،ُوالوزنُيتملهُدونُاملعنى.«شتاقن»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُ.«يدين»يفُ)ع(:ُُ( ج)
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 :الوجه الثامن 

ُاُنُ نَُّأُ  ُدُ هلُتُ ُ!كمُاهلدُ ناش  ُِ ُيفُالسامعُ ُونُ لُ خ  ُُبالرشو ُهُ نُأباح ُهاُمُ طُ التيُرش  

ُ؟وهُ دت ُلَُّنُقُ مَُّ

ُ ُفإهنَّ ُُواُفيهُرشوًطاُمذكورةًُطُ مُرش   ُ:(216م)القومُ ُيفُكتب 

 منها:ُُ ُالسامعُ فُ ُيتكلَُّأالَّ ُوقالواوا ُتكلَُّمُ »ُ:، ُفُ ُهُ فُ ن
ُومُ ُنُ ت  ُصادُ به، ُهُ فُ ن

ُ ُاسرت  «بهُاح 
ُهُ فُ ملنُصادُ ُ،ُوراحةُ هُ وقصدُ ُهُ ملنُاختارُ ُفأخبواُأنهُفتنةُ ُ.(217ق)

ُمُ  ُوهذا ُأبيُ اتفاًقا، ُُن
 
ُأنَُُّيشء ُطاعةُ ُليسُبقربةُ /هعل ُلنَُّوال ُقصدُ ُ؛

ُ ُرُ والقُ ُالطاعات  ُُب  ُُ،ُيكونُفتنةًُاُالوإرادت  ُبذلك.ُإالُبلُالُتصح 

 ُدُ يُ ُأنُ ُ:ومنها ُُهُ لُ خ  ُُبقلب 
 
بربُ ُملوء

اهلُُرُ كُ ،ُذُ هُ وحظوظ ُُهُ نُشهوات ُمُ ُ،ُفارغُ هُ 

ُ ُحمل  ُيف ُُفيه ُمُ والوساوسُ ُاخلطرات  ُوقد ُلُ ، ُذُ ُك  ربُ ُرُ كُ عليه
ُُهُ  ُهُ وساوس 

ُ.هُ وخطرات ُ

 ُبوَُُّدُ عُ قُ يُ ُأنُ ُ:ومنها ُهُ قلب ُُاًباُعلُباب  ُرُ ،ُي  ُهُ س 
،ُوالشيطانُ ُللنفسُ ُنُالسامعُ مُ 

ُ.(218ع)هُ ًداُهلُولعبوديت ُجمرَُُّسامًعاُهُ بلُيكونُسامعُ 

 ُأنُ ُ:ومنها ُ ُمُ ُيفُالسامعُ ُهُ قلبُ ُظُ فُ ي  ُهُ والتفات ُتعاىلُعنُاهلُُالغفلةُ ُنُطوارق 

ُ ُواه.إىلُس 

 ُيُ يتلقَُُّأنُ ُ:ومنها ُما ُدُ رُ ى
ُمُ  ُإشارةُ عليه ُُبمطالبةُ ُالسامعُ ُن ُُهُ نفس  ُبحقوق 

ُتعاىلُإىلُاهلُواإلنابةُ ُ،التوحيدُ ُنُجتريدُ مُ ُ:العبوديةُ  به،ُ/هكلُ ُاهلمُ ُ،ُوتعليق 

وحمابُ ُهُ علُمرضات ُُهاحظَُّهاُيفُإيثارُ ُالنفسُ ُولومُ 
ُ.هُ 

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

ُ.«حلظها»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (ب/35)ع  

  (/ب44)س  

هال دخلوا يف السماع 
بالرشوط اليت رشطها 

 من قدلوه

 فوهأال يتلك

 

بقلب يدخله 
 مملوء بربه

 

ا قلبه من السماع  حارس 
 للنفس والشيطان

 

 حافظا  قلبه
 عن الغفلة 

 

مطابلا نفسه 
 حبقوق العبودية

 

 قول اجلنيد
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 ُُهُ يفُسامعُ ُيكونُ ُأنُ ُ:ومنها ُُليكونُ ُ؛(219)عومعُاهلباهلُوهلُهذا ُلهُنصيب 

«ع  م  س  ي  ي فب  »:ُهُ نُقول ُمُ ُوافرُ 
(220).ُ

 ُحُ ـنُالُيُ به،ُمَُُّالفتنةُ ُنُ ؤمُ نُالُتُ مَُُّالسامعُ ُيلوُ ُأنُ ُ:ومنها ُهُ صوت ُُسامعُ ُل 

ُإليه.ُبالنظرُ ُذُ والتلذُ 

  ه  ن أباح  ِ   السمع   أباح   فبهذه الشوط  
ُ.وهض   وح   ن القوم  ِ 

ُثُ  ُُهمُبَّلُمدافعُ وسيدُ ُالقومُ ُمُقالُعارف  يَّلينُ الكُ ُالقادرُ ُعبدُ ُالشيخ 
ُ(221)ت

ُُهُ ذكرُ ُبعدُ  ُ»ُ:السامعُ ُآداب  ُدُ ولوُص  مُوجترُ هُ يفُقصدُ ُالقومُ ُق 
اُـمُ ـمُلُ هُ ف ُمُوتصوُ هُ دُ 

ُُسامعُ ُمُبغيُ هُ مُوجوارحُ جواُيفُقلوّب  ُعُ انزُ  مُحمبوّب  ُُإذُهوُكَّلمُ ُ؛تعاىلاهلُُكتاب 

هُ وصفتُ 
ُذُ  ُوفيه ُهُ رُ كُ ،

هُ ر ُكُ وذُ 
ُوذُ  ُينُ واآلخرُ ُيُ ل ُالوَُُّر ُكُ م، ُواملاض  ،ُينُ رُ اب ُوالغُيُ ،

ُ ُُواملحب  ُ،ُوعُ رادُ واملُ ُيدُ رُ ،ُواملُ واملحبوب  ُ.ذلكُوغيُ ُ،مهُ ولومُ ُهُ ت ُملحبَُُّيُ عُ دَُّاملُ ُتاب 

ُرُ هُ ،ُوظُ مه  م وصدق  ه  قصد   لا ا اخت  ـفلما  ُت 
بيُ ُنُغيُ دعواهمُمُ 

ُ،مهُ وزورُ ُنةُ 

ُُباطنةُ ُغريزةُ ُنُغيُ مُ ُوالعادةُ ُمعُالرسمُ /مهُ وقيامُ  ُواملالّسيرةُ ُوصدق  ُعرفةُ ،
ُواالالغريبةُ ُوالعلومُ ُواملكاشفةُ  ُالسارُ ُطَّلعُ ، ُوالقُ عل ،ُ ،ُنسُ وال ُُرب 

ُُوالوصولُ  ُاملحبوب  ُوالسامعُ إىل ،ُُ ُالقرآنُ ُاحلقيقي  ُُوهو والكَّلمُُ،واحلديث 

ُُةُ سن هوالذيُ
 
ُواخل ُُاهلُمعُالعلامء ُمُ ُصُ لَُّبه

 
ُ،والعيانُ ُوالبدالُ ُنُالولياء

ُ ُلُ وخ  هُ بواطن ُت 
ُُمعُالقولُ ُواف  ق  و  ُ-هُ لكُكلُ نُذمُمُ  التيُُوالشعارُ ُوالبيات 

ُباعُ الطُ ُثيُ تُ  ُيُ ،ُوت  ُالعُ ُثائرةُ ُج  ُش  ُُباعُ بالطُ ُق  ُُالُبالقلوب   ُ.(222)«والرواح 

 وع   السمع   ب   خ  قد ن ِ   فهذا كَّلم  
ِ   م  ل   !ن اآلفات  ِا فيه 

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

ال»،ُثمُضبُعلُألفها،ُويفُمصدرُالتخريج:ُ«القوال»كذاُيفُ)ع(،ُورسمتُيفُ)س(:ُُ( ب) ُ«.القوَّ

  (أ/44)س  

خملي ا سماعه ممن 
 ال تؤمن الفتنة به

 

ا باهلل سامع  
 وهلل ومع اهلل

 لم أقف عليه  
 بهذا اللفظ
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ُنُأُ اُمُ وأمَُّ هُفإنَُُّ-هُ آلفات ُُضُ تعرُ ُغيُ ُن،ُومدحهُمُ هُ استحباب ُُوُهُ يفُإباحت ُُذُ خ 

ُ ُُحمجوب  ُهُ مفسدات ُُومعرفةُ ُهُ قلب ُُعنُصَّلح  ُوالشيطانُ ُالنفسُ ُحظُ ُبيُ ُ،ُوالفرق 

ُ ُُوحق  ُُاهل ُدُ عبُ يُ ُن،ُوهوُمَُّالرب  ُُواهُ علُماُت  ُاهل ُهُ بُ ـ،ُالُعلُماُي  ُهُ وحتبُ ُهُ نفس 

ُ.اهل ُيدُ رُ ماُيُ ُيدُ رُ ،ُبلُتُ اهل ُيدُ رُ تُ ُ[أنُ ُذلك]ُيفُ،ُوليسُالشأنُ رضاهُ ويُ 

ُ:أنواع   ثَّلثة   الَادة   وأصحاب  

ُ ُتعاىلُهلُونُ ريدُ امل.ُ

ُ ُُنُاهل.مُ ُونُ ريدُ وامل

ُ ُُوتعاىلُاهل ُُيدُ رُ يُ ُاـمُ ـل ُُونُ ريدُ وامل ُأولياءُ ُهؤالء، اهلُُهم

ُونُ بُ املقرَُّ ُُ؛الصحيحةُ ُاإلرادةُ ُ،ُوهمُأهل  فإهنَّ
اهلُُدُ معُمراُونُ فُ مُواقُ 

ُمنهم.ُرضاهُ ويُ ُهُ بُ ـالذيُي  ُُالديني ُ

ُاهلمُ ُونُ ريدُ واملُ  ُحظوظ ُُونُ فُ واقُ /تعاىلُن ُوإرادات  ُهُ مع ُُ،مم ُبحسب 

ُتفاوت  ُ ُ ُمُفيها،ُوبحسب 
ُُم.هُ مُ ه 

ُبُ تقرَُّملُيُ ُهلُإنُ ُونُ ريدُ واملُ  ب هُ وماُُيهُ واُإليهُبمراض 
ـ 
ُُي  هلمُعلُُهُ عُ منهم،ُوماُرش  

ُهُ مُ لُ عُ وأُ ُهُ ل ُرسوُلسانُ  ُمُالُيُ مُأهنَّ ُونُ وتُ مقُ ُمُ فهُ ُإالوُ-ُههُ نُطريقُ مُ ُإالإليهُُونُ لُ ص 

ُمطر ُهُ عندُ  ُباب ُُونُ ودُ ، ُمُ هُ عن ُقرب ُُونُ عدُ بُ ، ُقلوّب  ُهُ عن ُيف ُكان ُولو ُمُ ، ُاملحبَُّم ن
ُةُ 

ُ ُوالشَّ ُُواإلرادةُ ُوق  ُ.منهمُهُ واُمعُمرادُ فُ ىُيقُ مُشيًئاُحتَُّهُ عُ نفُ ملُيُ /اجلبالُ ُأمثال 

                                                 

ُ،ُبواو.«املقربونو»يفُ)س(:ُُ(د)ُُُ.«من»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ.«طريقته»يفُ)ع(:ُُ(ه)ُُ.«أنك»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُ.«ما»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (أ/64)ع  

  (/ب44)س  

 أصحاب اإلرادة
 ثالثة

 

 احه دون رشطمن أب
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  ِ ُُ،ع  السم ف ِسألة   القوم   ط  ل  ن هاهنا غ  و ُرُ فإهنَّ ُالسامعُ أُ م ُساكنُ ُثيُ يُ ُوا

ُ ج ُوالوُ ُاحلب 
ُقلوّب  ُمُ ُدُ  ُن ُوي  ُيُ م، ُُج  ُسفرُ ُالقلب  ُُهُ يف ُاملحبوب  ُويُ إىل ،

ُهُ جُ زعُ 

ُإزعاًجاُالُيُ  تُ س 
ُ ُرُ قُ  ُمعه،ُفي  ُُتاح  ُُالقلب  ُناف ُ،ُويُ العاليةُ ُإىلُاملقامات  ُرُ يفُالقُ ُس  ُب 

ُفيُ هُ نُحمبوب ُمُ  ،
ُحدُ  ُأحوااًلُُث  ُومواجيدُ عجيبةًُُفيه ُالُيُ ُ، وأذواًقا

هاُهمُدفعُ ن مكُ 

ُقلوّب  ُ ُيُ عن ُومل ُتُ ُاهوُ رُ م، ُلُ جُ تُ س  ُالمُ السامعُ ُبمثلُ ُب  ُفلو ُهُ ، ُكل  ُفيه ملُُالئمُ ُم

واُإىلُمُ صغُ يُ 
ُم:هُ ،ُوقالواُملنُالمُ هُ َّلمُ 

ــــأ     ل  و  ق 
ــــَّلا ل  ِ  هــــد  ال   م  ئ  ــــِ  َّل  ي  ُه  ت 

ُ

م  ـل   م  َّل  م  ـال ت  ع  ط  اس   ن  إ  ى و  و  اهل   ق  ذ  ُ**
(223)ُ

والُُ،نُتلكُالحوالُ مُ ُعامُفيهُالقومُ ُونُ وبُ إذُهمُحمجُ ُامُ وَُّاللُ ُونُ رُ عذُ فهمُيُ 

تُ لُ يُ 
إىلُمُ ُونُ تُ فُ 

ُم،ُبلُقدُيُ هُ َّلمُ  تُ س 
ُكامُقيل:ُةُ مُ َّلمُ ـمُالهُ أحدُ ُذُ لُ 

ـف   ة  ِ  َّل  م  ـالـ د  ج  أ   ـذ  اك ل  و   ه  ُةً ذ  ي 

ُ

م  ل  ي  ل  ك ف  ر  ك  ذ  ب ا ل  ح  ُ**
ـنـ  م  وا ي الل 

(224) 

ُ
  َ ِ  أنا  ب  ي  وَ  َ  عذ  م  ن ي  د  إذ ل ي    ؛ون  و  ِ م ه  م  لِ ك  م، وي  ه  ق  اوم بأذ  ه  ب  اط  وا 

  ِ َ  هم، وي  ـ أحوال  ض  قت  عّل   ج  هم ف و  ك  شا
ُمأن   م وش  ه  د   ي  ف،

ِ  يناد   ن ِكان  م 

ُيُ ُ،قريب   ُُونُ بتلُ وإنام ُلُ جُ ُبجاف  ُُأبعدُ ُف 
 
ُُعنُيشء ُُمعامَّلت  ُالقلوب 

ُومُ ـوأحوال ُ ُها ُنازالت  ُكثيف  ُي  ُُبإنكارُ ُوكلُ مُ ُ،الطباعُا، ُمل ُغليظُ هُ مُ لُ بعُ ُطُ ما ،ُ

ُ ُقُ وماُتعلَُُّالقومُ ُعنُشأنُ ُاحلجاب  ُ ُت 
فيُ ُ؛مهُ مُ بهُه 

نُملُيُ ُعليهمُإنكارُ ُرُ نكُ  ُذُ م  ُق 

ُذ ُبُوهُ قُ اما ُاوال ُبُرش   ُاما ُذوهُ رش   ُوال ُا، ُامُ ُق  ُن ُوهُ بُ الذيُرش  ُُلرشاب  ُفأعامل  ،ُ

ُ ُُهعندُ ُالقلوب  ُمنسوخةُ ُاُرشيعةُ كأهنَّ ُاُملُتُ ،ُأوُكأهنَّ ُ!قطُ ُعُ رش 

                                                 
ُ،ُوالُروايةُبه،ُوالوزنُالُيتمله،ُواملثبتُمنُمصادرُالتخريج.«استطعت»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( أ)

ُ.«يلفتون»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُُ.«من»يفُ)ع(:ُُُ( ج)

ُ.«عندهم»يفُ)س(:ُُ( د)

 بو الشيص/ اكملأ

 

 
 الرشيف الريض/

 بسيط

 

 منشأ غلط القوم

 

 معذورون!
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 د  لا و  فت  
ِ   ،مه  ومجود   هؤَء قسوة   بني   حنة  ال   ت  ُ،مه  ـوانحَّلل   هؤَء يعان  و

ُ ُفإذا ُُامهُ عُ مج  ُقيل:ُكامُكاناُجملس 

َ  س   ِ ـِ   ت  ا   و   ةً ق  ش 
ُ/اًبـرِ غ  ِ   ت  س 

ُ

ـ ني   ب ـ ان  تا ش  ُ** ِ ـِ   ش 
ـِ  و   ق  ب  رِ غ 

(225)ُ

ُ
ُ ُفكلٌّ
ُالخرىُينادُ تُ ُيُ الطائفتُ ُنمُ 

ُمكانُ ُنمُ 
ُ!بعيدُ 

 ج  والو   الحمديِ  الذوق   وصاحب  
ُ،ني  الطائفت   عّل م  ك  حي    البراهيميِ  د 

ُُمعهُنمُ َُلاوويُ  ن ويُ ُ،يُ الفريقُ ُنمُ ُحقٌّ
ُُماُرُ كُ 

ُي   ُهُ إنكارُ ُب 
ُويُ ُ،يُ الطريقُ /نمُ 

ُيُ س 

ُُبيُ ُتعاىلُاهلُإىل ُحقائق 
ُبَّلُاحلقيقةُ ُأنَُُّمُ لُ عُ ويُ ُ،اإلسَّلمُ ُورشائعُ ُاإليامنُ 

ُرشيعةُ 

ُ ُُخيال  ُُباطل  ُبَّلُوالرشيعةُ ُ،وساب 
ُحقيقةُ 

ُقُ  ُدُ رُ ج ُُقدُرش  
ُاللُ ُنمُ  ُوأنَُُّ،باب 

ُُوعليهاُالباطنة   باحلقيقة  ُقامُإنامُالمرُ  ُُالثواب  ُالظاهرة   يعة  الشبوُ،والعقاب 

ُُالمرُ ُمظهر ُُوهي ُُواحلكمُ ُوالنهي  ُوهيُ،والسباب 
دُ البُ ُبمنزلةُ 

ُواحلقيقةُ ُ،نُ 

ُُبمنزلةُ ُةُ اإليامنيَُّ ُُ،الروح  ُهلاُمُ اوقُ ُالُوالروح 
دُ البُ ُبدونُ 

ُُالُوبدنُ ُ،نُ  ُفيهُروح 
ُنمُ 

 ُ مج 
ُُلةُ  ُورُجسدُ ُولهُواحًدا،ُانتظاًماُينُ المرُ ُنتظمُ يُوالدينُ ُ،الموات  ُوح 

ُ ُ.اإلحسانُ ُهُ وقلبُ ُ،اإليامنُ ُهُ وروح ُُ،اإلسَّلمُ ُهُ فجسدُ ُ،وقلب 

   واملالُ ُللدمُ ُالعاصمةُ ُالظاهرةُ ُالرشائعُ ُ:فالسَّلم.ُ

   واليمن:ُُ ُ.ارُ النَُّنمُ ُيةُ نجُ املُ ُالباطنةُ ُاحلقائق 

   والحسان:ُُ ُتُ ُالتيُالعاليةُ ُاملقامات  ُُّباُنال  ُالعُ ُالدرجات  ُرُ والقُ ُل  ُب 
ُنمُ 

ُُعاىلتُاهل ُيُ ب ُاملقرَُُّزمرةُ ُيفُوالدخول 
ُ.هُ عبادُ ُنمُ 

                                                 
ُ«.ثالث»بعدهاُيفُ)ع(ُكلمةُتشبهُأنُتكون:ُُ(ج)ُُ.«الطريقتي»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ.«انتظم»يفُ)ع(:ُُ(د)ُُ.«جترد»يفُ)س(:ُُ( ب)

 اكمل

 (أ/40) س

  (ب/64)ع  

 بني القسوة وامليعان

 

 صاحب 
اذلوق املحمدي 
 والوجد اإلبراهييم

 

اإلسالم واإليمان 
 واإلحسان
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ُرُ ُيُ حبُ املُ ُأنَُُّب  ي  َ   وَ
ُُإليه،ُوارُ فشمَُُّلواءُ ُهلمُعُ ف  ُفُ وخ  ُنعمَُُّاللواءُ ُذلكُي 

ُأُ  ُهذاُعنُعرض 
ُغُ واشتُ ُالشأنُ  ُُولكنُ،هُ بغيُ ُل  ُلُ س  ُغيُ ُعلُإليهُمنهمُكثيُ ُك 

ُرُ دُ  ُب 
ُاإليامنُ 

ُ!مهُ انحراف ُُرُ دُ قُ ُعلُموّب  ُمطلُنمُ ُواعدُ فبُ ُ؛واإلحسانُ 

ُو الصَّ
ُُنمُ ُونُ قُ ادُ  املحبَُُّمُ لُ عُ ُإىلُوارُ شمَُُّالسامعُ ُأرباب 

ُالسامعُ ُأنَُُّاوُ أُ ورُ ُ،ةُ 
ُنمُ 

ُ ُيُ ُالتيُالسباب  ُتوصَّ ُالكوامنُ ُظهورُ ُإىلُّباُل 
حمبَُُّنمُ ُ:الباطنةُ 

ُ،تعاىلُاهلُةُ 

ُ ُوُ والشَّ
ُُإليه،ُق  ب ُرُ قُ ُإىلُواالرتياح 

ُ،التقصيُ ُعلُاحلزنُ ُنمُ ُ:ذلكُتوابعُ وُ،هُ ولقائُ ُهُ 
ُُوالندمُ ُ،اخلاليةُ ُاليامُ ُهُ إضاعت ُُيفُوالتفريطُ  ُُِ رُ فُ ُماُعلُوالسف 

ُالعبدُ ُنمُ 
ُنمُ 

ُ ُتُ عُ ُأسباب  ُعليهُاهلُب 
ُُ،اهإيَُُّهُ وإبعادُ  ُووقوعُ ُ،هُ باب ُُعنُهُ طردُ ُنمُ /واخلوف 

ُ ُ ُحادًياُهُ وُ أُ ورُ ُه،ربُ ُوبيُ ُهبين ُاحلجاب  ُُودُ ي  ُإىلُبالرواح 
ُُبَّلدُ  ُيُ طُ فيُ ُ؛الفراح  ُب 

ُدَُّج ُُيادُ احلُهلاُادح ُُفإذاُ،السيُ ُهلا ُزُ عُ ُظهورُ ُعلُالسيُ ُيفُت  ُُ،امات  ُعلُيوُ لُ تُ ُال 

ُقيل:ُكامُ،مالُ ُوالُأهلُ 

 ح  أ   اهل  
  ث  ي  اد 

  ن  ِ 
ـت   اكر  ك  ذ   اه  ل  غ  ش 

ُ

ُاد  الـزا  ن  ع   اه  ي  ه  ل  ت  و   اب  ر  ـالشا  ن  ع  ُ**

ُ ــ ــج  و  ب   اهل  ــ كه  َ  ن  ــ و ــ ء  ض  ت  س  ـت   ب 
 ه 

 

ــو  ُ**
ــ ن  ِ   ح 

 ي  د 
ــق  ع  أ   ف   كث  ــ ااهب    ياد  ح 

 َّل  ك   ن  ِ   ت  ك  ش   اذ  إ   
  اي  ح  ت  ف   م  و  د  الق   ح  و  َ  ُ** اه  د  ع  و  أ   ّي   السا  ل 

ـي  ِ   د  ن ـع   (226)اد  ع 

 
 قيل:ُكامُو

ــن   اذ  إ   ــ ن  ح  ل  ــأ  و   ن اـج  أ د  ــِ  أ تن  ُااِن 

ُ

  ااي  ط  ال  ب   ىف  ك  ُ**
  ب  ي  ط 

 ح   اكر  ك  ذ 
ُ/يـااد 

ُ  د  ج  ن   م  ـل  و   ق  ي  ر  الطا  ان  ل  ل  ض  أ   ن  ح  ن   ن  إ  و  

 

 د  ُ**
ـج  و   َ  و  ن   اان  ف  ك   ًَّل ي  ل   ه   كه 

 (227)ايـاد 

                                                  
ُ.«طاعتهُيف»يفُ)س(:ُُ( أ)

(ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُيفُمصادر3/363ُ،ُوكذاُيفُجامعُاملسائلُالبنُتيميةُ)«يشغلها»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 التخريج.

ُُ( ج) ُ)«ويلهيها»يفُ)ع(: ُتيمية ُالبن ُاملسائل ُيفُجامع ُوكذا ُيفُمصادر3/363ُ، ُكام ُ)ع( ُواملثبتُمن ،)

 التخريج.

 بسيط

 

 طويل
 (أ/67) ع

 

  (/ب40)س  
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ُيُ طُ يُ ُاإلبلُ ُداءُ ح ُُكانُوإذا ُُعليهاُنُ ويوُ ُ،السيُ ُهلاُب  ُُمحل  ُعلُاملشاق 
ُظُ لُ غُ 

نُالظنُ ُفامُ-ُهاباعُ ط ُُوكثافةُ ُهاأكبادُ  ُأذابُ ُبم  املحبَُُّنارُ ُت 
ُولطفتُهُ قلب ُُقسوةُ ُةُ 

ُلهُادح ُُاإذُطباعه
ُيُ ُبامُياحلادُ  ُناس  ُ!هُ حالُ ُب 

ُُعلُدُ ورُ يُ ُالُالسامعُ ُأنَُُّب  ي  َ   وَ ُُوالُفيه،ُليستُحااًلُُالقلب  ي 
ُدُ  ُفيهُث 

ُيُ ُوإنامُتكن،ُملُوحمبةًُُإرادةًُ
ُُبمنزلةُ ُهوفُفيه،ُنُ مُ كُ ُماُيُ ث  وَُّالصَّ

ُدُ قُ يُ ُانُ  الزُ ُيفُح 
ُنادُ 

ُحدُ أُ ُانُ الصوَُُّأنَُُّالُ،ارُ النَُّنمُ ُفيهُكامنُ ُهوُما الزُ ُيفُالنارُ ُث 
ُ.نادُ 

ُُفإذا س 
ُُهُ قلب ُُيفُم نُهُ عُ مُ  ُُحبٌّ ُُأوُ،كامل  ُُأوُ،رجاءُ ُأوُ،خوف  ُُإىلُاشتياق  ُأي 

ُ ُُ-ُكانُمطلوب  ُهاج 
ُُالسامعُ ُفيهُرُ ثَُّفأُ ُ،الكامنُ ُذلكُهُ قلب ُُنمُ  ُبحسب 

ُ.هُ استعدادُ 

  
 ب  ناس  ي   هاوطيب   اوحَّلوت   اَلحلان   ولطافة   اللذيذة   النغمت   أنا  ذلك وس 

ُهُ فيُ ُ؛اهاإيَُُّهُ رُ ذكُ فيُ ُ،ه  حمبوب   شواهد   نِ   الحِب  قلب   ف ت   ت  واس   ن  م  ك   ِا لطافة   ُيج 

ُهُ لتُ وتُ ُ،هُ حبُ ُكتحرَُّويُ ُ،هُ دُ ج ُوُ ُلذلك ُ/نارُ ُب  ُالشَّ ُُمستوًراُنكاُوذلكُ،هُ قلب ُُيفُوق  ُقبل 

ُبالمورُ ُحمجوًباُمتوارًياُ،السامعُ 
ُأُ ُالسامعُ ُعليهُدُ رُ وُ ُفلامُعنه،ُالشاغلةُ  ُخ  ُعنُهُ باطن ُل 

ُدُ فخمُ ُ؛الشواغلُ ُتلك ُوتوارُ ُت  ُُكُ فتحرَُُّ؛ت  ُتُ قُ بمُ ُالقلب  ُُماُض  املحبَُُّنمُ ُفيهُنُ كُ س 
ُةُ 

ُ ُوالشَّ ج ُوالوُ ُوق 
ُرُ والقُ ُنسُ ال ُُنمُ ُ:ذلكُعُ وتوابُدُ  اُأوُ،ب 

ُُحلزنُ  ُُعلُوالسف  ُفوت 

عُ وبُ ُهُ حمبوب ُُنمُ ُهُ حظُ 
ُذلكُغيُ ُإىلُ،عنهُهُ دُ 

ُالسامعُ ُهاثيُ يُ ُالتيُالحوالُ ُنمُ 
ُبالحلانُ 

ُُاملطربةُ  ُوالنغامت 
ُبالشعارُ ُاللذيذةُ 

ُُعلُاملشتملةُ ُ،للحالُ ُناسبةُ املُ ُالرقيقةُ  ُوصف 

ُُسنُ واحل ُُاملَّلحةُ  اهل ُُمُ ـلُ وأُ ُ،هُ وعذوبت ُُالوصالُ ُوطيب 
 .هُ وعذاب ُُجرانُ 

ُُ  (.2/6190الصحاح:ُ«ُ)احلدو:ُسوقُاالبلُوالغناءُهلا»قالُاجلوهري:ُُداء البل:حُُ

                                                 
ُ.«من»يفُ)ع(:ُُ( أ)

  (/ب43)س  

انلكتة اليت 
أوجبت للقوم 
 حضور السماع

 



 
 

90 
 قوهلم: السماع حضره األولياء 

ُُوحسنُ ُاملعاين،ُولطافةُ ُ،الشعر   أوزان   ة  باسِن ق  ف  تا فت   ُوتُ ُ،الصوت  ُناس  ُب 

ُ ُُحركات  ُُالتصفيق   هذا قلب   ف اـم  ـل  ُ–ُاللحنُ ُذلكُوخصوصيةُ ُ،واإليقاعات 

ُرُ اضطُ ُاملناسبةُوجدُفحيثُ،شتاق  ال   حِب ال   ُوهاج ُُكُ وحترَُُّب  ُت 
ُهُ قلب ُُنمُ 

ُُ؛هُ لواعجُ  ُقوةُ ُفتنضاف 
ُنمُ ُهعندُ ُماُإىلُاالجتامعيةُ ُاهليئةُ ُوتلكُاواعتداهلُ ُاملناسبةُ 

ُالقبولُ 
ُُسيُ فتُ ُ؛واالستعدادُ  ُُطيُ ويُ ُ،الروح  نبُ وتُ ُ،القلب 

ُعُ  ُُث   .اجلوارح 

ُبُ ج ُوُ أُ ُالتيُالنكتة   فهذه ُأُ يُ ُوملُ،السامعُ ُحضورُ /للقومُ ُت  ُلومةُ ُفيهُمهُ ذُ خ 

يُ ُوملُالئم،
ُُنمُ ُوالُهالَُّح ُُنمُ ُوافُ صادُ  ُهذاُ:وافُ دُ اصُبلُفيها،ُهُ بكَّلمُ ُىفُ ش 

ُُالُوهذاُ،حرامُ ُوهذاُ،بدعةُ  ُعُ فُ ُوم نُ،وزُ ي  ُهذاُونحوُ ُ،سفيهُ ُفهوُذلكُل 
ُنمُ 

ُيُ ُملُالذيُالقولُ 
ُص  ُالدَُُّباطنُ ُإىلُهُ قائلُ ُبهُل 

 
ُيُ ُوملُ،اء ُيُ ُماُعلُالدواءُ ُفيهُعُ ض  ُهُ بُ ناس 

ُالدَُُّنمُ 
 
ُبغيُالداءُ ُىوُ ادُبلُ،اء

زُ يُ ُفلمُ؛هُ دوائُ 
ُُدُ  ُ!ةًُقوَُُّإالُاملرض 

ُ ُُوالُاملستعانُ ُوباهلُفنقول   هذه ل  نح  ت   إنمُ:تعاىلُباهلُإالُقوةُ ُوالُحول 

 :وهي[ُ،نافعة   ]قاعدة   ر  ك  بذ   ة  الشبه

ُالسامعُ ُهذاُيفُماُإىلُنظرُ يُ ُأنُ ُ
ُاملصلحةُ ُنمُ 

ُهُ مصلحتُ /كانتُفإنُ ُ:واملفسدةُ 

ُ ُأرجح 
ُُهُ مفسدتُ ُكانتُوإنُ ُحراًما،ُيكنُملُهُ مفسدت ُُنمُ  ُأرجح 

ُكانُهُ مصلحت ُُنمُ 

ُتُ قُ تُ ُوالُحراًما، ُ.(228ع)هذاُغيُ ُالرشيعةُ ُض 

                                                 
ُ،ُولعلهُتصحيف.«مارسة»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)

ُُ( ج) ُأربع»يفُ)س(: ُالوىلُةقواعد ُالقاعدة ُالسامع، ُتبينتُانحلتُشبهة ُوهوُمشكلُجدا،ُ«إذا .

لربعة؟!ُواملثبتُمنُ)ع(،ُوبهُيستقيمُالمر.ُقلت:ُولعلُاملصنفُكتبهاُيفُوإالُفأينُهيُتلكُا

ُاالختصار،ُ ُبغية ُعليها ُضب ُثم ُالخرى، ُمصنفاته ُيف ُكام ُالتفصيل ُإلرادته ُأربعة الصل

فكتبهاُناسخُمنُحتتُالضب،ُوآخرُعلُالصواب،ُويشكلُعليهُأنهُذكرُيفُمصنفاتهُالخرىُ

ُابنُتيميةُومنهُنقل!ُوانظرُالتعليق.ُثَّلثُقواعدُالُأربعُوكذاُشيخه

  (ب/67)ع  

  (/ب43)س  

انلكتة اليت 
أوجبت للقوم 
 حضور السماع

 

 قاعدة نافعة:
 املصلحة واملفسدة
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ُُالسامعُ ُأنَُُّقطًعاُومعلومُ  ُُعليهُاملصطلح  ُهُ لحتُ مصُاسُ النَُّبيُ ُاليومُ ُاملتعارف 

ُ[جزءُ ُفيه]ُكانُفإنُ ُ،حرُ بُ ُيفُةُ لُ فُ كتُ ُهُ مفسدت ُُيف
ُُنمُ  ُةُ ثَّلثُففيهُاملصالح 

ُزًءاج ُُوعرشون
ُُأشبهُ ُفهوُ،املفاسدُ ُنمُ 

 
ُاهلُقالُينُ اللذُ ُوامليّس ُُباخلمرُ ُالشياء

ۉۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿ُفيهام:ُتعاىل

ُ.﴾وئ وئ ۇئ ۇئۆئ 

ُىنوالزُ ُاخلمرُ ُويفُبلُ،ومنفعةًُُوراحةًُُةًُلذَُُّالسامعُ ُيفُأنَُُّرُ كُ ن نُ ُالُحنُ ونُ 

وعامَُّ
ُاملُ ُةُ  ُتلكُيفُالشأنُلكنُ،حرمات 

ُُعلُراجحةُ ُهيُهلُ:املنفعةُ  ُأوُ،ةُ املضَّ

ُ ُ؟عليهاُراجحةُ ُةُ املضَّ

ن ُُفم  ُعلُاحتجَّ
ُحُ  ُفيهُبامُالسامعُ ُل 

والرَُُّةُ اللذَُُّنمُ 
عُ البُ ُغايةُ ُيفُفهوُاحةُ 

ُعنُدُ 

ُوعنُ،الرشعُ 
ُُلُ أحواُمعرفةُ  ُالقلوب 

ُيُ ُوماُهاوصَّلحُ  ُسطوةُ ُولوالُها،دُ فس 

ُُهذاُلكانُهُ ومظهرُ ُالرشعُ  ُُامربَُُّالقائل  ُعلُيتج 
ُحُ  ُفيهامُبامُنىوالزُ ُاخلمرُ ُل 

ُنمُ 

والرَُُّواملنفعةُ ُةُ اللذَُّ
ُُليسواُالقومُولكنُ،احةُ  ُبأصحاب 

ُجُ حُ  ُُمهُ وغالبُ ُ،ج  ُواقف 

ُ.هُ ذوقُ ُمع

  ج  يِ ي   السمع   أنا  م  ل  فاع  
ُفيُ ُ:الشتك   احلبا  القلب   نِ  ُ ش  ُُفيهُكُ رت  ُحم  ُ،محنُ الرَُُّب 

ُ ُوحم  ُب 
ُُ،الوثانُ  ُوحم  ُُب  ُُ،نُ ابلُ الص  ُوحم  ُب 

ُُ،الوطانُ  ُوحم  ُب 
ُُ،النسوانُ  ُوحم  ُب 

ادرُ املُ 
ُُ،نُ  ُُمنهُلهُكلٌّ ُُنصيب   

ُورش  ُُب  ُُعلُوذوق  ُحمبَُُّحسب 
ُُفإذاُ،هُ ت  س 

ُنمُ ُهُ عُ مُ 

بمحبَُُّمفتونُ ُهو
ُُأوُامرأةُ ُأوُهُ وطن ُُأوُهُ صليب ُُأوُهُ وثن ُُةُ  ُثارُ أُ ُ-صبي 

ُ،هُ كامن ُهُ قلب ُُنمُ 

ُعُ زُ وأُ  ُيَُّوهُ ُ،/هُ قاطن ُمنهُج  ُيُ ُماُمنهُج  ُناس  ُ.هُ حمبوب ُُمعُهُ حالُ ُب 

                                                 
ُ.«جزءُما»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

ُ«.ُُوهيجه»بعدهاُيفُ)س(:ُُ( ج)

  (أ/64)ع  

 تهييج السماع
 للحب املشرتك

  [475]ابلقرة: 

  [475]ابلقرة: 
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 ُ ُوت  ُُهلذاُالسامعُ ُييج  ُاحلب 
بُ املُ ُتعاىلُاهلُعنُالقاطعُ ُالفاسدُ 

ُأعظمُ ُعنهُدُ عُ 

ُُنمُ  ُُهُ ييجُ ت  ُُللحب  ُاملُ ُالصحيح  ُإليهُلُ وص 
ُوجوهُ ُنمُ 

ُ:عديدةُ 

ُوُ ُأنَُُّ:أحدها ُالشعارُ ُعُ ض 
ُإنامُفيهُبةُ طرُ املُ ُاملسموعةُ 

ُيفُتيلُ قُ 

ُاملعشوقةُ /الصورُ 
ُُأنثى،ُأوُذكرُ ُنمُ  ُُومعناهاُافصورت  ُيُ ُإنامُاومضموهن  ُناس  ُب 

ُم ن
ُ،أتمَُُّرُ لتأثُ واُالتأثيُ ُكانُىوُ قُ أُ ُاملناسبةُ ُكانتُاموكلَُُّ،هُ مثلُ ُهوُوم نُفيه،ُتيلُ قُ 

ُُمُ لُ عُ ُوقد ُأرباب 
ُاخلبةُ 
السامعاتيَُُّنمُ 

ُ ُيكادُ ُالُاسامعًُُأنَُُّةُ  ُولُ ي 
ُعُ ُنمُ  ُش  ُصورةُ ُق 

ُُ،حراًماُوإماُحَّلاًلُُاإمَُُّ،ألبتةُ  ُعُ ُوغالب  ُشَّ ُلَُّعُ تُ مُ ُإنامُالصورُ ُاق  ُق 
ُعُ  ُمهُ قُ ش 

ُُالسامعُ ُأركانُ ُوهمُ،مةُ املحرَُُّالصورُ  ُفيه.ُالذوقُوأهل 

ُعلُباعُ الطُ ُتعاىلُاهلُبكَُّرُوقد
ُالصورُ ُشهوةُ 

ُالعبادُ ُنُ حُ وامتُ ُ،املستحسنةُ 

ُُبمجاهدةُ  ُُه،عندُ ُماُوإيثارُ ُالصبُ ُعلُمهُ أنفس  ُالُأورادُ ُنمُ ُهلمُعُ ورش   ُيفُعبادات 

ستُ يُ ُماُمهُ وهنارُ ُمهُ ليل ُ
ُعلُبهُينونُ عُ 

ُالنفسُ ُداعيُحماربةُ 
ُنمُ ُ:والشيطانُ 

ُ ُاخلمسُالصلوات 
ُُ،الصيامُ ُنمُ وُ،هاوتوابعُ  ُ؛والباطنُ ُالظاهرُ ُواجلهادُ ُ،واحلج 

ُُهذاُومع ُ تُ ُأنُ ُىأبُ تُ ُاهلوىُودواعيُباعُ الطُ ُفغلبات  ُ!سلياًمُُالعبدُ ُكُ رت 

ُكحمرُوأعظمُ  هات 
ُىوُ اهل ُُ

ُتُ ُأشياءُ ُثَّلثةُ ُيهُ ودواعُ  س 
ُُر ُكُ  ُ:الروح 

ُ ُالنظر.ُ

ُ ُُواستامع
ُالغُ 

 
ُ.ناء

ُُ ُ.اخلمرُ ُورشب 

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ(د)ُُ.«وييج»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ،ُولعلهُتصحيف.«حمرمات»يفُ)س(:ُُ(ه)ُُ.«سامعنا»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُ.«يتعلق»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (أ/46)س  

حمراكت اهلوى 
 ودواعيه ثالثة

 تهييجه للحب
سد أعظم من الفا 

 تهييجه للصحيح
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ُُأقوىُهيُالثَّلثةُ ُفهذه ُأسباب 
ُالعُ  ُش  ُُ،والفجورُ ُق  ُارةُ المَُُّوالنفس 

 ُ
ُهلاُةُ ـَّبحم 

ُؤُ مُ 
ُودعاهاُالنفوسُ ُإىلُالشيطانُ ُفجاءُ؛هلاُرةُ ث 

ُُهذهُنمُ  ُالبواب 
ُ.الثَّلثةُ 

ُ ُأهلُ ُنفوسُ ُإىلُجاءُ ُفلامَّ
ُاإلرادةُ 

مُ يُ ُملُتعاىلُاهلُإىلُيُ والسالكُ 
ُأنُ ُهُ ن كُ 

ُوهمدعُ يُ 
ُُنمُ  ُُنمُ ُمعاهُ فدُ ُ،خلمرُ واُالنظرُ ُباب  ُدُ ُفلامُ،السامعُ ُباب  ُمنهُوالُ خ 

ُطُ رُ بُ  ل 
ُُ ُُبأنُ ُ:مهُ نفوس  ُوبيُ ُهابين ُخلَّ

ُُحركةُ  ُُعنهاُعُ طُ وقُ ُ،احلب  ُالوساوس 

ُ ُ ُ،والفجورُ ُاملعاصُوخطرات  ُيشوُ ُوملُ،مجعُ ُمَُّتُ أُ ُالسامعُ ُعلُهاعُ ومج  ُعليهاُش 

ُُوالُبوسواسُ  ُدُ ج ُفوُ ُ؛خطرات  ُُبذلكُت  ُاحةًُرُالنفوس 
ُُنمُ  ُهاوساوس 

ُ مُ بجُ ُعظيمةًُُوقوةًُُا،وخطرات 
ُيَُّعُ 
ُدُ ي  ُُمهُ أحدُ ُإنَُُّىحتَُُّها،ت 

ُماُالسامعُ ُيفُاحلالُ ُنمُ 

ُيفُهُ دُ ي  ُُال
ُعندُ ُوالُالصَّلةُ 

ُقراءةُ 
ُُ!(229ع)القرآنُ  ُهذاُوكل 

ُ/النفسُ ُبراطيلُ ُنمُ 
ُيُ ل ُُ؛والشيطانُ 

ُمرادُ ُهلام]ُمَُّت  ُ.[اه 

ُ ُقُ اذُفلامَّ ُُت  ُُهذاُالسامعُ ُيفُالنفوس  ُدُ ج ُووُ ُالذوق  ُنُ تكَُّ/دُ ج ُالوُ ُهذاُفيهُت 

ُُغُ لُ وبُ ُنها،مُهُ حبُ  ُفأُ ُ؛مبلغُ ُكلَّ ُ ُهلاُكامنُ ُالسامعُ ُشيطانُ وُها،كُ لُ ومُ ُهاس   ُهُ تُ قوَُُّعُ مُ ي 

ُ ُرُ عُ ُفلامُ،للوثوب  ُغُ لُ غُ وتُ ُمنهاُنُ تكَُُّقدُالسامعُ ُأنَُُّف   وثبة   عليها ب  ث  و  ُاهأجزائُ ُيفُل 

ُكُ ُلوُفواهلُ،صيد   ما ت  أ   فيه اهواصطاد   ،ه  فريست   ّلع اَلسد   ُش  ُالغطاءُ ُف 
ُلبصيةُ 

رُ وَُّن مُ ُعبدُ 
ُبنورُ ُةُ 

ُُ،وصيعُ ُقتيلُ ُبيُ ُهُ أهلُ ُىأُ لر ُُاإليامنُ  ُ!وأسيُ ُوجريح 

ُ ُمأحواهل  ُُهذهو ُ ُموشطحات  ُئُ ب ُن تُ ُموكلامت  ُُك  ُح ُُعامَّ يُ ُمهُ قُ دُ افصُّبم،ُلَّ
ُيبكُ 

ُُعل بُ االشبَُُّصوت 
ُُةُ  ُُوالدف  ُُيفُقيلُهُ لعلَُُّالذيُعرُ والش  ُيُ ُ،مُ رَُّحم  س 

ُُاهل ُطُ خُ  ُطول 

ُُُُُرُ الرشوة.ُوإنُالباطيلُتنِصُالباطيل.ُوبُ ُقالُالزخمرشي:ُومنهُألقمهُالبطيلُوهو
ُط  ُ:ُرُ فَّلنُ ُل   

ُيش 

ُُ(.3/32ُُ)أساسُالبَّلغةُ

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ(ج)ُُ.«هلاُمرادها»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ.«صيده»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (ب/64)ع  

  (/ب46)س  

 برطيل الشيطان

 وثبة األسد
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ُ
ُرُ ويُ ُ،هُ ليلُ  ُاخلتمةُ ُهعليُأُ رُ قُ وتُ ُ،يمُ وي  ُُدُ ج ُاوتُ ويُ ُق 

ُُاهآخرُ ُإىلُاأوهلُ ُنمُ  ُوالقلب 
ُنمُ 

جم  ُُالحوالُ ُهذه
ُدُ  ُوالعيُ ُ،ب 

ُُنمُ 
 
ُُ!لعقولُ لُ ُفياُ،ةُ طُ حُ قُ ُالبكاء ُ بُ أُ ُدليلُ ُأي  ُي 

ُنمُ 

ُُهذا ُوأي 
ُُاكتساب  ُأنَُُّعلُمنهُأظهرُ ُبرهانُ  ُُالقلب  ُللنفاق 

ُأقرب  ُالسامعُ ُهذاُنمُ 

ُُهُ اكتساب ُُنمُ  ُحلقائق 
 !اإليامنُ 

  ِ ُُ،مه  ِعرفت   وفضل   ،السلف   ِقادير   ف  ر  ع  ي   هاهنا نو ُأُ ُيفُموأهنَّ ُُوج  ُاحلقائق 

اإليامنيَُّ
ُُيفُهؤالءوُ،ةُ  ُبنُ ُاهلُعبدُ ُيقولُإذُ؛اهحضيض 

ُنب ُيُ ُناءُ الغُ »ُ:مسعودُ  ُت 

ُ ُُيفُالنفاق  ُب ُن يُ ُكامُالقلب  ُُاملاءُ ُت  ُُ،(230ق)«البقل  ُعنه.ُذلكُصحَّ

ُالكَّلمُ ُهذاُفأين
ُيقوُنمُ ُكَّلمُ ُنمُ  ُُسامعُ ُ:ل 

 
ُسامعُ ُنمُ ُيدُ رُ للمُ ُأنفعُ ُالغناء

ُالقرآنُ 
ُستةُ ُنمُ 

ُ!(231ق)سبعةُ ُأوُأوجهُ 

ُيُ رُ ُوال ُُهذاُأنَُُّب  ُأُ ُالقائل  ُ خ  ُعنُب 
ُُهُ ذوقُ  ُسامعُ ُنمُ ُهوأنَُُّ،يدُ رُ املُ ُهذاُوذوق 

ُالغُ 
 
ُسامعُ ُنمُ ُالُناء

ُ!القرآنُ 

ُُالسامعُ ُهذاُمفسدةُ ُهذهُكانتُفإذا ُ ُالذيُاخلاص  ُي  ُاُهُ ض   ُنُ الظَُُّفامُخلواص 

ُ؟العوامُ ُبسامعُ 

مهُ سامعُ ُ!نعم
ُ ُُخي

ُُ،عاقبةًُُوأسلمُ ُ،هذاُنمُ  ُ/ونُ دُ عُ يُ ُفإهنمُ؛ذنًباُوأخف 

ُ ُ ويُ ُ،يُ العب ُُعصاةًُُفيهُمهُ أنفس  ُُهبأنَُُّونُ فُ عرت  نبُ تُ ُذنب 
ُقيل:ُكامُمنهُالتوبةُ ُيغُ 

ـــو   ـــم  ع  ز  ي  و   اهب   ش   ـي  ـــ اه  ََُّل  ح 

ُ

ــش   أ  و  ُ** ــم  ع  ز  أ  و   اهب   ــار  ح   اه  ُ(232)اِ

ُ ُُ!عجًباُفيا ُأي 
ثُ يُ ُإيامنُ 

ُرُ مُ 
ُُسامعُنمُ  ُعُ ُطاملاُأبيات   

ُ،الرضُ ُيفُّباُاهل ُص 

ُ ُوالغلب 
ُحالُ ُنمُ 

ُوتغزَُُّهاـقالُ ُهأنَُُّاهقائلُ  ُُيفُّباُل  ُُهوُكامُ،مُ رَُّحم  ُُأكثرُ ُحال 
 
ُالشعراء

ُُُ:ُُسامعُالعوام.ُأي

                                                 
ُ.«بحقائق»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 وافر

 

  (أ/41)س  

 السلف فضل

سماع العوام خري 
 من سماعهم

أي إيمان يثمر 
 من سماعهم!

 قول الغزايل
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ُلُ غُ ُوقدُامسيَُُّ،مهُ بأشعارُ ُىنَّغُ تُ يُ ُينُ الذُ  ُالتغزُ ُاسُ النَُّسامعُ ُعلُب  ُبالذكورُ ُل 
ُر ُكُ وذُ 

ُوغُ ُهفاعلُ ُعليهُتعاىلُاهل ُنُ عُ لُ ُماُإىلُوعُ دُ يُ ُوماُم،هُ حماسن ُ ُض  ُوكانُعليه،ُب 
ُناءُ غُ 

ُُيفُهكلُ ُقدياًمُُاسُ النَّ ُُث مُ،اإلناث  ُخ  ُس  ُفصارُ؛/موقلوّب  ُُينُ املتأخرُ ُبعقولُ ُاهلُف 

ُُ،الذكورُ ُيفُمغناؤهُ  ُُمهُ ودُ دُ وقُ ُمهُ حماسن ُُووصف  ورُ عُ وش 
ُُمهُ  ُوخ  ورُ ص 

ُ!مهُ 

ُُ!عجًباُفيا ُأي 
ُُإيامنُ  ُ ُصحيحُحالُ ُوأي  ُدُ ي  ُُياملغن ُقولُ ُسامعُ ُعندُ ُث  ُاملليح 

ُوالدُ ُاملواصيلُ ُتلكُبيُ ُاملليحةُ ُأوُالصورةُ  ُفوف 
ُ:والحلانُ 

ــت   ــ ت  با ــ اد  ي  ــه  ف   ل  اذ  ع  ــن  ج  و  و   ي ُه  ت 

ُ

ا ُ**  َ  الو   ةال  ح 
ا  َ   د  ُ(233)ب  ط ـاحل   ةال  ح 

ُ
ُ:هُ وقول ُ

ـــه  ذ   ـــ ي  ب  ـــت    ن  و  اللا ـــ ب  س  ُن  ِ 

ُ

ــــت  ن  ج  و  ُ** ــــ ه  ي  َ  النا ــــن  ت   ا ُح  د  ق 

ُ ــــوا خ   ــــ وين  ف  ــــف   ن  ِ   ح  ي  ض 
 ه  ت 

 

ــــــي  ل  ُ** ــــــت  ف  أ  و   اف  و   ه  ت  ح  ض 
(234) 

 
ُ:هُ وقول ُ

ــــ ــــ اذ   اي  َ  ز   يذ  الا ــــو   ا َ  ز   اِ  ُا

ُ

ــــــأ  ك  ُ** ــــــق  ِ   ه  نا ــــــ س  ب  ت  َ  ن  ُاا

ُ ـــ ـــب   را ِ  َ  الـــدا  اب  ب  ـــِ   ا  ًَّل ج  ع  ت  س 

 

ــُ** ا  اِ  ــ ه  ض  ــد   و  ل  ــدا  ل  خ  َ  ال ا
(235) 

 
ويُ ُ،يدُ رُ املُ ُعليهاُدُ واج ُتُ فيُ 

ُن ويُ ُيبكُ  ُأُ ُهأنَُُّمُ زعُ ويُ ُ،وح  ُ!معُ نُ ُ،إشارةًُُمنهاُذُ خ 

ُأُ  ُشارةًُإُذُ خ 
ُُنمُ  ُيُ ُأبيات  ُغض  ُأُ يُ ُوملُا،ّبُيدُ رُ أُ ُوماُفيهُتيلُ قُ ُماُاهل ُب  خ 

ُاإلشارةُ ُذُ 

ُُيفُكامنُ ُداءُ ُفلوالُ!/هُ كَّلمُ ُنمُ  ُ.بالعكسُ ُالمرُ ُلكانُالسامعُ ُهُ ثارُ أُ ُالقلب 

                                                 

ُ،ُوّباُرواية.«ت قتدح»يفُ)ع(:ُُ(ج)ُُ.«وقوله»بعدهاُيفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ،ُولعلهاُتصحيف.«شارة»يفُ)س(:ُُ(د)ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

 بسيط

 

 رسيع أبو الشيص/

 

 كشاجم/ مديد

 

  (أ/64)ع  

  (/ب41)س  
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ُُوكذلك ُ:اآلخرُ ُقول 

ــ َ  أ    م  ل  ل   اِ 
ــل  ــ ة  يح  ُين  َ  ز  ت ــ م  ـل 

ُ

ــــب  أ  ُ** ــــي  ل  ال  ب   ل  خ  ــــ م  أ   ة  ح  ُود  د  ص 

ُ ــر  ِ   ــف   ت  ض  ــ ين  اد  ع  ــ اد  وا ع   و  ق 
 يِ 

 

 ل   م  ف  ُ**
  [ي  ر  ت   م  ـل  ] ك 

ـي   ن  يم  ف  ود  ع 
(236) 

 ُ ُ:آلخرُ اُوقول 

ــل  ط   يذ    ع 
ــ ة  ــ ق  فــال   ان  ح  ب  س   ب  ص 

ُه  ح 

ُ

ــِ  و  ُ** ــج   ف  اط  ع  ــي   ت  لا
ــال ني  م  َ  غ  ُس  ا

ُ ــ ــَ  أ  ب   ت  را ِ  ــي  ط   ال  ي ــال   اء  ج   ه  وف 

 

َ  الدا  وِ ل  الس   م  س  َ   ّل  ع   ت  ك  ب  ف  ُ**  (237)س  ا

 
ُ ُ:اآلخرُ ُوقول 

ُواث  دا ح  ت  ي   ن  أ   ون  اش  الو   ىس  ع   ااذ  ِ  و  

ُ

ـ ك  ل   ين  نا إ   واول  ق  ي   ن  أ   ىو  س  ُ** ُق  عاش 

ُ ـأ   ون  اش  الو   ق  د  ص   م  ع  ن    ة  ب ـي  ب  ح   ت  ن 

 

 و   لا إ  ُ**
 ن  ِ   ف  ص  ت   م  ـل   ن  إ 

ق  ئ  َّل  ال   ك 
(238) 

ُ فُ أُ   ُُىرت  ُيُ ُكانواُنُ والواش  ُُهبأنَُُّونُ ش 
 
ُي  ُ؟!هُ جاريتُ ُوأُهُ امرأتُ ُب 

ُاسُ النَُّحريمُ ُيفُالغاينُتلكُإنامو
ُدُ ومُ ُم،هُ وأبنائُ  ُتعاىلُاهلُمُ حرَُُّماُح 

ُنمُ 

ُهُ حُ قبَُُّماُوحتسيُ ُ،اخلمرُ 
ُالفجورُ ُنمُ 

ُُ،يهُ ودواعُ  ُعلُهذاُفتنزيل 
ُُاهلُحمبةُ  ُوالشَّ ُوق 

ُأعظمُ ُإليه
ُ]ُ،أواًلُُفيهُقيلُنمُ ُعلُهُ تنزيلُ ُنمُ  عُ البُ ُإىلُوأقرب 

ُ[دُ 
ُاهلُسخطُ ُنمُ 

ُ.هُ ومقت ُُتعاىل

ُُ!العجبُـهُ لَُّلُ ُويا ُأي 
ُ ُإيامنُ  ُي  ُص  ُُل  ُُأوُللقلب  ُرُ قُ ُأوُصَّلح  ُب 

ُتعاىلُاهلُنمُ 

ُي:غن املُ ُقولُ ُعندُ 

                                                 
ُ«.ُالُنرى»،ُوالُروايةُبه،ُوجاءُيفُرواية:ُ«الُت ري»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ.«حرمه»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوهيُمشكلةُعندُالتأمل،ُإالُبضبُمنُالتكلف.ُُ( ج)

 
 وافر

 

ابن السااعيت/ 
 اكمل

 

 
 طويل
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ــب   ــ ت  ر  ك  ــ ين  ر  كِ ذ  ت  ــ اج  ج  ـل  ُل  ذا الع 

ُ

ظ  ح  ل  ت  و   ايه  ف  ُ**
 ر  ط ـب   ينـ 

ـ ف   جل  خ  ـِ 

ُ  و  
ـ  م  خ  ض   ل  ِ  الرا  ص  ع  د  ك   ل  ف  ك  ُ** اون   د  و   يب  ط  الرا  ن  ص  غ  ل  كا   س  ي  ت    ت  م 

 ل 

ــ  ــ اي  ــح   ه  ذ  ه  ــه   ام  تا  ر  ج 
ــو   ك   ّل  الق 

 

 و  ج  ُ**
 د   ّل  ع   يد 

 بِ ح  ب   ف  ن 
ـ ك   (239)ل  ب ـ د  ق 

 ُ ُ:آلخرُ اُوقول 

 ع  أ  
ــق  ان  ــب   س  ف  الــنا و   اه  ــِ   د  ع  ُة  ق  و  ش 

ُ

ـب   ل  ه  و   اه  ي  ل  إ  ُ** ُ/اين  د  ت ـ اق  ن ـالع   د  ع 

ُ  ل  أ  و  
ـ ااه  ف   م  ث  ـ ل  و  ز  ت ـ ي  ك   اب  ب  ص 

 يت 

 

ـ د  ت  يش  ف  ُ** ـل  أ   اِ  ـ ىق   م  ـي ـاهل   نِ 
 (240)ن 

ُُكانُ؛«هُ قُ ن ُاعأُ »ُ:يغن املُ ُقالُفإنُ   ُ!أكثرُ ُينُ احلاض ُ/طرب 

ُفهل
 ُ
ُي  ُتعاىلُاهلُأنَُُّمُ لُ عُ ويُ ُوقاًرا،ُهلُورج ُيُ ُملنُل 

ُُغًداُهُ لُ سائُ  ُعُ وفُ ُقالُعامَّ ُأنُ ُ-ل 

ُيُ 
ُفت  ُُسامعُ الُبأنَُُّي  ُُايَّلالبُ ُهذهُأنَُُّمُ لُ عُ يُ ُوهوُمطلًقاُحَّلل  ُهاأضعاف ُُوأضعاف 

ُيُ ُوهلُ؟!فيه
ُط  ُُإالُالقومُ ُعندُ ُالسامعُ ُيب  ُ،هُ ورسولُ ُتعاىلُاهل ُمُ حرَُُّماُبمدح 

ُرُ كُ وذُ 

ادرُ املُ ُحماسنُ 
ُالتيُوالشعارُ ُ،والنسوانُ ُنُ 

ُحريمُ ُيفُتيلُ قُ 
ُيُ املسلمُ 

ُُ!مهُ وأبنائُ 

ُؤالءّبُاإلسَّلمُ ُةُ بليَُُّإنَُُّفواهل
ُ!ايَّلالبُ ُأعظمُ ُنمُ 

ُ:اهلُسبيلُ ُغيُ ُويف

 ُأُ ُكم ُبالسامعُ ُدُ فس 
ُُنمُ  ُ!قلب 

 ُُوكم س 
ُلُ  ُب 

ُ!نعمةُ ُنمُ 

 ُُوكم ب 
ل  نُج  !ُم   نقمة 

ُُُد فُالعجزُ)املحكمُ ك ف ل ز،ُوقيل:ُر  ج  ف ل:ُالع  ُُ(7/12ُُُ::ُقالُابنُسيده:ُالك 

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)ع(،ُواملثبتُمنُ)س(،ُولعلهُالصواب.ُ( أ)

 (أ/48) س
 ابن الرويم/ طويل

 

 اكمل                  

 لم أقف عليها            

 

  (ب/64)ع  

 ثمار سماعهم



 
 

99 
 قوهلم: السماع حضره األولياء 

 رُ ُموك
ُكُ  ُبهُب 

ُر ُفُ ُنمُ  ُ!حرامُ ُج 

 ُحُ ستُ اُوكم ُ!واآلثامُ ُاملحارمُ ُنمُ ُبهُلَّ

 ُُموك ُوعنُاهلُرُ كُ ذُ ُعنُدَُّص 
ُ!الصَّلةُ 

 ُعلُعُ طُ قُ ُموك
ُُيُ السالكُ  ُطريق 

ُ!النجاةُ 

 ُُموك ُتُ فُ ات  ُفُ ُبهُت  ُ!اجلحيمُ ُيفُوالحَّلمُ ُالعقولُ ُراش 

 ُافُموك ُبهُات 
ُهاظُ ح ُُنمُ 

ُوجنَُّتعاىلُاهلُنمُ  ُ!عيمُ النَُّات 

ُنُ ُماُتاهل ُص  ُُآدمُ ُبنيُدُ صياُب  ُُهذاُمثل  ُعلُرُ ادأُ ُوالُ،النفوسُ ُلصيدُ ُكُ الرشَّ 

ُُاخلمرُ ُكؤوسُ ُبعدُ ُىمُ ادالنَّ ُقُ ل ُعُ ُوماُ،الكؤوسُ ُهذهُمثل  ُُت  ُُهذاُحبائل  ُكُ الرشَّ 

ُ ُأُ ُوالُ،يُ اصحُ النَُّعلُهُ ذُ انقاست ُُزَُّوعُ ُإالُبقلب   
ُهُ كُ اكفُ ُرُ ذَُّعُ وتُ ُإالُأسيُ ُنمُ ُبهُس 

ُاملُ ُعل ُ!يُ خلص 

ُُقولُ ُنمُ ]   :[املصنف 

ــــئ  ر  ب   ــــ اهلل ىل  إ   ان  ــــِ   ن  ِ  ُش   ـع 

ُ

ــُ** ــ م  هب   ــ ض  ر  ِ  ــ ن  ِ  ــالغ   ع  م  س  ُان 

ُ ــو   ــق   م  ك  ــ ت  ل  ــ اي  ــأ   م  و  ق  ــ م  ت  ن   ّل  ع 

 

ـــُ** ـــ اف  ش   ر  ج 
ـــ ف   ان ـــب   واان  ه  ت  فاس 

ــو     ــ/مـال  ــ وار  م  ت  اس  ــ ّل  ع   م  ه  يِ غ 

 

ـــــع  ج  َ  ُ** ـــــَ   ف   اهلل إىل   ان   ان  د  ش 

ــع  ف    ــ ان  ش  ــِ   ّل  ع   ىف  ط  ص  ـال ــ ة  لا

 

ـــو  ُ** ـــ واات  ِ  ـــت   ّل  ع  ـــت  ن  ت   ااتن   (241)ان 

 

                                                 

ُ.«سبيل»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.( ب)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ج)

 ابن القيم/ متقارب

 
 
 

 /ب(48) س     

 انلفوس كرش   
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  ِ ثُ يُ ُأنهُ:ه  ِفاسد   نو
ُقُ  ُُعلُل  ُمعاينُيفُرُ الفكُ ُالقلوب 

ُُالقرآنُ  ُوحقائق 

ُُ،اإليامنُ  ُفمُ ُ،ذلكُعنُهُ انِصافُ ُيكونُالسامعُ ُإىلُهُ انِصاف ُُفبحسب  تُ س 
ُقُ  ُلٌّ

ُومُ  ُكُ تُ س 
ثُ يُ ُذلكوكُ،رُ ث 

ُقُ  ُسانُ اللُ ُعلُل 
ُُوإنُ ُ،اهلُرُ كُ ذُ  ُكانُهُ لسان ُُعلُرُ كُ الذُ ُخفَّ

ُعنًُداجمرًَُُّراكُ ذُ 
ُُمواطأةُ  ُُهُ يعلمُ ُأمرُ ُوهذاُ،سانُ للُ اُالقلب  ُُالسامعي  ُالصادق 

ُنمُ 

ُ يُ ُوالُ،هُ نفس 
ُإالُموطنُ ُيفُوالقرآنُ ُرُ كُ والذُ ُالسامعُ ُعُ مُ اجتُ ُفامُ،هُ بقلب ُُهُ جحدُ ُهُ ن مكُ 

ُفَّلُ،اآلخرُ ُهاأحدُ ُدُ رُ وطُ 
ُ ُالُ،ًبارُ ح ُُإالُيتمعانُ  تُ ي 

ُ.طُ قُ ُاًمُسلُ ُعانُ مُ 

  ِ يُ ُأنهُ:ه  ِفاسد   نو
ُمُ  ُاللذَُُّإىلُهُ عُ مبساُيل  ُات 

ُإىلُوعُ دُ ويُ ُ،العاجلةُ 
ُهااستيفائُ 

ُُمجيعُ ُنمُ  ُ/الشهوات  ُبحسب 
ُعنُهُ سامعُ ُعُ زُ ن يُ ُوالُ،اإلمكانُ 

ُ:إالُاهُ استيفائُ 

ُفقرُ ُأوُ،زُ جُ عُ ُعصمةُ 
ُُأوُ،جائحةُ  ُخوف 

ُعقوبةُ 
ُفضيحةُ ُأوُ،فقرُ ُأوُ،عاجلةُ 

ُذهُ تُ  ُاسةُ يالربُب 
ُُأوُ،واملروءةُ  ُُخوف  ُالدارُ ُيفُاهلُعقاب 

ُوُ قُ ُإنُ ُاآلخرةُ  ُواردُ ُي 

ُعلُاإليامنُ 
ُُقالتُإالوُ،السامعُ ُواردُ  ُُحاًضاُيعُ ب ُأُ ُالُ:النفس  ُنقًداُوالُبغائب 

ُبن  يئُ س 
ُ!ةُ 

 ب   ت  ع  م  ًئا س  ي  ش   ع  د  و   اه  ر  ا ت  ِ   ذ  خ  
 (242)ه 

ُقُ طُ ن لهاُتُ قُ اطُ لوُنُ وفيها،ُُوهذاُكامنُ  ُ!لكُبهُت 

                                                 
ُ.«للسان»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«يردع»يفُ)س(:ُُ( ب)

 املتنيب/  بسيط

 

  (أ/60)ع  

 من مفاسد السماع

 (أ)
ثقل الفكر يف معاين 
 القرآن وحقائق اإليمان

 )ب(
 دعوته إىل

 الذلات العاجلة 
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ُاللذَُُّهذهُومعظمُ )) ُاملنكُلذةُ ُوُإليهاُالسامعُ عُ دُ التيُيُ ُات  ُ،ُوليستُتامُ ح 

ُُإالُهُ لذت ُ ُُتكانُ،ُوإنُ يفُاملتجددات  ُُالقديامت  ُنهنَُّمُ ُأمجل  ُإىلُكثرةُ ُ،ُوالُسبيل 

ُاملتجددا ُنُاحلُ مُ ُت  ُتُ فيُ ُ؛غالًباُل  ُُباعُ والط ُ/ُالسامعُ قاض  اجتَّلّب 
ُنُاملحرَُّاُمُ  ؛ُمات 

ُ ُُولذلكُقالُالسلف  الصالح 
ىنالزُ ُقيةُ رُ ُناءُ :ُالغُ 

(243)
))

ُ.(244م) 

ُالغُ ُوبيُ 
 
ُُهُ ت ُولذَُُّامعُ اجلُ ُوشهوةُ ُناء ُُأقرب  ُةُ لذَُُّناءُ الغُ ُأنَُُّنُجهةُ مُ ُسبب 

ُ ُواجلامعُ الروح  ُلذَُُّأكبُ ُ، تُ جُ فيُ ُ؛النفسُ ُات 
دُ ُعُ مُ 

ُستعدُ مُ ُعلُطبعُ ُيُ تُ يُاللذَُّاعُ 

الدَُُّدُ جُ فيُ ُ؛فارغةُ ُونفسُ 
ُُيُالقوي ُاعُ  كامُُ،منهُنُ كَُّمُ تُ فيُ ُ؛لهُعُ داف ُفارًغاُالُمُ ُحمَّل 

ُقيل:

ُىو  اهل   ف  ر  ع  أ   ن  أ   ل  ب  ا ق  اه  و  اين ه  ت  أ  

ُ

َ  ًبـا ف  ل  ق   ف  اد  ص  ف  ُ** ان ـكا م  ت  ًغـا ف  ا
(245)ُ

ُ
اُيُ ـمَُّـول))

ُئُ  نُاملتعبُ مُ ُالصيادُ ُس 
ُيُ ُأنُ ُينُ دُ  هُ أحدُ ُعُ مُ س 

ُمُشيًئاُمُ  ُنُالصوات 

مُ املحرَُّ
والشبَُُّورُ بُ ن ُوالطُ ُكالعودُ ُةُ 

ُُرُ ظُ نُ ُ-ُابةُ  ُاملعنى ُُاحلاصلُ إىل ُاآلالت  ُّبذه

ُالغُ ُيفُضمنُ ُهُ ج ُرُ دُ فأُ 
 
ُوأُ ُناء ُ،ُوح ُهُ يفُقالب ُُهُ ج ُرُ خ  ُُهُ ن سَّ ُورُ ُهُ فقهُ ُملنُقلَّ ،ُهُ علمُ ُقَّ

ُُهُ وإنامُمرادُ  ُمُ ُالتدريج 
 
ُُنُيشء

 
ُ.إىلُيشء

ُ ُُرُ ظُ نُنُ مُ ُوالعارف  ُُيفُالسباب  ُ،ُوتأمَُّاهونتائجُ ُاإىلُغايات  وماُُاهمقاصدُ ُل 

ُؤُ تُ  ((إليهُول 
(246م)

ُومُ  ُعُ ، ُرُ ن ُُالرشعُ ُمقاصدُ ُف  ُاملُ ُالذرائعُ ُدُ سيف إىلُُيةُ فض 

ُالسامعُ ُبتحريمُ ُعُ طُ قُ ُاحلرامُ  ُُواستامعُ ُىلُالجنبيةُ إُالنظرُ ُفإنَُُّ؛هذا ُلغيُ ُاصوت 

اُللذريعةُ ُ؛حرامُ ُحاجةُ  ُّبا.ُ،ُوكذلكُاخللوةُ سد 

                                                 

ُلهُتصحيف.،ُولع«صد»يفُ)س(:ُُ)ج(ُُُ.ُ«لذة»يفُ)ع(:ُُ( أ)

م»يفُ)ع(:ُُ)د(ُُ.«نسًبا»يفُ)س(:ُُ( ب) ُ.«حر 

 طويل

  (أ/45)س  

 ذلة املنكح!

العارف من عرف 
 مقاصد الرشع 
 يف سد اذلرائع
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ُاموحمرَُّ ُت 
ُ:ُقسامنُ ُالرشيعةُ 

  ُـمُ ـل ُُحرمُ ُقسم
ُ.نُاملفسدةُ اُفيهُمُ 

  ُُمُ إىلُماُاشتُ ُهُذريعةُ لنَُُّوقسمُحرم ُل 
ُ.(247ع)علُاملفسدةُ 

ُرُ ظُ نُنُ فمُ 
ُاملُ ُإىلُصورةُ  ُإليهُاستُ ُإىلُماُهوُوسيلةُ ُرُ ظُ ن وملُيُ ُمُ حرَُّهذا ُكُ ش  ُل 

ُأي ُهُ حتريمُ ُوجهُ  ُوقال: ُالنظرُ ُمفسدةُ ُ، ُصورةُ ُيف ُُمجيلةُ ُإىل ُتعاىلُقُ لُ خ  ُاهل ها

ُآيةًُلُ عُ وج ُ ُُ!عليه؟ُوداللةًُُها ُُمفسدةُ ُوأي  ُصوت  ُمُ ُيف تؤدُ ُبآلةُ ُطرب 
ُأوُيهُ  ،

ُُموزونُ ُكَّلمُ ُاستامعُ  ُُ!؟/حسنُ ُبصوت  ُُسامعُ ُبمنزلةُ ُإالوهلُهذا ُأصوات 

بُ جُ عُ املُ ُنُالماكنُ مُ ُاملستحسنةُ ُواملناظرُ ُالزهارُ ُورؤيةُ ُ،طربةُ املُ ُالطيورُ 
ُُةُ 

 
ُالبناء

ُها!وغيُ ُوالهنارُ ُوالشجارُ 

ُ/إىلُالصورُ ُهذاُالنظرُ ُحتريمُ ُ:هلذا القائل   قال  في   نُمُ ُطربةُ املُ ُوهذهُاآلالت 

مُ كُ حُ ُمُ اتُ 
ُُةُ  ُوكاملُ عُ رُ االشَّ ُونصيحهُ رشيعت ُُ، ُلمَُُّهُ ت ُ،

ُح ُفإنَُُّ؛هُ ت  ُاشتُ ُمُ رَُّه ُمُ ما ُل 
ُُوذريعةُ ُوماُهوُوسيلةُ ُعلُاملفاسدُ  ُُإليه،ُولوُأباح  ُاهمعُحتريمُ ُاملفاسدُ ُوسائل 

ُمُ ُعاقًَّلُُعنه،ُولوُأنَُُّهُ زَُّن لكانُتناقًضاُيُ 
 
ُوأُ ُمفسدةًُُمُ رَُّح ُُنُالعقَّلء ُالوسيلةُ ُباح 

ُاملُ  ُُهُ إليهاُلعدَُُّيةُ فض  ًُباُوقالواُإنََُّّلعُ تسفيًهاُمُ ُالناس  ُ!هُمتناقض 

مُ وهلُيُ 
نُنُ كُ  ُُم  ُُدُ ورُ يُ ُأنُ ُيفُالدينُ ُوالفقهُ ُالرشيعةُ ُرائحةُ ُمَُّش  هذاُُمثل 

ُُأنُ ُبمثابةُ ُإالوهلُهوُُ!؟الكَّلمُ   :يقال 

   ُأي
ُُبعدُ ُتعاىلُهلُيفُالصَّلةُ ُمفسدةُ  ُُ!عنها؟ُىنهُ ىُيُ حتَُُّالعِص ُُوبعدُ ُالصبح 

   ُالُتُ ُنُاخلمرُ مُ ُقطرةُ ُيفُحتريمُ ُمفسدةُ ُوأي س 
ُيُ غُ والُتُ ُرُ كُ  ُُب  ُحتَُُّالعقل  ُدَُّىُي 

ُ!عليها؟

                                                 
ُ.«لألمة»يفُ)س(:ُُ( أ)

 /ب(60)ع  

  (/ب45)س  

 حمرمات الرشيعة
 قسمان

ا  السماع حرم سدًّ
 لذلرائع
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   فيها؟ُهيُعنُالصَّلةُ ويفُالنَُّإىلُالقبورُ ُالصَّلةُ ُيفُحتريمُ ُمفسدةُ ُوأي!ُُ

   أوُيومُ ُبيومُ ُرمضانُ ُمُ تقدُ ُهيُعن[]النَُّيفُمفسدةُ ُوأي
 ُ؟!يُ 

 ُ ُُ؟!مهُ يفُوجوهُ ُيُ رشكُ املُ ُآهلةُ ُوعنُسب 

ُإىلُأضعا ُُف  اُُىُعنهُالشارعُ هن  ُُاهذاُمَُُّأضعاف  ُ[هُ إفضائُ ُلذريعةُ ]سد 

بُ ويُ ُهُ هُ رُ كُ الذيُيُ ُمُ إىلُاملحرَُّ
ُغُ  ُُإالوهلُهذاُُ،هُ ض  ُهُ وصيانت ُُهُ ورمحت ُُهُ حكمت ُُحمض 

ُُنُاملفاسدُ هلمُمُ ُهُ ت ُومحيُهُ لعبادُ  ُ!هااُووسائلُ وأسباّب 

ُ ُُوالعاقل  تعاىلُاهلُُهُ مُ إىلُماُحرَُُّهذاُالسامعُ ُاءُ إفضُأنَُُّمُ لُ عُ يُ ُبالواقعُ ُالعارف 

ُُدُ زُ ملُيُ ُإنُ ُهُ ورسولُ 
 
ُيكونُ هُ فليسُبدونُ ُالنظرُ ُعلُإفضاء ُما ُبلُكثًيا ُهُ إفضاؤُ ُ،

ُ ُُفوق 
 
َ  السمع   ر  ك  وس   ،سيعة   صاحبه   إفاقة   المر   ر  ك  فإن س  ُ؛اخلمرُ ُإفضاء

 ست  ي  
ُ.ني  اهلالك   ر  ك  س  ف ع   إَ ه  صاحب   يق  ف 

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

ُ،ُولعلهُتصحيف.«إنام»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُ.«للذريعةُإلفضائه»يفُ)ع(:ُُ( ج)

 إفضاء السماع 
 إىل املحرم
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 ُُسامعُ ُإنَُُّ:(248م)فإن قال هذا املغرور املخدوع
 
ُالغناء ُاملُ ُهذا ّبذهُُطرب 

ُ ُاملُ ُ،طربةُ املُ ُاآلالت  ُالعُ اعُ الدَُُّ،باعُ للطُ ُزعج  ُإىل ُهلا ُي ُش  ُيُ ُ-ُهُ ولوازمُ ُق  ُرُ ثُ ؤُ ال

ُالغرضُ ُهُ سمعُ عندي،ُوالُأُ  ُفُ ،ُوالُيلتُ هلذا ُُت  ُُقلبيُإىلُحب  ُيُ ما ُوص  فيه،ُ/ف 

ُتُ قُ علُمُ ُهُ لُ نزُ أُ ُإنامو ج ُيُووُ ـُحال ُض 
ُدُ  ُيُ ث ُفهوُيُ ُ،اآلخرةُ ُاهلُوالدارُ ُيُيفُحب 

ُيُ ث ُفيه،ُكامُيُ ُنُقلبيُماُهوُكامنُ مُ 
ُمُ  ُُنُقلب  ُحم  ُماُهوُكامنُ ُالدنياُوالصورُ ُب 

ُهلُفإنَُُّ،فيه ُيُ ُ؛وباهلُتعاىلُسامعي ُفَّل /ينض  
ُمُ  ُفيه ُاملفاسدُ ما ُُ،ن ُبخَّلف 

ُوُاللهوُ ُأهلُ ُسامعُ  ُ.اللعب 

  ُموضعُ ُ:أن يقالفاجلواب ُوُ والتلبيسُ ُالغرورُ ُهذا ُومنه نُ]ُعُ قُ ، م 

ُُالسامعُ ُيفُشبكةُ ُ[عُ قُ وُ  ُورامُالتخلُ ُ،هُ كُ ورش   ُ.عليهُزَُّمنهاُفعُ ُص 

  فيقال له ًَ ُ: أو ُالفرق  ُُكُوبيُ بين ُما ُيقول  ن ُأُ ُ:م  ُرُ نظُ أنا
ُالصورُ  ُإىل

ُالن مُ ُاملستحسنةُ  ُن
 
ُُساء دُ وقُ ُنَُّهُ ُمعاطفُ وإىلُ،الجانب 

رُ وُ وُنَُّهُ ودُ 
ُُدُ  ُنَُّهُ ودُ دُ خ 

ُنُ نَُّهُ حماسن ُُوسائرُ  ُوليس ُنُ رُ ظُ ، ُالفُ ُرُ ظُ ي ُسَّ
ُاعتبارُ ُنظرُ ُنَُّإليهُ ُفأنظرُ ُ،اق 

ُكاملُ ُرُ وتفكُ ُواستداللُ  ُُقدرةُ ُيف ُاخلالق  ُتعجَُّفأُ ؛ ُب 
ُح ُمُ  ُنُ س ُن

يفُُالصنعةُ 

ُُهُ سن ُوح ُُذلكُالوجهُ ُاستدارةُ  ُُوتناسب  ُلُ بُ وتُ ُ،هُ قُ لُ خ  ُج 
ُهُ فوقُ ُواجلبيُ ُتلكُاجلبهةُ 

ُوتُ هامواستوائُ  ُيُ تُ ُسُ وُ قُ ،
ُن  ُُواعتدالُ ُيُ احلاجبُ ُك  ُهُ قُ لُ خ  ُكأهنَّ ُام ُخ  ُبقلمُ طَُّام ،ُا

ُ ُُكُ رُ ابتُ ُ:وأقول  نُخ   ُ!درةُ القُ ُهامُبقلمُ طَُّم 

                                                 

ُ.«فأنا»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُسقطُمن:ُ)ع(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ( ب)

ُ.«اواستوائه»يفُ)ع(:ُُ( ج)

  (أ/63)ع  

  (أ/04)س  

 
ن هذا قوهل: إ

 السماع ال يؤثر فيه

 (أ)
اب اإلباحة بلفتح 

 وخرق لسياج الرشيعة
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ُتُ ُرُ نظُ وأُ  ُيُ إىل
ُن  ُأُ ُيُ العين ُك  ُهُ اتعُ ودُ وما

ُاملَّلحةُ مُ  ُُواحلَّلوةُ ُن والسَّ
ُيفُوادُ 

ُوح ُُ،ذلكُالبياضُ  ُ ُ،امهُ شكل ُُنُ س  ومج 
ُ.الوجهُ ُهامُملحاسنُ عُ 

ُرُ نظُ أُ ُث م
ُُذلكُةُ قَُّإىلُدُ  ُوح ُُهُ واستوائُ ُالنف  ُنُ س 

ُ،ُوإىلُذلكُالفمُ هُ شكلُ 

ُُوبديعُ ُهُ ولطفُ ُهُ واستدارت ُ ُُ.هُ قُ لُ خ 

ُ ُ]وهكذا ُُ،[عضوُ ُبعدُ عضًوا ُُهيفُوأقول  ُاهل ُكُ رُ ابتُ ُ:هُ ذلكُكلُ َُّللُ خ 

ُُ!يُ اخلالقُ ُأحسنُ 

ُ ُتُ رُ كَُّذُ ُهذهُالصورةُ ُوإذاُرأيت 
ُالكامُقالُُ،يُ العُ ُيُاحلورُ ن  ُ:قائل 

ـــ ـــك الع  آَ   اذ  إ  ف  ـــقا ي  ت   ون  د  اب  ُوان 

ُ

َ  ح  ُ** ُد  الـ ال   يم  ع ـى النا د  ل   ان  ن  ال   و

ُ ــف   ــالنا  اك   ذ  ىل  وا إ  ع  س  ــو   يم  ع   وار  ما ش 

 

 ي  ل  ع   يك  ف  ان ك   ذ  إ  ُ**
ـ ب   ك  أ   ه   (249)/د  اه  ش 

 
  ق  ر  وخ   الباحة   لباب   فتح   إَوهل هذا 

ُأنُ ُإالُهُ بعدُ وليسُُ!الشيعة   ياج  لس 

ُ ُمُ رُ إنامُح ُُ:يقول 
ُـمُ ـل ُُاخلمرُ ُت  يُ ا

ُُعُ وقُ  رشّب 
ُفيهُمُ  ُُنُالعداوةُ ا

 
ُوالصدُ ُوالبغضاء

ُأُ ُ،اهلُوعنُالصَّلةُ ُعنُذكرُ  ُوأنا ُالغرضُ ُاُلغيُ رشّب  ُعُ وقُ تُ ُ،ُبحيثُالهذا
يُيفُن 

ُمُ ُاهل،ُوالُعنُفرضُ ُينُعنُذكرُ ،ُوالُتصدُ والُبغضاءُ ُعداوةُ  ُ!هُ نُفرائض 

                                                 

ُ.«امسلكه»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

ُ.«ولفظه»يفُ)ع(:ُُ( ج)

ُ.«عضًواُعضًوا»يفُ)س(:ُُ( د)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ(ه)

ُاملصنفُيفُموضعيُآخرينُ)صُ«وإذا»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( و) ُ(.637ُ،769،ُوالُروايةُبه،ُواملثبتُكامُأورده

ُ.«تقول»يفُ)س(:ُُ( ز)

 اكمل

 
  (/ب04)س  
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ُ هُادنهُ اهُوشاقدُرأينُهُ هذاُوأمثالُ ُوكل 
ُهُ ،ُويفُكتب ُالقومُ ُنمُ  ُم،مُوخماطبات 

 س  ن  ى ي  حتا  الدين   ق  ر  كيف ي   ر  فانظ  
ُ!ن العجني  ِ   الشعرة   كانسَّلخ   ِنه الرجل   خ  ل 

ُ.تعاىلُاهلُهُ نُعصمُ مُ ُصومُ واملع

   ُف ُُةُ البرشيَُُّباعُ الطُ ُلك ثانًيا: م يقال  ث ُملُت  ُُةُ حيَُُّيك  ُعُ ،ُوإنُادَُّت  ُغيُ ُيت 

ُكُ  ُتُ بُ ذَُّهذا ُُك 
ُباعُ ط  ُتُ وبرشيَُُّك  ُُ،ك  ُزعمت  ُعُ مُ س ُكُتُ أنَُُّفإذا

ُُلإلشارةُ  ُقُ بُ س  ُك 

ُُهُ وحظُ ُهُ مقصودُ /إىلُالطبعُ  ُثُ اإلشارةُ ُأخذُ ُقبل  ُتُ ، ُ م ُب 
ُلُ ط  ُُك  ُبتلكُنفس  ك

ُاإلشارةُ  يُ ُوالطبعُ ،
ُكمُ  ُتُ ويُ ُهُ عملُ ُل  ُُهُ ُحظَُّقاض  ُباإلشارةُ ُوأنتُمشغول  ،ُعنه

ُلُ حَُّرُ فإذاُتُ ُ،ومُ دُ الُتُ ُواإلشارةُ  ُبُ لُ اعنكُطُت  ُمَُّتُ هُأُ بحظُ ُالطبعُ ُك 
 .مطالبةُ 

ُأحوال ُعُ فأُ  ُل ُح ُُعُ قُ تُ ُأنُ ُك  مُ وُ يف
ُُةُ  ُاديُ فُ ُواجلهادُ ُاحلرب  ُطبُل  ُعُ عل ُك 

ُادويُ ُ،ةًُمرَُّ ُُل  ُأخرى،  ه عبوديةً حظِ  جعل  بِعه  ّي  س  ك أ  أنا  والغالب  عليك

   السمع   وهذه نكتة  ، بةً ر  وق  
ُمَُُّحااًلُُأسوأُ ُكونُ ت،ُفه  ولب   ه  وس  نُس 

هلًواُولعًباُُهُ عُ مُ 

ُ!وذنًباُمعصيةًُُهُ دَُّوعُ 

ُُ ُُنُ ط ُالفُ ُاللبيب  ُاملوض  ُُعُ هذا ُوأملُ التَُُّحقَّ ُقُ دُ ليُ ، يفُهذاُُرُ ظُ النَُّق 

ُطُ الذيُاختُ ُهوارُ الد ُدُ رُ فُ ُإال،ُوماُنجاُمنهُيُ العامل ُُنمُ ُتعاىلُنُشاءُاهل مُ ُف 

ُزُ يَُّم
ُ.نُ َّلكُ وعليهُالتُ ُ،ُواهلُاملستعانُ يُ اهلالكُ ُعنُكثرةُ 

                                                 
ُُ.ُ«يفُبعض»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«اإلشارة»يفُ)ع(:ُُ)ب(

  باملثناةُالفوقية،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«ُفتدال»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ(ج)

ُ.«جتعل»يفُ)س(:ُُ(د)

 ،ُوفيهُنظر.«الداء»كذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُولهُوجه،ُوصوّباُحمققُ)ِ.ُاملجمع(ُإىل:ُُ(ه)

ُ.«رب»يفُ)س(:ُُ(و)

  (ب/63)ع  

 )ب(
الطباع البرشية 

 فيك حية

نكتة السماع 
 ورسه وبله

 تأمل!
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 ُلوُكانُسامعُ  لك ثالًثا: يقال   ث م ُتعاىلُباهلُوعنُاهلُُك   :كامُتقول 

  ُُلَُّدُ ل ُت 
ُصدقُ  ُعل ُسامعُ مُ ُ:ذلكُشواهدُ /ك  ُهُ وأسامئُ ُهُ كَّلمُ ُن

ويُ ُهُ ت ُوُإىلُحمبَُّعُ دُ وماُيُ ُ،هُ وترهيب ُُهُ وترغيب ُُهُ ومواعظ ُُ،هُ وصفات ُ
عنُُدُ باعُ 

 .هُ سخط ُ

  ُُوملُيكنُسامع ُُك 
 
ُبهُإىلُاخلاُشارُ الُيُ ُليشء ُ:بهُإىلُشارُ يُ ُإنام،ُولق 

ُواملُ ُرُ مُ اخل ُ س 
ُُواملليحةُ ُ،رُ كُ  ُُ،واملليح  ُوعذوبُ ـوصال ُُوطيب  ُهُ ت ُهام

 .ذلكُوتوابعُ 

ُاعفتُ  ُلَُّوج ُُهُ جنابُ ُهُ زَُّن وتُ ُُاهل ىل  ُأوُُشارُ يُ ُأنُ ُهُ عظمتُ ُت  ُبذلك، إليه

ُيُ  ُلُ جُ تُ س  ُب 
ُبهُهُ بُ رُ وقُ ُهُ اضرُ  ُُإنُ ُ!ُواهل،ُكَّلَّ ُدُمنه.عُ تهُوالبُ قُ مُ ُإالبذلكُُاستجلب 

ُتُ ُأنُ ُوكيفُيوزُ  ُُذُ ؤخ  ُيفُالن ُ[لُ تغزُ املُ ُنمُ ]ُتعاىلإىلُاهلُُاإلشارات 
 
ُساء

ادر ُواملُ 
ُاُي  ُوأينُهذاُمَُُّ!نُ  ُب 

ُواإلجَّللُ ُوالوقارُ ُوالتعظيمُ ُنُاهليبةُ لهُسبحانهُمُ 

ُُهُ وخشيت ُُهُ لعظمت ُ  !منهُواخلوف 

ُ ُيُ ُتعاىلُهُ واُيفُحقُ قُ لُ طُ أُ ُّبمُهذاُإىلُأنُ ُوقدُآل  ُالعُ ُهؤالءُهُ قُ لُ طُ ما ُشَّ يفُُاق 

ُعُ مُ  ش 
ُُنمُ ُميهُ وقُ  ُونُ ُوتوابعُ ُوالوصالُ ُواهلجرُ ُدُ الص  ُذلك، ُأُ ش  ُت 

ُذلكُمُ  ن

ُ ُطُ الشَّ ُامَُّوالطَُُّحات  ُاونعُ والر ُُات  ُُالتيُهيُضدُ ُت  ُالعبوديةُ ُطريق  ُوكل  هذاُُ،

ُمُ  ُُ!السامعُ ُدُ نُمفاس  ُُمفسدةُ ُأنَُُّمُ لُ عُ يُ ُوالعاقل  ُاملفسدةُ ُدونُ ُاخلمرُ ُرشب  ُهذه

ُ!بكثيُ 

                                                 

ُ.«يفُالتغزل»يفُ)س(:ُُ(ج)ُُ،ُولعلهُتصحيف.«والسكر»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«معشوقهم»يفُ)ع(:ُُ(د)ُُُ.«تعاىل»:ُبعدهاُيفُ)ع(ُ( ب)

  (أ/07)س  

 )ج(
لو اكن سماعك 

 هلل!
 



 
 

018 
 الكالم على مسألة السماع

  ِ ُُماستدالهلُ ُن العجب  و ُالغُ ُسامعُ ُجوازُ عل
 
ُُناء والشبَُُّواملعازف 

ُابةُ 

ُفُ والدُ  ُاملُ ُوف  ُلُ ص 
ُُبسامعُ ُةُ لُ ص  ازاهل ُُصوت 

ُُلُ بُ لُ والبُ ُرُ  رُ حُ والش 
ي ُرُ مُ القُ /وُورُ 

!ُُوهل

نُومُ ،ُاآليةُ ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ﴿الذينُُقياسُ ُنُجنسُ مُ ُإالُهذا

إىلُظرُ النَُّ:الذينُيقولونُاإلباحةُ ُأهلُ ُقياسُ ُنسُ جُ 
ّباُُذُ والتلذُ ُاجلميلةُ ُُالصورُ 

ُ ُُإىلُسائرُ ُظرُ النَُّمثل  ُخ  ُلُ ما ُامرُ والثُ ُنُالزهارُ مُ ُبهجةُ املُ ُظرُ انُاملنمُ تعاىلُاهلُُق 

ُوالنَّ ُلَُّ،ُفامُالذيُح ُواحليوانُ ُبات  ُهذا!ُمُ رَُّهذاُوح ُُل 

ُفُ أُ  ُُسامعُ ُأنَُُّمُ لُ ىُهذاُماُعُ رت  ُالنَُّحماسنُ ُورؤيةُ ُالطيورُ ُأصوات  ُامرُ والثُ ُبات 

ُيُ  ُيُ ُ/وعُ دُ ال ُما ُسامعُ عُ دُ إىل ُإليه ُالغُ ُو
 
ُاُناء ُظرُ والنَُّللهوُ وآالت

ُالصورُ  ُإىل
ُ؟!املستحسنةُ 

ُ:هقيل

ـت  ي ف  َ  د   ت  َ   ت  ن  ك   ن  إ  ف   ـِ   ك  ل   ة  يب  ص 

ُ

ـال  ي ف  َ  د  ت   ت  ن  ك   ن  إ  و  ُ** م  ظ ـع  أ   ة  ب  ي  ص 
(250) 

ُ

ُُ :ُُطيورُمغردةُحسنةُالصوت.ُاهلزاَ والبلبل والشحروَ والقمري

                                                 
ُ.«أصوات»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«يفُ)ع(:ُهذهُ( ب)

ُ﴾،ُولعلهُمنُالناسخ.ٹ﴿بعدهاُيفُ)ع(:ُُ( ج)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُُ( د)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ(ه)

 طويل

 

  (أ/66)ع  

  (/ب07)س  

استدالهلم بسماع 
 صوت اهلزار وابللبل

  [413]ابلقرة: 
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 التحقيق يف ماهية السماع

  ب  كا ر  ِ   ه  أنا  السمع   هذا ف والتحقيق  
ُالصَّلنُ ُ،وشهوة   ن شبهة  ِ  ُوها

نُيُ ُتعاىلُاهل ُُذمَُُّذانُ اللَُّ ُ عُ ب ُتَُّم  ُمُ كُ هامُوي  ُعُ الذيُبُ ُهامُعلُالوحي  ُهُ اهلُبهُأنبياءُ ُث 

ُ:هُ ورسلُ 

 ُوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿تعاىل:ُاهلُقال 

ُالشبهةُ ُ:فالظنُ ُ،﴾ىئ ُت  ُوما ُوُ ، ُالنفس  ىُدُ واهل ُُ.(251)الشهوةُ ُ:ى

ُنُربُ الذيُجاءناُمُ  ُ.وهذاُهلذاُناُخمالف 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿تعاىل:ُُاهلُوقال

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ُ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ َُّلباخل ُُفاالستمتاعُ ، وهوُُق 

ُ ُ،ُواخل ُهوُالشهوةُ ُ:النصيب  ُتُ قُ بمُ ُهوُالكَّلمُ ُ:وض   ُ.(252)ةُ ُالشبهض 

ُداءُ ُاءانُ الدَُُّفهذانُ  ُعُ مُ ُإالُ،ينُ واآلخرُ ُيُ ل ُالوَُُّها ُن ُ،تعاىلُاهل ُمُ ص 

ُ ُ!مُ ماُهُ ُوقليل 

  ه  أِر   ب  قد تركا  وهذا السمع  
 :ني  اَلصل   ين  ن هذ  ِ 

 فأما الشبهة اليت فيه:  

ُفهيُتعلُ  ُ،ُكقوهلم:هُ إليهاُيفُفعلُ ُونُ دُ ستن ُالتيُيُ ُبالشبهةُ ُهُ أهلُ ُق 

                                                 

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

ُ،ُولعلهُتصحيف.«اللذان»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 ماهية السماع:
 شبهة وشهوة

تعلقهم بما 
 يستدلون به

  [44]انلجم: 

  [65]اتلوبة: 
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 ُ ُحض   ُُهُسادات  نوُاملشايخ  ُ.عليهطعنُ مالُُم 

 َُُُّهُ وأقر ُاهلُالنبي  ُوسلمُتعاىلُصل ُبيت ُُعليه ُهُ يف ُوس  ،
وهوُُداءُ احل ُُعُ مُ 

ُ ُالغُ ُنُسامعُ مُ ُضب 
 
ُُ،ناء وس 

نُذلكُمُ ُونحوُ ُ، عليهُزُ اجوأُ ُالشعرُ ُعُ مُ 

ُ رُ كُ ذُ التيُسن ُاآلثارُ  ُونبي  ُصحيحُ ُأنَُُّها ُالُيدل  ُها ُهوُصيح  ُوما يفُُ،

ُُالداللةُ  ُعليهُوسلم.تعاىلُاهلُصلُاهلُُعلُرسولُ ُموضوعُ ُفكذب 

 
ُُ:التيُفيهُنُالشبهةُ ومُ  ُُأنُالروح  متىُس 

ُعُ مُ  ُت 
املحبَُُّرُ كُ ذُ 

ُُةُ  ُواملحبوب 

ُرُ والقُ  ُب 
ُيشءُ ُهُ يفُقلب ُُذلكُملنُكُ حرَُُّضاهُ منهُورُ 

نُاملحبَُّمُ 
،ُالصادقةُ /ةُ 

الُيُ ُوهذاُأمرُ 
هُ دفعُ /نُ مكُ 

. 

 !فيه الشبهة   ذا نصيب  فه

 وأما الشهوة: 

ُ ُُمنه،ُفإنَُُّالنفسُ ُفهيُنصيب  ُُبسامعُ ُذُ تُ لُ تُ ُالنفس 
 
ُرُ طُ وتُ ُالغناء ُب 

ُبالحلانُ 

بُ رُ طُ املُ 
ُةُ  ُالوافرُ بحظُ ُذُ ،ُوتأخ  ُامُأُ ىُربَُّمنه،ُحتَُُّها ُوفُ رُ كُ س  ُعُ ها ُالُيُ ُل  ُما ُهُ فعلُ فيها

ُفإنَُّمرُ اخل ُ ُعُ فُ ن تُ ُباعُ الطُ ُ، ُتُ وُ،مرُ واخل ُُوالصورةُ ُللسامعُ ُل  ُُرُ كُ س  ُأُ ُالنفوس  ُمَُّتُ ّبا

ُ ُُ؛رُ كُ س  ُاهل ُقال ُاللوطيَُُّتعاىلوهلذا يف
ُأُ ُةُ  ُملا ُهُ ذُ خ  ُالعذاب  ُم پ پ ڀ  ﴿:

ُُ.﴾ڀ ڀ 

ُ

ُ(.20للردُعلُهذهُالشبهةُانظرُ)صُُ

ُ(.617ُ،617للردُعلُهذهُالشبهةُانظر)صُُُ

ُ(.09للردُعلُهذهُالشبهةُانظرُ)صُُ

                                                 
ُصحيف.،ُولعلهُت«أمره»يفُ)س(:ُ )ب(ُُ.«يطعن»يفُ)س(:ُُ( أ)

  (ب/66)ع  

  (أ/04)س  

اتلذاذ انلفس 
 وطربها

  [14]احلجر: 
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 التحقيق يف ماهية السماع

ُعُ فلُ  ُاشَّ
ُُالصورُ ُق  نُمُ ُإالُ،يُ اهلالكُ ُيفُعسكرُ ُإالمنهاُُونُ يقُ فُ ستُ الُيُ ُةُ رُ كُ س 

ُيُ ُوالسامعُ ،ُهُ برمحت ُتعاىلُُاهل ُهُ كُ دارُ تُ  س 
ُُرُ كُ  أحياًناُُهُ تُ لذَُُّيدُ زُ وتُ ُ، مُ كامُتقدَُُّالروح 

ُتُ ُ؛مرُ اخل ُُةُ علُلذَُّ ُيُ ُوالبهائمُ ُيفُالطفالُ ُالحلانُ ُرُ ؤثُ وهلذا ُال هاُغيُ ُرُ ؤثُ ما

ُ.فيها

ُالشهوةُ ُدُ رَُّقدُتتجُ و ُُالنفسُ ُالتيُهيُحظُ ُهذه ،ُنُالسامعُ مُ ُوهوُالغالب 

ُوقدُ ج  ر  ب ه  نُحمبَُّمُ ُشبهةُ ُبنوعُ ُت 
ُُهُ وطلب ُتعاىلُاهلُُةُ  ُوالشَّ ُ.هُ إىلُلقائُ ُوق 

   نُاحلظُ مُ ُماُللنفوسُ ُ:فيه فالشهوة. 

   والشبهة:ُُ ُُماُللقلب  ُإىلُاملحبُنُالسفرُ فيهُمُ ُوالروح  ُ.وب 

ُأنَُُّ،نكتة   مولكن ث   ُمُ وهي ُهذا ُهل ُالزَُّه ن
ُتُ ُادُ  ُبُرُ ساف ُالذي ُالقلوب  ُه

ُ ُُوالرواح  ُ؟هاُإليهسيُ ُنُزادُ ليسُمُ ُوأا،ُإىلُحمبوّب 

ُتُ  ُفهاهنا ُكُ س  ُُب  ُ ُالعبات  ن هو عاِل   ويتبيَّ ُحظُ ُِ  نُمُ ُهُ وإرادت ُُهُ عل

ُ ُُ،ُوهوهُ دُ رُ أوُملُيُ ُهُ حمبوبُ ُهُ أرادُ ُسواءُ ُ،املحبوب  ُُالسامعُ ُحال  ُ،هُ يُ ث ُالذيُيُ ُالشعري 

ُُهُ ومرضات ُُمنهُهُ حمبوب ُُعلُمرادُ ُهو عاِل  ن ِ  و ُحال  ،ُرآينُ القُ ُالسامعُ ُوهو

ُ!يُ بيُاملرشقُ ُامَُُّدُ عُ بُ أُ ُيُ احلالُ ُوبيُ ُ،وهذاُلونُ ُفهذاُلونُ 

ُ

ُُُ(.72ُ،391انظر:ُ)صُُُ

                                                 

ُ.«يمتزج»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

ُ.«ما»يفُ)س(:ُُ( ج)

 هل هو من 
 زاد القلوب؟

جترد الشهوة 
 وبهرجتها

 بني لون ولون!
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ُتُ ُالباطلُ ُولجلُ  ُدُ الذيُفيه ُخ  ُوالدَُُّل  ُاخ  ُُم نعلُُحةُ القادُ ُل  ُهُ حض 
نُمُ 

ُلنَُّيُ الصادقُ  ُغُ ؛ ُربام ُلُ ه ُُب  ُس  ُحظُ ُالنفوسُ ُرُ كُ فيه ُُعل ُُالقلوب  ،ُوالرواح 

ُحظُ ُرُ مُ فانغُ  ُاحلكمُ فُ،النفوسُ ُيف ُللغال ُُصار ُويُ ُب  ُ/يُ ص  خالًصاُُالنصيب 

ُ.والشيطانُ ُللنفسُ 

ُ ُلُ غُ قدُيُ ُالسامعُ يفُُاملحمودُ ُاحلالُ ُفصاحب  ُعليهُجاُب  غُ ن ويُ ُالباطلُ ُنب 
ُرُ مُ 

ُ ُفيهُويُ ُاحلق  ُلُ هُ تُ س  ُ؛ك 
ُغيُ ُهذاُالسامعُ ُصورةُ ُلكونُ 

ُنُأمرُ ،ُوليستُمُ مرشوعةُ 

 .مبتدعةُ ُفهيُصورةُ ُ،نُاإلسَّلمُ والُمُ ُنُ ديال

ُ ُالسبب  ُيُ ُفلهذا ُوُ قُ قد ُُوالشيطانُ ُالنفسُ ُىُجانب  ُعلُجانب  ُُفيه ،ُاحلق 

ُوتُ  ُوالُيُ ُةًُالُقلبيَُُّةًُنفسانيَُُّاحلركةُ ُيُ ص  بُ لُ لغُ ُ؛هاصاحبُ ُرُ عُ ش 
ُعليه.ُالواردُ ُمُ كُ احل ُُةُ 

ُ ُالسامعُ ُاحلركةُ ُونفس  ُأثارها ُامليزانُ /التي ُهي ُُليست ُهيُنفس  ُبل ها،

ُ،ُفتُ املوزونةُ  دُ تُ س 
ُزُ يُميزاًناُيُ عُ  ُهن  ُُاُبهُالصادق  ُُالناصح  ُُهُ لنفس  ربُ ُعلُمرادُ ُالعامل 

ُهُ 
ُمرادُ  ُعل ُُهُ ال ُ ُحينئذُ وهو، ُحركةُ ُلهُيتبيَّ ُهي ُحركةُ ُنفسُ ُهل ُُأو يفُُقلب 

ُُمرضاةُ  ُ.املحبوب 

ِِ  فيه وقفة   ف  ق  ، ولي  هلذا الوضع   اللبيب   ن  طا ف  ت  فلي    .ق  واهلل الوفِ  ،ل  التأ

                                                 
ُ.«حكم»يفُ)س(:ُُ( أ)

  (أ/61)ع  

  (/ب04)س  

سكر انلفوس  غلبة
 ىلع حظ القلوب

 موزونة ال مزيانا
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 احنراف األذواق واألعمال والقلوب

ُالعهدُ ُمُ قادُ اُتُ ـمَُّـول ُرُ ،ُودُ دُ مُ ال ُُ،ُوطال  ُس  ُ،ُوأُ الدينُ ُمعامل ُُت  ُالنَُّذُ خ  ُاس 

ُيَُّن بُ  ُُات  ُوصارالطريق  ُالنَُّ، ُكُ-ُ[الوَلَُُّإال]ُ–ُاس  ُقال ُتعاىلام ۇ  ﴿:

ُُدُ ن فاستُ ُ،﴾ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۆ ۆ  ُُغيُ ُ-ُقومُ ُكل  اهلُُحزب 

ُُةُ واُعلُالسنَّمُ كَُّ،ُوح ُمهُ آرائُ ُلمُ إىلُظُ ُ-ُهُ ورسول ُ ُُمقاالت  ُمهُ مُوطرائقُ هُ شيوخ 

ُُ،مهُ ءُ وأهوا ُاملعروف  ُواملُ مُ ُوصار ُالغاُنكرُ نكًرا، ُوصار ُمعروًفا، علُهذاُُلب 

ُلُ اخل ُ ُأُ ،ُوالرَُّطاعُ ىُاملُ اهلوُ ُق  ُُي  ُبرهانُ ُهُ قلدُ الذيُليسُمعُمُ ُبه،ُوالتقليدُ ُاملعجب 
ی ی ی ی  ﴿ُتعاىلُهُ قولُ ُإالُ[معهُإنُ ]ُ،بهُوالُبصيةُ تعاىلُنُاهلُمُ 

ُ.﴾جئ حئ مئ ىئ يئ

ُفُ رُ فانحُ  ُُت  ُبُ لُ ،ُوانقُ لذلكُالعامل 
ُُت  ُ،ُوفُ الذواق  ُدُ س 

ُُت  ُالحوال  ،ُوص 
ُئُ دُ  ُت 

ُ ُوكثيُ القلوب  ُانتُ ُ، ُكُ منها ُرُ عُ فَّلُيُ ُس  ُف 
ُنُاملعرومُ  ُوُإالُف  ُفُ اما ُوالُُق  هواه،

ن يُ 
ُرُ كُ 

ُاملُ مُ  ُخُإالُنكرُ ن ُلُ اما ُمُ /ف  ُهو ُوهذا ُيُ هواه، ُُت 
 
ُالحياء ُقالُُهكام،

ُيُ مُ ُامُونُ رُ دُ تُ أُ »:ُريضُاهلُعنهُمسعودُ ُاهلُبنُ ُعبدُ  ُُت 
 
قال:ُُ.؟ُقالوا:ُالالحياء

ُرُ عُ ذيُالُيُ هوُال ،ُُ.(253)«منكًراُرُ كُ ن معروًفاُوالُيُ ُف  ُالرمحن  وقالواُله:ُياُأباُعبد 

ُ! ُعنُامل نكر  ن ه  ُوي 
ُباملعروف  ر  أ م  نُملُي  ُم  ل ك  ُلُ فقال:ُهُ »ه  ُُك  نُملُيكنُلهُقلب  ُم 

ُرُ عُ يُ  ُُف  ُ.(254)«نكرُ واملُ ُبهُاملعروف 

                                                 
ليجعلُُودونُتنبيه؛ُ«ُودرست»حرفُالواوُمنُقولهُ«ُِ.ُاملجمع»كذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوحذفُحمققُُ( أ)

ُ ُكانُاجلوابُحمذوفا ُوربام ُثابتُيفُنسخته! ُالواو ُوحرف  ُللرشِ، ُعلُالفعلُاملايضُجوابا يهُدلَّ

مشكَّلُالقرتانهُبالفاءُُ،ُوعلُالرغمُمنُكونهُ«فانحرفتُلذلكُالعامل»السياق،ُأوُأنُاجلوابُقولهُ

 ُاهل.ُإالُأنُاقرتانُالفاءُباخلبُأوُماُيفُمعناهُمعهودُبكثرةُعندُاملصنفُرمحهُ

ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ(د)ُ.«إالُالقل».ُولعلُمقصوده:ُ«االقل»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ(ه)ُُُُ.«يمرأ»يفُ)ع(:ُُ( ج)

  (أ/04)س  

حنراف األذواق ا
 والقلوبواألعمال 

  [44]الزخرف: 

  [34]املؤمنون: 

لم أقف عليه 
 عن ابن مسعود
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َ  ص ،ِنحرف   ف عمل   ،ِنحرف   ذوق   إَغالًبا  د  وج  فَّل ي    ن قلب  ِ   اد

ِ   واَلحوال   اَلقوال   ج  خر  فت   ؛ِنحرف    !ِا فيها ن اَنحراف  فيها 

ُطُ اخل ُُمُ ظُ فعُ  ُثُ ،ُوكُ المر ُُواشتدَُُّب  ُُرت  ُالشَّ ُوالطامَُُّطحات  ُخُ ،ُوانسلُ ات  ُت 

ُ ُاإليامنُ مُ ُالقلوب  ُُن ُيُ وأرباّب  ُال ُلنَُّونُ علمُ ا ُُ؛ ُُالقلب  ُقلب  ُعل ُيكن ُمل ُمتى

الرَُّ
واملحبَُُّ،لمُ والعُ ُيفُالقصدُ ُ:هُ وأصحاب ُُسولُ 

ُُ،والكراهةُ ُةُ  ُواستحسانُ ُ،والتصديق 

ُماُاستُ  ُوهُ ن حس 
ُُ،هُ وإيثارُ  ُكانُفيهُمُ ُ-ُهُ واجتناب ُُوهُ حُ بُ قُ ماُاستُ ُواستقباح  ُنُاالنحراف 

ُاإليامنُ  ُُودُ عُ تُ ُحتَّىُ؛عنُذلكُهُ انحراف ُُبقدرُ ُعن ُقالُحذيفةُ ُالقلوب  ُبنُ ُكام

ُال»:ُ/ريضُاهلُعنهُنُ اماليُ  ُ:ُ(255)«علُأربعةُ ُقلوب 

 «  ز  ي   فيه ساج   ،د  ر  ج  أ   قلب 
  :«الؤِن   فذاك قلب   ،ر  ه 

ُأُ ُدُ رُ ج ُفإنهُأُ  ُدُ متجرُ ُ:ي 
ُمُ  وحبُ ُهُ يفُقصدُ ُنُهذاُاالنحراف 

ُدُ ،ُمتجرُ هُ مُ لُ وعُ ُهُ 

ُ ُش  ُعن ُُالغي ُُهوات  ُوش  ُمتجرُ الباطلُ ُبهات  ُُدُ ، ُمعارضات  ُتعاىلُاهلُأمرُ ُعن

ُُبالتأويلُ  ُهوالشَّ ُوات  ُمعارضات  ُوعن ُُبالتقليدُ ُهُ خبُ ُ، ُوالش  ُمُ بهات  ُوفيه نُ،

ُُهُ روحُ ُومبارشةُ ُاإليامنُ  زُ يُ ُلهُساج 
ُُ،رُ هُ  وُجُ ن الذيُالُيُ ُالسليمُ ُفهذاُهوُالقلب 

ُبه.ُىُاهل تُ نُأُ مُ ُإال

  :ف  ل  غ  أ   قلب  »الثاين»:  

ُ ُُالكافرُ ُوهوُقلب  ُرُ عُ الُيُ ُ،يفُغَّلف  ُوالُمُ ُف  ُبلُُ،نكًرامعروًفا ُاملعروف 

ُُنكرُ واملُ ُ،نكرُ مُ ُهُ عندُ  ُ./معروف 

ُ

  (ب/61)ع  

  (/ب04)س  

 القلوب أربعة

 أجرد

 أغلف
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 « :وس  ك  ن  ِ   قلب  »الثالث»: 

ُأُ  ُُ:ي  يخُ جُ املُ ُوزُ كالكُ ُمكبوب 
،ُُ ُقلب  ُُوهو ُاملنافق  ُرش  ُوهو ،ُُ ُقلوب 

ُلُ اخل ُ ُُ،ق  ُالقلب  ُأنُ ُهُ دأبُ ُوهذا ُُوُ عُ دُ يُ ُدائاًم ُيُ ُالناس  ُما ،ُهُ ورسولُ ُاهل ُهُ هُ رُ كُ إىل

ُن ويُ  ـب هُ ُهاهمُعامَّ
 
ُ:هُ ورسولُ ُتعاىلُاهل ُي 

ُ.واالعتقادُ ُ،والعاملُ ُ،نُالقوالُ مُ 

  :نفاق   وِادة   إيمن   له ِادة   قلب  »الرابع»:  

ُلَُّقُ تُ فهوُيُ  ُيُ املادتُ ُبيُ ُب  ُعليهُمنهام.ُ،ُوهوُللغالب 

  ِ ِا  ن كان له بصّية  و عن هذه  ون  ج  ر   ي  م َآه  َ   ق  ل  ال   أحوال   ل  وتأ

 .اَلَبعة   اَلقسام  

ُ فمُ  ُُيءُ نُأينُجت  ُُاملستقيمةُ ُالصحيحةُ ُالذواق  ُقدُانحرفُ ُوالقلوب  ُأشدَُُّت 

ُ ُدُ عنُهُ ُاالنحراف  ُ!؟هُ هاُوماُكانُعليهُهوُوأصحابُ نبيُ ُي 

ُ ُُوالسلف  ُُونُ دُ كانواُي  ُُالصالح  ُ:يفُتعاىلُباهلُصلةُ املتَُُّالصحيحةُ ُالذواق 

 
ُ.املرشوعةُ ُالصحيحةُ ُالعاملُ 

 
ُكتاُويفُقراءةُ  ُ.هُ واستامعُ ُهُ رُ اهلُوتدبُ ُب 

 
ُُويفُمزامحةُ 

 
ُكُ بالرُ ُالعلامء ُ.ب 

 
ُ.تعاىلُاهلُيفُسبيلُ ُويفُاجلهادُ 

 
ُُويفُالمرُ  ُوالنَُّباملعروف  ُ.نكرُ عنُاملُ ُهي 

 ُ ُ.ذلكُفيه،ُوتوابعُ ُ،ُوالبغضُ [يفُاهل]ُويفُاحلب 

ُ:ي:ُقالُاجلوهري خ  ُإذاُمُُامل ج  ُماُفيهُ)الصحاح:ُكالكوزُجمخيا،ُأي:ُمائَّل؛ُلنه ُُُُ(.2/6608ُُالُانصبَّ

                                                 
 .«باهل»يفُ)ع(:ُُ)ج(ُُ.«اإليامن»يفُ)ع(:ُُ( أ)

دى»يفُ)ع(:ُُ)ب( ُُ،ُكذاُبالضم.«ه 

 منكوس

 هجني

السلف الصالح 
 واألذواق الصحيحة
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  َ  :ف - تعاىل اهلل ه  م  ص  ع  ن ِ   إَ - ين  التأخر   ذوق   فصا

 ُ ُُعُ االي  ُ.واملواصيلُ ُوالدف 

  ُاملستحسنةُ ُنُالصورُ مُ ُطربةُ والغاينُامل.ُ

  ُُوالزَُُّوالرقص ُ.عقات 

  ُب هُ ماُُوتعطيل
ـ 
ُ.ىُالنفوسُ هوُ ـلُاملخالفةُ ُهُ نُعبوديت ُمُ ُرضاهُ اهلُويُ ُي 

ُ:فشتان بني 

 ُ ُُ-ُالحلانُ ُذوق  ُ.القرآنُ ُوذوق 

   ُُوبني العُ ُذوق 
ُُ-ورُ بُ ن والطُ ُودُ  ُ.«النور»وُ«املؤمني»ُوذوق 

 رُ مُ ذوقُالزَُُُّ وبني-ُُ  .«رمُ الزُ »ُوذوق 

 وبني ُُُ ُُ-ُاملثاينُذوق  ُ.﴾ھ ھ ے ے ﴿ُوذوق 

 وبني ُُُ ُوالشبَُُّاملواصيلُ ُذوق  ُُ-ُابات  ُ./«لصافاتا»وُ«يس»ُوذوق 

 وبني ُُُ ُُذوق 
 
ُُ–ُالشعرُ ُغناء ُ.«سورةُالشعراء»/وذوق 

 وبني ُُُ ُُسامعُ ُذوق  ُُأصحاب 
 
ُُ-ُصديةُ والتَُُّاملكاء ُُوذوق 

 
ُ.النبياء

 وبني ُُُ ُسامعُ ُالذوق  ُالعيونُ ُرُ كُ ذُ تُ ُعل ُُفيه ُواخل ُُودُ الس  ُورُ ص 

ُُ-ُودُ دُ والقُ  ُ.«هود»وُ«سورةُيونس»ُسامعُ ُوذوق 

                                                 

ُ.«رحم»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«الناي»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

  (أ/68)ع  

  (أ/00)س  

 تأخرونامل
 واألذواق املنحرفة

 اذلوق الصحيح
 ــــوــــ

 اذلوق الفاسد

 [7]القمر: 
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 وبني ُُُ ُهُ علُأقدامُ ُالشيطانُ ُطاعةُ يفُُيُ الواقفُ ُذوق  ُص  ُاوم ُ-ُفَّ

ُ ُيُ الواقفُ ُوذوق 
ُ.«العراف»وُ«سورةُالنعام»يفُُمحنُ الرَُُّيفُخدمةُ 

 وبني ُُُ ُطُ ُينُ الواجدُ ُذوق  ُرُ عل ُُب  ُُ-ُواملثاينُاملثالث  ُوذوق 

ُ.«السبعُاملثاين»وُالعظيمُ ُالقرآنُ ُاستامعُ ُعندُ ُيُ العارف ُ

 وبني ُُُ ُُأوَلُالقدامُ ُذوق  ُافاالصَّ ُ-ُالشيطانُ ُسامعُ ُةُ ضيفُحُت 

ُ ُُوذوق  ُُالقدامُ ُأصحاب  ُاافالصَّ ُدُ يُ ُبيُ ُت  ُ.محنُ الرَُُّي 

ُاهلُ ُتُ ُ!سبحان ُنقُ هكذا ُُمُ س  ُويتميَُّواملواجيدُ ُالذواق  ُُزُ ، ُينُ املطرودُ ُخلق 
ُخمُ  ُن ُوسبحانالعبيدُ ُلق  دُ مُ ـالُاهلُ،

ُعطائُ مُ ُهؤالءوُؤالءهلُم  ُ،هُ ن

ُفاواملُ   .ههُ لقائُ ُةُيومُ مُيفُالكرامُ هبين ُوت 

 واحد   َجل   ف قلب   حن  الرا  وكَّلم   الشيطان   سمع   حمبة   ع  م  ت  فواهلل َ ي  

  ِ  !(256)أبًدا واحد   َجل   اهلل عند   َسول   اهلل وبنت   عدوِ  بنت   ع  م  ت  أبًدا، كم َ 

ُ:]كامُقيل[

ــأ   ــل  ت  الق   ت  ن  ــب   ي ــ ِل ك  ــب  ب  ح  أ   ن  ِ    ه  ت 

 

 

ت   ل ن ف س   ** ـط ف يف اخ  ـن  ت ص   ِ ى  و  ك  ف  اهل 
(257) 

 
ُ حممَُُّكانُأصحاب 

ُ-ُعنهماهلُتعاىلُوريضُُ،عليهُوسلمُتعاىلُصلُاهلُ-ُدُ 

ُ ُواُإىلُحادُ واُواشتاقُ عُ مُ إذاُاجتُ  ُيُ طُ وُّبمُليُ دُ ي  ُُب  ُُيُ هلمُالسَّ رُ وحم 
ُُكُ  ُُكُ رُ ي  مُقلوّب 

ُحمبوّب  ُ ُأُ إىل ُرُ مُ م ُمنهم ُواحًدا ستُ يُ ُونُ والباقُ ُأُ رُ قُ يُ وا
مُ طُ فتُ ُ؛ونُ عُ مُ 

ُ ُنُ ئُ  م،ُقلوّب 

                                                 
ُ.«امل هدي»يفُ)ع(:ُُ)د(ُُُُ.ُ«ضب»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُُ.«القيامة»ُيفُ)س(:ُ(ه)ُُ،ُولعلهُتصحيف.«حظية»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ)و(ُُ،ُولعلهُتصحيف،ُ«خلع»و)س(:ُُيفُ)ع(ُ( ج)

 ولعلُاملثبتُهوُالصواب.

 ابن الفارض/ اكمل

 

سماع أصحاب 
 حممد 

مقتبسا حديث 
يف خ طبة  انليب 

 يلعٍّ البنة أيب جهل
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ُفُ وتُ  ُُاإليامنُ ُحَّلوةُ ُنمُ ُونُ دُ وي  ُُ،معيوهن  ُُيض  نُمُ ُةُ السامعاتيَُُّهُ دُ ماُي  ُُأضعاف 

ُ.السامعُ ُحَّلوةُ 

ُاخلطَُُّبنُ ُوكانُعمرُ  ُلُ إذاُج ُُاب  ُهُأبوُمُ عندُ ُس  ُوس  ُ:ُياُأباُمُ ىُيقول  ُ،/ىوس 

ُأُ فيُ ُ!انبَُّرُ ُانرُ كُ ذُ  ُذُ خ 
ُوتُ (258)أبوُموسىُيفُالقراءةُ  ُمُ عُ ، ُُل  ُُتلكُالقوال  ُيفُقلوب 

ُ!هالُ مُ عُ ُالقومُ 

ُُانُ عفَُُّبنُ ُوكانُعثامنُ  ُرُ هُ لوُطُ »:ُيقول  ُـمُ ـناُلُ قلوبُ ُت  ُعُ ب ُاُش  ُت 
ُاهلُنُكَّلمُ مُ 

ُتُ ُكيف))ُ!يُواهلإُ.(259)«تعاىل ُعُ بُ ش 
ُهنايةُ ُمحمبوّب  ُُنُكَّلمُ مُ  ُ؟!(260م)((ممطلوّب  ُُوفيه

ُتُ وكيفُ ُعُ بُ ش 
ُحُ ت ُفُ ُإناموُنُالقرآنُ مُ  ُت 

ُبهُالُبالغُ 
 
ُ؟!والحلانُ ُناء

ِ  ذ  إ   ــر  ا  ــن  ض  ــن  ي  او  د  ا ت  ُم  ك  ر  ك  ذ  ا ب 

ُ

 (261)ض  ر  ال ـو   م  ق  الس   اد  ز   اه  ن  ك  ر  ت   ن  إ  ف  ُ**

ُ
ُ يفُُوالقومُ ُ،ُهمُيفُوادُ لُ زُ بمعُ ُهُ عنُهذاُكلُ ُوالحلانُ انُ الطرُوأصحاب 

ُ:/وادُ 

ب  ص  الق  و   ي  ح  الو   اء  ق  ت  ى ال  ج  ر  ي   س  ي  ل  و  ُ**ُامه   اؤ  ق  ت  ى ال  ج  ر  ي   د  ق   ون  الن  و   ب  الضا 
(262)ُ

ُ ُحال  ُيُ مُ ُفأين ُر ُطُ ن ُالغُ ُبسامعُ ُب 
 
ُوالقُ ُناء ُص  ُُبيُ ُب  ُُاملثالث  ُهُ وذوقُ واملثاين

ُُةُ لذَُُّدُ نُي  ُمُ ُإىلُحالُ ُ،هُ ووجدُ  ُُاحلالُ ُالسامعُوروح  ُإُاإليامنُ ُطعمُ ُوذوق  ذاُس 
ُعُ مُ 

ُنُ وأُ ُ،تعاىلُعلُاهلُهُ قلب ُُإقبالُ ُيفُحالُ  ُُ،بهُهُ س  وُ وش 
ُهمُ لفُ ُهُ ،ُواستعدادُ هُ إىلُلقائُ ُهُ قُ 

مُ 
ُوأُ هُ علُحال ُُهُ وتنزيلُ ُهُ نُكَّلمُ مُ ُهُ رادُ  ُرُ اقُ-ُمنهُالوافرُ ُهُ بحظُ ُهُ ذُ خ  ُُنُ ــحسُيًداًئاُجم 

ُُ(.3/127ظرُتكلمةُاملعاجمُالعربية:ُ،ُوهيُآلةُإيقاعيةُتشبهُالدفُ)ان«طر»مفردهاُ:ُالطرانُُ

                                                 
 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

 زين ادلين الصفدي/
 بسيط

 

 أبو إسحاق الصايب/
 بسيط

 

  (ب/68)ع  

  (ب/00)س  
 سماع 

 عمر بن اخلطاب

 سماع 
 ن بن عفانعثما
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ُ ُُالصوت 
 
   ڃ ڃ ڃ چ چ چ   ڄ ڃ  ٻ  ٻ ٻ      ٱ﴿ُ:أُ ر ُقُ يُ ُوالداء

ڈ ژ ژ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڍ ڍ ڌ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ڱ ڱ    ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڑ ڑ

ُُ؟!﴾ھ  ھ ہ       ہہ   ہ   ۀ  ۀ ڻ ڻڱ ں ں ڻ ڻ 

ُ ُُنمُ ُحياةً  ف  د  اإذا صالذيُُ،رآنُ نُالقُ مُ ُهذاُالنمطُ ُوأمثال  ُُقلب  قدُُصادق 

املحبَُُّرائحةُ ُشمَُّ
ُُةُ  ُُوذاق  ُالُيُ ُهُ فقلبُ ُ،احَّلوت  ُعُ بُ ش 

والُيُ ُ،هُ حمبوب ُُنُكَّلمُ مُ 
والُُرُ قُ 

مُ طُ يُ 
ه  ِوقع  /كانُ–ُبهُإالُنُ ئُ 

   ِ  ُُوصالُ ُكموقعُ ُه  ن قلب ُطولُ ُبعدُ ُاحلبيب 

اهل ُ
ُوح ُجرانُ  ،ُ ُُلَّ ُحملَّ ُُمنه

 
ُشدَُُّالباردُ ُاملاء اهل ُُةُ يف

ُالظمآنُ مُ ُيُ جُ  ُن ُظن ، ُفام ُك 

ُُبأرضُ  ُحيات  ُاصأُ ُ،اُبالغيث  ُُهُ لُ ب ُااُوّب  ُبُ نُ أُ فُ ُ؛ماُكانتُإليهُأحوج  ُت 
ُفيهاُمُ  ُنُكل 

ُ ُُزوج  ُيُ ُهُ علُسوقُ ُمُ قائُ ُّبيج  ُثُ ويُ ُهُ رُ كُ ش 
ُ!يُعليهن 

  ني  والصادق   ه  وَسل   ه  اهلل وَِّلئكت   ي عند  و  ت  س  فهل ي  
هذا  سمع   ه  ن عباد  ِ 

شهوانيَُُّنفوسُ ُهُعبيدُ أهلُ ُنُسامعُ مُ ُالغناء   سمع   صاحب   وذوق   ه  وذوق  
كانُُةُ 

ُ!؟هاحلظُ ُونيًَّلُُالنفوسُ ُةُ مُطلًباُللذَُّهُ اجتامعُ ُجملسُ ُعقدُ 

ُفليسأُ ُيُ والذوقُ ُيُ السامعُ ُينُ هذُ ُبيُ ُزُ يُ مُ نُملُيُ فمُ  ُُهُ ربَُُّل  ُ:إليهُهُ رغبت ُُبصدق 

ُ ُأنُ  ُيُ ي  ُامليُ ُهُ لهُقلبُ ُي  ُ ُ،ُوأنُ ت  ُعُ ي  ُمُ لهُنوًراُيُ ُل  ُفرُ ويُ ُاسُ ُبهُيفُالن ُيش  ُُبهُبيُ ُق  ُاحلق 

ُوالباطلُ  ُُ؛ُفإنهُقريب   !جميب 

 

ُُُُُأعلم.ُواهلُُ،«إذاُصادف»مجلةُجوابُالرشِ،ُوفعلهاُ«:ُكانُموقعه...»مجلة

                                                 
ُ.«نفوسهم»يفُ)ع(:ُُ(ج)ُُ.«ورسوله»يفُ)س(:ُُ( أ)

  (أ/03)س  

 [8-7]طه: 
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ه  أهل   اهف  ر  ع  ي   السمع   ت  ك  ن ن  ِ   خفية   كتة  عّل ن   ف التنبيه  

ُوُ منهمُأنَُُّونُ قُ ئُ االذَُُّمُ لُ هُقدُعُ نَُّوهيُأ ُُدُ ج ُهُما ُُيفُالسامعُ ُصادق  ُالشعري 

ُوحترَُّج ُوُ  ُُكُ ًدا ُقلب ُُاملجلسُ ُومفارقةُ ُهُ انقضائُ ُعندُ ُدُ ج ُوُ ُإالبه ُعل ُ،هُ قبًضا

ُُاستيحاشُ ُنوعُ ُدُ ج ُووُ  عُ ببُ ُوأحسَّ
ُيُ هُ دُ  ُوال ُهلذُنُ طَُّفُ تُ ، ُقلب ُمُ ُإالا ُيف ُحياةُ ُهُ ن

ُ وطلب 
،ُـف إالو: 

  ِ 
 يِ م  ب   ج  ر  ج  ـا ل 

م  يَّل  إ  /ت 
(263) 

ُ ولوُس 
ُئُ  ُُل  ُُمورُ غمُهُ قلبُ ُ؛ُلنَُّهُ فُ رُ عُ هذاُملُيُ ُعنُسبب  ُهُ وذوقُ ُالسامعُ ُبحب 

ج ُووُ 
ُُهُ دُ  ُُعنُاستخراج  ُُفسادُ ُأسباب  ُهُ نُ زُ منه،ُولوُوُ ُالقلب 

لعُ ُالعادلُ ُبامليزانُ 
ُمُ لُ 

ُ نُأينُأُ مُ  ُيت  ُُاآلنُ ُعُ مُ ،ُفاس  ُنُ الذيُُالسبب  ُُأُ ش  ُح ُالوُ ُوهذهُمنهُهذاُالقبض  ُةُ ش 

ُ:دُ والبع

ُُاُكانُالسامعُ ـمَُّـل ُمتزًجاُمُ ُيكونُ ُأنُ ُهُ أعلُأحوال ُُالشعري  ُ،وباطلُ ُنُحق 

ُمُ ًباُكامُتقدَُّومركَُّ
ُمُ  ُُهوةُ نُش  ُتُ ُأنُ ُهُ صاحب ُُ،ُوأحسنُأحوالُ بهةُ وش  ُُذُ أخ  ُ/الروح 

ُاملحمودُ حظَُّ ُبحظُ ُها ُمتزًجا ُُغيُ ُطانُ والشيُالنفسُ ُمنه ُخالصُ ُصاف  ،ُوال

ُ ُُفامتزج  ُُمحنُ الرَُُّنصيب  ُواختُ الشيطانُ ُبنصيب  ُُحظُ ُطُ لُ ، ،ُالنفسُ ُبحظُ ُالقلب 

ُؤُ فإنهُمُ ُ؛هُ أحوال ُُهذاُأحسنُ  ُسَّ ُوهوُفيهُبالذَُُّوالشيطانُ ُالنفسُ ُعلُحظُ ُس  ،ُات 

ُ ُوملُيُ ُضُ رُ فهوُفيهُبالعُ ُمحنُ الرَُُّوأماُنصيب  ُعُعليهُوالُأُ وض  ُُطُ لُ اختُ فُ؛سُعليهس 

ُُ.ُلتكميلُنفوسهمُومعرفةُأدوائهاُوأدويتها،ُأوُنحوه،ُواهلُأعلم ُُأي:ُطلب 

ُُُوهوُمعهودُعندُ،ُويشكلُعليهُاقرتانهُبالفاء«ملاُكانُالسامع...»لعلُهذاُهوُجوابُالرشُِلقوله،

ُ.السياقُاجلوابُحمذوفاُيدلُعليهُُوربامُكانُُاملصنف،

                                                 
ُ.«فاستمع»يفُ)ع(:ُُ(ب)ُُ.ُ«معمور»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 املتنيب/ خفيف

  (أ/65)ع   

  (/ب03)س  

ما وجد صادق وجدا 
إال وأعقب وجده 
 عند انقضائه قبض

 سبب هذا القبض
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ُوادُ  ُيف ُالقلب  ُُاملاءُ ُ:نُ ااملاءُي ُالصَّ ُرُ دُ ُوالكُ ايف  ُوجت  ُُرُ اوُ ، ُوالطيُ ُاخلبيث  ،ُب 

ُقُ تُ والُ  ُالوارُ ُت  ُوالوارُ ُةُ محانيَُّالرَُُّدات  ُ.ةُ الشيطانيَُُّدات 

ُعُ واملستمُ 
ُالصادُ  ُُأحكامُ ُوظهورُ ُهُ صدقُ ُلغلبةُ ُق  ُ ُالقلب  ُي  ُعليهُفُ فيه ى

ُ ُيُ ُرُ دُ الكُ ُأثرُ ُذلكُالوقت  ُوال ُُ،بهُرُ عُ ش 
ُيَُّس  ُس  ُمع ُالرُرُ كُ ام ُوغُ ُوح  ُبُ يُ به

ُعنُت  ها

ُ ُهُ مطلوب ُُوىس  ُفلامَّ ُُأُ ، ُمُ ُفاق  ُوفارُ ُهُ رُ كُ نُس  ُوُ اللَُُّدُ ج ُوُ ُهُ يبُ وط ُُالسامعُ ُةُ لذَُُّق  ُث 

ُأُ ُرُ دُ والكُ  ُوأُ والشيطانُ ُالنفسُ ُحظُ ُرُ ثُ الذيُهو ثُ ج ُُرُ ثُ ،
ُالشيطانُ  علُُوم

ُذلكُالثرُ ُرُ ثَُّفأُ ُ؛هُ قلب ُ ُووُ ُفيه ُح ُقبًضا ُةًُش  ُوأحسَّ ُوكلَُّعُ بُ ُبهُ، ًُدا، ُامُكانُأصدق 

ُوجُ يُ ُهُ قلب ُُوحياةُ ُهُ ،ُفاستعدادُ رُ هُ ظُ هلذاُأُ ُهُ طلًباُكانُوجودُ ُوأتمَُّ ُُب  ُلهُاإلحساس 

ُ!ىتأنُأينُيُمُ رُ دُ والُيُ ُّبذا

ُُنَُّأُِنها: ،وأشباه   نظائر   د  اه  وهذا له ف الشا  ُغُ إذاُاشتُ ُالرجل  ُغااًلُاشت ُُهُ قلبُ ُل 

تامُ 
ُبمشاهدةُ  ُُا ُأحمبوب  ُرؤيةُ ، ُخم  ُُو ُلذَُُّ،وف  ُكُ لُ مُ ُةُ أو ُُت  ُحسَّ ُهُ وقلبُ ُهُ عليه إذاُ،

ُُيفُتلكُاحلالُ ُهُ أصابُ  ُأوُلُ ُضب  ُُعُ س  ُُيكادُيُ الُمؤمل ُُأوُسبب  ُهُ تُ قُ به،ُفإذاُفارُ ُرُ عُ ش 

ُ ُُدُ ج ُوُ ُتلكُاحلال  ُأصابُ حتَُُّالمل ُُمسَّ ُواللتلكُالساعةُ ُهُ ىُكأنه ُيُ ُمُ ـ، ُزُ مل فيهُُل 

ُعُ ن مُ يُ ُمانعُ ُهث ملكنُكانُ
ُُنُاإلحساسُ مُ  ُُُزالُاملانعُ به،ُفلامَّ ُ.بالمل ُُأحسَّ

ُُوهلذه النكتة   ُمنهمُإذاُفارُ /يُ الصادقُ ُكانُبعض  ُديدُ إىلُجتُرُ بادُ ُعُ السامُق 

ُوأُ واالستغفارُ ُوبةُ التَُّ ،ُ ُُذُ خ  ُمُ ُعُ فُ دُ يُالتيُيُ داوُ التَُُّيفُأسباب  ّبا
ُوجُ  ُُب  ُأسباب 

ُح ُوالوُ ُالقبضُ  ش 
عُ والبُ ُةُ 

ُ.دُ 

                                                 

ُ.«أصابُمنه»يفُ)س(:ُُ)د(ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُُ( أ)

ةُ »يفُ)ع(:ُُ(ه)ُُمنها:ُ)س(.ُخلتُُ( ب) ُ.«ث مَّ

ُُُ.«وأتم»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (أ/06)س  

فطنة من يف قلبه 
حياة وطلب  دون 
 غريه هلذا القبض 

من نظائر الغفلة 
 الشتغالعن األلم 
 بواردهالقلب 
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ولُ أُ ُهُ فُ رُ عُ يُ ُإنامُهذاُالقدرُ و
ُُوُالفقهُ  ُ/يفُالطريق  ُونُ ن ُتُ عُ املُ ُ،نُ طُ الفُ ُوأصحاب 

ُُبتكميلُ  ُ.واهلُاملستعانُ ُ،هاهاُوأدويت ُأدوائُ ُومعرفةُ ُ،مهُ نفوس 

  َ ُالصادُ ُأنَُُّب  ي  وَ  ُي  ُُق  ُسامعُ ُدُ قد ُُيف ُإيامُالبيات  ُصحيًحا ا،ُنيُ ذوًقا

ُذلكُبمثابةُ  ُمُ ُولكن ُس  ن
ُقُ  ُُعسًَّلُُي 

 
ُإناء ُسُ جُ نُ ُيف

 
ُكإناء ُجُ مُ ُ، تُ يُ مُ ُدُ لُ ن

ُغيُ ُةُ 

ُكُ ذُ  ُي  ُوالنفوس  ُالتيُُالصادقةُ ُ، ل ت  ُ ُع 
ُتُ مُ ه  ُبُ ن ُها ُوُعنُالرش   ُُب 

 
ُيفُذلكُاإلناء

ُوتُ هُ رُ ذُ قُ وتُ  ُنُ أُ ، ُتُ ُأنُ ُف  ُرش   ُتُ ُب  ُبل ُلُ طُ فيه، ُُب  ُالرش   ُب 
ُمُ 

 
ُإناء ُيُ ُن ُلُ ص  لذلكُُح 

ُ ُالرشَّ ُويُ ُاب  ُفإنُ هُ بُ ناس  ،ُ ُ ُجت  ُصانُ ُهُ دُ مل ُُت  ُالرشَّ ُوضعُ ُاب  ُُهُ عن
 
ُاإلناء ُذلك ُ،يف

ُرُ ظُ وانتُ  يُ ُبهُإناءًُُت 
ُلُ  وغيُ ُبه.ُيق 

ُتُ ُنُالنفوسُ هاُمُ  ُُعُ ض  ُذلكُالرشَّ ُُاب  ُُيفُأي 
 
ُإناء

ُ:هُ تُ وجدُ 
تُ يُ مُ ُظامُ نُعُ مُ 

تُ يُ مُ ُدُ لُ أوُجُ ُ،ةُ 
ُُوأُ،ةُ 

 
ُ ُإناء ُطاملاُرش  ُُرُ خ  وأُ ُرُ مُ بهُاخل ُُب 

ُلُ كُ  ُت 

ُ.ةُ تُ يُ فيهُاملُ 

ُأفَّلُيُ  تُ س 
ُُييحُ  ُيُ ُأنُ ُالعارف  ُُأطهرُ ُرشب  ُالرشَّ ُهُ وأطيبُ ُاب 

ُاملُ ُيفُآنيةُ  س 
ُرُ كُ 

تُ يُ واملُ 
ُ!اخلنزيرُ ُوحلمُ ُمُ والدَُُّةُ 

ولوُ 
ُُجودُ  ُُهُ سامعُ ُيفُحالُ ُالصادق  يُ ُهُ وحَّلوتُ ُذلكُالذوق 

ُغُ  ُعنُقذارةُ ُيب 

ُ
 
ُرُ اضووُ ُهُ ونجاست ُُاإلناء

ُفُ هُ ت  ُفإذا ُمُ ُغُ رُ ، ُرش  دُ ج ُوُ ُهُ ب ُن
ةُ ومُ هُ زُ ُه

ُُ
 
ُذلكُاإلناء

ُوجُ فيُ ُ؛هُ علُقلب ُُهُ قذارت ُُرُ ثُ وأُ  ُح ُلهُذلكُقبًضاُووُ ُب  ُُ،ةًُش  ُ.وباهلُالتوفيق 

ُُ:قالُصاحبُالعي«ُ: ومة  ه  ،ُوالز  ن 
ن ت  ،ُأي:ُم  م 

ه  ُز  ُُ(.7/37«ُ)ري هُحلم 

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ(د)ُُُ.«الرشاب»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ.«ووجد»يفُ)ع(:ُُ(ه)ُُُ.«وتتقذره»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ي»يفُ)ع(:ُُ( ج) ُ.«وآثار»يفُ)س(:ُُ)و(ُُ،ُوكَّلهاُجائز.ُ«يستح 

  (/ب65)ع  

رشاب طاهر يف 
 إناء جنس
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ُ ُكانُصاحب  ُإذا ُيفُحال ُُالسامعُ ُهذا ،ُوكانُهُ وذوقُ تعاىلُمعُاهلُُهُ صادًقا

ُإنُ ُهُ سامعُ  ُوأما ُوهل، ُسامعُ ُباهل للذَُُّهُ كان
ُيُ /النفسُ ُوحظُ ُةُ  ُفهو ُرش   ُاملاءُ ُب 

ُجُ النَّ ُُس 
 
ُ.القذرُ ُيفُاإلناء

ُوأمَُّ ُفهوُيُ ُمنهُهُ ورشبُ ُهُ الذيُذوقُ ُالقرآينُ ُالسامعُ ُاُصاحب  ُرش   ُُب  ُالرشَّ ُاب 

ُيفُُالطهورُ  ُُأنظف 
 
ُ.هُ وأطيب ُُإناء

 : ثَّلثة   فاآلنية  

ُُنظ ُجُ ونُ ُُُُ.يف  ُ.ُوخمتلطُ ُُُُ.س 

ُُ:ثَّلثة   اب  والشا 

ُ ُطاهر.ُُُ ُُجُ ون ُزُ وم  ُُُُ.س  ُ.وج 

 : ثَّلثة   والقلوب  

ُُ ُُ،سليمُ ُصحيح  ُُهُ بُ فرش 
 
ُالنَُُّالرشابُالطهورُيفُاإلناء ُ.ظيف 

ُ ُُُوسقيم ُجُ الرشابُالنَُّهُ فرشبُ ُ،مريض 
 
ُ.القذرُ ُسُيفُاإلناء

ُُ ُُهُ فرشابُ ُ،فيهُمادتانُ ُوقلب   .يُ املادتُ ُوإناؤهُبحسب 

ُعُ وقدُج ُ ُُل  ُُاهلُلكل 
 
 قدًرا.ُيشء

  (/ب06)س  

 اآلنية ثالثة

 والرشاب ثالثة

 والقلوب ثالثة

رشاب جنس يف 
 إناء جنس

يف  أطهر رشاب
 أنظف إناء وأطيبه
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 ني  الذوق   أحد   أنا  وبيان   ،الصَّلة   وذوق   السمع   ذوق   بني   وازنة  ف ال   

 ر  اآلخ   ذوق   ف  ع  ض   ه  ا وسلطان  مه  أحد   ذوق   ي  و  م ق  ه كلا نا وأ، ر  لآلخ   ِباين  

 :ه  وسلطان  

  َ يُ عُ ُةُ رَُّقُ ُالصَّلةُ ُأنَُُّب  ي  َ 
ُُةُ ولذَُُّ،يُ املحبُ ُونُ  املوح ُُأرواح 

ُوحم  ُينُ دُ  ،ُ ُك 

ُوميزانُ يُ الصادقُ ُأحوالُ  ُرمحتُ ُ،يُ السالكُ ُأحوالُ ُ، ُعبيدُ ُهداةُ املُ ُهُ وهي ُ،هُ إىل

ُوعرَُّداهُ هُ  ُإليها ُّبافُ م ُهلم/ّبمُرمحةًُُ؛هم ُلُ انليُ ُ؛وإكراًما ُرش   ُّبا ُوا ،ُهُ كرامت ُُف 

ب ُرُ بقُ ُوالفوزُ 
ُ.منهُعليهمُوفضًَّلُُةًُنَّمُ منهُإليهم،ُبلُُجةًُالُحاُ،هُ 

ُُدُ بَُّعُ وتُ  ُُّباُالقلب  ُُلُحظَُّعُ وج ُُ،مجيًعاُواجلوارح  ُُالقلب  ُيُ احلظَُُّمنهاُأكمل 

ُ:هام،ُوهووأعظمُ 

  ُتعاىلهُعلُربُ ُهُ إقبال.ُ

 ُ ب ُرُ بقُ ُهُ ذُ وتلذُ ُهُ وفرح
ُ.هُ 

  ُبحبُ ُهُ مُ عُ ن وت
ُ.هُ 

 ُ يُ يدُ ُبيُ ُبالقيامُ ُهُ وابتهاج
ُ.هُ 

 ُُهُ ِصافُ وان ُُبالعبوديةُ ُالقيامُ ُحال  ُ.هُ معبودُ ُإىلُغيُ ُعنُااللتفات 

 ُ ُُوتكميل  ُعُ قُ تُ ُىحتَُُّهُ عبوديت ُُحقوق 
ُ.رضاهُ الذيُيُ ُعلُالوجهُ 

ُ

                                                 

ُ،ُولعلهُتصحيف.«حي»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ.«يرضيه»يفُ)ع(:ُُ( ب)

  (أ/14)ع  

 الصالة 
قرة عيون املحبني 
 ورمحة اهلل املهداة

حظ القلب من 
 عبودية الصالة
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ُامتُ  ُُهُ عبدُ ُتعاىلُاهل ُنُ حُ وملا ُُبالشهوات  ُداخلُ مُ ُ/اوأسباّب  فيهُُن

ُ ُُ-ُعنهُوخارج  ُاقتض  نُمُ ُقدُمجعتُبةًُدُ أُ لهُمُ ُيَّأُ هُ ُليهُأنُ بهُوإحسانهُإُهُ رمحت ُُتامُ ُت 

ُحُ والتُ ُاللوانُ ُمجيعُ  ُُاإليهُعاهُ والعطايا،ُودُ ُعُ لُ واخلُ ُف  ُُيومُ ُكلَّ ُمرَُُّخس  ،ُات 

ُعُ وج ُ ُيفُُل  دُ أُ تلكُاملُ ُنُألوانُ مُ ُلونُ ُكل 
الذيُُهلذاُالعبدُ ُومصلحةًُُومنفعةًُُةًُلذَُُّبةُ 

دُ أُ إىلُاملُ ُعاهُ قدُدُ 
ُمُ كُ لتُ ُ؛اآلخرُ ُليستُيفُاللونُ ُبةُ  ُةُ لذَُُّل 

ُبُهُ عبدُ  نُمُ ُلونُ ُهكل 

ُُهُ مُ رُ كُ ،ُويُ العبوديةُ ُألوانُ  ُُبكل  ُمُ ُصنف  ُُ،ُويكونُ الكرامةُ ُنُأصناف  نُمُ ُفعلُ ُكل 

ُهُ هُ رُ كُ كانُيُ ًُراُملذمومُ فُ كُ مُ ُتلكُالعبوديةُ ُأفعالُ 
ُُهُ بُ ي،ُوليثهُ بإزائُ  ُ،اعليهُنوًراُخاص 

ُهُ وجوارحُ ُهُ يفُقلب ُُةًُوقوَُّ ُ.هُ لقائُ ُاُيومُ ،ُوثواًباُخاص 

ُمُ ُرفيصد ُاملُ املدعو دُ أُ نُهذه
ُأُ ُبةُ  ُوقد ُهُ اورُ وأُ ُهُ عُ بُ ش  ُوخ  ُعُ لُ ،

ُبخُ  ُعُ لُ عليه

ُلنَُّناهُ غُ وأُ ُبولُ القُ  ُُ؛ ُقُ ُالقلب  ُبُ كان ُنالُ ُل  ُهُ قد
ُالقُ مُ  حُ ن

ُدُ واجل ُُطُ  ُوعُ واجل ُُب 

ُمُ والظَُّ
ُرُ والعُ ُأ  ُُي  ُ،ُفأُ هُ ماُنالُ ُمُ قُ والسَّ ُهُ رُ دُ ص 

ُاهُ طعُ أُ ]وقدُُهُ نُعندُ مُ 
ُعامُ الطَُُّ[نمُ 

ُ ُوالرشَّ ُحُ والتُ ُباسُ واللُ ُاب  ُ.يهُ ن ُغُ ماُيُ ُف 

ـ ُولـمَّ إىلُُعوةُ لهُالدَُُّدُ دًَُّياُج ُمتوال ُُالنفوسُ ُطُ حُ وقُ ُعةًُمتتاب ُُاُكانتُاجلدوب 

ُاملُ  دُ أُ هذه
ُبعدُ ُبةُ  ُُوقًتا ُُرمحةًُُ؛وقت  ُبه، ُفَّلُيُ منه ُمُ ُزال  ُتُ س  س 

ُمُ قُ  ُُهُ بيدُ ُنًيا ُغيث 

ُ ُُالقلوب  ُمُ يُ قُ وس  ُها، ُمُ تُ س 
ُط  ُسحائب  ُُ؛هُ رمحت ًُُرا ُبُ يُ ُيُ لئَّلَّ ُأُ ُس  ُتلكُلهُهُ تُ تُ بُ نُ ما

                                                 

ُ،ُبدونُاملوحدة.«خلع»يفُ)ع(:ُُ)و(ُُ.ُ«عبيده»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ.«قبلها»يفُ)ع(:ُُ)ز(ُُ.«وأشباهها»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُ.«أغناهُعن»يفُ)س(:ُُ)ح(ُُ.«ودعا»يفُ)ع(:ُُ( ج)

ُُ.«من»يفُ)ع(:ُُ)ِ(ُُُ.«ليكمل»)ع(:ُُ( د)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ)ي(ُُ.«يفُكل»يفُ)س(:ُُ(ه)

  (أ/01)س  

 اتلحفب أدبة اعمرةم
  واخل ل ع والعطايا

قحط القلوب 
 وغيث الرمحة
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ُ نُكُ مُ ُالرمحةُ  ُوعُ ُاإليامنُ ُأل  ُهُ امرُ وث ُُهُ ب ُش  ُالنَُّمادةُ ُعُ ط ُقُ ن ُتُ ،ُولئَّلَّ ُ،ُبات  يفُُوالقلب 

ُ
 
ُدائاًمُوُ-ُواستمطارُ ُاستسقاء ُيُ ُ-ُهكذا وُإىلُربُ كُ ش 

ُهُ وضورتُ ُهُ طُ حُ وقُ ُهُ بُ دُ ج ُُهُ 

ُ ُُهُ قياُرمحت ُإىلُس  رُ ب ُُوغيث 
ُُ،هُ  ُ!هُ حيات ُُدُأيامُ العب ُُفهذاُدأب 

ُزُ ن التيُتُ ُالغفلةُ ُفإنَُّ ُُل  ُدُ واجل ُُطُ حُ هيُالقُ ُبالقلب  ُ/اهلُ،ُفامُدامُيفُذكرُ ب 

ُفغُ ُواإلقبالُ  ُيُ عليه الرَُُّث 
ُكاملطرُ ُواقعُ ُمحةُ  دارُ تُ املُ ُعليه

ُغُ ُ،كُ  ُفُ فإذا ُهُ نالُ ُل 
نُمُ 

حُ القُ 
ُ/طُ  ُتكَُّوكثرةًُُةًُلَُّقُ ُهُ غفلت ُُبحسب  ُفإذا ُن ، ُمُ كُ حُ واستُ ُالغفلةُ ُت  ُصارُ ُت  ُت 

ُ ُُةًُتُ يُ مُ ُهُ أرض  ُُيابسةًُُداءُ رُ ج ُُهُ تُ ن وس  ُُوحريق  ُمُ ُالشهوات  ُفيها ُكل  ُُن ُجانب 

ُ ُ.مُ ئامكالسَّ

ُُكُ دارُ وإذاُتُ  الرَُُّعليهُغيث 
ُاهتزَُُّمحةُ  ُُت  ُبُ ورُ ُهُ أرض  ُتُ نبُ وأُ ُت  ُت 

ُمُ  ُُنُكل  ُزوج 

ُ ُدُ واجلُ ُطُ حُ القُ ُهُ ،ُفإذاُنالُ ّبيج  ُب 
هاُوثامرُ ين هاُول ُرطوبتُ ُشجرةُ ُكانُبمنزلةُ 

نُهاُمُ 

ُ
 
ُمُ ُ،املاء ُعُ ن ُفإذا ُت 

ُمُ 
 
ُاملاء ُب ُيُ ُن ُس  ُوذُ وقُ رُ عُ ُت  ُلُ بُ ها ُُت  ُأغصاهن  ُوحبس  ُا، ُ،ثامرهاُت 

ُب ُوربامُيُ  ُدُ دُ ،ُفإذاُمُ والشجرةُ ُالغصانُ ُست  ُصنًاُإىلُنفس ُمنهاُغُ ُت  وملُُدَُّتُ مُ ملُيُ ُك 

ُلكُوانكُ ُدُ قُ ن يُ  ُ؛ّس  
ُتُ قُ تُ ُفحينئذُ  البُ ُمُ يُ قُ ُمةُ كُ ُحُ ض 

ُعُ طُ قُ ُستانُ 
ُتلكُالشجرةُ 

ُوُ لُ عُ وج ُ ُللنَّقُ ها ُارُ وًدا ُبُ يُ إنامُيُ ُ،ُفكذلكُالقلب  ُُس  ُخ  اهلُوحبُ ُنُتوحيدُ َّلُمُ إذا
ُهُ 

ُفتُ ُ؛هُ ودعائُ ُهُ رُ كُ وذُ ُهُ ومعرفت ُ ُُارُ ونُالنفسُ ُحرارةُ ُهُ يبُ ص  ُالشَّ ُتُ مُ فتُ ُ؛هوات 
ُأغصانُ ُعُ ن 

ُ ُاالمتدادُ مُ ُاجلوارح  ُمُ ُن ُدُ دُ إذا ت 
ُواالنقيادُ  ُقُ ُا ُدُ إذا ُتُ ت  ُفَّل ُا، ُلُ ص  هيُُدُ عُ بُ ُح 

 .﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿،ُارُ للنَُّإالُوالشجرةُ 

ُُ:مئم ُُ(.3/3037قالُاجلوهري:ُوالسموم:ُالريحُاحلارة...ُواجلمعُسامئمُ)الصحاح:ُُالسا

                                                 

ُ.«قيمة»)ع(:ُُيفُ(ب)ُُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

  (/ب14)ع  

  (/ب01)س  

 [44]الزمر: 
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ُفإذ ُكانُالقلب  ُبمطرُ طُ م  ُُا الرَُُّوًرا
،ُنقادةًُمُ ُرطبةًُُنةًُليُ ُكانتُالغصانُ ُمحةُ 

ُدُ دُ فإذاُمُ  ُانقادُ تعاىلُاهلُُاُإىلُأمرُ ت  ُلُ بُ قُ معكُوأُ ُت  اوُنةًُليُ ُسيعةًُُت 
ُيُ ن فجُ ُ؛ةًُعُ دُ  ُت 

ُمُ  ُثامرُ منها ُ ُالعبوديةُ ُن ُي  ما
ُُهُ لُ مُ  ُتلكُالغصانُ مُ ُغصنُ ُكل  ُُن ُمُ ومادت  نُا

ُُرطوبةُ  يُ ورُ ُالقلب 
ُمُ عُ تُ ُ،ُفاملادةُ هُ  ُلُ مُ عُ ُل  ُُ]يف[وُهاُيفُالقلب  ُ.اجلوارح 

ُب ُوإذاُيُ  ُُس  ُلُ طَُّعُ تُ ُالقلب 
ُُمادةُ ُلنَُُّ؛البُ ُنُأعاملُ مُ ُالغصانُ ُت  ُهُ وحياتُ ُالقلب 

ُعُ قدُانقطُ  ُتُ ن منهُفلمُتُ /ت   
حُ فتُ ُاجلوارح ُيفُُرش 

ُمُ  ُُل  ثمر ُُجارحةُ ُكل 
ُ.نُالعبوديةهاُمُ 

ُوهل ُمُ ُجارحةُ ُُيفُكل  ُ ُعبوديةُ ُالعبدُ ُنُجوارح  ُت  منها،ُُمطلوبةُ ُوطاعةُ ُهُ ص 

ُ ُقُ لُ خ  ُئُ يُ هاُوهُ لجلُ ُت   :أقسام   ذلك ثَّلثة   بعد   والناس  ،ُهلاُت 

 :نُاستُ  أحدها ُمُ عُ م  ُُل  ُُتلكُاجلوارح  ُقُ لُ فيامُخ  فهذاُهوُمنها،ُُيدُ رُ لهُوأُ ُت 

ُت ُُاهل ُرُ ج ُاالذي ُُوباعُالتجارةُ ُبأربح  ُهلنفس  ُُتعاىلُه ُوالصَّلةُ البيعُ ُبأربح  ،ُ

ُوُ 
ُعُ ض  ُُالستعاملُ ُت  ُُتبًعاُلقيامُ ُهاُيفُالعبوديةُ مجيعُ ُاجلوارح  ُّبا.ُالقلب 

 :نُاستُ  الثاني ُ لُ مُ عُ م  ُلُ هاُفيامُملُت  ُ لهُُق  ُلُ وملُي  ُُق  ُهلا،ُفهذاُهوُالذيُخاب 

ُُهُ سعيُ  ُوخ   
ُّس  ُوفهُ جتارتُ ُت  ُربُ ُاضرُ ُهُ تُ ا، ُوجزيل  ُعنه ُوح ُُ،هُ ثواب ُُه ُص  علُُل 

ُ.هُ عقاب ُُوأليمُ ُهُ سخط ُ

 :ُعطَُّ الثالث ن ُم  ُجوارح ُُل  ُوأمات  ُبالبطالةُ /اه ُخاس  ُأيًضا ُفهذا ،ُ

ُُالعبدُ ُفإنَُُّ؛خسارةُ ُأعظمُ  ُلُ خ  للعبادُ ُق 
ُوأُ الُللبطالةُ ُوالطاعةُ ُةُ  ،ُ ُُبغض  ُاخللق 

ُطَُّالبُ ُتعاىلُإىلُاهل ُُالذيُالُيفُشغلُ ُال  ُوالُيفُس  ُعُ الدنيا ُكُ اُي  ُآلخرة،ُفهذا ُلٌّ

ُ.نُ ديعلُالدنياُوال

                                                 
ُ.«وفات»يفُ)ع(:ُُ(ج)ُُخلتُمنها:ُ)س(.ُ(ب)ُُ.«يمل»يفُ)ع(:ُُ( أ)

  (أ/17)ع  

  (أ/08)س  

 انلاس يف استعمال
 اجلوارح ثالثة أقسام

 أهل ايلقظة

 أهل الغفلة

 أهل اخليانة
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ُقُ أُ ُلُ ج ُكرُ ُ:فاَلول
ُواسعةًُُعُ ط  ُُيُ عُ وأُ ُ،أرًضا ُُبآالت  ،ُرُ ذُ والبُ ُاحلرث 

ُيُ ُي ُعط ُوأُ  ُفُ كُ ما ُلس  ُوهُ ثُ ر ُفحُ ُ،هايُ قُ يها يَّأُ ها
ُللزراعةُ  ُُرُ ذُ وبُ ُ،ها ُ[نُأنواعُ مُ ]فيها

ُرُ ،ُوغُ لُ َّلالغُ  ُس 
ُ النواعُ ُةُ املختلفُاكهُ والفوُالثامرُ ُنُأنواعُ فيهاُمُ  ،ُثمُملُي 

بلُُ،هالُ مُ 

ُُأقام ُُعليهاُاحلرس  ُعُ ،ُوج ُينُ نُاملفسدُ مُ ُاهن وحصَّ ُدُ عاهُ تُ يُ ُل  ُفيُ ُ:يومُ ُهاُكلَّ ص 
ُلُ  ُح 

ُماُفُ  ُرُ غُ منها،ُويُ ُدُ س  ُس 
ُوُ عُ  ُب ُماُيُ ُض  ن ويُ ُس 

ُُعُ طُ قُ ها،ُويُ لُ غُ يُدُ فُ  ُها،ُويُ كُ وُ ش  تُ س 
ُيُ عُ 

ُلُ غُ بمُ  ُا.هاُعلُعامرت 

ُأُ ُلُ ج ُرُ ُبمنزلةُ ُ:والثاين ُُذُ خ  ُمُ لُ عُ فجُ ُتلكُالرض  ُأوًُها ُ،واهلوامُ ُباعُ ىُللس 

ُرُ طُ ومُ  عُ هاُمُ لُ عُ ،ُوج ُنُ اتنُ وال ًُُحاُللجيف 
ُ/يوُ أُ يُ ًَُّلُقُ  ُُومؤذُ ُمفسدُ ُإليهُكل  ،ُولص 

ُوأُ  ُأُ ُذُ خ  ُعلُبذارُ ُيُ عُ ما ُوصَّلحُ به ُها ُفِص   ُمُ ُنملُومعيشةًُُونةًُعُ مُ ُهُ فُ ها نُفيها

ُ.والفسادُ ُورُ الرشُأهلُ 

ُ هاُوأُ لُ عطَُُّلُ ج ُرُ ُبمنزلةُ ُ:والثالث ُرُ وأُ ُ،هالُ ه  ُس  ُرُ افضائًعاُيفُالقُ ُذلكُاملاءُ ُل 

ُ  !مذموًماُحمسوًراُدُ عُ فقُ ُ؛يحارُ والصَّ

 ، واَلول  والناية   اليانة   أهل   ِثال   ه  ل  ب  ، والذي ق  الغفلة   أهل   فهذا ِثال  

 :وا لهق  ل  لا خ   واَستعداد   اليقظة   أهل   ِثال  

 فاَلول:ُُ ُحت  ُُكُ رَُّإذا ُكُ أوُأُ ُدُ عُ أوُقُ ُأوُقامُ ُنُ كُ أوُس  ُأوُرش  ُُل  أوُُأوُنامُ ُب 

ُب ُلُ  ُطُ أوُنُ ُس  ُُق  ُكُ أوُس  ُوطاعةُ ُهُلهُالُعليه،ُوكانُيفُذكرُ كانُذلكُكلُ ُ؛ت 

رُ وقُ 
ُ.ومزيدُ ُبةُ 

                                                 

ر.«والب ذار»يفُ)س(:ُُ( أ) ُ.«وحفظها»يفُ)س(:ُُ)ج(ُُ.ُمجعُب ذ 

ُ.«الرش»يفُ)س(:ُُ)د(ُُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

  (/ب08)س  

 مثال األول 

 مثال اثلاين

 الثمثال اثل
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 ُعُ إذاُفُ ُ:والثاين ُل 
ُُوإبعادُ ُذلكُكانُعليهُالُله،ُوكانُيفُطردُ  ُ.نُ ّساوخ 

 ُعُ إذاُفُ ُ:والثالث ُل 
وبُ ُذلكُكانُيفُغفلةُ 

ُ.وتفريطُ ُطالةُ 

 ُلَُّقُ تُ يُ  :فاَلول ُلَُّقُ تُ فيامُيُ ُب  رُ والقُ ُةُ الطاعُفيهُبحكمُ ُب 
 .بةُ 

 ُلَُّقُ تُ يُ ُ:والثاين ُهُ كُ لُ مُ ملُيُ ُتعاىلُاهلُفإنَُُّ؛يوالتعدُ ُاخليانةُ ُيفُذلكُبحكمُ ُب 

ُمُ  ُُهُ كُ لَُّما
ُيُ ل  تُ س 

ُخمالفت ُُيُ عُ  ُعل ُجانُ ُ،هُ به ُن ُُخائنُ ُمتعدُ ُفهو ُيف عُ هل
،ُهُ مُ 

ُعاقُ مُ   .هُ طاعت ُُّباُيفُغيُ ُمُ عُ ن علُالتَُُّب 

 ُيتقلَُُّ:والثالث ُويُ ُب  ُذلك ُالنفسُ ُوّبجةُ ُالغفلةُ ُبحكمُ ُهُ لُ ناوُ تُ يف

ُاهلُوالتقرُ ُبذلكُرضوانُ ُها،ُملُيبتغُ وطبيعت ُ ُُ،إليهُب  ُ ُّسانُ فهذاُخ  إذُُ!بي 

ُعطَُّ ُُل  ُُعنُأفضلُ ُ-ُهلاُالتيُالُقيمةُ ُ-ُهُ عمرُ ُأوقات  ُوالتُ ُالرباح  ُ.جارات 

ُاهل ُ املوح ُُتعاىلُفدعا
ُ/إىلُهذهُينُ دُ  ُعليهم،ُُرمحةًُُاخلمسُ ُالصلوات  منه

ُُيَّأُ هُ وُ  ُأنواعُ هلم ُالعبادُفيها ُانليُ ُات  ُل 
ُمُ  ُالعبد ُكل  ُوحركةُ ُوفعلُ ُقولُ ُن

ُهُ ظُّح ُُوسكونُ 
ُ.طاياهُ نُعُ مُ 

ُ ُبُ ولُالصَّلةُ ُوكانُس  ُإقبال  ُُها ُعلُاهلُوحضورُ ُالقلب  ُبكُ فيها ُيَُّلُ ه
ُبيُ ُهُ ت 

يُ دُ يُ 
ُيُ ُ،/هُ  ُمل ُب ُقُ فإذا ُواشتُ ُل  ُغُ عليه اـهُ ـولُ ُهُ بغيُ ُل 

ُُ ُكانُبمنزلةُ ُالنفسُ ُبحديث 

ُُدُ فُ وُ ُوافدُ  ُلُ املُ ُإىلُباب  مُ ُك 
ًُراُمُ عتذُ  ـلُ لُ وزُ ُاياهُ طنُخ 

ُمُ ُ،هُ  ُمُ تُ س 
ُائُ ًراُلسحط  ج ُُب 

ُهُ ودُ 

ُمُ ُ،هُ ورمحت ُ طُ تُ س 
ُقُ اًمُلهُماُيُ عُ  ُهُ ت ُـيفُخدمُىُعلُالقيامُ وُ قُ ليُ ُ؛هُ قلبُ ُوت  ُوُ ُ،ُفلامَّ ُــص  ُإىلُل 

ُُُا ه  ُُُ:ُمنُهلاُيلهوُهلًوا.لـ 

                                                 

ُ.«وتمة»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ.«العبادة»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (/ب17)ع  

  (أ/05)س  

رس الصالة إقبال 
 القلب وحضوره
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ُ ُبُ وملُيُ ُالباب  ُلُ املُ ُناجاةُ مُ ُإالُق  ُفُ تُ الُ ُك  ُلُ عنُاملُ ُت  أوُُوشاماًلُيمينًاُُعنهُغُ اوزُك 

ُ ُغُ ،ُواشتُ هُ هُظهرُ والَّ ُُل  ُيشُعنهُبأمقت 
 
ُلُ إىلُاملُ ُء عليهُُهُ رُ ًرا،ُفآثُ دُ قُ ُهُ هُعندُ وأقلُ ُك 

ُ ُهُ وصيَّ
قلب ُُةُ لُ بُ قُ 

ُهُ  ُُ،ُوموضعُ هُ هُ توج ُُ،ُوحملَّ س 
ُعُ ،ُوبُ هُ  ُُهُ غلامنُ ُث  ليُ ُهُ مُ دُ وخ 

واُيفُفُ قُ 
ُلُ املُ ُطاعةُ  ُويُ ك  تُ عُ ،

ُعنهرُ ذُ  وبُ ن ويُ ُ،وا
ُيفُاخلدمةُ  ُعنه ُواملُ وا ُلُ ، يُ ُك 

ذلكُُدُ شاهُ 

ُحالُ رُ ويُ  ُفكُ ُ،هُ ى ُهذا املُ ُمُ رُ ومع
ُلُ  برُ ُةُ وسعُ ُهُ ودُ وج ُُك 

ُأنُ بُ أُ يُ ُهُ وإحسانُ ُهُ  ُى

ُِص  ُن يُ  ُتلكُاخل ُُف  لكنُُ،هُ وإحسان ُُهُ نُرمحت ُمُ ُ[هاصيب ُبنُإال]ُوالتباعُ ُمُ دُ عنه

ُرُ فُ  ُُعلُأهلُ ُالغنائمُ ُسمةُ قُ ُبيُ ُق  ُالرَُُّوبيُ ُ،يُ مُ نُالغان ُمُ ُهنُ هامالس  ُخ ُض 
نلـ  ُم 

ُ.﴾ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ُ،لهُالُسهمُ 

ُُتعاىلواهلُ ُلُ خ  ُُاإلنساينَُُّهذاُالنوعُ ُق  ُواختُ ُ،هُ لنفس  ُُ،هُ صَّ ُلُ وخ  ُُق  ُُلهُكلَّ
 
ُيشء

ُُكامُيفُالثرُ    ك  ت  ق  ل  خ   ،م  آد   ن  اب  »:ُاإلهلي 
 يش    لا ك   ت  ق  ل  خ  و   ،س  ف  ن  ل 

ي قِ ح  ب  ف   ؛ك  ل   ء 

 ت  ش   ت  َ   ك  ي  ل  ع  
«ه  ل   ك  ت  ق  ل   خ  ما ع   ك  ل   ه  ت  ق  ل   خ  م  ب   ل  غ 

(264). 

ُأُ  ُآخرُ ُرُ ثُ ويف  ز  ر  ب   ت  ل  فا ك  ت  و   ،ب  ع  ل   ت  َّل   ف  س  ف  ن  ل   ك  ت  ق  ل  خ  »:
، ب  ع  ت   ت  َّل  ف   ك  ق 

 ب  ل  اط   ،آدم   ابن  
ِ   ن   دت  ج  و   ن  إ  ف  ، ين  د  ي 

 يش    لا ك   دت  ج  ي و  ن 
 ل  ك   ك  ات  ف   ك  ت  ف   ن  إ  ، و  ء 

،يش   
  ك  ل   ّي   ا خ  ن  أ  و   ء 

 يش    ِل ك   ن  ِ 
 .(265)«ء 

ُعُ وج ُ ُسبًباُمُ ُالصَّلةُ ُل  ب ُرُ لهُإىلُقُ ًَُّلُوص 
وماُُ،بهُنسُ وال ُُهُ ت ُوحمبَُُّهُ ومناجات ُُهُ 

ُ يُ صَّلتُ ُبيُ  ُدُ حت  ُالغفلةُ ُث  ُُةُ وُ واجلفُ ُله ُُوالعراض  ُوالزالَّ ُ؛واخلطاياُت 

                                                 
ُ:ُ)ع(.خلتُمنهاُ(و)ُُ.«عنُامللك»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ،ُوالُروايةُبه.«وإن»يفُ)س(:ُُ(ز)ُخلتُمنها:ُ)س(.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ( ب)

ُ.«الصَّلتي»يفُ)ع(:ُُ(ح)ُ،ُكذاُمنونة.«شاهدُ »يفُ)س(:ُُ( ج)

ُ،ُبكّس«اإلعراض»وهلاُوجهُآخرُيفُقراءتا:ُُ(ِ)ُُ.«فيصيبها»يفُ)س(:ُُ( د)

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسيامُوالرسمُيفُالنسختيُبَّلُهز.الاهلمزة،ُُُُُُُ،ُوكأنهُظن«السهمي»يفُ)ع(:ُُ(ه)

ُأنهُمثنىُخمفوض،ُوهوُمجعُتكسي.

 [75األحقاف: ]

 ال أصل هل
 لياتيولعله من اإلرسائ

 

 ال أصل هل
 لياتيوهو من اإلرسائ
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بُ فيُ 
ذلكُعنُربُ ُهُ دُ عُ 

نحُ ،ُويُ هُ 
ب ُرُ عنُقُ ُيهُ 

ُ،ُويُ هُ  ليسُ/عنُالعبوديةُ ُهُأجنبيٌُّكأنَُُّيُ ص 
ُمُ  ُمج  ن

العُ ُلةُ 
ُوربَُّبيدُ  ُألقى، ُأُ ُهُ بيدُ ُام ُفأُ ُ،العدوُ ُس  ُإىل ُهُ دُ وقيَُُّهُ لَُّوغُ ُهُ س  

ُبُ ح ُو ُسجنُ ُهُ س  ُفحظُ واهُ وهُ ُهُ نفس ُُيف ُُهُ ،
ُض  ُاهلمومُ ُومعاجلةُ ُالصدرُ ُيق 

ُُوالحزانُ ُوالغمومُ  ُ،ُوالُيُ /واحلّسات  ُ!يفُذلكُدريُالسبب 

ُفاقتُ  ُض  ربُ ُرمحةُ ُت 
ُعُ ج ُُأنُ ُحيمُ الرَُُّهُ  ُل 

ُمُ  ُخمتلفةُ ُجامعةًُُعبوديةًُُهُ نُعبوديت ُله

ُ
 
ُُالجزاء ُواحلاالت  ُُ،ُبحسبُاختَّلف  ُءُ االتيُجُالحداث  ُت 

ُُ،نُالعبدُ مُ  ُوبحسب 

ُ ُمُ ُهُ إىلُنصيب ُُهُ حاجت ُُةُ دَُّش  ُمُ ُخيُ ُنُكل 
 
ُ:تلكُالعبوديةُ ُنُأجزاء

ُرُ هَُّطُ تُ يُ ُفبالوضوء  
ُالوساخُ مُ  ُربُ ُمُ دُ قُ ويُ ُن عل

ُوالوضوءُ هُ طُ تُ مُ ُهُ  لهًُُرا،

ُ:وباطنُ ُظاهرُ 

ُالو]ُالبدنُ ُطهارةُ ُ:ه  ظاهر  ف -
 
دُ ابلعُ ُعضاء

 .[ةُ 

ُُطهارةُ ُ:ه  وس   ه  وباطن   - ُمُ ُالقلب  ُأوساخ  ُدُ وأُ ُهُ ن
وهلذاُُ؛هبالتوبةُ ُهُ ران 

ُقول ُكامُوالطهارةُ ُالتوبةُ ُبيُ ُتعاىلُنُ رُ قُ يُ  ُعاىلتُهُ يف ۆ ۈ ۈ ﴿:

ُ.﴾ ۋ        ٴۇ ۋ

                                                 
ُ،ُمبنياُملاُملُيسمُفاعله،ُالسيامُوالرسمُيفُالنسختيُبَّلُضبط.«أ لق ي»وهلاُوجهُآخرُيفُقراءتا:ُُ( أ)

ُ.«وجنه»يفُ)س(:ُُ( ب)

فإنُكانتُ،ُقلت:ُ«جزء»خطأُأوُعمدا:ُُكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُولهُوجه،ُوقرأهاُحمققُ)ِ.ُاملجمع(ُ( ج)

ُالنفسُتتوقعهُفالنصُملُيأتُبه.

ُ،ُولعلهُتصحيف.«وأعضاءُالعبادة»يفُ)س(:ُُ( د)

ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ(ه)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( و)

ُ﴾.ڍ ڌ ڌ ﴿ُ:398،ُولعلهاُاشتبهتُبآيةُالتوبة/«املطهرين»يفُ)س(:ُُ( ز)

  (أ/14)ع  

  (/ب05)س  

 عبودية الصالة

 الوضوء

 [444]ابلقرة:  
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ُ  ن الوضوء  ِ   ه  فراغ   بعد  ُرُ هُ طُ تُ للمُ ُعليهُوسلمتعاىلُصلُاهلُُالنبي ُُعُ ورش  

د  ها ش  ت  ي   أن  
(266).ُ

ُُث م  ل  ع  اج   ما ه  اللا »:ُيقول 
ِ  ن   ل  ع  اج  و   ،ني   اب  وا ن التا ي 

ِ  ن  «ن  ي  ر  هِ ط  ت  ن ال  ي 
(267). 

ُمُ فكُ  ُ:ُباطنًاُوظاهًراَُة  الطها ِراتب  لهُُل 

 َُّفإن
ُرُ هَُّطُ تُ يُ ُهُبالشهادةُ 

ُ.نُالرشكُ مُ 

 
ُرُ هَُّطُ تُ يُ ُوبالتوبةُ 

ُنُالذُ مُ  ُ.نوب 

 ُ
 
ُرُ هَُّطُ تُ يُ ُوباملاء

ُُ.الظاهرةُ ُنُالوساخُ مُ 

ُت]ُعُ فرش  ُ ُيكمله ُُ[ل  ُُالطهارةُ ُمراتب  ُُالدخولُ ُقبل  ُاهل تعاىلُعل

ُ يُ دُ يُ ُبيُ ُوالوقوف 
ُهُ  ُفلامَّ ُأُ ظاُرُ طهَُّتُ، ُوباطنًا ُبالدخولُ ُنُ ذُ هًرا ُبالقيامُ ُله ُعليه

يُ دُ يُ ُبيُ 
ُلُ فخُ ُ،هُ  ُص 

ُامُ  ُإلن ُدارُ ُهُ بمجيئُ ُباق  ُُهُ إىل ُهُ عبوديت ُُوحمل  ُكانُ؛ وهلذا

،ُواملستحبَُّقومُ ُعندُ ُالواجبةُ ُالصَّلةُ /عبوديةُ ُنُتامُ مُ ُإىلُاملسجدُ ُاملجيءُ 
ُعندُ ُةُ 

ينُ آخرُ 
(268).ُ

ُكاآلب ُُهُ غفلت ُُكانُيفُحالُ ُوالعبدُ  ربُ ُهنمُ ُق 
ُُهُ  ُطَُّعُ وقد ُوقلبُ جوارح ُُل  هُه

ُُعنُاخلدمةُ  ُلُ التيُخ  ُعُ ج ُإليهُفقدُرُ ُهلا،ُفإذاُجاءُ ُق 
ُقُ فإذاُوُ ]ُ،هُ نُإباقُ مُ  ُبيُ ُ[ف 

يُ دُ يُ 
ُُهُ  ُاستُ ُواالنكسارُ ُلُ لُ ذُ والتَُُّالعبوديةُ ُموقف  ُعُ دُ فقد ُعطف  سيُ ُى

عليهُُهُ دُ 

ُ.اإلعراضُ ُعليهُبعدُ ُهُ وإقبالُ 

                                                 

ُ.«عن»يفُ)س(:ُُ(ه)ُُ«.أنُيقول»بعدهاُيفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«فوقف»يفُ)س(:ُُ)و(ُُ.«أكمل»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُُُ.«طهر»يفُ)س(:ُُ( ج)

 .ُولعلهاُتكرارُملثيلتهاُاملتقدمة.«فلامُتطهرُظاهًراُوباطنًاُأذ]ن[»بعدهاُيفُ)س(:ُُ( د)

  (أ/34)س  

 ذكر الفراغ من الوضوء

 مسلم

 ضعيف
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ُ،ُويُ ه  بوجه   احلرام   ه  بيت   ل  ب  ق  ت  س  ي   بأن   ر  ِ  وأ   ُب ُقُ تُ س  ُن ليُ ُ؛هُ بقلب ُتعاىلُُاهل ُل  س 
ُلُ  ُخ 

مَُّ
ُمُ  ُفيه ُكان ُا ُالتوَل  ُُواإلعراضُ ن يُ دُ يُ ُبيُ ُقامُ ُث م،

ُُالذليلُ ُمقامُ ُهُ  ُعُ اخلاض 

ُاملُ ُاملسكيُ  ُعُ تُ س 
ُط  لسيُ ُف 

 ي  د  ى بي  ق  ل  وأ  ُ،هُ دُ 
ُمُ ًُم سلِ ِ   ه  ُتُ س  ُس 

ُناكُ ل  ُاًم ُخاشعُ ُأسُ الرَُُّس 

ُ ُرُ طُ مُ ُالقلب  ُرُ الطَُُّق 
ُالُيُ ف  ُفُ تُ لُ ، ُوالُطرفُ ُهُ قلبُ ُت  ُبلُقدُوالُيّسةًُُيمنةًُُهُ عنه ،

ُبُ قُ وأُ ُ،هُإليهكلُ ُهُ بقلب ُُهُ جَُّوُ تُ  ُيَُّلُ بكُ ُل 
ُعليه.ُهُ ت 

ُأكبُ ُكانُاهل ف،ُهُ لسانُ ُيفُالتكبيُ ُهُ قلبُ ُأُ طُ اووُ،والجَّلل   بالتعظيم   ه  با  ك   ث م

ُمُ ُهُ يفُقلب ُ ُُنُكل 
 
ُُ،يشء ُدَُّوص  نُاهلُمُ ُأكبُ /يشءُ ُهُ هُملُيكنُيفُقلب ُنَُّأبُهذاُالتكبيُ ُق 

ُيُ تعاىلُ ُغُ عنه،ُفإذاُاشتُ ُهُ لُ غُ ش  ُغُ وكانُماُاشتُ ُ،هُ عنُاهلُبغيُ ُل  ُهُ عندُ ُبهُأهمَُُّل 
نُاهلُمُ 

ُفالتكبيُ هُ قلب ُُدونُ ُهُ بلسان ُُهُ كانُتكبيُ ُ-ُتعاىل ،ُ ُ ُهُ ج ُرُ ي 
ُرُ ُسُ بُ نُلُ مُ 

 
ُ ُداء

التكب 
ُب

نايفُللعبوديَُّاملُ 
ُهُ عُ ن مُ ،ُويُ ةُ 

ُنُالت ُمُ  ُهُ ويفُقلب ُُهُ اهلُإذاُكانُاهلُعندُ ُإىلُغيُ ُهُ قلب ُُفات 

ُمُ ُأكبُ  ُُنُكل 
 
ُح ُُهُ عُ ن مُ فُ،يشء بعبوديَُُّوالقيامُ ُ«اهلُأكب»ُهُ قول ُُق 

ُيُ هاتُ عنُُالتكبيُ ُةُ 

ُجُ احلُ ُأعظمُ نُهاُمُ ُيُ تُ ،ُاللَُّيُ اآلفتُ  ُ.تعاىلُاهلُهُوبيُ بين ُب 

 م  وبح   ما الله   ك  ان  ح  ب  س  »فإذا قال: 
ُهُ بامُهوُأهلُ تعاىلُىُعلُاهلُن ثُ وأُ ُ(269)«ك  د 

ُ ُرُ فقدُخ  ُج 
ُُعنُالغفلةُ  ُبين ُالتيُهيُحجاب  ىُبالتحيَُّتُ وأُ ُتعاىلُاهلُهُوبيُ أيًضا

ُةُ 

ُ
 
ُ/الذيُوالثناء ُاطُ ي  ُلُ بهُاملُ ُب  ُةًُمُ دُ قُ وتجيًداُومُ ُتعظياًمُلهُ؛عليهُالدخولُ ُعندُ ُك 

ُدُ يُ ُبيُ  ُُ،هُ حاجت ُُي 
 
ُالثناء ُمُ ُفكانُيفُهذا العبوديَُُّنُأدب 

ماُُ[املعبودُ ُ]وتعظيمُ ُةُ 

ُيُ  جُ تُ س 
ُلُ  ُ.هُ بحوائجُ ُهُ وإسعافُ ُ،عنهُضاهُ ورُ ُ،عليهُهُ بهُإقبالُ ُب 

                                                 

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ(ج)ُُُُ.«القبلة»بعدهاُيفُ)س(:ُُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ(د)ُُُلصواب.اُهوولعلُاملثبتُُ،«التكبي»ُ:يفُ)س(ُو)ع(ُ( ب)

  (/ب14)ع  

  (/ب34)س  

 استقبال القبلة

 دينرفع ايل

 تكبرية اإلحرام

 ذكر االستفتاح
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ِ  قدا  ف القراءة   ع  فإذا ش    ِ   ها اَستعاذة  م أِا ُفإنَُُّ؛لشيطان  ن اباهلل  ماُُهُأحرص 

ُاملقامُ ُيفُمثلُ ُعلُالعبدُ ُيكونُ  ُُهذا ُيفُدنياهُوأنفعُ ُهُ مقامات ُُالذيُهوُأرشف  ُله ها

ُهُ وآخرت ُ ُأحرص  ُفهو ،ُُ
 
ُُيشء ُواقتطاعُ ُهُ ف ُعلُص   ُبالبدنُ دونُ ُهُ عنه ُُه ُفإنُ والقلب  ،ُ

ُزُ جُ عُ 
ُدُ يُ ُبيُ ُعنُالقيامُ ُهُ لُ وعطَُُّهُ قلبُ ُعُ طُ اقتُ ُعنهُبالبدنُ ُهُ وتعطيلُ ُهُ عنُاقتطاعُ  ُُي  ُالرب 

ُليُ ُباالستعاذةُ ُالعبدُ ُرُ مُ فأُ ُ؛تعاىل ُباهلُمنه ُمقامُ ُمُ لُ س  ُدُ يُ ُبيُ ُهُ له بُ رُي 
ُوليُ هُ  ُهُ قلبُ ُياحُ ،

ُويُ  ُتُ س 
ُهُ مُ هَُّفُ تُ ويُ ُهُ رُ بامُيتدبَُُّيُ ن 

سيُ ُنُكَّلمُ مُ 
ُُهُ دُ  ،ُهُ وفَّلحُ ُهُ ونعيمُ ُهُ حيات ُُالذيُهوُسبب 

ُُفالشيطانُ  ُُأحرص 
 
ُ.َّلوةُ التُ ُعنُمقصودُ ُهُ قلب ُُعلُاقتطاعُ ُيشء

ُهُ غُ وتفرُ ُالعدوُ ُدَُّجُ ُوتعاىلُسبحانهُمُ لُ وملاُعُ 
ُهُ رُ مُ عنهُأُ ُالعبدُ ُوعجزُ ُللعبدُ 

ُيُ ُبأنُ  تُ س 
ُُيذُ عُ  ُُئ ُجُ تُ لُ ويُ ُ،تعاىلبه ُيفُص   ُباالستعاذةُ فُ كتُ فيُ ُ؛عنهُهُ ف ُإليه ُمؤنةُ ُي

ُفكأنَُّهُ ومقاومت ُُهُ حماربت ُ ،ُ ُُقيله ُطاقةُ له: ُالعدوُ ُال ُّبذا ُذُ فاستعُ ُ؛لك ُين 

ُرُ جُ واستُ 
ُ،ُوأمنعُ هُ كُ فُ كُ أُ ُين   منه.ُك 

ُ يُ تُ ُ]ابنُ ُاإلسَّلمُ ُوقالَُلُشيخ 
[ةُ يَُّمُ 

يوًما:ُُ-ُهروح ُتعاىلُسُاهلُقدَُُّ-ُه

«ُ ُُإذاُهاش  ُفَّلُتُ ُالغنمُ ُعليكُكلب  ُغُ تُ ش  ،ُوعليكُبالرَُّهُ ومدافعت ُُهُ بمحاربت ُُل 
يُاعُ 

ُغُ فاستُ  ُِص  ُفهوُيُ ُ،بهُث  ُُف  ُ.«عنكُالكلب 

ُاستُ  ُالشيطانُ مُ ُتعاىلُباهلُعاذُ فإذا ُفُ فأُ ُ؛منهُدُ عُ بُ ُن ُض  ُُُالقلب  معاينُإىل

ُُعُ قُ ،ُووُ القرآنُ  ُؤُ املُ ُهُ يفُرياض 
ُُرُ هُ بُ تُ /التيُهُ بُ عجائُدُ ،ُوشاهُ ةُ قُ ن  ُ،ُواستخرُ العقول  ُج 

                                                 

رُ »قرأهاُحمققُ)ِ.ُاملجمع(ُيفُ)س(:ُُ(د)ُُُُُُُُُُُُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)
ُ،ُوالرسمُحمتمل.«يبُواست ج 

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ(ه)ُُُُُُُُُُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

ُ.«فاستعذُيب»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (أ/14)ع  

 االستعاذة باهلل
 من الشيطان
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ُُماُالُعيُ ُهُ وذخائرُ /هُ نُكنوزُ مُ  ُُ،ُوالُأذنُ رأت  س 
ُعُ مُ  ُ،ُوت  ُهُوبيُ بين ُكانُاحلائل 

ُ ُُ،والشيطانُ ُذلكُالنفس  مُ ُوالنفس 
ُبُ ُ،منهُةُ عُ سامُ ُللشيطانُ ُلةُ نفعُ  عنهاُُدُ عُ فإذا

دُ وطُ  ُلُ ّباُاملُ ُمَُّـلُ ُر  ُرُ كَُّهاُوذُ تُ وثبَُُّك  ُهاُبامُفيهُسعادت  ُا.اُونجات 

ربُ ُخماطبةُ ُيفُمقامُ ُفقدُقامُ ُالقرآن   ف قراءة   ذ  خ  فإذا أ  
ُرُ ذُ حُ فليُ ُ،هُ ومناجات ُُهُ 

ُ ُُهُ يُ ناجُ يُ ُأنُ ُ:هُ وسخط ُُهُ ملقت ُُضُ نُالتعرُ مُ ُاحلذرُ ُكلَّ ُعرُ وهوُمُ ُهُ بُ اط ُوي  عنه،ُُض 

تُ لُ مُ 
ُفُ  ُهُيُ فإنَُُّ؛هُ إىلُغيُ ُت  دُ تُ س 

مُ ُهُ بُ قرَُُّلُ ج ُرُ ُبمنزلةُ ُويكونُ ُ،هُ يُبذلكُمقتُ عُ 
ُلُ  نُمُ ُك 

ُُملوكُ  يُ دُ يُ ُبيُ ُهُ أقامُ والدنيا
ُفجُ هُ  ُعُ ، ُُل  ُي 

املُ ُهُ بُ اط 
ُلُ  ُُك  ُقُ وقدُوالَّ ُالُ ُ،فاهُ ه ُفُ تُ أو ُت 

ُبوجهُ  ُالظنُ ويّسةًُُيمنةًُُهُ عنه ُفام ،ُُ ُلُ املُ ُبمقت  ُالظنُ ُ؟!هلذاُك  ُلُ باملُ ُفام ُُك  ُاحلق 

ُُيُ ب ُاملُ  ُُومُ يُ وقُ ُيُ العامل ُُالذيُهوُرب  ُرُ وال ُُالسموات 
ُ!يُ ض 

 ولي  
 ت  ن  ي   وقفةً  ن الفاتة  ِ   آية   كِل  عند   ف  ق 

ُ:له ه  َبِ  جواب   ر  ظ 

 َُُّيُ هُوكأن ُُهُ عُ مُ س   ب   ع  ين  د  ح   »:ُيقول 
ُُهامحينُ«يد  پ پ پ  ﴿:ُيقول 

ُ.﴾پ

 ُ:ُقُ وُ ُ﴾ڀ ڀ﴿فإذاُقال ُتُ ن يُ ُحلظةًُُف 
ا ى ع  ن  ث  أ  »:ُهُ قولُ ُرُ ظ   ب   ع  ل 

ُ.«يد 

 ُ:ا »:ُهُ قولُ ُرُ ظُ انتُ ُ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿فإذاُقال  ب   ع  ين  د  جم 
 .«يد 

                                                 

ُُ.«والرض»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)

ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

ُ.«سمعه»س(:ُيفُ)ُ( د)

ُ.«حي»يفُ)س(:ُُ(ه)

  (أ/37)س  

 استهالل القراءة

 الفاحتة
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 ُ ُقال: ُهُ قولُ ُرُ ظُ انتُ ُ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿فإذا  ي  ب   اذ  ه  »:
 ني   ب  ي و  ن 

 ب  ع  
ُ.«يد 

 ُ ُقال: ُآخرُ ُ﴾ٹ ٹ ٹ ﴿فإذا ُهُ قولُ ُرُ ظُ انتُ ُ،هاإىل  َ  ؤ  ه  »:
 ء 

 ب  ع  ل  
 ب  ع  ل  ي، و  د 

ِ  د  ُ.(270)«ل  أ  ا س  ي 

ُومُ  ُغيُ ُهُالُيقومُ أنَُُّمُ لُ عُ ُالصَّلةُ ُطعمُ ُنُذاق 
ام،ُكامُهُ مقامُ ُوالفاحتةُ ُالتكبيُ 

 ة  ن عبوديا ِ   ة  عبوديا  فلكِل ُ،اهمقامُ ُوالسجودُ ُركوعُ والُالقيامُ ُغيُ ُالُيقومُ 

  ل  ص  َ ت   /ة  وعبوديا  وتأثّي   الصَّلة س  
ُُث م،ُهان غّي  ِ  ُمُ ُآيةُ ُلكل  ُالفاحتةُ ُنُآيات 

ُُةُ عبوديَُّ ُ ُدُ ج ُووُ ُوذوق  ُي  ُ:هاص 

ُ ُ﴾پ پ پ پ ﴿: ه  قول   فعند   ُُدُ جت  ُُهذهُالكلمةُ ُحتت  ُُإثبات  ُكل 

ُُكاملُ  ُوتنزيُ ُفعًَّلُُللرب  ُواساًم، ُُهُ ووصًفا ُُعنُكل 
 
ُُسوء ووصًفاُُفعًَّلُُوعيب 

ُ.واساًمُ

ُُهُ زَُّن ،ُمُ هُ وأسامئُ ُهُ وأوصاف ُُهُ يفُأفعال ُُفهوُحممودُ  يفُُوالنقائصُ ُعنُالعيوب 

ُفأفعالُ هُ وأسامئُ ُهُ وأوصاف ُُهُ أفعال ُ ُحكمةُ كلُ ُهُ ، ُُومصلحةُ ُورمحةُ ُها ُُ،وعدل 

 ُ ُرُ الُت  ُكلُ ُهُ عنُذلك،ُوأوصافُ ُج  ُأوصاف  ُُكاملُ ُها ُهُ ،ُوأسامؤُ جَّللُ ُونعوت 

ُح ُكلُ  ُها ُن س  ُمُ ُهُ ومحدُ ى، ُ قد ُواآلخرةُ ُأل  ُُالدنيا ُُوالسموات  ُبين ُوالرض  هامُوما

ُ.وماُفيهام

                                                 

ُ،ُوبهُرواية.«هذه»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ«.مقامهام»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُ«.الكامل»يفُ)ع(:ُُ( ج)

  (/ب37)س  

 ﴾هلل احلمد﴿

 مسلم

 عبودية الفاتة
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ُكلُ ُفالكونُ  ُه  بحمد  ُهُناطق  ُه  بحمد  ُوقائمُ ُه  حد  عنُُصادرُ ُوالمرُ ُ،ُواخللق 

ُُه  فحمد  ُ،ه  بحمد  /دُ جُ ووُ  ُُوجودُ ُهوُسبب  ُُ،ُوهوُغايةُ موجودُ ُكل  ُ،موجودُ ُكل 

ُ ُه  بحمد  ُشاهدُ ُموجودُ ُوكل  ُوإنزالُ ه  بحمد  ُهُ رسلُ ُهُ إرسالُ ف، ،ُه  بحمد  ُهُ كتبُ ُهُ ،

ُرُ مُ عُ ُةُ واجلنَّ ُت 
ُبأهلُ  ُوالنَّه  بحمد  ها ُرُ مُ عُ ُارُ ، ُت 

ُبأهلُ  ُأُ ه  بحمد  ها ُوما ُإالُيعُ ط ُ،

ُعُ ُما،ُوه  بحمد    
ُ،ُوالُتُ ه  بحمد  ُإالُص  يفُُكُ رَُّحُ تُ ،ُوالُيُ ه  بحمد  ُإالُقةُ ورُطُ قُ س 

 .ه  بحمد  ُإالُذرةُ ُالكونُ 

ُ ُنُ إوُهُ لذات ُُوهوُاملحمودُ  ولوُُدُ ح ُال ُُالواحدُ هُهو،ُكامُأنَُّالعبادُ ُهُ دُ مُ ملُي 

ُيُ  ُهُ دُ ح ُوُ مل
ُواإللهُ بادُ العُ  ،ُُ ُيُ ُوإنُ ُاحلق  ُالذيُمح  ُوهُ هُ ـلُ ؤُ مل ُوهوُسبحانه ُُدُ ، ُهُ نفس 

ُائلُ القُعلُلسانُ  ُقالُصلُاهل﴾پ پ پ پ ﴿: ُكام عليهُُتعاىلُ،

 ّل  ع   ال   ق  اىل  ع  اهلل ت   نا إ  »وسلم:ُ
 يِ ب  ن   ان  س   ل 

  اهلل  ع  م  : س  ه 
  ن  م  ـل 

 
«ه  د  ح 

ُفهوُاحلامدُ ُ،(271)

ُ ُفإنَُّهُ عبدُ ُعلُلسانُ ُيفُاحلقيقةُ ُهُ لنفس  ُ،هُ وقلب ُُهُ علُلسان ُُىُاحلمدُ رُ ج ُهُالذيُأُ ،

ُهُ وإجراؤُ 
ُ/هُ بحمدُ  ُاملُ هُ كلُ ُاحلمدُ ُفلهُ ، ُوله ُلُ ، ُهُ كلُ ُك  ،

ُوإليهُهُ كلُ ُاخليُ ُهُ وبيدُ  ،

ُ.احلمد   ة  ن عبوديا ِ   فهذه العرفة  ،ُهُ كلُ ُالمرُ ُعُ ج ُرُ يُ 

  ِ لربُ ُهُ محدُ ُأنَُُّمُ لُ عُ يُ ُأنُ ُ:أيًضا ه  ت  ن عبوديا و
ُمنهُعليه،ُيُ ُنعمةُ ُتعاىلُهُ  تُ س 

ُحُ  ُق 

ُاحلمدُ  ُمح  ُُ،عليها ُالنعمةُ ُعلُهُ دُ فإذا ُُهذه ُج ُوُ تُ اس  ُآخرُ ُب  ُمحًدا ُعلُنعمةُ ُعليه

ُا.رُ ج ُُمَُّلُ وهُ ُهُ محدُ 

                                                 

ُُ.«رسوله»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُُُُُ.«وال»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُ«.وأجراه»يفُ)ع(:ُُ)د(ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

  (/ب14)ع  

  (أ/34)س  

 مسلم
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ُُدُ فُ ن لوُاستُ ُوُفالعبدُ  كلَُُّهُ أنفاس 
عُ نُن ُمُ ُعلُنعمةُ ُهُ هاُيفُمحدُ 

ماُُنَُّفإُهُ مُ 

ُي  ُ ُب 
ُمُ  ُُهُ قُ حُ ويستُ ُنُاحلمدُ له ُُ،هُ ذلكُوأضعافُ ُفوق  ُوالُي  ُثناءًُُةُ لبتأُأحدُ ُص 

ُ.هُ دُ عليهُبمحام

  ِ ُقامُ ُوأنَُُّ،عنُاحلمدُ ُهُ لعجزُ ُالعبدُ ُشهودُ ُ:العبد   ة  ن عبوديا و ُمنهُما ُ،به

ُ ُ.هُ وقلب ُُهُ علُلسان ُُيهُ رُ إذُهوُجم  ُُ؛عليهُهوُاملحمودُ ُتعاىلُفالرب 

  ِ ُتُ ُ:ه  ت  ن عبوديا و س 
ُتفاصيلُ ُاحلمدُ ُيطُ لُ  ُظاهرةًُُ،هاكلُ ُالعبدُ ُأحوالُ ُعل

ُعلُماُي  ُُ،وباطنةًُ يفُُهُ علُذلكُكلُ ُ،ُفهوُسبحانهُاملحمودُ هُ هُ رُ كُ وماُيُ ُدُ العبُب 

ُُوإنُ ُاحلقيقةُ  ُ.العبدُ ُعنُشهودُ ُغاب 

نُالعبوديَُّمُ ُ﴾پ پ﴿: ه  لقول   ث م
تفرُ ُشهودُ ُ:ةُ 

بالربوبيَُُّتعاىلُهُ دُ 
ُ،ةُ 

ُأنَُّوأنَُّ ُكام ُه ُرب  ُورازقُ هُ قُ وخال ُُيُ العامل ُُه ُومدبُ هُ م ُرُ م
ُومُ أمورُ  هم

همُدُ وجُ 

ُفُ ومُ 
ُوحدُ ين  ُفهو ُهم ُومُ هُ ومعبودُ مهلهُ إه ُومُ هُ ؤُ جُ لُ م ُهُ عُ زُ فُ م ُُعندُ م ُ،النوائب 

ُ ُُ،ُوالُإلهُ هُ غيُ ُفَّلُربَّ ُ.واهُ س 

ُُةُ عبوديَُُّ﴾ڀ ڀ﴿: ه  ولقول   ُهُ رمحت ُُعمومُ ُشهودُ ُ:وهيُ،هاتص 

ُ ُعُ وس 
ُُاهت  ُُلكل 

 
ُوأُ ُ،يشء ُُذُ خ  ُُمحةُ امُالرَُّمنها،ُوالسيَُُّهُ بنصيب ُُموجودُ ُكل  ُةُ اخلاصَّ

ُأُ  ُقامُ التي يُ دُ يُ ُبيُ ُهُ عبدُ ُت 
ُخدمت ُُهُ  ُويُ ُهُ قُ لَُّمُ تُ ويُ ُ،هُ بكَّلمُ ُيهُ ناجُ يُ ُ،هُ يف ُ س  ُ رت 

ُ،هُ مح 

ُويُ  ُوُ ُهُ ،ُفرمحتُ هُ بعبدُ ُهُ نُرمحت ُعليه،ُفهذاُمُ ُهُ نعمت ُُوإتامُ ُهُ ورمحتُ ُهُ هدايتُ ُهُ لُ أُ س 
ُعُ س  ُت 

ُ ُُكلَّ
 
ُ ُكامُأنَُّ/يشء ُوُ ُهُ دُ مح 

ُُعُ س  ُُكلَّ
 
ُ.يشء

ُُُُواهلُأعلم.﴾پ پ  ﴿وله:ُأيُيفُق،ُُ

                                                 
ُ«.به»بعدهاُيفُ)س(:ُُ(ج)ُ«.كان»يفُ)س(:ُُ(ب)ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

  (أ/10)ع  

 ﴾رب العاملني﴿

 ﴾لرحيمالرمحن ا﴿
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ط يي   ث م ُويتأمَُُّ،هاتُ عبوديَُُّ﴾/ٺ ٺ ٺ ﴿: ه  قول   ع  ُتُ ُل  ُن مُ ض  ُإلثبات  ُها
ُرُ فُ ،ُوتُ املعادُ  يومُيُ ُهنَُّإف،ُهُ خلقُ ُبيُ ُمُ كُ فيهُباحل ُُدُالرب 

ُينُ دُ 
مُفيهُالعبادُبأعامهلُ 

ُُيفُاخليُ  ُ.هُ وموجب ُُهُ محدُ ُنُتفاصيلُ وذلكُمُ ُ،والرش 

تعاىلُقالُاهل:ُُهُ إخباًراُعنُمحدُ ُ﴾پ پ پ پ  ﴿:ُهُ كانُقولُ وملاُ

 ب   ع  ين  د  ح   »
ُُإعادةًُُ﴾ڀ ڀ﴿:ُهُ ،ُوملاُكانُقولُ «يد  ُقالُهُ كامل ُُوتكريًراُلوصاف 

ُاهل ا ى ع  ن  ث  أ  »:  ب   ع  ل 
ادعُ وتُ ُدُ املحامُ ُرارُ كُ بتُ ُيكونُ ُإنامُالثناءُ ُفإنَُُّ؛«يد 

ُُدُ  ُأوصاف 
ُولاملحمودُ  ُوـمَُّـ، هُ صفُ ا

ُبتفر ُُتعاىل
بمُ ُهُ دُ 

ُلُ  ُاملُ ُ-ُالدينُ ُيومُ ُك  ُلُ وهو ُُك  ُ-ُاحلق 

ُتُ املُ  نُ مُ ض 
ُ ُُُهُ ووحدانيت ُُهُ وعظمت ُُهُ وكبيائُ ُهُ عدل ُُلظهور ُدُ وص  ُرُ ُق 

ُ؛ُهُ سل  ُهذاُي ُمُ س 

ا »جمًدا،ُفقال:ُُالثناءُ   ب  ين ع  د  جم 
ُُهوُالثناءُ ُالتمجيدُ ُفإنَُُّ؛«يد  واجل ُُالعظمةُ ُبصفات 

ُ.َّللُ 

ُُرُ ظُ انتُ ُ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿فإذا قال:  ُلهربُ ُجواب   ه  » :ه
 ي  ب   ه  ذ 

ي ن 

 ب  ع   ني   ب  و  
 و   ،يد 

 ب  ع  ل 
ِ  د  ُ.«ل  أ  ا س  ي 

ُوتأمَُّ ُ:هاموحقوقُ ُيُ الكلمتُ ُيُ هاتُ ُةُ عبوديَُُّل 

  ُُُهُ قُ وف ُُ،تيُللعبدُ الُوالكلمةُ ُ،تعاىلالتيُهلُُالكلمةُ ُبيُ ُزُ ومي وُ كُ ُس 
ُنُ 

ُ والخرُ ُ،تعاىلاُهلُإحداه 
ُ.ىُللعبدُ 

  ُُتُ قُ الذيُتُ ُالتوحيدُ ُبيُ ُزُ ومي ُ،«دُ بُ عُ نُ ُاكُ إيَُّ»ُكلمةُ ُيهُ ض 
الذيُُوالتوحيدُ 

ُتُ قُ تُ  ُنُ ُاكُ إيَُّ»ُكلمةُ ُيهُ ض  تُ س 
ُُ،«يُ عُ 

ُُهُ قُ وف  وُ كُ ُس 
ُيفُوسطُ ُيُ الكلمتُ ُيُ هاتُ ُنُ 

ُعُ وُ نُ ُبيُ ُالسورةُ 
 
ُقبلُ ُيُالثناء

 
 .هابعدُ ُهامُوالدعاء

َُُُّتعاىل...ُأي:ُولـم ُاهلُ  ُالعبد  ف  ص  ُُُـاُو 

ُ:ُيومُالدين.ُأي
                                                 

ُكذاُضبطهاُيفُ)ع(.ُ)ج(ُُُُ«.وأنه»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ)د(ُُُ)س(.ُُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ( ب)

  (/ب34)س  

 ﴾مالك يوم ادلين﴿

إياك نعبد ﴿
 ﴾وإياك نستعني

 تأِل!
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 ُ
ُنُ ُاكُ إيَُّ»علُُ«دُ بُ عُ نُ ُاكُ إيَُّ»تقديمُُهُ قُ وف  تُ س 

ُعلُالفعلُ ُاملعمولُ ُوتقديمُ ُ،«يُ عُ 

ُُاإلتيانُ ُأنَُّمعُ ُأوجزُ بهُمؤخَّ ًُُرا ُوأخِص  ُوُ ،  
ُبعدُ ُةًُمرَُُّالضميُ ُإعادةُ ُس 

مرَُّ
ُ.ةُ 

 
ُتُ ُمُ لُ وعُ  ُكُ ُعُ فُ دُ ما وُل 

ُالكلمتُ مُ ُاحدةُ  ُاآلفةُ مُ ُيُ ن للعبوديَُُّاملنافيةُ ُن
،ُةُ 

ُدُ وكيفُتُ  ُهُ لُ خ 
ُُالكلمتانُ  العبوديَُُّيفُصيح 

ُورُ دُ كيفُيُ ُ[مُ لُ عُ ]وُ،/ةُ 

ُوَُّنُأُ مُ ُالقرآنُ 
ُعليهامُورُ دُ ،ُبلُكيفُيُ يُ الكلمتُ ُيُ علُهاتُ ُهُ إىلُآخرُ ُهُ ل 

ُلُ اخل ُ ُُوالمرُ ُق  ُُوالثواب  ُواُوالعقاب  ُآلخرةُ والدنيا ُتُ ، ُوكيف تاُن مَُّض 

ُج ُل ُ ُُل  ُالوسائلُ ُلُ مُ كُ وأُ ُالغايات  ُبضميُ ُيءُ وكيفُجُ ، ُُّبام ُاخلطاب 

ُُضميُ ُدونُ ُواحلضورُ  ُُ!الغائب 

ُموضعُ  ُيُ ُوهذا دُ تُ س 
ُعُ  ُاخلروج  ُولوال ُكبًيا، ُكتاًبا ُُي عامَّ

ُبصددُ  ُهُ ُنحن

ُل ُ ُوبُ ُحناهُ وض  ُطُ س  ُُرادُ نُأُ فيه،ُفمُ ُناُالقول  ُُناهُ رُ كُ فقدُذُ ُعليهُالوقوف  ُيفُكتاب 

ُ(272ع)«إياكُنعبدُوإياكُنستعيُمنازلُ ُبيُ ُينُ السائرُ ُمراحلُ » ُسالةالرُ »ُ،ُويفُكتاب 

ُ.(273ع)«ةاملِصيَُّ

ِا ي ث م ُ:هُ الذيُمضمونُ ُ﴾ٹ ٹ ٹ  ﴿: ه  إىل قول   ه  ت  وفاق   ه  ضوَت   ل  تأ

ُ ُُُمعرفة ُإليه.ُ ُُ.هُ وقصدُ ُاحلق  ُوالدعوة 

ُ ُُوالعمُهُ وإرادت .ُُُ./بهُل  و  ع  ُعلُأ ذ ىُامل د  ُوالصب 

ُُ ُ.عليهُوالثبات 

ُُُُُُنعبدكُونستعينك.:ُكأنُيقال

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ)ج(ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ)د(ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

  (/ب10)ع  

  (أ/34)س  

اهدنا الرصاط ﴿
 ﴾املستقيم
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ُُفباستكاملُ  ُاملراتب  ُيُ ُاخلمسُ ُهذه كُ تُ س 
ُمُ  ُنُ ُ،اهلدايةُ ُل  ُقُ وما ُنُ ُص  ُقُ منها ُص 

 .هُ ت ُنُهدايُ مُ 

ُكانُالعبدُ  فتُ مُ ُوملا
ُاهلدايةُ قُ  ُإىلُهذه ُيُ ُيفُمجيعُ ُهُ وباطن ُُهُ يفُظاهرُ ًُرا ُيهُ أت ُما

ُ:هُ رُ ذُ ويُ 

  
 ِ  َ ُُ؛وإرادةًُُعلاًمُوعمًَّلُُاهلدايةُ ُهاُعلُغيُ لُ عُ قدُفُ ُن أِو إىلُُفهوُحمتاج 

ُ.اهلدايةُ ُنمُ ُمنهاُهيُهُ ،ُوتوبتُ منهاُالتوبةُ 

   َ ُهُ ُوأِو قد
ُي ُدُ 

ُأصلُ  ُدونُ إىل ُهتفصيلُ ُها ُحمتاج  ُفهو ُهدايةُ ُا؛ ُإىل
ُُها.تفاصيلُ 

   َ ُُوأِو ي 
د  ُمُ ُقدُه  ُُ؛وجهُ ُدونُ ُنُوجهُ إليها ُاهلدايةُ ُإىلُتامُ ُفهوُحمتاج 

ُ.داهُ ىُإىلُهُ دًُهُ ُدُ ادزُ ويُ ُ،لهُاهلدايةُ ُمَُّت ُلتُ ُ؛فيها

   َ ُُوأِو ُأنُ ُيتاج  ُإىل ُ ُفيها ُي  ُص  ُل 
ُمُ  ُاهلدايةُ له ُمستقبلُ ُن ُيف ُمثل  ماُُها

ُح ُ ُص  ُُل  ُيها.لهُيفُماض 

 [  َ ُهفُ؛فيهاُعنُاعتقادُ ُهوُخالُ ُوأِو ُ.ها[فيهاُاعتقادًُُيةُ اإىلُاهلدُوُحمتاج 

   َ تُ عُ يُ ُوأِو
ُفيهاُُدُ قُ  ُُ؛ماُهيُعليهُخَّلف  ُن تُ ُإىلُهدايةُ ُفهوُحمتاج  ُس  /خ 

نُمُ 

ُب ُثُ ،ُوتُ ذلكُاالعتقادُ ُهُ لب ُق ُُت  ُ.هُ دَُّفيهُض 

   َ ُ ُهلكنَُّعليهاُهوُقادرُ ُنُاهلدايةُ مُ ُوأِو ُلُ ملُي  ُإرادةُ ُق  فهوُُ؛هافعلُ ُله

ُ ُُدايةُ اهلُيفُتامُ ُحمتاج  ُلُ إىلُخ  ُهاُّبا.لُ عُ فُ يُ ُإرادةُ ُق 

   َ ُغيُ ُِنها وأِو ُفعلُ ُقادرُ ُهو ُكون ُعل ُمع ُُ؛يًدارُ مُ ُهُ ها ُحمتاج  يفُُفهو

ُ.عليهاُهُ إىلُإقدارُ ُهُ هدايت ُ

                                                 
ُ.«ويزاد»يفُ)س(:ُُ)د(ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُُ( أ)

ُالنتقالُنظرُالناسخ.سقطُمن:ُ)س(؛ُُ(ه)ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُُ( ب)

ُ.«ولكن»يفُ)س(:ُُ)و(ُُخلتُمنها:ُ)س(.ُُ( ج)

  (/ب34)س  
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   َ ُغيُ ُِنها وأِو ُمُ ُقادرُ ُهو ُوال عليها
ُُ؛هلاُريدُ  ُحمتاج  ُُفهو ُخ  ُلُ إىل ُق 

ُُ.لهُاهلدايةُ ُمَُّت ُلتُ ُ؛لهُواإلرادةُ ُدرةُ القُ 

 ُمُ هوُقائَُ  وأِو
ُفهوُحمُ؛وعمًَّلُُاعتقاًداُوإرادةًُُاهلدايةُ ُّباُعلُوجهُ  ُتاج 

ُ ُُها.ت ُعليهاُواستدامُ ُإىلُالثبات 

ُكانُ  ُُأعظمُ ُاهلدايةُ ُإىلُسؤالُ ُهُ حاجتُ ُت  ُُإليهاُأشدَُُّهُ وفاقتُ ُ،احلاجات  ُ؛الفاقات 

ُر ُفُ ف ُُض  ُالرب  ُُحيمُ الرَُُّعليه ُالسؤال  ُُهذا هيُوُ-ُهُ أحوال ُُيفُأفضلُ ُوليلةُ ُيومُ ُكلَّ

ُ ُُالصلوات  ُمرَُُّ-ُاخلمس  ُُهُ وفاقت ُُهُ ضورت ُُةُ لشدَُُّ؛ةًُدُ متعدُ ُات  ُ.إىلُهذاُاملطلوب 

 وأهل   الغضب   أهل   لسبيل   ِغاير   هذه اهلداية   أهل   سبيل   أنا  بنيا   ث م

ُُ،ل  َّلالضا   :إىلُهذهُاهلدايةُ ُبالنسبةُ ُأقسامُ ُإذنُثَّلثةُ ُفانقسمُاخللق 

   ِ  ُبحصوهلُ ُعليه م  ع  ن ُمرارُ واست]ا ُ[هُ وحظُ ها،
ُالنعممُ  ُُةُ ن ُبحسب 

ُها.هاُوأقسامُ تفاصيل ُنُمُ ُهُ حظُ 

   ُوفَُّوملُيُ ُهذهُاهلدايةُ ُطُ عُ ملُيُ ُل  اضو ُهلا.ُق 

   ُوفَُّوملُيُ ُاهفُ عرُ ُعليه وِغضوب ُها.بموجب ُُللعملُ /ق 

   ُُىُودينُ دُ باهل ُُمُ ئقاُ:عليه م  ع  ن  ال   فاَلول ُ.ُعلاًمُوعمًَّلُُاحلق 

   مُ ُ:ه  عكس   والضال
ُنسلُ  ُُ.عنهُعلاًمُوعمًَّلُُخ 

   عليه والغضوب:ُُ ُنسل ُبهُعلاًمُمُ ُعارف  ُ.منهُعمًَّلُُخ 

ُواهلُاملوفُ  ُُق  ُ.للصواب 

ُُُُ«...وملاُكانُالعبدُمفتقًرا...»مجلةُجوابُالرشِ،ُوفعلها:ُ«:ُكانتُحاجتهُإىل»ُ.ُُ

                                                 
ُ.«النعم»يفُ)س(:ُُ(ب)ُُُ.«واستمرارُحظه»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ«.والضال»خلتُمنها:ُ)ع(،ُوقدُرسمتُيفُ)س(ُفوقُكلمةُُ(ج)

  (أ/13)ع  

غري املغضوب ﴿
 ﴾عليهم وال الضالني
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 الصَّلة   ذوق  /بني   التي ة  والنافر   ة  عّل الضادا  التنبيه   القصود  ُولوَ أنا 

ُلبُ ُالسمع   وذوق   ُاملوضعُ طُ س  ُهذا ُبُ ُنا ُس  ُشافًيا، ُوًطا ُلكل  ُُمقامُ ُلكن ،ُمقال 

رُ فلن 
ُعُ جُ 

ُ:إىلُاملقصودُ 

،ُوطابًعاُعليهُهُ وحصول ُُهُ بإجابت ُُتفاؤاًلُُهذا الدعاء   عند   أِني  له التا  ع  فش   

ُُحيُ ُعليهُيُ للمسلمُ ُاليهودُ ُحسدُ ُوهلذاُاشتدَُُّ؛وحتقيًقاُله س 
ُ ُموهُ عُ مُ  ُونُ رُ هُ ي 

ُ.(274)مبهُيفُصَّلت  ُ

َ   ع  ش    ث م ُلمرُ ُ؛الركوع   عند   ن  ي  د  الي   ع  ف  له  ُ،للصَّلةُ ُوزينةًُُ،اهلُتعظياًم

ُُةًُوعبوديَُّ كعبوديَُُّ،ينُ دُ لليُ ُةًُخاصَّ
ُُةُ  ُاهلُصلُاهلُرسولُ ُةُ باًعاُلسنَّ،ُواتُ باقيُاجلوارح 

ُها.رُ لشعائُ ُهاُوتعظيمُ وزينتُ ُالصَّلةُ ُفهوُحليةُ ُ،عليهُوسلم

ُرُ مُ ُالصَّلة   الذي هو ف انتقاَت   له التكبّي   ع  ش    ث م ُرُ ُكنُ ن ُ،كنُ إىل

كالتلبيُ 
ُُةُ  ُُيفُانتقاالت  ُنُمُ مُ ُاحلاج  ُإىلُمُ ُعرُ ش  ُعرُ ش  ُش  ُفهو ُرُ اع،

ُأنَُّالصَّلةُ  ُكام ،ُ

ُُةُ التلبيُ  ُُرُ اعش  ُُأنَُُّالعبدُ ُمُ لُ عُ ليُ ُ؛احلج  ُسَّ
ُُتعظيمُ ُهوُالصَّلةُ  تعاىلُُالرب 

ُ.هُ وحدُ ُهُ بعبادت ُُهُ وتكبيُ 

ُُ،سبحانه بالركوع   للمعبود   ع  ض  ي    له أن   ع  ثم ش    ُ،هُ لعظمت ُخضوًعا

ُُالعبدُ ُىن ،ُفثُ هُ ت ُلعزًََُُّّلُوتذلُ ُ،هُ هليبت ُُتكانةًُواس ُووُ ُهُ بُ لُ لهُص  ُ،ُونُ هُ لهُقامتُ ُعُ ض  لهُُكس 

ُ ُلعظُ مُ ُ،هُ ىُلهُظهرُ ن وح ُُ،هُ رأس  ُبتسبيحُ ناط ُُ،هاًم ُعُ مُ فاجتُ ُ؛هُ بتعظيمُ ُرتنُ املقُهُ ًقا

ُخضوعُ  ُُله ُُوخضوعُ ُالقلب  ُاجلوارح  ُأتمُ ُالقولُ ُوخضوعُ ]، ،ُالحوالُ ُعل

                                                 

معوا»يفُ)ع(:ُُ( أ) ُ.«بأن»يفُ)س(:ُُ)ج(ُُ.«س 

ُ.«املقرون»يفُ)ع(:ُُ)د(ُُ.«للحج»يفُ)ع(:ُُ( ب)

  (أ/30)س  

 قوهلم: آمني!

 رفع ايلدين 
 عند الركوع

 اتلكبري 
 بني األراكن

 الركوع

 املقصود من هذا الفصل

كما يف حديث 
 اعئشة
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لربُ ُوالتعظيمُ ُ[اخلضوعُ ُبيُ ُلهُيفُهذاُالذكرُ ُعُ ومج  ُ
ُلهُعنُخضوعُ ُنزيهُ والتَُُّ،هُ 

ُُاخلضوعُ ُوأنَُُّ،العبيدُ  ُُ،ُوالعظمةُ العبدُ ُوصف  ُُوصف  ُ.الرب 

ُويتضاءُ ُالعبدُ ُرُ صاغُ تُ يُ ُأنُ ُ:الركوع   ة  عبوديا  ام  وت   ُيُ ُ،ل  وُحُ مُ بحيث

ُُهُ تصاغرُ  ُُتعظيمُ ُكلَّ ُلنفس  ُويُ هُ منه ُب ُثُ ، لربُ /هُ تعظيمُ ُهُ مكانُ ُت 
ُامُاستُ وكلَُُّ،هُ  ُوىل 

ُُتعظيمُ ُهُ علُقلب ُ ُُهوُعندُ ُهُ تصاغرُ ُازدادُ ُالرب  ُُ،ُفالركوعُ هُ نفس  ُُ:للقلب  ُبالذات 

ُالقصدُ و ُ.ةُ لُ مُ كُ والتَُُّعُ بُ بالتَُُّ:،ُوللجوارح 

 ث  وي   ه  َبا  د  م  حي    له أن   ع  ش    ث م
ُهُ ورجوعُ ُهُ وانتصاب ُُه  ال  اعتد عند   ه  ي عليه ببآَئ  ن 

ُتُ ن مُ ُ،هُ ت ُئاهيُإىلُأحسنُ 
ُص  القامُ ُب 

تُ عُ مُ ُةُ 
ُثُ ويُ ُهُ ربَُُّدُ مُ حُ ها،ُفيُ ـلُ دُ 

ُهُ قُ فَُّوُ ُيُعليهُبأنُ ن 

ُ.لذلكُاخلضوعُ 

 د  ي   بني   واَستواء   اَعتدال   ِنه إىل ِقام   ه  ل  ق  ن   مث  
ُيفُخدمت ُيه  ُواقًفا كامُُهُ ،

ُعُ وهلذاُرش  ُ]ُ؛القراءةُ ُكانُيفُحالُ 
ُُنُاحلمدُ لهُمُ 

 
لهُُعُ ماُرش  ُُيُ ظ ُنُ ُواملجدُ ُوالثناء

ُ.ذلكنُمُ ُ[القراءةُ ُيفُحالُ 

ُ/العتدالُ اُوهلذا ُُذوق  ُُخاصٌّ ُ ُوحال  ُي  ُص  ُُل  ُُللقلب  ُس  ُالركوعُ ُوىُذوق 

ُركنُ هُ وحال ُ ُوهو ُكانُُ؛اءوسُوالسجودُ ُالركوعُ ُكنُ كرُ ُهُ لذات ُُمقصودُ ُ، وهلذا

ُ ُيُ ُعليهُوسلمُتعاىلُاهلُصلُاهلُرسول 
ُط ُكامُيُ ُهُ يلُ ط  ُكُ ويُ ُ،والسجودُ ُالركوعُ ُيل 

ُرُ ث 
ُفيهُمُ 

 
م،ُعليهُوسلُتعاىلُصلُاهلُهُ يُ دُ كامُذكرناهُيفُهُ ُوالتمجيدُ ُواحلمدُ ُنُالثناء

ُقيامُ وكا ُيف ُكُ يُ ُيلُ اللَُُّن
ُرُ ث 

ُمُ  ُقولُ فيه ُن   !د  م   احل  ِّب ر  ل  »:
«!د  م   احل  ِّب ر  ل 

(275)،ُ

ُ.هارُ رُ كُ يُ 

                                                 

ُسقطُمن:ُ)س(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ)ج(ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُُ( أ)

هُ »يفُ)ع(:ُُ( ب) زَّ
ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ)د(ُُ.ُ«أيًضاُع 

  (/ب13)ع  

  (/ب03)س  

 ذكر الرفع 
 من الركوع

 االعتدال
 من الركوع

 صحيح
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ُويُ ساجًدا را وي    ِب  ك  ي   له أن   ع  ش    ث م ُي ُعط ُ،
ُسجودُ  ُُهُ يف نُمُ ُعضوُ ُكلَّ

ُهُ حظَُُّهُ أعضائُ 
ُالعبوديَُّمُ  ن

ُفيُ ُ:ةُ  ُدُ يُ ُبيُ ُبالرضُ ُهُ ناصيتُ ُعُ ض  ربُ ُي 
ُويُ هُ  ،ُ ُعُ ض 

ُ ُفيهُأرشف  ُوالسيَُُّ،بالرضُ ُ-ُهُ وهوُوجهُ ُ-ُما ُامُعلُالرت  ُبيُ فُ عُ مُ ُ،اب  ُله ًُرا

ُدُ يُ  سيُ ُي 
ُُ،هُ راغاًمُلهُأنفُ ُ،هُ دُ  ُا،ُخهُ لعظمت ًَُُّلُلُ ذُ تُ ،ُمُ هُ وجوارح ُُهُ ًعاُلهُقلبُ خاض  ًعاُض 

ُزَُّلعُ 
ُمُ ُ،هُ ت  تُ س 

يُ دُ يُ ُبيُ ُينًاكُ 
ُذُ ،ُأُ هُ  ُُلَّ

 
ُكُ أُ وُيشء لربُ ُهُ ّس  

ُمُ ُ،تعاىلُهُ  ًحاُلهُبعلوُ بُ س 
ُهُ 

ُأعظمُ  ُصارُ هوُهُ سفول ُُيف ُقد ،ُ اسمُ ُيهُ عال ُأُ ُت 
ُذُ ُهُ لُ ساف ُل ُُةًُيُ وُ  ُُال  ُوخ  وًعاُض 

ُقدُطابُ وُ،ساًراوانكُ  ُُهُ قلبُ /ق  ُهُ جسمُ ُحال  ُُدُ جُ ،ُفس  ُُالقلب  ،ُوقدُالوجهُ ُدُ جُ كامُس 

ُ ُأنفُ ُدُ جُ س  ُتاهُ بُ كُ ورُ ُداهُ ويُ ُهُ معه
َُّلهُ ج ُورُ  ُأنُ ُعُ ورش  ُ، يُ ُله

ُقُ  يُ ذُ خُ فُ ُلَّ
يُ عنُساقُ ُهُ 

،ُهُ 

ُفُ ُهُ ن طُ وبُ  يُ ذُ خُ عن
ُوعُ هُ  ،ُ يُ دُ ض 

ُجنبُ ُهُ  يُ عن
ُأُ ليُ ُ؛هُ  ُُذُ خ  ُُكل 

 
ُحظَُُّجزء ُهُ منه

نُمُ 

ُ ُ،اخلضوعُ  والُي 
ُمُ  ُُل  ُ.هُبعًضابعض 

ُُيكونُ ُأنُ ُبهُيفُهذهُاحلالُ ُرُ فأح ُ إىلُربُ ُأقرب 
ُ!نُالحوالُ هاُمُ منهُيفُغيُ ُهُ 

  د  ب  الع   ون  ك  ا ي  ِ   ب  ر  ق  أ  »:ُُُقالُالنبي ُكام
 بِ َ   ن  ِ 

 .(276)«د  اج  س   و  ه  و   ه 

ُسجودُ ـمَُّـول ُكان ُُا هذاُُةُ استدامُ ُهُ ن كُ مُ أُ ُهُ لرب ُُالتامَُُّهُ خضوعُ ُالقلب 

ُُإىلُيومُ ُالسجودُ 
 
ُُكامُقيلُلبعضُ ،ُهاللقاء ُُدُ جُ س ُهلُيُ »ُ:السلف  ؟ُقال:ُالقلب 

ُإ ُُعُ فُ رُ الُيُ ُسجدةًُُ!واهلُي  ُ.(277)«ىُاهل قُ لُ ىُيُ منهاُحتَُُّهُ رأس 

                                                 

ُ،ُولعلهُتكرارُللجملةُنفسهاُالتالية.ُ«راغاًمُلهُأنفهُخاضًعاُلهُقلبهُسيده»بعدهاُيفُ)س(:ُُ( أ)

ُُُُ.«لقربه»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُُُ،ُولعلهُتصحيف.«مسكينًا»يفُ)ع(:ُُ( ج)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( د)

ُ.«لقاء»يفُ)س(:ُُُ(ه)

  (أ/33)س  

 السجود

 مسلم

أقف عليه إال عند لم 
 نف وشيخهاملص
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ُ ـا ُبُ ولـمَّ
ُيُ ن 

ُالقراءةُ علُخسُ ُالصَّلةُ ُت  ُ،والسجودُ ُ،والركوعُ ُ،والقيامُ ُ،:

ُُ-ُوالذكرُ  ُيُ مُ س  ُُباسمُ ُت  ُ:نُهذهُاخلمسُ مُ ُواحدُ ُكل 

 ُ ُيُ مُ فس  اُت  ًِ ُُهُ كقول ُُ،قيا ُوقول ُ﴾[پ پ]ٻ ٻ  ﴿تعاىل: :ُتعاىلُهُ ،

ُ.﴾پ پ پ ﴿

 ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿:ُتعاىلُهُ كقول ُ،ُقراءةً و﴾.ُ

 ُُهُ كقول ُُ،وَكوًعا ُوقول ُ﴾ں ڻ ڻ  ﴿تعاىل: ُهُ ، مئ ىئ يئ ﴿:

ُ.﴾جب حب خب 

 ُهُ ،ُوقول ُ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿:ُتعاىلُهُ كقول ُُ،وسجوًدا:

ُ.﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ  ﴿

   ڀ ڀ/ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿:ُهُ كقول ُُ،ًراك  وذ﴾ُ،

ُُ.﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ﴿:ُتعاىلُهُ وقول ُ

ُوأرش ُالسجودُ أفعاهلُ ُف  ُا ُالقراءةُ أذكارُ ُ،ُوأرشف  ُُ،ها ُلُ نزُ أُ ُسورةُ ُوأول  ُت 

ُالنبي ُ ُوسلمُعل ُعليه ُاهل ُحُ ت ُافتُ /صل ُت 
ُُبالقراءةُ  ُمُ ت ُوخ  ُت 

ُ،بالسجودُ 

ُووُ  ُعُ ض 
ُ.هاُسجودُ وآخرُ ُاُقراءةُ أوهلُ ُ:علُذلكُالركعةُ ُت 

 ت  ع  وي   ه  َأس   ع  ف  ر  ي   له أن   ع  ش    ث م
ُولجالًسا ل  د  ُاجلـمَُّـ، ُكانُهذا ُا ُلوس 

ُبسجودُ  تُ ن فيُ ُ،هبعدُ ُوسجودُ ُ،هقبلُ ُسجودُ ُ:ينُ حمفوًفا
ُقُ  ُث مُ،إليهُنُالسجودُ مُ ُل 

ُُ،لهُشأنُ ُكانُ-منهُإىلُالسجودُ  ُيُ ُاهلُُفكانُرسول 
ُ،السجودُ ُبقدرُ ُهُ يلُ ط 

ُتُ يُ و َّ فيهُإىلُربُ ُعُ ض 
ُويُ ُهُ  غُ تُ س 

هُ وعافيتُ ُهُ زقُ ورُهُ وهدايتُ ُهُ رمحتُ ُهُ سألُ ويُ ُ،هُ رُ فُ 
(278). 

                                                 
ُ.«وكان»يفُ)ع(:ُُ)ج(ُُ)ع(.ُُاللفظُالكريمُخلتُمنه:ُ( أ)

ُ.«االعتدال»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (أ/16)ع  

  (/ب33)س  

 اجللوس 
 السجدتنيبني 

 أسماء الصالة

 [4]املزمل: 

  [448]ابلقرة: 

  [18]اإلرساء: 

  [04]ابلقرة: 

  [08]املرسالت: 

  [58]احلجر: 

  [75]العلق: 

  [5]اجلمعة: 
  [5]املنافقون: 

كما يف حديث 
 ابن عباس
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ُ ُُولهُذوق  ُُخاصٌّ ُُوحال  ُُغيُ ُللقلب  يفُهذاُُفالعبدُ ُ:هُ وحال ُُالسجودُ ُذوق 
ُتثَُُّالقعودُ  ُقد ُبيُ ُل  ُدُ يُ ُجاثًيا ربُ ُي 

لُ مُ ُ،هُ 
ُقُ  ُنفس  يُ دُ يُ ُبيُ ُهُ ًيا

ُمُ هُ  ،
ُمَُّعتذُ  ُإليه اًُرا

ُأنُ ناهُ ج ُ ُإليه ُراغًبا غُ يُ ُ،
ُويُ ُرُ فُ  ُ رُ له ُمُ ُ،هُ مح  عُ تُ س 

ُعلدُ  ًُُيا المَُُّهُ نفس 
ُُارةُ 

 
،ُبالسوء

ُ دُ عُ يفُهذهُالقُ ُاالستغفارُ ُرُ رُ كُ يُ ُُوكانُالنبي 
(279ق)ةُ 

ُإىلُاهلُةُ غبرَُّالُرُ ث ُكُ ،ُويُ 

ُ.فيهاُتعاىل

ُثُ فمُ  ُُل  ُنفس  ُُغريمُ ُبمنزلةُ ُك  ُُ،اهلُعليهُحق  ُماطُ ُوالغريمُ ُ،بهُوأنتُكفيل  ُل 

ُ ُُ،عُ ادُ خم  ُُوالغريمُ ُ،بالكفالةُ ُوأنتُمطلوب  ُُمطلوب  ُ،ُفأنتُتُ باحلق  عُ تُ س 
يُعليهُدُ 

ُىُتُ حتَُّ ُرُ خُ تُ س  ُمُ ماُعليهُُج  ُلَُّخُ تُ لتُ ُ؛نُاحلق  ُص 
ُنُاملطالبةُ مُ  ُُ،ُوالقلب  ُالنفسُ ُرشيك 

ُُ[يفُاخليُ ] ُُ،والرش  ُُوالثواب  ُواحلمدُ والعقاب  ُوالذمُ ُ، ُوالنفس  ُمُ ُ، اُنُشأهن 

ُاإل ُُباق  ُرُ مُ ُواخلروج  ُن العبوديَُُّق 
ُُوتضييعُ ُةُ  ُقُ اهلُحقوق  ُلُ بُ ُالتي ُوالقلب  ُها،

ُوُ قُ ُهاُإنُ رشيكُ  ُُي  ُوُ إنُقُ ُهُ وأسيُ ُهُ ها،ُوهيُرشيكُ وأسيُ ُاسلطاهن  ُ.هُ سلطانُ ُي 

ُعُ فرش  ُ
ُرُ ُللعبدُ  ُُعُ فُ إذا ُهُ رأس 

ُ ُأنُ ُنُالسجودُ مُ  ُدُ يُ ُبيُ ُوُ ثُ ي  ًياُ/اهلُي  د  ت ع  س  م 

ُ ،ُمُ هُ علُنفس 
ُ:اُكانُمنها،ُراغًباُإليههُمًَُّراُإىلُربُ عتذُ 

ُُ ُُُُ.هُ محُ رُ يُ أن 

ُ ُغُ وي
ُُُُ.لهُرُ فُ 

ُ ُ وي 
ُ.هُ يُ دُ 

ُ. ه  ق  ز  ر  ُوي 

ُ. عافي ه  ُوي 

                                                 

ُ.«رغبته»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«باخلي»يفُ)ع(:ُُ( ب)

  (أ/36)س  

 كما يف حديث حذيفة
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ُُالعبدُ ُفإنَُُّ؛الدنيا واآلخرة   خّي   هي مجاع   وهذه المس   ُحم  ُبلُمضطرٌُُّتاج 

ُوُهُ مصاحلُ ُإىلُحتصيلُ  ُودفعُ اآلخرةُ ُيفُالدنيا ُواآلخرةُ ُضارُ املُ ُ، ُ،عنهُيفُالدنيا

ُُ:اُالدعاءُ هاُهذن وقدُتضمَُّ

  الرزق   فإنا:ُ ُ ي 
ُلُ  ُُب  ُُُ.دنياهُلهُمصالح 

   هاضارَُّمُ ُعنهُعُ فُ دُ تُ ُ:والعافية.ُُ

   واهلداية:ُ ُ ُلُ جت  ُُب  ُأُ ُلهُمصالح  ُُ./هُ ارخ 

 ها.والغفرة ُعنهُمضارَّ ف ع  د  ُُ :ُت 

   حة .والرا ه  ُذلكُكلَّ ع  م  ُ:ُجت  

ُىفُ تُ كُ الُيُ ،ُوًدا كم كانساج   ود  ع  ي   له أن   ع  وش   
ُيفُالركعةُ ُواحدةُ ُمنهُبسجدةُ 

ُفُ كامُاكتُ  ُبركوعُ ُي  ُحتَُّمُ ُهُ وموقعُ ُهُ ورشف ُُالسجودُ ُلفضلُ ُ؛واحدُ ُمنه هُىُإنَُّنُاهل،

ُ ُدُ ،ُوهوُأُ (280ق)دُ وهوُساجُ ُهُ إىلُعبدُ ُماُيكونُ ُأقرب  ُخ  يفُالعبوديَُُّل 
ُر ُعُ وأُ ُةُ  فيهاُُق 

وهلذاُج ُُ؛هُ نُغيُ مُ 
ُعُ  يُ دُ يُ ُبيُ ُهُكاملقدمةُ ماُقبلُ وُ،الركعةُ ُخاتةُ ُل 

ُ.هُ 

ُهُ فمحلُ 
ُُنُالصَّلةُ مُ  ُُحمل  ُقبلُ الزيارةُ ُطواف  ُوما ُمُ ، ُه ُهُ وتوابعُ ُنُالتعريف 

ُ يُ دُ يُ ُبيُ ُمقدمات 
ُ،ُوكامُأنَُّهُ  نُربُ مُ ُالعبدُ ُماُيكونُ ُهُأقرب 

فكذلكُُوهوُساجدُ ُهُ 

ُ ُماُيكونُمنهُيفُاملُ ُأقرب  ُناس  ُُك  ُُ؛وهوُطائف  ُقالُبعض  نـل ُُابةُ الصحُوهلذا ُم 

ُقُ تُ أُ »نُالدنيا:ُمُ ُبأمرُ ُهُ يفُطواف ُُهُ مُ كلَُّ ُهذاُونحنُنُ ُول  ُ.(281)«ناهلُيفُطواف ُااءىُرت 

ُُ-ُوهلذا ج ُُ-ُعلمأواهل
ُعُ  ُُالركوعُ ُل  ُوانتقااًلُُالسجودُ ُقبل  نُمُ ُتدرًيا

ُ
 
ُإىلُماُهوُأعلُمنه.ُاليشء

                                                 
ُ.«وأعرف»يفُ)ع(:ُُ(ج)ُُخلتُمنها:ُ)س(.ُ(ب)ُ.«يف»بعدهاُيفُ)س(:ُُ( أ)

  (ب/16)ع  

 السجود اثلاين

 كما يف حديث 
 أيب هريرة

 قول عمر بن اخلطاب
  الزبري  عروة بنل



 
 

049 
 موازنة بني ذوق السماع وذوق الصالة

ُاُإذُهيُغذاءُ ُ؛واَلقوال   هذه اَلفعال   له تكرير   ع  وش    ُُلقلب  التيُُوالروح 

تكريرُ /ّبا،ُفكانُإالهلامُُوامُ الُقُ 
ُىُيُ حتَُُّالكلُ ُتكريرُ ُهاُبمنزلةُ  ُعُ بُ ش  ُ،ُوالرش   ُب 

ُتُ ىوُ رُ يُ ُحتَّى ُفلو ُناوُ ، ُكانتُالطعامُ ُهعنُوأقلعُ ُواحدةًُُلقمةًُُاجلائعُ ُل  ُماذا ،

ُُ؟!يُعنهن ُغُ تُ  ُُوهلذاُقالُبعض  ُ»:ُالسلف  ُالذيُيُ ُمثل  مُ طُ ُوالُيُ صل 
ُهُ يفُصَّلت ُُنُ ئُ 

ُقُ ُاجلائعُ ُكمثلُ  ُطعامُ ُمُ دُ إذا ُفتُ ُإليه ُلقمةًُُناول  ُلقمتُ ُمنه ُتُ ُ،يُ أو يُن ُغُ ماذا

ُ؟!(282)«عنه

ُُويفُإعادةُ ُهذا نُالعبوديَُّمُ ُأوُفعلُ ُقولُ ُكل 
ُرُ والقُ ُةُ  ُالثانيةُ ُ،ُوتنزيلُ ب 

ُوُ علُال ُُالشكرُ ُمنزلةُ  ُُقوةُ وُ،وإقبالُ ُ،منها،ُومعرفةُ ُمزيدُ ُ،ُوحصولُ ىل  ،ُقلب 

ُ رُ دُ ُوزوالُ ُ،صدرُ ُوانرشاح 
ُُنُ  ُُووسخ  ُغُ ُبمنزلةُ ُعنُالقلب  ُُلُ س  ُبعدُ ُةًُمرَُُّالثوب 

مرَُّ
ُ.ةُ 

ُحُ  ُ ُةُ مُ كُ فهذه ُّب  ُالتي ُرُ اهل
ُُت  ُُالعقول  ُخ  ُلَُّودُ ُهُ وأمرُ ُهُ قُ لُ يف ُكاملُ ُت  ُعل

 .هُ ولطفُ ُهُ رمحت ُ

 له اللوس   ع  ِنها ش    اَنرصاف   إَ ها ول يبق  ل  وأكم   ه   صَّلت  ض  فلم ق  

 َبِ  ي  د  ي   بني  
ُمُ ُ،ه  ُعليه ُتُ ُات  التحيا  بأفضل  ثنًيا ُال ُالتي ُلُ ص  ُتُ ُإالُح  ُوال ُل ُله، ُيق 

ُ.هُ بغيُ 

ُُُُ:خبُمقدم،ُوماُبعدهُمعطوفُعلُقولهُ«ُويفُإعادةُكلُقولُأوُفعلُمنُالعبوديةُوالقرب...»قوله

ُعليهُالسياقُ،ُ«منُالعبودية» ُُ.ُ،ُأوُنحوه«ماُفيه»،ُوتقديره:ُولعلُمبتدأهُحمذوفُدلَّ

                                                 
ُوفيهُنظر.«.ُعن»وصوّباُحمققُ)ِ.ُاملجمع(ُإىل:ُكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُولهُوجه،ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

ُ.«والتقرب»يفُ)ع(:ُُ( ج)

  (/ب36)س  

تكرار هذه 
 األفعال واألقوال

التشهد األخري 
 واجللوس هل

لم أقف عليه، 
 وروي معناه مرفواع
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ُ ُأنُ ُامللوكُ ُاُكانُعادةُ ـمَُّـول ُالتحيَُُّواُبأنواعُ يَُّي  ُ،والقوالُ ُنُالفعالُ مُ ُات 

ُُللخضوعُ ُةُ ن املتضمُ 
 
ُُوالثناء ُُوطلب 

 
ُلُ املُ ُودوامُ ُالبقاء ُمُ ك  ُفمنهم ،ُ ُي  ىُيَُّن

ُمُ بالسجودُ  ُومنهم ،ُ ُي  ُيَُّن
 
ُبالثناء ُمُ عليهُى ُومنهم ،ُ ُي  ُيَُّن ُبطلب  ُُى

 
ُالبقاء

ُ له،ُومنهمُمُ ُوالدوامُ  ُلُ فكانُاملُ ُ-ُهكلُ /لهُذلكُعُ مُ نُي  ُُك  ُأُ ُاحلق  ُوُ سبحانه ُىل 

ُبالتحيَُّ ُمُ كلُ ُات  ُمجيعُ ها ُُن ُباحلقيقةُ ُهُ قُ لُ خ  ُله ُفُ ُ؛وهي ُوهلذا ُّس  
ُالتحيَُُّت  ُات 

ُلُ باملُ  ُوفُ ك  ،ُ ُّس   ُُت 
 
ُذكرتُ وحقيقتُ ُ،وامُ والدَُُّبالبقاء ُما ُيَُّحتُ:وهيُهُ ها ُلُ املُ ُات  ،ُك 

ُلُ فاملُ  ُُك  ُوُ أُ ُاملبيُ ُاحلق  ُُّبا.ىل 

ُ ُُحتيةُ ُفكل  ىُّباُمُ يَُّي 
ُلُ  ُُنُسجودُ مُ ُك 

 
ُُأوُثناء

 
ُ؛تعاىلفهيُهلُُودوامُ ُأوُبقاء

ُُفةًُمعرَُُّىُّباُجمموعةًُتُ وهلذاُأُ  ُ.العمومُ ُإرادةُ ُمُ بالَّلَّ

ُ »ُوهيُمجعُ  ُ«ةيَُّحت  ُوهي ُمُ ُ«ةلُ عُ فُ تُ »، ُوأُ «احلياة»ن ُصلُ ، ُ »ها ُ/بوزنُ«ةيُ يُ حت 

دُ أُ ُث مُ،«ةمُ رُ كُ تُ »
ُ لُ ثُ امل ُُأحدُ ُمُ غُ  ُفصارُ ُيفُاآلخرُ ُي  »ُت 

 ُ ُ.«ةيَُّحت 

ُأصلُ ف ُكان ُمُ إذا ُها ُُ«احلياة»ن ُُواملطلوب  ُّبا ُي  ُدوامُ ُىيَُّملن ،ُاحلياةُ ُّبا
ُمللوكُ  ُيقولون ُاحلياةُ ُ:مهُ وكانوا ُاحلياةُ ُ،الباقيةُ ُلك ُةُ الدائمُولك ،ُ مُهُ وبعض 

ُُعرشةُ ُ:يقول ُواشتُ سنةُ ُآالف  ،ُ ُامُ أيَُُّاهل ُمُ أداُ:منهاُقَّ ُوأُ ك  ،ُ ،ُكُ قاءُ بُ ُاهل ُطال 

ُلُ واملُ ُاحلياةُ ُبهُدوامُ ُرادُ ذلكُماُيُ ُونحوُ  ُُإالالُينبغيُُذلكفُ-ُك  الذيُُللحي 

ُ وللمُ ُالُيموت 
ُلُ  ُالذيُكُ ُك  ُلُ مُ ُل 

ُُك  ُ غُ ُزائل  لُ مُ ُي 
ُ.هُ كُ 

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

ُ«.أداة»كذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوهوُمتجه،ُوقرأهاُحمققُ)ِ.ُاملجمع(ُخطأ:ُُ( ب)

إذاُف»،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب؛ُلتكونُجواباُللرشُِوماُعطفُعليه:ُ«وذلك»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( ج)

ُاحلياة يَّىُّباُدوام  وقدُ«.ُ...ُفذلكُالُينبغيُإالُللحي...ُكانُأصل هاُمنُاحلياةُواملطلوبُّباُملنُي 

بُحمققُ)ِ.ُاملجمع(ُ  ؛ُلتكونُهيُجوابُالرشِ.ُوفيهُنظر.«فاملطلوب»إىلُ«ُواملطلوب»صوَّ

  (أ/11)ع  

  (أ/31)س  

«اتلحيات»  
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 ع   ث م
ُُعُ اجلمُبلفظُ ُعليها الصلوات   ف  ط  ُليُ ُ؛والتعريف  ُمُ ش  ُُل  ُأُ ُكلَّ ُلُ طُ ما ُق 

ُلفظُ  ُهلُالصَّلةُ ُعليه ُفكلها ُوعموًما، ُُ،تعاىلُخصوًصا ُ،لهُإالُنبغيتُ ال

ُفالتحيَُّ ُلُ لهُمُ ُات  ُواستحقاًقا،ُفالتحيَُُّةًُلهُعبوديًَُُّكا،ُوالصلوات  له،ُُإالُالُتكونُ ُات 

ُ ُ.لهُإالنبغيُالُتُ ُوالصلوات 

 ع   ث م
ُناوُ تُ كذلك،ُوهذاُيُ ُبات  عليها الطيِ  ف  ط  ُينُ أمرُ ُل  ُُ،:ُالوصف  ُ:وامللك 

ِا  - ُهُسبحانهُطيُ فإنَُُّا الوصف  فأ ُطيُ ُهُ ،ُوكَّلمُ ب  ُطيُ ُهُ كلُ ُهُ ،ُوفعلُ ب  ،ُب 

ُوالُيُ  ُمنهُإالُالطيُ ُرُ دُ ص  ُ.ب 

ُالطيُ ُإالإليهُُدُ صعُ ،ُوالُيُ ب  إليه إَ الطيِ  ضاف  وَ ي   - ُ.ب 

ُفالطيُ  ُوفعًَّلُُبات  ُوصًفا ُبةًُونسُوقواًلُُله ُوكل  ُطيُ ُ، ُُب  إليه،ُُمضاف 

ُ ُُوكل  ُطيُ ُمضاف  ُإليه ُب  ُالكلامت  ُفله ،ُُ ُُالطيبات  ُالطيُ ُوالفعال  ُبات  ُوكل  ،ُ

ُ يُ ب ُن ك:ُإليهُمضاف 
بُ وعُ ُ،هُ 

ورُ ُ،هُ دُ 
ُفهيُطيُ ُ-ُهُ ت ُوجنَُّ،هُ قت ُاونُ،هُ وحُ  ُ.بات 

ُفمُ  ُوأيًضا ُعاين  ُالطيُ ُُالكلامت  ُوحدُ ُبات  ُُفإنَُُّ؛هُ هل ُالطيُ ُالكلامت  ُبات 

فهذهُ،ُهُ وأوصاف ُُهُ عليهُبآالئُ ُوالثناءُ ُهُ وتجيدُ ُهُ وتكبيُ ُهُ وحتميدُ ُهُ تسبيحُ ُنُ تتضمَُّ

ُ ُالطيُ ُالكلامت  ُالُيُ ُهُ يهاُلهُوحدُ عليهُّباُومعان ُُيثن ُنُ التيُُبات  ،ُهُ فيهاُغيُ ُهُ كُ رش  

ُك ُ»ـ: ُبحانُ س  ُمَُّاللهُ ُك 
ُاسمُ ُكُ بارُ وتُ ُ،كُ وبحمدُ  ُج ُُك  ُكُ دُ وتعاىل ُإلهُ ، ُوال

(283ق)«كُ غيُ 
ُ»ُ:،ُونحوُ  ،ُ(284)«أكبُ ُواهل ُ،إالُاهل ُوالُإلهُ ُ،هلُواحلمدُ ُ،اهلُبحانُ س 

ُ»ُ:ونحوُ  ُُ،هُ اهلُوبحمدُ ُبحانُ س  ُ.(285)«/اهلُالعظيمُ ُبحانُ س 

ُ ُطيُ ُفكل  ُومنهُوإليه،ُوهوُطيُ /هفلهُوعندُ ُب  ُبُ قُ الُيُ ُب  ًُبا،ُوهوُإلهُ إالُطيُ ُل 

ُون.بُ همُالطيُ ُهُ كرامت ُُيفُدارُ ُهُ وجيانُ ُ،يُ ب ُالطيُ 

                                                 
كب ي ت ُ»يفُ)س(:ُُ(ب)ُُُُ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«ينبغي»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( أ)

 .«يثنى»يفُ)س(:ُُ(ج).ُُُُُُُُُ«هُ 

  (/ب11)ع  

  (/ب31)س  

«الصلوات»  

«الطيبات»  

 كما يف حديث سمرة

 كما يف حديث أيب 
 سعيد وغريه

 كما يف حديث أيب هريرة
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ُُ ُُأطيب  ُ:وهيُ!تعاىلُنبغيُإالُهلكيفُالُتُ ُ-ُالقرآنُ ُبعدُ ُ-ُالكلامت 

ُ ُُ،أكبُ ُواهل ُ،إالُاهل ُوالُإلهُ ُ،هلُواحلمدُ ُ،اهلُبحانُ س  ُ:باهلُإالُةُ والُقوَُُّوالُحول 

  ُُهُ تنزيُ ُنُ تتضمَُُّ:«اهلل سبحان  » فإنا ُكل  ُُنقصُ ُعن ُُوعيب  ُوس 
 
،ُوء

ُُيُ املخلوقُ ُخصائصُ ُ[عن]و ُ.مهُ هُ بُ وش 

 «  ُُنُ تتضمَُُّ:«هلل واحلمد ُُإثبات  ُعلُأتمُ ُ،ووصًفاُوفعًَّلُُلهُقواًلُُكاملُ ُكل 

ُ.وأبًداُهاُأزاًلُوأكملُ ُهُ الوجو

 «  باإلهليَُُّهُ انفرادُ ُنُ تتضمَُُّ:«إَ اهلل  وَ إله
ُةُ  ُُوأنَُّ، ُُمعبودُ ُكلَّ ُواهُ س 

ُف ُوأنَُّباطل  ُُاإللهُ ُهُ هُوحدُ ، ُمُ وأنَُُّ،احلق  ُهُ غيُ ُهُ نُتألَُّه
نُمُ ُفهوُبمنزلةُ 

 ُ ُبيًتاُمُ ُذُ اتَّ ُُنُبيوت  ُ.هن كُ س ُيُإليهُويُ أوُ يُ ُالعنكبوت 

 « ُأكبُ أنَُُّنُ تتضمَُُّ:«أكب   واهلل ُمُ ُه ُُنُكل 
 
ُُ،يشء ُ،وأعزُ ُ،وأعظمُ ُ،وأجل 

ُ.وأحكمُ ُ،وأعلمُ ُ،وأقدرُ ُ،ىوأقوُ 

 .هُهي ومعانيها إال هلل وحدَ حُلُصْال تَ الطيباتُ فهذه الكلماتُ

ُُاحلمدُ ُمُ دُ قُ تُ ُبعدُ ُىف  اهلل الذين اصط   عّل عباد   م  لِ س  ي   له أن   ع  ش    ث م
 
ُوالثناء

ُ،ُفطابُ هُ عليهُبامُهوُأهلُ  ُ،﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴿:ُهُ ذلكُقولُ ُق 

ُوكأنَُّ ُُهذاُحتيةُ ُله،ُوأيًضاُفإنَُُّهُامتثال  ُعُ فرش  ُُاملخلوق  حتيَُُّبعدُ ُت 
ُاخلال ُُةُ  ُمُ دُ وقُ ُ،ق 

ُالتحيةُ  ُوُ أُ ُيفُهذه ُىل  ُُُاخللق  ُالنبي ُّبا، ُوسلمتعاىلُصلُاهلُُوهو الذيُُ،عليه

ُنالُ  يُ دُ علُيُ ُهُ أمتُ ُت 
ُُهُ  هُ بعدُ ُهُ ،ُوعلُنفس ُخيُ ُكلَّ

 ُيُ اهلُالصاحلُ ُعبادُ ُ،ُوعلُسائر،ُ

ُُُُأي:ُيسلمُعلُنفسهُبعدُالسَّلمُعلُالنبي.ُُ

                                                 
ُُ.«يده»يفُ)س(:ُُ(ج)ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُُ( أ)

 كذاُيفُ)ع(ُو)س(ُبدخولُالفاءُعلُاخلب،ُويكثرُعندُاملصنف.ُ( ب)

السالم ىلع عباد 
 اهلل اذلين اصطىف

 تأمل!

  [35]انلمل:  
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ُوأُ  ُخ  ُص  ُالتحيَُّهم ّبذه
ُالنبياءُ ُةُ  ُُث م، عليهُتعاىلُاهلُصلُاهلُُرسولُ ُأصحاب 

ُهاُلُ وسلم،ُمعُعمومُ  ُُهلُعبدُ ُكل  ُُيفُالرضُ ُصالح 
 
ُ.والسامء

 س  والت   ة  التحيا /هذه ر  ك  ذ   له بعد   ع  ش    ث م
ن يست   يم  ل   ِ  س  الت   ق  ح  عّل 

 يم  ل 

ا ًِ ُيُ ن ُالتيُبُ ُاحلِق  شهادة   د  ه  ش  ي   ن  أ :خصوًصا وعمو ُعليهاُالصَّلةُ ُت  ُ،ُوهيُحقٌّ

عليهُالصَّلةُُاهلُلرسولُ ُشهادةُ الهاُوهيُبقرينت ُُإالُهُ عُ فُ ن الُتُ وُ،هانُحقوقُ مُ 

بالرُ ُوالسَّلم
ُ.سالةُ 

ُ ُمُ ت ُوخ  ُالصَّلةُ ُت  ُمسعودُ ُاهلُبنُ ُكامُقالُعبدُ ُّبا :«ُ ُقلت  ُفقدُذلكُفإذا

ُ ُُفإنُ ُ؛كصَّلتُ ُقضيت  ُُوإنُ ُ،مُ فقُ ُتقومُ ُأنُ ُشئت  ُ.(286)«دُ فاقعُ ُدُ عُ قُ تُ ُأنُ ُشئت 

ُأنُ  ُإما ُ ُوهذا ُمُ ي  ُُل 
 
ُقضاء ُيقولُ ُحقيقةًُُالصَّلةُ ُعل ُعلُالكوفيُ ُهُ كام ُأو ون،

ُُهُ كامُيقولُ ُهُ هاُومشارفت ُانقضائُ ُمقاربةُ  ُ.(287)هموغيُ ُاحلجازُ ُأهل 

ج ُ/ينُ وعلُالتقديرُ 
ُلُ عُ  ُُشهادةُ ُت  ُتكونُ ُنُ أُعُ كامُرش  ُُ،الصَّلةُ ُخاتةُ ُاحلق 

ُدُ ُ«اهل ُإالُالُإلهُ »ُهُ كَّلمُ ُنُكانُآخر ُمُ ف، احلياةُ ُخاتةُ  ُخ  ُه،ُوكذلك(288)ةُ اجلنَُّل 

ُللمُ ُعُ رش  ُ ُ ُأنُ ُئ ُتوض  ُي 
ُوُ ُمُ ت  ُ.(289ق)يُ بالشهادتُ ُهُ وءُ ض 

ـل ث م  أ   ه   صَّلت  ض  ا ق  ـما
ُورش  ُه  حاجت   ل  سأ  ي   له أن   ن  ذ  ُأنُ ُعُ ، ُوُ تُ يُ ُله ُسَّ ُل 

ُُهاُبالصَّلةُ قبلُ  ُُ؛علُالنبي  فإهنَّ
ُدُ يُ ُبيُ ُالوسائلُ ُنُأعظمُ اُمُ  ُُي 

 
ُكامُيفُُ،الدعاء

يُ بُ عُ ُبنُ ُةُ لُ اضعنُفُ ُالسننُ 
ُُأنَُُّدُ  ُوسلمُقال:ُُتعاىلُاهلُصلُاهلُرسول  ُعليه

                                                 
ُُ)ع(.ُُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ( أ)

ُ.«شهادةُ »يفُ)س(:ُُُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

ُ.«ولذلك»يفُ)ع(:ُُ(ه)ُاب.ولعلُاملثبتُهوُالصوُ،ُ«فجعلت»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( د)

  (أ/18)ع  

  (أ/38)س  

 شهادة احلق

الصالة ىلع انليب 
 وسؤال حاجته

كما يف حديث 
 معاذ بن جبل

يف حديث كما 
 عمر بن اخلطاب
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 م  ح  ب   أ  د  ب  ي  ل  ف   م  ك  د  ح  أ   اع  ا د  ذ  إ  »
 ي  ل  ع   اء  ن  الثا اهلل و   د 

َ  ّل  ع   ِل ص  ي  ل   ث م ،ه   و  س   
 ث م ،ه  ل 

«ه  ت  اج  ح   ل  أ  يس  ل  
ُفجاءُ ُ.(290) ُالتحيَُُّت  ُ:علُذلكُات 

   عليهُاهلُوالثناءُ ُمحدُ ُ:اأوهل.ُ

 هُ علُرسول ُُالصَّلةُ ُ:ث م.ُ

 الصَّلةُ ُآخرُ ُالدعاءُ ُ:ث م.ُ

ُب ُالنَُّنُ ذُ وأُ ُ ُوالسَّلمُي  ُالصَّلة ُللمُ ُعليه ُأنُ ُالصَّلةُ ُُبعدُ صل  ُ تُ يُ ُعليه ُخيَّ
ُمُ 

 
ُ.(291)إليهُهُ أعجبُ ُنُالدعاء

ُُعُ ونظيُهذاُماُرش  ُ ملنُس 
ُ:املؤذنُ ُعُ مُ 

ُ ُُُأن ُُيقول  ُ.(292)كامُيقول 

ُ ُُُوأن ُيقول  َ   ت  ي  ض  َ  »: ا و  باهلل    م  َّل  س  ال  ب  ب 
 ما ح  م  ب  نًا و  ي  د 

 د 

ًَ س  َ    .(293)«و

ُ ُُيُ ُنُ وأ ُأُ س  ُاملقامُ ُهُ ثُ عُ بُ يُ ُوأنُ ُ،والفضيلةُ ُالوسيلةُ ُهُ لرسول ُُتعاىلُاهل ُل 

ُ.(294)/حمودُ امل

ُُيُ ُث م ُ.(295)ُعليهصل 

ُُيُ ُث م ُأُ س  هُ تُ حاج ُُل 
ُ.(296ع)

ُعنها.ُنبغيُالغفلةُ الُيُ ُاملؤذنُ ُيفُإجابةُ ُسنن   فهذه خس  

                                                 
ُ،ُوبهُروايةُابنُخزيمةُواحلاكمُوغيها.«و»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُليُ »يفُ)س(:ُُ( ب) ُس  ُ،ُواملثبتُمنُ)ع(،ُوكَّلهاُالُروايةُبه،ُوانظرُالتخريج.«ل 

ُ،ُوبهُرواية.«صلُاهلُعليهُوسلم»بعدهاُيفُ)س(:ُُ( ج)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( د)

  (/ب38)س  

 سنن إجابة املؤذن

 صحيح

 مسلم

 متفق عليه

 متفق عليه

 ابلخاري

 مسلم
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ُ ُهاُولبُ وروح ُُالصَّلةُ ُوس  ُيَُّلُ بكُ ُتعاىلُعلُاهلُالعبدُ ُهاُهوُإقبال 
هُ،ُفكامُأنَُّهُ ت 

ُِص  ُيُ ُأنُ ُلهُنبغيالُيُ  ُهُ وجهُ ُف 
لُ بُ عنُقُ 

ُوشاماًلُُةُ  ُفكذلكُالُيُ اهلُيمينًا ُنبغي،

ُِص  ُيُ ُأنُ ُله عنُربُ ُهُ قلبُ ُف 
ُ:هُ إىلُغيُ ُهُ 

   هُ وبدن ُُهُ وجهُ ُةُ لُ بُ قُ ُ:اهلل التي هي بيت   فالكعبة.ُ

   قلب ُُةُ لُ بُ هوُقُ ُ:تباَك وتعاىل البيت   وَب
ُ.هُ وروحُ ُهُ 

ُ ُإُيكونُ ُهُ يفُصَّلت ُُتعاىلُعلُاهلُالعبدُ ُإقبالُ ُوعلُحسب  ُتعاىلاهلُُقبال 

ُرُ عُ عليه،ُوإذاُأُ  ُرُ عُ أُ ]ُض  ُُ.عنهُ[اهل ُض 

ُ:ُِنازل   ثَّلث   ف الصَّلة   لقبال  او

ُُ ُقلب ُُإقبال  ُهُ ظُ فُ حُ فيُ ُ،هُ عل
ُالوساوسُ مُ  ُطُ واخل ُُن ُبُ املُ ُرات 

ُُةُ لُ ط  ُلثواب 

ُقُ ن ،ُأوُاملُ هُ صَّلت ُ ص 
ُ.لهُةُ 

ُُ ُ.راهُ هُيُ ىُكأنَُّحتَُُّهُ علُاهلُبمراقبت ُُوإقبال 

ُُ عبوديَُُّوتفاصيلُ ُهُ علُمعاينُكَّلمُ ُوإقبال 
ُ.هاهاُحقَُّعطيُ ليُ ُ؛الصَّلةُ ُةُ 

ُُفباستكاملُ  ُاملراتب  ُُهذه ُويكونُ حقُ ُالصَّلةُ ُإقامةُ ُتكونُ ُالثَّلث  ُُا، ُإقبال 

ُُهُ علُعبدُ تعاىلُاهلُ ُذلك.ُبحسب 

                                                 

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُُ( أ)

ُ:ُ)ع(.ُخلتُمنهاُ( ب)

ُ«.ي عرض»يفُ)ع(:ُُ( ج)

رس الصالة وروحها 
 اإلقبال ىلع اهلل

 منازل اإلقبال 
 يف الصالة
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ُانتُ   ُص  يُ دُ يُ ُقائاًمُبيُ ُالعبدُ ُب 
ُ.ه  مت  وعظ ه  ت  قيوِيا ُُعلُهُ فإقبالُ ُهُ 

ُ كُ   ُ.ه  كبيائ  ُعلُهُ فإقبالُ ُبَّ

 ُ  احب  س  ُُعلُهُ ىُعليهُفإقبالُ ن ثُ أُ وُهُ حُ بَُّس 
 ليق   َ ي  عما  ه  وتنزي   ،ه  وجه   ت 

ُ.ه  ل  كم بأوصاف  /عليه به، والثناء  

ُفإقبالُ ُعاذُ استُ ُ َ   ،الشديد   ه  َكن  ُُعلُهُ به  ،له ه  وِنع   ،ه  لعبد   ه  وانتصا

 .ه  ن عدوِ ِ   ه  فظ  وح

ِ  ِ   ه  ِعرفت  ُعلُُهُ فإقبالُ ُهُ تَّلُكَّلمُ ُ ويُ ُراهُ هُيُ ىُكأنَُّ،ُحتَُّه  ن كَّل
ُهُ دُ شاهُ 

ُُ،هُ يفُكَّلمُ  ُُكامُقالُبعض  ُ:ُ»السلف  ُ،(297)«هُ يفُكَّلمُ ُهُ لعبادُ ُُاهل لقدُجتلَّ

ُب ُقُ مُ ُفهوُيفُهذهُاحلالُ  ِ   ه  وأفعال   ه  وصفات   ه  ذات  ُُعلُل  ُ.ه  ئ  وأسم ه  وأحكا

ُرش  ُُ؛ه  وعزِ  ه  وجَّلل   ه  عظمت  ُعلُُهُ فإقبالُ /عُ كُ رُ ُ ُُلهُأنُ ُعُ وهلذا :ُيقول 

ُُسبحانُ » ُ.(298)«ُالعظيمُ ريب 

ُُعُ فُ رُ ُ ُهُ رأس 
ُالركوعُ مُ   ،ه  عليه وتجيد   والثناء   ه  حد  ُُعلُهُ فإقبالُ ُن

ُ.(299)ع  ن  وال   بالعطاء   ه  د  وتفر   ،له ه  ت  وعبوديا 

ُُ  ب  ر  ق  ُُعلُهُ فإقبالُ ُدُ جُ س 
 بني   ل  والتذل   ،له ع  والضو ،ِنه والدنوِ  ه 

 ي  د  ي  
َ   ،ه  .ق  والتمل   واَنكسا

                                                 
 ،ُولعلهُتصحيف.«مجاله»يفُ)س(:ُُ( أ)

  (/ب18)ع  

  (أ/35)س  

 قول 
 جعفر الصادق

 مسلم
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ُُعُ فُ رُ ُ يتُ بُ كُ علُرُ ُاثُ وج ُُهُ رأس 
ِ   ه  ود  وج   ه  ناغ  ُعلُُهُ فإقبالُ ُهُ   ة  وشدا  ه  وكر

 ي  د  ي   بني   ه  ع  وتض   ،إليه ه  حاجت  
َ   ه  ُ،هُ رمحُ ويُ ُ،لهُغفر ُيُ ُأنُ ُ:واَنكسا

ُُ،هُ عافيُ ويُ  هُ رزقُ ويُ ُ،هُ ديُ وي 
ُ.(300ق)

ُلُ ج ُُ لتشهُ لُس 
ُُدُ  ُُآخرُ ُفلهُحال   احلاِج  حال  ُه  ب  ش  ي  ُُآخرُ ُوإقبال 

ُاستُ ُالوداع   ف طواف   ُُهُ قلبُ ُرُ شعُ وقد ُدُ يُ ُنُبيُ مُ ُاالنِصاف  ربُ ُي 
،ُهُ 

ُالعَّلئُ ُوموافاةُ  ُقُ ُوالشواغلُ ُق  ُالوعُ طُ التي ُها يُ دُ يُ ُبيُ ُقوف 
ُوقدُهُ  ،

ُاوبُ،ّباُهُ وعذابُ ُهُ قلب ُُمُ ـذاقُتألُ  ُُرش   ُرُ القُ ُروح  علُُاإلقبالُ ُونعيمُ ُب 

بُهُ فيتُ وعا]ُ،تعاىلاهلُ
ُمدةُ ُ[هاانقطاعُ  ُرُ شعُ استُ ُث مُ،الصَّلةُ ُعنه

ُ مُ ُهُ إليهُبخروجُ ُهادُ وُ عُ ُهُ قلبُ 
ُ ىُالصَّلةُ نُمح  ،ُفهوُي 

ُمُ  ُُهمَُُّل 
 
ُانقضاء

ُراغُ وفُالصَّلةُ  ُويقول  ُاتَُّتُ يُ لُ ُ:ها ُصلُ ها ُاللُ ُبيومُ ُت 
 
هُأنَُُّمُ لُ عُ ويُ ُ!قاء

ُِص  ُن يُ  ُف 
ُمُ ُهنُمناجاةُ مُ  ُإىلُمناجاةُ هُ يفُمناجات ُُالسعادةُ ُنُكل  نُمُ ُ،

ُهُ يفُمناجات ُُدُ كُ والنَُّوالغمُ ُىُواهلمُ ذُ ال ُ هبذا وهذا إَ  ر  ع  ش  وَ ي  ،

َ   حي   قلب   ُ!به نس  واَل   ه  ت  اهلل وحمبا  ر  ك  بذ   ِعمو

ُُالضميُيعودُعلُالعَّلئقُوالشواغل.بانقطاعها:ُُ

                                                 
ُُُُُُُُُُُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

 .«يفُالتشهد»يفُ)س(:ُُ( ب)

 .«شبه»يفُ)س(:ُُ( ج)

ُ«.وعاقبتهُوانقطاعها»يفُ)س(:ُُ( د)

ُ«.ربه»بعدهاُيفُ)ع(:ُُ(ه)

ُ«.والتكدر»يفُ)ع(:ُُ( و)

كما يف حديث 
 ابن عباس
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نُربُ مُ ُينُ أمرُ ُبيُ ُوملاُكانُالعبدُ 
ُ:تعاىلُهُ 

 ُُمُ كُ ح ُُ:أحدمها ُأحوال ُُالرب  ُيف ُوباطنًاكلُ ُهُ عليه ُظاهًرا ُ،ها

بعبوديَُُّمنهُالقيامُ ُهُ واقتضاؤُ 
كُ ح ُُةُ 

ُُفإنَُُّ،هُ مُ  ُ ُةًُعبوديَُُّمُ كُ ح ُُلكل  ُت  ،ُهُ ص 

ُُالكوينَُّ/مُ كُ احل ُُ:أعني ُُ.القدريَّ

 والثاين:ُُ لربُ ُةًُعبوديَُُّالعبدُ ُهُ يفعلُ ُفعل 
ُوج ُ،ُوهوُمُ هُ  كُ ح ُُب 

ُالديني ُُهُ مُ 

ُ  .المري 

ُإليهُتعاىل.ُالنفسُ ُتسليمُ ُبانُ وجُ يُ ُينُ وكَّلُالمرُ 

ُاشتُ  ُوهلذا ُأُ ـمَُّـهُلفإنَُُّ،نُالتسليمُ مُ ُاإلسَّلمُ ُاسمُ ُلهُقَّ ُا ُُمُ لُ س  ُمُ كُ حل ُُهُ نفس 

ربُ 
ُُهُ  ُُالديني  ُوحلُ المري  ُُالكوينُ ُهُ مُ كُ ، ُالُباسرتسال ُُهُ ت ُبعبوديَُّ/هُ بقيامُ ُالقدري  ُهُ فيه

ُحُ استُ ُ-ُمعه ُمُ ُ:،ُفقيلُلهاإلسَّلمُ ُاسمُ ُقَّ س 
ُُ.مُ لُ 

ُهُ قلبُ ُوملاُاطمأنَُّ
ُُهُ ت ُوعبوديَُُّهُ ت ُوحمبَُُّهُ وكَّلمُ ُهُ رُ كُ بذُ  ُإليهُوقرَُُّنُ كُ س  ُ؛بهُهُ عين ُت 

ُ ُ.هُ بإيامن ُُالمانُ ُفنال 

ُُالُحياةُ ُ،اُلهأمًراُضوريُ ُينُ المرُ ُينُ ّبذُ ُهُ كانُقيامُ ُ والُُلهُوالُفَّلح 

ُ.إالُّبامُسعادةُ 

ُ

ُُ:للعبدأي.ُ

ُ«وملاُكانُالعبدُبيُأمرين»مجلةُجوابُالرشِ،ُوفعلها:ُ...«:ُكانُقيامهُّبذينُالمرينُأمًرا.»... 

                                                 

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

  (أ/15)ع  

  (/ب35)س  
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ُ اُكانُماُبُ ـمَُّـول
المَُُّنُالنفسُ مُ ُبهُل 

ُىُاملُ واهلوُ ُارةُ  ُاملطالبةُ ُباعُ والطُ ُقتض 
ُغوُ املُ ُوالشيطانُ  ُاقتُ ُ-ُهُ نُذلكُأوُنقصانُ مُ ُهُ حظُ ُُمنهُإضاعةُ يُيقتض  ُض  ُرمحةُ ُت 

ُُأنُ ُحيمُ الرَُُّالعزيزُ  ُالصَّلةُ ُعُ رش   خُ ـمُ ُله
ُضاعُ ُةًُفُ لُ  ُما ُرادَُُّعليه ُماُُةًُمنه، عليه

ُهُ ذُ  ُجم ُب  ُأخُةًُدُ دُ ، ُما ُله ُإيامن ُمُ ُلق  ُوج ُهُ ن ،
ُلُ عُ  ُُت  صورت 

ُصورةُ  ُعل ُهُ أفعال ُُا

ُُىطُ عُ وأُ خشوًعاُوخضوًعاُوانقياًداُوتسلياًم،ُ ُمُ ُجارحةُ ُكلَّ ُهاحظَُُّنُاجلوارح 
ُالعبوديَُّمُ  ن

ُوج ُةُ  ُعُ ، ُُل  ُوروح ُثمرت  ُإقبالُ ا ُربُ ُهُ ها عل
ُبكُ ُهُ  ُيَُّلُ فيها

ُوج ُهُ ت  ُعُ ، ُل 

ُ ُوجزاءُ ثواّب  ُالقُ ا ُرُ ها ُونُب  ُمنه ُواآلخرةُ ُهُ كرامت ُُيل  ُالدنيا ُعُ وج ُُ،يف هاُمنزلتُ ُل 

ُوحملَُّ ُالدخول  ُبالعُ ُضُ رُ للعُ ُنُ علُاهلُتعاىلُوالتزيُ ُها ُتذكًيا ُالكبُ ُضُ رُ عليه

ُاللُ ُعليهُيومُ 
 
ُ.قاء

ُأنَُّ ُُوكام ُوثمرةُ النفسُ ُتطهيُ ُهُ ثمرتُ ُومُ الصَّ الزَُُّ،
ُوثمرةُ املالُ ُتطهيُ ُكاةُ  ،ُ

ُ ُُاحلج  نُالتيُاشرتاهاُسبحانهُمُ ُالنفسُ /تسليمُ ُاجلهادُ ُ،ُوثمرةُ رةُ املغفُوجوب 
ُعُ وج ُُبادُ العُ  اهلل  وإقبال   تعاىل عّل اهلل ا القبال  ثمرت   فالصَّلة  ُ-ُهاثمن ُةُ اجلنَُّل 

  ر  ك  ِا ذ   مجيع   ، وف القبال  عّل العبد   تعاىل
ُلُ قُ ولذلكُملُيُ ُ؛اَلعمل   ن ثمرات  ِ 

ُ ُوسلمعلتعاىلُصلُاهلُُالنبي  ج ُُيه
ُلُ عُ  ُُةُ قرَُُّت  ُوالُيفُاحل ُُ،ومُ عينيُيفُالصَّ ُج 

والعُ 
 ي  ع   ة  را ق   ت  ل  ع  وج  »قال:ُُإنام،ُومرةُ 

 .(301)«ة  َّل   الصا ي ف  ن 

 ج  »:ُهُ قولُ ُ
 ي  ع   ة  را ق   ت  ل  ع 

ُقُ وملُيُ ُ،«ة  َّل   الصا ي ف  ن  ُإعَّلًماُبأنَُُّ؛بالصَّلةُ ُل 

تُ ُإنامُهُ عين 
ُُعيُ ُرُ قُ ُتُ فيها،ُكامُهُ بدخول ُُرُ قُ  ُُعيُ ُرُ قُ وتُ ُهُ ملحبوب ُُهُ بمَّلبست ُُاملحب  ُاخلائف 

ُ

ُُُ«...ُجارحة ُكل ُوأعطى :»ُ ُمجلة: ُعل ُمعطوفة ُلهُ»مجلة ُأنُرشع ُالرحيم ُالعزيز اقتضتُرمحة

ُ«.الصَّلة...ُ

                                                 
 ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«وعطا»،ُويفُ)س(:ُ«وإعطاء»يفُ)ع(:ُُ( أ)

  (أ/64)س  

حكمة رشع 
 الصالة وصورتها

 ثمرة الصالة

 تـأمل!

 حسن
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ُُهُ بدخول ُ ُةُ رَُّ،ُفقُ هُ أمن ُُيفُحمل 
ُُبالدخولُ ُالعيُ 

 
ُُيفُاليشء رَُّنُقُ مُ ُوأتمُ ُأكمل 

ُالعيُ ُةُ 

ُ ُ.فيهُالدخولُ ُبهُقبل 

ُـمَُّـول ُراحةُ ُجاءُ ا ُُإىل ُتعب ُمُ ُالقلب  ُُهُ ونصب ُُهُ ن ا ن  ح  َ  أ   ،ل  َّل  ا ب  ي  »قال:

ُأُ ُ،(302)«ة  َّل  الصا ب   أُ ُ:ي 
لن ُاهمُ قُ 

 ُ ُسرت  ُمُ ُيح  ُمُ ّبا ن
ُيُ الشواغلُ ُقاساةُ  ُكام ، ُ ُسرت  ُيح 

ُإذاُوُ ُالتعبانُ  ُص  ُ/رَُّوقُ ُهُ نزل ُمإىلُُل  ُ.نُ كُ فيهُوس 

ُقُ وملُيُ ُ،«اا هب   ن  ح  َ  أ  »ُ:كيفُقالُ ُتكلُ املُ ُهُ كامُيقولُ ُ«منهاُانح ُرُ أُ »ُل  ُف 

ُ اُامتُ ـمَُّـًما،ُفهوُلر ًُفاُوغُ كلُ هاُتُ لُ فعُ ّباُالذيُيُ  ُوجاءُ ُ،هابغيُ ُهُ قلبُ ُأل  ُت 
ُلهُةًُعُ قاطُ 

ُُ-ُلهُمنهاُدَُّهُالبُ أنَُُّمُ لُ ،ُوعُ هُ وحمبوبات ُُهُ عنُأشغال ُ ُنُ ُ:هُ وقال ُُهُ حال ُُبلسانُ ُفهوُقائل  ُصل 

ُ ونُ  ُسرت  ُيح 
ُُ!رُ آخُوذاكُلونُ ُفهذاُلونُ ُ.الُّباُ،نُالصَّلةُ مُ 

ُ ُُ،سجنًاُهُ ولقلب ُُ،قيًداُهُ وارحُ جلُم نُكانتُالصَّلةُ ُبيُ ُفالفرق  عائًقا،ُُهُ ولنفس 

ُكانُ ُوبيُ  ُم ن ُولعُ ُههُ لقلب َُُّلةُ الصُت  ُيُ نعياًم،
ُولنفس ُراحةًُُهُ وارحُ وجلُ،ةًُرَُّقُ ُهُ ن  ُهُ ،

ُ:ةًُبستاًناُولذَُّ

 ُالتورُ ُوتقييدُ ُ،هُ لنفس ُُسجنُ ُالصَّلةُ ُ:فاَلول ُعن هلا
ُمساقطُ ُُِ  ُيف

ُ ُُّباُالتكفيُ ُونُ نالُ وقدُيُ ُ،اهللكات  نُالرَُّمُمُ ناهلُ ويُ ُ،والثواب 
ُُمحةُ  همُت ُعبوديَُُّبحسب 

ُ.هلُفيها

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

لهُ »يفُ)س(:ُُ( ب) ُاملجمع(ُخطأ:ُ«ن و  ُ!«نزله»،ُكذاُضبطها،ُولعلهُتصحيف،ُوقرأهاُحمققُ)ِ.

ُُ«.ُله»يفُ)ع(:ُُ(ه)ُُُُُُُُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ج)

ُ،ُولعلهُتصحيف.«وحلوائجه»يفُ)س(:ُُ)و(ُُُُ،ُولعلهُتصحيف.«حلوائجه»يفُ)س(:ُُ( د)

  (/ب15)ع  

مل!أتـ  

من اكنت 
ة سجنا هلالصال  

 حسن
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 ُةُ رَُّ،ُوقُ مقلوّب  ُُبستانُ ُالصَّلةُ ُ:والقسم اآلخر ُ ُنُةُ م،ُولذَُّعيوهن  م،ُهُ فوس 

ُ ُوجُ تُ ُهؤالءُفصَّلةُ ُ،/عيمُ يفُالنَُّونُ بُ تقلَُّفهمُفيهاُيُ ُ،مهُ جوارحُ ُورياض  هلمُُب 

ُرُ القُ  ُويُ مُ ُواملنزلةُ ُب  ُاهل، ُثواّب  ُُيُ ل ُالوَُُّونُ كُ شارُ ن ُ ُ،ميف ُتُ وي  َُّلهُ بأعُ ُونُ ص 
بُ رُ والقُ ُوباملنزلةُ 

ُقُ ُ،ةُ  ُجمرَُُّزائدُ ُرُ دُ وهي عل
ُُدُ  ُُ؛الثواب  نُمُ ُلوكُ املُدُ عُ تُ وهلذا

ُُأرضاهمُبالجرُ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ﴿:ُلفرعونُ ُكامُقالُالسحرةُ ُ،والتقريب 

ُ.﴾ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ

   ُقدُدُ ُعبدُ ُ:فاَلول ُخ  ُُوالسرتُ ُارُ الدَُُّل  ُُهُوبيُ بين ُحاجب  ُفهوُ،ارُ الدَُُّرب 
ُُنمُ 

 
ُتُ ُ،السرتُ ُوراء ُهُ عين ُرَُّقُ فلذلكُمل ُلهنَّ ُح ُُا؛ ُجُ يف ُُب  ُوغيومُ الشهوات  ،ُ

وُ اهل ُ
ُالماينُ ُ،ُوبخارُ النفسُ ُى،ُودخانُ  ُُ،ُفالقلب  ُعليل  مُ ُ،ُوالنفس 

علُماُُةُ بَُّكُ 

ُ ُ.هاُالعاجلُ حلظُ ُ،ُطالبةُ واهُ ت 

   ُدُ ُ:واآلخر ُقد ُخ  ُلُ املُ ُدارُ ُل  ُورُ ُك 
ُوبين بين ُرتُ سالُعُ ف  ُفقُ ه ُرَُّه، ُهُ عين ُت 

ُواطمأنَُّ ُُت  ُهُ نفس  ُ،ُوخ  ُراهُ هُيُ كأنَُّىلُتعاُاهل ُدُ بُ ،ُوعُ هُ وجوارح ُُهُ قلبُ ُعُ ش  ُلهُيفُ،ُوجتلَّ
ُ.هُ كَّلمُ 

 .الصَّلة   ا ف ذوق  جد   يسّية   بذة  ِا ون   فهذه إشاَة  

                                                 
ُ«.لقلوّبم»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

ُ،ُباملهملة.«وبحار»يفُ)ع(:ُُ( ج)

  (/ب64)س  

من اكنت 
 الصالة نعيما هل

مثل من اكنت 
 الصالة سجنا هل

مثل من اكنت 
 الصالة نعيما هل

  [04-07]الشعراء: 
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ُفن  ُُدُ ناش  ُُهلُهلمُيفُالسامعُ ُ:هوُإالُباهلُالذيُالُإلهُ ُالسامعُ ُأهل  هذاُُمثل 

ُ ُيشءُ ُالذوق  ُُ؟!منهُأو ُنُ بل ُباهلهُ دُ ناش  ُيُ ُ:م ُالسامعُ هُ عُ دُ هل اُهذُونُ دُ ي  ُُم

ُ ُ؟!يفُالصَّلةُ ُالذوق 

ُنُ  حُ ونحن
ُلُ  ُأنَُُّف  ُضدُ ذوقُ ُعنهم ُُهم ُالذوق  ُومُ هذا ، ُ ُضدُ رشّب  هذاُُم

ُاملُ  ُهُ نُذوقُ مُ ُبذةًُناُنُ رُ كُ لذُ ُاإلطالةُ ُولوالُخشيةُ ُ،رشب  ُ.هاعلُماُوراءُ ُمُتدل 

 ُ نُ دُ لهُأُ ُم نعلُ/ىفُ والُي 
ُُىُحياةُ  ُُقلب  ُ:بيُ ُالفرق 

 ُ ُُذوق  ُُ-ُالبيات  ُُوذوق  ُ.اآليات 

  ُُُوبي ُدُ يُ ُبيُ ُالقيامُ ُذوق  ُُي  ُدُ يُ ُبيُ ُوالقيامُ ُ-ُيُ العامل ُُرب  ُ.يغن املُ ُي 

  ُُُوبي ُُ-ُهُ اهلُوكَّلمُ ُرُ كُ بمعاينُذُ ُعيمُ والنَُُّةُ اللذَُُّذوق  معاينُُوذوق 

ُالغُ 
 
ُُذُ والتلذُ ُ،ىنالزُ ُالذيُهوُرقيةُ ُناء ُ.ابمضموهن 

ِ   ه  مها صاحب  أحد   د  ر   وط  إَ ب  ل  ف ق   اَلِران   -واهلل  - ع  م  فم اجت    ع  م  ت  ، وَ 

 واحد   َجل   عند   صّل اهلل تعاىل عليه وسلم اهلل َسول   اهلل وبنت   عدوِ  بنت  

 !(303ق)/أبًدا

                                                 
 .«اهل»يفُ)ع(:ُُ( أ)

  (أ/84)ع  

هل هلم يف سماعهم 
 مثل هذا اذلوق

مقتبسا حديث 
يف خ طبة  انليب 

 يلعٍّ البنة أيب جهل
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ُُبيُ ُناظرةًُمُ ُنُ يتضمَُُّسُ لُ جم  ُُيفُعقدُ ُ ُغُ ُصاحب 
 
ُُناء ُ،قرآنُ ُوصاحب 

ُدُ أُ  ُىل  ُبحجَُُّواحدُ ُُكل  ُورُ ُ،هُ ت ُمنهام نُبتحكيمُ ُايض  ُواهُ علُهُ ُهُ ودين ُهُ عقلُ ُرُ آثُ ُم 

ُ ُعُ الذيُبُ ُوكانُاحلق  ُُهُ بهُرسولُ ُاهل ُث  ُإليهُمَُُّأحبَّ ُلُ فجُ ؛ُواهاُس  جم  ُُس 
ُلُ  ُاحلكمُ ُس 

اخلصمُ ُبيُ 
ُونُ يُ  ُرُ ظُ ،

ُُهُ لنفس ُُصيحةُ النَُّبعيُ  ُاحل ُمُ ُةُ واحد]ُيفُكل  ُ،[يُ تُ جَُّن

ُزُ وعُ  ُُل 
 
اجلاهليَُُّةُ يَُّمح 

الباطليَُُّرقةُ الفُةُ وعصبيَُُّ،ةُ 
ُ ووُ ُ،ةُ  ُوَل  ن ُاهل ُُالهُ ام 

ُهُ وعبادُ ُهُ ورسولُ 
ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿ُ،ونُ ن املؤمُ 

ُ.﴾ٿ ٿ ٹ 



 ُبُ يُ ُأنُ ُهُ رسولُ تعاىلُُاهل ُرُ مُ قدُأُ  :(304م)قال صاحب الغناء نُاستُ ُرش   ُعُ مُ م 

ُ ُُ،هُ حسن أُ ُعُ بُ واتَُُّالقول  ُفقال ُاهل ہہ ھ ھ  ہہ  ﴿تعاىل:

ُ.﴾ھ ھے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ُُحقيقتهاُمناظرةُُهذهُاملناظرةُالتيُأقامهاُاملصنفُبيُصاحبُالقرآنُوصاحبُالغناءُوالسامع،ُهيُيف

بالشبهةُاملصنفُفيأيتُُُالقشيية،ُوأيبُالقاسمُالقشييُيفُرسالتهُُبيُابنُتيميةُيفُكتابهُاالستقامة،ُ

:ُموسومُبقولهُابنُتيميةُعليهاُُ،ُثمُيتبعهاُبرد«قالُصاحبُالغناء»منُكَّلمُالقشييُحتتُقوله:ُ

،ُإالُأنُللمصنفُأيضاُفيهاُمنُنتائجُالفكارُوأبكارهاُوعذارىُاملعاينُيفُ«قالُصاحبُالقرآن»

ُُ(.18املقدمةُ)صُ.ُوانظرُاكثيًُُئًاخدورهاُشي

                                                 

ُُ.«نفسه»يفُ)ع(:ُُ(ب)ُُُ.«واحدُمنُاملحتجي»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ،ُولعلهُتصحيف.«الباطنية»يفُ)س(:ُُ(ج)

(.ُقال328ُ،371ُ،373ُ،793ُعةُمواضعُأخر:ُ)صُ،ُوكذاُيفُأرب«عبادي»:ُيفُ)س(ُو)ع(ُ(د)ُ

ُ ُالوجهانُوقفًُ»ابنُاجلزري: ُمفتوحةُوصَّلُالسويسُبخَّلفُعنهُوله ُيعقوبُأثبتها ُوأثبتها ا،

 (.3/329)رشحُطيبةُالنرش:ُ«ُأيضاُيفُالوقف

 :بهة األوىلالش
مدح القرآن ملتبيع 

 القول احلسن

 

  [40نفال: األ]

  [78 -71 ]الزمر:
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ُُقال: ُُواللف  ُيُ ُ﴾ھ  ﴿يفُُمُ والَّلَّ ُُُالعمومُ قتض  ُُ،واالستغراق  ُوالدليل 

ُُمُ عُ ،ُوهذاُيُ نُالقولُ مُ ُحسنُ الُباعُ همُباتُ ح ُدُ هُمُ أنَُُّ:عليه ُدُ فيُ ُ؛قولُ ُكلَّ ُخ  فيهُُل 

ُ ُ.هُ وغيُ ُالسامعُ ُقول 

 يُ قدُكانُ :(305م)قال صاحب القرآن
ُ ُكَّلمُ ُرُ قُ وُ تُ ُيُلكُأنُ نبغُ  ُأنُ ُهُ لَُّاهلُوجت 

ُأقوالُ ُهُ لُ زُ ن تُ  ُن غُ واملُ ُيُ غن املُ ُعل ُ وُيات  ُمُ إخواهن  ُالنائُ م ُيُ حُ ن
ُوالنائُ  ُوأنُ ُ،حات 

 ُ ُمُ ي  ُل 
ُبُ ن ومُ ُىنالزُ ُعلُرقيةُ 

ُُت  ُالغي ُوداعُ ُالنفاق  ُفيُ وُ واهل ُُي ى،
ُيُيفُفسادُ كفُ 

نُأئمَُّمُ /كُأحدُ قبلُ ُهُ لُ قُ هُملُيُ أنَُُّالقولُ ُهذا
ُُالتفسيُ ُةُ  ُ م.قات  ُبُ طُ ُعلُاختَّلف 

ُ ُيُ ُهُ علُبطَّلن ُُويدل  ُتُ مُ وأنه
نُالُيُ ُبكَّلمُ ُرادُ يُ ُأنُ ُعُ ن  ُُيهُ ت ُأُ م  ُنُبيُ مُ ُالباطل 

يُ دُ يُ 
ُ:عديدةُ ُوجوهُ ُهُ فُ نُخلوالُمُ ُهُ 

 أحدها: 

ُيُ ُأنَُّ ُال ُتعاىل ُيُ ُرُ مُ أُ اهل ُال ُاستامعُ ُنُ ذُ أُ بل ُكُ ُيف ُيُ حتَُُّقولُ ُل  ُى ُُ:قال  ُمُ الَّلَّ

ُ ُ ُنُالقولُ بلُمُ ُ،والعمومُ /لَّلستغراق  ُ:هُ رُ كُ ،ُومنهُماُيُ هُ استامعُ ُمُ رُ ماُي 

 ُ:ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿قالُتعاىل

ُ﴾ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ُرُ مُ فأُ ،

عُ ىُعنُالقُ ،ُوهن  ُهذاُالقولُ ُعنُسامعُ ُراضُ عُ باإلُتعاىل
ُ.يهُ معُقائلُ ُودُ 

 ُو ُتعاىل: ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿قال

،ُ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی یجئ 

ُعُ فجُ  ُهلذُعُ مُ ستُ املُ ُوتعاىلُسبحانهُل  ُاحلديث  ُُا ُيُ هُ قائل ُُمثل  ُفكيف ُدُ مُ ، ُح 

ستُ مُ تعاىلُ
ُُعُ مُ  ُ!قولُ ُكل 

                                                 
 خلتُمنها:ُ)س(.ُ)ب(ُُ.«احلسن»يفُ)س(:ُُ( أ)

  (/ب84)ع  

  (أ/66)س  

اهلل  ال  يأذن 
 باستماع لك قول

 أد لة ذلك
[68]األنعام:   

 [704]النساء: 
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 ُ:ڀ ڀ   ٻ پ پ پ پ ڀ   ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿وقالُتعاىل

ُ.﴾ڀ ٺ ٺ 

 ُ ُوقال ُاهل ُوصف  ُيف ُهُ عبادُ ُتعاىل ُ:أيُ،﴾گ گ گ گ ڳ  ﴿:

ُمُ رُ كُ أُ  واُأنفس 
ُ.هُ همُعنُاستامعُ 

  ُور
ُوُ  ُُعنهُتعاىلُريضُاهلُمسعودُ ُابنُ ُأنَُُّي  س 

ُصوُعُ مُ  ُرُ عُ فأُ ُهلوُ ُت  ُ؛عنهُض 

ُ  ع  س  ِ   ابن   ان  ك   إن  »عليهُوسلم:ُُتعاىلُصلُاهلُفقالُالنبي 
 .(306)«يًم ر  ك  ل   ود 

نُأُ ن ثُ قدُأُ ُتعاىلفإذاُكانُاهلُ ُرُ عُ ىُعلُم  ُمُ رُ كُ بهُكرياًم،ُفأُ ُرَُّومُ ُعنُاللغوُ ُض 

ُ ُهُ نفس 
ُاستامعُ  ُيُ ُأنُ ُفكيفُيوزُ ُ-ُهُ عن ُُإنَُُّ:قال  ُُاللف  ُُمُ والَّلَّ ،ُلَّلستغراق 

ُن ويُ  ُس  ُدُ أنهُمُ ُتعاىلإىلُاهلُُب  ستُ مُ ُح 
ُُعُ مُ  وئ ۇئ ۇئ  ﴿وقدُقالُتعاىل:ُُقولُ ُكل 

ُ؟!﴾/ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

  ُُأ ُفقد ُ خ  ُيُ أنَُُّتعاىلُب  ُه ُس  ُسمعُ ُالعبدُ ُأل  ُُهُ وفؤادُ ُهُ وبِص ُُهُ عن ُُأنُ ُاهُ وهن 

ُ-ُعُ ـب ُتُ يُ ُ:أيُ-ُوُ فُ قُ يُ 
ُُوإذاُكانُالسمعُ ،ُمُ لُ ماُليسُلهُبهُعُ  ُوالكَّلمُ ُوالبِص 

ُمُ ُوالفؤادُ  ُإىلنقس  ُيُ ُ:اًم ُعنههُ ن ويُ ُ،بهُرُ مُ ؤُ ما ُُوالعبدُ ُ،ى ُذلكُُمسؤول  عن

ُيُ ُأنُ ُفكيفُيوزُ ُ-هُ كلُ  ُُ:قال  ُُفالعبدُ ُيفُالعامل ُُقولُ ُكل  ُ!هُ علُاستامعُ ُمدوح 

ُأنُ ُونظيُ  ُيُ ُهذا ُُ:قال  رُ مُ ُكل 
ُئُ  ُالعامل ُُي  ُمدوُفالعبدُ ُيف ُالنظرُ ُح  ُ؛إليهُعل

ُتعاىلُهُ لقول ُ ُوقول ُ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ﴿: ُتعاىلُهُ ، ھ ﴿:

ُ.﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

                                                 

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

 زيادةُمنُالناسخ.،ُولعلهُ﴾ک ک﴿بعدهاُيفُ)ع(:ُُُ( ب)

  (/ب66)س  

 [46]اإلرساء: 

 [14]الفرقان: 

 [4-7]املؤمنون: 

  [747]يونس: 

 [783]األعراف: 

 ضعيف
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إذُ ؛ني  دخل  ال   ين  ن هذ  ِ   ساك  ن الن  ِ   عليكم وعّل كثّي   الشيطان   ل  خ  وهلذا د  

ُوُ تُ  ُالنظرُ تُ عُ سَّ ُيف ُالصورُ ُم ُُإىل ُالنظرُ ُاملنهي  ُاستامعُ ُ،إليهاُعن ُالقوالُ ُويف

ُ ُ /والصوات   .هامُعنُاستامعُ يتُ التيُهن 

ُيُ  ُومل ُ تُ لُ عُ ج ُُلكمُأنُ ُنُ يَُّىُزُ بذلكُمنكمُحتَُُّالشيطانُ ُكتف  ُهن  مُعنهُيتُ مُما

ُُلطيفةُ ُ،ُوهذهُهيوطاعةًُُبةًُرُ وقُ ُعبادةًُ وهيُُ،هاذكرُ ُمُ دَُّقُ فيكمُالتيُتُ ُإبليس 

ُُالسامعُ َُلُفيكمُلطيفةُ »ُ:هُ قولُ  ُح ُحبةُال ُوص   .(307ق)«داث 

 :الوجه الثاني 

ُاآليةُ ُ«القول»ـبُرادُ املُ ُأنَُّ ُهذه ُاح ُُيف ُّباتُ جُ جُ تُ التي ُجاءُُ،القرآنُ ُ:م كام

ُقول ُ ُيف ُتعاىلُهُ ذلك ُوقول ُ﴾ڻ ۀ ۀ  ﴿: ُتعاىلُهُ ،  ٻ ٻ ٻ ﴿:

ُُ،﴾ٻ  ُبُ ُفالقول  ُالذي مُ ُرشَّ 
ُأحسن ُب ُتَُّومُ ُيهُ ستمعُ  ُُهُ عي ُالقول  ُُهو ُوصَّ ُهُ لُ الذي

ُوح ُ ُيُ تعاىلُاهلُُكَّلمُ ،ُوهُ رُ علُتدبُ ضَّ ُُفّس   ُ ُ،بعًضاُهُ بعض  ُمُ وي  ُُل  ُ.علُبعضُ ُهُ بعض 

 ُالثالث:الوجه

ُُأنَُّ ُُاللف  ُُمُ والَّلَّ ُلتعريف  ُالعهدُ ُهنا ُالقول  ُوهو ُدُ ُ، الذي
ُعُ  إليهُُي 

ُخاطُ املُ  وأُ ُب 
ُوأُ هُ رُ بتدبُ ُرُ مُ  ،ُ ُ خ  ُُ،لهُهُ بتوصيل ُُب  ُوالقرآنُ ُوهوُكالكتاب  ُواللف  ،ُ

ُُفيهُوالَّلمُ  ُُوالَّلمُ ُكاللف  ُ./سواءُ ُيفُالكتاب 

ُُُ(27-22انظر:ُ)ص.ُُ

                                                 
 ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

 ،ُواملثبتُهوُالصواب.«وحظ»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( ب)

ُكذاُضبطهاُيف:ُ)ع(،ُوإالُفيجوزُبنائهاُللمعلوم.ُ(د)ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

  (أ/87)ع  

  (أ/61)س  

لقول يف املراد با
 اآلية: القرآن

 أل تلعريف العهد

 [68]املؤمنون: 

 [37]القصص: 
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ُ ُُوكذلكُاللف  ُتعاىلُهُ يفُقول ُُ﴾ۆ  ﴿يفُُمُ والَّلَّ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿:

چ چ ڇ ڇ ﴿:ُتعاىلُهُ قول ُُ[يف]وُ،﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

ُتعاىلُهُ ،ُوقول ُ﴾ڇ ڇ ڍ ڍڌ ،ُ﴾ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿:

ُيُ ُأنُ ُفهلُيوزُ  ُُ«ولسالرَُّ»وُ«الكتاب»يفُُالَّلمُ ُإنَُُّقال  ُمُ حُ يُ فُ؛لَّلستغراق  علُُل 

ُ ُُكل  ُُ[عل]وُكتاب  ُ!؟رسولُ ُكل 

 :الوجه الرابع 

ُ ُمُ عُ تُ ُإنامفهيُُ﴾ہ ھ ھ﴿:ُتعاىلُهُ يفُقول ُُكانتُللعمومُ ُاُوإنُ أهنَّ

ُ باتُ ُرُ مُ وأُ ُ،عليهُىن ثُ وأُ ُهُ ح ُدُ ومُ ُاهل ُهُ لُ زُ نُ الذيُأُ ُالقول 
ُهُ رُ وتدبُ ُهُ واستامعُ ُهُ باعُ 

هُ وفُ 
ُتُ هُ مُ  ُفهي ،ُ ُُُالعمومُ قتض  ُمجيعُ ُواالستغراق  ُالقولُ ُيف ُهذا ُفإهنَّ ُتُ ، ُا ُقتض 

ُوقُ ُهُ ماُعرفتُ ُعمومُ  ُُدُ ص  ُا.بمصحوّب 

  :الوجه اخلامس 

ُُأنَُّ ُهُ كلَُُّالسياق 
ُُ:هوُيفُالقرآنُ ُإنامُإىلُهذهُاآليةُ ُالسورةُ ُنُأولُ مُ 

 ُُاهلُقال ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ  ﴿تعاىل:

ُرُ كُ فذُ ُ،﴾ڈژ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ

ُأولُ  ُالطيُ ُمُ لُ والكُ ُهُ ودين ُُهُ كتابُ ُالسورةُ ُيف ُُ،ب  ُُوالعمل  ُفخيُ ُ،الصالح 

ُُالعملُ ُ،ُوخيُ هُ كتابُ ُالكَّلمُ  ُعادُ أُ ُث م،ُلهُنُ ديالُإخَّلص 
ُ الصلُ ُرُ كُ ذُ 

 :ي 

ُ،﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴿:ُتعاىلُهُ يفُقول ُ -

ُ  .لهُنُ ديالُفهذاُإخَّلص 

                                                 
 ُ«.أنزل»يفُ)س(:ُُ)ج(ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُُُُُُُُُُُ( أ)

ُ.«وأمرنا»يفُ)ع(:ُُ)د(ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُُ( ب)

 إن اكنت أل للعموم
فيه تعم القول 
 اذلي أنزهل اهلل

السياق من أول 
 السورة يف القرآن

 [44]الفرقان: 

 أدلة ذلك

 [64]انلور: 

 [54]املائدة: 

 [4-7]الزمر: 

 [71]الزمر: 

 [78]الزمر: 
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ُ،﴾ھے ہہ ھ ھ ھہہ ﴿:ُتعاىلُقالُث م -

 .هُ فهذاُكتابُ 

ُن فتضمَُّ ُُهُ ودين ُُهُ كتاب ُُذكرُ ُاآليةُ ُت  ُتُ كام ن ض  ُُهمَّ ُلقوالُ ُ،السورةُأول  ُفام

ُغن واملُ /يُ غن املُ  ُ!هاهناُيات 

 ُُث م ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ  ﴿قال:

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ُ.﴾ڃ چ چچ 

ُأهلُ ن ثُ فأُ  ُعل ج ُوالوُ ُالسامعُ ُى
ُُللقولُ ُدُ  ُأُ ُواحلديث  وملُُ،هُ لُ زُ نُ الذي

ُعلُمُ ُتعاىلُنُ ثُ يُ  ُُطلق  ُبلُتضمَُّيهُ عُ مُ ستُ ومُ ُاحلديث  ُُنُ ، علُُالثناءُ ُالسياق 

ُ ُ،هُ حلديث ُُواالستامعُ ُهُ رُ كُ ذُ ُأهلُ  ُتعاىلُهُ يفُقول ُ/هامبين ُعُ كامُمج  ے ۓ ۓ  ﴿:

ُُ،﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ُتعاىلُهُ قول ُويف ٹ ﴿:

،ُ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ُ ُأنَُُّرُ كُ ذُ ُتعاىلوهو ُ بُ ه ُالقُيَّ ُُهنُ رآيف ُجُ واحلُ ُالمثال  ُونُ ُرُ كَُّذُ تُ لن ُج  ُظُ عُ تَُّبه

ُ.هُ مُ هَُّفُ تُ ونُ ُهُ رُ بَُّدُ تُ ونُ 

                                                 

 (.321ص،ُوانظرُ)«عبادي»:ُس(ُو)ع(يفُ)ُ( أ)

 .ُ«تضمنتُ»يفُ)س(:ُُ( ب)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

ُ.«ومستمعه»يفُ)ع(:ُُ( د)

 .«الفرقان»يفُ)س(:ُُ(ه)

  (/ب87)ع  

  (/ب61)س  

 [78-71الزمر: ]

 [44 -44الزمر:]

 [76]احلديد: 

[4]األنفال:   
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ُوح ُُ،هُ باعُ واتُ ُهُ باستامعُ ُتعاىلُرُ فأمُ  ُتدبُ ُضَّ ُوبُ ُ،هُ رُ عل ُاستُ ُرشَّ  ن ُهُ عُ مُ م 

ُوأُ ُ،هُ أحسن ُعُ بُ واتَُّ ُ خ  ُهُوُ أنَُُّب  ُوأُ ،ُبهُرُ كَُّذُ تُ ن لُهُ لُ صَّ ُ خ  نُملُيتدبَُُّأنُ ُب  ُهُ فقلبُ ُهُ رُ م 
نُمُ 

ُ ُغن واملُ ُيُ غن املُ ُا،ُفامُلقوالُ التيُعليهاُأقفاهلُ ُالقلوب  ُ!وهذاُالشأنُ ُيات 

 ُعادُ أُ ُث م
ُكرُ سبحانهُذُ 

ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿:ُتعاىلُهُ يفُقول ُُالقرآنُ 

 .﴾ٹٹ ٹ ڤ ڤ 

ُالبُ ُ ُي ُخارُ قال
ُصحيحُ  ُُهُ يف ُجم  ُُدُ هُ اعن ُ:﴾ٿ ٿٻ ﴿»قال:

آنُ  ر  ؤُ املُ ُ:﴾ ٹ ٹ﴿ُ.الق 
ُمُ وُ يُ ُيءُ ي  ُُنُ مُ 

ُقُ يُ ُةُ مُ ايالقُ  ُهُ ول  ُتُ يُ طُ عُ يُأُ ذُ الَُُّاذ:
يُن 

عُ 
ُلُ مُ  ُُامب ُُت 

ُُ.(308)«يهُ ف 

ُُرُ كُ فذُ  ُالصدق  ُواملُ ُسبحانه ُدُ ص  ُمُ ُق  ُن ُثُ به ُعليه، ُوهاُضدَُُّرُ كُ ذُ ُث مًيا ها

ُ ُكذُ واملُ ُالكاذب  ُُب  ُنوعانُ باحلق  ُوها ُأُ نُالقولُ مُ ُملعونانُ ُ، ُعُ ،
ُُ:ين  ُالكذب 

ُ ُُوالتكذيب  امُمدوًحاُمُ هُ عُ مُ نُاستُ مُ ُ،ُفكيفُيكونُ باحلق 
ُاُقُ ستحُ 

 
ُ!للثناء

  َ ُعُ اُبُ ـمُ ـل ُُفةُ خال ُاملُ ُةُ والسامعيَُُّةُ القوليَُُّالبدعُ ُأنَُُّب  ي  وَ  اهل ُث 
ُهُ بهُرسولُ ُه

دُ هل ُنُامُ 
ُُينُ ىُودُ  ُـ:ُالكيُ صلُ الُنُ تضمَُّتُاحلق  ُـعلُاهل،ُوالتكُذب  ُـباحلُذيب  ُ،ق 

ُ﴿ُ:16ُ﴾ُ]الزمر:ُُٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ يفُقولهُتعاىل [،ُولكنهاُسبقت 

اُ ُالثناءُعلُالصدقُواملصدقُبه،ُوملُت ت ل ه  ثمُ»كامُي فهمُمنُعبارةُاملصنفُرمحهُاهل،ُحيثُقال:ُُآية 

ُُ،ُفـُ)ثم(ُتفيدُالرتتيبُوإنُكانُمرتاخيا...«ذكرُضدها.

                                                 

 .«للثواب»يفُ)ع(:ُُ(د)ُُُ،ُواملثبتُهوُالصواب.«وحظ»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( أ)

 )ع(.ُُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ(ه)ُُُُ.«ليتذكر»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُ.«أصلي»يفُ)س(:ُُ(و)ُُ(ُو)س(،ُولهُوجه،ُوصوّباُحمققيفُ)عُكذاُ( ج)

 ،ُوفيهُنظر.«الصادق»)ِ.ُاملجمع(ُإىل:ُُُُُُُ

  [44]الزمر: 
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ُاالنتصارُ  ُـمُ ـل ُُبل ُلُ اخا ُغيُ ُسواءًُُ-ُذلكُف  ُأو ُسامًعا ُنُ تضمَُّيُ ُ-ُهُ كان

 .يُ الباطلُ ُيُ الصلُ 

 :الوجه السادس 

ُبعدُ أنَُّ ُقال ُسبحانه ُُه ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿ذلك:

ۈ ٴۇ ۋ    ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ائ ائ ەئ ەئ    ې ې ى ى ۉ ې ې/ۋ ۅ ۅ ۉ

ُ.ُ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

ُالذيُبُ ُهناُهوُالحسنُ ُهُ باعُ باتُ ُرُ مُ أُ /الذيُفهذاُالحسنُ  ُهُ عُ بُ نُاتَُّمُ ُرشَّ 

ُأولُ  ُأحسنُ ُ،السورةُ ُيف ُاملوضعُ ُلُ زَُّن املُ ُوهو ُونظيُ يُ يف تعاىلُُهُ قولُ ُ:هذاُ،
ُ.﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ  ﴿:ُملوسىُيفُالتوراةُ 

ُكلُ  ُتُ ُهُ فهذا ُُاملؤمنُ ُهُ رُ بَُّدُ إذا ُُالناصح  ُمُ لُ عُ ُهُ لنفس 
ُيقينيُ لُ عُ  ُُأنَُُّااًم ُالكتاب 

ُ ُُوالقول  رُ بُ دُ وتُ ُهُ باستامعُ ُاهل ُر ُمُ الذيُأُ ُواحلديث 
هُ فُ تُ وُهُ 

هوُُهُ أحسن ُُباعُ واتُ ُهُ مُ 

ُُ.﴾ڱ    ں ں ڻ ڱگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱ ﴿الذيُُجيدُ املُ ُهُ كَّلمُ 

ُدُ اُمُ وأمَُّ ُُستامعُ االُح  فهذاُالُيُ ُقولُ ُلكل 
ُلُ  ُُهُ نسبتُ ُيق 

 
عنُُفضًَّلُُ،إىلُالعقَّلء

ُ يُ العامل ُُرب 
ُوُ يُ !ُه ُ:هُ حُ ض 

ُُُ:ُملاُخالفُماُبعثُاهلُبهُرسولهاالنتصارُأي.ُُ

                                                 
 .«وفهمه»يفُ)س(:ُُ(د)ُ،ُولعلهُتصحيف.«خلف»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«الرضُوالسامء»يفُ)س(:ُُ(ه)ُُ.«أمرنا»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 .«يقينًا»يفُ)ع(:ُُ( ج)

  (أ/84)ع  

  (أ/68)س  

أحسن القول هو 
األحسن املأمور 

 باتباعه 

 [33-34]الزمر: 

 [703]األعراف: 

   [04]فصلت:  
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 :الوجه السابع 

ُ ُاهل ُأنَّ ُكتاب ُُتعاىلوهو ُاملُ ن ثُ أُ ُإنامُهُ يف ُعل ُيُ ستمعُ ى
ُومح  ُللقرآنُ  هذاُُدُ ،

ُاملُ مَُّذُ وُ،السامعُ  ُهُ لُ عُ عنهُوج ُُيُ عرض  ہ ہ   ہ ﴿،ُواجلهلُ ُالكفرُ ُمُأهل 

ُ:﴾ھ ھ

 ُٴۇ ۋ ۋ ۅ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿تعاىل:ُاهلُقال﴾. 

 ُ:ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿وقالُتعاىل

 .﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 ُ ُ.﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ﴿عليهم:ُُمُ عُ ن املُ ُوقالُتعاىلُيفُحق 

 ُ:ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿وقالُتعاىل

ُ.﴾ٺ ٺٺ  ڀ

 ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿:ُتعاىلُوقال﴾.ُ

ُاملُ ُيفُذمُ ُتعاىلُوقال  :ُعنُهذاُالسامعُ ُيُ عرض 

ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھھ ے ے  ﴿ -

ُ.﴾ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ﴿:ُتعاىلُوقال -

ُ.﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ُتعاىلُوقال - ڱ ڱ ں ں ڻ   ڱ/ڳ ڳ ڱ  ﴿:

ُ.﴾ڻ

 بعًضا. ه  بعض   بنِي  ي  تعاىل اهلل  وكتاب   ،القرآن  ف  وهذا كثّي  

  (/ب68)س  

ثناء اهلل ىلع 
املستمعني للقرآن 
 وذم املعرضني عنه

  [44]األنفال: 

  [440]األعراف:  

  [4]األنفال:  

 [38]مريم: 

 [84]املائدة: 

  [741]اإلرساء: 

  [44-44]األنفال: 

  [717]ابلقرة:  

  [14]الفرقان: 
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 :الوجه الثامن 

ُُأنَُّ ُُ:ناءُ الذيُهوُالغُ ُالقولُ ُاستامعُ ُهوُذمُ ُإنام/يفُالقرآنُ ُاملعروف 

 ُ ُتعاىل: ُقال ۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ   ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿كام

ُمُ ُواحدُ ُقالُغيُ ُ،﴾ۀ (309ق)«ناءُ هوُالغُ »:ُنُالسلف 
ُ،ُيُ  ُُ:قال  ُ،لناُدُ مُ س 

ُأُ  ُ.انىُلُ نَّغُ ُ:ي 

ُاملُ ُمَُّفذُ  ُوُ عُ تُ املُ ُالقرآنُ ُعنُسامعُ ُيُ عرض 
ُ ض  ُالغُ ُعنهُبسامعُ ُي 

 
ُ،ُناء ُكامُهوُحال 

السامعاتيَُّ
ُؤُ املُ ُةُ 

ُُينُ رُ ث 
 
ُاملكاء ُسامعُ ُوالتصديةُ ُلسامع ُالقرآنُ ُعل ُنظيُ ، ُوهم

ُعُ بُ واتَُُّواُالصَّلةُ ضاعُ الذينُأُ  ُواُالشَّ ُ.هوات 

  ُُنُامُ ُواحدُ ُوقالُغي ُُهُ يفُقول ُُلسلف  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿تعاىل:

ُ.(310ق)«ناءُ هُالغُ إنَُّ»:ُ﴾ڄ 

 :الوجه التاسع 

ُُ-ُكمأنَُّ السامعاتيَُُّمعارش 
ُيُ جُ تُ حُ املُ ُةُ 

ُاستامعُ ُونُ ن حس ُستالُتُ ُ-ُّبذهُاآليةُ 

ُ ُ الُاُـمُ ـل ُُكراهةًُُاسُ النَُّنُأعظمُ ،ُبلُأنتمُمُ ومنثورُ ُمنظومُ ُقولُ ُكل  ُهُ ونُ بُ حت 
نُمُ 

ُوأُ ُ،هاهاُومنظومُ منثورُ ُقوالُ ال ُكُ عنُذلك،ُونفورُ ُرةًُفُ مُنُ هُ دُ ش  مُعامَّ
 ُ ُهُ ونُ بُ ُالُحت 

 ُ ُهُ ونُ وُ وت 
ُُسامعُ ُنمُ لكمُُعُ نازُ املُ ُنُنفورُ مُ ُأعظمُ ُنُالقوالُ مُ 

 
ُ،والتصديةُ ُاملكاء

ُ ُدُ ُأُ فهَّلَّ ُتُ لُ خ  ُُمُالقوال  ُال ُالتيُت  ُ كُ هواءُ أُ ُف  ىُاهلُن ثُ يُأُ الذُيفُالقولُ ُهُ ونُ بُ مُوماُحت 

                                                 
 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

 ،ُولعلهاُتكرارُللجملةُنفسهاُاملتقدمة.«املتعوضيُعنهُبسامعُالغناء»ُبعدهاُيفُ)س(:ُ( ب)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( د)

  (/ب84)ع  

ذم استماع 
 الغناء يف القرآن

نفورهم من بعض 
 أنواع السماع

  [67-35]انلجم: 

  [6]لقمان:  
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ُ ُمُ تعاىل ُاستُ عل ُأنَُُّ!؟هُ أحسن ُعُ بُ واتَُُّهُ عُ مُ ن ُمع ُأحسنُ هذا ُقطًعا ُأقوالُ مُ ُه ُن

ُُوأنفعُ ُيُ غن املُ  ُواآلخرةُ ُللقلب  ُالدنيا ُولُ يف ُذُ كُ ، ُالقولُ نُ ن ُهذا ُهُ خمالفتُ ُب

ُوه.مُ عتُ دُ مُوماُابتُ واكُ هُ ـل

ُلُ طُ راًداُفقدُبُ مُ ُيفُاآليةُ ُكانُالعمومُ ُفإنُ  راًداُفقدُم،ُوإنُملُيكنُمُ كُ تُ جَُّح ُُت 

ُلُ طُ بُ  ُ بُ فتُ ُ؛أيًضاُت  ُُ،ينُ كمُعلُالتقديرُ استدالل ُُبطَّلنُ ُيَّ ُ.وباهلُالتوفيق 

 الوجه العاشر: 

ُ،﴾ہ ھ ھ ھ ھے ہہہ  ﴿هُسبحانهُقال:ُأنَُّ

ُومُ هُ أحسن ُُباعُ واتُ ُالقولُ ُهمُباستامعُ ح ُدُ فمُ  ُمُ ُأنَُُّنُاملعلومُ ، ُنُالقولُ كثًيا

ُليسُفيهُح ُُهُ أكثرُ ُبل ُأحسنُ ُيكونُ ُعنُأنُ ُفضًَّلُُ؛/نُ س  ُالقولُ ُ،ُبلُغالب 

يُ 
ُكُ  ُ،ُهُ رُ خُ ن علُمُ ُارُ يفُالنَُّهُ قائلُ ُب  نُمُ ُأكثرُ ُهُ هاُاهلُيفُكتاب ُالتيُذمَُُّوالقوال 

ُ:دَُّعُ تُ ُأنُ 

 ُُكَّلمُ كال ُ.اخلبيث 

 
ُ.الباطلُ ُوالقولُ 

 
ُُمُ لُ عُ عليهُبامُالُيُ ُوالقولُ  ُ.القائل 

 ُ ُ.والكذب 

 ُ
 
ُ.واالفرتاء

                                                 

ُ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«التاسع»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( أ)

 (.321ص،ُوانظرُ)«عبادي»:ُ(س(ُو)عيفُ)ُ( ب)

  (أ/65)س  

أكرث القول ليس 
 فيه حسن

  [78-71]الزمر: 

  [46]إبراهيم: 

  [3:اغفر] 

  [84:ابلقرة] 

  [64:يونس] 

  [50:آل عمران] 



 
 

074 
 الكالم على مسألة السماع

 
ُ.والغيبةُ 

  ُُُزُ والتناب ُ.باللقاب 

 
ُ.والعدوانُ ُيُباإلثمُ والتناجُ 

 
الرَُُّومعصيةُ 

ُ.سولُ 

  ُُيُ بُ وت ُماُالُيُ ُيت  ُ.نُالقولُ ُمُ رض 

 
ُ.هُ ماُليسُيفُقلب ُُهُ بلسان ُُالعبدُ ُوقولُ 

 ُ هُ لُ عُ فُ ماُالُيُ ُهُ وقول.ُ

 
ُ.اللغوُ ُوقولُ 

 
ُزُ ن ماُملُيُ /وقولُ  ُُل  ُ.الطانًُبهُس 

 
ُ.السيئةُ ُللشفاعةُ ُنُ تضمُ املُ ُوالقولُ 

 
ُ.والعدوانُ ُعلُاإلثمُ ُللمعاونةُ ُنُ املتضمُ ُوالقولُ 

ُ ُغُ بُ املُ ُوُةُ وطُ سخُ املُ ُنُالقوالُ ذلكُمُ ُوأمثال  وض 
ُُةُ  هاُالتيُكلُ ُ،تعاىلُللرب 

ُح ُفيهاُوالُأُ ُنُ س ُالُح ُُقبيحةُ  ُ.نُ س 

نُمُ ُهُ علُرسول ُُاهلُهُ لُ زُ نُ يُأُ الذُيفُغيُالقولُ ُيفُاآليةُ ُالعمومُ ُعاءُ دُ اف

ُ ُ.الباطل   أبطل   ِ نُ-ةُ والسنَُّالكتاب 

                                                 
 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

 )ع(.ُُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ( ب)

  (أ/84)ع  

رات:    [74]احل ج 

رات:    [77]احل ج 

  [8:املجادلة] 

  [5:املجادلة] 
 

  [748:النساء] 

  [761:آل عمران] 

  [4:الصف] 

  [4:املؤمنون] 

  [737:آل عمران] 
 

  [83:النساء] 

  [4:املائدة] 
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 الوجه احلادي عشر: 

ُلَُّهُسبحانهُعُ أنَُّ  ہ  ہ ﴿فقال:ُُ،القولُ هذاُُحسنُ أُ ُباعُ علُاتُ ُدايةُ اهلُ ُق 

ہہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ 

ُح ُُإنامُدايةُ اهلُ ُأنَُُّباالضطرارُ ُنُاملعلومُ ،ُومُ ﴾ۇ ُلُ ص  ُُت 
،ُالقرآنُ ُعُ بُ نُاتَُّمُ ـل 

ُغن واملُ ُيُ غن املُ ُيفُأقوالُ ُايةُ دفأينُاهلُ تعاىل،ُاهلُُداهُ فهوُالذيُهُ  ُ!؟يات 

ُ ُهذاُالقولُ ُففسادُ   ُتُ لُ الذيُمح  ُلُ وأُ ُ،اهلُمُعليهُكتاب  بهُُوهُ مُ تُ قُ ص 

َُُّ،وهوُمنهُبريءُ  ُُاهُ إيَُُّوهُ مُ تُ لُ ومح  مُ يًقاُبحُ ل ُوليسُخ 
ُُمعلومُ ُ-ُهُ لُ  ُهُ نُيفُقلب ُمُ ُلكل 

 .﴾ہ ہ  ہ ھ ھ  ھ ھ ے  ے  ۓ    ﴿،ُونورُ ُحياةُ 

                                                 
ُ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«العارش»و)س(:ُيفُ)ع(ُُ( أ)

 (.321)ص،ُوانظرُ«عبادي»:ُيفُ)س(ُو)ع(ُ( ب)

ُ.«اهلدى»يفُ)س(:ُُ( ج)

تعليق اهلداية ىلع 
 اتباع أحسن القول

  وباجلملة

  [04]انلور: 

  [78  -71]الزمر:
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ُەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿قالُتعاىل:ُُ:(311م)قال صاحب السماع

جاءُيفُُ،﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ /ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ

هُالسامعُ أنَُُّالتفسيُ 
ـمُ ـراًماُلُ ولوُكانُح ُُ،(312)

ُُ.ةُ اجلنَُّ[أهلُ ُمُ عُ ن ُ]ُنُأفضلُ اُكانُمُ 

 ُمُ لوُأُ ُ:(313م)ال صاحب القرآنق ُمُعنُاستدالل ُتُ كُ س  حَُّكمُلص 
مُتُ بُ هُ ماُذُ ُةُ 

ُلكانُأُ  ُإليه ُ س  ُوُ رُ وأُ ُلهُرت  ُمُ ُعندُ ُج  ُهُ نصيبُ ُنُقلَّ
ُولكنُوالعلمُ ُنُالبصيةُ مُ  ،

ُكُ يُ ُأنُ ُإالىُاهلُبُ أُ يُ 
ُ ُهُ فُ ش  ُوي 

ُ!كمعلُألسنت ُُهُ كُ ت 

  َ ُأنَُُّب  ي  وَ  ُُهُقالُبعض  ُ احل ُُ:ُإنَُّ(314)السلف  يفُُاحلسنُ ُالسامعُ هيُهاهناُُةُ ب 

ُورُ احل ُُوإنَُُّ،ةُ اجلنَّ
ُُيُ غن يُ ُيُ العُ  ُيُ ُبأصوات  ُمل اخلُعُ مُ س 

َُّلئُ  منها،ُُسنُ ح ُبأُ ُق 

ُنحنُ نُ لُ قُ يُ  ُاخلال ُُ: ُنُ ُدات  ُمُ فَّل ُونحنُ وت  ُاعُ النَُّ، ُنُ ُامت  ُأبُ فَّل ُونحنُ س  ،ُ

ُالرَُّ ُاض  ُفَّلُنُ ُيات  ُ!اُلهوكنَّنُكانُلناُمُ ـىُل ُوبُ ،ُطُ طُ خُ س 

  ُُنُ ُرُ كُ وذ ُُمُ يُ عُ أبو ُاجلنة»يف ُمُ ُ«صفة ُحديث  ُمُ ُبنُ ُسعيدُ ُن ُمُ يُ رُ أيب ُُثنا،

ُأُ ُبنُ ُعنُزيدُ ُ،يُ ث ُأيبُكُ ُبنُ ُجعفرُ ُبنُ ُدُ حممَُّ ُُرُ مُ عُ ُعنُابنُ ُ،مُ لُ س  ُقال:ُقالُرسول 

 ن  س  ح  أ  ب   نا ه  اج  و  ز  أ   ني   نِ غ  ي  ل   ة  نا ال   ل  ه  أ   اج  و  ز  أ   نا إ  »عليهُوسلم:ُتعاىلُاهلُصلُاهلُ

 س   دات  و  ص  أ  
 /نا ، إ  ط  ق   د  ح  ا أ  ه  ع  م 

ان  س  احل   ات  ّي   ال   ن  ح  ن  : ني   نِ غ   ي  ما ـِ 
 اج  و  ز  أ   ،ه

                                                 

ُ.«نعيم»يفُ)س(:ُُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

ُ.«خَّلئق»يفُ)س(:ُُ( ج)

 بدوهنا.ُ«صفةُاجلنة»،ُويفُ)س(ُو«ما»بعدهاُيفُ)ع(:ُُ( د)

 بدوهنا.ُ«ةصفةُاجلن»،ُويفُ)ع(ُو«نحن»بعدهاُيفُ)س(:ُُ(ه)

  (/ب84)ع  

  (/ب65)س  

 الشبهة اثلانية

تفسري احلربة بالسماع 
 راحلسن وغناء احلو

األحاديث الواردة 
 يف غناء احلور

  [73-70]الروم: 

ضعيف بهذا 
 اإلسناد

 قول حيىي بن أيب كثري
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وظ  ن  ي   ،ام  ر  م ك  و  ق    را ق  ب   ن  ر 
ا  نا إ  و   ،ان  ي  ع  أ   ة 

  ني   نِ غ  ا ي  م 
 َّل  ف   ات  د  ال  ال   ن  ح  ن   :ب ه 

ِ   ن  ح  ، ن  ه  ن  ت  م  ن    ال   ن  ح  ، ن  ه  ن  ف  خ  ن   َّل  ف   ات  ن  اآل
ُبنُ اُبهُسعيدُ ُدُ رَُّفُ .ُتُ «ه  نا ع  ظ  ن   َّل  ف   ت  يم  ق 

مُ يُ رُ أيبُمُ 
(315).ُ

  ُىوُ ور
ُ ُُم ُطريق  ُثُ ُبنُ ُالوليدُ ُن ُسعدُ حدَُُّ،رُ وُ أيب ُالطائُ ُثني ُعنُُ،ي 

ُوُ أيبُأُ ُعنُابنُ ُ،طُ ساب ُُبنُ ُمحنُ الرَُُّعبدُ  ُف  ُقالُرسول  ُتعاىلُُصلُاهلاهلُُقال:

 ت  ي    ه  نا أ  »فيه:ُُ،حديًثاُرُ كُ فذُ ُ،عليهُوسلم
  َ  و  احل   ع  م 

ام   ني  الع  يا  أ 
ة  ب ع  ِل س  ل ن   ،ف  ك  ي ق  ف 

ن   ن ح  ، و  ب يد  ات  ف َّل  ن  د 
ال  ن  ال  ا: ن ح  ه 

ث ل  ق  ب م 
ئ  َّل  ع  ال  م  س   ل   ي 

ان  س 
ات  ح  و  ب أ ص 

ت  ف َّل   م 
بالنااع  ت  ف َّل  س  أن  يم 

ن  ال ق  ن ح  ، و  ط  خ  َّل  ن س  ي ات  ف 
اض  ن  الرا ن ح  ، و 

ن   ناا ل ه   ،ن ظ ع  ك  ان  ل ن ا و   ن  ك 
 !(316)«ط وب ى ل 

  ُُىوُ ور
ُمُ  ُيُ دُ أيبُفُ ُابنُ ُنُطريق 

ُئُ أيبُذُ ُعنُابنُ ُ،ك  وُ عنُعُ ُ،ب 
ُُبنُ ُنُ  ُ،اخلطاب 

ُُعنُأنسُ ُ،سُ نُ ل ُُعنُابنُ  ُقالُرسول  ُتعاىلُاهلُُاهلُصلُقال:  نا إ  »عليهُوسلم:

 /َ  و  احل  
  ن  ح  ن   :ة  نا  ال  ف   ني  نِ غ  ي   ني   الع 

 خ   ان  س  احل 
  اج  و  ز  ا َل   ن  ق  ل 

«ام  ر  ك 
(317).ُ

 
ُومُ  ُُعنُأيبُهريرةُ ُ،جلُ عنُرُ ُ،دُ واقُ ُبنُ ُزيدُ ُنُطريق  ُقال:ُقالُرسول 

 ه  وع  ذ  ج   :ةً ر  ج  ش   ة  نا  ال  ف   نا إ  »عليهُوسلم:ُتعاىلُاهلُصلُاهلُ
 ِ  اه  وع  ر  ف  و   ،ب  ه  ذ   ن  ا 

ُُُُوكذاُأخواتاُالَّلحقات«صفةُاجلنة»أي:ُأبوُنعيمُيف،ُ.ُُ

                                                 
ُ«.صفةُاجلنة»،ُواملثبتُمنُ)س(ُكامُيفُ«ينظرن»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ«.صفةُاجلنة»،ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُيفُ«أعي»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)س(،ُوبهُرواية.ُ( ج)

:ُمنُبئسُيبأسُبؤسا،ُوُالفعلُ«نبأس».ُوالفعلُ«نبؤس»كذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُويفُصفةُاجلنة:ُُ( د)

 بأسا.ُمنُبؤسُيبؤسُ«:نبؤس»

  (أ/14)س  

ضعيف بهذا 
 اإلسناد

ضعيف بهذا 
 اإلسناد

ضعيف بهذا 
 اإلسناد

ضعيف بهذا 
 اإلسناد
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 ج  ر  ب  ز   ن  ِ   
َ  هل   ب  ه  ت  ف   ،ؤ  ل  ؤ  ل  و   د   ط  ص  ت  ف   يح  ا 

ِ  السا  ع  م   س  م  ف   ،ق  ف   و  ص  ب   ون  ع  ا
 يش    ت 

 ء 

«ه  ن  ِ   ذا ل  أ  
(318).ُ

 
ُومُ  ُ،ةُ مامُ أيبُأُ ُعنُ،دانُ عُ مُ ُبنُ ُخالدُ ُنُطريق 

اهلُصلُاهلُُعنُرسولُ 

ُتعاىلُ ِ  ِ  »عليهُوسلمُقال:  ب  ع   ن  ا 
 ي    و  َا إ   ة  نا ال   ل  خ  د  ي   د 

  س  ل 
 أ  َ   د  ن  ع 

 و   ه  س 
 د  ن  ع 

 ي  ل  ج  َ  
َ  ن احل  ِ   ان  ت  ن  ث   ه   و  ص   ن  س  ح  أ  ب   ه  يان  نِ غ  ت   ني  الع   و

 س   ت 
 ،ن  ال  و   س  ن  ال   ه  ع  م 

 ز  م  ب   س  ي  ل  و  
 ِ «ان  ط  ي  الشا  ّي  ا

(319).ُ

  ُُوُ ور ُمُ ُبنُ ُحدثناُأمحدُ ُ:ىُالرتمذي 
ُبنُ ُمحنُ الرَُُّثناُعبدُ ُ،معاويةُ أبوُُثناُ،يعُ ن 

ُ ُُقالُ:قالُعنُعلُ ُ،سعدُ ُبنُ ُعنُالنعامنُ ُ،إسحاق  ُتعاىلُاهلُصلُاهلُرسول 

 عً م  ت  جم    ة  نا  ال  ف   نا إ  »عليهُوسلم:ُ
َ  ح  ل  ا ل    و

 ق  ئ  َّل  ال   ع  م  س  ي   اًتا ل   و  ص  أ   ن  ع  ف  ر  ي   ني  الع 

، سؤب   ن  َّل  ف   ت  م  اع  النا  ن  ح  ن  ، و  يد  ب   ن  َّل  ف   ات  د  ال  ال   ن  ح  : ن  ن  ل  ق  : ي  ال  ق   .اه  ل  ث  م  ب  

ُُ:وقالُ!«ه  ا ل  نا ك  ا و  ن  ل   ان  ك   ن  م  ـى ل  ب  و  ، ط  ط  خ  س   ن  َّل  ف   يات  اض  الرا  ن  ح  ن  و   ُحديث 

ُ غريب 
(320).ُ

  ُُمُ ُىُالطباينُ وُ ور عنُُ-ُوفيهُكَّلمُ ُ-ُةُ يمُ رُ أيبُكُ ُبنُ ُسليامنُ ُنُحديث 

ُح ُُبنُ ُشامُ هُ  مُ عنُأُ ُ،عنُاحلسنُ ُ،انُ سَّ
ُُمُ عنُأُ ُ،هُ  ُقالُ ُةُ مُ لُ س  ُلُ :ُقُ ت  ُُ:/ت  ُياُرسول 

ُفُ الدنياُأُ ُساءُ ن ُُ،اهل ُض  ُورُ احل ُُمُ أُ ُل 
  ل  ب  »؟ُقال:ُيُ العُ 

  ل  ض  ف  ا أ  ي  ن  الد   اء  س  ن 
 َ  ون احل  ِ 

َ  ه  الظِ  ل  ض  ف  ، ك  ني  الع    ا
ُُ.«ة  ان  ط   الب  ّل  ع   ة  ُقلت  ُرسول  ُيا ُقال:ُُمُ وب ُُ،اهلُ: ذلك؟

 و   نا ت   َّل  ص  ب  »
 ي  ص 

 ِ  و   نا ه  ا
اهلل س  ب  ل  ، أ  هلل نا ت   اد  ب  ع 

َ  الن   نا ه  وه  ج  و   ه  نا ه  اد  س  ج  أ  ، و  و

                                                 
ُ«.صفةُاجلنة»،ُباملثناةُالتحتية،ُويفُ)ع(:ُبَّلُنقط،ُواملثبتُمنُ«يغنيانه»يفُ)س(:ُُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)

 .«نبأس»كذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُويفُجامعُالرتمذي:ُُ( ج)

 )ع(،ُوالُروايةُبذلك.ُُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ( د)

 )ع(،ُوالُروايةُبذلك.ُُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ(ه)

  (أ/80)ع  

ضعيف بهذا 
 اإلسناد

ضعيف بهذا 
 اإلسناد

ضعيف بهذا 
 اإلسناد
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ِ احل   ر  ف  ، ص  اب  ي  الثِ  ض   ، خ  ان  و  ل  اَل   يض  ، ب  ير  ر  احل   ِ  ، جم   ل   نا ه  اط  ش  ِ  أ  ، و  َ  الد   نا ه  ر  ا

ًدا، ب  أ  /س  ؤب   ن  َّل  ف   ت  م  اع  النا  ن  ح  ن  ، و  وت  م   ن  َّل  ف   ات  د  ال  ال   ن  ح  : ن  ن  ل  ق  ي   ،ب  ه  الذا 

 ال   ن  ح  ن  و  
ى وب  ط   ،بًداأ   ط  خ  س   ن  َّل  ف   ات  ي  اض  الرا  ن  ح  ن   و  َ  ًدا، أ  ب  أ   ن  ع  ظ   ن  َّل  ف   ت  يم  ق 

ُ!(321)«احلديثُ،ان  ل   ان  ك  و   ه  ا ل  نا ك   ن  م  ـل  

ُيُ ُفيقال لكم: ُمُ زُ لُ هل
ُكونُ مُ  ُُن

 
ُعبادُ ُاهل ُمُ عُ ن يُ ُاليشء ُهُ به

ُأنُ ُيفُاآلخرةُ 

ُباًحاُهلمُيفُالدنيا؟ُمُ ُيكونُ 

ُطُ بُ ُ؛ذلكُمُ زُ لُ الُيُ ُتم:ل  ق   فإن   ُ:ُقيلُلكم؛ُمُ زُ لُ يُ ُتم:ل  وإن ق  .ُمكُ استداللُ ُل 

 ُفا ُاآلخرةُ ُمهُ مُ عُ ن يُ ُتعاىلهل ُالذَُُّوأساورُ ُاحلريرُ ُباسُ بل ُُيف ُ؛هب 

ُواُهلمُل ُزُ فجوُ  ُ!هُ وأمرُ ُهُ واُدين لفُ اذلكُيفُالدنياُوخُباس 

 َُُّزُ فجوُ ُ،باخلمرُ ُةُ مُيفُاجلنَّهُ مُ عُ ن يُ ُتعاىلاهلُُوأيًضاُفإن ُواُهلمُرش   اُيفُالدنياُّب 

رُ علُطُ 
 !مكُ قول ُُدُ 

 ُُوأيًضا ُويُ ُونُ لُ أكُ يُ ُةُ مُيفُاجلنَّفإهنَّ ُُونُ بُ رش   ُاحيفُص  ُالذَُُّف  ُوالفُ ُهب  ضَّ
،ُوقدُةُ 

 ر   اآلخ  ا ف  ن  ل  ا، و  ي  ن   الد  ف   م  ه  ـل   ي  ه  »:ُعليهُالصَّلةُوالسَّلمقالُ
ُدُ رُ ،ُوطُ (322)«ة 

ُكُ قول ُ م:ُإهنَّ
ُيُ اُكامُهيُللمسلمُ 

هلمُيفُالدنيا،ُوقدُُباحةًُمُ ُتكونُ ُيفُاآلخرةُ 

ُقالُالنب  ا ف  هب   ش   ي   م  ـا ل  ي  ن   الد  ف   ر  م  ال   ب  ش    ن  ِ  »:ُعليهُالصَّلةُوالسَّلمُي 

 ر  اآلخ  
 ر   اآلخ  ف   ه  س  ب  ل  ي   م  ـا ل  ي  ن   الد  ف   ير  ر  احل   س  ب  ل   ن  ِ  ، و  ة 

ُيفُ(323)«ة  ُوقال ،

ُ ُص  ُالذَُُّحاف  ُوالفُ ُهب  ضَّ
 ر   اآلخ  ا ف  ن  ل  ا و  ي  ن   الد  ف   م  ه  ـل   ي  ه  »:ُةُ 

 .(324ق)«ة 

                                                 

 تُمنها:ُ)ع(.خلُ( أ)

مُ »يفُ)ع(:ُُ( ب)
ن ع   .«ي 

 .«وأساورة»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (/ب14)س  

 (أ)
 اذلهباحلرير و

 )ب(
 اخلمر

 )ج(
 صحاف 

 اذلهب والفضة

 متفق عليه

 صحيح

 متفق عليه

ضعيف بهذا 
 اإلسناد
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ُفأُ  ُ خ  ُمُ أنَُُّب  ُاستُ ه ُمُ عُ ن ُالمورُ ُل  ُمُ ُهذه ُالدنيا ُاملُ يف ُوسُ بُ لُ واملُ ُومُ عُ طُ ن

ُ ُاُملُيُ وغيه  عُ تُ س 
ُ:هاُيفُاآلخرةُ لُ مُ 

ُيُ ُاُأنُ فإمَُّ - عُ تُ س 
ُلُ مُ  ُ ُةُ اجلنَُّهاُأهل  ُدُ ُهاُهوُوإنُ مُ رُ وي  أيبُُىُابنُ وُ ها،ُكامُرُ لُ خ 

ن املُ ُبنُ ُثناُإبراهيمُ ُ،،ُثناُأيبمُ ت ُاح
ُمُ ازاحلُ ُرُ ذُ  ُابنُ ُ:يعنيُ–ُثناُحسنُ ُ،ي 

َُُّحسنُ ُبنُ ُعلُ  ُ ُ-ادُ الب  ُمح  عن
رَُّاخل ُُيدُ 

 ُِ ُحممَُُّ،ا عن
ُعُ كُ ُبنُ ُدُ  ب 

ُ(325)ت

ُنُرش  ُمُ »قال:ُ ُملُيُ ُايفُالدنيُاخلمرُ ُب  ُرش   ُاّب 
ُُ.يفُاآلخرةُ  هُ:ُفإنَُّقال:ُقلت 

ُ ُأُ حتَُُّتاب  ُدُ ى ُواهل اجلنةُ ُاهل ُهُ لُ خ  ،ُُ ُيقول  ُتعاىل  /ڦ ڦ ڦ ﴿:

ُن قال:ُيُ ُ؟﴾ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ  «هارُ كُ ذُ ُيهمُاهل ُس 
(326).ُُ

ُوإمَُّ - ُبأنَُُّذلكُوعيدُ ُأنَُّا ُالُيُ له ُدُ ه ُخ  ُفإنَُّةُ نَّاجل ُُل  ُالمورُ ُ، ُيُ ُهذه عُ تُ س 
هاُلُ مُ 

ُ ُ ،ُفمُ ةُ اجلنَُّأهل  ُنُملُحت  ُص  ُل 
 .ةُ اجلنَُّنُأهلُ ملُيكنُمُ /لهُيفُاآلخرةُ 

 .اَلحاديث  ف هذه  للسلف   تأويَّلن   ومها 

ُالسامعُ ُإنَُُّ:فلوُقيل ُهُ زُ ن يُ نُمُ ـهوُل ُُإنامُةُ يفُاجلنَّبهُُودُ وعُ املُ ُذيذُ اللَُُّهذا

ُ ُعنُسامعُ ُهُ عُ مُ س  ُُيفُالدنيا
 
ُبنظيُ يُاعت ُواملَّلهُ ُالغناء ُُباسُ نُاللُ مُ ُهُ باًرا ُورش   ُب 

ُالذَُُّآنيةُ ُواستعاملُ ُاخلمرُ  ُوالفُ ُهب  ضَّ
ُُلكانُهذاُأشبهُ ُ-ُةُ  ُبالصواب  نُمُ ُ،ُوأصحَّ

ُله.ُةُ اجلنَُّأهلُ ُيفُالدنياُباستعاملُ ُهُ كمُعلُإباحت ُاستدالل ُ

ُبنُ ُثناُداودُ ُ،أيبُالدنياُبنُ ُىُأبوُبكرُ وُ وهوُماُرُ ُ،بامُقلناُصًياُوقدُجاءُالثرُ 

ُعمرُ  ُبُ وُالضَّ ُُ،املباركُ ُاهلُبنُ ُثناُعبدُ ُ،ي  عنُحممَُُّ،أنسُ ُبنُ ُعنُمالك 
ُ،327)ترُ دُ كُ ن امل ُُبنُ ُدُ 

                                                 
ُُُ( أ) ُو)س(: ُ)ع( ُالنفس»يف ُتشتهي ُما ُالزخرف/ُاشتبهتُفلعلهاُ«.وفيها ُ﴿73بآية ۅ ۉ :

 .«نزه»يفُ)س(:ُُ(ج)ُُُ.ُ«وهنا»يفُ)ع(:ُُ(ب)ُ﴾.ۉ ې

  (/ب80)ع  

  (أ/17)س  

سماع اجلنة ملن 
 يزنه سمعه يف ادلنيا

 اتلأويل األول

 اتلأويل اثلاين

تأويل حرمانهم من 
 استعماهلا يف اآلخرة

  [47]فصلت: 

لم أقف عليه عن 
 حممد بن كعب
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ُيومُ إ»ُقال: ُكان قيُذا ُناال  ن مة  ُاد ىُم  ُأنفس  ون  ه  ن ز  ُي  ُأينُالذينُكانوا :
همُعنُاد 

م ن وه 
ك  ُأ س  ؟

ُالشيطان  ُومزامي  ُُاللهو  ُامل ُُاضُ رييف ، ك  :ُُث مس  ُللمَّلئكة  يقول 

م وه  م 
ل  ي،ُوأ ع 

يُوثنائ  مُمح  د  وه  ع 
م  ُأُ ُأ س  ُعليهمُوالُهمُالَّ ن ونُخوف  ُ.(328ق)«ي  ز 

ُهُ مُنقلُ تقدَُّوقدُ
ُ.ةُ بطَُُّابنُ ُنُكَّلمُ مُ ُعنُجماهدُ 

 ُفإ ُُهُقدُجاءُ نَُّوأيًضا ُُ:ُأنَُّيفُاحلديث  ُزوَُّيُ ُةُ اجلنَُّنُأهلُ مُ ُالرجل  ُيُ باثنتُ ُج 
ُُعيمُ أبوُنُ ُهُ رُ كُ ذُ ُ،زوجةًُُيُ وسبعُ  ُُنمُ ُ«صفةُاجلنة»ُيفُكتاب  ُخالدُ ُحديث 

ُ،ةُ مامُ عنُأيبُأُ ُ،نُ ادعُ مُ ُبنُ 
ا ِ  »قال:ُُالصَّلةُوالسَّلمعليهُاهلُُعنُرسولُ 

 ب  ع   ن  ِ  
  ج  وا ز  ي   و  َا إ   ة  نا ال   ل  خ  د  ي   د 

 ب  س  و   ني   ت  ن  ث 
  :ةً ج  و  ز   ني  ع 

َ  ن احل  ِ   ني  ت  ن  ث   و

 ب  س  و   ،ني  الع  
  ني  ع 

  ل  ه  أ   ن  ِ 
 ّي  ِ 

  س  ي  ل   ،اي  ن  الد   ل  ه  أ   ن  ِ   ه  اث 
ِ   نا ه  ن  ِ    هلاَا إ   ة  أ  ر  ا

 ث  ن   ي  َ   ر  ك  ذ   ه  ل  و   ،ي  ه  ش   ل  ب  ق  
 .(329)«ين 

رُ كُ وذُ 
ُ ُُم ُحديث  ُاحلجَُُّن ُقتادةُ ُاج  ُأنسُ ُعن  »ُ:هُ عُ فُ رُ يُ ُعن

 ؤ  م  ل  ل 
ناة   ف   ن  ِ  ال 

ني   
ث  ُُ:فقلناُ.ةً ج  و  ز   ث َّل  ُرسول  ُُقوةُ ُهُ لُ وُ أُ ُ،اهلُيا ُقال:  ة  وا ق   ىط  ع  ي  ه ل  نا إ  ذلك؟

ُ.(330)«ة  ائ  ِ  

ُ(21)صُ:انظرُ.ُُ

ُُُي:ُأبوُنعيمأ.ُُ

                                                 
املعطوفةُ«ُسبعي»بُ،ُوكذاُيفُصفةُاجلنة،ُوحقهاُالنصبُبالياءُكامُنص«ثنتان»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( أ)

،ُ«ثنتي»عليها.ُواملثبتُكامُيفُسننُابنُماجهُوالبعثُوالنشورُللبيهقيُوالكاملُالبنُعدي:ُ

 وهوُالصواب،ُواهلُأعلم.

 «.وهلا»كذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُويفُمصادرُالتخريج:ُُُ( ب)

ُُُ( ج) ُنعيم: ُليب ُاجلنة ُصفة ُويف ُو)س(، ُ)ع( ُيف ُ»كذا ُاجلنة ُيف ُبس«زوجةُ]...[للمؤمن ُعددُ. قوِ

ُ ُمنُعنده: ُفأثبتُحمققه ُثَّلثُوسبعون»الزوجات، ُابنُطهامن:ُ« ُويفُمشيخة ُيبيُمصدرها. ومل

قائَّل:ُخطأُنحويُظاهر.ُقلت:ُإلزامُمجعُاملذكرُ«ُثَّلثونُزوجة»فصوّباُحمققهاُإىل:ُ«ُثَّلثيُزوجة»

 اهلُأعلم.الساملُوماُمحلُعليهُالياءُوإعرابهُباحلركاتُلغةُعليهاُشواهدُمنُكَّلمُالعرب.ُو

 )د(
 من  الزواج

 ثنتني وسبعني

 ضعيف

 ضعيف
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ُ   ل  ج  الرا  نا إ  »:ُآخرُ ُويفُحديث 
 ي  ل   م  ه  ن  ِ 

ِ  إ   م  و   الي  ف   ل  ص  «ء  اَذ  ع   ة  ائ  ىل 
(331).ُ

  َ  ّل حسب  ع هم ف العدد  ل  ض  افت   فإنا  ؛هابين   ض  اق  ن  َ ت   وهذه اآلثا

ِ  ه  ل  ض  افت   َ  م ف   .الثواب   قدا

ُيُ جُ تُ حُ املُ ُقولُ ُفعلُقياسُ 
ُعلُحُ  ُبأنَُُّامعُ السُل  ُلهلُ ُهُيكونُ يفُالدنيا

يُ ُ-ُةُ اجلنَّ
ُأنُ نبغُ  ُأنُ /للرجلُ ُ/والُ ي  ُُي ُالدنيا ُوَُّزُ تُ يُ ُيف ُج 

ُالعددُ  !ّبذا

                                                 
 .«يلو»يفُ)ع(:ُُ(أ)

  (أ/83)ع  
  (/ب17)س  

 ضعيف
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 الطيُ ُبالحلانُ ُالشعارُ ُسامعُ  :(332م)قال صاحب الغناء
ُنغامُ والُبةُ 

ُيُ ُةُ املستلذَُّ ُمل تُ عُ إذا
ُيُ ُعُ ستمُ املُ ُدُ قُ  ُومل ُالرشعُ ُُمذمومُ علُعُ مُ س ُحمظوًرا، ُوملُيف ،

ُرَُّجُ ن يُ 
ُُُِ رُ خُ ن ،ُوملُيُ واهُ هُ ُمامُ يفُزُ  ُُ-ُهُ كُ لُ يفُس  ُ.يفُاجلملةُ ُهوُمباح 

ُ ُخ  ُوال ُنُ أُ ُالشعارُ ُأنََُُّّلف  ُدُ ش  ُدُ يُ ُبيُ ُت  ُُي  ُاهلُالنبي  عليهُُتعاىلُصل

ُ وسلم،ُوأنهُس 
ُرُ كُ ن هاُوملُيُ عُ مُ 

ُحلانُ الُهاُبغيُ ها،ُفإذاُجازُسامعُ عليهمُيفُإنشادُ 

ُ غُ تُ فَّلُيُ ُةُ بالطيُ  ُتُ ُبأنُ ُاحلكمُ ُيَّ بُعُ مُ س 
ُ.نُالمرُ مُ ُهذاُظاهرُ ُ،الحلانُ 

ُيُ ُث م ُوجُ ما للمُ ُب 
الرَُُّرُ فُ وُ تُ ُعُ ستمُ 

ُالطَُُّعلُغبةُ  ُأُ ُرُ كُ ذُ وتُ ُ،اعات  ُاهل ُدَُّعُ ما

ُيُ قُ املتَُُّهُ لعبادُ ُتعاىل
ُنُالدَُّمُ  ُ رجات  ،ُوي 

علُالتحرُ ُهُ لُ مُ 
ُمُ ُزُ  ُنُالزالَّ يُإىلُويؤدُ ُ،ت 

ُالوارُ ُصفاءُ ُيفُاحلالُ ُهُ قلب ُ ُستحُ مُ ُ-ُدات  ُُنُ دييفُالُب  ُ.يفُالرشعُ ُتارُ وخم 

ُج ُ رُ وقد
ُلفظُ  ُعل الرَُُّى

ُوالسَّلمُسولُ  ُالصَّلة ُُعليه ُقريب  ُهو نُمُ ُما

ُيُ ُوإنُ ُالشعرُ  ُقُ مل
ُمُ ُيُ فيُالصحيحُ فُ،شعًراُيكونُ ُأنُ ُدُ ص  ُبنُ ُأنسُ ُنُحديث 

ُ ُكانُ »قال:ُُمالك  ُ ُنصارُ الُت  ي 
ُدُ ن اخل ُُونُ رُ فُ  ُ واُيقولون:لُ عُ فجُ ُ،ق 

ـــن   ـــ ن  ح  ـــ ن  ي  ذ  الا ـــوا حم   ع  اي  ب  اد  ما  

ــ  ــ ال  ّل  ع  ــ اد  ه   ا ب  ِ 
ــا أ  ن ــي  ق   اد  ب 

ُ اجفأُ   ُّب   يش   ع  َا إ   ش  ي   ع  َ   ما ه  اللا »ُعليهُوسلم:ُتعاىلُصلُاهلُاهلُمُرسول 

،ر  اآلخ   َ  ص  ن  اَل   م  ر  ك  أ  ف   ه  «ه  ر  اج  ه  ال  و   ا
(333). 

                                                 
 .«يف»يفُ)س(:ُُ( أ)

 أرجوزة

 

 الشبهة اثلاثلة

 متفق عليه
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ُ ُُقالُصاحب 
 
 ولكنُ،الشعرُ ُعلُوزنُ ُمنهُُليسُهذاُاللفظُ و:ُالغناء

ُ ُ.(334ع)نُالشعرُ مُ ُقريب 

 ُُاعجبًُ :(335م)قال صاحب القرآن ُمعارش  السامعاتيَُُّلكم
ُتُ ُ!ةُ  واُعُ ن قُ مل

ُهُ ورسولُ تعاىلُُبهُاهل ُنُ ذُ أُ ماُملُيُ ُإباحةُ ُباعتقادُ 
ُنُالغُ مُ 

 
ُُناء ُعُ ن بلُمُ ُ،اللهوُ ُوآالت 

ُج ُحتَُُّ-ُمنهُرُ ذَُّوح ُُمنه ُأنَُّتُ ن ُن وظُ ُ،بةًُرُ وقُ ُطاعةًُُوهُ مُ تُ لُ عُ ى ُُم ُتعاىلُاهلُحزب 

ُُّس  ُ،ُوكُ هُ بطَّلن ُُيُ يُ بُ م،ُوتُ كُ قول ُُعنُردُ ُونُ لُ فُ غُ يُ ُهُ دُ ن وج ُ هُ بُ ش 
ُونِص ُُ،كمُالباطلةُ 

ُ:يُ شيئُ ُنُ مُهذاُقدُتضمَُّكُ نقولُلكم:ُكَّلمُ ف؛ُهُ اهلُورسول ُ

 الحلانُ ُسامعُ ُإباحةُ ُ:أحدمها/ُ ُِ ُةُ املستلذَُُّوالنغامت  ُُبرش تُ عُ ُيُ أالَّ
ُعُ ستمُ املُ ُدُ قُ 

ُ.واهُ فيهُهُ ُعُ ـب ُتَُّ،ُوملُيُ يفُالرشعُ ُعلُمذمومُ ُعُ مُ س ُحمظوًرا،ُوملُيُ 

 ُأُ ُنَُّأُ ُ:والثاين ُج ُوُ ما للمُ ُب 
ُالطَُُّغبةُ الرَُُّعُ ستمُ  ُيف ُواالحرتازُ اعات  نُمُ ُ،

ُ ُرُ وتذكُ ُ،الذنوب 
ُاحلُوعدُ  ُق  ُووصول  فهوُُ-ُهُ إىلُقلب ُُاحلسنةُ /الحوالُ ُ،

ُستحُ مُ  ُ.بٌّ

ُُهُ بُ ج ُوُ امُأُ وربَُُّ،هُ نُقالُباستحباب ُىُمُ ن بُ ُيُ املقدمتُ ُيُ فعلُهاتُ  مُأحياًناُكُ بعض 

ُُىؤدَُّهُالُيُ أنَُُّواأُ إذُرُ ُ؛يُ املقدمتُ ُيُ علُهاتُ ُناءًُب ُ نُىُمُ ن به،ُوعليهامُبُ ُإالُالواجب 

ُفُ  ُ(336)قوجوهُ ُةُ نُعدَُّمُ ُالقرآنُ ُعلُسامعُ ُهُ لُ ضَّ ُأنُ أُ مُرُ ؛ُلهنَّ ُ ُوا ُماُي  ُص  ُبهُأنفعُ ُل 

ُ مَُّ ُاُي  ُص  ُل 
ُ.بالقرآنُ 

ُاملقدمتانُ  ُغُ ُوهاتان مُ ُطُ لُ كَّلها
ُشتمُ  ُكَّلمُ ُل  ُُعل ُلُ مَُّجم 

ُجنسُ مُ  ُن
ُوهُ مُبامُظن استدالهلُ 

ُتعاىلُهُ يفُقول ُُنُالعمومُ مُ  ہ ھ ھ ھ  ﴿:

ُاحل ُُنُالسامعُ مُ ُيفُاآلخرةُ ُبهُاهل ُدُ عُ وبامُوُ ُ،﴾ھے   .نُ س 

                                                 
 .«ولكنه»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)

  (/ب83)ع  

  (أ/14)س  

  [78]الزمر: 

 قول الغزايل

يتضمن  مالكمك
 مقدمتني
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ُووُ 
ُبُ لُ ُيُ تُ اللَُُّيُ املقدمتُ ُيُ هاتُ ُبيُ ُدُ ل  ُُس  ُح ُسفاُأوالدُ ُبالباطلُ ُفيهامُاحلق 

ُ ُوتولَُُّ،الُنكاح  ُهُ ذُ ملُيُ ُدُمنهامُقول  ُمُ ُأحدُ إليهُُب  ُُنُالسلف  وهوُُ:ةُ لبتأُالصالح 

ُ!تعاىل إىل اهلل العبد   ب  قرِ ت   بة  ر  وق   طاعة   هذا السمع   أنا 

ُقُ نُ ُهُوإنُ فإنَُّ ُرُ تُ هُأنَُُّ(338)قمهُ وغيُ ُ(337)قاملدينةُ ُأهلُ ُعنُبعضُ ُل  ُخَّ يفُُص 

ُالغُ 
 
ُقُ يُ ُمُ فلُ ُهُ واستامعُ ُناء ُستحُ ومُ ُبةُ رُ وقُ ُهُطاعةُ :ُإنَُّل  ُهُ بلُكانُفاعلُ ُ.يفُالرشعُ ُبٌّ

ُُهُ كُ رُ مكروًهاُوتُ ُراهُ يُ  ُراهُ أوُيُ ُ،أفضل 
ُمُ  ُتاالتيُيُ ُنُالذنوب  باًحاُمُ ُراهُ منها،ُأوُيُ ُب 

ُ ُيفُلذَُُّعُ كالتوس  ُُاملطاعمُ ُات  ُُجاءُ اُرُ مَُّأفُ،واملساكنُ ُواملَّلبسُ ُواملشارب  ُالثواب 

ُقرُ والتُ ُهُ بفعلُ  ُاهلُب  ُ ُتعاىلُإىل ُي  ُال ُفهذا ُأحدُ ُظُ فُ به ُمُ ُعن ُسلف  المَُُّن
ُةُ 

ُها.ت ُوأئمَُّ

 م قالوا:عنهم أنا  بل الحفوظ  

 ُعُ فُ يُ ُإنام ُهذاُالُل  ُفساق  ُ.(339ق)،ُكامُقالهُمالك 

 ُذلكُمُ ُنَُّإو ُُ،الزنادقةُ ُنُإحداث  ُ.(340ق)/كامُقالهُالشافعي 

 ُنُاملحرَُّهُمُ نَُّإو ُ.(341ق)كامُقالهُأبوُحنيفةُ ُ،مات 

 (342ق)أمحدُ ُكامُقالهُاإلمامُ ُ،والبدعُ ُطلُ نُالباهُمُ نَُّإو.ُ

 ُ بلُح
ُيُ أنَُُّ:عنهمُظُ فُ  ُنب ُه ُُت  ُُالنفاق  ُيُ ُيفُالقلب  ُنب ُكام ُُاملاءُ ُت  ُ،البقل 

ُ ُص  ُ.(343ق)ريضُاهلُعنهُمسعودُ ُاهلُبنُ ُعبدُ ُذلكُعنُحَّ

                                                 
 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)س(،ُورسمتُيفُ)ع(ُبيُالسطور.ُ( ب)

 .«يرخص»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (/ب14)س  

املحفوظ عن 
 السلف ذم السماع

من ترخص فيه 
 لم يقل إنه طاعة

دل   السفاح  و 
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 ُ منهُُرُ ثُ كُ نُاستُ مُ ُ،بالباطلُ ُشبيهُ ُمكروهُ ُوُ هُ ـلُ ُناءُ الغُ :ُ»وقالُالشافعي 

ُُدُ رُ تُ ُفهوُسفيهُ  «هُ تُ دُ اهش 
ُ.(344ق)

ُرُ ث ُكُ ستُ لكانُاملُ ُوطاعةًُُبةًُرُ ولوُكانُقُ 
المَُُّنُخيارُ منهُمُ 

ُ!ةُ 

ُح ُ ُمُ ُالعلمُ ُنُأهلُ مُ ُاحدُ وُغيُ ُمُ كُ وقد ُُي ُعُ دَُّعلُأن ُإلمجاعُ ُذلكُخمالف 

ُالطيُ ُ:يُ املسلمُ  ُقالُالقايضُأبو ُالطائفةُ هُ وغيُ ُالطبي ُُب  ُوهذه ُجلامعةُ ُخمالفةُ ُ:

ُُ؛يُ املسلمُ  لهنَّ
ُالغُ  ُوطاعةًُُناءُ مُجعلوا ُورُ دينًا ُأُ ، ُهُ إعَّلنُ ُت 

ُواجلوامعُ ُيفُاملساجدُ 

ُمُ ُةُ وليسُيفُالمَُُّ،(345)قالكريمةُ ُملشاهدُ واُالرشيفةُ ُقاعُ الب ُُوسائرُ   .نُرأىُهذاُالرأي 

ُُبأحوالُ ُهُ ومعرفت ُُ،نُ دييفُالُهُ وفقهُ ُهُ علمُ ُلكاملُ /مسعودُ ُاهلُبنُ ُفعبدُ  ُ،القلوب 

ُومُ  ُأُ ُ-ُالعاملُ ُفسدات  ُ خ  ُأنَُُّب 
ُُمادةُ ُناءُ الغُ  ُُهُ تُ ب ُن يُ ُالنفاق  ن ويُ ُيفُالقلب 

كامُُيهُ مُ 

ُعُ فُ يُ  :ُ»هُ ،ُوكذلكُقولُ (346)قبقلُ البُاملاءُ ُل 
«ىنالزُ ُقيةُ رُ ُناءُ الغُ 

(347).ُ

ُ ُورُ فُ لوُ ُوالشافعي 
ُمُ لُ عُ ُنُ دينُالبهُمُ ُاهل ُهُ لَُّح ُالذيُأُ ُهُ وحملُ ُهُ ومعرفت ُُهُ علمُ 

ُيُ هذاُماُُأنَُّ ُُدُ ص  ُوُ عُ ويُ ُعنُالقرآنُ ُالقلوب   فع  ُ،هاُبهُكامُهوُالواقعُ ض 
هذا  أنا  م  ل 

ُقُ يُ ُ(348)قنافق  ِ زنديق   ه  د  ص  ق   إنم
ُُاقتطاعُ ُدُ ص  ُُ،عنُاإليامنُ ُالقلوب  هاُعنُدَُّوص 

ُتُ لُ؛القرآنُ  تُ س 
ُُنُالبدعُ مُ ُطانُ يفيهاُالشُيهُ قُ لُ ماُيُ ُبولُ لقُ ُدَُّعُ  ُوالش  ُُبهات  ُوالشَّ ُ.هوات 

 ُن  و  االرا  ابن   الزنادقة   إِام  قال 
ُ(349)تيِ د  ُلُ اختُ »: فقالُُ:يفُالسامعُ ُالفقهاءُ ُف 

ُ ُم:ُهوُمُ هُ بعض  ُُ،باح  ُهُ وقالُبعض  ُأنَُُّ:وعنديُ،مُ رَُّم:ُهوُحم  ُهُ رُ كُ ذُ ُ.«هُواجب 

ُُمحنُ الرَُُّأبوُعبدُ  ُمُ لُ الس  ُواعتُ ُ«السامعُ ُمسألةُ »يفُُعنهُي  ُ.(350)بهُدُ ض 

                                                 
 .«يفُالبقل»يفُ)س(:ُُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

  (أ/86)ع  

 ابن الراوندي

 بة خمالف كونه قر
 إلمجاع املسلمني

لم أقف ىلع قوهل 
من  «رقية الزىن»

 قول ابن مسعود

 لم أقف ىلع قوهل
 «واعتضد به»
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 ة  د  َّلح  ال   شيخ  ُ/وكذلك   ِ ُُ(351)تسينا م ابن  ه  وإِا ُر ُمُ أُ ُ«اإلشارات»يف

ُوعُ ُالحلانُ ُبسامعُ  ُش  ُعُ وج ُُ،الصورُ ُق  ُُيزكُ يُ ُذلكُماُل  ُ ُالنفوس  ُذُ وي  ُاّب 

ُويُ  يهافُ ص 
ُ.(352م)

  ُاّب   هم الثاين أبو نرص  م  علِ ِ  ُهُمعهموقبل الفَا
ُ(353)ت

ُ.(354ع)الحلانُ ُأهلُ ُإمامُ 

ُفر ُ  
ُاإلمامُ ُاهل ُيض  حممَُُّعن

ُُبنُ ُدُ  ُُإدريس  ُوج ُالشافعي  ُنصيحت ُُزاهُ ، ُهُ عن

ُُ!خًياُلإلسَّلمُ  ُيُ ُفكل  ُهذاُما   نا إُ:هُ لقول ُُدُ هُ ش 
 ب  غ  التا  ناء  غ 

ُ.(355ق)الزنادقة   ن إحداث  ِ   ّي 

ُعُ  ُرُ إذا ُفنحنُنُ ُف  ُيفُهاتُ ُرُ كُ ذُ هذا ُبُ لُ ُيُ تُ اللَُُّيُ املقدمتُ ُيُ ما ُُس  ُفيهامُاحلق 

ُُهامُهذاُالولدُ نُسفاحُ مُ ُدُ ول ُواستُ ُ،بالباطلُ  ُهذاُالسامعُ ُأنَُُّ:الثَّلثةُ ُالذيُهوُرش 

ُ.بةُ رُ وقُ ُطاعةُ 

ُاحأمَُّ ُُمُبأنَُّكُ تجاج ُا ُُعليهُالصَّلةُوالسَّلمُالنبيَّ س 
ُأُ ُعُ مُ  ُما يُ دُ يُ ُبيُ ُدُ نش 

ُهُ 

ُالشعرُ مُ  ُيُ ُن ُيُ وأنَُُّهُ رُ كُ ن ومل ُما ُقال ُه ُُ،الشعرُ ُهُ ب ُش  ُالئمَُُّهفنقول  ُقاله ُ»ةُ ما هُنَُّإ:

ُُهُ وقبيحُ ُ،حسنُ ُهُ فحسن ُ:كَّلمُ   :(356)«قبيح 

  ُُث ُبُ وقد ُُيفُالصحيح ُُت  ُأنَُُّوسلمُصلُاهلُعليهُعنُالنبي  ُقال:   نا إ  »ه
ن ِ 

  ر  ع  الِش 
 .(357)«ةً م  ك  ح 

                                                 
 .«ولذلك»يفُ)س(:ُُ( أ)

 ،ُولعلهُتصحيف.«ويديا»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

 .«االحتاد»يفُ)ع(:ُُ( د)

 .«يفُالشعر»بعدهاُيفُ)س(:ُُ(ه)

نماذج من استحسان 
انليب وصحابته 

 حل سنه دون قبيحه

 

الرد ىلع املقدمة 
 األوىل

 

  (أ/14)س  

 ابن سينا

 الفارايب

 ابلخاري
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 ُ ُينصب  ُُوكان ُيُ ُانُ حلسَّ ُن منًبا ُالشعرُ ُدُ ش  ُ ُعليه ُي  جُ الذي
ُاملرشكُ  ُبه ُ،يُ و

 .ُ(358)«س  د  الق   ح  و  ر  ب   ه  د  يِ أ   ما ه  اللا »وقال:ُ

 يِ ب  ن   ن  ع   ح  اف  ن  ت   ت  ِ  ا د  ِ   ك  ع  ِ   س  د  الق   ح  و  َ   نا إ  »وقال:ُ
ُُ.(359)«ه 

 ُ ُوقال ُبنُ ُعبدُ عن ُةُ واح ُرُ ُاهل ُُ،(360)«ث  ف  الرا  ل  و  ق   ي  َ   م  ك  ا ل  ًخ أ   نا إ  »:

ُُةُ واح ُرُ ُاهلُبنُ ُوعبدُ  ُ:هوُالقائل 

ــول  اهلل س   َ ين ــا 
ف  ــه   و  ت اب 

ــو ك  ت ل   /ي 

ُ

اُ** ـ ف  و  ر  ع  ِ   قا ش  ان   إذ 
ـن الف  ِ  ـ ر  ج   ع  اط  س 

ُ ــَ  أ   ــان  ــى ب  د  ا اهل  ــالع   د  ع   ان ــوب  ل  ق  ى ف  م 

 

ـــُ** ـــوق  ِ   ه  ب  ـــ نا أ   ات  ن  ـــِ  ـــو   ال  ا ق   ع  اق 

ــت  ب  ي    ــ ي ــن   ج  اف  ي   ــ ه  ب    ن  ع 
ــر  ف   ه  اش 

 

ـال   /ن  ري  اف  الك  ب   ت  ل  ق  ث  ت  ا اس  ذ  إ  ُ** ع  اج  ض 
(361ق)

 

 
 ُ ُن تُ وقدُاس  ُُدُ ش  ُُبنُ ُيدُ الرشَّ ُُُالنبي  يُ وُ س 

أيبُُبنُ ُةُ ميَُّأُ ُنُشعرُ مُ ُقافيةُ ُمائةُ ُدُ 

ُ ُلُ الصَّ ُُت  ُ.(362)«يه  ه   يه  ه  »:ُوهوُيقول 

 ُ وس 
ُُقصيدةُ ُعُ مُ  ُ.(363)زهيُ ُبنُ ُكعب 

  ُذُ اهل ُُ[يُ ب ُأيبُكُ ]ُشعرُ ُعائشةُ ُهُ تُ وأنشد ُ َل 
ُُ(364)ت ُ»وقالت: ُُأنت  ُ«.بهُأحق 

ُ ُن تُ فاس  ُنُ اهُفأُ هاُإيَُّدُ ش  ُ:هُ تُ دُ ش 

ـــا ن  ذ  إ  و   ا  أ  ىل  إ   ت  ر  ظ 
ـــج  و   ة  س  ُه  ه 

ُ

 ب   ك   ت  ق  ر  ب  ُ**
َ  ع  ال   ق   (365)ل  ِلـه  ت  ال   ض  ا

ُ  ز  ج  »فقال:ُ
ً خ   اهلل  اك  ُ.(366)«ة  ش  ائ  ا ع  ا ي  ّي 

                                                 

 .ُوبهُرواية.«كام»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«املرشكيب»(:3333ُوفيهُأيضاُ)ُ(،2333)ُيفُصحيحُالبخاريكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوكذاُُ( ب)

ُدرُالتخريج.،ُواملثبتُهوُالصوابُكامُيفُمصا«أيبُكثي»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( ج)

 
 

 /ب(86ع )
 

 طويل

 
 /ب(14) س

 
 اكمل

 

 متفق عليه

 

 مسلم

 

واختلف ، ابلخاري
 يف وقفه ورفعه

 

 مسلم

 

 ضعيف

 

ضعيف، وقال األبلاين: 
 كذب موضوع
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  ُُأ ُنُ وقد ُُ:منهمُ،واحدُ ُغيُ ُهُ دُ ش  ُُبنُ ُانُ حسَّ ُُ،(367)ثابت  ُبنُ ُوكعب 

ُ ُُ،(369ق)ةُ واح ُرُ ُاهلُبنُ ُوعبدُ ُ،(368)مالك  (370ق)زهيُ ُبنُ ُوكعب 
ُ،ُوالعبَُّ ُبنُ ُاس 

ُُسُ ادرُ مُ  ُمُ لُ الس  ي 
عُ اجل ُُغةُ اب ُ،ُوالنَّ(371)

ُدُ  ي 
(372). 

  ُُنُ وأ ُهُالعبَُّعمُ ُهُ دُ ش   اهلل   ض  ض  ف   ي  َ   ،مِ ا ع  ي  » :فقالُلهُ،ّباُهُ ح ُدُ مُ ُقصيدةًُُاس 

 .(373)«اك  ف  

  ُُنُ وأ ُُهُ تُ دُ ش  ُاحلارُ ُبنُ ُض  ُالنَُّأخت  ُرُ تُ ُقصيدةًُُ(374)تث 
ُأخاهاث  ُ،(375)تيُّبا

ُرُ فُ   س   و  ل  »هلاُوقال:ُُقَّ
 ذ   ل  ب  ا ق  ه  ت  ع  م 

  ل    ك  ل 
«ه  ل  ت  ق  أ 

(376).ُ

  ُُنُ وأ ُاحل ُُبنُ ُءُ َّلالعُ ُهُ دُ ش  ض  
ُُي ُمُ  عليهُوسلم:ُُتعاىلُصلُاهلُأبياًتاُفقالُالنبي 

  نا إ  »
  ر  ع  ن الِش ِ 

«ةً م  ك  ح 
(377).ُ

 ُ ُُبنُ ُوقالُلكعب    ا ن  ِ  »:ُمالك 
  ت  ي  ب  ] ك  ب  َ   س 

ُقال:ُوماُ!«ه  ت  ل  ق   [ر  ع  ش 

ُنُ فأُ  .«ر  ك  ا ب  ب  يا أ   ه  ايا إ   ه  د  ش  ن  أ  »قال:ُُ؟هوُياُرسولُاهل ُ:هُ دُ ش 

 س   ت  م  ع  ز  
ـ ن  أ   ة  ين  خ   غ  ت  س 

ـَ   ب  ل  ُاهبا 

ُ

نا ب  ل  غ  ي  ل  و  ُ**
غ  ِ   ه

ـ ب  الـ  ُ(378)ب  َّلا الغ 

ُ
 َُُّبالدُ ُنُ بُ ض  ُيُ ُنَُّوهُ ُنُالنصارُ مُ ُوارُ بجُ ُومر ُ:نُ لُ قُ ويُ ُف 

ــن   ــ ن  ح  َ  و  ج  ــ ا
ــب   ن  ِ 

ــي النا ن  َ  جا ُا

ــُ ــا حم   ذ  باــا ح  ي  ــًد ما  ِ ــ ن  ا  َ  ج  ُا

ُ
َ  ب   ما ه  اللا »فقال:ُ «نا يه  ف   ك  ا

(379).ُُ
                                                 

 .«أنشد»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 ،ُواملثبتُمنُ)س(،ُوهوُالصواب.«احلويرث»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُُ( ج) ُالشعر»يفُ)ع(: ُجاءتُ«بيتُمن ُوإنام ُ)س(، ُأو ُ)ع( ُيف ُملا ُرواية ُوال ُ)س(، ُواملثبتُمن ،

 «.شعراُقلته»،ُأوُ«بيتاُقلته»الرواياتُبلفظي:ُإماُ

 .،ُبدونُالواو،ُوبهُرواية«ما»يفُ)ع(:ُُ( د)

 ،ُوبهُرواية.«فليغلبن»وكأنهُسقطتُمنهُالَّلمُسهوا،ُأي:ُ«.ُفليغب نَُّ»يفُ)ع(:ُُ(ه)

كعب بن مالك/ 
 اكمل

 

 أرجوزة

 
 
 

اهلل صحيح بلفظ: 
 يعلم إين ألحبكن

 ضعيف

 

 ذكره ابن هشام
 ولم يثبت

 

 ابلخاري دون قوهل:
 أنشده العالء

 ضعيف
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  ُُمُ دُ وملاُق
ُُوكُ بُ نُتُ مُ  ُرُ خ  الوُ ُج 

ُن واُيُ لُ عُ وج ُُهُ ن يُ قُ لُ تُ يُ ُوالصبيانُ ُدُ الئُ 
ُ:ونُ دُ ش 

ــــــط   ــــــال   ع  ل  ــــــي  ل  ع   َ  د  ب   ان 

ُ

ـــــُ**  ث   ن  ِ 
ـــــن  ـــــو   ات  يا  /عاد  ال

ُ ــــو  ] ــــ ب  ج  ــــي  ل  ع   ر  ك  الش   ان 

 

ـــــــُ** ـــــــا د  ِ  (380)[عاا هلل د  ع 

 
  ُُنُ وأ ُُعليهُوسلمُتعاىلُصلُاهلُهُ دُ ش  لُ يُ الدُ ُمُ يُ نُ زُ ُبنُ ُأنس 

ُُيومُ ُ(381)ت ُفتح 

ُُ،هُ مُ دُ ُرُ دُ هُ أُ ُماُفعفاُعنهُبعدُ ُ؛اّبُهُ يمدح ُُقصيدةًُُمكةُ  ُفيها:ُيقول 

ــع  ت   ــَ   م  لا ــاهلل أ   ول  س  ــ ك  نا  َ  د  ِ 
ُيك 

ُ

 و   نا أ  و  ُ**
ِ  ع   خ  اَل   ك   ك  ن  يًدا 

 ي ـال  ب   ذ 
 (382)د 

ُ
  ُُنُ وأ ُعليه:ُ ددُ فُ وُ اُـمَُّـوُلُ عمرُ ُبنُ ُلُ فُ وُ نُ ُبنُ ُةُ وُ رُ فُ ُهُ دُ ش 

 ب   ل  ف  ح  أ   م  ل  ف   اب  ب  الشا  ان  ب  
ـ ه  ًَُ د  ب 

ُ

َ  ب  ق  إ   م  َّل  س  ال  و   ب  ي  الشا  ل  ب  ق  أ  و  ُ** ُا

ـ م  ـل ـ ذ  هلل إ   د  م  احل  ف    أ  ي 
ـي أ  ن  ت   ل  ج 

 

 /ت  ل  ب  ِّ   ـى ت  تا ح   **
   م  َّل  س  ل   ل 

َ  ب ـس   (383)ا

 
 َُُّوتث ُالصدُ ُل  ُلُ ،ُوتثَُّ(384)بالشعرُ ُهعنُتعاىلُريضُاهلُيق  هُ ابنتُ ُيقةُ بهُالصدُ ُت 

ُ،(385ق)

ُُبنُ ُوعمرُ  ُوعثامنُ (386)اخلطاب  وعلٌُُّ،(387)،
(388)،ُُ ُالدَُّ(389)وبَّلل  ُوأبو ُرُ ،

 
ُ،(390)داء

ُ.(391)العاصُ ُوُبنُ وعمر ُ

 َُُّالد ُليب ُرُ وقيل
 
ُلُ ُ:داء ُما ُتُ ُك  ُال ُفإنَُُّ؟رُ عُ ش  ُليسُرجل  ُ]ُه ُبيت  يفُُه[له

ُُ!إالُوقدُقالُشعًراُالنصارُ  ُنُ أُ ُث مُ.قال:ُوأناُقلت  ُ:دُ ش 

                                                 

 سقطُمن:ُ)ع(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ( أ)

 ،ُوهوُتصحيفُمشهورُهلذاُاللقب،ُواملثبتُمنُ)س(ُكامُيفُمصادرُالتخريج.«الديلمي»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 .«هدر»يفُ)ع(:ُُ( ج)

 .«قدم»يفُ)س(:ُُ( د)

 واملثبتُمنُ)س(ُكامُيفُمصادرُالتخريج.،ُ«يبيت»يفُ)ع(:ُُ(ه)

 ضعيف
 

 (أ/10)س 

 جمزوء الرمل

 

 طويل

 

لم أقف عليه من 
 قول فروة بن نوفل

 بسيط

 
 (أ/81ع )

 ضعيف
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ـــد  ر  ي   ـــ ي   ء  ر  ال 
ـــِ   ىعطـــي   ن  أ  ُاه  ن 

ُ

ـــــــو  ُ** ـــــــَا إ   ى اهلل ب  أ  ي   ِ ُاداَ  ا أ   

ُ ـــي   ـــ ول  ق  ـــف   ء  ر  ال  ـــ و  يت  د  ائ   ال  ِ 

 

ـِ   ل  ض  ف  ى اهلل أ  و  ق  ت  و   ** اداف  ت  ا اس 
(392) 

 
 ُأب ُهريرةُ وقال ُوُ و ُملا ُدُ فُ : ُالنبي ُُت  ُوالسَّلمُعل ُالصَّلة ُلُ قُ ُعليه يفُُت 

ُ ُ:الطريق 

ــ ــي  ل   اي  ــ ةً ل 
ــو  ط   ن  ِ 

 ن  ع  ا و  ه  ـل 
ــائ  ُاه 

ُ

 نا   أ  ّل  ع  ُ**
 ِ َ  د   ن  ا   ا

ـك  ال   ة  ـن   ر  ف  ُ(393)ت  جا

ُ
  ُُوكان ُالصحابةُ مُ ُسوداءُ ُامرأةُ ُت  ُوكانُ ُ-ُن مُ ُت 

ُاملسجدُ ُيمةًُقُ  امُكلَُُّ-ُيف

ُثُ حتدَُّ ُقالت:ُت 

ُان ـبِ َ   ب  ي ـاج  ع  ت   ن  ِ   اح  ش  الو   م  و  ي  و  

ُ

  ه  نا  إ  َ  أ  ُ**
 د  ل  ب   ن  ِ 

ـن   ر  ف  الك   ة  ُ(394)اين  جا

ُ
  ُُعُ وملاُن ُنُ أُ ُعقبةُ ُبنُ ُوالوليدُ ُعامرُ ُاهلُبنُ ُعبدُ ُملعاويةُ ُي  ُ:دُ ش 

َ  ا س  ذ  إ   ِ   ف  ل  خ   ن  ِ   ا ِ  و   ئ  ر  ا ِ  أ   د  ر  ف  أ  و  ُ**ُه  ا
ّي   ج   ن  ِ 

ـف   ه  انـ  ـ و  ه   س 
/ر  ائ 

(395)ُ

ُ
  ُُنُ وأ ُُدُ ش  ُيُ بُ خ  ُُهُ موت ُُعندُ ُب  ُُاملعروفةُ ُتلكُالبيات  ُفيها:ُالتيُيقول 

ـأ   ت  س  ل  و   ـال  ب  ـِ   ل  ت ـق  أ   ني    ح   س 
ًُم ل 

ُ

ِ  ف   ان  ك   ب  ن  ج   يِ  أ  ّل  ع  ُ**  رص   ـ اهلل 
 يع 

ُ ــذ  و  
ــال   ات   ذ  ف   ك  ل  ــي   ن  إ  و   ه  ل   أ  ش 

 

َ  ب  ي  ُ**  ص  و   أ  ّل  ع   ك  ا
ع  زا م  ـِ   و  ل  ش   ال 

(396) 

 
                                                 

كذاُُ،ياُليلة»بَّلُخرم،ُواملثبتُمنُ)س(ُكامُيفُمصادرُالتخريج،ُقالُابنُحجر:ُ«.ُأيا»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ؛وفيهُنظرُ.والبدُمنُإثباتُفاءُأوُواوُيفُأولهُليصيُموزوناُ:قالُالكرماينُ،يفُمجيعُالروايات

(.ُقلت:ُواخلرم:ُحذفُأولُالوتد3/321ُ)فتحُالباري:ُ«ُلنُهذاُيسمىُيفُالعروضُاخلرم

 .«فاعل»أي:ُُ«عولن»يفُالطويلُُ«فعولن»املجموعُيفُأولُشطرُمنُالبيت،ُلتصيُ

 .«أنشده»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 فروا       

 

 ابلخاري
 
 
 

 طويل

 
 

 ابلخاري
 

 
 طويل

 

 طويل
 /ب(10)س  

 

 ابلخاري
 

 طويل
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  ُُنُ وأ ُ:املدينةُ ُهُ قدومُ ُعندُ ُأبوُبكرُ ُدُ ش 

ــ ــ ل  ك   ِ ــباح   ئ  ر  ا ص  ــأ ه   ف   ِ  ُه  ل 

ِ  ن  د  أ   ت  و  ال  و  ُ    ن  ى 
ع  ن   اك  ش 

 (397)ه  لـ 

 
  ُُنُ وأ ُُدُ ش  ُ:كذلكُوهوُحممومُ ُبَّلل 

  ت  ي   ل  َ  أ  
ـر  ع  ش  ـي  ل   نا يـت  ب  أ   ل  ي ه  ُةً ل 

ُ

ـُ**  و  بـ 
ــو   اد  ــذ   إ  ل  و  ح   ج  و   ر  خ 

ُيــل  ل 

ُ ـــو   ِ  و  ي   ن  د  َ  أ   ل  ه  ـــا  ـــًِ ـــجم    اه  ي   ة  نا

 

ِ   ش  ل   ن  و  د  ب  ت   ل  ه  و   **  ط  و   ة  ا
 (398)يل  ف 

 
  ُُالصحابة ُتُ يُ ُوكان ُدُ يُ ُبيُ ُالشعارُ ُونُ دُ ناش  ُالصَّلةُُاهلُرسولُ ُي  عليه

ُوهوُيُ ُوالسَّلم مُ ت ب سَّ
(399).ُ

  ُُنُ وأ ُُدُ ش  ُوسلمُتعاىلُهلُصلُاهلاُرسولُ ُيفُمسجدُ ُانُ حسَّ بهُُرَُّفمُ ُ،عليه

ُُبنُ ُعمرُ  ُعُ فجُ ُ،اخلطاب  ُنُ لقدُأُ ُ:فقالُ،هُ ظُ حُ لُ يُ ُل  ُدُ ش  ُنُهوُخيُ فيهُوفيهُمُ ُت 

ُُ:يريدُ ُ.منك ُُ،عليهُوسلمُتعاىلُاهلُصلُاهلُرسول  ُكُ فس  عمرُ ُت 
(400). 

 ق  ت  س  ن   ن أن  ِ   أوسع   وهذا باب  
 .ه  ي  ص 

  ُيُ ُوقدُكانُالصحابة ُ ُُونُ زُ رجت   .(401)يفُاحلرب 

 ُ ُدُ يُ ُبيُ ُىدُ وكانُي  ُيفُاحلُ ُبالشعرُ /عليهُوسلمتعاىلُصلُاهلُُالنبي ُُي  ُل 

ُن ،ُوكانواُيُ مُ رُ واحل ُ ونُ مُ رُ وهمُحم  ُُالشعرُ ُونُ دُ ش 
(402).ُ

                                                 
 .ُوبهُرواية.«رحله»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .ُوبهُرواية.«يبدون»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 ابلخاري
 

 طويل

 

 
 ابلخاري

 
 /حكيم انلهشيل

 أرجوزة 

 

  (/ب81)ع  

 متفق عليه
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ُوقدُأُ  ُ خ  ُمُ ُأنَُُّتعاىلاهلُُب 
 
ؤُ نُيُ مُ ُنُالشعراء

ُمُ عُ باهلُويُ ُنُ مُ  ُويُ ُل  ُر ُكُ ذُ صاحلًا

ةُ يَُّن ُثُ ُءهؤال،ُواهلُكثًيا
ُُُمُ تعاىلُاهل

 
همُح ُدُ بلُمُ ُ،هؤالءُمَُّذُ ،ُفلمُيُ نُالشعراء

ُ.وامُ لُ ماُظُ ُنُبعدُ مُمُ هُ علُانتصارُ 

ُوهلذ ُقالُالنبي  ُُتعاىلُصلُاهلُا  ت  م  ي   ن  َل   »عليهُوسلم:
 ح  أ   ف  و  ج   ئ  ل 

 م  ك  د 

  ه  ل   ّي   خ   ه  ي  ر  ى ي  تا ح   ًحايُ قُ 
 ت  م  ي   ن  أ   ن  ِ 

  ئ  ل 
«ًراع  ش 

ُوُ اجل ُُمَُّفذُ ُ،(403) ُاملُ ُف  ُبالشعرُ ُمتلئ 

ُغُ الذيُاشتُ  ُُهُ بهُصاحبُ ُل  ُ:هُ ُفيهُسعادتُ عامَّ
ُرُ كُ وذُ ُ،والقرآنُ ُ،واإليامنُ ُ،مُ لُ نُالعُ مُ 

ُوُ فإنُاجل ُُ؛اهلُكثًيا ُ إذاُامتُ /ف  ُئ ُبذلكُملُيمتلُ ُأل 
ُ.نُالشعرُ مُ 

ُُوهلذا ، الكَّلم   ن  كحس ه  فحسن   :كَّلم   الشعر  »:ُتعاىلُرمحهُاهلُقالُالشافعي 

ُيُ ب ُغُ تَُّوقالُيفُالُ.(404ق)«كقبيحه ه  وقبيح   ُمُ إنَُّ»: ُه ُيُ ُ؛الزنادقةُ ُنُإحداث  بهُُونُ دُ ص 

ُالنَّ ُ ُ.(405ق)«عنُالقرآنُ ُاس  ُإباحةُ ُمُ زُ لُ تُ س ُهاُالُيُ أحدُ ُإباحةُ ُأنَُُّتعاىلُرمحهُاهلُفبيَّ

ُ.اآلخرُ 

ُ

ُ

ُ

ُ﴿ُ ُتعاىل: ﴾ُائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئيفُقوله

ُ.[667اء:ُ]الشعر

ُُ:يَّة:ُماُاستثني»قالُابنُمنظور
يعني:ُُورويُعنُكعبُأنهُقال:ُالشهداءُثنيةُاهلُيفُالرض،ُُ،والثَّن 

ُ(.37/367)لسانُالعرب:ُ«ُةُالوىلمنُاستثناهُمنُالصعق

  (أ/13)س  

 يهمتفق عل
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ُ

ُرُ إذاُعُ  ُهذاُفقولُ ُف  ُُك  ُأي  ُجازُ ُالحلانُ ُبغيُ ُالشعرُ ُسامعُ ُإذاُجازُ »ُ:اُالسامعي 

ُهُ سامعُ 
الطيُ ُبالحلانُ 

ُ ُ؛بةُ  ُمُ كُ احل ُُإذُالُيتغيَّ
اُجدُ ُفاسدةُ ُةُ جَُّحُ فُ،«بالحلانُ ُهُ بسامعُ 

ُُةًُجَُّح ُُتكونُ ُوهيُإىلُأنُ ُ،نُوجوهُ مُ  ُمُ ُعليكُأقرب  ُ:لكُةًُجَُّاُح ُنُكوهن 

 َُُُّفإن ُُالحلانُ ُسامعُ ُنفس  ًُُداُعنُكَّلمُ رَُّجم  ُُيتاج  ًدا،ُنفرُ مُ ُهُ ت ُإباحُإىلُإثبات 

ُوهلُ ُعُ نازُ الذيُيُ ُدُ رُ وُ املُ ُإالهذا ُصاحب  ُأنَُُّنُاملعلومُ ومُ ُ؟!القرآنُ ُكُفيه

ُُيُ املسلمُ ُأكثرُ  ُقول ُُعلُخَّلف  ُهُ حكايتُ ُمُ فيه،ُكامُتقدَُُّك 
ُيُ والتابعُ ُعنُالصحابةُ 

والئمَُّ
ُ.هموغيُ ُالربعةُ ُةُ 

 :ُأنَُُّالوجه الثاين بمُ ُحيُ لُ والتَُُّنُالشعرُ مُ ُواحدُ ُهُلوُكانُكل 
ملُُهُ اًحاُبمفردُ 

ُمُ ز ُلُ يُ 
ُُفإنَُُّ؛هاماجتامعُ ُهامُعندُ نُذلكُإباحت ُمُ  ُالهُخُالرتكيب  ُ غُ تُ يُ ُةُ صَّ  .ّباُاحلكمُ ُيَّ

ُةُ جَُّوهذهُاحل ُ
ُ:بمنزلةُ 

 ُ جَُّح
ُخبُ ُإنَُُّ:نُقالمُ ُةُ 

إذاُملُيُ ُالواحدُ 
يُ ُمُ ـلُ ُهُ انفرادُ ُعندُ ُمُ لُ العُ ُدُ فُ 

معُُهُ دُ فُ 
ُُ.هُ إىلُغيُ ُهُ انضاممُ 

 ُُُنظيُ وهي ُ»قالُله:ُُرجًَّلُُأنَُُّ(406)تعاويةُ مُ ُبنُ ُسُ ايكىُعنُإ ُماُي  ُماُتقول 

ُ
 
ُيفُاملاء ُُ؟رُ مُ فالتَُُّ:قالُ.؟ُقال:ُحَّلل  ُفالنبيدُ ُ.قال:ُحَّلل  ُ،وترُ ُماءُ ُقال:

 ُ  ؟!هُ مُ رُ فكيفُحت 

ُُ(.23-36)ص:ُانظرُ

                                                 

 نها:ُ)س(.خلتُمُ(ج)ُكذاُيفُ)ع(ُو)س(ُبدخولُالفاءُعلُاخلب.ُ( أ)

 «.يفد»يفُ)ع(:ُُ(د)ُُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

أوجه فساد حجة 
 صاحب السماع

 الوجه األول:
حرمة  سماع 
 األحلان جمردة

الرتكيب هل 
 خاصة
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ُ ُُ:فقالُلهُإياس  ُلوُضبتُ ُأرأيت  ُُك  ُمُ ُبكف  ُُ،نُتراب  ُأقتلُ ُأكنت  ال:ُ؟ُقك 

ُضبتُ ُفإنُ ُ:قالُ.ال ُُك  ُت ُمُ ُبكف  ُُ،نُ بُ ن ُأقتلُ ُأكنت  ُالك  ُقال: ُفإنُ ُ:قالُ.؟

ُضبتُ  ُ/ك 
 
ُُ،بامء ُأقتلُ ُأكنت  ُأُ ُفإنُ ُ:قالُ.؟ُقال:ُالك  ُذُ خ  ُُنُ بُ والتُ ُاملاءُ ُت  ُوالرتاب 

ُُهُ فجعلتُ 
ُوتركتُ ط  ُي  ُحتَُُّهُ ينًا ُى ُوضبتُ ُفَّ ُُ،بهُك  ُأقتلُ ُأكنت  ُنعمك  ُقال: ُ.؟

ُ!(407)«نبيذُ :ُكذلكُال/قال

  ِ ُالقوَُُّرُ ثُ ؤُ املُ ُأنَُُّ:ه  وِعنى كَّل ُُاحلاصلةُ ُةُ هو ُوكذلكُاملُ بالرتكيب  ،ُ ُدُ فس 

ُُاحلاصلةُ ُسكرةُ املُ ُةُ هوُالقوَُُّللعقلُ  ُ.بالرتكيب 

ُالذيُيُ ُ-ُماُنحنُفيهُكذلكو س 
ُُرُ كُ  ُيهاُويُ هُ لُ ويُ ُالنفوس  دُ ص 

اهلُُرُ كُ هاُعنُذُ 

ُالصَّلةُ  ُ ُقوةُ ُ-ُوعن ُحت  ُص  ُُل  االجتامعيَُُّواهليئةُ ُبالرتكيب 
ُةُ  ُالصوات  ُوليست ،ُ

ُُبمنزلةُ ُهاُللنفوسُ يفُاستفزازُ ُاملجتمعةُ  ُ.واحدُ ُصوت 

ُُوكذلك ُعلُتوقيعُ ُ،غناءُ بهُال ُُىؤدَُّالذيُيُ ُ-ُنُ حَُّلُ املُ ُليسُالصوت 

ُمعيُ  السيَُُّ،معيُ ُوضب 
ُمعُمساعدةُ  ُُام ُهإنشادُ ُبمنزلةُ ُ-ُلهُاللهوُ ُآالت 

ُ.عنُذلكُدُ رَُّإذاُجتُالشعرُ 

ُرُ وهلُتُ  ُُوج  ُُإالُهذهُالشبهةُ ُمثل  ُاحلظُ ُناقصُ ُ،واملعرفةُ ُالعلمُ ُعلُضعيف 

ُ!ا؟منهامُجدُ 

                                                 

 ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

 ُُُُُُُ«.ولذلك»يفُ)س(:ُُ( ب)

 «.صوت»يفُ)ع(:ُُ( ج)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( د)

 «.إنشاده»يفُ)ع(:ُُ(ه)

  (أ/88)ع  

  (/ب13)س  
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 :ُُأنَُُّالوجه الثالث ُوسلمُتعاىلُصلُاهلُالنبيَّ ُدُ نُ ُعليه ُإىلُحتسيُ ُب 

ُ ُُهُ وتزيين ُُبالقرآنُ ُالصوت  ُ:هُ هوُوأصحابُ ُهُ عُ مُ تُ به،ُواس 

 ُ:و  أص  ب   آن  ر  وا الق  ن  يِ ز  »فقال 
«م  ك  ات 

(408).ُ

 ُ:ا أ  ِ  »وقال 
  اهلل   ن  ذ 

 ش   ل 
 و  الصا  ن  س  ح   ي  ب  ن  ل   ه  ن  ذ  أ  ك ء 

«آن  ر  الق  ى ب  نا غ  ت  ي   ت 
(409).ُ

  ُُوقالُليبُم َ  الب   ك  ب   ت  َ  ر  ِ   د  ق  ل  »ى:ُوس   ت  س  أ   ت  ل  ع  ج  ف   ،أ  ر  ق  ت   ت  ن  أ  و   ة  ح  ا
 ع  م 

 اء  ر  ق  ل  
ُمُ لُ فقال:ُلوُعُ ُ.«ك  ت  ُ حل ُُعُ مُ س ُكُتُ أنَُُّت  ُ ُهُ تُ بَّ ُ.(410)ًياب ُلكُحت 

 ُ  و  الصا  ن  س  احل   ل  ج   الرا ىل  إ  ا نً ذ  أ   د  ش  أ   هلل »وقال:
  آن  ر  الق  ب   ت 

 ب  اح  ص   ن  ِ 

 ن  ي  الق  
 ن  ي   ق  ىل  إ   ة 

ُ.(411)«ه  ت 

ُ ُهذا ُيُ ومع ُفَّل ُالغُ ُبأحلانُ ُالقرآنُ ُأُ ر ُقُ يُ ُنُ أُ ُوغُ س 
 
ُنُ ر ُقُ يُ وُناء

ُمُ  ُالحلانُ به ُن

ُ ُنُ ر ُقُ ماُيُ ُاللهوُ ُوآالت 
ُبالغُ 

 
ُمُ ُىُوالُعندُ ،ُحتَُّناء ،ُبلُذلكُيفُالشعرُ ُبإباحةُ ُنُيقول 

جم  ُُونُ املسلمُ 
ُحتريمُ ُونُ عُ مُ  ُدُ رُ وطُ ُ،(412)هُ عل

ُدليلُ  ُبعُ ُ،ذلكُجوازُ ُك  ُهو ُيُ بل
ُهُ ن 

ُتُ قُ يُ 
ُُكفإنَُُّ؛يهُ ض  ُقلت  ُجازُ »: الطيُ ُالحلانُ ُبغيُ ُالشعارُ ُسامعُ ُإذا

ُيُ ُ،بةُ  ُ فَّل ُتغيَّ

ُيُ ُبأنُ ُمُ كُ احلُ  ُعُ مُ س 
الطيُ ُبالحلانُ 

ُُ،نُالمرُ مُ ُهذاُظاهرُ ُ«.بةُ  ُدليلُ ُهذاُنص  ُ،/ك 

مُ فهلُيُ 
ُن كُ   ه  جاز سمع   بة  الطيِ  اَلحلان   بغّي   القرآن   إذا جاز سمع  ُ:وتقولُهُ دُ ر ُطُ ُك 

ُ؟!م  ك  احل   َ يتغّيا   و هبا

ُُفإنُ  ُُقلت  المَُُّإمجاعُ ُذلكُخالفت 
ُُةُ  ُُوإنُ ُ،وب ط ل ت  ُمُ ز ُلُ الُيُ ُقلت 

ُنُجوازُ مُ 
الطيُ ُالحلانُ ُبدونُ ُهُ استامعُ 

ُلُ طُ بُ أُ ُ؛ّباُهُ واستامعُ ُههُ ئُ قراإُجوازُ ُبةُ  فقدُُ؛كدليلُ ُت 

ُ ُ!ينُ علُالتقدير ُُهُ ُبطَّلنُ تبيَّ

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ(د)ُُ(.676.ُوانظرُ)صُ«اهل»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُُ.«اقرتانه»يفُ)س(:ُُ(ه)ُُُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)

ُُُُ.«إذ»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (أ/16)س  

طرد ديللك جواز قراءة 
  !القرآن باألحلان

 صحيح

 متفق عليه

 صحيح 

 ضعيف
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ِا  ُأُ ُنَُّإ»ُ:ك  وهي قول  /الثانية   ا القدِة  وأ ُج ُوُ ما ُللمُ ُب  تُ س 
الرَُُّرُ فُ وُ تُ ُعُ مُ 

ُغبةُ 

ُعلُالطَُّ ُأُ ُرُ كُ ذُ وتُ ُ،اعات  ُيُ قُ املتَُُّهُ لعبادُ ُتعاىلُاهلُدَُّعُ ما
ُمُ  ُ نُالدرجات  ُوي  ،

ُهُ لُ مُ 

علُالتحرُ 
ُمُ ُزُ  ُنُالزالَّ ُمُ ُهُ يُإىلُقلب ُؤدُ ،ُويُ ت 

 
ُالوارُ ُنُصفاء ُستحُ فهوُمُ ُ-ُدات  ُبٌّ

ُُنُ دييفُال ُ.«يفُالرشعُ ُتارُ وخم 

ُي  ُُعاىلتاهلُُنَُّإُ:هذه القدِة   ف تقيق   فنقول   ُرُ ذُ واحل ُُ،بهُرُ مُ فيامُأُ ُغبةُ الرَُُّب 

ُوي  ُُ،ىُعنهاُهن  ُمَُّ ُُب  ُ،ُوي  ُهُ ووعيدُ ُهُ بوعدُ ُاإليامنُ ُأهل  ُب 
بمحابُ ُيُ القائمُ 

نُمُ ُ:هُ 

ـب هُ ماُُوسائرُ ُ،عليهُوكلُ إليهُوالتُ ُواإلنابةُ ُ،هُ ورجائُ ُهُ خشيت ُ
 
ُهُ نُعبدُ مُ ُرضاهُ ويُ ُي 

ُوباطنًا ُوي  ُُ،ظاهًرا ُُالسامعُ ُب  ُالذيُي  ُص   إىل الحبوب   الوسائل   فإنا ُ؛هُ حمبوبُ ُل 

 .ة  ِسخوط إىل السخوط   والوسائل  ، ة  حمبوب

ُرُ كُ التيُذُ ُفهذهُاملقدمةُ  ُ:يُ مبناهاُعلُأصلُ ُ-ُأياُالسامعايتُ ُ-ُات 

 :ـب هُ ماُُمعرفةُ ُأحدمها
 
ُ.تعاىلاهلُُي 

 :ُالغُ ُسامعُ ُأنَُُّوالثاين
 
ُُناء ُي  ُص  ُُل   ُ:اهلُخالًصاُأوُراجًحاُحمبوب 

ُهُإذاُح ُفإنَُّ - ُصَّ ُلُ غُ أُ ُواملكروهُ ُهُ ومكروهُ ُهُ حمبوبُ ُل  كانُُوًماُوإنُ ذمُ كانُمُ ُب 

ُحم  ُ ًَُُّلُص   .ماُملحبوب 

ُُأُ فُ اكتُ ُوإنُ  -  فيهُملُيكنُحمبوًباُوالُمكروًها.ُواملكروهُ ُاملحبوب 

ُ

                                                 

ُ.«ذكرناها»يفُ)ع(:ُُ( أ)

الرد ىلع املقدمة 
 اثلانية

  (/ب88)ع   

 لاألصل األو

 األصل اثلاين
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 :ُفأما األصل األول

ـب هُ ماُُوهوُمعرفةُ 
 
ُدُ مُ ويُ ُ،رضاهُ ويُ ُاهل ُي  ُثُ ويُ ُهُ فاعلُ ُح 

ُفُ،يُعليهن  ُهوُاملحك 

ُمُ حاكُ ،ُوإليهُالتَُّوالفرقانُ 
ُوغيُ ُيفُهذهُاملسألةُ  ُ مُ ُبيُ ُها،ُوهوُالفرق  ُهُ إهل ُُذُ نُاتَّ

ـب هُ بامُتعاىلُ/اهل ُُدُ بُ نُعُ مُ ُوبيُ ُ،واهُ هُ 
 
ُرُ ُفإنُ ،ُرضاهُ ويُ ُي 

ُض  إىلُهذاُُمُ كُ احبالتَُُّيت 

ُ ،ُالصلُ  ُُدُ وملُجت  ُيفُنفس  ُبهُوتُ ُمُ يكاًُجاُمَُّرُ ح ُُك  ُح ُُ-ُلهُتسلياًمُُمُ لُ س  ُص  ُالوُ ُل  ُفاق 

ُ ُُوزالُاخلَّلف  ُوالش  ُ.قاق 

ُ ُُنُ وزُ يُ ُلهُميزانُ ُوهذاُالصل  ُ ُبه،ُوحمكٌّ ُي  بلُُاسُ نُالنَّمُ ُعليه،ُوكثيُ ُك 

ب هُ اُمَُُّيفُكثيُ ُنَُّفظُ ُ؛فيهُطُ لُ مُغُ هُ رُ ثُ كُ أُ 
ـ 
ُ ومُ ُهُ وشيخُ ُهُ هوُوطائفتُ ُي  ُهُ ظنَُّنُ س ُنُي 

مُ ُهُ دُ أوُماُي  ُُ،به
ج ُووُ ُهُ وافًقاُلذوقُ 

ـب هُ اُهُمَُّأنَُُّ-ُهُ وحال ُُهُ دُ 
 
ُرُ قُ ،ُويُ هُ ورسولُ ُاهل ُي  ُب 

ُوتُ ُ،إىلُاهل ُ.هُ لقائُ ُميفُالدنياُويوُهُ بهُكرامتُ ُنال 

ُكمُزلَُُّ!إالُاهل ُوالُإلهُ  ُأقدامُ ُيفُهذاُاملوضعُ ُت  ُلَُّ،ُوض  ُونُ ُ،هامُ فُ فيهُأُ ُت  ُس  ُب 

بَُّإىلُحم  ُ
ُُةُ  ُتعاىلُأُ ُالرب  ُُطُ خُ س 

 
ُمُ زُ ه،ُولُ عندُ ُهُ إليهُوأكرهُ ُيشء

ُس ُنُذلكُأنُنُ مُ  ُب 

ُ/هُ إىلُكراهت ُ ُُأحب 
 
ُ!لهاهُ ضرُ إليهُوأُ ُيشء

ُ ُُإىلُمعرفةُ ُوالُسبيل  ب هُ ما
ـ 
ُزُ بوُ ُإالُضاهُ رُ ويُ ُي 

ُُبميزانُ ُهُ ن  ُونُ الوحي  ُهُ دُ قُ ،

ُ ُحمك  ُرُ وعُ ُ،المرُ ُعل
ُحُهُ ض  ُمشكاةُ مُ ُيهُ قُ لُ وتُ ُ،الرشعُ ُمُ كُ اعل النبوَُُّن

ُةُ  ُث م،

ُُبدارُ ُهُ اعتبارُ  ُالضَّ  ُ:ب 

                                                 

 )ع(.ُُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ( أ)

 .«وتناله»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 .«الِصف»يفُ)ع(:ُُ( ج)

األصل األول من 
 املقدمة اثلانية

 

  (أ/85)ع  

  (/ب16)س  
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ُقُ كانُنُ ُفإنُ  - ُُش   ي  ل  ع   س  ي  ل   ل  م  ع   ل  ك  »ُ:هُ ت ُكَُّس 
«د  َ   و  ه  ا ف  ن  ر  ِ  أ   ه 

فهوُُ؛(413ق)

ُ ُاملُ ُاملحبوب  ُهُ لُ بُ قُ الذيُيُ ُ،هلُريض 
ُ.عليهُهُ مُ رُ كُ ويُ ُهُ نُعبدُ مُ 

ُوإ - ُنُكانُعليهُض   ُُب  ُكُ الس  ُُنعُالصادرةُ ُحدثةُ املُ ُك 
 
ُوالفكارُ ُالراء

ُيُ زَُّلفهوُاُ؛والوضاعُ ُوالرسومُ   .املردودُ ُف 

ُوُ  ُالصلُ ُمُ كُ احالتَُُّعُ قُ فإذا ُهذا ُرَُّقُ تُ ُإىل ُُب  ُاملتنازعُ مُ ُواحدُ ُكل  نُمُ ُيُ ن

ُ:،ُوإالهُ صاحب ُ

  َ 
  ي  ق   ك  يق  ف 

ان  ـم  ـي   ت  ن  أ  و   س 
(414) 

 ُُأما األصل الثاني:و

ُالغُ ُسامعُ ُوهوُأنَُّ
 
ُ ُالذيُفيهُالنزاعُ ُناء ُي  ُص  ُُل  ُحم  ُُبوب  ُتعاىلُومُ ُالرب  ،ُيهُ راض 

ُُفالشأنُ  [عُ طُ نُاقتُ مُ ]ُالشيطانُ ُعُ طُ اقتُ فهاهناُُ!يفُذلكُالشأنُ ُكل 
ُزُ واستُ ]ُ،ب ُلَّ

ُزُ نُاستُ مُ  ُخُ واستُ ُ،[/لَّ ُخُ نُاستُ مُ ُفَّ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿وُ،فَّ

ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ُ.﴾ڇ

ُ

ُُ :ُُالِسكة ُالدراهم»قالُالزهري: ُيضبُّبا تبُعليها ُقدُك  ُحديدة كة: ُالس  )تذيبُُُ«ُقالُالليث:

ُ.ُ(0/169اللغة:ُ

                                                 

 )ع(.ُُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ(ب)

 ،ُولعلهُتصحيف.«واستنزلُمنُاستنزل»يفُ)ع(:ُُ( ج)

 طويل

 

 الوجه األول
من األصل اثلاين  

 من املقدمة اثلانية

 

  (أ/11)س  

  [41]إبراهيم: 

لم أقف عليه بهذا 
متفق عليه واللفظ، 

 بلفظ آخر
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 بني   ق  ر  والف   ،يانات  والِد  اعات  والطا  ب  ر  ف الق   ع  رج  ال   أنا  ف  ر  ع  أن ي   ب  ج  في  

ب ه  ِا 
ـ   .ه  إىل اهلل وَسول   - ه  ه  ر  ك  وي   ه  ط  خ  س  ِا ي   ني  وب ضاه  ر  وي   اهلل حي 

ُُال ُ.إىلُرأي 

ُ.قياسُ ُإىلُوال

ُُوال ج ُوالُوُ ُ،ذوق 
ُ.دُ 

ُ.والُتقليدُ ُ،استحسانُ ُوال

ُُمنامُ ُوال ُ.والُكشف 

ُلُ ثنيُقُ حدَُّ وال ُبيُعنُريب  ُوط ُ،ُوالُخ  ُ.َلُقيلوُبت 

ُُوال ُعُ فُ فَّلًناُيُ ُرأيت  ُعُ فُ يُ ُأوُكانُفَّلنُ ُ،فيهُاخليُ ُدُ قُ نُاعتُ وهوُمَُُّل  وهوُُل 

ُ مَُّ ُنُي  ُ.ذلكُونحوُ ُ،بهُالظنُ ُنُ س 

تُ بُ يُ ُأنُ ُفليسُلحدُ 
ُُبهُاهل ُنُ ذُ أُ دينًاُملُيُ ُعُ دُ  ب هُ هذاُُ:ويقول 

ـ 
ُهُيُ اهلُلنَُُّي  ُوص  ُل 

ُُبه ُحمبوب  ُُ!تعاىلُاهلُإىل ُّببل ُالطريق  ُدُ بُ ُذه ُورشائعُ ُدينُ ُل  ُعُ دُ وابتُ ُهُ اهل

ُ ُوكُكُ الرش   ُزُ ن ماُملُيُ ُل  ُ!ابهُسلطانًُُل 

ُ ُُوكل  ُُوكَّلمُ ُةُ والسنَُّماُيفُالكتاب  والئمَُُّالسلف 
ُُةُ  ُُومشايخ  نُمُ ُ،الطريق 

ُ ُزُ نُ ماُأُ ُباعُ اتُ علُُاحلض  ُالنَّوُ،نانُربُ إليناُمُ ُل  ُ،هذاُلُ ج ُفهوُل ُُ-ُهُ ضدُ عنُُهي 

                                                 
 )ع(.ُُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ( أ)

 منها:ُ)س(.خلتُُ( ب)

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( ج)

 .«وهن ي»يفُ)س(:ُُ( د)



 

 110 
 (الثالثة)الشبهة  مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن

ُ ُُ﴾ٺ ٺ ٺ ٿٿ  ﴿قالُتعاىل: ُُوهوُاخلالص  ُقالُ ُ،هُ لمرُ ُهلُاملوافق  ُهُ كام

ُالفُ  ُيُ ض  ُبنُ ُل 
هُ وغيُ ُياضُ عُ 

(415).ُ

ُُفواحدُ ُ:أَبعة   واَلعمل   ُ:هاُمردودةُ أرباعُ ُوثَّلثةُ ُ،/منهاُمقبول 

ُوافُ ُ:فالقبول   - ُما ُبُ قُ والُيُ ُ،تعاىلُاهلُبهُوجهُ ُريدُ وأُ ُالمرُ ُق  ُتعاىلُاهل ُل 

ُُعمًَّلُ  .واهُ س 

ُُ:والردود   - ُهلُُيكونُ أالَّ ُمواف ُُ،خالًصا ُلمرُ قًُوال ُيُ هُ ا ُأو ُعنهُفُ تُ ن ، ي

ُ.هاأحدُ 

ُُىُعنهُالمرانُ فُ ماُانتُ ُ:والردود  ،ُفيهُالمرانُ ُدُ جُ ماُوُ ُ:ُُ فالقبول ُ.اأوُأحده 

ُاشتدَُُّوهلذا ُالصلُ ُيُ املستقيمُ ُالشيوخُ ُةُ اصوُ ُت  ُوأُ ُ،ّبذا ُ خ  ُأنَُّب  نُمُ ُوا

ُدُ عُ  ُ:مصدودُ ُهُ وعنُطريقُقصدُ ُ،عنهُفهوُمطرودُ ُل 

 ُُرُ اوأيبُاحل ُُنُ اب]فقال [ي 
ُ»(416)ت نُعُ مُ :

ُمُ  ُُباعُ بَّلُاتُ ُعمًَّلُُل  نَّس 
ُُةُ  ُفباطل 

«هُ عملُ 
(417).ُ

 ُ ُسهل  ُالتُ /اهلُعبدُ ُبنُ ُوقال س 
 ُ ي ُرت 

ُ»(418)ت :ُ ُبغيُ ُالعبدُ ُهُ لُ عُ فُ يُ ُفعلُ ُكل 

ُ
 
ُُاقتداء ُُ،النفسُ ُفهوُعيش  ُُهُ لُ عُ فُ يُ ُفعلُ ُوكل 

 
ُُباالقتداء ُجعلُفهوُعذاب 

ُ.(419)«النفسُ 

                                                 

 «مبعد»،ُولعلهاُتصحيف،ُأوُيكونُصواّبا:ُ«مبعود»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ،ُواملثبتُمنُمصادرُالتخريج.ُ«ابنُأيبُاجلوازي»،ُويفُ)ع(:ُ«ابنُاجلوزي»يفُ)س(:ُُ( ب)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

  (/ب85)ع  

  (/ب11)س  

ة الشيوخ وصا 
املستقيمني باتباع 

 الرشيعة

 ابن أيب احلواري

سهل بن عبد اهلل 
 التسرتي

 األعمال أربعة

  [4امللك: ، 1هود: ]
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 ي ُورُ بُ اسيُ النَُّقالُأبوُحفصُ و
ُُهوأحوالُ ُهُ أفعالُ ُنُ زُ نُملُيُ مُ :ُ»(420)ت ُُكلَّ ُوقت 

ُ الرُ ُيفُديوانُ ُهُ دَُّعُ تُ فَّلُُ-ُهُ رُ خواط ُُمُ هُ تَُّوملُيُ ُ،ةُ والسنَُّبالكتاب 
ُ.(421)«جالُ 

 ُ ُبنُ ُدُ يُ ن وقالُاجل
ُ»حممدُ  ُرُ الطُ : ُمسدودةُ كلُ ُق  ُلُ علُاخل ُُها ىُفُ نُاقتُ مُ ُإالُ،ق 

الرَُُّأثرُ 
ُ مُ »،ُوقالُأيًضا:ُ(422)«عليهُالصَّلةُوالسَّلمُسولُ  ُالقرآنُ ُظُ فُ نُملُي 

ُيُ  ُتُ كُ ومل ُُب  ُيُ ُاحلديث  ُالمرُ ُىقتدُ ال ُهذا ُيف ُمُ ُانلُ مُ عُ ُلنَُُّ؛به ُدُ قيَُّهذا

ُ ُ.(423)«ةُ والسنَُّبالكتاب 

  ُي ُورُ بُ اسيُ النَُُّوقالُأبوُعثامن
ُ(424)ت ُُةُ السنَُّرُ مَُّنُأُ مُ »: ُوفعًَّلُُقواًلُُهُ علُنفس 

ُطُ نُ  ُوُ اهل ُُرُ مَُّنُأُ ومُ ُ،باحلكمةُ ُق  ُطُ نُ ُوفعًَّلُُقواًلُُهُ ىُعلُنفس  ،ُقالُبالبدعةُ ُق 

ُُ.(425)«﴾ٺ ٿ ٿٿ  ﴿اهلُتعاىل:ُ

  ُادغُ البُ ُوقالُأبوُمحزة
ُدُ  ي 

ُُمُ لُ نُعُ مُ :ُ»(426)ت ُُتعاىلُإىلُاهلُالطريق  ُهُ س  عليهُُل 

ُهُ سلوكُ  ُُ،ُوالُدليل  ُهُ يفُأحوال ُُالرسولُ ُتابعةُ إالُمتعاىلُإىلُاهلُُعلُالطريق 

ُ.(427)«هُ وأفعال ُُهُ وأقوال ُ

  ُيُ جُ نُ ُبنُ ُووقالُأبوُعمر
ُ:ُ»دُ  ُُفإنَُُّمُ لُ عُ ُعنُنتيجةُ ُالُيكونُ ُحالُ ُكل  ُهُ رُ ض  

ُصاحب ُُأكثرُ  ُنفعُ مُ ُهُ عل ُوقال(428)«هُ ن ُالتصوُ »ُ:، ُف  ُالصب  :ُ ُالمرُ ُُحتت 

ُوالنَّ ُ.(429)«هي 

 ُ ج ُرُ هُ النَُّوقالُأبوُيعقوب 
ي ُورُ 

ُ:ُ»(430)ت ُنُ رُ اماُقُالحوالُ ُأفضل 
«مُ لُ العُ 

(431).ُ

                                                 
)ع(ُكامُيفُمصادرُالتخريج.ُويفُالرسالةُالقشيية:ُُ،ُوالُروايةُبه،ُواملثبتُمن«وأقواله»يفُ)س(:ُُ( أ)

 «.بأحواله»

 .«ي عدُّ»يفُ)س(:ُُ( ب)

 .«علمنا»يفُ)س(:ُُ( ج)

 أبو حفص انليسابوري

 اجلنيد

أبو عثمان احلريي 
 انليسابوري

 أبو محزة ابلغدادي

 أبو يعقوب انلهرجوري

 ابن جنيد

  [30]انلور: 
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ُُيفُكَّلمُ ُوهذاُكثيُ  ُ،ُوإنامُوُ املشايخ  ُهُ ونُ مُ لُ عُ اُيُ ـمُ ـواُبذلكُل ُصَّ
ُكثيُ ُنُحالُ مُ 

ُ أنَُُّ:يُ نُالسالكُ مُ  ج ُووُ ُهُ يُمعُذوقُ رُ هُي 
ُ ُراهُ وماُيُ ُ،هُ دُ  ُاهلُلسبيلُ ُعُ ب ُتَُّمُ ُ،ُغيُ واهُ وي 

ُعُ التيُبُ ُتعاىل وُ اهل ُُباعُ وهذاُهوُاتُ ُ،هُ ّباُرسولُ ُث 
دًُهُ ُىُبغيُ 

ُ.تعاىلُنُاهلىُمُ 

  َ ىو  لله   كات  حرِ ال   ن أعظم  ِ   ث  حد  ال   السمع   أنا  ب  ي  وَ 
ُُ؛ ُىمَُّوهلذاُس 

ُ الئمَُُّبعض 
وذمُ ُهُ يفُإبطال ُ/هُ كتابُ ُيُ فُ صن املُ ُةُ 

الدليلُالواضحُيفُالنهيُعنُ»ـُبُهُ 

ُ.(432ع)«ارتكابُاهلوىُالفاضح

ُُرُ مُ أُ يُ ُوهلذا ُ:بهُالرشيعةُ ُونُ ن ُعُ ويُ ُ،مُ لُ العُ ُباعُ منهمُباتُ /ونُ املستقيمُ ُاملشايخ 

ُالب ُُيدُ زُ أيبُيُ ُكقولُ  - اطس 
ُمُ  ي 

ُلُ مُ عُ »:ُ(433)ت فامُُ،سنةًُُيُ ثَّلث ُُجاهدةُ يفُاملُ ُت 

ُدُ ج ُوُ  ُشيًئاُأُ ُت  ُعلَُُّدَُّش 
ُ.(434)«هُ ومتابعت ُُمُ لُ نُالعُ مُ 

- ُ ُرُ وُ الن ُاحلسيُ وقالُأبو ُي  دَُّيُ ُهُ نُرأيتُ مُ »:
ُ ُيُمعُاهلُحالةًُعُ  عنُُهُ ج ُرُ ت 

ُُمُ لُ العُ ُحدُ  ُ.(435)«منهُنَُّربُ قُ فَّلُتُ ُ؛الرشعي 

 :ي ُورُ بُ اسيُ النَُُّوقالُأبوُعثامنُ  -

ُبحُ ُ:ِع اهلل الصحبة  » ُُنُ س  ُ.واملراقبةُ ُ،ُودوامُاهليبةُ الدب 

ُولزومُ ُهُ ت ُسنَُّباعُ باتُ ُ:عليه وسلم تعاىل صّل اهلل ِع الرسول   والصحبة  

ُ.مُ لُ العُ ُظاهرُ 

ُ.واخلدمةُ ُباالحرتامُ ُ:اهلل ِع أولياء   والصحبة  
ُ

ُُ (.01)صُ:عنُحمركاتُاهلوىُوالسامعُانظرُُُ

                                                 
 ،ُولعلهُتصحيف.«املحرمات»يفُ)ع(:ُُ( أ)

  (أ/54)ع  

  (أ/18)س  
وصاة الشيوخ  

 املستقيمني بالعلم

 أبو يزيد البسطايم

 أبو احلسني انلوري

 أبو عثمان احلريي
 انليسابوري

 هو عبد املغيث بن زهري

 هلم أقف علي
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ُبحُ ُ:ِع اَلهل   والصحبة   ُلُ اخل ُُنُ س  ُ.ق 

ُ.ماُملُيكنُإثاًمُُرش  ُب ُالُمُ بدواُ:ِع الخوان   والصحبة  

ُُ:ال  والصحبة ِع الها 
 
هلمُوالرَُُّبالدعاء

 .ُ(436)«عليهمُوالشفقةُ ُمحةُ 

ُـمَُّـهُللنَُُّوذلك ُُاُكانُأصل  ُُوالقصدُ ُهوُاإلرادةُ ُالطريق  وذلكُُ،والعمل 

ُُنُ يتضمَُّ ُمُ عُ فكثًياُماُيُ ُ،احلبَّ ُُل  ُبمقتُ ُالسالك  نُاملحبَُّمُ ُهُ يفُقلب ُُهُ دُ ُماُي  ُض 
وماُُ،ةُ 

ُهُ كُ رُ دُ يُ 
ُملُيكنُمواف ُُ،العبادةُ ُنُطعمُ مُ ُهُ بذوقُ  ُإذا ُلمرُ قًُوهذا ُهُ ورسول ُُتعاىلُاهلُا

ُ:واهُ هُ ُعُ بُ نُاتَُّوهوُمَُُّ،يفُضَّللُ ُهُ فصاحبُ ُعليهُالصَّلةُوالسَّلم

 ُوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    وئ﴿تعاىل:ُاهلُقال﴾.ُ

 ُ:ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿وقال

ُ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی یی ی  ُعُ فجُ ، ُُل  ماُُكلَّ

ُخالُ   .ىوُ اُاهل ُوإمَُُّرُ مُ اُال ُ،ُبلُإمَُّواسطةُ ُمَُُّثُ ،ُفامواهُ هُ ُعُ ـب ُتَُّمُ ُهُ فصاحبُ ُالمرُ ُف 

 ُ:ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿وقالُتعاىل

 .﴾ڦ ڄ 

 ُتعاىلُوقال ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ  ﴿:

 .﴾جب حب خب مب 

ُُ أي:ُالوصاةُباتباعُالرشيعة.ُُُ

                                                 

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ ﴿:61ُ/بآيةُاجلاثيةُاشتبهتُفلعلهاُُُ،«أفرأيت»يفُ)س(ُو)ع(:ُُ( أ)

 .﴾پ پ 

خمالفة أمر اهلل 
 الضاللورسوهل من 

 واتباع اهلوى

 أدلة ذلك

  [04]الفرقان: 

  [34]القصص:  

  [744]ابلقرة: 

  [703]ابلقرة: 
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ُ:نُ تتضمَُُّالسامعُ ُبدعةُ ُأنَُُّم  واعل  

 .نُ دييفُالُالغلوَُّ -

 ./ىوُ اهل ُُباعُ واتُ  -

ُوالعُ  -  .اهلُعنُذكرُ ُوُ ش 

ُ ُأنَُّبُ س ُمُح ُفإهنَّ ُالبدعةُ ُوا ُ رُ قُ تُ ُبةُ رُ وقُ ُدينُ ُهذه ُمُ تعاىلُمُإىلُاهلّب  ُوهذا نُ،

ُ ُِ ُاَنحراف   ب  وج  ي  ،ُوهوُالغلوُ ُأقبح  ُ.املستقيمُ ُعنُالِصا

ُ/اهلُعنُسبيلُ ُالضَّلل   ب  وج  ي  ىُوُ اهل ُُباعُ واتُ  ُقالُتعاىل: حئ مئ ىئ  ﴿،

ُ.﴾يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حجيئ جب حب خبمب ىب 

ُوالعُ  ُذكرُ ُوُ ش  ُُعن ُاهل ُُالشيطان   ِقاَنة   ب  وج  ي  تعاىل ُقال ُله، تعاىل:ُاهل

﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿
ُ،هُ اهلُهناُهوُكتابُ ُرُ كُ ،ُوذُ 

ُومنُالعُ  ُالتعوُ ُ:عنهُوُ ش  ُدُ حُ املُ ُالشيطاينُ ُسامعُ العنهُبُض 
ُ.ُث 

 ُ:ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿وقالُتعاىل 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ُڻ ڻ ۀ

ُبهُورُ ُهُ ماُأمرُ ُنُ عليهاُتتضمَُُّتعاىلُهُ ربُ ُهُ لُ عُ التيُج ُُفالرشيعةُ ،ُ﴾ڭ ڭ  ُهُ يُ ض 

ُ ُوح ُُعملُ ُله،ُوكل  ُُب  ج ُووُ ُوذوق 
ُالُتُ ُوحالُ ُدُ  ُهُ لُ عُ التيُج ُُلهُهذهُالرشيعةُ ُدُ هُ ش 

ُ ُُعليهاُفباطل  ُ،ُوهوُمُ وضَّلل 
 
 .ونُ مُ لُ عُ الذينُالُيُ ُنُأهواء

                                                 

 ثبتُهوُالصواب.،ُولعلُامل«يتضمن»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( أ)

  (/ب54)ع  

  (/ب18)س  

 بدعة السماع
 هوما تتضمن 

 [46]ص: 

  [46]الزخرف:  

  [75-78]اجلاثية:  
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ب هُ ماُُعُ ـب ُتَُّيُ ُأنُ ُفليسُلحدُ 
ـ 
ُن دينًا،ُويُ ُهُ ذُ خُ تَُّبهُويُ ُرُ مُ أُ فيُ ُ؛ي  بُ ُيُ هىُعامَّ

ُغُ  ُهُ ض 

ُ ُ،هُ مُ ذُ ويُ  ُّب  ُمُ دُ إال ُاهلى ُرشيعتُ ُ،ن ُج ُُهُ وهو ُعُ التي ُرسولُ ُل  ُهُ رُ مُ وأُ ُهُ عليها

باتُ ُيُ واملؤمن ُ
ُ.هاباعُ 

 ن  دين الِ   ف يشء   الشيعة   عن ج  ر  ن خ  ِ   كلا  ون  سم  ي   وهلذا كان السلف  

ُ اَلهواء   ن أهل  ِ   ُوي  ُُونُ لُ عُ ، ُُالبدعُ ُأهل  ُأهل  ُُهم
 
ُفيُ الهواء ُمُ ذُ ، ُبذلكوهن  ُ،م

 ُ ُظُ ُونُ رُ ذُ وي  ُما ُعنهم ُظهر ُولو ُرُ هُ عنهم
ُالعُ مُ  ُوالفقرُ ُالزهدُ وُوالعبادةُ ُمُ لُ ن

ُُوالحوالُ  ُ:واخلوارق 

 ُ ُبنُ ُقالُيونس 
ُ»العل:ُُعبدُ  ُُقلت  ُ:يدُ رُ يُ ُنا؟يُماُقالُصاحبُ رُ دُ :ُتُ للشافعي 

ُ ُبنُ ُالليث 
ُُ،سعدُ  ُُ:يدُ رُ يُ ُ–ُهُ لوُرأيتُ /كانُيقول  ُمُ يُ ُ-ُالبدعةُ ُصاحب  ُعلُيش 

ُ
 
ُث ُالُتُ ُاملاء ُقال:ُقُ ُ.هُ مُ لُ كُ بهُوالُتُ ُأُ بُ عُ بهُوالُتُ ُق  ُحالُ ُأنَُُّ:يدُ رُ يُ ُ!واهلُِصَّ  ُهُأقبح 

ُ.(437ق)«نُذلكمُ 

 يُ ل ُاوقالُأبوُالع
ُتُ ُ،ةُ والسنَُّواُاإلسَّلمُ مُ لَُّعُ تُ :ُ»(438)تةُ  ُوابُ غُ رُ تُ فَّلُُوهُ مُ تُ مُ لَُّعُ فإذا

ُِ ُ،عنه ُبالِصا ُاإلسَّلمُ ]فإنَُُّ؛املستقيمُ ُوعليكم ُتُ ُ،[ه ُعنهُوابُ غُ رُ فَّل

ُوشاماًلُ ُبسنَّيمينًا ُوعليكم ُأصحابُ نبيُ ُةُ ، ُعليه ُكان ُوالذي ُوإيَُّهُ كم اكمُ،

ُالهواءُ  ُتُ ُوهذه ُبيُ قُ لُ التي ُعُ.«والبغضاءُ ُالعداوةُ ُاسُ النَُّي ُاقال :ُمُ ص 

ُثُ فحدَُّ ُاحلسنُ ُت  ُُ،به ُ»فقال: ُدُ ص  ُونُ ُق  ُص  ُفحدَُُّ«.ح  ُثُ قال: ُفُ ح ُُبهُت  ُةُ ص 

ُ ُُبنت  ُُينُ يُ س  ُعلُ »فقالت: ُأبا ُُ،يا ُثُ حدَُُّأنت  ُحممَُُّت  ُقلت  ُّبذا؟ ُالًدا :.ُ

ُ.(439)«إًذاُهُ ثُ دُ قالت:ُفحُ 

                                                 
 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ)ج(ُُخلتُمنها:ُ)س(،ُوبهُرواية.ُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

  (أ/15)س  

ذم السلف ألهل 
ابلدع ولو ظهر  

 عنهم ما ظهر

 الشافيع 
 والليث بن سعد

 أبو العايلة
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  ُوقالُأ ُ ُُبنُ ُيب  ُُكعب  ُعلُفإنَُُّ؛ةُ والسنَُّبالسبيلُ عليكمُ»ريضُاهلُعنه: هُما

ُُاهل ُرُ كُ ذُ /ةُ والسنَُّعلُالسبيلُ ُعبدُ ُالرضُ  ُففاض  ُت 
ُاهلُةُ نُخشيعيناهُمُ 

ُُرُ كُ ذُ ُةُ والسنَُّعلُالسبيلُ ُعبدُ ُ،ُوماُعلُالرضُ هُ بُ ذُ عُ فيُ  ُُهُ اهلُيفُنفس  ُرَُّعُ فاقش 

ُهُ جلدُ 
ُخشيةُ مُ  ُُن ُمثلُ ُإالاهل ُيُ ُشجرةُ ُكمثلُ ُهُ كان ُب ُقد ُفهيُورقُ ُس  ها،

ُُاهكذلكُإذُأصابتُ  ُاحفتُ ُشديدةُ ُريح  ُعنهُخطاياهُ ُطَُّإالُح ُُ،هاعنهاُورقُ ُتَّ

ُ ُاكامُحت  ُتَّ
منُُخيُ ُةُ وسنَُّلُ اقتصاًداُيفُسبيُوإنَُّ،ُاهورقُ ُعنُتلكُالشجرةُ 

ُُاجتهادُ  كانُاجتهاًداُُمُإنُ كُ عملُ ُ،ُفانظرواُأنُيكونُ ةُ وسنَُّسبيلُ ُيفُخَّلف 

ُُيكونُ ُأوُاقتصاًداُأنُ  ُُذلكُعلُمنهاج 
 
«همت ُوسنَُّالنبياء

(440).ُ

  ُُخيُ ُةُ يفُالسنَُُّاالقتصادُ :ُ»مسعودُ ُاهلُبنُ ُوقالُعبد
ُ.(441)«يفُالبدعةُ ُنُاالجتهادُ مُ 

  ُ(442)تاشُ يَُّعُ ُبنُ ُوقيلُليبُبكرُ ُبكرُ »: ُأبا ُمُ ُ،يا ُن نُالس  ُالذيُإذاُي  ؟ُقال:

ُرُ كُ ذُ 
ُغُ ملُيُ ُالهواءُ ُت  ُض  ُُب 

 
ُ.(443)«امنهُليشء

 اَعتناء   ب  ي   /إليه وصل  ال   اهلل والطريق   سبيل   ن أصول  ِ   عظيم   وهذا أصل  

ًُماُإمَُّمباًحاُأوُمكروًهاُأوُحمرَُُّقدُيكونُ ُنُالفعالُ كثًياُمُ ُفإنَُُّ؛به أوُفيهُُاُباالتفاق 

ُُبيُ ُنزاعُ 
 
ُُ،العلامء ُينُ ودُ ُوطاعةُ ُةُ بُ رُ هُقُ علُأنَُُّهُ ونُ ويفعلُ ُاسُ نُالنَُّمُ ُطائفةُ ُهُ ن فيستحس 

ُـفعنُيُ مُ ُنُ ودُ عُ ىُيُ ،ُحتَُّتعاىلُبهُإىلُاهلُونُ بُ رَُّقُ تُ يُ  ُـذلكُأفُل  ُامُ،ُوربَُّهُ فعلُ نُالُيُ مَُُّضل 

ُُ  اتا :ُت  ه:ُي ت هُحت ا:ُفركهُوقرشه...ُوالتحات  ُوغي  ُاليشءُعنُالثوب  سقوُُِ:ُقالُابنُسيده:ُحتَّ

ُُ(.6/339الورقُعنُالغصنُوغيهُ)املحكمُ

                                                 
 ُ)ع(.ُُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ( أ)

 ُ«.وسننهم»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 «.ملُيتعصب»كذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوكذاُيفُاالستقامةُومنهُينقلُاملصنف،ُويفُمصادرُالتخريج:ُُ( ج)

  (أ/57)ع  

  (/ب15)س  

 عبد اهلل بن مسعود

 أيب بن كعب

 أبو بكر بن عياش
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علُ ج ُ
ُذلكُمُ  ُُوهُ علُ إىلُاهلُأوُج ُُمهُ طريقُ ُنُلوازمُ وا

ُرُ اعش 
ُُيُ الصاحلُ 

 
ُاهلُوأولياء

ُ.بهُاهلُنُ ذُ أُ ينًاُمبتدًعاُملُيُ وضَّلاًلُودُ ُذلكُخطأًُُويكونُ ُتعاىل

ُلُ ح ُُ:ذلك ِثال  ُ ُُسُ الرأُق  ُاحلج  ُرُ ذُ عُ ُنُغيُ مُ ُوالعمرةُ ُيفُغي ُلُ اختُ ، ُف 

ُالنَّ ُُ،(444)عنُأمحدُ ُوهاُروايتانُ ُ،يُ علُقولُ ُهُ وكراهت ُُهُ يفُإباحت ُُاس  ُوالُخ  َُّلف 

ُهُالُيُ بينهمُأنَُّ ُحُ تُ س ُوالُيُ ُعُ رش   ُ تعاىلُإىلُاهلُبةُ رُ والُهوُقُ ُب  ُهُ ذُ ،ُومعُهذاُفقدُاتَّ

ُ ُمُ ُطوائف  ُن
 
ُج ُحتَُُّ،ينًادُ ُساكُ الن وُالفقراء ُعلُ ى ُش  ُوعَّلمةًُاعوه ُالًُرا ُنُ ديعل

ُوالن  ُواخليُ ُسك  ُوهُ علُ وج ُ،
ُالتوبةُ مُ  ُتام ُحتَُّن ُإنَُّ، ُيُ مُ ُى ُمل ُفعُ ن ُذلكُيكونُ ُل 

ُ ُفُ املُ ُمنقوًصاُخارًجاُعنُالطريق  لُ ضَّ
ُنُفُ ومُ ُ،همعندُ ُاملحمودةُ ُةُ  ُذلكُدُ ُعل  ُخ  ُل 

ُُ!مهُ مُوطريقُ ي  ُدُ يفُهُ 

ُ ُخروج  ُُوهذا ُباتُ ُهُ وسبيلُ تعاىلُاهلُُعنُطريق  ُواتاذُ يُ املسلمُ ُفاق  ذلكُُ،
ُدُ  ُوش  ُلهلُ اعينًا ُمُ ُنُ ديالًُرا ُأسباب  ُأنَُّنُ ديالُتبديلُ ُن ُفكام ُالُح ُ، ماُُإالُرامُ ه

ُجُ اوالُوُ،اهل ُهُ مُ رَُّح ُ ُ-ُهُ بُ ج ُوُ ماُأُ ُإالُب 
ُُإالُينُ فَّلُدُ  ُحُ تُ س ُوالُمُ ُهُ عُ ماُرش   ُإالُبَّ

ُ.هُ بَُّح ُماُأُ 

                                                 
 .«طريقتهم»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 .«وطريقتهم»)ع(:ُُيفُ( ب)
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 :الوجه الثاني 

ُ ُالسامعُ ُهذاُإنَُّ»ُ:/همـقولُ ُأنَُّ ُي  ُص  ُُل  ُاهل،ُوماُح ُُحمبوب  ُصَّ ُُل  اهلُُحمبوب 

ُ ُُ،«لهُفهوُحمبوب  ُُقول  ُُ،ُوهوُمنشأُ باطل  ُيُ نحرف ُاملُ ُوأكثرُ ُ،يفُهذهُاملسألةُ َُّللُ الضَّ
ُح ُُيفُهذهُاملسألةُ  ُص  ُُهلمُل  ُُالضَّلل  مُ وُ نُهذهُاحل ُمُ /والغي 

ُفظن ُ،بةُ  ُالسامعُ ُأنَُّوا

ُيُ 
ُتعاىلُاهلُُةُ وحمبَُُّ،اهلُةُ حمبَُُّيُ ث  ُمُ الذيُهوُعُ ُامنُ اإليُهيُأصل  ُُل  اُ،ُوبكامهلُ القلب 

ُ ُ،ُاإليامنُ ُيكونُكامل  ُُوأبوُطالب  املكي 
ُ ُ(445)ت ُُهاُهنايةُ لُ عُ ي  ُُ،(446)املقامات  ُوأبوُإسامعيل 

ُ النصاري 
ُُ(447)ت تُ لُ يُ الذيُُهيُاملقامُ :ُ»يقول 

العامَُُّةُ مُ دُ قُ يُفيهُمُ قُ 
ُُةُ قُ اوسُةُ  اخلاصَّ

ُ،(448)«ةُ 

املحبَُُّعُ ـاب ُنُتومُ ُواُالسامعُ لُ عُ ج ُُهؤالءو
 !هاووسائلُ ُةُ 

  ه  ونحو   ع  بتد  ال   هذا السمع   ه  ّي  ث  ِا ي   أنا  ط  ل  الغ   وِنشأ  
 وحركة   ن احلِب ِ 

ب ه  ليس هو الذي  القلب  
ـ  ـب هُ علُماُالُُه  اشتمل  ،ُبلُه  وَسول   اهلل   حي 

 
اهلُبلُعلُُي 

بُ ماُيُ 
ُغُ  ب هُ علُماُُهُ نُاشتامل ُمُ ُأكثرُ ُهُ ض 

ـ 
ُُه  د  وص  ،ُي  ـب هُ ُعامَّ

 
ُأعظمُ ُضاهُ رُ اهلُويُ ُي 

ملحابُ ُهُ نُحتريكُ مُ 
ُومُ ُهُ  ُُه  وني  ُ،يهُ راض  ُرُ قُ ُيُ عامَّ ُ.بهُهُ نُأمرُ مُ ُمنهُأكثرُ ُب 

  َ ُهُيُ أنَُُّب  ي  وَ 
ُن لكنُمُ ُ،وحركةًُاُبُ ح ُُيُ ث  ب هُ ذلكُماُُأنَُُّظنُ ُطُ لُ أُالغُ ش 

ـ 
اهل،ُُي 

ُولقدُج ُُنُ الظُباعُ نُاتُ ذلكُمُ ُإنامو ىُالنف س  اءُ وماُت  و 
ُهمُمُ  ُ.ىدُ مُاهل ُنُرّب 

ُُ﴿ُ:[61]النجم:ُ﴾ُوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئكامُيفُقولهُتعاىل.ُ

                                                 

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 .«اجلهة»يفُ)س(:ُُ(ب)

 «.اهل»بعدهاُيفُ)س(:ُُ( ج)

 الوجه اثلاين 
صل اثلاين من األ

 من املقدمة اثلانية

 

  (/ب57)ع  

  (أ/84)س  
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ُ بُ ُتعاىلاهلُُأنَُُّ:ه  ن  يِ ب  ذلك وي   ح  ِض و  ا ي  وما  ُُرُ كُ ،ُوذُ هُ تُ حمبَُُّهُ يفُكتاب ُُيَّ اُموجبات 

ُ ُ:نافًياُلهاُلذلكُمُ ضادُ مُ ُجدُ يوُا،ُوهذاُالسامعُ وعَّلمات 

ُ.﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ﴿تعاىل:ُاهلُقالُ -

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ﴿:ُتعاىلُوقال -

ُ.﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑک

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿:ُاهلُتعاىلُوقال -

ُ.﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 

 با حم َلهل   أصول   فهذه ثَّلثة  
ُ:الثَّلث   ها هذه اآليات  ت  ن  اهلل تضما  ة 

   ُن تضمَُُّ:/اَلوىل فاآلية ُُمتابعةُ ُت  يُ دُ وهُ ُهُ وأفعال ُُهُ يفُأقوال ُُاحلبيب 
ُ.هُ وسيت ُُهُ 

   ُنُ تضمَُُّ:الثانية   واآلية ُُإفرادُ ُت  تعاىلُباملحبَُُّالرب 
ُوأُ ُنُ ديالُوإخَّلصُ ُةُ  ُله، ُالَّ

ُ ُي  ُُبَّ ُواهُ معهُس  ُُ،ُوكل  ُتُ ُإنامفُحمبوب  تبًعاُملحبَُُّهُ تُ حمبَُُّوغُ س 
ـب هُ ،ُفتعاىلُاهلُةُ 

ُي ح 

ُُمعُاهل،ُوحمبةُ ُيُ املرشكُ ُفمحبةُ ُ؛الُمعُاهلُ،هلُويفُاهل ُهلُويفُاهل.ُيُ املخلص 

   ُن تضمَُُّ:الثالثة   واآلية ُُيفُسبيلُ ُاجلهادُ ُت 
 
،ُ/هُ دين ُُوإعزازُ ُهُ كلامت ُُاهلُإلعَّلء

ُُكُ رُ وتُ  ُ.امُ وَُّإىلُاللُ ُااللتفات 

ُُوزنُ وّباُيُ ُ،اسُ النَُّبيُ ُانُ رقهيُالفُ ُالثَّلثة   فهذه اَلصول   ُُأهل  ُاالنحراف 

ُ ُِ ُوأهل  نُأُ املستقيمُ ُالِصا ُح ُ،ُفم  ُاهلُكامُي  ُُشيًئاُغيُ ُبَّ نُمُ ُذُ نُاتُ فهوُمَُُّاهل ُب 

                                                 
 ،ُوكَّلهاُجائزُلغًة.«الثَّلثة»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 ،ُويفُ)ع(ُبدونُنقط؛ُفيحتملُالرسمُماُأثبتناه.«يسوغ»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (أ/54)ع  

  (/ب84)س  

 أصول حمبة اهلل

 حمبة اهلل

 املتابعة
  [47]آل عمران: 
 اإلخالص

 
  [763]ابلقرة: 

 اجلهاد
 
  [30]املائدة: 
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ُُدونُ  ُأنداًدا ـب هُ اهل
 
ُي  ُكحب  ُُم ُوقال ُاهل، ُاهل چ چ ڇ  چ ﴿تعاىل:

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ُ.﴾ڳڳ گ گ گ 

ِ   با ح  أ   ه  وَسول   اهلل  يكون   أن   إَ ي العبد  ج  ن  فَّل ي    طاعة  و، يشء   ن كِل إليه 

ِ  عند   ر  آث   ه  اهلل وَسول    !يشء   ن كِل ه 

رُ واهلُتعاىلُملُيُ 
ُمُ  ض 

ُكحُ ُهُ مُلهُولرسول ُهُ حبُ ُيكونُ ُأنُ ُهُ نُعبادُ  ُالهلُ ُب 

ُح ُيفُسبيلهُأُ ُهادُ واجلُهُ ورسولُ ُاهل ُيكونُ ُ،ُبلُأنُ واملالُ  ُبَّ
ُمهُ نُأهلُ إليهمُمُ 

ُم.هُ مُوعشائرُ مُوجتارات  ُهُ مُومساكن ُوأمواهلُ 

،أصوُثَّلثةُ ُيُ حبُ للمُ ُأنَُُّوالقصود   ُّباُتتحقَُُّل  ُم:ُهُ تُ حمبَُُّق 

   ُُوإفرادُ ُالخَّلص باملحبَُُّتباركُوتعاىلُمحمبوّب 
ُ.ةُ 

 ُوهوُالذيُيُ ه  ف سبيل   الهاد   :والثاين،ُ ُدُ ص  ُذُ كُ مُويُ هُ تُ مُوحمبَُّيامهن  ُإُق  ا،ُّب 

ڭ ڭ ڭ ڭ /ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿تعاىل:ُاهلُقالُ

 .﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ُوبذلكُوُ  ُص  ُُف  املحبَُُّأهل 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿:ُتعاىلُهُ يفُقول ُُةُ 

ُفوُ ُ،﴾ۇ ۇ  ُفُ ص  ُُهمُبست  ُ:صفات 

ُ

ُُ ﴿ُ:ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ ے قالُتعاىل

 .[37]املائدة:ُ﴾ُڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉے ۓ ۓ   ڭ ڭ 

                                                 

 .«أهليهم»يفُ)س(:ُُ(ب)ُُُاللفظُالكريمُخلتُمنه:ُ)ع(.ُ( أ)

 األصل األول

 األصل اثلاين

  (أ/87)س  

 صفات 
 أهل املحبة 

 املقصود!

  [73]احلجرات: 

  [30املائدة:] 

  [40]اتلوبة: 
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  :ُُهمُله.تُ حمبَُّأحدها

  :ُهُهلم.تُ حمبَُّوالثانية

  :هُ همُعلُأوليائُ ين مُول ُهلُ ذُ والثالثة.ُ

  :ُزُ عُ والرابعة ُدَُّهمُوش  ت 
ُ.هُ مُعلُأعدائُ 

  :هُ همُيفُسبيل ُجهادُ والاِسة.ُ

  :ُلُ اخل ُُمُ وُ همُلُ ـاحتاملُ والسادسة ُك،ُهلمُعلُذلُق   :مَّنُمُليسواوأهنَّ

ُيُ ُ - ُذُ والعُ ُالكَّلمُ ُهُ دُ ص   .اهلُيفُسبيلُ ُعنُاجلهادُ ُل 

- ُ وأهنَّ
ُ ُمُليسواُبمنزلةُ  نُي  ُمُ تُ م  ُذُ والعُ َُّلمُ مُ ـالُل  يفُحمبَُُّل 

ب هُ ماُالُُةُ 
ـ 
 .اهل ُي 

ُبمنزلةُ  - ُأُ ُوال ن ُرُ هُ ظُ م 
ُُنمُ  ُُمكروهات  ُيُ ُتباركُوتعاىلُالرب  مونَُّلما

َُّلمُ املُ »ـونُبسمَُّعليه،ُويُ 
«ةيَُّت 

ُل ُُ؛(449ع) ُمنهم ُيُ ـمُ ـإظهاًرا ُيفُُونُ َّلمُ ا عليه

ُمُ ُرُ اهُ الظَُّ ُالباط ُُونُ وُ طُ ن وهم ُُنُ يف ُالص  ُدُ عل سرًتاُُ؛واإلخَّلصُ ُق 

ُالنَّحلاهلُ  ُعن ُفُ اسُ م ُفهم ُلعدمُ لُ عُ ، ُذلك ُاملُ احتامهلُ ُوا َّلمُ م
ُ،

ـب هُ /فيامُالَُّلمُ واُاملُ لُ مُ احتُ ُونُ لُ والوَُّ
 
 .اهل ُي 

ب ه  وا ِا ل  ع  اهلل ف   وأحباء  
ـ   .َئم   م فيه لوِة  ه  ذ  خ  أ  ول ت   اهلل  حي 

ُ

ُُ:ُُواهلُأعلم.ُ،يفُحمبةُماُيبهُاهلأي

ُأيُمنُيتملُاملَّلمُوالعذلُيفُحمبةُماُالُيبهُاهل،ُواهلُأعلم.اَلولون:ُ

                                                 

 .«أحبه»يفُ)س(:ُُ)ج(ُ)ع(.ُ:خلتُمنهاُ(ب)ُُُ«.لومة»يفُ)ع(:ُُ( أ)

  (/ب54)ع  
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ُ:ة  ثَّلث فاَلقسام  

نُيُ أحدها:  - ُم  ُُمُ وُ اللَُُّهُ دُ ص  ُاهل.ُعنُحماب 

نُالُتُ والثاين:  - ُأُ م  ُيفُحمُهُ ذُ خ  ُ.الئمُ ُاهلُلومةُ ُاب 

نُيُ والثالث:  - ُُهُ لقيامُ ُإخفاءًُُ؛عليهَُّلمُ ماُيُ ُرُ هُ ظُ م  ُاهل.ُبمحاب 

 فرُ مُ ُ:فاَلول ُِ.ُ

 ُُمؤمنُ ُ:والثالث ُ.ضعيف 

 ُالوسطُ ُ:والوسط ُاملؤمنُ اخليارُ ُهو ُوهو ،ُُ ُالقوي   والؤِن  »،

ِ   حب  وأ خّي   القوي   ُ.(450)«الضعيف   ن الؤِن  إىل اهلل 

ُ ـب هُ وأعلُما
 
ُهُ يفُسبيلُ ُاجلهادُ ُ:هُ ورسولُ ُاهلُي  ُوالَّلَّ ُكثيُ ُونُ مُ ئُ ، إذُُ؛عليه

ُهُ هُ رُ كُ تُ ُالنفوسُ ُأكثرُ  ُ:أقسامُ ُعليهُثَّلثةُ ُونُ مُ ئُ ،ُوالَّلَّ

ُُ ُمناف ُ.ق 

ُُ  ُذُ وخم ُ فُ مُ ُل  مَُّللهُ ُرت 
ُ.ةُ 

ُ ُرُ وم
ُجُ  ُمُ ُف  ض 

ُعُ  للقوَُُّف 
رُ دُ والقُ ُةُ 

ُ.ةُ 

                                                 

 ،ُوكَّلهاُجائزُلغة.«ثَّلث»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«حمبة»يفُ)س(:ُُ( ب)

انلاس يف اللوم 
 ثالثة

الالئمون ىلع 
 اجلهاد ثالثة

كما يف حديث 
 أيب هريرة
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  ِا ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿،ُفقالُتعاىل:ُه  وأفعال   ه  ف أقوال   احلبيب   ا ِتابعة  وأ

ُ.﴾ڄ ڄ ڄ 

ُنُمُ ُ[ةُ مجاع/قال] اهلُعليهُالصَّلةُُرسولُ ُعلُعهدُ ُعىُقومُ ادَُّ»:ُالسلف 

ُُوالسَّلم ُزُ نُ ،ُفأُ اهل ُونُ بُ مُي  ُأهنَّ ملحبَُّاُ،ُوهيُآيةُ هذهُاآليةُ تعاىلُُاهل ُل 
ڦ ڦ ڦ ﴿ُ:ةُ 

ُُ،(451ق)«﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ُّبُح ُُفجعل 
لربُ ُالعبدُ 

مُ ُهُ 
ُمُ وجُ  ًُبا يًاُقتض 

ُهُ رسول ُُباعُ التُ  مُ ُهُ باعُرسول ُاتُ ُ،ُوجعل 
ًُباُمُ وجُ  ًياُملحبَُّقتض 

ُُةُ  ُ.هُ عبدُ ُالرب 

ِا  هذه اَلصول   ت  ف  ر  فإذا ع   وهمُيفُذلكُُفيها، ون  رِص  ق  ِ   ة  السمعاتيا  ة  فعا

ُبحسُالتقصيُ  ُوُ عُ تُ ُكثرةُ ُب 
ُحتَُّهُ ت ُلَُّوقُ ُعنُالقرآنُ ُمُبالسامعُ هُ ض  ،ُ ُمرُ الُىُآل 

ُ بالكليَُُّإىلُاالنسَّلخُ ُمهُ ببعض 
ُوأمَُُّ!نُاإلسَّلمُ مُ ُةُ  نا ُُم  ُحم  ُمنهم ُهلُةُ بَُّفيه

ُقُ فهمُمُ ُهُ ورسول ُ ُونُ ِص  
ُ:وهيُ،الثَّلثةُ ُيفُالصولُ 

ُ ُتعاىلُاهلُيفُسبيلُ ُاجلهاد. 

ُ ُهُ سول ُرُومتابعة. 

ُُ ُ.لهُالدينُ ُوإخَّلص 

                                                 

 .«قالتُطائفة»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«أمره»يفُ)س(:ُُ( ب)

 ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«ببغضهم»يفُ)س(ُو)ع(:ُُ( ج)

 .«اهل»يفُ)ع(:ُُ( د)

 األصل اثلالث

  (/ب87)س  

 آية املحبة

 تقصري السمااعتية 
 يف األصول اثلالثة

  [47]آل عمران: 
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   ِ ُماُيُ ُ:واللِ  الفيِ  ك  ن الِش  ففيهم  ُ.اإلخَّلصُ ُنايفُكامل 

   ِ ُماُيُ ُ:ن البدعة  وفيهم  ُنايف  ُ.املتابعةُ ُُكامل 

   ِ ُيُ ُ:ة  ن الرهبانيا وفيهم  ُما ُُنايف  ُوالمرُُيفُسبيلُ ُاجلهادُ ُكامل  اهل،

ُ ُبلُكثيُ والنهيُعنُاملنكرُ ُباملعروف  ُيُ ُ، ُيفُُدُ عُ منهم ذلكُنقًصا

ُ ُأبعدُ الطريق  ُوهم نُمُ ُيفُكثيُ ُدُ وج ُىُيُ حتَُُّ!عنُاجلهادُ ُاسُ النَُّ،

ُأكثرُ العامَُّ ُهو ن ُم  ُاملنكرُ ُة ُعن ُباملعروفُوهنًيا ُوأمًرا ،ُجهاًدا

نُهوُأشدُ  ُ غضًباُوغُ ُوم  ُعاداةًُومُ ُهُ لوليائُ ُاهلُومواالةًُُملحارمُ ُةًُي 
ُمنهم.ُ-ُهُ لعدائُ 

ُدُ قُ يُ ُهُ وتوابعُ ُفهذاُالسامعُ ُص  وأِا الخَّل ُسامعُ ُهُيفُالصلُ فإنَُُّ؛هُ يفُكامل ُُح 
ُُأهلُ /يُ املرشكُ 

 
ُمُ ُويتبعُ ُ،والتصديةُ ُاملكاء ُاتاذُ ذلك ُالشيوخ ُهُ ن ُالحياءُ ُم

ُ ُدونُ مُ ُآهلةًُُوالموات  ُيُ ُن ُما ُالنَُّنُ وُ هُ اضاهل ُوكثيُ صارُ به ُيُ ُى، يُعط ُمنهم

ُ ُُاملخلوق  ُاخلال ُُحقَّ نُاحل ُمُ ُ:ق 
ُلُ  له،ُُعليه،ُوالسجودُ ُلُ وكُ له،ُوالتَُُّرُ ذُ به،ُوالنَُّف 

ُلُ وح ُ ُ.تعاىلُاهلُنُدونُ مُ /هُ ورجائُ ُهُ له،ُوخوف ُُوالتوبةُ ُ،لهُالرأسُ ُق 

ُسامعُ مُ ُكثيُ ُيكونُ ُوهلذا ُهُ ن ُي  ُالذي ُوحمبَُّدُ ج ُوُ ُكُ رُ م ُهُ تُ هم ُُإنامم ُكُ ر ُي 

ُوحمبَُّهُ دُ ج ُوُ  ُلغيُ هُ تُ م ُالعتعاىلُاهلُم ُفَّل ،ُ ُُمل  ُالقصدُ صالح  ُوال ،ُُ ُفَّلُخالص  ،

ُ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ﴿ُ،باعُ والُاتُ ُإخَّلص 

ُ.ُ﴾ىئ 

نُمنهمُمُ ُففيُكثيُ ُه  ِ  را وح   ه  لا ح  ى عنه وأ  اهلل به ون    ر  ِ  وِا أ   وأِا الشيعة  

ُبلُمُ ُ،لذلكُخالفةُ املُ  ُمُ تُ نُيُ بمُ ُنُاالستخفاف  ُسَّ ُفيهمُ-ُبهُك  ُىُيسقطُ حتَُُّ،ما

                                                 
 ُ«.منهم»بعدهاُيفُ)س(:ُُ( أ)

  (أ/54)ع  

  (أ/84)س  

  [44]انلجم: 
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ُفيُ هُ اهلُوحمارمُ ُنُفرائضُ مُ ُمُتعظيمُكثيُ لوّب  ُقُنمُ  ،ُ ُُعُ يُ ض  ويُ ُهُ فرائض 
ُستحُ  ُلَّ

ُحدودُ دَُّعُ تُ ويُ ُهُ مُ حمارُ  ُوإمَُّإمَُُّهُ ى ُاعتقاًدا ُعمًَّلُا ُوكثيُ ا ،ُُ ُخ  ُالذينُرُ ايمن هم

ُُالمرُ ُونُ مُ ظُ عُ يُ  ُفروعُ ُونُ عُ قُ يُ ُوالنهي  ُوُ ُيف ُإمَُُّعُ قُ ما ُأولئك ُجهًَّلُفيه اُوإمَُُّا

ُ.اُتأويًَّلُوإمَُّتفريًطاُ

نُيُ ومُ  ُم  ُنُالقوم ُِص  ُح 
 ُِ ُويُ الفرائضُ ُبسقو ،

ُستحُ  ُاملحرَُُّل  ُمات  ُويقول  ،ُ:

ُوأمَُّالغفلةُ ُلهلُ ُالورادُ  ،ُ ُأصحاب  ُفهمُمُ ُالسامعُ ُحضةُ ُا ُونُ ن غُ تُ س 
مُدات  ُبوارُ 

ُُ،ُكامُأنشدُ العبادُ ُعنُأورادُ  ُهم:بعض 

 َ  و  اَل   ب   ب  ال  ط  ي  
ن   اد  ـ ِ  ـ ان  ك   غ 

 ًَّل اف 

 

ق  و  أ   ل  ك   ب  ل  ق  ب   ف  ي  ك  ف   **
د  َ  و   ه  اتـ 

(452) 

 ُ ُُهؤالءُوبعض  س 
ُيفُاحل ُنَّكُ ُ:فقالُسامعُ وهوُيفُالُالصَّلةُ ُإقامةُ ُعُ مُ  ُا ض 

ُةُ 

ُ  
ُفِص  ُ.ناُعلُالباب 

ُُ:القرآن   فقال له صاحب   ُُ!واهلُصدقت  ُعُ فدُ ُالشيطانُ ُيفُحضةُ ُكنت  ُيت 

ُ ُُ!محنُ الرَُُّإىلُباب 

 ُ ُالنُاللبيب  ُُاصح  ُالذيُجرَُُّهُ لنفس  ُالسامعُ ما ُالطائفةُ ُه ُعلُهذه

ُحتَُّ ُُأنفعُ ُهُقدُيكونُ إنَُّ»ُ:مهُ قائلُ ُىُيقول  ُأوجهُ ُنُستةُ مُ ُالقرآنُ ُنُقراءةُ مُ ُللقلب 

ُ.(453ق)«أوُسبعةُ 

 هؤَء إىل سمع   بالنسبة   هوات  الشا  وأهل   اق  سا الف   بسمع   وسهًَّل  فيا أهًَّل ُ

ُيُ ُفإنَُُّ!ة  احلض أَباب   ني  ب  قرا ال   ُعُ قُ أولئكُال
 
ُالعظائمُ مُ ُونُيفُيشء ،ُنُهذه

                                                 

 .«عن»)ع(:ُُيفُ( أ)

 ُُ)ع(.ُ:خلتُمنهاُ( ب)

 يلطو

 

سماع الفساق أهون 
 من سماع أرباب احلرضة

 تدبر!

 قول الغزايل



 

 107 
 (الثالثة)الشبهة  مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن

ُُونُ فُ رُ عُ يُ ]همُ/و ُمُ ُ[مأهنَّ
ُُبونُ ذن  ُو،ُويفُقلئونُ ط ُخم  نُحمبَُّيهمُمُ مؤمن ُُب 

ماُُةُ 

ـب هُ 
 
ُ،هُ ورسولُ ُاهل ُي 

ُيُ ُوكراهةُ  ُُ-ُهُ هُ رُ كُ ما ُُأضعاف  ُقلوب  ُيف نُمُ ُكثيُ /ما

ُأُ ُالسامعُ ُةُ حمبَُُّلنَُُّ؛هؤالء ُفُ عُ ض  ُت 
ُقلوّب  ُمُ  ُحمبَُّن ُُةُ م ـب هُ ما

 
ماُُوكراهةُ ُاهل ُي 

ُ.[تعاىلُاهل ]ُهُ هُ رُ كُ يُ 

ُللقرآنُ ُوهلذا واملحبَُُّوالصَّلةُ ُليس
ُقلوّب  ُُوالعلمُ ُهةُ  ُمُ يف ُاملحبَُّم ن

ُةُ 
ُُواحلَّلوةُ  ُُ-ُوالطيب  ُيفُقلوب  ُيُ اإليامنُ ُكاملُ ُأهلُ ُما ُبلُقد ُُونُ هُ رُ كُ ، ُبعض 

ُذلكُويُ  ثُ تُ س 
ُونُ لُ قُ  ُرُ كُ الذينُإذاُذُ ُنُحالُ مُ ُ،ُوهلمُنصيب  ُرّب  ُُواُبآيات  واُرَُّمُخ 

ُ ُعليهاُص  ُُوعُ ام  ُواُكُ مُ اقُالذينُإذاُقامواُإىلُالصَّلةُ ُنُحالُ مُ ُمياًنا،ُونصيب  ،ُساىل 

ُُونُ دُ وهمُي  ُ ُهُ يفُنفوس  ُُهُ وقراءت ُُالقرآنُ ُسامعُ ُمُاستثقال  ُهُ دُ ملاُاعتاضواُعنهُبض 

ُإىلُسامعُ ُإنُ ،ُوهُ دُ ون ُ مُهُ سامعُ ُهُوبيُ بين ُالذيُيكونُ ُاملشرتكُ ُلقدرُ فلُ ُهُ ارتاحوا
ُمُ  ُيُ ُ؛والحلانُ ُطربةُ املُ ُنُالصوات  ُُالشعرُ ُيفُذلككُونُ رتاح ُوهلذا ُالكفري 

ُ ُ.باينُ رَُّوالُ،والفسقي 

ُالسامعُ ُأنَُّ :والقصود   ُُنُأكبُ مُ ُالشيطاينَُُّهذا ضادَُّاملُ ُالسباب 
ُلصولُ ُةُ 

ُ
 
ُيُ ب ُاهلُاملقرَُُّأولياء

 .،ُواجلهادُ ،ُواملتابعةُ اإلخَّلصُ ُ:الثَّلثةُ 

                                                 
ُ)س(.ُ:خلتُمنهاُ(ه)ُُ.«يعرتفونُبأهنم»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ)ع(.ُ:خلتُمنهاُ)و(ُُُ.«قلب»يفُ)س(:ُُ(ب)

ُ،ُولعلُاملثبت«وكذلك».ُويفُ)ع(:ُ«لذلك»يفُ)س(:ُُ)ز(ُُُ.«يب»يفُ)ع(:ُُ(ج)

ُهوُالصواب.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)س(.ُ:خلتُمنهاُ)د(

وماُيفُالنسختيُلهُ«.ُوالزنائي»ُ)ع(ُو)س(.ُوقرأهاُحمققُ)ِ.ُاملجمع(ُخطأُأوُعمدا:ُكذاُيفُ(ح)ُ

ُكذلكُ ُيرتاحون ُأي ُفإنامُُوجه: ُاحلق؛ ُيف ُأو ُوالفسق ُالباطل ُيف ُأكان ُعندهم ُسواء للشعر،

إذُ(:ُ»736صاملصنفُاآليتُ)ُيستأثرُّبمُاللحنُوالطربُوالصوتُفحسب.ُويشهدُلهُقولُ

ُالكفريُوالفسقيُواإليامينمثلُهذاُقدرُمشرتكُبي  ُواهلُأعلم.«.ُُالسامع 

  (/ب54)ع  

  (/ب84)س  

 املقصود!
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ُ وماُابتُ 
ُ:هؤالءبهُُل 

 [ ُوهُ دُ ج ُماُو]ُ ُُتُ ن ُنُيُ مَُُّيفُكثي
ُس  ُُ:وإىلُاجلهادُ ُإىلُالرشيعةُ ُب 

 
ُمُ  ُُنُضعف  ُ.ميفُقلوّب  ُُاإليامنُ ُحقائق 

 ُ
 
ُ.مهُ مُومقاصدُ ات  ُنيَُُّوسوء

  ُعُ وب
ُُومراعاةُ ُ،اإلخَّلصُ ُ:نمُعهُ دُ  ُُم،ُوتزكيةُ قلوّب  ُُصَّلح  ُ،مهُ نفوس 

ُ.مهُ سائرُ ُوتطهيُ 

 ُ ُيُ وأهنَّ ُال ُم ُوأنُ ُكلمةُ ُتكونُ ُأنُ ُباجلهادُ ُونُ دُ قص  ُالعليا، ُاهلُهي

ُ.تعاىلُهُهلكلُ ُنُ ديالُيكونُ 

  ُُو ُكثيُ ُوهُ دُ ج ُكام ُيُ مَُُّيف ُمُ ُنالذيُ،السامعُ ُمُ ذُ ن ُقسوةُ هلم ُُن ُالقلب 

عُ والبُ 
ُُعنُمكارمُ ُدُ  ُُالخَّلق  ُ.اإليامنُ ُحقيقةُ ُوذوق 

ُالتفريطُ  ُهذا ُاملُ ُفصار ُُينُ نكرُ يف ُش  ُُةًُهُ بُ عليهم ُالتمس  ُيف ُهلم ُهمُُك  بام

نُيُ ت  ُتفاالُ ُوعدمُ ُ،عليه هُ رُ كُ ن مُإىلُم 
ُ.عليهمُه

ُُُ:ُأهلُالسامع.أي

ًُُُالقلب...ُماُهلمُالذينُهلمُمنُقسوة»ا،ُوالتقدير:ُصدرُمجلةُالصلةُحمذوفُجواز.»ُُ

                                                 

 .«فيه»يفُ)ع(:ُُ(د)ُُُ)ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 .«ينكر»يفُ)ع(:ُُ(ه)ُُ.«ينسب»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 جلازُماُيفُالنسختي.«ُهلم»،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب،ُولوالُالضميُاآليتُ«الذي»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( ج)

 بني السمااعتية 
 وقساة القلوب
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ُأنَُّ ُشارُ ُرُ كُ ن املُ ُولو ُعندُ كُ عليهم ُفيام ُمُ ُ:/همهم ُالخَّلق  واملحبَُُّ،ن
ُ،ةُ 

ُُوأعاملُ  ُُالقلوب  ُنازُ مُ يفُُوالفقهُ ُ،اومراعات  ُاُووارُ الت  ُلهُ-ادات  وُول]ُ،النقادوا

ُلهُمُ لقرُ ُهمُيفُذلكفوقُ ُ[وهأُ رُ  نُهوُمُ ـلُقادُ ن ُ،ُولكنُنفوسهمُالُتُ يُ ذعن ُوا

نُهوُُ،مهُ طريقت ُُعلُضدُ  نوم  ُقُ أُ ُم  عُ بُ وأُ ُاسُ ىُالنَّس 
همُعنُاملحبَُّدُ 

هاُوأحكامُ ُةُ 

ُأعاملُ  ُُوعن ُُالقلوب  ُقُ َّلتُ /وإذاُ.عاملةُ املُ ُحَّلوةُ ُوأذواق  ُرُ فُ انتُ ُمهُ أرواح ُُت  ُت 

ُأُ  ُ!تنافرُ الُدَُّش 

  :ب  كا ر  ِ   فالبَّلء  
َ   ،هؤَء دوان  وع   ،هؤَء ن تفريط  ِ   طائفة   كل   ت  وصا

ِ  عما  ةً ض  ر  ع  ِ    ت  س  ِ   ،ن احلِق  ِع اَلخرى 
ِ   ةً ل  ي  ط   .ن الباطل  عليها بم ِعها 

ُوأمَُّ ُأهل  ُِ ُا ُُالوسطُ ُاملستقيمُ ُالِصا ُمُ ؤفيتبَُُّاخليارُ ُالعدل  ُباطلُ ون ُن

ويُ ُ،يُ الطائفتُ 
ُُونُ رُ قُ  ُـمُ ـل ُُونُ قادُ ن ،ُويُ يُ الفريقُ ُبحق  ُمنهامُمُ ُاُمعُكل  ،ُنُاحلق 

ن ويُ 
ُمُ ُونُ رُ كُ  ُمعهام ُالباطلُ ما ُمُ ُ:ن ُقال ن ُالفريقُ فم  ُاهل ُُيَُّح ُُ:يُ ن ىُدُ عل

نُقالهُ ىُدعوتُ ولبَُُّهُ ءُ أجابُنداُ؛والفَّلح ُ ُوم  ،:ُُ ُملُُباعُ واتُ ُعلُالبدعةُ ُحيَّ ما

ُرُ عُ أُ ُ؛اهلُبهُسلطاًناُلُ زُ ن يُ  ُُهُ دُ وجاهُ ُ،عنهُض  ُ.هُ استطاعت ُُبحسب 

ُبُ قُ يُ الُُالذيُاهلل وهذا دين   ُل 
ُُنُأحدُ مُ  ُس  ُبُ ُباعُ وهوُاتُ ُ،واهُ دينًا ُعُ ما ُاهلُ ُث 

ُرسولُ ُتعاىل ُمجيعُ ُهُ به ُوتُ مورُ الُيف ُُباعُ اتُ ُكُ رُ ، ُي  ُال ُما ُوُف  ُامعُ اجتذلك،

ُ ُاالتُ ُالقلوب  ُ ُباعُ علُهذا والرت 
ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿كامُقالُتعاىل:ُُ،كُ 

ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ُک ک گ گ گ گ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک

                                                 

 .«ويتعادون»ع(:ُيفُ)ُ)ج(ُُ.«ولرأوه»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«وإمجاع»يفُ)س(:ُُ)د(ُُ.«النفار»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (أ/50)ع  

  (أ/84)س  

 أهل الرصاط املستقيم

 دين اهلل:
 اتباع وترك

 [741-744]آل عمران: 
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ 

  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓُۀ/ۀ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ    ڭ ڭ ڭ ڭ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ    ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

ُ﴾ۇئ ۆئ ۆئ  ُيُ بُ تُ » :عباسُ ُقالُابنُ ، ُوتُ واجلامعةُ ُةُ السنَُّأهلُ ُوجوهُ ُض  ،ُ ُدُ وُ س 

قُ رُ الفُ ُأهلُ ُوجوهُ 
ُ.(454)«والبدعةُ ُةُ 

 ُ السامعاتيَُُّاستداللُ ُبطَّلنُ ُفتبيَّ
ُصحةُ ُةُ  ُُسامعُ ُعل

 
ُوالتصديةُ ُاملكاء

ُوالغُ 
 
ُُبالحلانُ ُناء بامُس 

ُوسلمُالنبي ُُهُ عُ مُ  ُهُ وأصحابُ ُصلُاهلُعليه
ُنُالشعرُ مُ 

ُمُ  ُ.وجهُ ُنُكل 

ر ُقدُج ُ:ُ»كُأياُالسامعي ُوقولُ ُ:القرآن   قال صاحب  
عليهُُالنبي ُُىُعلُلسانُ 

ُُماُالصَّلةُوالسَّلم ُقُ ملُيُ ُوإنُ ُنُالشعرُ مُ ُهوُقريب 
ُ.«/شعًراُيكونُ ُأنُ ُدُ ص 

ُتُ هلُالذيُعافاناُماُابُ ُاحلمدُ ُفنقول ف جواب هذا: ُُبهُكثًياُمُ ل  ،ُهُ قُ لُ نُخ 

قالُُ،اهلُمنهُعاذهأ]وقدُُ-ُإنشاءًُُالشعرُ ُحقيقةُ ُالكريمُ ُهُ ىُعلُلسان ُرُ فلوُج ُ

ُ ُُ[ملُيكنُيفُذلكُ-ُ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ﴿تعاىل: يفُُلكُةُ هُ بُ ش 

ُحُ  ُالغُ ُل 
 
ُ.الحلانُ ُوسامعُ ُناء

                                                 

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 يفُغيهذاُاملوضع.ُ«أعاذه»،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب؛ُيدلكُعليهُاستعاملهُ«عاذه»يفُالصل:ُُ( ب)

 )ع(.ُ:سقطتُمنُ( ج)

 .«لكم»يفُ)ع(:ُُ( د)

  (ب/50)ع  

  (/ب84)س  

 قوهل: قد جرى 
 ىلع لسان انليب 

 [741-744]آل عمران: 

  [65]يس: 
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ُ ُالسامعاتيَُّحالُ ُفامُأعجب  ُتعاىلُصلُاهلُهُ بقول ُُ[ونُ حتتجُ ُإذ]ُ!ةُ كمُأيا

،ر  اآلخ   ش  ي  ع   إَ ش  ي   ع  َ   ما ه  اللا »ُعليهُوسلم: ر  ف   ه  ف  َ  ص  ن  ل  ل اغ  «ه  ر  اج  ه  ال  و   ا
 ،(455ق)

 :والسَّلمعليهُالصَّلةُُهُ وبقول ُ

 ن  أ   ل  ه  
 د   ع  ب  ص  إ   َا إ   ت 

 ي  ِ 
  ت 

ِ   ل  ي  ب   س  ف  و   ُ(456)يت  ق  ا ل  اهلل 

ُحُ  ُعل ُالغُ ُل 
 
ُوالدُ ُرُ مُ والزَُُّناء ُاباوالشبَُُّفوف  ُرُ والطَُُّوالرقصُ ُت  علُ/ب 

ُُ!تنتناُاننتا نُيشاءُ ـلُواهلُتعاىلُاملوفق  ُواخلاذُ ُم  ُ.نُيشاءُ ملُل 

                                                 
 .«أنُحتتجوا»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 «.تاتنا»(ُبلفظ:00ُ)صسبقتُمنُقبلُيفُشعرُللمصنفُُكذاُيفُ)ع(ُو)س(.ُوقدُ( ب)

  (أ/80)س  

 متفق عليه

 

 أرجوزة

 

 متفق عليه
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  (457م)الغناءقال صاحب: ُ ُس  وقد
ُُعُ مُ  ُُوالكابرُ ُالسلف  ُالبيات 

ُمُ ُهُ نُقالُبإباحت ُ،ُومَُّبالحلانُ  ُُ:نُالسلف  ُُ،أنسُ ُبنُ ُمالك  همُكلُ ُاحلجازُ ُوأهل 

ُ:ناءُ الغُ ووهوُُ،هُ علُإباحت ُنهمُمُفاإلمجاعُ ُداءُ اُاحل ُفأمَُُّ،ناءُ الغُ ُونُ يحُ ب ُيُ 

ــَ   ــق  ت   م  أ   ي  د  ث ــ ان  ب ــا ل  يع  ض  ُم  اس 

ُ

ـت  ن   َ   ض  و  ع   اج  د   م  ح  س  أ  ب  ُ** ق  را ف 
(458)ُ

ُ
 ُيتضمَُّكَّلمُ : (459م)قال صاحب القرآن ُُنُ كُهذا ُُوتركُ ُباطلُ ُإثبات  ُ،حق 

ُإنُ  ُفعظيمةُ ُوهو ُوإنُ كانُعمًدا ُفتقصيُ ُكانُ، ُُوتفريطُ ُغلًطا ُ؛مالعلُيفُحق 

ُُوذلكُأنَُّ عنُأئمَُُّاملعروف 
ُُةُ  ُُ،همدُ وم نُبعُيُ عُ والتاب ُُنُالصحابةُ مُ ُالسلف  ُُمثل 

عمرُ ُاهلُبنُ ُوعبدُ ُ،(460ق)مسعودُ ُاهلُبنُ ُعبدُ 
ُبنُ ُوجابرُ ُ،(462)قعباسُ ُاهلُبنُ ُوعبدُ ُ،(461)ق

،ُوكذلكُعنُأئمُ نُالصحابةُ همُمُ وغيُ ُ،(463)اهلُعبدُ 
،ُوم نُبعدُ يُ التابعُ ُةُ 

نُهمُمُ 

الئمَُّ
ُهُ إنكارُ ُ-ُمهُ وغيُ ُ،(464ق)الربعةُ ُةُ  ُبنُ زكريَُُّرُ كُ ذُ ُحتَّى، ُُىييُ ُا ُالسَّ يفُُاجي 

ُُ:همواختَّلفُ ُالعلمُ ُأهلُ ُفيهُإمجاعُ ُرُ كُ الذيُذُ ُهُ كتاب ُ ُإالُ،منهُعلُاملنعُ ُونُ تفقُ مُمُ أهنَّ
ُ ن العُ ُ،ُوعبيدُاهلُبنُاحلسنُ املدينةُ ُنُأهلُ مُ ُإبراهيمُبنُسعدُ:رجَّلنُ  ُّيُب 

نُمُ 

ِا  واَلكابر   ف  لعن الس ل  ق  ن  فكيف ي  ،ُذلكُحكايةُ ُمُ وقدُتقدَُُّ،(465ق)البِصةُ ُأهلُ 

 !ِنه اس  النا  هم أبعد  

ُُ:32»انظرُص.»ُُ

                                                 
 .ُواملثبتُمنُمصادرُالتخريج.«يفرق»،ُويفُ)س(:ُ«ينفرق»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( ب)

،ُوللرفعُهناُوجهُعلُلغةُإلزامُ«رجلي»كذاُيفُ)ع(ُو)س(.ُواجلادةُالنصبُعلُاالستثناء:ُُ( ج)

 املثنىُاللف،ُوهوُبعيد.

ُإبراهيمُبن»(ُبلفظ:33ُ،32ُ،32ُ.ُواملثبتُكامُتقدمُذكرهُ)صُ«سعدُبنُإبراهيم»س(:ُيفُ)ع(ُو)ُ( د)

 ،ُوكامُيفُمصادرُالتخريج.«سعد

 األعىش/ طويل

 

 الشبهة الرابعة

املعروف عن أئمة 
 السلف إنكاره
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ُنقلُ وأمَُّ ُا ُُةُ إلباحاُك  ُمالك  ُكلُ ُوأهلُ ُأنسُ ُبنُ ُعن ُمُ احلجاز ُفهذا نُهم

ُُالغلطُ ُأقبح ُ ُ:هُ وأفحش 

 َُُُّفإن ُ ُهُ مالًكاُنفس  ُلُ تُ ملُي  ُُهُ قولُ ُف  يفُذمُ ُهُ أصحاب ُُوقول 
،ُبلُهُ منهُوكراهت ُُواملنعُ ُهُ 

ُمُ  ُيُ غُ بال ُاملُ نُهو
ُالشاهدُ  ُينُ يفُذلك،

ُُهُ علُأهلُ  ُلُ؛بالفسق  ُـمَُّـوهلذا ُس  ُهُ لُ أُ ا

ُ ُبنُ /إسحاق 
ُعُ  ُ عامُيُ ُاعُ بَُّىُالطَُّيس  ُرت  ُخَّ ُُص  ُنُالغُ مُ ُاملدينةُ ُفيهُأهل 

 
ُإنام»،ُقال:ُناء

ُالفُ /ناعندُ ُهُ لُ عُ فُ يُ  ُسَّ ُ(466ق)«اق  ُومؤلفات  ُحتريمُ ُهُ أصحاب ُُ، ُشاهدُهُ يف ُات 

ُ.(467)بذلك

 ُفعي ُوالشا ُ ُي  ُلُ تُ مل ُكراهت ُُهُ قولُ ُف  ُكتاب ُُ،هُ يف ُيف ُُهُ وقال أدبُ»بـُاملعروف 

ُ»ءالقضا نُاستُ بالباطلُ ُشبيهُ ُمكروهُ وُوُ هُ ـلُ ُءُ ناالغُ «: ُوم  ُفهوُُرُ ثُ كُ ، منه

ُ س 
«هُ شهادتُ ُدُ رُ تُ ُيهُ فُ 

ُسامعُ (468ق) ُعن ُقال ُوقد ُأحسنُ ُيُ ب ُغُ التَُُّ، ُهو ُالذي

ُ ُ»هؤالءُسامعات  ُمَُّإنَُّ: ُأحده ُيُ ُ؛الزنادقةُ ُهُ تُ ثُ ا ُالنَُّونُ دُ ص  ُبه عنُُاس 

ُ.(469ق)«القرآنُ 

 َُُّحترياًمُللغُ ُاسُ النَُّنُأشدُ فمُ ُالكوفةُ ُاُفقهاءُ وأم
 
ُ،واُيفُذلكعُ نازُ تُ يُ ُوملُ،ناء

ُ ُ ن همُإالُالعُ فُ ال ُوملُي  ي ُب 
ُ.(470ق)

                                                 

 .«إلباحته»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«شاهدة»يفُ)س(:ُُ( ب)

 (ُوحاشيتها.73)ص.ُوانظرُ«القضاة»يفُ)س(:ُُ( ج)

 .«وملا»يفُ)س(:ُُ( د)

  (أ/53)ع  

  (/ب80)س  

 مالك

 

 الشافيع

 

 فقهاء الكوفة
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 ُذُ  :(471م)قال صاحب الغناء ُالسامعُ »يفُُطاهرُ ُبنُ ُحممدُ ُرُ كُ قد ُ«مسألة

ُُحكايةًُ ُأنَُُّعنُمالك  ُهُض   ُنُ وأُ ُلُ بُ بطُ ُب  ُل ُاومُ،(472)أبياًتاُدُ ش  ُل ُامُك  ُ!ك 

 :ُهُ وأصحابُ ُمالًكاُاهل ُعاذُ أُ ُقد قال صاحب القرآن
ُالبُ مُ  ُهذا هُ ن

ُتانُ 
يُ رُ والفُ 

ُُ،ةُ  ُُومالك  ُ!نُذلكمُ ُاإلسَّلمُ ُأهلُ ُاهلُوعندُ ُعندُ ُأجل 

ُ ُُوالكذب  علُالئمَُُّالفاحش 
لُ هُ اجل ُُةُ فص]ُينُ املشهورُ ُةُ 

،ُفلوُيُ اب ُالكذَُُّ[ةُ 

ُنُ ُهذهُاحلكايةُ ُواضعُ ُأنَُّ ُبُ س  نُليسُيفُالش  هاُإىلُم 
ُكامُواجلَّللةُ ُواإلمامةُ ُهرةُ  ُلك 

ُ ُنُ أُ ُنُ كُ مُ ل ُ ُرُ ويُ ُىفُ ي  فسبحانكُهذاُُاهلجرةُ ُرُ داُاُعلُإمامُ ،ُوأمَُّالُ علُاجلهَُُّوج 

ُ!عظيمُ ُّبتانُ 

                                                 

 .«صنعةُجهلة»يفُ)س(:ُُ( أ)

 الشبهة اخلامسة
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 ُوردُ  :(473م)قال صاحب الغناء ُوقد ُُالخبارُ ُت  ُواستفاض  يفُُاآلثارُ ُت 

رُ ُ:ذلك
ُوُ  ُيُ رُ عنُابنُج ُُي  ُرُ هُكانُيُ أنَُُّج  ُخ  ُأُ »فقيلُله:ُُ،يفُالسامعُ ُص  ُ إذا بكُُيت 

ُبحسنات ُؤتُ ويُ ُالقيامةُ ُيومُ  ُى ُئات ُوسيُ ُك  ُأي ُك  ُففي ُ؟سامعُ الُيكونُ ُيُ اجلانبُ ُ،

ُ ُوالُيفُالسيُ ُفقال:ُالُيفُاحلسنات  ُهُمُ أنَُُّ:يعنيُ.(474)«ئات  ُ.نُاملباحات 

 ُيُ رُ ج ُُابنُ ]ليسُ :(475م)قال صاحب القرآن ُ/ج  ُرُ عُ يُ ُ[نمُمكةُ ُوأهل  ُف 

ُُبلُاملشهورُ ُ،ناءُ عنهمُالغُ  ُعنهمُخ  هاُـوأمثالُ ُهذهُاحلكايةُ ُإنَُّذلك،ُثمَُُّلف 

ُرُ قُ عليكمُأُ ُةًُجَُّح ُُتكونُ ُهيُإىلُأنُ  ُب 
ُمُ  ُيكونُ »ُ:هُقالفإنَُُّ؛لكمُةًُجَُّاُح ُنُكوهن 

ُُالسامعُ  ُوالُيفُالسيُ ُالُيفُاحلسنات  ُهُ لُ عُ فجُ ُ،«ئات 
ُُبمنزلةُ  ،ُالباطلُ ُواللهوُ ُاللعب 

ُُهُ أحوال ُُالذيُأحسنُ  ُُأنُ ُدَُّوالُعليه،ُومعُهذاُفَّلبُ ُللعبدُ ُُيكونُ أالَّ نُمُ ُينقص 

ُ.هُ حسنات ُ

 ُ ُي  ُيُ رُ ج ُُابنُ ُهُ لُ عُ ومل ُأحدُ ُج  ُُوال ُالطائفةُ ُقبل  ُوقُ دُ ُهذه ًحاُوصَّلُبةًُرُ ينًا

ُ ُويُ ُللقلوب  ُُبلُغايةُ ُ!(476)قمتعددةُ ُنُوجوهُ مُ ُالقرآنُ ُعلُسامعُ /هُ لُ فض  ىُكُ ماُي 

ُنُيُ عمَُّ ُرخ  ُأنَُُّص  ُهُ لُ عُ هُج ُفيه
ُالغُ ُبمنزلةُ 

 
ُُناء ُوالضَّ  ُبالدُ ُب  ُُف 

 
ُسُ رُ يفُالعُ ُللنساء

ُالغائُ ُقدومُ ُوعندُ ُالعيادُ ُوأيامُ  ُوب  ُُ[هو]، ُذلكُباطل  ُُمع ُاحلديث  ُيف ُكام

ُالذيُ ُأُ نُ ن يفُالس  ُرُ ذُ نُ ُامرأةًُُنَُّ: ُض  ُتُ ُنُ أُ ُت  ُتعاىلُصلُاهلُاهلُرسولُ ُلقدومُ ُب 

                                                 
 .«احاملب»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ(.3/673،ُواملثبتُكامُيفُاالستقامةُ)«عنُابنُجريجُوأهلُمكةُمن»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( ب)

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( ج)

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( د)

  (/ب53)ع  

  (أ/83)س  

 الشبهة السادسة

املصنف  خلط
 بني حديثني

 ا قال الغزايلكم
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ُوسلم ُبالدُ ُعليه ُففُ ف  ُلُ عُ ، ُعمرُ ت  ُفلامُجاء ُُاهرُ مُ أُ ُ، ُتعاىلُصلُاهلُاهلُرسول 

ُ َ  ذ  ه   نا إ  »وقال:ُُ،عليهُوسلمُبالسكوت  ُ.(477)«ل  اط  الب   ب   حي   َ   ل  ج  ا 

ُ ُىُالصدُ مَُّوس  ُ تُ يَُّرُ يُ وُ اجل ُُناءُ غُ ُيق  ُرُ وُ مُ زُ مُ ُالعيدُ ُيومُ ]ُي 
ُهُ وأقرَُُّ،الشيطانُ 

ُ ُ تُ يَُّرُ يُ وُ اجل ُُوأقرَُُّ،(478)علُهذهُالتسميةُعليهُوسلمُتعاىلُاهلُصلُاهلُرسول  ُ[ي 

ُُ،عيدُ ُيومُ ُهُ وكون ُُ،هاصغرُ ُملكانُ  ُتُ ُوُ لُ وخ  ُبهُمُ ُنُ اين غُ ما ُُنُآالت  ُاملعازف 

ُوغُ 
 
ُاطرَُّلاوُانُ الحلُناء ُيُ ُ،بات  ُقُ ومل ُقُ ُل  ُومُ ُينُ ودُ ُوطاعةُ ُةُ بُ رُ هو ص 

ُلُ  ُح 

ُ ُبُ ثُ ُقدُبلُ!للقلوب  ُُت  ل  ج  الرا  ه  و ب  ه  ل  ي   و  ه  ـل   ل  ك  »هُقال:ُأنَُُّعنهُيفُالصحيح 
 ه

 ب   و  ه  ف  
َ  َا إ   ،ل  اط   و  ق  ب   ه  ي  ِ   

 أ  ت  و   ،ه  س 
ِ   ه  ت  ب  ع  َّل  ِ  و   ،ه  س  ر  ف   ه  ب  ي  د    نا نا  إ  ف   ؛ه  ت  أ  ر  ا

ن ِ 

ُ.(479)«ِق احل  

ُُأنَُُّومعلومُ  ُفهذاُيُ ُ،هوُماُليسُفيهُمنفعةُ ُنُالعاملُ مُ ُالباطل  ُرخَّ يفُُص 

ُ ُللنفوسُ ُهُ بعض  ُتُ ُأحياًنا ُال ُالتي ُ ص  ُُب  ُاحلق  ُويُ ُ،املحضُ ُعل ُرخَّ ُيفُُص  منه

ُ ُرُ دُ القُ  ُي  ُتُ الذي ُُاج  ُالوقات  ُيف ُتُ ُإليه ُتُ التي ُكالعيادُ ُ،ُذلكقاض 

ُالغائُ دُ وقُ ُراسُ عُ ل ُوا ُوم ُب  ُنفوس  ُوتلك ُُالصبيانُ ُ،
 
ُ/واجلواريُوالنساء

ُُنَُّوهُ ُ،الصغارُ  ُغُ الَّلَّ ُ نَّيت ُُي  ُبيت  ُعنهاُعائشةُ ُيف ُتعاىل ُاهل ُ،(480ق)ريض

                                                 

 سقطُمن:ُ)س(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ( أ)

 .«العيد»يفُ)ع(:ُُ( ب)

علُاملقصودُكذاُيفُ)ع(ُو)س(.ُوضبطُالراءُمنُعندي،ُوملُأقفُعليهاُيفُاملعاجمُالعربية،ُولُ( ج)

ابةُ ُطرَّ االت، ُفعَّ ُومجعها الة ُف عَّ ُعلُوزن ُالسيامُوهيُمصوغة ؛ ب  ُاآلالتُالتيُجتلبُالطَّر  ّبا

ابات،ُوهوُوزنُمقيسُيفُاسمُاآللة،ُواهلُأعلم.  ومجعهاُطرَّ

 خلتُمنها:ُ)س(.ُ( د)

 (.3/330،ُوبهُروايةُالروياينُيفُمسندهُ)«رجل»يفُ)ع(:ُُ(ه)

  (/ب83)س  

الرتخيص يف بعض 
ابلاطل للنفوس اليت ال 
 تصرب ىلع احلق املحض

 

لم أقف عليه يف الصحيح 
 وهو ضعيف يف غريه

 

 متفق عليه

املصنف  خلط
 بني حديثني
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ُ ُبالدُ ُنُ بُ وض   ُُف  ُ؛(482ق)يهتلقُ ُوعندُ ُ،(481ق)عليهُالصَّلةُوالسَّلماهلُُرسولُ ُخلف 

ُ.فرًحاُوسوًراُبه

ُ ُُءهؤالُفهذاُكانُفرح 
 
ُ ُالعقولُ ُالضعفاء ُمُ تُ الذينُالُحت  ُمُالصبُ هُ ـعقولُ ُل 

ُ ُُحمضُ ُحتت  ُالقُ ُمُبالرتخيصُ هُ فكانُيفُإقرارُ ُ،احلق  ُمصلحةُ ُرُ دُ هلمُيفُهذا

ُِ ُهلم،ُوذريعةُ  ُُإىلُانبسا ُهُ مُوفرحُ هُ نفوس  يفُُالرتخيصُ ُنُنوعُ فهوُمُ ُ،مُباحلق 

ُ ُُاللعب  ُكُ اوماُشُللبنات  ،ُصلُاهلُعليهُوسلمُهُ رشيعت ُُلُ نُكامذلك،ُوهذاُمُ ُل 

ُوماُتُ ُبالنفوسُ ُهُ ومعرفت ُ ُلُ ص  ُُ،عليهُح  وُ وس 
ُُهُ ين ُدُ ُ]اهلُتعاىلُوإىل[ُإىلُاهقُ  ُبكل 

ُ ُُطريق  ُ.وادُ ُويفُكل 

ُُأنَُُّنُاملعلومُ ومُ  ُُالصغارُ ُالنفوس  ُلُ إذاُمح  ُُالضعيفةُ ُوالعقول  ُعلُحمضُ /ت 

ُ ُومح  ُُ،احلق  ُث ُُل  ُفُ تُ ُ-ُهُ قلُ عليها ُخُ سَّ ُ ُت  ُُهُ تُ حت  ُعُ تُ واس  ُص  ُتُ ُت  ُأُ دُ قُ ن ومل ُفإذا ُعُ ،
ُيُ ط  ُت 

ُمُ  ُالباطلُ شيًئا ُُليكونُ ُن ُاحلق  ُعل ُعوًنا ُلهُهلا ُأسعُ ُ؛ومنفًذا اُلقبوهلُ ُكان

ُ.هاهاُوانقيادُ وطاعت ُ

ُ ُُفامُملشايخ  ُيُ والسالكُ ُ،الطريق 
ُُينُ إىلُاهل،ُواآلخذُ  أنفس 

ُ،املحضُ ُدُ همُباجلُ 

ُعرُ واملُ  نُوالُخوًفاُمُ ُهُ ت ُشوًقاُإىلُجنَُّبدواُاهل ُعُ الذينُملُيُ ُ،مهُ ظ ُعنُحظوُيُ ض 

ُُ؛هُ نارُ  ُُ،مهُ حظُ ُذلكُعيُ إذ ُنقص  ُطريقت ُُوهو ُُ-مهُ يف ُالباطل  ُواللهوُ ُوهذا

ُُالطفالُ ُالذيُهوُحظُ 
 
ُ!واجلواريُوالنساء

                                                 

 .«حتمل»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 .«والرتخيص»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 سقطُمن:ُ)س(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ( ج)

 ،ُولعلهُتصحيف.«واملعوضي»يفُ)ع(:ُُ( د)

  (أ/56)ع  
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  َ ُُأنَُُّب  ي  وَ  ُُالرجال  ُسمُ يُ ُملُيكنُذلكُفيهم،ُبلُكانُالسلف  ُونُالرجل 

ُخمنًثاغن املُ  ُُهُ هُ لتشبُ ُ؛ي
 
ُرُ بالنساء ُوقد ،

ُوُ   ،ب  ر  الع   ن  و  ح  ل  ب   آن  ر  وا الق  ء  ر  اق  »ُ:ي 

 ي  ان  خ  ال  و   م  ج  الع   ون  ح  ـل  و   م  اك  يا إ  و  
 س  النِ و   ث 

ُ(483)«اء  ،ُوس 
ُئُ  حممَُُّبنُ ُالقاسمُ ُل 

عنُُدُ 
ُالغُ 

 
ُ»:ُلُ فقالُللسائُ ُ،ناء ُمُ ُأرأيت  ُاُبيُ ُالقيامةُ ُيومُ ُاهل ُُزُ يَُّإذا ففيُُ،والباطلُ ُحلق 

ُ ُ /امأي  ُعُ ي  ُل 
ُ.(484)«﴾ی ی ی جئ حئ﴿قال:ُُ.؟ُفقال:ُيفُالباطلُ ناءُ الغُ 

ِ  بأنا  م  ل  فكان الع    م.ه  بعض   ه  ل  ع  ف   هم وإن  م كلِ ه  ا ف نفوس  ر  ستق  ِ   ن الباطل  ه 

  (أ/86)س  
 [44]يونس: 

 ضعيف
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 (485م)قال صاحب الغناء: ُ ُالشافعي  ُُفهذا ُ ُ،هُ مُ رُ الُي  ُهُ لُ عُ وي 
ُامُ العونُمُ 

ُ مكروًهاُحتَُّ ُىُلوُاحرت  ُبالغُ ُف 
 
ُاتَُّوأُناء ُص  ُعلُوجهُ ُهُ بسامعُ وُ،علُالدوامُ بهُُف 

دةُ شهاالُبهُدُ رُ يُتُ لهُ التَُّ
ب

 ُ ُوي  ُيُ مَُُّهُ لُ عُ ، ُا س 
ُباملحرَُُّهُ قُ حُ لُ والُيُ ُاملروءةُ ُطُ قُ  ،ُمات 

ُلَُّج ُُةُ هذهُالطائفُ ُفإنَُُّ؛نُالسامعُ مُ ُيفُهذاُالنوعُ ُوليسُالكَّلمُ  ُمُعنُأنُ هُ تُ بُ تُ رُ ُت 

ُيُ  ُبلهوُ عُ مُ س  ُوا ُيُ أ، ُللسامعُ دُ عُ قُ و ُبقلوّب  ُبسهوُ ُوا ُيكونوا ُأو ُمُ ، يفُُينُ رُ تفكُ م

ُ!لغوُ ُمضمونُ 

 (486م)قال صاحب القرآن:  ُ ُي  ُل ُتُ مل ُُف  ُُقول  ُُهُ يفُكراهت ُُالشافعي  ُوالنهي 

ُُعنهُللعوامُ  ُفُ أوُيُ ُ،يهُ نزُ أوُتُ ُ،حتريمُ ُ،ُولكنُهلُهيُكراهةُ واخلواص  ُصَّ ُبيُ ُل 

ُ؟وبعضُ ُبعضُ 

العامَُُّيفُسامعُ ُهُ ،ُوهذاُقولُ هُ فيهُأصحابُ ُعُ نازُ هذاُماُتُ 
ُُاُسامعُ وأمَُُّ،ةُ  اخلاصَّ

ُةُ 

ُتُ الذيُ ُفهوُعندُ ُونُ يُ ش  ُُإليه ُلُ عُ نُف ُمُ ُالشافعي 
ُحكايةُ ُمُ كامُتقدَُُّ(487)قالزنادقةُ 

ُ.هُ كَّلمُ 

ُُ(.37)صُ:نظراُ

                                                 

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

 ،ُواملثبتُمنُ)س(،ُكامُيفُالرسالةُالقشييةُواالستقامة.«شهادته»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُُ( ج) ُواالستق«لغوه»يفُ)ع(: ُالقشيية ُكامُيفُالرسالة ُواملثبتُمنُ)س(، ُيفُاالستقامةُ، ُوزاد امة،

 «.أوُيستمعواُعلُصفةُغيُكفء»بعدها:ُ

 ،ُوكذاُيفُاالستقامة،ُواملثبتُمنُ)س(.«تفصيل»يفُ)ع(:ُُ( د)

 الشبهة السابعة
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ُُفعندُ  ُالسامعُ هذُأنَُُّالشافعي  ُُا الذيُللخاصَّ
ُيُ ُنُأنُ مُ ُأعظمُ ُةُ  ُإنَُُّقال  هُفيه

ُضادٌُّمُ ُهُ بلُهوُعندُ ُ،أوُحرامُ ُمكروهُ 
ُُ،لإليامنُ  ُعُ ورش  

ُزُ ن وملُيُ ُبهُاهل ُُنُ ذُ أُ ملُيُ ُينُ دُ  ُل 

ُكانُمُ ُوإنُ ُنُسلطانُ بهُمُ  نُتأوَُُّيُ والصاحلُ ُنُاملشايخ  ُم  ُهُ ،ُوبتأويلُ هُ يفُفعلُ ُل 

غُ يُ ُهُ واجتهادُ 
ُخطأُ ُرُ فُ  ُويُ هُ اهلُله ُالتأويلُ ُيبهُ ث ُ، ُمع ُالح ُص/نُقصدُ مُ ُعلُما

ُُوإنُ  ُالعمل  ُيكن ُُمل ُوالتأويل  ُمُ ُواالجتهادُ ُصواًبا، ُباب  ُُاملعارضُ ُن ُحق  ُيف

ُعُ فُ دُ كامُيُ ُبهُعنهُالعقوبةُ ُعُ فُ دُ ،ُيُ اسُ النَُّبعضُ 
ُُبالتوبةُ  ،ُوهذاُاملاحيةُ ُواحلسنات 

نُاستُ ـهوُل ُُإنام ُوُ ُغُ رُ فُ م  ُُهُ عُ س  ُُيفُطلب  ُ.طاعُ ماُاستُ ُ[ىُاهل قُ ]واتَُّ/احلق 

ُ ُُوقول  ُ:نظيُ ُهؤالءيفُُريضُاهلُعنهُالشافعي 

 ُ ُأهلُ ُهُ قول كُ ح ُ»ُ:الكَّلمُ ُيف
ُمُ  ُأهلُ ]ي ُيُ ُنُ أُ ُ[الكَّلمُ ُيف ُباجل ُبُ ض   يُ رُ وا

ُدُ 

ُيُ وُ ُ،عالُ والن  ُالعشائرُ ُطاف  ُيف ُاقويُ ُ،والقبائلُ ُّبم ُجزاءُ ُ:ل  ُتُ مُ ُهذا ُكُ رُ ن

ُ ُبُ قُ ،ُوأُ ةُ والسنَُّالكتاب  ُ!(488)«علُالكَّلمُ ُل 

 ُ ُتُ بُ يُ ُنُ ل ُ:ُ»هُ وقول ُُالعبدُ ُل  ُُبكل  ُُ-ُذنب  ُماُخ  لهُُخيُ ُ-ُتعاىلُباهلُكُ َّلُالرش  

ُتُ بُ يُ ُنُأنُ مُ  ُُبالكَّلمُ ُل 
 
ُ.(489)«يفُهذهُالهواء

ُمُ ُ!السمع   ف أهل   ه  وتلك شهادت   ،ني  ف التكلم   ه  فهذا ِذهب   ُنُكاملُ وهذا

ُعُ ُ؛عنهتعاىلُريضُاهلُُهُ نصيحت ُ ُمُ لُ ملا
علُالمَُُّالفسادُ ُنُدخولُ مُ 

ُيُ نُهاتُ مُ ُةُ 

ُ.يُ الطائفتُ 

                                                 

 يفُ)ع(:ُبياضُبمقدارُكلمتي.ُ( أ)

 .«خالص»يفُ)س(:ُُ( ب)

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( ج)

 )ع(،ُواملثبتُمنُ)س(ُكامُيفُمصادرُالتخريج.ُ:خلتُمنهاُ( د)

  (/ب56)ع  

  (/ب86)س  

ماع اخلاصة عند س
 الشافيع مضاد لإليمان

 

قول الشافيع فيهم نظري 
 قوهل يف أهل الالكم
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 :ني  عّل وجه   ف السمع   فالكَّلم   

  :ُُاللهوُ ُسامعُ أحدمها ُرُ والطَُُّواللعب  ُ،مُ أوُحمرَُُّ،مكروهُ ُ:قالُفيه،ُفهذاُيُ ب 

ُ ُأوُمُ ُ،أوُباطل  ُرخَّ ُ.هُ أنواعُ ُيفُبعضُ ُص 

  :ُحدُ املُ ُالسامعُ والثاين بُ رُ والقُ ُالدينُ ُلهلُ ُث 
ُيُ ةُ  ُفهذا ،ُ ُبدعةُ إنَُُّ:فيهُقال  ُه

ُنَُّإوُ،وضَّللةُ  ُال ُهُخم  ُُف  عليهُوسلم،ُُتعاىلُصلُاهلُهُ رسول ُُةُ اهلُوسنَُّلكتاب 

ُيُ بقُ الساُعُ وإمجا
ُدُ ح ُُإناموُ،مهُ مجيعُ  ُالمَُُّث  يف

ُح ُـمَُّـلُةُ  ُدُ ا ،ُالكَّلمُ ُث 

ُ.والعبادةُ ُاإلرادةُ ُهذاُيفُأهلُ ُرُ ثُ ،ُوكُ والعلمُ ُالنظرُ ُهذاُيفُأهلُ ُرُ ثُ فكُ 

ُيزيدُ ُوهلذا ُُ-ُهارونُ ُبنُ ُكان ُوقت ُُاإلسَّلمُ ُشيخ  ُمُ هُ يف ُوهو ُأتباعُ ، ُُن

ُهُ ن يُ ُ-ُيُ التابعُ  ىُعنُجم 
اجلهميَُُّالسةُ 

ُ غُ واملُ ُةُ  ب 
ُُهؤالءُ:(490)ةُ  ُخال ُاملُ ُالكَّلمُ ُأهل  ُف 

ُ ُُهؤالءو،ُةُ والسنَُّللكتاب  ُحدُ املُ ُالسامعُ ُأهل  ُخال ُاملُ ُث  ُُف   ُ.ةُ والسنَُُّللكتاب 

ُملُيُ ُوهلذا ُتُ س 
ُستحُ ومُ ُبةُ رُ قُ ُهذاُالسامعُ ُأنَُُّمُ عُ نُزُ مَُُّقطُ ُأحدُ ُعُ ط  ُيأيتُ ُنُ أُ ُبٌّ

ُإالُ،بذلكُهُ نُأصحاب ُمُ ُوالُعنُأحدُ ُ،اهلُصلُاهلُعليهُوسلمُعنُرسولُ ُبأثرُ 

ُرُ نُجاهُ مُ 
ُوالكُبالوقاحةُ  ُُأنَُُّمُ عُ وزُ ُذب  ُعليهُوسلمُتعاىلصلُاهلُُاهلُرسول 

ُ س 
ُعليهُحتَُُّدُ واج ُوتُ ُهذاُالسامعُ ُعُ مُ  ُىُش  ُُقَّ /هُ قميص 

ُنُنُ مُ برشُيُ لُ فُ ُ!(491) ُس  ذلكُُب 

ُ!(492ق)ارُ نُالنَّمُ ُهُ إليهُبمقعدُ 

ُ(.17سبقُنحوُهذاُالكَّلمُ)صُ

                                                 
 ُُ،ُولعلهُتصحيف.«السالفي»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُاملغبة»(:3/683ُكذاُيفُ)س(ُو)ع(،ُويفُاالستقامةُ)ُ( ب) .ُبدونُالنصُعلُ«ينهىُعنُاجلهميةُوعن

لُلفظُاملصنفُهنا ُاملوافقُللتخريج،ُإالُأنُي تأوَّ ُُ.املجالسة،ُوهو

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ)د(ُُ«.لكتابُاهل»يفُ)ع(:ُُ( ج)

  (أ/81)س  

  وباجلملة

 سماع اللهو

 

السماع املحدث 
 ألهل ادلين والقربة

 

 موضوع
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 وقدُرُ  :(493م)قال صاحب الغناء
ُجعفرُ ُاهلُبنُ ُوعبدُ ُعمرُ ُعنُابنُ ُي ُوُ 

ُمعُتُ (494)السامعُ ُيفُإباحةُ ُآثارُ  ُ،ُهذا ُُهُ ودين ُُهُ وزهدُ ُعمرُ ُابنُ ُدُ دُ ش  علُُهُ وحرص 

الرَُُّمتابعةُ 
عُ وبُ /سولُ 

ُ.(495)تالطيارُ ُجعفرُ ُاهلُبنُ ُمنُالبدع،ُوعبدُ ُهُ دُ 

 ُلُ قُ اُماُنُ أمَُّ :(496م)قال صاحب القرآن ُفإنَُُّعمرُ ُعنُابنُ ُت  ُُهُنقل  ،ُباطل 

ُهُ ذمُ ُعمرُ ُعنُابنُ ُوظُ واملحف
ُللغُ 

 
نُمُ ُهُ عنُإخوان ُُعنه،ُكامُهوُاملحفوظُ ُهُ ،ُوهنيُ ناء

ُ ُ،(498)قعباسُ ُوابنُ ُ،(497ق)مسعودُ ُكابنُ ُ:عليهُوسلمُتعاىلُصلُاهلُاهلُرسولُ ُأصحاب 

ُنُرُ همُمَُّوغيُ ُ،(499)وجابرُ  ُ.ةًُوأئمَُُّقدوةًُُونُ همُاملسلمُ يُ ض 

المَُُّبيُ ُيهُ وفتاوُ ُهُ ومناقبُ ُهُ وأخبارُ ُعمرُ ُابنُ ُسيةُ وهذهُ
ُ ُ،ةُ  فيهاُُدُ هلُجت 

هُعُ أنَُّ
ُمُ  ُُهذاُالسامعُ ُل  ُأوُرُ ُهُ أوُحض  ُخَّ ُ؟!فيهُص 

 .عمر   ابن   عنه، بل وأصحاب   عمر   ابن   ع  م  س   اهلل  ه  زا فقد ن  

ُلُ قُ اُماُنُ وأمَُّ ُت 
ُيُ فَّلُرُ ُجعفرُ ُاهلُبنُ ُعنُعبدُ  ُقُ هُقدُنُ أنَُُّب  عنهُذلك،ُلكنُُل 

ُأنَُّاملنقولُع ُجاريةُ نه ُكانتُله ُفيُ هُ يفُبيت ُُيهُ ن غُ تُ ُه ،ُ ُمُ تُ س 
هذاُُ،(500)هاغنائُ ُبسامعُ ُعُ ت 

ُقُ ماُنُ ُغايةُ  ُ.عنهُل 

 ُ الطيارُكذلكُوعبدُاهلُبنُجعفرُ»مرفوعةُعلُاالبتداءُوالتقدير:ُُ«:وعبد اهلل بن جعفر الطياَ» مجلة»ُ،

ُأي:ُمثلُابنُعمرُيفُزهدهُودينهُوحرصه...

                                                 
 «.ن قل»يفُ)س(:ُُ( أ)

 ،ُولعلهُتصحيف.«الئمة»ُيفُ)ع(:ُ( ب)

 لفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ)ع(.ُووجههُبناءُالفعلُملاُملُيسمُفاعله.ُ( ج)

  (أ/51)ع  

 الشبهة اثلامنة

 ابن عمر

 

 عبد اهلل بن جعفر
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ُعارُ منُيُ ُجعفرُ ُوليسُابنُ  المَُُّبهُأركانُ ُض 
ُ،عباسُ ُوابنُ ُ،مسعودُ ُكابنُ ُ:ةُ 

ُ.ريضُاهلُعنهمُعمرُ ُوابنُ ُ،وجابرُ 

ُومُ  ُاحتجَّ ُبنُ ُعبدُ ُبفعلُ ُن ُتُ حُ فليُ ُجعفرُ ُاهل ُقتال ُُمعاويةُ ُبفعلُ ُجَّ ُهُ يف

قُ رُ يفُالفُ ُهُ يفُقتال ُُبيُ الزُ ُاهلُبنُ ُوبفعلُعبدُ ُ،لعلُ 
يفُُاحلكمُ ُبنُ ُنُ مرواُ،ُوبمثلُ ةُ 

ُ ُبُ طُ خ 
ُُالعيدُ ُيومُ ُهُ ت  ُ!(501ق)الصَّلةُ ُقبل 

ُ ُاُالُيُ ذلكُمَُُّوأمثال  ُلُ ص  ُدُ يُ ُأنُ ُنُ ديوالُالعلمُ ُلهلُ ُح 
ُ،الرشعُ ُةُ يفُأدلَُُّوهُ لُ خ 

ُالن السيَُّ ُُهادُ والزُ ُساكُ ام ُُوأهل  ُُ؛احلقائق  ُيُ فإهنَّ ُال ُم ُلُ ص  ُأنُ ُح  ُ يُ ُهلم ُكُ رت  ُسبيل  ُوا

ُُأيُ وأيبُ،رُ أيبُذُ ُ:مثلُ  ُُ،النصاري ُُوب  وعامَّ
ُرُ وأيبُالدَُُّ،/ياس ُُبنُ ُرُ 

 
ومُ ُ،داء

ُبنُ ُعاذُ 

ُاجلرَُُّبنُ ُبيدةُ وأيبُعُ ُ،جبلُ  ُبالن ُينُ ،ُواملشهورُ اح  ُُونُ عُ ب ُتَُّويُ ُ-ُوالعبادةُ ُسك  ُسبيل 

ُ مُ  ُ ُ،ذةُ واللَُُّللهوُ ُهُ يفُبيت ُُيهُ غن تُ ُجاريةًُُذُ نُاتَّ ُهمُوبيُ ن هلمُفيامُبيُةًُجَُّح ُُهُ ونُ لُ عُ وي 

ُالرقصُ ُتعاىلُاهل ُاملُ ُوسامعُ ُيف بُ رُ طُ الغاين
ُالشاهدُ مُ ُةُ  ُُن ُبمساعدةُ ُاملليح 

ُالدُ  ُوالشبَُُّفوف  ُ!واملواصيلُ ُابات 

ُ ُ،هُ كانُيفُدارُ ُجعفرُ ُاهلُبنُ ُعبدُ ُهُ لُ عُ الذيُفُ ُهذاُمعُأنَُّ ُالنَُّعُ مُ ملُيكنُي  ُاس 

بلُُ!ىلاتعُإىلُاهلُهُ بُ رُ قُ تُ ُةًُبُ رُ قُ ]ال[وهُدينًاُدُ عُ والُيُ ُ،وُإليهعُ دُ والُيُ ُ،علُذلك

ُ.واللهوُ ُنُالباطلُ هوُمُ 

                                                 
 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 ،ُولعلهُحتريفُوسهوُمنُالناسخ.«عمر»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«اللهو»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( ج)

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( د)

  (/ب81)س  
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  ُبُ ثُ  فقد :(502م)قال صاحب الغناء ُالنبي ُُت  عليهُتعاىلُصلُاهلُُعن

ُأنَُُّوسلم هُس 
يُ دُ يُ ُبيُ ُةُ اداحل ُُادوح ُُ،داءُ احل ُُعُ مُ 

ُاخلطَُُّبنُ ُ،ُوكذلكُعمرُ هُ  هُبعدُ ُاب 

ُرُ  ُخَّ ُاحل ُيفُُص 
 
ُ.داء

ُُداءُ واحل ُُناءُ والغُ ُ ُُمنهامُانشادُ ُكلٌّ رُ طُ مُ ُبأصوات 
ُ:/وهاُكامُقالُالشاعرُ ُ،بةُ 

َا  ـــإ ـــن  ك   ي  ف ـــك  ت   و  ا أ  ه  ـــإ  ف   ه  ن   ه  نا

ُ

ــو  خ  أ  ُ** ــا غ  ه  ــأ   ه  ذت   ب   ه  ِ 
ــب  ل   

 (503)اان 

ُ
  ُاتَُّ :(504م)قال صاحب القرآن ُفُ قد ُالنَُُّق  ُاحل ُُعلُجوازُ ُاس 

 
ُوثُ داء ُبُ ، ُنَُّأُ ُت 

ُ ُعُ وُ كُ ال ُُبنُ ُعامرُ  ُي  ُبالصحابةُ دُ كان ُُو ُالنبي  ُوسلمُمع ُعليه ُاهل ففيُُ:صل

ُُيُ الصحيحُ  ُُعُ وُ كُ ال ُُبنُ ُةُ مُ لُ عنُس  ُخ  ج ُرُ قال:
ُرسولُ  ُمع ُالصَّلةُاهلُُنا عليه

ُفُ ُ،والسَّلم  
ُليًَّلُُانّس  ُأُ ُ:عُ وُ كُ ال ُُبنُ ُلعامرُ ُنُالقومُ مُ ُ،ُفقالُرجل  ُُتُ ال  س 

ُانعُ مُ 
نُمُ 

ُيَُّن هُ 
ُات  ُزُ ًرا،ُفن شاعُ ُرجًَّلُُوكانُعامرُ ُ!ك  ُ ُل  ُُوُبالقومُ دُ ي  ُ:ُيقول 

ما ه  اللا 
   ُان  ي  د  ت ـا اه  ِ   ت  ن   أ  َ  و  ل

ـــــ ت  َ  و  ُ ـــــَ  ا و  ن  ق  دا ص   ان  ي  لا  ص 

ـــــ  ـــــ ن  ل  ز  ن  أ  ف  ـــــي  ل  ع   ةً ن  ي  ك  س   ان 

 ُ

ُُ ُابنُحجر: ُ»قال ُزحافُاخلزم ُالقسم ُوهوُ-ُبمعجمتيُ–يفُهذا ُُ«أولهُيفُخفيفُبسبُزيادة:

ُُ(.7/723)فتحُالباري:ُُ

                                                 

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

.ُوهوُخلطُبيُالروايتي:ُروايةُ)اللهمُلوالُأنت(ُكامُيفُ)س(،ُوروايةُ«اهل»ع(:ُبعدهاُيفُ)ُ( ب)

 (.138)واهلُلوالُاهل(ُكامُسرتدُيفُ)ع(ُنفسهاُ)صُ

 أبو األسود ادلؤيل/
 طويل

 

 أرجوزة

 

  (/ب51)ع  

 بهة اتلاسعةالش

 جواز احلداء
 وأدلة ذلك

 

 حداء
 بن األكوع اعمر

 

 متفق عليه
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ــــاَل    ت  ِبــــث  و    ان ــــي  ق  َ   ن  إ   ام  د  ق 

ــــإ    ــــذ  ا إ  نا ــــب   ح  ي  ا ص  ــــي  ت  ا أ  ن   ان 

ـــب  و    ـــوا ع   اح  ي  الِص ـــي  ل  ا ع  و  ل   /ان 

 
ُ ُرسول  ُُفقال ُاهل ُاهلُصل ُتعاىل ُوسلم: قالوا:ُُ؟ق  ائ  ا السا ذ  ه   ن  ِ  »عليه

ُُقالفُ!اىل  ع  ت   اهلل  ه  ح   ر  ي  ال:ُقُ.عُ وُ كُ ال ُُبنُ ُعامرُ  ُبُ ج ُوُ ُ:نُالقومُ مُ ُرجل  ُياُنبيَُُّت 

ُُرُ كُ وذُ ُ،ناُبهتُ عُ تُ مُ اهل،ُلوالُأُ  ُُوذلكُيفُغزوةُ ُ،(505)«احلديث  ُ يُ خ  ُُ.ب 

ُ ُُويفُالصحيح  ُجُ نُ أُ ُحديث  ُُةُ ش  ُ ُاحلبيش  ُدُ الذيُكانُي  ىُحتَُُّ،ُوُبالنبي 

ُُقال ُُالنبي  َ  و  الق  ب   - ك  ق  و  س   ة  ش  ج  ن  ا أ  ي   - ك  د  ي  و  َ  »: «ر  ي  ا
ُ:يعنيُ.(506)

النساءُ 
ُُهُ رُ مُ أُ ُ،(507) ُُ؛ّبنَُُّبالرفق  زُ ُتُ لئَّلَّ

ُُنَُّهُ جُ عُ  ُاملسيُ ُاإلبل  ُاشتدَُُّيف ُإذا

ُسيُ  زُ ن ُيُ ها،ُولئَّلَّ
نُ جُ عُ 

ُُه ُاحلادُ ُبصوت  ُُي،ُواحلديث  ُُ.عليهُمتفق 

صّل  النبيِ  ي  د  ي   بني   ه  عليه بفعل   نوج  ت  ى حي   حتا  ء  اداحل   م  را ن الذي ح  فم  

 ؟!عليه وسلمتعاىل اهلل 

ُقولُ وأمَُّ ُكُ ا ُيكُ ُإنُ ُءُ ناالغُ ُإنَُّ»م: ُل ُُهُ ن مل ُرضيعا ُبانُ فهام ُيف ُوها ،ُ امُباّب 

ُأبطلُ فمُ ُ،«أخوانُ  ُمُ ُ،الباطلُ ُن ُجنسُ وهو ُحُ استدالل ُُن ُعل ُكم ُالغُ ُل 
 
ُناء

له،ُوهلُُهُ واستنشادُ ُعليهُوسلمُالشعرُ ُتعاىلصلُاهلُُالنبي ُُبسامعُ ُوالسامعُ 

ُ!هُ وأبطلُ ُالقياسُ ُنُأفسدُ مُ ُإالهذاُ

                                                 
جن»يفُ)ع(:ُُ(ه)ُ،ُوبهُرواية.ُ«قال»يفُ)س(:ُُ( أ)  .«ي زع 

 ية.ابتدائ«ُحتى»كذاُيفُ)ع(ُو)س(ُبالرفع،ُووجههُأنُ (و)ُُُ.«ذلك»بعدهاُيفُ)ع(:ُُ( ب)

 .«الشعراء»يفُ)ع(:ُُ(ز)ُُُُ)ع(.ُ:خلتُمنهاُ( ج)

 ُُ.«السي»يفُ)ع(:ُُ( د)

 حداء
 أجنشة احلبيش

 متفق عليه 

 متفق عليه

 

 
  (أ/88)س 
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ُ]ُمُ فلُ ُكامُتقولونُوإذاُكانُالمرُ  س 
ُُعُ مُ  عليهُُتعاىلُصلُاهل اهل[ُرسول 

ُقُ ن وملُيُ ُوالشعرُ ُداءُ احل ُُهُ وسلمُوأصحابُ  ُمنهمُقطُ ُعنُأحدُ ُ-ُ!باهلُوالعياذُ ُ-ُل 

ُُاستامعُ 
 
ُةًُبرُ وقُ ُطاعةًُُهُ عنُاتاذُ ُفضًَّلُُ،هُ وإقامتُ ُهُ وحضورُ ُالغناء

ُ؟!اينًودُ 

ُ ُالغُ ُفقياس 
 
ُعلُاحل ُُناء

 
ُُ،ُوقياسُ باُعلُالبيعُ الرُ ُقياسُ ُنُجنسُ مُ ُداء ُنكاح 

ُُالتحليلُ  ُالرغبةُ ُعلُنكاح  ُُتعةُ املُ ُ،ُونكاح  ُؤبدُ املُ ُعلُالنكاح  نُذلكُمُ ُ،ُوأمثال 
ُفرَُُّبيُ ُاجلمعُ ُنُ تتضمَُّ/التيُالقيسةُ  ُاهل ما ُُق ُعليهُُهُ ورسولُ تعاىل ُاهل صل

ُهام.بين ُوسلم

                                                 

 .«يقولون»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 .«يسمعُالنبي»يفُ)ع(:ُُ( ب)

  (أ/58)ع  

قياس فساد 
 احلداءالغناء ىلع 

 

لم ينقل عن 
انليب وأصحابه 
 سماعهم للغناء
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 يُ  :(508م)قال صاحب الغناء
ُكفُ  ُينا ُالباب  ُهذا ُاشتُ ُيف ُقد وعُ ُرُ هُ ما

ُهُ مُ لُ 

ُ ُمُ ُوالعامُ ُاخلاص  ُُيانُ غن كانتاُتُ ُيُ تُ اللَُُّيُ اجلاريتُ ُنُحديث  ريضُاهلُُعائشةُ ُيفُبيت 

ُلُ وُ اقبامُتُ ُعنهاتعاىلُ ُاعبُ ُيومُ ُالنصارُ ُبه/ت 
ُ:وقالُعليهامُأبوُبكرُ ُرُ كُ نُ فأُ ُ،(509)تث 

مُ زُ أبمُ »
ُُالشيطانُ ُورُ  :ُُالنبي ُفقالُُ!اهلُصلُاهلُعليهُوسلمُرسولُ ُيفُبيت 

  نا إ  ف   ؛ر  ك  ا ب  ب  ا أ   ي  م  ه  ع  د  
  م  و  ق   ِل ك  ل 

 ذ  ه  و   ،يًداع 
ُ.(510ق)«ان  يد  ا ع 

 ُُهذا :(511م)قال صاحب القرآن ُجُ احلُ ُنُأكبُ مُ ُاحلديث  ُفإنَُُّ؛عليكُج 

ُالصدُ  ُُيق  مَُّس 
ُورُ مُ زُ مُ ُناءُ ىُالغُ 

ُُرُ كُ ن وملُيُ ُالشيطانُ  ُهذهُالتَُُُّعليهُالنبي  س 
ُ،ةُ يُ مُ 

ُ تُ يَُّرُ يُ وُ اجل ُُرَُّقُ وأُ  ُي 
ُفعلُ  ُُهُ عل ُها اتيَُّرُ يُ وُ ج ُ]إذ

[صغيتُنُ  ُغيُ ُالبلوغُ ُدونُ ُان 

فتُ كلَُّمُ 
ُترُ هُ ظُ قدُأُ ُ،يُ  ُغُ ُنُأنواعُ ماُمُ ُبنوعُ ُالعيدُ ُيومُ ُوالّسورُ ُاُالفرح 

 
ُُناء ُ،العرب 

ُوالسيَُّ نام ُُ،منهنُ ُالصغارُ ُهم  ُبيت  ُالسنُ ُةُ حديثُجاريةُ ُيف ،ُ ُرُ عُ بش 
ُشعرُ مُ  ُن

ُ ُالشجاعةُ ُالعرب  ُُومكارمُ ُ،يف ُوذمُ ومدحُ ُالخَّلق  ُومساوئ ُُنُ بُ اجل ُُها،

ُ ُالخَّلق  ُ،ُومعُهذاُفقدُس  ُصدُ ُهُ امَّ مَُّالُيق 
ُورُ مُ زُ مُ »ُ:ةُ 

ُُ.«الشيطانُ 

ُُ!العجبُهُ لَُّـلُ ُفيا ُهذا ُصار ُوطاعةًُُبةًُرُ قُ ُ[الشيطاينُ ُورُ مُ زُ املُ ]كيف

ُرُ قُ تُ  ُوتُ تعاىلُإىلُاهلُب  ،ُ ُكرامتُ ُنال  هُ وأصحابُ ُ،هُ ّبا
ُ ُلَُّج ُيُ ُمُأنُ هُ رتبتُ ُت  ُوهُ عُ مُ س 

ُ ُُ؟!مهُ حظوظ ُُم،ُأوُلجلُ هُ بنفوس 

ُُُُالشيطاين.ُواهلُأعلم.أي:ُأصحابُهذاُاملزمور

                                                 
 )س(.ُ:خلتُمنهاُ(ه)ُُُُ)ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 ُ.ُ«مزمورُالشيطان»يفُ)س(:ُُ(و)ُُدونُاملوحدة،ُوبهُرواية.ُ«أمزمور»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 .«عليكم»يفُ)ع(:ُُ( ج)

 ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«جويريتيُصغيتي»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( د)

  (/ب88)س  

 الشبهة العارشة

 تفق عليهم

اه الصديق سم  
 مزمور الشيطان

مزمور اجلاريتني 
 ومزمور أهل السماع

الرتخيص فيه ملثل 
 اجلاريتني يف العيد
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َ  ِ  ز  ال   هذا وكم بني    .ني  الشق   بني   اما  هم أبعد  فبين   !ن  ي  و

ُرُ مُنحنُنُ ثُ  ُخ  ُالغُ ُنُأنواعُ مُ ُيفُكثيُ ُص 
 
ُُ:ناء

ُ.هذاُمثلُ  -

ُالغُ ُومثلُ  -
 
ُُناء ُالنكاح  ُُيف

 
ُمُ والصبيانُ ُللنساء ُخَّل ُإذا ،ُ ُاآلالت  ُن

حرَُّاملُ 
ُرُ كامُنُ ،ُمةُ  ُخ  ُُنُاللهوُ مُ ُهلمُيفُكثيُ ُص   .واللعب 

ُُنُأنواعُ مُ ُوهذاُنوعُ  ُاملُ ُاللعب  ُُيفُبعضُ ُاسُ النَُّلبعضُ ُباح  ،ُفامُالوقات 

ُوللتقرُ  ُله والتعبُ ُب 
ُواست ُُدُ  ُُاإليامنيةُ ُالحوالُ ُزالُ ن به، العرفانيَُُّوالذواق 

ُةُ 

القلبيَُُّواملواجيدُ 
ُ!بهُةُ 

ُُ:هذا ونظّي   ُعليهُُُالنبي ُعلُعنهُتعاىلُريضُاهلُعمرُ ُدخول  ُاهل صل

ُ ُوهروب  ُ/النسوةُ ُوسلم، ُكُ الَّلَّ ُرأيُ ـمَُّـلُيُ غن يُ ُنَُّيت ُنَُّهُ دفوفُ ُنُ ووضعُ ُ،هُ ن ا

 ُ َ  ِ  »صلُاهلُعليهُوسلم:ُُ،ُفقالُالنبي ُنَُّهُ تُ حت   س  ] ان  ط  ي  الشا  آك  ا 
 َا إ   ،[اج  ًكا ف  ال 

«/ك  ِج ف   ّي   ا غ  ج  ف   ك  ل  س  
ُفأُ ُ،(512) ُ خ  ُرُ هُ ُالشيطانُ ُأنَُُّب  ُب 

،ُوهذاُمعُتلكُالنسوةُ 

ُ ُكانُُالشيطانُ ُعلُأنَُُّيدل  ً
ُرُ ،ُوهُ معُأولئكُالنسوةُ ُاحاض  ُ.معهنَُُّب 

ُأقرَُّ ُُفقد ُوسلمُالنبي  ُعليه ُاهل ُالصدُ ُصل ُأنَُُّيق  ُورُ مُ زُ مُ ُناءُ الغُ ُعل

ُوأُ ُ،الشيطانُ  ُ خ  ُفرَُُّالشيطانُ ُأنَُُّب 
ُعمرُ مُ  ُعنهُن ُفرَُّـمَُّـلُريضُاهلُتعاىل منهُُا

فعُ ُ؛النسوةُ 
ُكانُرُ ُ،ُوإنُ الشيطانُ ُنمُ ُهذاُأنَُُّمُ لُ  ُـخَّ ُُؤالءفيهُهلُص  ُالض 

 
ُولُ ـالعقُعفاء

ُ.ُُأي:ُمثلُغناءُاجلويريتي،ُواهلُأعلم

                                                 
 .«ووضعوا»يفُ)س(:ُُ)ج(ُُُ.«ما»يفُ)س(:ُُ( أ)

 ،ُوالُروايةُبه.«يفُفج»يفُ)ع(:ُُ)د(ُُ)ع(.ُُ:خلتُمنهاُ( ب)

  (/ب58)ع  

  (أ/85)س  

 علة الرتخيص فيه

 

 املصنف  خلط
 بني حديثني
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ُمُ  ُن
 
ُُ؛والصبيانُ ُالنساء ُالشيطانُ عُ دُ ُيُ لئَّلَّ ُيُ ُوهم ُما ُفُ إىل ُدُ ُدُ س  ُإذُُ؛همين عليهم

ُيُ  مُ ال
ُهُ صفُ ُنُ كُ  ُكل  ُعن ُالطُ ُم ُتتقاضاه ُالباطلُ مُ ُباعُ ما ُوالرشيعةُ ن ُجاءُ ُ، ُت 

ُُبتحصيلُ  ُوتعطيلُ وتكميلُ ُاملصالح  ُ ُ،هاوتقليل ُُاملفاسدُ ُها، ُحت  ُفهي ُص  ُأعظمُ ُل 

ُُيُ املصلحتُ  ُوتُ ُبتفويت  فإذاُُ،أدناهاُباحتاملُ ُيُ املفسدتُ ُأعظمُ ُعُ فُ دُ أدناها،

ُوُ 
ُص  ُُف  ذلكُُعُ ملُيمنُ-ُالشيطانُ ُعملُ ُمنُهُ كون ُُمثلُ ُ،نُالفسادُ بامُفيهُمُ ُالعمل 

ُُبهُمفسدةُ ُعُ فُ دُ يُ ُأنُ  ٌّ ُُمنهُوأكبُ ُرش  ُ.منهُإىلُالشيطانُ ُوأحب 

  ُـب هُ بامُُعُ فُ دُ في
 
ُُالشيطانُ ُي  ُ.منهُإليهُماُهوُأحب 

 [ ُ ُمُ تُ وي  بُ ماُيُ ُل 
ُغُ  ُُعُ فُ لدُ ُمحنُ الرَُُّهُ ض  ُ.إليهُمنهُماُهوُأبغض 

  ُُوَُّفُ وي ـب هُ ماُُت 
 
ُمُلتحصيلُ ُي  ُ.[إليهُمنهُاُهوُأحب 

َ  ِ   وهذه أصول   ِ   اهب   ل  م  والع   اهم  ه  ف   ق  ز  ن   .ه  باهلل وبأِر   ني  م  ـن العال  فهو 

  َ ُوكَُّمُ ُالشيطانُ ُأنَُُّب  ي  وَ  ُ ُببنيُآدمُ ُل  وقدُُ،(513)مُ ىُالدَُّرُ يُمنهمُجم  ُرُ ي 

ُرُ ُيُ عُ أُ  ُكُ بام ُُب  ُنفوس  ُوج ُهُ يف ُلُ ب ُم ُط ُُت  ُوامتُ هُ باعُ عليه ُبهن حُ م ُُنمُ ُ،وا ُأسباب 

ُُالشهوةُ  مُ فَّلُيُ ُ،والغضب 
ُشأنُ مُ /حفظُ ُنُ كُ  معُعدوُ ]ُهُ نُهذا

ُمُ ُ[هُ  ماُُنُكل 

ُُللشيطانُ  ُُوهوُلهُحظُ ُ،فيهُنصيب  ُكامُقالُهُ ىُيفُصَّلت ُحتَُُّ،العبدُ ُأعاملُ ُيفُكل 

 ظ  ح   للشيطان   م  ك  د  ح  أ   ل  ع   ي   َ  »:ُصلُاهلُعليهُوسلمُالنبي ُ
 ِ  َّل  ص   ن  ا 

ى ر  ي   ،ه  ت 

 ي  ل  ا ع  ق  ح   نا أ  
َا  ه   ي   ن   ع  َا إ   ف  رص   ن   ي  أ

 ي  م 
ُ.(514)«هن 

                                                 

 .«إىلُالشيطان»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 سقطُمن:ُ)ع(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ( ب)

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( ج)

  (/ب85)س  

أصول يف حتصيل املصالح 
وتكميلها وتعطيل 

 هااملفاسد وتقليل

لم أقف عليه مرفواع 
 وإنما موقوف

كما يف حديث 
  ييصفية بنت ح



 
 

141 
 الكالم على مسألة السماع

ُالقدرُ  ُهذا ُكان ُحظُ مُ ُفإذا ُالظُ ُالعبدُ ُيفُصَّلةُ ُالشيطانُ ُن ُهوُُنُ فام بام

ُ؟!نُذلكُوأكبُ مُ ُأعظمُ 

ُ وس 
ُئُ  ُُعليهُوسلمُتعاىلُصلُاهلُل  ُُ،يفُالصَّلةُ ُعنُااللتفات   و  ه  »فقال:

 ت  ي    س  َّل  ت  اخ  
  ان  ط  ي  الشا  ه  س  ل 

 َّل  ص   ن  ِ 
 ب  الع   ة 

ُ.(515)«د 

ُيُ  ُمل مُ وإذا
ُُالعبدُ ُحفظُ ُنُ كُ  ُهُ نفس 

ُكانُمُ ُالشيطانُ ُحظوظُ ُنُمجيعُ مُ  نُمنه

إذاُُاحلقيُ ُهُ حظَُُّهُ بإعطائُ ُالكبيُ ُهُ حظَُُّعُ فُ دُ يُ ُنُ أُ ُهُ توفيقُ ُوتامُ ُهُ وفقهُ ُهُ معرفت ُ

مُ يُ /مل
ُ احلظَُُّهُ حرمانُ ُنُ كُ 

ُ.كليهامُي 

ُأُ  ُعُ فإذا
ُيُ ط 

ُالُت  ظُ ح ُُالضعيفةُ ُنفوس 
ُمُ  ُيسًيا ُحظُ ا ُيُ ُ،هُ ن ُلُ جُ تُ س  ُب 

ُمُ  نُبه

ُوانقيادُ استجابت ُ ُبهُُعُ فُ دُ ويُ ُ،كبيُ ُهاُخيُ ها ُ]عنها ٌّ نُذلكُمُ ُأكبُ ُ[كبيُ ُرش 

ُ:عليهاُهلاُوالشفقةُ ُوالنظرُ ُاهمصلحت ُُكانُهذاُعيُ ُ-ُاحلظُ 

 ُ ُالنبي  ُكان ُُوقد ُاهلُصل ُوسلمتعاىل ُيُ ُعليه ُّس   ُإىلُعندُ ُاجلواري ُُب 

ُمُ ن مكُ ويُ ُ،(516)معهاُنُ بُ عُ لُ يُ ُعائشةُ  ُاتاذُ ها ُعُ اللُ ُن ُصورُ ُب  ُيف ُهي ُخيلُ ُالتي

ُمُ ن مكُ ويُ ُ،(517)هاوغيُ ُبأجنحةُ  ُعُ إىلُلُ ُنُالنظرُ ها (518ق)احلبشةُ ُب 
ُبيُ ُةًُ،ُوكانُمرَُّ

ُالسفرُ ُهُ أصحاب ُ ُفأُ يف ُفتُ هُ رُ مُ ، ُفسبقُ قُ سابُ ُث مُ،اومُ دَُّقُ م ُعُ فُ ُث مُ،هُ تُ ها ُةًُذلكُمرَُُّل 

ُقُ فسابُ ُ،أخرى  ه  »فقال:ُُ،هاقُ بُ هاُفس 
ُ.(519)«ك  ل  ت  ب   ه  ذ 

  ُُمُ واحت ُُعليهُوسلمتعاىلُصلُاهلُُل  ُض   ُب 
ُرُ ذُ التيُنُ ُاملرأةُ  اهُنجَُُّنُ إ ُُت 

ُض  ُتُ ُأنُ ُتعاىلُاهل  ُُب  ُُهُ علُرأس  ـمُ ـل ُُ؛(520ق)بالدف 
نُمُ ُظَُّذلكُاحل/هااُيفُإعطائُ 

                                                 
 .«كثي»يفُ)ع(:ُُ( أ)

اُكبًيا»يفُ)ع(:ُُ( ب)  كذاُبالنصب،ُولهُوجه.ُ«رش 

  (أ/55)ع  

  (أ/54)س  

استجالب اخلري 
الكثري بإعطاء انلفس 

 احلظ اليسري

 أدلة ذلك

 تمكينه 
 اعئشة من اللعب 

رضب املرأة بادلف 
 ىلع رأسه 

 ابلخاري

 متفق عليه

 متفق عليه

 ضعيف

 حسن

 يحصح
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ُوسورُ فرحُ  ُبه ُبمقدمُ ها ُزيادةُ ُ،هُ وسَّلمت ُُهُ ها ُُالذيُهو ُإيامهن  هلُُاهت ُوحمبَُُّايف

ُِ هُ ورسول ُ ُوانبسا ،ُُ ُوانقيادُ ُ،هانفس  ُـمُ ـل ُها ُرُ مُ أُ يُ ا
ُمُ  ُاخليُ به الذيُُالعظيمُ ُن

ُ ُض   ُالدُ ُب  ُُفيهُكقطرةُ ُف  ُطُ قُ س  ُ.يفُبحرُ ُت 

ُُوهلُاالستعانةُ  ُُعلُاحلق 
 
ُُإالُنُالباطلُ مُ ُيُ اليسُباليشء ُاحلكمةُ ُةُ خاصَّ

ُذلكُمُ ُبلُيصيُ ُ!؟والعقلُ  إذاُكانُمُ ُنُاحلق 
ُالرجلُ ُوُ هُ ـوهلذاُكانُلُ ُ؛ينًاُعليهعُ 

ُ ُُهُ بفرس  ُمُ ُهُ وزوجت ُُهُ وقوس  ،ُةُ والعفَُُّواجلهادُ ُعلُالشجاعةُ ُهُ إلعانت ُُ؛(521)قنُاحلق 

ُ ُُنقادُ الُتُ ُوالنفوس  ُ ُإىلُاحلق  ُلُ طُ رُ فإذاُبُ ُ،يلُ ط ُإالُبب  ُُت 
 
ُذُ بُ لتُ ُنُالباطلُ مُ ُبيشء بهُُل 

ُمُ ُهلاُوخيُ ُأنفعُ ُهُ وجودُ ُاحقُ  هاُتربيت ُُنُتامُ كانُهذاُمُ ُ-ُذلكُالباطلُ ُنُفوات 

ُ.هاوتكميلُ 

 .واهلل الستعان   ،اجد   ه نافع  فإنا  ؛التأِل   حقا  هذا الوضع   اللبيب   

                                                 

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 تأمل!

 

 انلفس ال تنقاد 
 إال بربطيل
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 ُدُ نُ قدُو :(522م)قال صاحب الغناء إىلُُعليهُوسلمتعاىلُصلُاهلُُالنبي ُُب 

ُُحتسيُ  ُ:بالقرآنُ ُالصوت 

  ُُُبنُ ُىُالباءُ وُ فر ُُعازب  ُُقال:ُسمعت  ُُعليهُالصَّلةُوالسَّلمُاهلُرسول  :ُيقول 

 و  ص  أ  ب   آن  ر  وا الق  ن  ِس ح  »
«نًاس  ح   آن  ر  الق   د  ي  ز  ي   ن  س  احل   ت  و  الصا  نا إ  ف   ؛م  ك  ات 

(523).ُ

  ُُُوعنُأنس  يش    ِل ك  ل  »:ُعليهُوسلمتعاىلُُاهلُصلُعنُالنبي 
 و   ،ة  ي  ل  ح   ء 

 ة  ي  ل  ح 

«ن  س  احل   ت  و  الصا  آن  ر  الق  
(524).ُ

 ُ   س  ي  ل  »هُقال:ُأنَُُّعليهُوسلم/تعاىلصلُاهلُُعنهُوقدُصحَّ
ِ  نا ِ   نا غ  ت  ي   ل    ن  ا 

«آن  ر  الق  ب  
(525)ُ ُاإلمامُ ، ُقال ُتفسيُ ُأمحدُ ُوقد ُ»هُ يف : ُ ُي  ماُُهُ بصوت ُُهُ ن س 

ُ(526)«طاعُ استُ  ُالشافعي  ُوقال ُاهلُ، ُ»رمحه ُسفيانُ مُ /ّبذاُأعلمُ ُنحنُ : ُ،«ن

ن يُ 
ُيُ »ُ:هُ عليهُقولُ ُرُ كُ  ُغُ تُ س 

ُُوإنامُهوُحتسيُ ُ،(527)«يُبهن  ُ.بالقرآنُ ُالصوت 

 ُ ُوالسَّلمُالنبي ُوقال ُالصَّلة  ن  س  احل   ل  ج   الرا ىل  ا إ  نً ذ  أ   د  ش  أ   هلل »ُ:عليه

 و  الصا 
  ن  آر  الق  ب   ت 

 ن  ي  الق   ب  اح  ص   ن  ِ 
 ن  ي   ق  ىل  إ   ة 

ُ.(528ق)«ه  ت 

ُ ُُإىلُحتسيُ ُفإذاُندب  ُ ُيُبهُجازُأنُ ن غُ والتَُُّبالقرآنُ ُالصوت  ُي  ُُنُ سَّ ُالصوت 

ُنَّغُ تُ ويُ ُبالشعرُ  ُُىُبه،ُوأي  ُُيفُحتسيُ ُحرج  ُ!بالشعرُ ُالصوت 

                                                 

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

كذاُيفُ)ع(.ُويفُ)س(ُسقطتُوأحلقتُباهلامشُبخطُوقلمُمغايرين،ُولوُرسمهاُناسخُ)س(ُلرسامُُ( ب)

 .«اهل»(:191ُ(ُومنُبعدُ)ص302كامُرسمهاُمنُقبل)ص

  (/ب55)ع  

  (/ب54)س  

 الشبهة 
 ةاحلادية عرش

 حسن

 ضعيف

 ابلخاري

 ضعيف

لم أقف ىلع قول 
 الشافيع
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 ُالدلةُ  :(529م)قال صاحب القرآن ُُإنامُهذه ُفضلُ ُتدل  ُُعل ُالصوت 

ُُنُ احلس ُُالُعلُفضلُ ُ،اهلُبكتاب  ُبالغُ ُاحلسنُ ُالصوت 
 
ُمُ ناء ُالذيُهو ُورُ مُ زُ ،

ُومُ ُ،الشيطانُ  ُُوأهذاُّبذاُُنُقاس  ُُهاُباآلخرُ أحدُ ُهُ بَُّش  ُُهُ بَُّفقدُش  ُُالباطل  ،ُباحلق 

ُ ُُالشيطانُ ُقرآنُ ُوقاس  ُُ!محنُ الرَُُّعلُكتاب 

ُمُ ُقولُ ُنظيُ ُإالوهلُهذاُ ُ:ُنُيقول 

  ُُأ ُسبيل ُُالُ بالقتُاهل ُرُ مُ إذا ُُهُ يف ُبالسَّ ُوالن ُحموالرُ ُيف  ُشَّ ُُاب  ذلكُعلُُدلَّ
ُوالُعنُ الطَُُّفضيلةُ  ُضَّ ُوالرَُُّب  ُ ُث مُ.مي  ُتُ ي  ُج 

ُجوازُ  ُعل ُعنُ الطَُُّبذلك

ُو ُالضَّ ُوالرَُُّب  ُ!هُ اهل،ُبلُعلُاستحباب ُُسبيلُ ُيفُغيُ ُمي 

  ُُُاهل ُرُ مُ إذاُأُ ُ:نُقالمُ ُونظي ُُهُ يفُسبيلُ ُاملالُ ُبإنفاق  ُث مُ.املالُ ُعلُفضيلةُ ُدلَّ

 ُ ُتُ ي  ُج 
ُُبذلكُعلُجوازُ  ُ!هُ سبيلُ ُيفُغيُ ُهُ واستحباب ُُاملالُ ُإنفاق 

  ُُُهُ ونظي ُمُ ُقول  ُيقول  ُأُ ُ:ن ُُاهل ُرُ مُ إذا ُتعاىل ُكابالن ُباالستعفاف  ُُح  علُُدلَّ
ُُفضيلةُ 

 
ُ ُث مُ.النساء ُتُ ي  ُج 

ُرُ مُ أُ ماُملُيُ ُبذلكُعلُجوازُ 
ُ!نُذلكبهُمُ 

ُ ُكل  ُيُ ُوكذلك ما
ُيُ عُ 

ُطاعةُ  ُوحمابُ ُعل اهل
ُُهُ  ُتفكُ ُ:يهُ ومراض  أوُُ،رُ ]من

ُ أوُقوَُُّ،أوُحركةُ ُ،صوت 
ُعلُطاعةُ ُهُ يفُإعانت ُُهوُحممودُ ُ-ُعوانُ أأوُُ،أوُمالُ ُ،ةُ 

اهلُوحمابُ 
ُُهُ  ُُ،[يهُ ومراض  ُُحممودُ ُهُ هُيفُنفس ُذلكُعلُأنَُُّوالُيدل  ،ُعلُاإلطَّلق 

ُ حتَُّ ُي  ُتُ ى ُأنَُُّج  ُُحممودُ ُهعل ُغيُ مُ ُهُ كون ُُحال  ُعل ُمُ ُطاعةُ ُعينًا ُالبداهل ُ/عُ ن

ُ!واملعاصُوالفجورُ 

ُاب اب قالُاجلوهري:ُ:الن شا ابةُ)الصحاحُُ:الن شَّ هام،ُالواحدةُن شَّ ُُ.ُ(3/667الس 

                                                 
 الناسخ.ُسقطُمن:ُ)س(؛ُالنتقالُنظرُ( أ)

  (أ/57)س  

 قاعدة

فضل حسن الصوت 
 بالقرآن ال بالغناء
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ُ ُبُ ثُ إذا ُفتحسيُ ُت  ُُهذا ُدُ نُ ُالصوت  ُومح  ُُب  ُُدُ إليه، اُـمُ ـل ُُاحلسنُ ُالصوت 

ُهُ ن تضمَُّ
ُُعانةُ نُاإلمُ  ـب هُ علُما

 
ُ القرآنُ ُنُسامعُ اهلُمُ ُي  ُوي  ،ُ ُص  ُل 

ُمُ  ُتنفيذُ به ُن

ُُيهُ معان ُ ُالقلوب  ُيُ ُإىل ُويُ زيدُ ما ُإيامًنا، ُرُ قُ ها ُّب  ُرّب  ُإىل ُويُ ا ُحمابُ مُ ُايهن ُدُ ا، ن
،ُهُ 

ُ ن مُ ُبالقرآنُ ُاحلسنُ ُفالصوت 
ُُذُ فُ  ُمُ /اإليامنُ ُحلقائق  ،

ُيُ عُ 
ُإيصاهلُ  ُإىلُعل ا

ُ ُالقلوب  ُفكيف ، ُ ُعُ ي  ُُنظيُ ُل  ُبالغُ ُاحلسنُ ُالصوت 
 
ُيُ ُناء ُنب ُالذي ُُت  يفُُالنفاق 

ُ ُ(530)قالقلب  ُوأقلُ ُهُ أنواعُ ُ،ُوأخف  ُماُوضعُ هاُرش  ُيُ ُنادقةُ الزُهُ تُ ا ُونُبهُالنَّدُ ص  ُاس 

ُُ؟!(531)قعنُالقرآنُ 

ُ ُيُ ُيفُاحلسنُ ُفالصوت  ُُذُ فُ ن هذا ُُحقائق  ُُوالفجورُ ُالنفاق  إىلُُوالفسوق 

ُ ُرُ هُ ظُ وهلذاُيُ ُ؛القلب 
ُ.سانُ وعلُاللُ ُيفُالفعالُ 

ُرَُّقُ تُ الذيُيُ ُالشيطاينُ ُفالسامعُ  ُأهلُ ُب  ُُذُ فُ ن إىلُاهلُيُ ُهُ به فيهُُاحلسنُ ُالصوت 

ُ ُُحقائق  ُُالنفاق  ن يُ ُ-ُهلًواُولعًباُهُ أهلُ ُهُ دُ عُ الذيُيُ ُ-ُاآلخرُ ُ،ُوالسامعُ إىلُالقلب 
ماُُذُ فُ 

ُمُ ُتعاىلُاهلُهُ هُ ر ُكُ يُ  ُنُش  ُُهوات  ُُإىلُالفسوق  َ  ُ،القلب  ، السموع   بحقائق   فاَعتبا

ِ   آلة   احلسن   والصوت   ُ.نفذ  و

                                                 

 .«من»يفُ)س(:ُُ( أ)

  (أ/744)ع  

كما سبق من 
 قول ابن مسعود

 

كما سبق من 
 قول الشافيع
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  س  ي  ل  »صلُاهلُعليهُوسلم:ُُهُ وقولُ 
ِ  نا ِ    نا غ  ت  ي   ل    ن  ا 

«آن  ر  ق  ال  ب 
ُُ:(532ق)

  ُُُيدُ رُ يُ ُإماُأن ُالفعلُ ُعلُأصلُ ُبهُاحلضَّ ُ.يُبهغن ُالتَُُّ،ُوهوُنفس 

 ُ هُ ىُبهُالُبغيُ نَّغُ إذاُتُ ُيهُ تغن ُيكونُ ُوهوُأنُ ُ،هُ أوُعلُصفت.ُ

ُماُمح  ُُوهذا نظّي ُ:﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿تعاىل:ُُهُ عليهُقولُ ُل 

  ُ؟مُ كُ احل ُُبأصلُ ُهلُهوُأمر 

 ُ ؟مُ كُ إذاُح ُُهُ أوُبصفت 

ُ.فيهُقوالن

ُبالدُ ُعليهُوسلمُتعاىلُصلُاهلُهُ أمرُ ُ:ه  ونظّي  ُ
 
ُ:(533)يفُالسجودُ ُعاء

  ُُالدُ ُبأصلُ ُهلُهوُأمر
 
 ؟عاء

 ُدُ ُ:املعنىُأو ُدُ /موتُ عُ إذا  ن  أ   ن  م  ق  فإنهُُ؛يفُالسجودُ ُكمعاءُ فاجعلوا

م  ك  ل   اب  ج  ت  س  ي  
ُ.(534ق)

  س  ي  ل  »:ُعليهُالصَّلةُوالسَّلمُهُ فقولُ 
ِ  نا ِ    نا غ  ت  ي   ل    ن  ا 

«آن  ر  ق  ال  ب 
ُ:(535ق)

  ُأُ ُإن
ُُيدُ رُ  ُ.يُبهالتغن ُكُ رُ اُملنُتُ كانُذمُ ُالفعلُ ُعلُنفسُ ُبهُاحلض 

  ُكانُُ-ُبالقرآنُ ُىُفليتغنَُّهُإذاُتغنَّوهوُأنَُُّ-ُبهُاملعنىُالثاينُيدُ رُ أُ ُوإن

ُُ.بهيُالتغن ُكُ رُ ،ُالُملنُتُ هُ ىُبغيُ اُملنُتغنَّذمُ 

ي التغنِ  ك  ر  ن ت  ِ   ه ذما ًِعا وأنا  اد  اري   أن   ح  ص  ، وقد ي  ظاهر   فرق   ني  العني   وبني  

ِ   ،به  واهلل أعلم. ،ه  بغّي   ىن تغنا و

                                                 
 ،ُواملثبتُهوُالصواب.«حظ»يفُ)س(ُو)ع(:ُُ)ب(ُ( أ)

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ)ج(

  (/ب57)س  

 املراد من قوهل:
 ليس منا من لم»

 «بالقرآن يتغن

  [05]املائدة: 

 خاريابل

 كما عند مسلم

 سابقالجزء من احلديث 

 ابلخاري
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 (536م)قال صاحب الغناء: ُ ُص  ُُحَّ هُقال:ُأنَُُّصلُاهلُعليهُوسلمُعنُالنبي 

  ل  ي  و   ت  و  : ص  ان  ن  و  ع  ل  ِ   ان  ت  و  ص  »
 ب  ي  ص  ِ   د  ن  ع 

  ت  و  ص  ، و  ة 
َ  ِ  ز  ِ    ا

 م  ع  ن   د  ن  ع 
ُ،(537ق)«ة 

ُإالو،ُيُ احلالتُ ُيُ يفُغيُهاتُ ُيُ الصوتُ ُينُ هذُ ُغيُ ُيقتضُإباحةُ ُهُ خطاب ُُومفهومُ 

ُلُ طُ بُ ل ُ.التخصيصُ ُفائدةُ ُت 

 (538م)قال صاحب القرآن: ُ ُ ُنُأجودُ مُ ُهذاُاحلديث  ُتُ ماُي  ُبهُعلُحتريمُ ُج 

ُالغُ 
 
ُُاآلخرُ ُكامُيفُاللفظُ ُناء  ت  و  ص   ن  ع   ت  ي   ن   م  نا إ  »:ُالصحيح 

: ن  ي  ر  اج  ف   ني   ق  ح   أ   ني  

 و  ص  
 م  ع  ن   د  ن  ع   ت 

 ل  و   ،و  ه  ـ ل :ة 
 ز  ِ  و   ،ب  ع 

 ِ  و  وص   .ان  ط  ي  الشا  ّي   ا
 ب  ي  ص  ِ   ت 

 م  ط  ل   :ة 

 و  د  خ  
 ع  د  و   ،/ب  و  ي  ج   ِق ش  و   ،د 

 يا ل  اه  ى ال  و  ع  د  ب   اء 
ُ.(539ق)«ة 

ُهُ فن  ُعُ فُ الذيُيُ ُىُعنُالصوت  ُكامُهن  ُُعمةُ ]الن ُعندُ ُل  ُعُ فُ يُيُ ذالُىُعنُالصوت  ُل 

ُُ،صيبةُ املُ ُ[عندُ  ُعُ فُ الذيُيُ ُوالصوت  ُُ:مةُ عالن ُعندُ ُل  ُالغُ ُهوُصوت 
 
ُ.ناء

ُهن  ُُإنام :الغناء   قال صاحب   ُصوت  ُعن ُلُ ُ،رُ امزُ امل ُ]ُى ُالذي ُُ،هُ ن عُ وهو

ُُالُعن ُالغُ ُ[صوت 
 
ُ.ناء

ُُاملرادُ  :القرآن   قال صاحب   ُُههوُ:هناُمارُ زُ امل ُُبصوت  ُالغُ ُنفس 
 
ُفإنَُُّ؛ناء

ُ ُُنفس  سمَُّيُ ُاإلنسانُ ُصوت 
ُصلُاهلُعليهُوسلمُالنبي ُكامُقالُُ،وًرامُ زُ ًراُومُ امزُ ىُمُ 

ُ

ُُوانظرُالتعليقُهناك.(ُوقال:ُرواهُالبخاريُيفُصحيحه31وذكرهُاملصنفُمنُقبلُ)ص،ُُ

                                                 
 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ(ه)ُُسقطُمن:ُ)س(؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ( أ)

 ،ُولعلهُ«نفسُالغناء»بعدهاُيفُ)ع(:ُُ)و(ُُُُ)ع(.ُ:خلتُمنهاُ( ب)

 ُُُُُرُللجملةُنفسهاُالسابقة.تكراُُُُُُُُسقطُمن:ُ)س(؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ( ج)

  (/ب744)ع  

 الشبهة 
 ةاثلانية عرش

 ضعيف

لم أقف عليه عند 
 ابلخاري وهو ضعيف
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ُمُ ُ ُليب ُوس    و  أ   د  ق  ل  »ى:
ِ  ذ  ه   يت  ِ  ِ  ز  ا  ا  ًَ  ز  ِ   ن  ا

 ِ   ّي   ا
«د  او  د   آل 

ُ(540ق) ُفس  ُصوتُ مَُّ، ُهُ ى
ُالصدُ امزُ مُ  ُقال ُوكام ًُرا، ُلغُ ُهعنُتعاىلُريضُاهلُيق 

 
ُ تُ يَُّرُ يُ وُ اجل ُ/ناء ُ»ي  مُ ز ُمُ ب ُأُ :

ُورُ 

ُ ُُيطانُ الشَّ ُغيُ ُورُ مُ ز ُوملُيكنُمعهامُمُ ُ!(541ق)«اهلُصلُاهلُعليهُوسلمُرسولُ ُيفُبيت 

ُ ُقولُ ُ،امأصوات  ُوالسَّلمُهُ فكذلك ُالصَّلة ُعليه  ني   ق  ح   أ   ني   ت  و  ص   ن  ع   ت  ي  ن   »:

ُفُ ُث مُ،«ن  ي  ر  اج  ف   ّسَّ 
ُهاُبالغُ 

 
ُوالنَُّناء ُيُ ُينُ ذُ اللَُُّوح 

ُر ُهاُالطَُّيُ ث  ُ.زنُ واحلُب 

ُُمفهومُ ُإنَُّ»ُ:ك  وقول   ُقتُ يُ ُاخلطاب  ُ:يُ نُوجهُ مُ ُهُ فجوابُ ُ،«هذاُغيُ ُُإباحةُ ض 

 :ُُنَُّأ أحدهما ُاللفظُ ُمثل  ُمفهومُ ُهذا ُعندُ ُال ُفإنَُُّ؛العلمُ ُأهلُ ُأكثرُ ُله

ُ ُمثلُ ُالتخصيص  ُبالعددُ ُيف ُيُ ُهذا ُقتُ ال ُض  ُهُ كقول ُُ،بهُمُ كُ حل ُاُُاختصاص 

 ِا  أ  ف   ث  َّل  ث  »:ُعليهُالصَّلةُوالسَّلم
ِ  ت   يا ل  اه  ال   ر  ِ  أ   ن  ي 

«نا ن   و  ك  ت    ي  َ   ة 
(542)ُُ

ُقتُ الُيُ  اجلاهليَُُّرُ مُ نُأُ هُليسُفيهمُمُ ُأنَُّض 
ُُغيُ ُةُ  ُ.هذهُالثَّلث 

ومُ 
ُمُ  ُقال ُن

 
ُالفقهاء ُعندُ ُإنامفُالعددُ ُبمفهومُ ُن ُح ُيكون ُيُةًُجَُّه ُمل كنُإذا

ُُللتخصيصُ  ُآخر ُُسبب  ُالتخصيص  ُمُ ُيُ الصوتُ ُينُ هذُ ُلكونُ ُ،ُوهنا يفُُينُ تادُ عُ كانا

چ چ چ چ  ﴿تعاىل:ُُهُ كقول ُُ،صلُاهلُعليهُوسلمُهُ عهدُ ُ]عل[وُهُ زمن ُ

عُ هوُالذيُكانُمُ ُعلُهذهُالصفةُ ُهملُ تُ قُ ُفإنَُُّ،﴾ڇڇ 
ُُهُ تاًداُعلُعهدُ  ُ.يفُالعرب 

ُالُهُ ذكرُ ُالذيُاللفظُ ُنَُّأ الثاني: ُُعليهُالصَّلةُوالسَّلمُرسول  ُعلُموردُ ُيدل 

ُهن  ُفإنَُُّ:النزاعُ  ُهُإذا ُالصوت  إذُُ؛هاعندُ ُاإلنسانُ ُرُ ذُ عُ التيُيُ ُمةُ عالن ُعندُ ُىُعنُهذا

ُ ُرُ ُ،فرحُوسورُ ُهيُحمل  ُكام ُخَّ ُص 
ُيفُغُ 

 
ُُناء

 
ُونحوُ ُوالعيادُ ُراسُ يفُالعُ ُالنساء

ُ ُ-ُذلك ُوُ أُ ُذهُاحلالُ هُعنهُيفُغيُ ُىهُ ن يُ ُنُ فأل  ُى.ر ُح ُُوأُ ىل 

                                                 

ُُُ)ع(.ُ:خلتُمنهاُ)ج(ُُُ.«اجلاريتي»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«القتل»يفُ)س(:ُُ)د(ُُكذاُيفُ)ع(ُو)س(ُبدخولُالفاءُعلُاخلب.ُ(ب)

  (أ/54)س  

  [47]اإلرساء: 

 «بعأر»مسلم بلفظ: 
 «ثالث»ولم أقف ىلع 

 متفق عليه

 ضعيف

 متفق عليه
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 ُرُ  :(543م)قال صاحب الغناء ُابنُ وُ قد ُُطاهرُ ُى ُرجًَّلُُأنَُُّ(544)املقديس 

ُنُ أُ  ُدُ يُ ُبيُ ُدُ ش  ُُي   ُصلُاهلُعليهُوسلم:ُالنبي 

ــــــب  ق  أ   ــــــ ت  ل  ــــــ ح  َّل  ف  ُاه  ـل

ُ

َ  ع  ُ** ـــــا ـــــك   ان  ض  ج  ب  السا
/ 

ُ ـــــد  أ   ـــــق  ف  /ت  ر  ب  ـــــ ت  ل   اه  ـل 

 

ــــــــال  و  ُ** ــــــــ و  ف   اد  ؤ  ف   ج  ه 

ـــــــ  ـــــــ ل  ه  ا ع  ـــــــحي   و   ل   م  ك 

 

ــــع   ن  إ  ُ** ــــ ت  ق  ش  ــــ ن  ِ   ج  ر  ح 

 
ُ ُُ.(545)«تعاىل اهلل  اء  ش   ن   إ  َ  »اهلُصلُاهلُعليهُوسلم:ُُفقالُرسول 

ُالُأبوُالقاسمُ ُهُ رُ كُ وذُ  ي  ي   ش  ُ(546)هُ يفُرسالت ُُق  ُالغُ ُيفُإباحةُ ُ،ُوهوُنصٌّ
 
ُ.ناء

 (547م)قال صاحب القرآن: ُ ُُهذاُاحلديث  اهلُُعلُرسولُ ُموضوعُ ُمكذوب 

ُالُيُ ُ،عليهُالصَّلةُوالسَّلم ُش  نُلهُأُ ُك  نُ دُ فيهُم 
صلُاهلُُاهلُرسولُ ُةُ بسنَُّمُ لُ ىُعُ 

ُ.هانُسقيمُ هاُمُ صحيحُ ُعليهُوسلمُوتييزُ 

ُو س 
ُعُ مُ  ُُت  يُ تُ ُابنُ ُاإلسَّلمُ ُشيخ 

ُروح ُُسُاهل قدَُُّةُ يَُّمُ  ُيقول  ُ»ه :ُ ُاحلديث  ُهذا

ُُموضوعُ  ُُاملعرفةُ ُأهلُ ُباتفاق  ُُ،باحلديث  ُأصل  ُُال
 
ُيشء ُيف ُوليسُهو نُمُ ُله،

ُ.(548)«وليسُلهُإسنادُ ُ،اإلسَّلمُ ُينُ دواوُ 

ُُ  ب ج:ُخرزُأسود»:ُقالُاجلوهري:ُجب  السا ُُُ(.39/132الصحاح:ُ«ُ)والسَّ

                                                 

 ،ُوالوزنُالُيتمله،ُوالُروايةُبه،ُواملثبتُمنُمصادرُالتخريج.«ثمُأدبرت»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( أ)

 .«يفُسنة»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 مقتضب
 /ب(54) س

 أ(/747) ع

 الشبهة 
 ةاثلاثلة عرش

 موضوع
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ُنُ دُ لهُأُ ُم نو ُرُ عُ يُ ُيفُالشعرُ ُىُذوق  ُأنَُُّف 
ينُ املتأخرُ ُنُشعرُ هذاُمُ 

نُ،ُوليسُمُ 

حُ فُ 
ُايُ ن نُثُ بلُمُ،هُ لُ 

ُُ،ُوشعرُ هُ ن  ُُالعرب  وأحسنُ نُهذاُمُ ُأفحل 
ُ.أ

ُُنُ ظُ وكيفُيُ  ُُهأنَُُّعليهُالصَّلةُوالسَّلمُبالنبي  ُرُ الُح ُُ:يقول  ُ،ج 
ُأنُ ُنُغيُ مُ 

ُنُي  ُأهيُمَُُّ:هُ عنُمعشوقت ُُهُ يسألُ  ُ!؟الأمُلهُُل 

ُاهل فقبَُّ ُاهلُعلُرسولُ ُهُ واضعُ ُتعاىلُح ُوسلمُتعاىلُاهلُصل ماُُ،عليه

ُ!ارُ علُالنَُّهُ أُ رُ ج ُأُ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُ    :ن ي ة»قالُاجلوهري:ُث ن يانه
ُيفُاملرتبة،ُواجلمعُث  ي د  ُبالضم:ُالذيُيكونُدونُالسَّ )الصحاح:ُ«ُوالث ن يان 

2/6603.)ُ

                                                 
 قلت:ُلعلهاُحمرفةُعامُيفُ)ع(.«.ُوأمحس»،ُوقرأهاُحمققُ)ِ.ُاملجمع(:ُ«وأخس»ُ)س(:ُيفُ( أ)
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 قدُرُ و :(549م)قال صاحب الغناء
ُوُ  ُأُ أعرابيُ ُأنَُُّي  ُُإىلُىتُ ا ُُالنبي 

ُنُ وأُ  ُ:هُ دُ ش 

ـل   د  ق   ـ ة  ياـح   ت  ع  س  ُيد  بـ ى ك  و  اهل 

ُ

ــُ** ــب  ب   ط  َّل  ف  ــ ي َ  َ  ا و  ه  ـل  ــ  ُياق 

ُ ـي ذ  الاـ يبب   احل  َا إ   ت  غ  ش   ه  بـ  ف 

 

ـــع  ف  ُ** ــــي  ـق  َ   ه  د  ن   ي و  ـت 
ـــر  ت   ياق  ي 

 
ُ.(550)هُ سامعُ ُعندُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُالنبي ُُدُ ج ُاوفتُ 

  (551م)قال صاحب القرآن: ُ ُاحلديث  ُمُ ُوهذا ُأيًضا ُ؛الولُ ُرازُ الطُ ن

ُ!(552ق)ارُ نُالنَّهُمُ مقعدُ /اهلُعلُرسولُ ُهُ واضعُ ُأُ وَُّبُ تُ فليُ 

ُ ُُسمعت  يُ تُ ُابنُ ُاإلسَّلمُ ُشيخ 
ُُةُ يَُّمُ  ُ»يقول: ُكذب  ًُفُ مُ ُهذا ُموضوعُ ُىرت 

ُ ُ.(553)«العلمُ ُأهلُ ُباتفاق 

ُ ُهُ وسامجتُ ُهُ شعرُ ُوركاكةُ ُ:قلت   ُالشواهدُ ُنُأبيُ مُ ُةُ قالُ نُالثَُّعليهُمُ ُدُ وماُجت 

ُينُ املتأخرُ ُنُشعرُ هُمُ علُأنَُّ
ُُالباردُ  السَّ

ُمُ  ُبَُّفقُ ُ،ج  اهلُُعلُرسولُ ُيُ ب ُاذالكُاهل ُُح 

ُ!عليهُالصَّلةُوالسَّلم

ُلُ وقدُاختُ  ُالنَُّف  ُذُ نُكُ مُ ُرُ فُ يفُكُ ُاس  ُ،ينُ مشهورُ ُيُ علُقولُ ُهُ لُ تُ عليهُوقُ ُب 

ُُوهاُوجهانُ   .(554)قمهُ وغيُ ُالشافعي ُُلصحاب 

                                                 

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 ،ُوالوزنُيتمله،ُوالُروايةُبه.ُ«حبيب»يفُ)س(:ُُ( ب)

ابي»يفُ)ع(:ُُ( ج)  .«الكذَّ

 منرسح

 

  (أ/54)س  

 الشبهة 
 ةالرابعة عرش

 موضوع
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ُ:واجُ احتُ ُهُ ل ُتُ وقُ ُهُ رُ فُ واُإىلُكُ بُ هُ والذينُذُ 

  ُُجاءُ ُرجًَّلُُأنَُّ:ُاملشهورُ ُبالثر
ُإىلُقومُمُ  ُنُالعرب  ُ،ُفقال:ُإين  ُاهلُرسولُ ُُرسول 

ُأنُ  ُج ُوُ زُ تُ ُإليكم ُوهُ مُ رُ كُ وأُ ُوهُ ج ُوَُّفزُ ُ.وين  ُرُ أُ ُث م، /والُ س 
ُرسولُ  ُاهلُُإىل

تُ بقُ ُرُ مُ فأُ ُ.ناُبهتُ رُ مُ ناُماُأُ لُ عُ فُ ُ[اُقدإنَُّ]ُ:صلُاهلُعليهُوسلم
ُ.(555)هُ لُ 

 ُهُ مقعدُ ُأُ وَُّبُ تُ هُيُ بأنَُُّهُ دُ وقدُتوعَُُّ:قالوا
ُُاملكانُ ُ:ةُ باءُ ،ُواملُ (556)قارُ نُالنَّمُ  لهُُمُ زُ الَّلَّ

هُ قُ فارُ الذيُالُيُ 
 .(557)ع

 ُُقالوا:ُوقدُقال  ك   س  ي  ل  »صلُاهلُعليهُوسلم:ُاهلُُرسول 
ا ع   ب  ذ   ك  ك   ل 

 ب  ذ 

«يّي    غ  ّل  ع  
(558)،ُُ ُوجُ يُ ُإنامعليهُُفلوُكانُالكذب  ُُ،التعزيرُ ُب  علُُوالكذب 

 .يُ ،ُأوُمتقاربُ لكاناُسواءًُُ-ُهُ بُ وجُ يُ ُهُ غيُ 

 َُُّولن ُُقالوا: ُيُ ُالكذب  رُ عليه
ُُعُ جُ  ُالكذب  ُاهلُإىل ُوأنَُّتعاىلُعل ُدينُ ُ، ُهُ هذا

ُُ،هُ صفُ ووُهُ ورشعُ  ُُوالكذب  ُعليهُبَّلُعلمُ ُنُالقولُ مُ ُعلُاهلُأقبح  ُ،ُوالقول 

ُاملحرَُُّنُأعظمُ مُ ُعليهُبَّلُعلمُ  ُنُاملحرَُّمُ ُالرابعةُ ُبلُهوُيفُالدرجةُ ُ،مات  ُ،مات 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڇ ڍ ڍ ڌ  هڇ ﴿تعاىل:ُاهلُقالُ

 .﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ/ڑ ک ک ک 

ُُ(627عنُدرجاتُاملحرماتُالربعُانظر:ُ)ص.ُُ

                                                 
 .«و»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 يفُ)ع(:ُ)فقد(.ُ( ب)

 .«توعد»يفُ)ع(:ُُ( ج)

صفهُللكذبُعليهُبأنهُليسُككذبُعلُغيه،ُأوُنحوه.ُوقرأهاُحمققُكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُأي:ُوُ( د)

 ،ُوالُوجهُلهُيفُالرسم.«ووضعه»)ِ.ُاملجمع(:ُ

 )ع(.ُ:اللفظُالكريمُخلتُمنهُ(ه)

  (/ب747)ع  

  (/ب54)س  

أدلة من قال بكفر 
 من كذب ىلع انليب

 

  [44]األعراف: 

 حسن

 متفق عليه 

 متفق عليه
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ُاملحرَُُّتعاىلُرُ كُ فذُ  ُبالسهلُ تدُ مبُ،الربعُ ُمات  ًُُئا ُُث ممنها، ُأصعب  ُهو ُما

ُكذلكُحتَُُّث مُ،منه ُخ  مُ تُ ى
ُبأعظمُ  ُوأشدُ ها ُها ُالقول  ُوهو ُعلمُ ُها، ُبَّل ،ُعليه

ُ ُ؟!عليهُفكيفُبالكذب 

 َُُُّقالوا:ُولن ُوملُيقلُ عليهُبأنَُُّالكذب  ُُللقولُ ُنسبةُ ُ-ُهُ هُقالُكذا ُاملكذوب 

ُُ،قالهُهُ أنَُّوُ،إليه كُ ُهُ قُ تلُ ماُاخُأنَُُّمُ لُ عُ يُ ُفالكاذب 
ُذُ  ُنُ ب  ُ،ُفإذا ُهُ بُ س 

ُإىلُرسولُ 

ُفقدُنُ ُُاهل ُس  ُُب   !إليهُالكذب 

ا. ةً كم ترى قوا  وهذا الذهب   ًَ  وظهو
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 (ةاخلامسة عشر)الشبهة  صاحب قرآنمناظرة بني صاحب غناء و

 وقدُرُ  :(559م)قال صاحب الغناء
ُُأنَُُّي ُوُ  ُُأصحاب  ُُةُ فَُّالص  س 

ُيوًماُعُ مُ  وا

ُوا،ُومزَُّدُ ج ُاوفتُ  ُفيهم.ُولناُالسوةُ ُ،مقواُثياّب 

  (560م)ب القرآنقال صاح: ُ ُأيًضا ُارنُجُ مُ هذا ُُب  ُالذيُفُ الكذب  ُهُ حُ تُ ،

ُ!ونُ الُ الدجَُُّونُ ابُ الكذَُُّونُ اتُ البهَُّ

ُوالُباليمنُ ُوالُبالشامُ ُوالُبمكةُ ُالُباملدينةُ ُ-ُالثَّلثةُ ُيفُالقرونُ ُول يكن

ُ ُُوالُبمِص  ُُراسانُ والُخ  نُ-ُوالُالعراق  ُ ُم  تُ ي 
ُالسامعُ ُعُ مُ  ُحدُ املُ ُعلُهذا ،ُث 

ُهُ نظيُ ُيكونُ ُأنُ ُعنُفضًَّلُ
ُ.اهلُصلُاهلُعليهُوسلمُرسولُ ُكانُعلُعهدُ 

ُيمزُ ُأحدُ ُوَ كان ُهُ ثيابُ ُق 
ُمُ  ُالسلف  ُُن ُُ،الصالح  ُكانوا باهلُُعلمُ أوهم

قُ يُ ُنُأنُ مُ ُهُ يفُدين ُُهُ قُ فُ وأُ 
ُُيفُالرشيعةُ ُمُ واُعلُحمرَُّمُ دُ  المَُُّباتفاق 

ُُ-ُةُ  ُوهوُإتَّلف 

ُ!إىلُاهلُتعاىلُةًُبُ رُ قُ ُهُ ونُ دُ عُ ويُ ُ-ُهُ وإضاعتُ ُاملالُ 

ُقَُّفيهمُرُ ُوَ كان ُح ُـمَُّـبلُلُ ُ،اص  ُدُ ا ُيُ ب ُغُ التُ ُث 
ُ-ُالثانيةُ ُاملائةُ ُيفُأواخرُ 

هُ وكانُأهلُ 
ُ ُُُنُجهةُ مُ ُهُ حدوث ُُمبدأُ /وكانُ،همنُخيارُطائفت ُم ُمنهاُالتيُاملرشق 

ُ»ُ:قالُالشافعي ُُ-/تنُ وّباُالفُ ُالشيطانُ ُقرنُ ُعُ لُ طُ يُ  ُفُ لَُّخ  ُهُ تُ شيًئاُأحدثُ ُببغدادُ ُت 

ُيُ ُ؛يُ ب ُغُ التَُُّهُ ونُ يسمُ ُالزنادقةُ  ُبهُالنَُّونُ دُ ص  ُ.(561ق)«عنُالقرآنُ ُاس 

ُ

ُُُ:أهلُاملائةُالثانيةأي.ُُ

                                                 

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( ب)

  (أ/744)ع  

  (أ/50)س  

 الشبهة 
 ةعرش اخلامسة
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 (562م)قال صاحب الغناء: ُ ُُقالُأبوُطالب  ُم ن«:ُ»القوت»ُهُ يفُكتاب ُُاملكي 

ُ مطلًقاُغُ ُالسامعُ ُرُ كُ نُ أُ  ُرُ كُ نُ فقدُأُ ُدُ مقيُُّي 
ُُيُ علُسبعُ  ُُ،هُ .ُهذاُيفُزمان ُ(563)«يًقادُ ص 

ُيُ والُرُ  ُُهُ يكونُإنكارُ ُهُ بعدُ ُرُ كُ ن أنُاملُ ُب  ُ!هؤالءُعلُأضعاف 

 ُُإنُ  :(564م)قال صاحب القرآن ُُونُ سبعُ ُهُ وفعلُ ُهُ كانُقدُحض  يًقاُفقدُدُ ص 

ُعليهمُأعظمُ ُونُ رُ كُ ن واملُ ُ،وأكثرُ ُونُ وسبعُ ُونُ وسبعُ ُونُ عليهمُسبعُ ُهُ رُ كُ نُ أُ 

ُوأرفعُ لُ عُ  ُوإيامًنا ُاالنتصارُ ُ،درجةًُُاًم ُالصدُ مُ ُلطائفةُ ُفليس ُعلُُيُ يقُ ن

ُج ُمنهمُوأُ ُهوُأكبُ ُم نامُعلُالسيَُُّ-ُمهُ رُ ئُ اظنُ  ُوُ أُ بُ ُ-ُعدًداُوأكثرُ ُل  ىل 
ُ،نُالعكسُ ُمُ 

ُرُ اعفيُ ُوحينئذُ  ُلُ وُ قُ ُض  ُوُ بامُهوُأُ ُك  ُويُ ُُمنهىل  ُالسامعُ علُُنُأقرَُّمُ ُ:قال  ُوأُهذا

نُأُ ُرُ كُ نُ أُ وُهُ استحبَُّ ُرُ كُ نُ فقدُأُ ُهُ رُ كُ نُ علُم 
ُيُ علُسبعُ 

ُيُ وسبعُ 
ُوأكثرُ ُيُ وسبعُ 

ُُيُ يقُ نُالصدُ مُ 
 
ُ!والعلامء

ُح ُ ُفالذين ُوأيًضا ُاللهوُ ض   ُهذا ُوُ أُ تُ مُ ُوا
ُُأهلُ ُمنُ ُيُ ل  ُوالزهدُ ُالصَّلح 

ِ  حسنات    ت  ر  م  غ  ُواخليُ  ُ،هُ نُغيُ نُهذاُومُ مُ ُواخلطأ ُُئات  السيِ  نم ِا كان فيهم 

ُ ُُوهذاُسبيل  ُُكل  يفُهذهُالمَُُّصالح 
لُ لُ وزُ ُهُ يفُخطئُ ُةُ 

ٿ ﴿تعاىل:ُاهلُقالُ،ُـهُ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ُٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ    ڄ ڄ ڃ

ُ.﴾ڇ ڇ ڍ 

                                                 

 ُ.«و»يفُ)ع(:ُُ(ج)ُُُُُ.ُ«أنكر»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«أو»يفُ)ع(:ُُ)د(ُثبتُمنُ)ع(ُكامُيفواملُ)س(؛ُلظنهُأهناُتكرار،ُُ:خلتُمنهاُ( ب)

 ُ(،ُويشهدُلهُقولهُالتاَل:ُسبعيُوسبعيُوسبعي.3/600االستقامةُ)ُ

 الشبهة 
 ةالسادسة عرش

 [43-44]الزمر:  

 يف القوت: تسعني
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  ُُوُ أُ تُ وهذاُكامل
ُيُ ل 

ُاملُ ُبيذُ يفُالنَُُّيُ يُالكوفيُ نُصاحلُ مُ  س 
ُ.(565)كانُخًراُوإنُ ُرُ كُ 

 ُونُ لُ وُ أُ تُ املُ ُوكذلك
ُُ(566)تعةُ يفُاملُ /مكةُ ُيُأهلُ نُصاحلُ مُ  ُوالِصَّ  ُ(567)ف 

ُكانُسبيلُ ُوإنُ  والرُ ُىنالزُ ُهامُسبيل 
ُ!عنُذلكُاسُ النَُُّأبعدُ ُنبا،ُوهمُمُ 

 ُونُ لُ أوُ تُ املُ ُوكذلك
ُيفُحُ  ُحرَُُّبعضُ ُل  ُنُأهلُ مُ ُنُالطعمةُ مُ ُالشارعُ ُهُ مُ ما

ُ.(568)مهُ وغيُ ُةُ املدين

 ُونُ لُ أوُ تُ املُ ُوكذلك
ُح ُُيفُمسألةُ  ُُوشُ ش 

 
ُ.(569)النساء

 يفُالفتنةُ ُيفُالقتالُ ُونُ لُ أوُ تُ املُ ُوكذلك.ُ

ُاُتأوَُّذلكُمَُُّإىلُأمثالُ ُ أوُُ،/نُمطعومُ مُ ُ:نُ ديوالُالعلمُ ُنُأهلُ مُ ُفيهُقومُ ُل 

ُ ُُ،مرشوب  ُتعاىلُاهلُأنَُُّمُ لُ ذلكُماُقدُعُ ُونحوُ ُ،أوُعقدُ ُ،،ُأوُمسموعُ أوُمنكوح 

ِ   هم ف ذلك وإن  اتباع   ز  ل ي   ُ-ُهُ مُ حرَُُّهُ ورسولُ  ا هلم و ًَ  ن السعي  كان ِغفو

ُم أجًرا واحًداه  عليه َجتهاد   ون  ر  ج  ؤ  الذي ي   ُفالرب  ُالسيُ حُ مُ يُ ُتعاىلُ، ُو ُئات 

ُ ُبُ قُ ويُ ُ،باحلسنات  ُوُعنُالسيُ فُ عُ ويُ ُ،هُ عنُعبادُ ُالتوبةُ ُل  ُ.ئات 

ُ

 ُ:ُاملتعة.ُاحنكأي

 ف الِصف:ُبيعُالثامنُبعضهاُببعض.ُوالقبضُيفُاملجلسُرشُِلصحتهُ»:ُقالُابنُقدامة:ُالرصا

ُوهاءُ فيهُقولُالنبيُُبغيُخَّلف...،ُوالصلُ ًباُإالُهاء 
ُُ(.7/73)املغني:ُُُ«:ُالذهبُبالورقُر 

 :وش النساء ش  أي:ُُنساءُيفُحشوشهن.ُومنهُحديثُجابر:ُهنىُعنُإتيانُال»قالُابنُالثي:ُُح 

ُُ(.3/103)النهايةُيفُغريبُاحلديثُوالثر:ُ«ُأدبارهن

                                                 
 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

أمثلة مما تأول فيه 
أهل الصالح ما 

لم حترمه  ع 

  (/ب744)ع  

  (/ب50)س  



 
 

156 
 الكالم على مسألة السماع

(570م)

ِا  م  ص  ع   تعاىلاهلل  ، وهو أنا ه  اعتمد   ب  ي    وهاهنا أصل    ت  ِ    أن   ة  هذه اَل
 ع  م 

 ع  ول ي   ،عّل ضَّللة  
ِ  آحاد   م  ص  ُ.ه  يًقا وَ غّي  َ صِد  ،ن الطأ  ها 

ُوُ  ُُعُ قُ لكنُإذا ُُاهل ]ُقيمُ يُ ُنُ أُ ُدَُّفَّلبُ ُخطأُ ُاهيفُبعض  نفيها علُُ[يكونُ ُم 

ُ ُالمةُ ُلنَُُّ؛الصواب  ُالرضُ ُتعاىلُاهلُشهداءُ ُهذه ُشهداءُ يف ُوهم علُُ،

ُخيُ ُ،القيامةُ ُيومُ ُاسُ النَّ مَُّأُ ُوهم
ُأُ ُةُ  ُج ُرُ خ  ُيُ اسُ للنَُّت  ُُونُ رُ مُ أُ ، ُباملعروف 

ُنكرُ عنُاملُ ُونُ هُ ن ويُ  ُُرُ مُ أُ تُ ُأنُ ُدَُّفَّلبُ ، ُُبكل  ُُهىن وتُ ُمعروف  ،ُكرُ ن مُ ُعنُكل 

نُيُ  نُيُ ُفيهاُتعاىلُاهل ُقيمُ يُ ُنُ أُ ُدَُّفَّلبُ ُاًلُمتأوُ ُرُ كُ ن بمُ ُرُ مُ أُ فإذاُكانُفيهاُم  ُرُ مُ أُ م 

ُ ُ.بذلكُاملعروف 

ُفأمَُّ ُيُ يقُ نُالصدُ مُ ُطائفةُ ُبفعلُ ُاُاالحتجاج 
مُهُ مُفيهاُمثلُ هُ عُ زُ انُيفُمسألةُ 

ُُ-ُمنهمُأكثرُ ُوأ ُُعُ نازُ ،ُبلُلوُكانُاملُ فباطل  ُملُتكنُىُمنزلةًُنُ دُ منهمُعدًداُوأُ ُهلمُأقلَّ

ُةُ جَُّاحل ُ
ُأحدُ  ُمع ُبكتاب  ُإال ُُها ُاهل ُُهُ رسول ُ/ةُ وسنَّتعاىل ُاهل ُصل عليهُتعاىل

ُال ُُ؛وسلم أُ ُةُ مَُّفإن
ُرُ مُ  ُُ:بذلكُت  ُتعاىل: ُاهل ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿قال

ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

ُ.﴾حت ختمت

ُتُ  ُُادُ بَُّوالعُ ُوالزهادُ ُوالعلامءُ ُالمراءُ ُعُ نازُ فإذا
 
ُأنُ هُ فعليهمُمجيعُ ُيفُيشء ُم

ُ.هُ واُفيهُإىلُاهلُورسول ُعُ نازُ واُماُتُ دُ رُ يُ 

                                                 
 .«يأمر»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 .«وينهى»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( ج)

  (أ/53)س  

 عصمة األمة 
 دون آحادها

  [35]النساء: 



 

 157 
 (ةالسادسة عشر)الشبهة  مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن

ُباح ُالذينُأُ ُيُ يقُ الصدُ ُأنَُُّنُاملعلومُ ومُ  ُبعض  ُاملُ ُوا س 
ُكُ  ُوالصدُ رات  ُيُ يقُ ،

ُاستُ  ُلُ حُ الذين ُنكاح  ُلُ حُ واستُ ُ،تعةُ املُ ُوا ُالِصَّ  ُوا ُواستُ ف  ُلَُّحُ ، ُنكاح  ،ُالتحليلُ ُوا

ُلُ حُ واستُ  ُبعض  ُحرَُُّاملطاعمُ ُوا ُالشارعُ التي ُواستُ مها ُلُ حُ ، ُقتال  ُُأهلُ ُوا

لُ بُ القُ 
ُُهمُ-ُ(571)قةُ  ،ُهُ باهلُورسول ُُوأعلمُ ُ،منهمُوخيُ ُ،رُ ثوأكُهؤالءنُمُ ُأسبق 

ُمُعُ هُ فُ لُ اخُم نىُفإذاُهن  ُ ُُأنُ ُنُذلكُملُيكنُلحدُ مُ ُعنهُهُ ورسولُ ُىُاهل ُهن  ُامَّ ُ:يقول 

وأئمَُُّيُ يقُ نُالصدُ علُكذاُوكذاُمُ ُهذاُإنكارُ 
نُمُ ُهذاُاإلنكارُ ُفإنَُُّ؛يُ املسلمُ /ةُ 

ُهُ رائُ ظُ نُ  ُأو نم ُُم  ُأعلمُ ُأعلمُ هو ُكانوا ُوإن ُمنهم ُُبذلك
 
ُبيشء ُ،آخرُ ُمنه

َ  م عّل بعض  ه  بعض   ر  ك  ن  أ   ون  يق  فالصِد  م ه  بعض   أ  طا ، وخ  م عّل بعض  ه  بعض   دا ، و

 .ه  وف ِرضات  تعاىل ذلك هلل وف اهلل  ، وكل  [ام بعًض ه  بعض   ل  ت  ابل ق] ،بعًضا

                                                 

 ،ُولهُوجه.«وأكب»يفُ)س(:ُُ( أ)

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( ب)

  (أ/744)ع  
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يُ ُوهاهناُنكتةُ 
ُـمَُّـ لُوتعاىلُاهلُسبحانهُهلا،ُوهيُأنَُُّنُ يُالتفطُ نبغُ  ُبُ اُس  يفُُق 

ُُهُ مُ لُ وعُ ُهُ رُ دُ وقُ ُهُ قضائُ  ُ ُأنُ ُدَُّالبُ ُةُ المَُُّأنَُُّالسابق  تُ ت 
ُلُ  ُنُيُ فيهاُمُ ُويكونُ ُف  تُ س 

ُحُ  ُل 

ُ ُعُ ج ُُ-ُبالتأويلُ ُهُ مُ ماُحرَُُّبعض  مُ للُل 
ُُيُ ختلفُ  ُلُ س  ُفُ ًفاُصاحلًاُخ  ُُي  ُعليهمُبعض 

ُأُ ُوإنُ ُهُ هلُورسول ُ/ونُ طيعُ وهمُمُ ُيُ ل ُمتأوُ ُوهُ فُ فخالُ ُ،هُ بهُرسولُ ُماُجاءُ  واُؤُ طُ خ 

ُاختُ ُيفُبعضُ ُهُ مُ كُ ح ُ ُفيهُلَّلشتباهُ فُ لُ ما ُواخلفاُوا
 
ُمُ ُ،ُكامُيكونُ ء ُيُ فُ نُخ  عليهُُت 

ُُةُ لُ بُ القُ  ُفص  ُغيُ ُُباالجتهادُ لَّ ُمُ جهت ُُإىل ُورسول ُها ُهل ُهُ طيًعا  فلوَ اختَّلف  ،

 .ون  ر  تأِخ ال   ك  ل  هل   ني  ِ  التقِد 

ُعُ ج ُُنُ أُ ُهُ رمحت ُُوتامُ ُهُ نعمت ُُنُكاملُ ومُ  يفُالمَُُّل 
نُةُ  ُرُ عُ يُ ُم  ُُف  ُخ  ُفُ ما علُُي 

ُمُ ُاآلخرُ  ُ ُ،نُالصواب  ُأيًضاُقدُي  ُُىفُ وكذلكُهذا ُُعليهُالصواب 
 
ُآخرُ ُيفُيشء

ِا  جمموع   عند   احلِق  فمجموع  ُ،ذلكُهُ فُ رُ عُ ويُ  ُ.ة  اَل

ُالتأويلُ ُمثلُ ُعُ وووق نُالئمَُّمُ ُفيهُعُ قُ نُوُ مَُُّهذا
بُ تُ املُ ُةُ 

ُالعلمُ ُأهلُ ُيُ وعُ 

ُصارُمُ ُ-ُواإليامنُ  ن حُ امل ُُنُأسباب 
،ُامُّبهُ ن تُ ،ُوفُ هُ ّباُعبادُ ُتعاىلاهلُُنُ حُ التيُامتُ ُةُ 

ُ:يُ لطائفتُ ُوصارُفتنةًُ

   ُرُ عُ وهمُفيه،ُمُ دُ لَُّمُعلُذلكُوقُ هُ تُ عُ بُ اتَُُّطائفة
ُُيُ ض  ُهُ ورسولُ ُهمُاهل رُ مُ ُأُ عامَّ

ُُباعُ نُاتُ مُ  ُ احلق  ُ،ُومح  ُُل  ُهُ نُأتباعُ مُ ُلكثيُ ُالتعصب  مُملُيُ مُعلُأهنَّ
ُواُعندُ فُ قُ 

ُقُ الذيُوُ ُاحلدُ  ُإليههُ وانتُ ُهُ دُ أولئكُعنُف  ُوزادُ دُ بلُاعتُ ُ،وا ُيفُذلك، واُوا

                                                 

 المُاجلر،ُولعلهُتصحيف،ُوبينهامُفارقُكبيُيفُاملعنى.دونُُ«املختلفي»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«منه»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (/ب53)س  

لوال اختالف املتقدمني 
 املتأخرون هللك

طائفة املقدلين 
 ولنيأللمت

ئمة تنة وقوع األف
املتبوعني يف مثل 

 هذا اتلأويل
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ُ ُملُتُ ُزيادات  ُرُ دُ ص 
نُتلكُالئمَُّمُ 

ُهاُويُ لُ عُ فُ نُيُ واُمُ أُ ولوُرُ ُ،ةُ  تُ س 
واُرُ كُ نُ هاُل ُلُ حُ 

ُ.اإلنكارُ ُعليهُغايةُ 

   ُووُ بالتأويلُ ُةُ أولئكُالئمَُُّهُ لَُّح ُماُأُ ُواُحتريمُ مُ لُ عُ ُأخرى وطائفة،ُ ُحُ ض  ُت 

ُال ُفيه ُعلُاملتأوُ دُ فاعتُ ُ؛ةُ سنَّهلم ُمغفورُ ُنُالذمُ مُ ُبنوعُ ُيُ ل ُوا ُهو هلم،ُُفيام

ُيفُالذمُ فزادُ ُ،هلمُدونُ لُ قُ مُمُ هُ عُ ب ُوتُ  ُيُ دُ واعتُ ُوا ُومل وا
ُعندُاحلدُ فُ قُ  الذيُُوا

ُ.وهُ دُ لَُّنُقُ ىُإليهُمُ هُ انتُ 

ُُ ُِ /الوسطُ ُوالقول  ُ:هذاُوهذاُبيُ ُاملستقيمُ ُوالِصا

ُُمعرفةُ  - ُ.املراتب 

ُكُ ُوإعطاءُ  - ُذُ ُل  ُ.هُ حقَُُّيُحق 

ُاملواف ُُالقولُ ُباعُ واتُ  - ُجاءُ ـمُ ـل ُُق  ُالرَُُّا ُبه ُاهل/سول  عليهُُتعاىلُصل

ُ.وسلم

ُُهُ فُ نُخالُ مُ ُرُ ذُ وعُ  - ُ.اًلًُداُمتأوُ تهُ جم 

  ت  واع  
 :فيها النزاع   ع  ق  التي و   السمع   ذلك بمسألة   ب 

ُُفإنَُّ لألمَُُّعُ اهلُسبحانهُرش  
ُناهُ غُ ماُأُ ُعُ نُالساممُ ُةُ  ُُملُيُ مُبهُعامَّ ُُ،هُ عُ رش   ُحيث 

ُمُ كُ أُ   ُورُ ُهُ تُ عليهمُنعمُ ُمَُّتُ همُوأُ هلمُدين ُل 
ُالقرآنُ ُدينًا،ُوهوُسامعُ ُهلمُاإلسَّلمُ ُيض 

ُ ُرش   ُُهُ عُ الذي ُيف ُيُ جمتمعُ ُ،هاوخارجُ ُالصَّلةُ هلم
ُكانُحتَُُّ،ينُ ومنفردُ  ى

ُ ُاج ُُصلُاهلُعليهُوسلمُالنبي ُُأصحاب  ُعُ مُ تُ إذا ُيُ رُ مُ أُ وا ُواحًدا ُونُ والباقُ ُأُ رُ قُ وا

                                                 

 ،ُولعلهُتصحيف.«وصحت»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 ،ُوهوُلغةُيفُالِصاِ،ُولكنُلعلهُتصحيف.«والّساِ»يفُ)ع(:ُُ( ب)

  (/ب744)ع  

  (أ/56)س  

 الرصاط املستقيم

طائفة املعتدين 
 ىلع املتأولني
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ُيُ  (573ع)ونُ معُ تُ س 
ُعمرُ  ُوكان ُُبنُ ُ، ُمُ ُاخلطاب  ُليب ُيقول ُوس  ُمُ »ى: ُأبا ُيا ُ،ىوس 

«انبَُّرُ ُانرُ كُ ذُ 
ُ(574ق) !ُ ُرُ ُانقُ فلامَّ ُض 

ُُالقرونُ ُت  ُح ُُةُ لُ الفاض  ُلُ ص  ُ فُ ُت  ُالسامعُ ُةُ رت  ُيفُهذا

ُُ،املرشوعُ  ُصَّلح  ُبه ُُالذي ُوُ،ينُ الدارُ ُوسعادةُ ُالقلوب  ُأهل  فيهُُالفتورُ ُصار

ُ:يُ رجلُ ُأحدُ 

   ُالسامعُ ُض  ر  ع  أ   َجل ُقسوةًُُهُ ثُ رُ وُ فأُ ُ؛املرشوعُ ُوغيُ ُاملرشوعُ ُعن ُذلك

ُ ُمُ ُهُ حظُ ُوفوات  ُ.هُ ومواجيدُ ُهُ وأذواقُ ُاإليامنُ ُنُحقائق 

   ُُعلُسامعُ ُل  ب  ق  أ   وَجل ُعُ ،ُوج ُوالقصائدُ ُالبيات   .منهاُهُ وذوقُ ُهُ رشبُ ُل 

 !فان  ر  ح  ن  ِ   جَّلن  والرا 

   نُ:سمًعا ِنهم وأصح   وخّي ُعُ ج ُُم  ُهُ دُ ج ُووُ ُهُ وذوقُ ُهُ سامعُ ُل 
ُمُ  ُ.نُاآليات 

ُ ُاهلُسبحانه نوأقام ُحدُ املُ ُالسامعُ ُعلُأهلُ ُر ُكُ نُ أُ ُم  ُيفُُ،عُ دُ تُ بُ املُ ُث  وكان

ُحُ املُ ُدادُ زُ يُ ُيُاليامُ ادُ وصارُعلُتُ ُ،واجلايفُوالغاَلُاملقتصدُ ُينُ نكرُ املُ  نُمُ ُدث 

ُويُ السامعُ ُهذا ُاحلدُ ُرُ ثُ كُ ، ُُث  ُأهلُ مُ ُيظُ غل ُالتَُُّدادُ زُ ويُ فيه، ُحتَُُّ؛اإلنكارُ ُن ُآل  ُى

ُنُالتفرُ مُ ُإىلُأنواعُ ُالمرُ  ُُق  ُُبالقولُ ُاهل ُهُ تُ بَُّنُثُ ومُ ُ،عاداةُ واملُ ُواالختَّلف  ُالثابت 

ُكُ طُ عُ أُ  ُى ُُلَّ ُوح ُهُ حقَُُّذيُحق  ،
ُيُ ]اهلُُحدودُ ُظُ فُ  تُ عُ فلم

ُدَُّعُ تُ يُ ُنومُ ُ،[هادُ 

ُُمُ لُ اهلُفقدُظُ ُحدودُ  ُ.هُ نفس 

                                                 

 .«يثبته»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ»كذاُيفُ)س(،ُوهلاُوجه:ُقالُالزهري:ُُ( ب) ال:ُتعديتُاحلقَّ ق  وواعتديته،ُوُي  د  «.ُجاوزتهُ:أ يُ،هتع 

ُالعتدينفكيفُبمنُيعظمُ»(:689ُ(.ُويدلكُعلُهذاُقولُابنُالقيمُ)ص1/79ُ)تذيبُاللغة:ُ

 واهلُأعلم.«.ُاهلُحلدود

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( ج)

 رجل أعرض

 ورجل أقبل

 خري منهما
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 ل  ص  وح  
  :يًظاغل  ت   عّل اَليام   ت  وازداد   ،البدع   أنواع  /ف مجيع   الزيادة   ت 

 َُُُّفإن ُتلحُ ُالقصائدُ ُسامعُ ُأصل  ُبإنشادُ كان ُُةُ قُ مرقُ ُقصائدُ ُينًا ،ُللقلوب 

ُتُ تُ  ُُنُ مَُّض  املحبَُُّحتريك 
ُُةُ  ُُوالشوق  ُوال ُُزنُ واحلُواخلشيةُ ُواخلوف  ُوغيُ ُ،سف 

ُيشرتُ  ُوكانوا ُواخل ُُواإلمكانُ ُلهُاملكانُ ُونُ طُ ذلك، ُويشرتُ نُ َّلَّ ُيكونُ ُأنُ /ونُ طُ ،

ُُنُأهلُ مُ ُهلذاُالسامعُ ُونُ عُ املجتمُ  ُينُ يدُ رُ املُ ُالطريق 
ُ،ُوأنُ اآلخرةُ ُاهلُوالدارُ ُلوجهُ 

ُُاملسموعُ ُالشعرُ ُيكونُ  ُ خالًياُعامَّ ُهُ هُ رُ كُ تُ ُوأُهُ سامعُ ُالرشيعةُ ُرُ ظُ ُحت  مُكانُهُ ،ُوبعض 

ُيُ  ُ ش  ُالقوَُُّيكونُ ُأنُ ُُِ رت  ُُال  ُمُيُ هُ منهم،ُوبعض  ُ ش  ُنُ الذيُأُ ُكونُ ُُِ رت  نُمُ ُالقصيدةُ ُأُ ش 

ُُأهلُ  ُغيُ ُ،الطريق  ُمُ ُإىل ُِ ذلك ُالرشو ُ ُوالوضاعُ ُن ُاحرت  زُ التي
ُمُ  ُّبا نُوا

ُمُ  ُ.السامعُ ُفسدات 

ُـمَُّـولكنُل ُُمرشوعُ ُغيُ ُاُكانُالصل  ُإىلُماُُالمرُ ُآل  ُنُالفسادُ إليهُمُ ُآل 

ُُغيُ ُنُعندُ هُمُ لنَُُّ؛إالُاهل ُهُ مُ لُ عُ الذيُالُيُ  نُمُ ُوحافظُ ُاهل،ُفليسُعليهُحارس 

ج ُرُ دُ بلُهوُبمُ ُ،اهل
ُكُةُ  ُُل  ُُعُ مُ ،ُوهوُجم  ُيفُالباطلُ ُسالك 

ةُ ل  ن ق  ن خ  ةُ اوُل م  وذ  ق  ُمل و 

ةُ او ي  د  ةُ اوُمل رت   يح 
ُُيلةُ كُ وأُ ُلنَّط  ُب ُوماُذُ ُعُ بُ السَّ ُعلُالن ُح  ُص  ُ.ب 

 ُُث م ُضافُ مُأُ إهنَّ ُالصوت  ُإىلُهذا ُيُ ُوا ُويُ ُهُ ذُ فُ ن ما ُُهُ لُ وص  ُاغإىلُش  ُُف  ُالقلب 

ُمُ  ُالتَُّالتيُأخفُ ُنُاآلالت  ُيُ ب ُغُ ها ُوهوُض   ،ُ ُُب  علُُأوُخمدةُ ُعلُجلدُ ُبقضيب 

الئمَُُّإنكارُ ُمُ ظُ فعُ ُ؛خاصُ ُتوقيعُ 
ُُ،لذلكُةُ  ُُ:وأمحدُ ُكالشافعي  :ُفقالُالشافعي 

ُهوُمُ » ُ.(576ق)«بدعةُ :ُ»وقالُأمحدُ ُ،(575ق)«الزنادقةُ ُنُإحداث 

                                                 

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 ،ُعلُاإلضافة.«املنخنقة»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (أ/740)ع  

  (/ب56)س  

تدرج بدعة 
 السماع وزيادتها

 إنشاد القصائد

 رضب القضيب استخدام اآلالت
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 ُيُ ُث م ُتُ قُ مل  
ُاحلركةُ ِص  ُهذه ُعل دَُّعُ فتُ ُوا

ُحركةُ  ُإىل ُالدُ ُوها ُوهيُفوف  ،

ُ ُوزيادةُ ُ،يُ ب ُغُ التَُُّنُحركةُ مُ ُأقبح  ُفيها ُما ُُالتشبهُ ُوفيها
 
ُُفإنَُُّ؛بالنساء يفُُالدفَّ

ُُإنامُالصلُ 
 
ُُنُ عُ ،ُوقدُلُ ورخصةًُُعادةًُُهوُللنساء عليهُتعاىلُ/صلُاهلُاهلُرسول 

ُيُ هُ تشبُ املُ ُسلمو
نُالرُ مُ 

ُُجالُ 
 
ُ.(577)بالنساء

 ُيُ ُث م ُتُ قُ مل  
ُاحلركةُ ِص  ُهذه ُعل ُتُ حتَُُّوا ُدَُّعُ ى ُحركات  ُإىل ُالوتارُ ُوها

ُنُإح ُمُ ُ،ُالتيُهيُيفُالصلُ يدانُ والعُ  ُُالفَّلسفةُ ُداث 
 
ُ.سلُ الرُ ُأعداء

 ُُث م ُذلكُحمُ ض  ُإىل ُسببُ الرقصُ ُركةُ وا ُالتي ،ُ ُاستخفاف  ُالشيطانُ ُها

ُكتُهُ وركوبُ ُ،مهُ لحدُ  ُصدرُ ُيهُ برجلُ ُهُ قُ ودُ ُ،هُ فُ عل ُوكلَُّهُ يف ُدُ ، ُيهُ برجلُ ُهُ قَُّام

ُقُ ورُ  ُصدرُ ُص  ُقُ رُ ُهُ عل ُُص  ُكرقص  ُعليهُهُ هو ُش! ُُدُ هُ اوقد ُبعض  ُأهلُ ُذلك

ُ.ياًناعُ ُالبصائرُ 

   ُضمُ ُمث ُالغُ ُواُإىلُصوت 
 
ُُناء ُُصوت  والشبَُُّعُ االي 

ُ.هاوغيُ ُابةُ 

ُ ُفاقتض  ُاهليئةُ ُت  ُُاستامعُ ُفإنَُُّ؛باطنةًُُحركةًُُةُ االجتامعيَُُّهذه ُالصوات 

ُُالنفسُ ُحركةُ ُثيُ يُ ُبةُ طرُ املُ  ُُبحسب  ُتلكُالصوات  ُمتنوعةُ ُطبائعُ ُ،ُولألصوات 

ُ.هُ ونثرُ ُهُ نظمُ ُاملسموعُ ُوكذلكُللكَّلمُ ،ُ/هاُيفُالنفسُ آثارُ ُعُ وَُّن تُ يُ 

ُُبيُ ُنُ وعُ مُ جُ فيُ  ُاملُ ُالصوت  ُرُ واحل ُُناسب 
ُاملُ ُف  ُدُ لَُّوُ تُ فيُ ُ؛ناسب 

ُبينهامُمُ  ن

ُ ُيُ ث ُتُ ُنفسيةُ ُحركات 
زُ ،ُوتُ اهن كامُ 

ُعُ  ُأمرُ اهن قاط ُُج  ُيُ ُ،ُوهذا ُ ش  نُمُ ُفيهُبنوُآدمُ ُكُ رت 

ُيُمُ ث ُ،ُويُ ارُ والفجَُُّارُ والكفَُُّوالبرارُ ُيُ املؤمن ُ ُُنُقلب  ُ.ماُفيهُأحدُ ُكل 

                                                 
 ،ُوبينهامُفارقُيفُاملعنى.«بتنوع»يفُ)س(:ُُ( أ)

  (/ب740)ع  

  (أ/51)س  

 حركة ادلفوف

حركة األوتار 
 والعيدان

صوت الرياع 
 والشبابة

 حركة الرقص

 ابلخاري
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ُالنفُأنَُُّومعلومُ  ُُوس  ُالشهوات  ُمقهورةُ كامنةُ ُفيها ُولكنها ُبقيودُ ُدةُ مقيَُُّ،

ها،ُس ُنُأُ هاُمُ كَُّفتُ اهاُونُقيودُ هاُمُ قُ لُ طُ ياهاُوأُ ح ُأُ ُهاُالسامعُ فُ ،ُفإذاُصادُ الوامرُ 

ُلُ ج ُوأُ  ُُب  ُبكل  مُ ُعليها
ـومُ ُعيُ 

ُأمرُ دُ مُ  ُوهذا ُيُ ُ، ن ال
جلُ رُ ُأحدُ ُإالُهُ رُ كُ 

اُإمَُُّ:يُ 
ُكثُباعُ الطُ ُغليظُ  ُاحلُ ُيف  ُ.رُ كاب ُوإماُمُ ُ،جاب 

ُ ُنُمُ مُ ُأعظمُ ُعلُالنفوسُ ُالسامعُ ُهذاُةُ فمضَّ ضَّ
ُ ُةُ  ُ.اُالكؤوسُ يَُّمح 

ُاُكانُ ـمَُّـول ُأُ ُمعلومةًُُفيهُظاهرةًُُاملفسدةُ ُت  ُُهُ أهلُ ُهُ ج ُرُ خ  ِا  ف  لطِ ي  ُيفُقالب 

  ِ عُ مُ فجُ ُ:كر  ن  ن ال  فيه 
ُمُ  ُأخَّلًطا ُعليه ُالنَّوا ُإنَُّاسُ ن ُوقالوا: ُاالجتامعُ /هذاُ،

ُ ُنُ ُةُ كُ بُ ش  ُُطادُ ص  ُالنفوس  ُالتوبةُ ُّبا ُونُ ُإىل ُاهلوقُ س  ُإىل ُّبا ُوالدارُ ُتعاىلُها
ُُ-ُواهلُ-ُ،ُونعماآلخرةُ  ُُ!ةُ كُ بُ هوُش  ُُوأي  كُ بُ ش 

ُيُ ُ!ةُ  ُُّباُالشيطانُ ُطادُ ص  ُالنفوس 

ُبُ املُ 
ُأعظمُ ُلةُ ط  ُهو ُما ُاملعاصُالظاهرةُ مُ ُإىل ُويُ ن ُالغُ ُهاودُ قُ ، ُإىل ى،ُوُ واهل ُُي 

ُن ُو ُهلذا ةُ بُ س 
ُالفُ ُه ُسَُّهؤالء

ُمُ ُاق  ُاملخانيث  والزُ ُن
ُوعُ ُناةُ  ُشَّ ُفجُ الصورُ ُاق  ُوهُ لُ عُ ،

ُ ُلُةًُكُ بُ ش  ُيُ هلم
ُوالغُ ُ،داءُ يُ والغُ ُدُ يُ غُ ال ُُوايدُ ص  عّل ِا  وه  ع  ض  وو  ُ،زالةُ والغُ ُزال 

 ي  
ِ  ه  بمقاصد   يق  ل   :ن اَلوضاع  م 

 ُ ُهُ لُ ودُ ُهُ وشكلُ ُهُ وصوتُ ُهُ وُصورتُ عُ دُ ،ُتُ مجيًَّلُُدُ رُ مُ يُأُ غن املُ ُيكونُ ُواُأنُ طُ فرش  

ُإىلُتعلُ ُهُ وحركاتُ  ُُق  ُبهُوعُ ُالقلوب   .هُ قُ ش 

 :ُالكؤوس:ُقالُابنُسيده:ُيعني ا،ُومعنىُسارتُمح  يَّا ت  ر  و  ُ(.3/378)التهذيب:ُُهارتفعتُإىلُرأسُ:س 

                                                 
 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ(ب)ُُُ)س(.ُ:تُمنهاخلُ( أ)

ُ.«ّبا»بعدهاُيفُ)س(:ُُ(د)ُُُ.«ي صطاد»يفُ)ع(:ُُ(ج)

وهوُوجيه.ُ«ُنصبه»مع(ُإىل:ُجكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوالضبطُمنُعندي،ُوصوّباُحمققُ)ِ.ُاملُ(ه)ُ

ُيفُالصلُعلُأنُ جُما رَّ ُوي  ُنسبة»قلت: »ُ ُمبتدأ، ُواملجرور ُمنُاملخانيث...»واجلار متعلقُ«

 ذوفُخبُللمبتدأ،ُوالتقدير:ُنسبةُهؤالءُالفساقُكائنةُمنُاملخانيثُوالزناة.بمح

 .«لصيد»يفُ)س(:ُُ(و)

 مغن أمرد

 

  (/ب51)س  

إخراج السماع يف قالب 
يلطف ما فيه من املنكر، 
 ويليق بمقاصدهم منه
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 ُ ُُنُ فإ ُ.كذلكُفامرأةُ ُفات 

  ُ ُُالسامعُ ُعُ وإذاُمج  ُواُالعاشق  ُقابُ وتُ ُملعشوق  ُ:اُيفُالرقصُ قُ عانُ ُوتُ َّل 

ر  ـب  ـخ  ـال   ن  ع   ل  أ  س   ت  َ  ا و  ش    نا ظ  ف  
(578) 

 ُ ُح ُوإذا ُالسامعُ ُسانُ احلُ ُدانُ رُ املُ ُض   ُعندُ ُهذا ُالغايةُ فهو ُإذاُوالسيَُُّ،هم ام

ُبُ لُ أُ  ُصبَُّوهمُاملُ س  العُ ُنُ يُ زُ مُكامُتُ وهُ ن يَُّ،ُوزُ غات 
ُرائُ  ُوأُ ُ،س  ُبطاُواُهلملُ خ  ُق 

ُودالرقصُ  ُالعُ حوهلُ ُرُ ا، ُم ُشَّ ُوالفُ ُاق  ُسَّ ُُلةُ اكاهلُاق  واُدارُ وأُ ُ،القمرُ ُحول 

ُالن ُنُالعيُ عليهمُمُ  ُ.طاق 

قُ عُ زُ ُنكمُمُ ُ-ُالُهلُ-ُفللشيطانُ 
فُ وزُ ُوصخةُ ُةُ 

ج ُووُ ُوحّسةُ ُةُ نَُّوأُ ُرةُ 
ُدُ 

ُ ُوكمُمُ ُ،وحزنُ ُوأسف  ُتُ ُنُقلوب  ُقَُّش  ُُق  ُاجل ُُقبل  ُ،ُوعُ يوب  ُب  ُتُ ُات  ُكُ س  ُيفُغيُ ُب 

ُُهاضرُ  ُُمُ عَّلَّ ُح ُُ!الغيوب  ُهلا ُفيا ُأُ ُةًُض   بَُّح ُما
ُإىلُالشيطانُ  ُأُ ها ُوما ُغُ بُ ، ُإىلُض  ها

ُ!محنُ الرَُّ

  ُُيُ حتَُُّالمرُ ُدُ زايُ تُ وي ُبأشعارُ غن ى ُعُ ُطاملاُوا  
ُالرضُ ُاهل ُص  ُيف ُمُ /ّبا نُ،

ُالفُ ُأشعارُ  ُسَّ
ُُ:ةُ ن تضمَُّاملُ ُارُ جَُّوالفُ ُاق  ُيُ ُنفوسُ الُلتهييج  بُ علُما

ُغُ  ُاهل ُهُ ض 

ُقُ مُ ويُ  ُدُ ومُ ُ،عليهُت  ُحرَُُّح  افُنُ عُ ولُ ُهُ مُ ما
ُهُ لُ عُ  ُواالبتهاج  ُواالفتخارُ ُ، ُ/به،

يُ بن 
ُ،ُوالتبجُ هُ لُ  ُ.إليهُبالوصولُ ُح 

                                                 

 .«رضاء»يفُ)س(:ُُ(ه)ُ،ُوالُروايةُبه،ُفلعلهُتصحيف.ُ«اخلي»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 لفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ)ع(.ُ)و(ُُُ.«املصنعات»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 ،ُولعلهُتصحيف.«بهجوالت»يفُ)ع(:ُُ)ز(ُُُ.«طايق»يفُ)س(:ُُ( ج)

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( د)

 بسيط/ ابن املعزت

 

  (أ/743)ع  

  (أ/58)س  

 نةيق

 

 العاشق  واملعشوق

 

 املردان احلسان

 

 أشعار الفساق
 والفجار
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 َُُّتُ ورب دَُّعُ ام
ُالغُ  ُإىل ُذلك ُوا

 
يَُّرُ فُ الكُ ُبالشعارُ ُناء

ُُةُ  ُحت  ُأُ ُادُ التي ُزُ نُ ما ُ:اهل ُل 

يَُّنُاالحتادُ مُ ُاإلحلادُ ُهلُ أُكأشعارُ 
واحللوليَُُّةُ 

ُلكثيُ ُةُ ن تضمَُّاملُ ُوالشعارُ ُ،ةُ 

ُ:هُ كقول ُُ،القرآنُ ُنُألفاظُ مُ 

ــق   ــل   ت  م  ــ ل  ي  ــ ق  َا إ   ود  د  الص  ُيَّل  ل 

ُ

ـــُ** ـــتا َ   ما ث  ـــذ   ت  ل  ـــ م  ك  ر  ك   ر  ت 
ُيَّل  ت 

ُ
ُُإىلُأنُ ] ُ:[يقول 

 ر  ل   ل  ق  
  نا إ   ون  ف  ج  ـي ال  اق 

ــل   ف  ـج 
ُين 

ُ

َ  ح   ب  ف  ُ** ـب  س   وع  ِ  الد   ا ُ(579)يَّل  و  ًحا ط 

ُ
ُرَُّومُ 

ُيُ ُيفُالسورةُ  ُرُ عُ تُ س  ُ.هاهاُهكذاُإىلُآخرُ ض 

ُف ُ ُعُ وهذا ُطُ قاًرا،ُبلُقدُسقُ وُ ُهُ وُهلُتعاىلُوالُلكتاب ُرج ُنُالُيُ مُ ُل  ُةُ مُ رُ ح ُُت 

ُ!هُ نُقلب ُمُ ُنُ ديوالُالقرآنُ 

  ُُي ُما ُُونُ ن غُ وكثًيا ُيُ ارُ فَُّالكُ ُاعتقادُ ُنُ تتضمَُُّبأبيات  ُال ُوقد ُاملُ رُ دُ ، ُيُغن ي

ُالسامُ  ُيُ ونُ عُ وال ُقد ُبل ُيُ ُونُ ن غُ ، ُال ُبام تُ س 
ُارُ فَُّالكُ ُهُ يزُ جُ 

ُأهلُ مُ  ُُن ،ُالكتاب 

رُ كُ لذُ ُولوالُاإلطالةُ 
ُ.مُهذهُكثًياهُ نُأشعارُ ناُمُ 

 ُدُ اوز ُآالت  ُيف ُأيًضا ُتُ حتَُُّ،اللهوُ ُوا ُدَُّعُ ى ُآالت  ُإىل ىُصارُ والنَُّاليهودُ ُوا

ُسُ وجُ واملُ 
ُُوالصابئةُ  ُ.هاأنواعُ ُعلُاختَّلف 

ُمُ وعظُ 
البُ ُت 

ُ،ُواشتدَُّةُ يَُّلُ  فيهاُُمُ رُ وهُ ُفيهاُالصغيُ ُابىُرُ حتَُُّ،بذلكُالفتنةُ ُت 

ُ الكبيُ  ُواتَّ ُدُ ذُ ، ُذلك دُ يُ وا
ُودُ  ُوج ًُنا لُ عُ ينًا

ُمُ  ُوه ُالوظائف  الرَُُّن
ُوُ دُ بالغُ ُاتبةُ 

ُُويفُالماكنُ ُ،واآلصالُ  ُُوالوقات  ُالفاضَّلت  ُُواُبهُعنُسامعُ ،ُواعتاض  ُاآليات 

                                                 
 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 ابن انلبيه/خفيف

 

 األشعار الكفرية

 

آالت ايلهود وانلصارى 
 واملجوس والصابئة
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ُإقامةُ  ُُوعن ُوقُ الصلوات  ُُوادعُ ، ُُهُ قول ُُحتت  ہہ ہ ہ ھ ﴿تعاىل:

ُ﴾ھ ھ ھ ےے  ُوحتت  ُتعاىلُهُ قول ُُ، ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿:

ُالصفيُ ُاملكاءُ ُفإنَُُّ،﴾ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ُهُ وتوابعُ ُهو
ُالغُ مُ  ُن

 
،ُناء

ُُوالتصديةُ  هُ وتوابعُ /ييدُ بال ُُالتصفيق 
(580)ق

الذيُُيُ كُ املرشُ،ُفإذاُكانُهذاُسامعُ 

ُكتاب ُُهُ ذمَُّ ُ هُ اهلُيف ُاقرت  ُفكيفُإذا ُُنُ ،
 
ُُباملكاء ُوالشبَُُّاملواصيل  ُوبالتصديةُ ُ،ابات 

ُالدُ  ُاملُ ُفوف  ُلُ ص 
ُص  ُُ،َّلت  ُُوالرقص  ُن ثُ والتَُُّ،والتكّس   ُباحلركات  ُوزُ املُ ُي ُ!ونات 

ُح ُُإنامُالقومُ ُفكأنَُّ ُانضمَُّـمَُّـلُوالتصديةُ ُهلمُاملكاءُ ُلَّ ُا ُاملُت  ُؤكُ إليهُهذه ،ُدات 

ُهُ ذُ /فهناك وبُ ُهُ حرامُ ُب 
ُهُ يُحَّللُ قُ  ُُهُ ،ُوزالُنقص   !هُ كاملُ ُهُ فُ لُ وخ 

  ُُيُ ُإىلُأنُ ُهُ أمرُ ُمُ فاقُ تُ ثمُي تُ ش 
ُمُ  ُواالستهزاءُ ُ،محنُ بالرَُُّالكفرُ ُ:نُ علُماُيتضمَُُّل 

ُأهلُ ُوالطعنُ ُ،بالقرآنُ  ُاإليامنُ ُيف ُواالستخفاف  ،ُُ
 
ُ،يُ واملرسلُ ُبالنبياء

ُ ُُ،يُ واملنافقُ ُالكفارُ ُومعاونةُ ُ،يُ املؤمن ُُجهادُ ُعلُوالتحضيض  ُاذُ وات 

ُ ُمُ ُاملخلوق  ُدونُ إهلًا ُُن ُعُ وج ُُ،يُ العامل ُُرب  ُل 
ُمُ  ُأفضلُ ذلك ُأحوالُ ُن

 !يُ العارف ُ

والُُىُوالُالصائبةُ صارُ والُالنَُُّاليهودُ ُهُ لُ عُ فُ يُ ماُالُُيفُهذاُالسامعُ ُونُ لُ عُ فُ ويُ 

ُ ُ!املجوس 

                                                 
ُو)س(،ُ( أ) ُيفُ)ع( ُُكذا ُعمًدا: ُأو ُخطأ ُاملجمع( .ِ(ُ ُحمقق ُالنسختيُُ،«ووقعوا»وقرأها ُيف وما

تجه،ُبلُومشهودُمنُأسلوبُابنُالقيم،ُكقولهُيفُ)الصواعقُاملرسلة:ُ وبيُأذىُ(:ُ»1/036م 

ُاكتسب ُما ُبغي ُواملؤمنات ُقولهاملؤمني ُحتت ُفقعدوا ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ﴿ُ:وا

والذنبُله،ُفهوُاجلاينُعلُنفسه،ُوقدُقعدُ(:ُ»3/700وقولهُيفُ)الداءُوالدواء:ُ«.ُ...﴾ڎ

ُنفخ تا،ُوف وك  ك  ُأ و   واهلُأعلم.«.ُحتتُاملثلُالسائر:ُيداك 

 .«املرسلي»يفُ)ع(:ُُ( ب)

  (/ب743)ع  

  (/ب58)س  

 الكفر

 

  [35]مريم: 

  [43]األنفال: 
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ُوالعصيان   والفسوق   الكفر   دائًرا بني   ث  حد  ال   فصاَ السمع   ُوالُحول  ،ُ

ُهُ رُ فُ إالُباهل،ُوكُ ُةُ والُقوَُّ
ُهُ ،ُوفسوقُ هُ وأشدُ ُالكفرُ ُنُأغلظُ مُ 

ُُنُأعظمُ مُ  ُالفسوق 

لُ بُ وأُ 
مُ ُ؛يهان ُغُ ،ُيغذياُويُ يُ التأثُنُأعظمُ مُ ُيفُالنفوسُ ُهُ تأثيُ ُفإنَُُّ؛هُ غُ  ُيولذلكُس 

ُوجُ ويُ ُ،«ءًُانغُ » ُيُ عجيبةًُُأحوااًلُُوسُ للنفُب  ُُنُ ظُ ، ُُاأصحاّب  أهنَّ
ُمُ  ُجنسُ ا ُن

ُ ُالُكرامات 
 
ُوولياء يَُّعُ بالطَُُّنُالمورُ هيُمُ ُإنام،

بُ املُ ُةُ 
ُوالشيطانُ ُةُ دُ عُ  ُعنُاهل،

ُُدُ مُ يُ  ڳ ﴿تعاىل:ُُاهلُكامُقالُمدادُ الُبأنواعُ ُاُيفُهذاُالسامعُ أصحاّب 

ے ے ۓ ۓ ﴿:ُللشيطانُ ،ُوقالُ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ُ.﴾ڭ 

ُحدُ املُ ُهذاُالسامعُ ُوصارُيفُأهلُ  ُ ُث  ُُ-ُهمُهلًواُولعًباين واُدُ ذُ الذينُاتَّ ُدُ ض 

ُأُ  ُُاهل ُهُ بَُّح ُما ُهُ عُ ورش  
ُُهُ نُدين ُمُ  ُعُ الذيُبُ ُاحلق  ُرسلُ ُث  ُزُ نُ وأُ ُ،هُ به ُكتبُ ُل  ُ،هُ به

نُمُ 

عامَُّ
اهلُتعاىلُُنَُّفإُ:هُ ورسولُ ُاهل ُهُ مُ ماُحرَُُّعلُأكثرُ ُإذُصارُمشتمًَّلُُ؛/الوجوهُ ُةُ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿قال:ُ

ُ.﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ُمُ فاشتُ  ُاملحرَُُّالتيُهيُقواعدُ ُالربعةُ ُالمورُ ُهعلُهذُهذاُالسامعُ ُل  ُ:مات 

ُُواإلعانةُ ُوالباطنةُ ُالظاهرةُ ُنُالفواحشُ فيهُمُ ُفإنَُّ ُُواإلثمُ ُ،اعلُأسباّب  ُوالبغي 

ُُبغيُ  ُوالُ،احلق  رش 
ُزُ ن باهلُماُملُيُ ُكُ  ُُل  ماُُ-علمُ ُعلُاهلُبغيُ ُوالقولُ ُ،لطاًنابهُس 

ُدُ وتعدَُُّعُ هُتنوَُّفإنَُّ!ُبهُعليمُ ُاهل  ُ،ُوتفرَُّهُ طرقُ ُت  ُُهُ أهلُ ُق  ُفيهُوصارواُش  ُيًعا،ُلكل 

ُُقومُ  ُومُ ُذوق  ُرش  ُُب  ُغيُ ُونُ قُ فارُ يُ ُوطريق  ُحتَُّبه ُالشعارُ هم، ُيف ُوالحلانُ ُى

ُ ُوُواحلركات  ُ.الذواق 

                                                 
ُ.«تتنوع»يفُ)ع(:ُُ(ج)ُُ.«الطبيعية»يفُ)س(:ُُ( أ)

 ُُهاُيفُ)س(ُبفتحُاهلمزة.ُويفُ)ع(ُبَّلُهزُ)االمداد(.كذاُضبطُ ُ(ب)

  (أ/55)س  

 قواعد املحرمات
 الفواحش -7
 اإلثم -4

 ابليغ -4

 الرشك باهلل -0

  [444]األعراف: 

  [60]اإلرساء: 

  [44]األعراف: 



 
 

168 
 الكالم على مسألة السماع

ُ ُمُ ُم نوصار ُالعلمُ فيه ُيُ ُواإليامنُ ُن ُُهاهُ ن ما ُعامَّ ُأنواعُ مُ ُفيه ُالكفرُ ُن

ُ ُ ُأنُ /يريدُ ُ-ُوالعصيانُ ُوالفسوق  ُح ُُدَُّي  ُيُ له ا ُد  ُفص  ُبيُ ُل  ُيُ ُفيه ُما ُمنهُُوغُ س 

ُوماُالُيُ  ُن يُ ُكادُ فَّلُيُ ُ؛وغُ س  ُمنهمُمُ ُىُإنَُّحتَُُّ،لهُطُ ب ُض  ُُُِ نُرش   ُوأُرُ ذَُّعُ تُ تُ وًطاُرش 

ُعُ ُيفُحالُ ُببغدادُ ُةًُمرَُُّعُ مُ هُاجتُ ىُإنَُّا،ُحتَُّهُ وجودُ ُرُ دُ ن يُ  ّباُُاخلَّلفةُ ُاُووجودُ امرت 

ُ ُالشيوخُ ُأعيانُ  ُالذينُي  ُاملُ ُالسامعُ ُونُ ض  ُي  ُُ،ونُ ص  ُمُ دُ فلم ُيُ وا ُن ُلُ ص  ُُح  ُإالله

ُُ؛أوُأربعةُ ُنفرُ ُثَّلثةُ  ُأنَُُّوسبب  ُليسُمُ هذا ُفوُ ُنُعندُ ه ُاالُعُ قُ اهل، ُفيه ُضطراب 

ُ جئ حئ  ی          ىئ ىئ ىئ  ی ی ی﴿ُ:هُ وصارُأهلُ ُ،واالختَّلف 

ُ.﴾مئ ىئ يئ 

ُعلُاملحرَُُّهُ هُمعُاشتامل ُىُأنَُّبُ الكُ ُاهيةُ ىُوالدَُّمُ ظُ العُ ُاملصيبةُ ُث م هاُكلُ ُمات 

ُأوُأكثرُ  أنَُُّونُ رُ يُ ُ-ُهاهاُأوُبعض 
ُرُ القُ /نُأعظمُ هُمُ  ُهُ أهلُ ُنَُّوأُ ُ،ًرادُ هاُقُ وأجلُ ُبات 

ُُهمُصفوةُ 
 
ُتعاىلُاهلُُأولياء ُهُ يتُ وخ 

ُ،ُوالُيُ هُ نُخلقُ مُ  ُيُ السابقُ ُبمساواةُ ُونُ رض 

ُيُ ل ُالوَُّ
ُمُ  المَُُّنُسلف 

ُفُ تُ ىُيُ هاُحتَُّت ُوأئمَُُّةُ  مُهُ مُوزنادقت ُت  َُّلويفُغُ ُ،واُعليهملُ ضَّ

ُُونُ ساوُ نُيُ مُ  ُهُ أنفس 
 
يُ واملرسلُ ُمُبالنبياء

ُفُ نُيُ ،ُوفيهمُمُ  ُض  ُُل  إىلُُ،عليهمُهُ نفس 

ُ!الكفرُ ُنُأنواعُ ذلكُمُ ُيُ غ

 ه  ونتيجت   ه  وصفت   ه  وِقاصد   ه  ف وسائل   ه  ع  ب  ت  ه صاَ فيه وفيم ي  أنا  :ر  ِ  اَل   ومجاع  

ُالمرُ ُ؛ف ذلك ه  ع  ب  ت  وِا ي   الشعيِ  ا ف السمع  ما  ه  ب  ش   ُبُ تُ والُ ُفاشتبه ُُس  ُاحلق 

ُ!بالباطلُ 

ُ ُتُهُ أهلُ ُونفوس  ُال ُُهُ أهلُ ُأكثرُ ُذاوهلُ؛هلاُيزُ يغالًبا ُوضعفاءُ اجلهلُ ُأهل  ،ُ

ُمَُُّالعقولُ  ُه  نصيب   قلا ن
ُالعلمُ مُ  ُه  قلب   ب  د  ج  وأ  ُواإليامنُ ُن

ُمُ  ُحقائق  ُ:القرآنُ ُن

                                                 

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

  (أ/746)ع  

  (/ب55)س  

 املصيبة العظىم
 وادلاهية الكربى

 

 مجاع األمر

 

  [     44]الروم: 

 أهل 
 السماع اإليماين
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ُواُ،الصبيانُ ك
 
هُ وج ُُ،يالبوادُ ُوأهلُ ُ،لنساء

ُُلةُ  ُأهلُ ُ؛العراب  ُكان إذاُُهُ وهلذا

ُزُ ن يُ ُوهُ دُ قُ عُ  ُاملُ ُل  ُقُ عليهم ُت  ُفَُّوح ُ، ُالشياطيُ ُت  ُالسخُ هُ تُ يُ ش ُوغُ ُ،ّبم ،ُةُ طُ م

ُرُ كُ وذُ  ُ.هُ فيمنُعندُ ُهمُإبليس 

ُ ُح ُُاإليامينُ ُالقرآينُ ُالسامعُ ُوأهل  ُإذا وهض  
َُُُّلُ تنز ُالسكينةُ ُت  ُ،عليهم

ُفَُّوح ُُ،محةُ مُالرَُّهُ تُ يُ ش ُوغُ  ُ.(581)هفيمنُعندُ ُمُاهل هُ ر ُكُ وذُ ُ،ّبمُاملَّلئكةُ ُت 

ُذُ قُ فتُ  ُُاملَّلئكةُ ُف  لاًمُوإيامًنا،ُبهُعُ ُونُ دادُ زُ ماُيُ ُعُ هذاُالسامُأهلُ ُيفُقلوب 

ُذُ قُ وتُ  ُُالشياطيُ ُف  ُقلوب  ُالسامعُ ُأهلُ ُيف ُيُ ُذلك ُن ُُونُ دادُ زُ ما فاًقاُبه

ُالسامعُ ُعلُأهلُ ُدُ وج ُلتُ ُالشياطيُ ُآثارُ ُىُإنَُّحتَُُّ،صياًناوعُ  ُيُ هذا ،ُ ُكل  ُراها

ُ ُ/بصيةُ ُصاحب  ُصفحات  ُهُ وجوهُ ُيف ُوفلتات  مُوحركات  ُُ،مهُ ألسنت ُُم،

ُحتَُّهُ ـأحوال ُو ُليُ م، ُمنهم ُكثًيا ُىُإن ُعُ ص  ُيُ ُق  ُكام ُعُ ص  ُويُ املِصوعُ ُق  كامُُدُ ب ُزُ ،

ُلسان ُ/ويريُ،املِصوعُ ُدُ ب ُزُ يُ  ُالكَّلمُ مُ ُهُ عل ُيُ ُن ُال ُوالُهوُُمُ هُ فُ ما معناه،

ُ ُ،هُ بلغت ُ ُوُ ُ،يُ يُللمِصوعُ رُ كامُي  ُيتكلَُُّذلكُيفُأقوامُ ُدُ جُ كام يفُُونُ مُ كانوا

ُهُ سامعُ  ُبلغات  ُلتُ ُ؛الكفارُ وُتتارُ الُم ُعليهم،ُين ُشياط ُُلُ زُ ن وذلك هم

ُهُ مُعلُألسنت ُهُ مُ لُ كُ وتُ  ُُونُ يظن وهمُم، أهنَّ
ُمُبذلكُمُ 

 
همُُإناموُ،اهلُنُأولياء

ُ!هُ وحزبُ ُالشيطانُ ُأولياءُ 

ُهُ ونُ لُ عُ فُ يُ ُوهلذا
ب هُ الذيُُعلُالوجهُ 

ـ 
وذلكُُ،محنُ الرَُُّهُ هُ رُ كُ ويُ ُالشيطانُ ُي 

ُُ:نُوجوهُ مُ 

َُُُّاإليامين ُالقرآينَّ ُُ.ُأي:ُحضواُالسامع 

                                                 
 ،ُبدونُالواو.«الكفار»يفُ)س(:ُُ( أ)

  (/ب746)ع  

  (أ/744)س  

 أهل السماع اإليماين
 

 آثار الشياطني
 ىلع أهل السماع

يف حديث كما 
 أيب هريرة

 

كراهة الرمحن  وجوه
 هل حمبة الشيطانو لسماعهم
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 :أحدها 

 قد - واحلِج  ،واَعتكاف   ،والصيام   ،الصَّلة   :ِثل   - ة  الشعيا  العبادات   أنا 

ِ   ع  ش    ِ  ف غّي   الباحة  ] النساء   ِباشة   انبة  ن جم  فيها  ِ  ن كمهل  ها ِا هو  ُ:هاا وتا

ُُوأعظمُ ُ - ذلكُاحلج 
ُيُ ُمُ رُ نُحم  ُ،ُفليسُمُ   

(582)[فيهُالنساءُ ُبارش 
ُرُ ظُ ن ،ُوالُيُ 

 .(583)لشهوةُ ُإليهنَُّ

- ُ ُُواملعتكف   .(584)منهُقريب 

هُ دونُ ُوالصائمُ  -
(585). 

- ُ ُيُ واملصل  ُاصُال ُتُ املرأةُ ُف  ُبل ُأُ تُ ، (586)عنهُرُ خَّ
ُمرورُ  ُبل ُبيُ ، يُ دُ يُ ُها

ُهُ 

ُ ُُداخل  ُ الس  رت 
ُُهُ صَّلتُ ُعُ طُ قُ يُ ُةُ  ُ(587)بالنص  ُومس  يُ ُلشهوةُ ُاملرأةُ ُ،

ُنقُ  ُض 

ُُومطلًقاُعندُ ُ،اجلمهورُ ُعندُ ُالطهارةُ  الشافعي 
(588). 

ُيفُالنظرُ  ُكانُهذا ُُواملبارشةُ ُفإذا عنهُُاهل ُىُ،ُهن  ُالعبادةُ ُحالُ ُيفُغيُ ُاملباح 

ُ مُ حرَُّاملُ ُإىلُالصورُ ُرُ ظُ فكيفُبالنَُّ-هلاُهُ ملنافات ُُ؛العبادةُ ُحال 
ُُنُالرجالُ مُ ُةُ 

 
ُوالنساء

ُاملُ ُنَُّبأصوات  ُُواالستمتاعُ  ُهم ُكانوا ُيُ ُ؟!يُ غن إذا ُُمُ ت ُوال ُعندُ ُالسامعُ ُواجب 

ُُإالُالقومُ  بذلك،ُوإالُكانُس 
ُمُ ُيفُالسامعُ ُالشاهدُ ًُدا،ُفحضورُ ًجاُبارُ مُ  ماُُنُباب 

ُالُيُ 
ُُمُ ت  ُهم.بهُعندُ ُإالُالواجب 

ُ ُمُيُ هُ وقدُكانُبعض  ُُدُ رُ مُ أُ ُعلُوجهُ ُشمعةًُُدُ قُ وُ وقدُأُ ُُبالليلُ صلَّ ُلُ مجيُمليح 
ُيُ ُ؛الصورةُ  ُجُ تُ س 

ُهُ ُحماسن ل 
ُالصَّلةُ  ُويدُ يف ُقلب ُُ، ُالباعُ مُ ُهُ يف ُن ُالصَّلةُ ُث  ُ/عل

ُ ُدُ عُ ويُ أمًراُعجيًبا،ُ ]يفُالعبادة[ُهرُ والسَّ
ُ!هُ ربات ُوقُ ُهُ نُعبادات ُذلكُمُ 

                                                 
ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ)ج(ُُسقطُمن:ُ)ع(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ( أ)

 ،ُعلُفكُالدغام.«يعدد»يفُ)ع(:ُُ)د(ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُُ)ب(

  (/ب744س ) 

الصور واألصوات 
 املحرمة

 

وجوه كراهة الرمحن 
 لسماعهم وحمبة الشيطان هل
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  َ ُُأنَُُّب  ي  وَ  ُُوسامعُ ُاحلسنةُ ُالصورةُ ُرؤيةُ ُعندُ ُكُ رَُّحُ تُ تُ ُالنفس  ُالصوت 

ُالُاحلسنُ  ُُكُ رَُّحُ تُ ُتُ ما ُلغيه  ُفالحوال  ُُةُ واهلمَُُّا، ُيُ التي
ُسامعُ يُ ث  ُالحلانُ ُها

واهلمَُُّالحوالُ ُبمنزلةُ 
ُ.واءًُسُالصورُ ُحماسنُ ُهاُاستجَّلءُ يُ ث ُالتيُيُ ُةُ 

ُُوللشيطانُ  ُُبراطيل  ُفيُ ومداخل  ُقُ لُ ، ُقلب  ُيف ُتُ أنَُُّ:الرجلُ ُي ُال ُر ُظُ ن ك

ُ ُوالُتُ ُ،للفسق  ُرُ ظُ ن تُ ُإناموُ،اللهوُ ُعُ مُ س 
ُهُ لعبادُ ُتعاىلُاهل ُماُأعدَُّ/رُ كَُّذُ تُ وتُ ُ،بةُ للعُ 

ُاملُ ُنُالصورُ مُ ُهُ لقائُ ُعندُ ُهُ وأوليائُ  ُحُ تُ س  ُس  ُُ.نات  ُُبالشاهدُ ُفاستدلَّ ،ُعلُالغائب 

ُوعلُالباقُ  ُأُ ُ،يُبالفاين  رُ ُتُ ال 
ـب هُ فيمنُُالقائلُ ُىُإىلُقولُ 

 
ُ:ي 

ن ـــوا ي قا ون  ت  ــد  ابـ  آك الع   َ ا  ـــإ ذ  ُف 

ُ

ال د  ح  ُ** ى الناع يم  ال  ن ان  ل د  َ  ال  و
ُ(589ق)

ُ ُ ُتُ ُإنام: لهُويقول  ُعُ مُ س 
ُأُ وتُ ُ،بةُ والعُ ُأيًضاُللفكرةُ  ُأُ ماُالُيُ ُنُالسامعُ مُ ُذُ خ  ُذُ خ 

ُ.كغيُ 

ُوأُ  ُ خ  ينب 
ُ ُُالسامعُ ُهذاُعندُ ُهُ ت ُوهَُُّهُ وقلب ُُهُ نُحال ُمُ ُدُ نُي  ُمَُُّواحدُ ُغي

ُ.هُ يفُغيُ ُهُ دُ ماُالُي  ُُةُ اجلميلُالصورُ ُرؤيةُ ُوعندُ 

ُُفحركةُ  ُاهل ُهرُ مُ التيُأُ ُالصورُ ُرؤيةُ ُعندُ ُهُ كحركت ُُعُ السامُعندُ ُالقلب 

ُغُ يُ ُأنُ  ُُضَّ ُُهُ بِص  ُيقول  ُفهل ُُعنها، ُاحلركةُ ُنَُّإُ:هُ رُ باهلُوأمُ ُعارف  باهلُُهذه

ُ!؟وهل

ُُنُسامعهمُونظرتمُللعبة؟ُأمُماُيتلوهُيفُيارُاملرءُفيامُأخبوهُبه!ُهلُهوُماُتقدمُيفُالفقرةُالسابقةُم

ُُحركةُالقلب؟ُأمُأنُالمرُسقطُوحتريف؟ُاهلُأعلم.ُالفقرةُالَّلحقةُمنُ

                                                 
 .«أمر»يفُ)س(:ُُ(ج)ُُ)ع(.ُ:خلتُمنهاُ(ب)ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

 اكمل

 

  (أ/741)ع  

 براطيل الشيطان!
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ُواهل ُُإنُ ُ!كَّل ُوللشيطانُ ُبالنفسُ ُإالهي ُحركةًُُتكونُ ُأنُ ُ:هاوغايت  ،

ُ!هاهذاُأعلُمراتب ُُ.لشيطانُ لوُ،وللنفسُ ُ،ماُهلُ:مركبةًُُمزوجةًُ

ُش ُكُ والذيُيُ  أُ بَُّخُ هذهُاملُ ُعُ انلكُقُ ُف 
ُويُ ُةُ  س 

ُ نَُّأُ ُ:هالكُعنُوجهُ ُرُ فُ  ُ/دُ كُجت 

ُمَُّ ُيُ كثًيا ُن ُعاين  ُتُ ُةُ الشاقَُُُّالعامل  ُلَُّعُ إذا ُهُ قلبُ ُق 
ُُمجيلةُ ُبصورةُ  ُس  أو

صوًتاُُعُ مُ 

ُازُ  ُُدُ ادحسنًا َُُّهُ تُ وَُّوقُ ُهُ حرص 
ُيُ ُهُ تُ وه  ُما ُالعاملُ مُ ُيهُ عان ُعل ُ ُ،ن ُومح  ُماُُل  ُمنه

 ُ ُي  ال
ُ ـاخل ُُهُ لُ مُ 

ُواستلذَُّل  ُُسهرُ ُ، ُوركوب  ُُ؛الهوالُ ُاللياَل ُاحلب  ُ يُ ُفإن ،ُطي 

ُ يُ ُجاءُ والرَُّ ُفسي  ُدُ اصتُ ، ُُتلكُالصورةُ ُف  بُ ح ُُهُ نُقلب ُمُ ُوالصوت 
ُكامُ  ُل ُا اُـمُ ـنًا

ُبصددُ  فيُ ُ؛هُ هو
ُويُ ُهُ جُ زعُ 

ُتُ حتَُُّ،هُ يُ ث  ُُعُ وُ طُ ى ُنفس  ُتُ ُهُ ببذل ُُهُ له ُال ُعُ وُ طُ ما
نُمُ 

ُهُ غيُ  ُصادُ فتُ ، ُُسامعُ ُف  ُمُ ُاجلميلةُ ُالصورُ ُورؤيةُ ُبةُ رُ طُ املُ ُالصوات  ُقلب  ُن

حمبَُُّنوعُ ُيدُ رُ املُ 
ُفيُ ُ؛اآلخرةُ ُهلُوالدارُ ُةُ 

ُويُ يُ ث  ها
ُيُ ُ،هاجُ زعُ  ،ُةًُنفسانيَُُّاهبُ لُ قُ لكن

ُدُ ويُ  ُخ  ُُل  ُ فيُ ُالنفسُ ُوحظُ ُالشيطانُ ُنصيب 
ُوتُ زامح  ُها، ُب ُتُ ش  ُاملُ دُ إح ُُك  ُيُ تُ حبَُّى

ُب ُتُ لُ رىُوتُ بالخ ُ.ّباُس 

ُحظُ ُينُ يدُ رُ املُ ُوأكثرُ  مُللمحبَُّهُ أحدُ ُدُ ،ُوي  ُوالتمييزُ ُنُالعلمُ مُ ُهمُناقص 
ُةُ 

ُوليسُج ُوُ  ُوذوًقا ُتييزُ ]ًدا ُوالُي  ُ[امهُوسقيمُ امهصحيحُ ]بيُُ[له لهُُدُ ،

عُ ويُ ُهُ ومُ لُ نُيُ مُ ُعندُ 
ُهُ لُ ذُ 

ُمُ  نُاملحبَُّشيًئا
ُُةُ  ُفيُ ُ؛هُ دُ ج ُالذيُوُ ُنسُ وال ُُوالذوق  ُدُ تُ ش 

منه،ُوالُيُ ُهُ فارُ ن ُ
ُرُ عُ يُإليه،ُوالُيُ صغُ  ُعليه.ُج 

                                                 
بطتُبسكونُالواو،ُقالُاجلوهري:ُُ( أ) ،ُإذاُانقاد»يفُ)س(ُض  ُلهُي ط وع  (.1/3633ُ)الصحاح:ُ«ُوط اع 

ُبتشديدُالواوُمنُالفعلُ ُاملجمع( ُحمققُ)ِ. ع»ُالتعديوضبطها ُيفُاملعنىُبلهُ«طوَّ ُله ُوالُوجه ،

 الرسم،ُواهلُأعلم.

 .«يميز»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 ،ُفيكونُالضميُعائداُإىلُاملحبة.«صحيحهاُوسقيمها»ُيفُ)س(:ُ( ج)

  (أ/747س ) 

 كشف القناع
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ُتأمَُّ)) ُلُ وأنتُإذا ُُت  ُُنُالصَّلةُ مُ ُ-ُالعبادات  ُُوالصيامُ ُواحلج  ُواالعتكاف 

ُ
 
ُُ-ُوالوضوء ُ:املنافاةُ ُنافًياُهلاُغايةُ مُ ُباحةُ املُ ُالصورُ ُشأنُ /رأيت 

- ُ ُمُ ُفاحلج 
ُمُ رُ حُ املُ ُعُ ن 

ُمُ  ُالن فيه ُُِ والوُ ُواملبارشةُ ُاح ُكن
 
ُُء ُوالسباب 

ُإليه،ُوفُ ُالداعيةُ  ُ.(590)قذلكُببعضُ ُهُ جُ ح ُُدُ س 

- ُ ُ ُ،وكذلكُاالعتكاف  ُهن  ُي 
ُ.(591)قنُالصورُ مُ ُاحلَّللُ ُفيهُعنُمبارشةُ 

ُ.(592)قذلكُدونُ ُوالصيامُ  -

ُالصَّلةُ  - ُمُ /ويف
ُعُ ن 

ُُؤمَُّتُ ُأنُ ُاملرأةُ ُت  ُوأنُ (593)الرجال  ُتُ ُ، س 
ُعُ مُ  ُصوت  اُهم

ُبالتسبي ُماُيُ عندُح  ُقُ تُ ُوأنُ ُ،(594)يفُالصَّلةُ ُنوب  ُأُ تُ هم،ُبلُتُ يفُصفُ ُف  ُر ُخَّ

ُ ُصفوف  وج ُُ،(595)قالرجالُ ُعن
ُعُ  ُبيُ مرورُ ُل  ُدُ يُ ُها ُاملُ ُي  ُقاطًعاُصل 

ُ(596ق)هُ لصَّلت ُ ُومُ ، س 
ُبشهوةُ  ُمُ ُها

ُوعندُ اجلمهورُ ُعندُ ُهُ وئُ لوضًَُّلُبط  ،ُ

ُ ُمُ ُالشافعي 
ُللوضًَُّلُبط 

 
ُ. ((ُ(597)قمطلًقاُوء

ُ ُلتُ ُكل  ُُوُ لُ خُ هذا ُوالتعلُ ُالصورُ ُنُمَّلبسةُ مُ ُالعبادات  ُتعلُ ُويصيُ ُ،ّباُق  ُق 

ُ ُباهلُوحدُ لُّكُ ُالقلب  ُفبُ هُ ه ُدَُّ، ُغيُ ُل  ُدينًا واُلُ عُ هلمُوج ُُعُ الذيُرش  ُُالذينُظلموا

ُُالشاهدُ ُحضورُ  ُاملليح  ُعلُعُ ُجةُ هيُ املُ ُبةُ رُ طُ املُ ُ،ُوالصوات  ُش  ُرُ قُ تُ ُةًُبُ ر ُقُ ُ-الصورُ ُق  ُمّب 

ُُ (ُعلُشأنُالصورُيفُالعبادات،ُوبلفظُقريبُمنُهذا،ُوبرتتيبُمشابه679ُالكَّلمُقريباُ)صُُسبق

ابنُالقيمُومقصوده،ُأمُتراهُأ عرضُعنُالولُوأعادُصياغتهُيفُالثاين،ُأمُُهلذا،ُفهلُهذاُمنُفعلُ

ُالصلُالذيُينقلُمنُهوُمنُأفاعيلُالنساخُوالوراقي؟ُقلت:ُيؤيدُ هُاملصنفُالثاينُأوُالثالثُخلو 

ُُ.مرةُأولُذكرهُبعدُالكَّلمُهذاُتكرارُمنُ–وهوُاالستقامةُُ-

  (/ب741)ع  

  (/ب747س ) 
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ُاهلهُ بزعمُ  ُإىل ُوتُ تعاىلُم ُمُ يهُ ن ُدُ ، ُرُ م ُمُ ُ!ضاهُ ن ُأعظمُ وهذا ،ُالدينُ ُتبديلُ ُن
ُ!الشيطانُ ُومتابعةُ 

ُ وس 
ُعُ مُ  ُُت  يُ تُ ُاإلسَّلمُابنُ ُشيخ 

ُ ُ-ُهُ سُاهلُروح ُقدَُُّ-ُةُ يَُّمُ  ي 
ُيُعنُبعضُ كُ 

ُقدُعُ ُهأنَُُّ،امللوكُ  قالُلشيخُرآه
ُمُ  ُُل  ُالسامعُ ُمثل  ُوأُ هذا ُح ُ، ُض  

ُمُ  ُنُالصورُ فيه
ُُاجلميلةُ  ُُبةُ رُ طُ املُ ُوالصوات  ُ»:ُهُ ماُأحض  ُُإنُ ُ،ياُشيخ  فأين ُةُ اجلنَُّكانُهذاُطريق 

َ  النا  طريق   ُ؟!(598)«ا

ُكُ وح ُُ ُمُ زُ ًياُعُ غن مُ ُأنَُُّآخرُ ُىَُلُشخص 
ُعليكُبصحبةُ ُ:،ُفقيلُلهعلُالتوبةُ 

ُالفقرا
 
ُُ؛ء ُيُ فإهنَّ ُحصولُ ُونُ لُ مُ عُ م ُالدنياُوالزهدُ ُاآلخرةُ ُعل ُُ.يف فص 

ُ،همبُ حُ 

ُيُ  ُفصاروا عُ تُ س 
ُالسامعُهُ ونُ لُ مُ  ُتُ ُ،يف ُإليههُ تُ ن ُتُ ُالتوبةُ ُكادُ وال ُعليه،ُهُ زامح  ُلتُ ُ؛ي م

 ُ ُُكُ فرت  ُ!«يَ  د  ي تائًبا وَ أ  مر  ع   أنا كنت  »مُوقال:ُهُ تُ بُ حُ ص 

 :الوجه الثاني 

ُُأنَُّ ُُالتطريب  ُُلهيةُ املُ ُباآلالت  ب هُ الذيُُيفُالسامعُ ُمُ رَُّحم 
ـ 
ُهُ ورسولُ تعاىلُُاهل ُي 

ُوسلم ُفكيفُيكونُ القرآنُ ُوهوُسامعُ ُ،صلُاهلُعليه ُالذيُُيفُالسامعُ ُةًُبُ رُ قُ ُ،

ُملُيُ  ُُ؟!هُ أهلُ ُوذمَُّ/هُ بلُذمَُُّ،هُ عُ رش  

ُيُ  ُوهل ُص  ُعقلُ ُح  ُفطرةُ ُيف ُيُ ُعندُ ُمذمومُ ُ:أو ُاهل ُمذممُ ض  ُ؛آخرُ ُومُ إىل

ُفيُ  ؤُ ُ!]مدوًحاُاملجموعُ ُيُ ص  ُر  ُُي ُوهل ُيُ ُمكروهُ ُمبغوض  ُمبغوضُ ُمُ ض  ُإىل
ُرُ حمبوًباُمُ ُ[فصارُاملجموعُ ُ؛مكروهُ 

ُ!ايُ ض 

، الظاهرة   الكبائر   ن آفات  ِ   أعظم   ها التي ف السمع  ونحو   فهذه اآلفات  

 .واهلل الستعان  

                                                 
 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ(ب)ُُسقطُمن:ُ)س(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ( أ)

  (أ/744س ) 

 اتلطريب باآلالت

 

وجوه كراهة الرمحن 
 لسماعهم وحمبة الشيطان هل
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 الثالث:  /الوجه 

ُاملُ وغيُ ُبالشموعُ ُانُ النيُإيقادُ ُكثرةُ  ُفرُ ها، ُُق  ُعنُُعُ ط ُاالقُ،للقلوب  هلا

 ُ مج 
ُيَُّعُ 
ُرَُّلفُ ُىُلوُكانُيفُالصَّلةُ ،ُحتَُّتعاىلُهاُعلُاهلت  ُُق  ُُالقلب  ُ.هُ تُ تَُّوش 

  :الوجه الرابع 

ُُيفُاملطاعمُ ُعُ التنوُ  ُمموشواملُواملشارب  ُُات  وليسُُ،هاأنواعُ ُعلُاختَّلف 

ُُهذاُشأنُ  ُُأرباب  ُُهوُشأنُ ُإنام،ُوالعبادات  ُُأصحاب  ُ.الشهوات 

 اخلامس: الوجه  

ُيُ  ُهُ نُ قارُ ما
ُُوالتكّس  ُُقصُ نُالرَُّمُ  ُالذيُهوُُ،والتخنيث  ُُمةُ يش 

 
وقدُُ،النساء

ُُنُ عُ لُ  ُيُ هُ تشبُ املُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُاهلُرسول 
ُُنُالرجالُ مُ 

 
ُ.(599ق)بالنساء

 ُالسادس: الوجه

ُيُ  ُهُ نُ قارُ ما
ُمُ  ُُاللهوُ ُنُآالت  ُثُ ُ،واملعازف  ُبُ وقد ُُت  ُأنَُُّالبخاري ُُيفُصحيح 

ُ ُُالنبيَّ ُاهل ُصل ُوسلمتعاىل ُُعليه  ِا اَل   ه  ذ   ه  ف   ون  ك  ي  »قال:
 ت  س  ي   م  و  ق   ة 

 ون  ل  ح 

ُعُ فجُ  .(600ق)«ف  از  ع  ال  و   ير  ر  احل  و   ر  م  ال   ُُل  ُُاستحَّلل  ُاستحَّللُ ُبمنزلةُ ُاملعازف 

ُ.ريرُ احل ُُسُ بُ ولُ ُاخلمرُ 

ُُ:والعازف   نُالشبَُّمُ ُ:هاكلُ ُاللهوُ ُآالت 
ُ،ورُ بُ ن والطُ ُ،ابةُ 

ُها.ونحوُ ُ،والعودُ 

                                                 
ُُ( أ) ُاملجمع(: ُحمققُ)ِ. ُوقرأها ُعليه، ُالُغبار ُمتجه ُوهو ُو)س(، ُيفُ)ع( ُثمُ«املسمومات»كذا ،

ُ ُإىل: ُ«املسموعات»صوّبا ُما ُوالصواب ُعريض، ُنظر ُوتصويبه ُقراءته ُويف ُيفُ، ُظاهر هو

 النسختي،ُواهلُأعلم.

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( ب)

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( ج)

  (أ/748)ع  
 إيقاد الشموع

 

 تنوع 
 املطاعم واملشارب

 

 الرقص واتلخنيث

 

 آالت اللهو واملعازف

 صحيح

 ابلخاري
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  :السابع 

ُيُ  ُهُ نُ قارُ ما
ُعُ مُ  ُن ُرش 

 
ُُاء

 
ُُالسوء ُلُ وخ 

 
ُُطاء ُيُ ُ،الرش  ،ُةُ الصَّلُونُ عُ ضيُ الذين

ُُونُ عُ ب ُتَُّويُ  ُالشَّ ُ.هوات 

ُامليدانُ ُرسانُ وفُ ُهذهُالسلعةُ ُبونُ فزُ  ُُ:هذا ليسُيفُُ،وباطولُ ُالُ طَُّبُ ُكل 

ُبلُوالُمعرفتُ هُ للقائُ ُواالستعدادُ ُهُ وخشيتُ ُتعاىلُاهلُةُ حمبَُُّهُ قلب ُ ،ُهُ ين ُدُ ُومعرفةُ ُهُ ،

ُزُ  ُُ:هُ رسانُ وفُ ُهُ بونُ بل ُُكل  ُُعاشق  ُوومعشوق  ن، ُهُ قلبُ ُم 
ُمُ هائُ 

ُأوديةُ  ُاللهوُ ُيف

ُ علُحمبَُُّعاكفةُ ُهُ تُ ـمَُّـوهُ ُ،/واللعب 
ُُةُ  ُ.واملليحةُ ُاملليح 

 الثامن :ُ

ُهُ نُ قارُ ماُيُ 
ُمُ  ُاملختلفةُ ُالنفوسُ ُنُحركات  رُ كُ ن املُ ُ،ُوالصوات 

ُةُ  ُ،ُواحلركات 
مُ التيُالُيُ ُ،العظيمةُ 

مُ كامُالُيُ ُ،هاُالتامُ موجب ُُقيامُ ُهاُبعدُ عُ فُ هاُودُ دُ رُ ُنُ كُ 
ُعُ فُ دُ ُنُ كُ 

ُ ُ.هُ يُأسباب ُعاط ُتُ ُبعدُ ُعنُالنفسُ ُرُ كُ الس 

 التاسع :ُ

ُضادٌُّهُمُ أنَُّ
ُن تُ ُالصَّلةُ ُفإنَُُّ؛تعاىلُاهلُرُ وذكُالصَّلةُ ُملقصودُ 

 
ُهىُعنُالفحشاء

ُُيأمرُ ُ،ُوالسامعُ نكرُ واملُ 
 
نُأُ ُ،نكرُ واملُ ُبالفحشاء ،ُأعلمُ ُهُ فقلبُ ُهُ ذلكُبلسان ُُرُ كُ نُ وم 

ُ ُونُ مُ لُ عُ يُ ُهذاُالسامعُ ُوأهل 
ُمُ  ُمُمُ هُ نُنفوس 

 
وهلذاُُ؛هُ ونُ مُ لُ عُ ماُيُ ُنكرُ واملُ ُنُالفحشاء

ُتُ يُ  ُُمُ قاض  ُكل  ُامُ ُأحدُ ُن ُُلفواحشُ ن ُهُ استعدادُ ُبحسب  ُتُ فيُ ، ُبعضُ ُمُ قاض  ُن

ُُصحبةُ ُهؤالء ُ ُ،الصورُ ُسانُ احلُ ُالحداث  ُومشاهدت  ُ م ُومعارشت  ُ]م، ُوتتلئ 

                                                 
 .«الصلوات»يفُ)س(:ُُ( أ)

،ُولكنيُملُأقفُ«فاروق»منُصيغُاملبالغةُكـُ«فاعول»وزنُوُ،ُواملثبتُمنُ)س(،«وباطوَل»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 إالُعندُاملصنفُوشيخهُابنُتيمية.«ُبطل»علُهذاُاالشتقاقُمنُ

  (/ب744س ) 

 عرشاء السوء

 

 حراكت انلفوس

 الفحشاء واملنكر
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 ُ قلوّب 
ُمُ  ُعُ ُ[نم ُوتألُ هُ قُ ش  ُ ويُ ُ،مهُ هُ ـم ُب 

ُ/هملُ ط  ُالفجورُ ُةُ فَُّبالعُ ُإبليس  ُ،ّبمُعن

ُُرُ فُ وقدُظُ  ُلُ عُ هُقدُج ُفإنَُُّ:مُبكثيُ مُّبهُ نُفجورُ إليهُمُ ُمنهمُبامُهوُأحب  ُهمُتاثيل 

ُوالقلُبيُ  ُ!مبقلوّب  ُُونُ فُ اهل،ُفهمُهلاُعاكُ ُوبيُ ُب 

ُ ُقُ ُالفجورُ ُوصاحب  ُقد ُالذي ُ ُوفرغُ ُهُ ُشهوتُ ض  ُي  ُومل ُعُ قلبه تلكُُل 

ُ.منهمُحااًلُُأحسنُ ُ-ُاهلُوبيُ ُهُ قلب ُُبيُ ُثااًلُمُ ـت ُُالصورةُ 

ُُ ُ،ُوليهذهُاللطيفةُ ُاللبيب  ُلُ قُ إىلُمُ ُعُ تضَّ ُُب  ُومُ ُالقلوب  ُِص  
هاُف 

ُبُ ثُ يُ ُأنُ  ُ،ُويُ هُ علُدين ُُهُ قلبُ ُت  ُ!هُ علُطاعت ُُهُ فُ ِص  

ُبُ وقدُثُ  ُقال:ُصلُاهلُعليهُوسلمُأنَُُّعنُالنبي ُُيفُالصحيح ُُت   ان  ن  ي  الع  »ه

، ش   ا ال  اه  ن  ز   و  ين  ز  ت   ل  ج  الرِ ، و  ش  ط  ا الب  اه  ن  ز   و  ين  ز  ت   د  ي  ال  ، و  ر  ظ  ا النا امه   ن  ز  و   ان  ي  ن  ز  ت  

 ذ   ق  ِد ص  ي   ج  ر  ف  ال  ي، و  ه  ت  ش  ي  ى و  نا م  ت  ي   ب  ل  ق  ال  و  
«ه  ب  ِذ ك  ي   و  أ   ك  ل 

ُعُ فجُ ُ.(601) ُُل 
ُكُ ل  ُ/ل 

ُمُ ُعضوُ 
 
ُُىنًُزُ ُنُهذهُالعضاء ُرَُّقُ تُ ،ُفكيفُيُ هُ يص  ُ؟!العيُ ُىنُ بزُ ُتعاىلُإىلُاهلُب 

ُرُ ظُ نُ أناُالُأُ ُ:اظر  قال النا  وإن  
ُ.بةُ بلُلعُ ُ،لشهوةُ 

ُُله: قيل

ُُمُ فلُ  - ُغُ ب ُُكُ رُ مُ وأُ ُرُ ظُ عنُالنَُّاهل ُكُ اهن  ُ؟!البِص ُُض 

ُُله: قيلو - ُُأماُماُدامت  علُُباعُ موجوًدا،ُوالطُ ُ،ُوالشيطانُ ةًُحيَُُّالنفس 

ُُ؛حاهلا ُ!فكَّلَّ

                                                 
 .«وليِصخ»يفُ)س(:ُُ)ج(ُُُ«.وتيلُقلوّبمُإىل»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 .«طاعاته»يفُ)س(:ُُ)د(ُُ.«القلب»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (/ب748)ع  

  (أ/744س ) 

 دبر!ت

 

 متفق عليه بنحوه

 قول انلاظر:
 أنا ال أنظر لشهوة
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ُُوقيل له: - ُُ،منكُبأحكامُهذاُالنظرُ ُأعلمُ ُالرشعُ ُصاحب  ُُحيث  :ُيقول 

«ىر  خ  اَل   ك  ل   ت  س  ي  ل  ، و  ىل  و  اَل   ك   ل  م  نا إ  ف   ؛ة  ر  ظ  النا  ة  ر  ظ  النا  ع  ـب  ت  ت   َ  »
(602).ُ

ُتُ مُ ُ:ُاليشءُ له قيلو - ُفإنَُُّ-إىلُاملفسدةُ ُ،ُأوُداعيةًُمفسدةًُُهُ ىُكانُيفُنفس 

ُُالشارعُ  ُ.ومحيةًُُوشفقةًُُمنهُوصيانةًُُةًُمُ كُ حُ ُ؛مطلًقاُهُ مُ رُ ي 

ُهُ ُوقيل له: - ُقد ُلُ كم ُكُمُ قبلُ ُك  ُالظنُ ُنُهالك  هُأنَُُّنَُّظُ ُ!الفاسدُ ُّبذا

ُرُ ظُ ن يُ 
ُكامُقيل:ُ،احلّسةُ ُيفُأعظمُ ُهُ نظرُ ُهُ عُ قُ وُ فأُ ُ؛بةًُعُ 

ـر  ط   ة  ياـن  ال   ب  ل ـج  ي ذ  ا الاـن  أ  و   ُه  ف 

ُ

ن  ف  ُ**  ق  ال  و   ب  ال ـط  ال   م 
ُ(603)ل  اتـ الق   يـل  ت 

ُ
ُ:[وقالُآخرُ ]

 َ   ك  ف  ر  ط   ت  ل  س  َ  ى أ  ت  ِ   ت  ن  ك  و  
ــل  ق  ل  ُ**ًُداائ  ــا أ  و  ي   ك  ب  ــب  ع  ت  ًِ ــال  ك  ت  ُر  اظ  ن 

ُ َ  ذ  الاـ ت  ي  أ  َ   ـك   ي  ـأ   ه  ل  ـ ت  ن   َ  اد  ق 

 

 ي  ل  ع  ُ**
 ع  ب   ن   ع  َ  و   ه 

ـ ت  ن  أ   ه  ض  ر  اب  ص 
(604) 

 
[ُ ُ:[نُقصيدةُ وَلُمُ ُ:قلت 

ِ  ي    ر  ا 
 ح  اللا  ام  ه  س  ل   ًَّل س 

ـت  جم    ظ  ُاًد ه 

ُ

 ر   ت  م  ب   يل  ت  ق  ال   ت  ن  أ  ُ**
ـ ت  َّل  ي ف  ِ  ُب  ص 

ُ  م  ف   اء  ف  الِش  اد  ت  ر  ت   ك  ف  ر  ط   ت  ل  س  َ  أ  

 

َا  ولك  س  َ   اف  و  ُ** َ  إ   
 (605)ب  ط ـد الع  ائ 

 
ُوالسيَُّ ُُ،ُفإنَُّورياضةُ ُولطافةُ ُةُ قَُّالتيُفيهاُرُ ُامُالنفوس  ُوالصورةُ ُالصوت 

ُطُ احل ُُيفُيابسُ ُارُ نُالنَّتأثًياُفيهاُمُ ُأسعُ  ُ،ُحتَُّب  ُوَُّقُ تُ اُلتُ ىُإهنَّ ُ.بذلكُأحياًناُت 

                                                 
 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

ُاكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوُ( ب) ُالفوائدُ)الوزنُيتمله،ُوملُأقفُعليهُإالُعند (،6/673ُملصنفُهناُويفُبدائع

ُاملنازلُوالديارُ)ص ُإليهُأسامةُبنُمنقذُيف  .«اجتلب»مصادرُالتخريج:ُُ(.ُويف11وسبقه

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( ج)

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( د)

 املتنيب/ اكمل

 

 طويل

 

 ابن القيم/بسيط

 

 ضعيف
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ُرُ   ُوّبذا
همُفيامُعُ قُ وُ أُ ُأنُ ُبعدُ /بالُ هُملُيُ فإنَُُّ،نُهذهُالطائفةُ مُ /الشيطانُ ُيض 

ُفُ يُ 
ُ ُدُ س  ُمُأُ هُ مُوأبصارُ هُ مُوأسامعُ قلوّب  ُُيُ الَّ ُُالموالُ ُمُبجمعُ هُ لُ غُ ش  ُاجلاهُ ُوطلب 

ُ ُالمورُ ُهُ فتنت ُُنمُ ُمُبذلكُأعظمُ هُ أحدُ ُفتنةُ ُفإنَُُّ؛والواليات  ُُفإنَُُّ؛ّبذه ُجنس 

ُُالمورُ هذهُ ُوأمَُّ،ُتعاىلُاهلُّباُعلُطاعةُ ُستعانُ وقدُيُ ُ،مباح  ُغُ اُماُش  ُهؤالءبهُُل 

ُ ُُفاسدُ ُينُ هُدُ مُفإنَُّهُ نفوس  ُُمنهيٌّ ولوُملُيكنُيفُُهُ علُمنفعت ُُراجحةُ ُهُ تُ عنه،ُمضَّ

ُالسامعُ  ُإالُتُ ُنُاملفسدةُ مُ ُهذا ُُالرجالُ ُهُ بُ ش 
 
ُإنامُيفُالصلُ ُناءُ الغُ ُفإنَُُّ؛بالنساء

ج ُ
ُعُ  ُُل 

 
ُوللنساء ُرش  ُك، ُيفُالعراسُ ُعُ ذلكُما ُرش  ُُ،والعيادُ ُمنه ُُعُ إنام

 
ُللنساء

ُيُالسنانُ احلديث ُُدانُ لُ والوُ ُواجلواريُالصغارُ  ُتُ ، ُفإذا ُُمّبُهُ بَُّش  كانُُالرجل 

ُ ُُنُ عُ وقدُلُ ُ،ًثانَّخم  ُيُ ث ُنَّاملخُعليهُوسلمتعاىلُصلُاهلُُاهلُرسول 
،ُ(606ق)نُالرجالُ مُ 

 ُ ُي  ن ُم  ُوكذلك  
ُالسامعُ ُهُ ونُ ض  ُالشاهدُ مُ ُيف ُُ،ن ُالتخنيث  ُمن ماُُبقدرُ ُفيهم

ُتُ  هُ بَُّش 
ُُنُأمرُ واُبهُمُ 

 
ُنُذلكُالتَُّمُمُ هُ نصيب ُُبقدرُ ُنُاللعنةُ ،ُوعليهمُمُ النساء بُ ش 

ُ.هُ 

ُأُ ُ ُُرُ مُ وقد ُوسلمُالنبي  ُعليه ُاهل ُبإخراُصل وقال:ُُ،مهُ يُ فُ ونُ ُيُ ث ُخنَّاملُ ُج 

  م  وه  ج  ر  خ  أ  »
 ي  ب   ن  ِ 

«م  ك  وت 
ُيُ ُ!(607ق) ن ُبم  ُرُ قُ فكيف ُويُ ّب  ُويُ مُ ظُ عُ م ُهُ قلبُ ُدُ بَُّعُ تُ هم

ُ مّب  ُ ُوي  ُلُ عُ ، ُطواغيت  ُح ُُبالباطلُ ُونُ مُ ظَُّعُ يُ ُهم ُرُ مُ وأُ ُهُ ورسولُ ُاهل ُهُ مُ رَُّالذي

ُُ؟!موإذالهلُ ُهُ أهلُ ُبعقوبةُ 

ُُُُإماُأنُيكونُمنُجنسُاملذكورُقبله.ُوإماُأنُيكونُنحو:ُلوُملُيكنحمذوف،ُوتقديرهُ«ُلو»جواب

ُفيهُإالُكذاُوكذاُلكفى!

                                                 

 (.3/130،ُواملثبتُكامُيفُاالستقامةُ)«بجميع»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( أ)

تبُحتتها:ُ«ُّبن»يفُ)ع(:ُُ( ب)  ُُ.كامُيفُ)س(ُ«ّبم»وك 

 «.هلم»يفُ)ع(:ُُ( ج)

  (أ/745)ع  
  (/ب744س ) 

 ابلخاري

 ابلخاري
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ُإالُمضادَُّ ُُ!هُ هلُيفُأمرُ ُةُ وهلُهذا ُوسلم: ُقالُصلُاهلُعليه ن  »وقد  ِ 

  د  ح   ون  د   ه  ت  اع  ف  ش   ت  ال  ح  
 د  ح   ن  ِ 

 ر  ِ   أ  ف   اهلل   ادا ض   د  ق  اهلل ف   ود 
فإذاُكانُهذاُُ،(608)«ه 

نُيُ ُبالكَّلمُ ُيفُالشفاعةُ  تُ املُ ُمُ ظُ عُ فكيفُبم  ع 
اهلُويُ ُحلدودُ ُينُ دُ 

ُعلهمُين عُ 

 ُ ُهُ لُ عُ ذلكُوي 
ُفإنَُُّ!الفواحشُ ُنُجنسُ هوُمُ ُبامُامُإذاُكانُالتعظيمُ السيَُُّ،ينًادُ 

ُيُ  ن ُانيُ القُ ُمُ ظُ عُ م 
ُغن املُ ُت  ُ ُيُ غن واملُ ُيات  ُعُ وي  ُنوعُ ُل  ماُُلجلُ ُوعزُ ُاسةُ يرُهلم

ُيُ  ُمُ تُ س 
ُنُالغُ مُ ُبهُمنهنَُّ/عُ ت 

 
ُرَُّعُ فقدُتُ ُ-هُ وغيُ ُناء ُض 

ُمُ  ُُهُ اهلُومقت ُُنُغضب  ُلُ وس  ُب 

ُ!عظيمُ ُعنهُإىلُأمرُ ُهُ نعمُ 

ُوهلُكمُزالُ  ُفامُرُ ُاهل ُمُ عُ نُ نُأُ عمَُُّنعمةُ ُؤالءّبُت  ُعليه ُحقَّ ها،ُت ُرعايُ ُعاها

ُش ُالنَُّدُ هُ اوقد ُيُ مُ ُاس  ُذلكُما ُطُ ن ُهُ وصفُ ُول  ُامتألت  ُوما ُمُ ُدارُ ُ، ُأصوات  ُن

ُ ُهؤالء ُوأحلاهن  ُوأصوات  ُورُ هُ معازف ُُم ُقُ عُ وأُ ُإالُهمجُ هُ م ُب 
ُمُ  ُحزنُ ذلك ُن

مُماُالُيُ هُ املصائبُبساحت ُُهمُوحلولُ ونكبت ُ/هاأهلُ 
ُنُغيُ مُ ُورُ ّسيُبذلكُالفُ 

ُ
 
ُُ،إبطاء ُئُ ب ُن ُيُ ُالوجودُ ُلُ وس  ُُ،هُ عنُحوادث ُُك  نُاعُ ُوالعاقل  ُ تُ م   .هُ بغيُ ُب 

  :الوجه العاشر 

ُُعُ رفُأنَُّ ُمكروهُ ُاملرشوعُ ُبالذكرُ ُالصوات  ُُإال، ُُحيث  ُالسنَُّجاءت  ،ُةُ به

ُ:ةُ والتلبيُذانُ كال

                                                 
،ُ«املتعدين»إىل:ُُ«ستقامةاال»(،ُوصوّباُحمقق3/163ُكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوكذاُيفُاالستقامةُ)ُ( أ)

 (.629ُهوُالصواب،ُوانظر:ُحاشيةُص)ُ«االستقامة»وماُيفُالنسختيُوأصل

 (،ُواملثبتُمنُ)س(.3/163،ُوكذاُيفُاالستقامةُ)«بحدود»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 (.3/163،ُواملثبتُكامُيفُ)ع(ُواالستقامةُ)«يف»يفُ)س(:ُُ( ج)

،ُوماُيفُ«ملا»إىل:ُُ«االستقامة»(،ُوصوّباُحمقق3/163ُكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوكذاُيفُاالستقامةُ)ُ( د)

 هوُالصواب،ُواهلُأعلم.ُ«االستقامة»النسختيُوأصل

  (/ب745)ع  

  (أ/740س ) 

 رفع الصوت باذلكر

 صحيح

 أدلة ذلك
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 ُ ُعنُأيبُمُ ُويفُالصحيح  عليهُُتعاىلصلُاهلُُاهلُمعُرسولُ ُانَّىُقال:ُكُ وس 

ُعُ نَّفكُ ُ،يفُسفرُ ُوسلم ُإذا ُارتُ لُ ا ُعُ فُ ونا ُبالتكبيُ أصواتُ ُت  ُاهلُصلُفقالُ؛نا

َ   ،اس  ا النا ي   ا أ  ي  »:ُعليهُوسلم  ما ص  أ   ون  ع  د   ت  َ   م  ك  نا إ  ف   ؛م  ك  س  ف  ن   أ  ّل  وا ع  ع  ب  ا

 س   ون  ع  د  ت   إنمو   ،ًباائ   غ  َ  و  
 الا  نا إ   ،يًبار  يًعا ق  م 

 ح   أ  ىل  إ   ب  ر  ق  أ   ه  ون  ع  د  ي ت  ذ 
 م  ك  د 

ُُ.(609)«ه  ت  ل  اح  َ   ق  ن  ع   ن  ِ  

 ُُوقال،ُ﴾ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ﴿تعاىل:ُاهلُوقدُقال

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿:ُتعاىلاهلُ

ُُ.﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿تعاىل:ُاهلُ،ُوقالُ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

  ُُُوقالُاحلسن ُُعُ فُ رُ :ُ»البِصي  ُبالدُ ُالصوت 
 
 ُ.(610)«بدعةُ ُعاء

 ُ هُ وغيُ ُأمحدُ ُعليهُاإلمامُ ُونصَّ
(611).ُ

  ُُيُ وقالُق ابعُ ُبنُ ُس 
ُكانواُيُ »:ُ-ُيُ ابعُ التَُُّنُكبارُ مُ ُ-ُ(612)تدُ  تُ س 

ُُونُ بُ حُ  ُخفض 

ُ ُ.(613)«القتالُ ُوعندُ ُ،اجلنائزُ ُوعندُ ُ،الذكرُ ُعندُ ُ:الصوت 

ُلُ طُ تُ ُةُ الثَّلثُوهذهُاملواطنُ  ُُب  ُ:الشديدةُ ُاحلركةُ ُفيهاُالنفوس 

ُ ُُوالدُ ُالذكرُ ُعند
 
ـمُ ـل ُُ؛عاء

وحمبَُّ/نُاحلَّلوةُ اُفيهُمُ 
اهلُودُ ُذكرُ ُةُ 

 .هُ عائُ 

ُ ُُُباحلزنُ ُاجلنائزُ ُوعند
 
 .والبكاء

ُ ُُُالقتالُ ُوعند واحل ُُبالغضب 
يَُّمُ 

 .ةُ 

ُومُ  َّ ُُرفعُ ُةُ ض  ضًراُحمًضاُُ،ُبلُقدُيكونُ هُ نُمنفعت ُمُ ُبذلكُأعظمُ ُالصوت 

ُُوإنُ  ُتُ ُكانتُالنفس  ُ.بهُيفُ تُ ش 

                                                 
 .«تشفى»يفُ)ع(:ُُ(ب)ُُ،ُولعلهُتصحيف.«بالعصب»يفُ)ع(:ُُ( أ)

  (/ب740س ) 

 أدلة ذلك
 من السنة 

 

 

 من الكتاب

 

 من آثار السلف

 

 مواطن حركة 
 انلفوس الشديدة 

 

  [33]األعراف: 

  [443]األعراف:  

  [4]مريم: 

 متفق عليه
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َُّوتُ  ُُأُ ب  ُمُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُالنبي  ُُعُ فُ رُ وهيُالتيُتُ ُ،(614)ةُ قُ ال ُنُالصَّ اُصوت 

ُتُ ُيةُ غن فكيفُباملُ ُ،يبةُ باملص ُُعُ فُ رُ التي صوت 
ُبالغُ  ُا

 
ُوأمَُُّ؟!ناء ُالقتال  فيهُُةُ فالسنَُّا

ُ ُُأيًضاُخفض  ُ.الصوت 

ُالدَُّ ُهذه ُوأما بادب 
ُُ ُُوالبواق  ُُوالطبول  فإهنَّ

ُملُتكنُعلُعهدُ  ُُا
 
ُاخللفاء

الرَُّ
ُوالُمُ ينُ اشدُ  ُهمُمُ نُبعدُ ،

 
ُثُ دُ ح ُُإناموُ،يُ املسلمُ ُنُأمراء ُت 

ُبعضُ ُنُجهةُ مُ 

ُُملوكُ  ُأهلُ مُ ُاملرشق  ُُن ُوانتُ فارس  ،ُ ُرش   ُالرضُ ُت  ُامللوكُ ـلُ داوُ وتُ ُيف ُ،ها

ُرُ حتَُّ ُالصغيُ ُابى ُغيُ ُالكبيُ ُمُ رُ وهُ ُفيها ُيعرفون نُُونُ رُ كُ ن ذلكُويُ ُال ُم  عل

ن يُ 
ُ.هُ رُ كُ 

ُُمُ عُ زُ ويُ  ُمُ ُأنَُُّالُ اجلهَُُّبعض  ُهذا وليسُُ![انُ عفَُُّ]بنُ ُعثامنُ /نُإحداث 

نبلُوالُُ،كذلكُمرُ ال ُمُ نُبعدُ مُ ُلُ عُ ف ُُم  ُه
 
ُونُاخللفاء نُمُ ُةُ المَُُّهُ تُ ثُ رُ وُ ُإنام،

ُُ؛دٌُّالعاجم،ُوملُيكنُمنهُبُ   نا ذ  خ  أ  ت  ل  »صلُاهلُعليهُوسلم:ُُحتقيًقاُلقولُالنبي 

 ِا أ  
ُُ.«، وذَاًعا بذَاع  ا شًبا بشب  ه  ل  ب  ق   م  ِ  اَل   ه[أخذا ِ]ي ت  ُفارس  ُقالوا:

 َ  ؤ  ه   إَ اس  النا  ن  ِ  و  »قال:ُُ؟ومُ والر
ُُ!(615)«ء 

ُ

ُُب داب:ُالطبلدبدبُالرجلُإذاُجلب،ُودردبُإذاُضبُبالطب»:ُقالُابنُمنظور:ُالدبادب «ُل.ُوالدَّ

ُُ(.3/176لسانُالعرب:ُ)

                                                 
 «.الدقادق:ُ»(3/163«ُ)االستقامة»ويفُكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُُ( أ)

ُ.«مثلُذلك»)ع(:ُيفُُ(د)ُُ)س(.ُ:خلتُمنهاُ(ج)ُ.«الرشق»يفُ)ع(:ُُ( ب)

)رشحهُُ«بامُأخذ»:ُ[منُصحيحُالبخاري]كذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُقالُابنُبطال:ُويفُروايةُالصيلُُ(ه)

(ُوغيه.ُوقرأهاُحمققُ)ِ.ُاملجمع(ُخطأ37/29ُ(.ُقلت:ُوهيُعندُأمحدُ)39/122للبخاريُ

 ىُورساًمُولفًظا.وهذهُغيُتلكُمعنًُ«!ُمأخذ»أوُعمًدا:ُ

  (أ/774)ع  

زعمهم أن هذا من 
 !إحداث عثمان

 

 متفق عليه

 بنحوه ابلخاري



 

 183 
 (ةالسادسة عشر)الشبهة  مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن

ن   ن  سن   نا ب  ك  ت   ل  »وكامُيفُاحلديثُاآلخر:ُ  ،ة  ذا ق  ال  ب   ة  ذا الق   و  ذ  ح   م  ك  ل  ب  ق   ان  ك   ِ 

ُُ.«وه  م  ت  ل  خ  د  ل   ب  ض   ر  ح  وا ج  ل  خ  د   و  ى ل  تا ح   ُرسول  ُيا ُاليهودُ ُ،اهلُقالوا:

ن  ف  »ى؟ُقال:ُصارُ والنَّ ُُواحلديثانُ ُ!(616)«م  ُ.يفُالصحيح 

ُفأُ  ُ خ  ُالبُ أنَُُّب  ُال ُُيكونُ ُأنُ ُنمُ ُدَُّه مَُّيف
ُيُ مُ ُةُ  ُتُ ن ُهُ بَُّش 

ىُصارُ والنَُُّباليهودُ 

ُوبفارُ  ُُوظهورُ ُ،ومُ والرُ ُس  ُالشَّ بُ هذا
ُيفُالطوائُ ُهُ  ُرُ نُعُ مُ ُهُ فُ رُ عُ يُ ُإنامُف  ُُف  ُاحلقَّ

ُ ُرُ ،ُوعُ هُ دَُّوض  ُُف  ُوطابُ ُ،والواقعُ ُالواجب  ماُعليهُُبيُ ُنُ هذاُوهذا،ُووازُ ُبيُ /ق 

ُالنَّ ُُوبيُ ُ،اليومُ ُاس  ُُماُكانُعليهُالسلف  ُ.الصالح 

ُُفإذاُكانُرفعُ  ُُيفُمواطنُ ُالصوت  ُوالدُ ُبالذكرُ ُالعبادات 
 
ب هُ ذيُالُعاء

ـ 
ُاهلُي 

ُتقرَُّالُيُ ُمكروهةًُُبدعةًُُضاهُ رُ ويُ  ُهُ رفعُ ُفكيفُيكونُ ُ-ُّباُإىلُاهلُب 
ُبالغُ 

 
الذيُُناء

ُقرآنُ  ُُوطاعةًُُةًُبُ رُ قُ ُالشيطانُ ُهو ُسامَّ ُالنبي ُوقد ُوسلمُه ُعليه ُاهل صوًتاُُصل

ُ ُ؟!ىُعنهوهن  ُُفاجًراُأمحق 

  :الوجه احلادي عشر 

ُيُ أ ُرُ مُ أُ نه
ُبعُ  ُش  ُويُ اهل ُهُ هُ رُ الذيُكُ ُرُ الصوُق  هُ ن ،

ُُةُ فَُّىُعنُالعُ  ُالبِص ُُوغض 

ُأُ  ُُنُ يتضمَُُّناءُ الغُ ُفإنَُُّ:بهُاهل ُرُ مُ الذي ُُالتحريض  ُالفسق  ُوذُ عل ُحماسنُ ُرُ كُ ،

ُ ُوذُ ووصفُ ُاملعشوق  ُُرُ كُ ها، ُُهُ وصال ُُطيب  ُغُ هُ هجرُ ُوعذاب  ُولو ُاملُ نَّ، يُغن ى

ُُ،ةُ فَُّالعُ ُبأشعارُ  ُمُ ُوالتخويف  ُاُنُعذاب  ُُيفُالعملُ ُهل،ُوالرتغيب  ُمُ ،ُوذُ الصالح 

ُُ-الفواحش ُتُ الس  ُُهُ جُ مُ س   
َُّوتُ ُوهُ قلُ ثُ واستُ ُونُ احلاض  ُبهُمُ ب  ُمبتدُ ُ:قالواووا ُعُ هذا

ُ ُالغُ ُةُ لسنَُّخمالف 
 
ُُ.ناء ُالفُ ُةُ لسنَُّونعمُهوُخمالف  ُسَّ

ُ!اق 

                                                 
 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 «.ورسوله»بعدهاُيفُ)ع(:ُُ( ب)

  (أ/743س ) 

 مجاع األمر

 

 عشق الصور
 واتلحريض ىلع الفسق

 

 متفق عليه
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  :الوجه الثاني عشر 

ُنُ هُيتضمَُّأنَُّ
ُهوُمعلومُ ُوعنُالصَّلةُ ُتعاىلُاهلُرُ كُ عنُذُ ُنُالصدُ مُ  نُمُ ُما

ُُفإنَُُّ؛هُ شأن ُ ُالُيُ ُهُ رسان ُوفُ ُهُ بون ُزُ ُغالب  ُونُ لُ ص  نُصلَّ ُإذاُنُالذينهُمُ ُمنهمُفإنَُّ،ُوم 

ُُ،﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ /ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ نُص  ُوم  ُلَّ

ُ ُهل ُُصَّلةُ ُهُ صَّلتُ ُفإنَُّمنهم رُ خ 
ةُ يَُّجُ 

ُ ُُُخالية ُمُ ُناهُ رُ كُ ُذُ عامَّ ُذوق  ُالصَّلةُ ُن

ُانِصفُ ُواهُ قُ ُلنَُُّ؛هاقُ اُوحقائُ هومواجيدُ  ُُت  ُمنهُهُ ،ُوصارُرشبُ السامعُ ُإىلُذوق 

ُ فيه،ُُهُ دُ ج ُووُ  ج ُوالوُ ُالذوقانُ ُعُ مُ تُ والُي 
ُُتانُ الواحلُدانُ  ُ!أبًداُواحدُ ُيفُقلب 

ُ:قيلكامُُبلُالمرُ 

ت    َ ا ةً  س  ق  ِ ــش  ت   ِ   
س  ِرًبـا و  غ   ُِ

ُ

تاان  ُ** ق   ب ني    ش  ِ ــش   ِ   ِ ـِرب  و  ُ(617ق)غ 

ُ
ُأُ ُمُ لُ عُ يُ وم،ُهُ وصفُ ُدَُّعُ تُ اُملُنُ أنَُُّمُ لُ عُ واهلُيُ  ُ!مُكذلكهنَّ

ُعُ ُمفاسدُ ُنُجنسُ مُ ُالسامعُ ُفمفاسدُ ُ: ُش  ُوهيُأكثرُ ُ،الصورُ ُق 

ُ ُنُأنُ مُ  ُي  ُيُ ُإناموُ،دُ عُ ال/هاِص   ُدُ هُ ش  ُُهاُالقلب  ُـفوإالُ،احلي 

م    إ يَّل 
ِيت  ج  ب م  ر  ج 

ا لـ   ِ
 (618ق)

 

ُ ُخرجيةصَّلة ُدريد: ُابن ُقال ُالن»: ُأموال ُمن ُتؤخذ ُاإلتاوة جُواخلراج: ُاسواخلر  ُاللغة:ُ« )مجهرة

اًُرُ،ُواملعنى:ُأنُصَّلتهُخاليةُمنُاملحبةُوالرضا،ُوإنامُيؤدياُقّساُوكرهاُكاإلتاوة،ُمدب ُ(3/771ُُ

ُل.ُواهلُأعلم.غيُمقب ُ

                                                 

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

مع»يفُ)ع(:ُُ( ب)  ،ُولعلهُتصحيف.«ي 

 ،ُولعلهُتصحيف.«واحلَّلوتان»يفُ)س(:ُُ( ج)

 اكمل

 

 املتنيب / خفيف

 

  (/ب774)ع  

  (/ب743س ) 

  وباجلملة

لصد عن ذكر اهلل ا
 والصالة

 

  [704]النساء: 
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 ُح ُ :(619م)قال صاحب الغناء ُُنُ س  نُمُ ُهُ بهُعلُصاحب ُُاهل ُمُ عُ نُ أُ اُمَُُّالصوت 

ُقالُاسُ النَّ ُاهلُ، ُإنَُُّ:يفُالتفسيُ ُقيلُ،﴾ھ ے ے ۓ ۓڭ  ﴿تعاىل: ُهُالصوت 

احلسنُ 
ُُوذمَُُّ.(620) ُالصوت  ُالفظيعُ ُاهلُتعاىل ُفقال: يت جث مث ىث  ﴿،

ُ.﴾يث

 ه  استعمل    إباحة  ض  ت  ق  ي  َ  نعمةً  الشء   كون   :(621م)قال صاحب القرآن 

 ن  ال   با ح  فيم أ  بل عليه،  م  ع  ن  ال   فيم شاء  
َ   م  ع  ُ،ُفذلكُه  ي  ض  به و ُعمةُ هذهُالن ُُرُ كُ ش 

ُ ُيُ التي وُ تُ س 
ُجُ  ُاملزيدُ ُب  ُمُ ُّبا ُش  ُفيُ رُ كُ ن ُُبالشكرُ ُقيدُ ها، ُوي  ُموجودها بهُُصل 

ُ.مقصودها

ُالنعمةُ  ُتُ قُ تُ ُفهذه ُض  ُُُاستعامل  ُكانُالقرآنُ ُيفُقراءةُ ُاحلسنُ ُالصوت  ُكام ،ُ

ُأبوُمُ  ُىُال ُوس  ُرُ عُ ش  ُعُ فُ يُ ُي  ُُحتَّىُ،ذلكُل  تُ س ُصلُاهلُعليهُوسلمُيُ ُكانُالنبي 
ُعُ مُ 

ُُ،هُ لقراءت ُ َ  الب   ك  ب   ت  َ  ر  ِ  »وقال:  ت  س  أ   ت  ل  ع  ج  ف   ،أ  ر  ق  ت   ت  ن  أ  و   ة  ح  ا
  ع  م 

 اء  ر  ق  ل 
. «ك  ت 

ُعُ  ُلو ُمُ لُ فقال: ُتُ أنَُُّت  ُك ُ حل ُُعُ مُ س  ُ ُهُ تُ بَّ ُحت    و  أ   د  ق  ل  » وقال:ُ.(622ق)ًياب ُلك
ا ذ  ه   يت 

ِ  ِ  ز  ِ   ا  ًَ  ز  ِ   ن  ا
 ِ   ّي   ا

ُ.(623ق)« د  او  د   آل 

ُوأمَُّ ُاستعامل  ُُمُ عُ الن ُا ُاملباح  ُطاعةًُفإنَُُّضُ حُ املُ ُيف ُيكون ُال ُيفُه ُفكيف ،

ُ؟!مُ أوُاملحرَُُّاملكروهُ 

                                                 

 .«مفقودها»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«احلرام»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 الشبهة 
 ةالسابعة عرش

  [7]فاطر: 

  [75]لقمان:  

 صحيح

 متفق عليه
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ُفمُ  ُاملعلومُ وأيًضا ُُأنَُُّن ُمةُ عُ ن ُُاملال  ُواجلامل  ُوالقوةُ مةُ عُ ن ُُ، ُفهلُمةُ عُ ن ُُ، ،

ُُأنُ ُلحدُ ُسوغُ يُ  ُتُ قُ يُ ُمةًُعُ ذلكُن ُُ:ُكونُ يقول  لهُفيهُُنُ ذُ أُ اُفيامُملُيُ استعامهلُ ُُجوازُ ض 

ُ عُ الن ُرب 
ُُ؟!مةُ 

ُ ُمُ عُ بن ُُاالستداللُ ُبمنزلةُ ُإالّبذاُُوهلُاالستدالل 
ُواملالُ ُنُالسلطانُ اهلُمُ 

ُُوالقوةُ  ُما ُالط ُتعل ُالظلمُ مُ ُباعُ تقاضاه ُهاونحوُ ُوالفواحشُ ُن ُفاستعام! ُل 

ُ ُبمنزلةُ ُاحلسنُ ُالصوت  ُالغاين ُالفواحشُ ُاحلسنةُ ُالصورةُ ُاستعاملُ ُيف ُ،يف

ُ.والعدوانُ ُيفُالظلمُ /واملالُ ُاجلاهُ ُواستعاملُ 

ُيُ ُمةُ عُ هذهُالن ُوأيًضاُفإنَُّ عُ تُ س 
ُوالفُ ُارُ فَُّهاُالكُ لُ مُ  ُسَّ ُالكفرُ ُنمُ /يفُأنواعُ ُاق 

ُوالفُ  ُيُ ُ[امَُُّأكثرُ ]ُسوق  عُ تُ س 
ُامللُ مُ  ُاإليامنُ ُونُ ؤمن ها ُالكفارُ ُاستمتاعُ ُفإنَُُّ؛يف

ُوالفُ  ُسَّ
ُُاق  بُ رُ طُ املُ ُبالصوات 

ُيُ املسلمُ ُعندُ ُفإنَُُّ؛يُ املسلمُ ُاستمتاعُ ُنمُ ُأكثرُ ُةُ 

ُماُليسُعندُ ُبالقرآنُ ُضُ وُ والعُ ُاإليامنُ ُعُ نُوازُ مُ  بذلكُُمُ عُ هلذهُالن ُمحدُ ُهم،ُفأي 

ُتُ ملُُإنُ  ُمُ عُ تُ س  ُل 
ُ؟!تعاىلُاهلُيفُطاعةُ 

ُُمَُّذُ ُاهل ُإنَُّ»: ك  وقول   ُ بُ ُفغلطُ ُ،«الفظيعُ ُالصوت   م  ذ  َ ي   تعاىلاهلل  فإنا ُ؛ي 

ِ   العبد   ُوقُ ُهُ علُدمامت ُُهُ مُ ذُ كامُالُيُ ُ،ه  وفعل   ه  ن كسب  عّل ِا ليس  ُإناموُ،هُ شكلُ ُبح 

العبدُ ُمُ ذُ يُ 
االختياريَُُّهُ بأفعال ُُه

ُ.لهُفيهُماُالُاختيارُ ُدونُ ُ،ةُ 

                                                 
 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 «.وأكثرُما»يفُ)س(:ُُ( ب)

 ،ُولعلهُحتريف.«استعامل»بعدهاُيفُ)س(:ُُ( ج)

ُ(.3/111«ُ)االستقامة»باملثناةُالتحتية،ُويفُ)ع(:ُبَّلُنقط،ُواملثبتُمنُُ«يستعمل»(:ُيفُ)سُ( د)

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ(ه)

  (أ/777)ع  

  (أ/746س ) 
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ُيكونُ ُمَُّذُ ُإنامو ُُنُرفعُ مُ ُالعبدُ ُباختيارُ ُسبحانهُما ،ُرُ كُ ن املُ ُالرفيعُ ُالصوت 

ُواجل ُُظُ لُ الغُ ُذلكُيفُأهلُ ُدُ وج ُكامُيُ 
 
ُوُينُ ادُ دَُّنُالفُ مُ ُفاء ُُيُ اب ُخَُّالصَّ كامُُ،بالسواق 

 و   ء  اف  ال  »:ُعليهُالصَّلةُوالسَّلمُقالُالنبي ُ
ين  اد  دا  الف  ف   ب  ل  الق   ة  و  س  ق  و   ظ  ل  الغ 

 

«ر  ب  الو   ل  ه  أ   ن  ِ  
(624). ُ ُالصَّ ُُونُ اح ُيَُّوهم ُمُ ص  ياًحا

ُصفةُ  ُويف ُُنكًرا، عليهُُالنبي 

 ي  ل   غ  َ  و   ،ظ  ف  ب   س  ي  ل  »:ُالصَّلةُوالسَّلم
 و  س  ف اَل   اب  خا  ص  َ  و   ،ظ 

ُ.(625)«اق 

ىب يب جت حت خت متىت  ﴿:ُهُ البن ُُهُ يفُوصيت ُُقامنُ وقالُتعاىلُعنُلُ 

ُغُ يُ ُأنُ ُهُ رُ مُ فأُ ُ،﴾يت جث مث ىث يث  ُضَّ
ُصوت ُمُ  ُقُ يُ ُوأنُ ُ،هُ ن

يفُُدُ ص 

ُغُ يُ ُأنُ ُيُ املؤمن ُُرُ مُ ،ُكامُأُ هُ مشيُ  ض 
ُُ،مهُ نُأبصارُ واُمُ  الُهذاُوالُُالسامعُ ُوأصحاب 

ُ ُُورفعُ ُالبِص ُُهذاُوالُهذا،ُبلُإطَّلق  ُُالصوات  ُ!والرقص 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُادونُُ»:ُقالُأبوُعبيد:ُالفدادين قالُالصمعي:ُهمُُ،واحدهمُفدادُ،لوهمُالرجاُ-بالتشديدُُ-الفدَّ

ومواشيهمُوماُيعاجلونُمنها...ُوكانُأبوُعبيدةُيقولُغيُُالذينُتعلوُأصواتمُيفُحروثهمُوأمواهلمُ

)غريبُ«ُالذينُيملكُأحدهمُاملائتيُمنهاُإىلُاللفُاملكثرونُمنُاإلبلُُ:ذلكُكلهُقال:ُالفدادون

ُُ(.697ُ-3/691احلديث:

                                                 

 .«الصوت»يفُ)ع(:ُُ( أ)

  [75]لقمان: 

 متفق عليه

 ابلخاري
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  ُُذاذُ لُ است ُ :(626م)الغناءقال صاحب ُبُالقلوب  الطيُ ُالصوات 
ُبةُ 

 ُ
ُمَُّواح ُواسرت  ُإليها ُيُ ها ُال مُ ا

ُُفإنَُُّ؛هُ جحودُ ُنُ كُ  ُيُ ُالطفل  ُُنُ كُ س  ُالصوت  ُإىل

ُالطيُ  ُاملُتُ ،ُواجلُ ب  ُعُ ُتُ قايس  ُُب  ُومُ ُيُ السَّ ُعليهاُباحل ُُنُ وَُّهُ فيُ ُاحلمولةُ ُةُ قَُّش 
 
ُقالُ،داء

ُُ.﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ﴿تعاىل:ُُاهل

ُكُ وح ُ ةُ يَُّلُ عُ ُبنُ ُىُإسامعيل 
ُ»قال:ُُ(627)ت ُأُ ُكنت  ُ/ُمعُالشافعي ُميش  ُوقت 

رُ اهلاجُ 
ُوَُّفيهُقُ ُبموضعُ ُانزُ فجُ ُ،ةُ  ُُال  ُشيًئا،ُفقال:ُمُ ُيقول  قالَُل:ُُث مُ.إليهُانب ُُل 

ُبُ رُ طُ أيُ  ُُك  ُلُ ُافقال:ُمُ.:ُالهذا؟ُفقلت  ُحُ ُك  سٌّ
(628)!ُ

 (629م)قال صاحب القرآن: ُ ُُ-ُلقدُكنت  ُاُالسامأي  ُتُ ُاُأنُ غنيُ ُ-ُعي  ُتُ س  ُدُ هُ ش 
ُاملسألةُ  ُهذه قُ لُ تُ خم  ُُمكذوبةُ ُبحكايةُ ُعل

ُُةُ  ُالشافعي  ُيُ عل كُ ُمُ لُ عُ ،
ُذُ  ُمُ ّب  ُلهُا ن

ُم.وطبقات  ُُاسُ بالنَُّمعرفةُ 

ُ ُأُ /والشافعي  ُُذُ خ  ُةُ يَُّلُ عُ ُبنُ ُعنُإسامعيل 
ُُنُأكبُ وهوُمُ  ُوأمَُّهُ شيوخ  ُابن ، ُهُ ا

إبراهيمُ 
ُال ُُنُ اسيُ كُ ُبنُ ُمحنُ الرُعبدُ ُتلميذُ ُ(630)ت مُ ص 

ُ(631)ت ُهُ مُ ذُ يُ ُ،ُفكانُالشافعي 

ُُأنا»ويقولُفيه:ُ ُُةُ يَُّلُ عُ ُالبنُ ُخمالف  ُُيفُكل 
 
ُ:إالُاهل ُالُإلهُ ُقولُ يفُُحتَّىُ،يشء

ُ ُفإين  ُمُ ُمُ لَُّالذيُكُ ُإالُاهل ُالُإلهُ ُ:ُأقول  وس 
ُىُمُ 

 
ُُنُوراء ُحجاب  ُالُإلهُ ُ:،ُوهوُيقول 

ُُإالُاهل  ُلُ الذيُخ  ُُق 
 
ُكَّلًماُأُ ُيفُاهلواء ُمُ ُهُ عُ مُ س  ُ.(632)«ىوس 

ُهو ُيُ ُوهذا ُُرُ كُ ذُ الذي ُأقوال  ُالفقهُ ُشاذةُ ُله ُويُ هُ وأصول ُُيف ُنُمُ ُنُ ظُ ،
ُأنَُّعندُ ُمُ لُ الُعُ  ُه ُإسامعيل  ُوليسُالمرُ ه ُفإنَُُّ، ُُكذلك، ُإسامعيل  ُمُ ُأباه ُنُأجل 

ُ.هاموطبقت ُُوأمحدُ ُالشافعي ُُشيوخُ 

                                                 
 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ)ب(ُُُ.«إنه»يفُ)ع(:ُُ( أ)

  (/ب777)ع  

  (/ب746س ) 

 الشبهة 
 ةاثلامنة عرش

بطالن قصة ابن 
 علية مع الشافيع

 

  [71]الغاشية: 

 إنما هو عن إبراهيم
 ابن إسماعيل بن علية
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ُُث م ُحَُّلوُص  نُمُ ُباإلحساسُ ُكُ رُ دُ ملُيكنُفيهاُإالُماُهوُمُ ُةُ هذهُاحلكايُت 

ُاُأنَُّ ُالطيُ ُلصوت  ُرُ طُ مُ ُلذيذُ ُب  ُأمرُ ب  ُيُ ُ،ُوهذا ُ ش  اُليسُمَُُّ،اسُ النَُّفيهُمجيعُ ُكُ رت 

ُ ُيُ ُأنُ ُيتاج  ُدُ تُ س  ُلَّ
ُُفيهُبشهادةُ  الشافعي 

ُهذاُغُ ُيفُمثلُ ُالشافعي ُُرُ كُ ،ُبلُذُ  ُضٌّ
نُمُ 

ُعُطاهرُ ُابنُ ُرُ كُ ،ُكامُذُ هُ منصب ُ ُ،ُولوالُشهرةُ (633)املشهورةُ ُتلكُاحلكايةُ ُنُمالك 

هُ زُ 
رُ ووُ ُأمحدُ ُدُ 

ُلوُ ُهُ عُ  ُ.السامعُ ُيفُإباحةُ ُحكايةًُواُعليهُعُ ض 

ُ ُوالفُ ُاخيُ املوُوأهل  ُسَّ ُهُ يب ُوط ُُالسامعُ ُةُ ولذَُُّّبذهُاملسألةُ ُأعلمُ ُونُ لُ بط ُواملُ ُاق 

ُأئمَُّمُ  ن
ُرُ ُنُ ديالُةُ  ُالعامل ُُاهل ُعُ فُ الذين ُهُ ارُ دقُ أُ ُيُ يف ُوأعل فامُُ،مهُ رُ انمُ م

ُرُ عُ أنتمُأُ ُّبمُيفُأمرُ ُولَّلستشهادُ /لكم ُُ؟!بهُمنهمُف  ُُاستُ وهَّلَّ مُّبمُيفُتُ دُ هُ ش 

ُمُ كُ ح ُ
لُ وحم  ُُهذهُاملسألةُ 

ُكامُاستُ ُنُالرشعُ هاُمُ  دُ هُ ش 
ُ!مهُ ناُبكَّلمُ 

ُُكونُ ُث م مُ ُاحلسنُ ُالصوت 
ُُأمرًٌُُّباُللذةُ وجُ  ُُ،ُلكنُأي ُحسٌّ

 
اُيفُهذاُمَُُّيشء

ُدُ يُ  ُُ،مباًحاُهُ نُكون ُمُ ُ:ةُ الرشعيَُُّعلُالحكامُ ُل  ُمكروًها ُكونُ ُ،ًماحمرَُُّوأأو ُأو

ُالغُ 
 
ُ؟!بةًُرُ وقُ ُطاعةًُُناء

ُاست ُالقائلُ ُقولُ ُنظيُ ُإَوهل هذا  ُُالنفوسُ ُذاذُ لُ :
 
ُيُ ُأمرُ ُللوِء مُ ال

ُنُ كُ 

ُُواملطاعمُ ُهاُبالنظرُ اذُ ذلُ ذلكُاست ُك،ُوهُ جحودُ  ُُ.واملَّلبسُ ُواملشارب  ُدليلُ ُفأي 

ب هُ ماُُعلُ-ُتعاىلُاهل ُداهُ ملنُهُ ُ-ُيفُهذا
ـ 
ُنُ ذُ أُ بهُويُ ُرُ مُ أُ ويُ ُضاهُ رُ ويُ ُاهل ُي 

ُ؟!فيه

                                                 

 «.منازهلم»كذاُيفُ)ع(ُو)س(.ُوقرأهاُحمققُ)ِ.ُاملجمع(ُخطأ:ُُ( أ)

 .«إىل»يفُ)س(:ُُ( ب)

 خلتُمنه:ُ)ع(.لفظُاجلَّللةُُ( ج)

  (أ/741س ) 

 القلوب استذلاذ
شبهة  بشهواتها

 اإلباحية

كونه موجبا لذلة 
ال يستفاد منه 
 حكم رشيع
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إلباحيَُّاُشبهةُ ُإَوهل هذا 
ُُةُ  ُرُ عُ لُ الذينُخ  ُقةُ بُ وا

م،ُهُ نُأعناقُ مُ ُالرشيعةُ 

ُاماُالذيُحُيُ القائلُ  ُ!ُ؟الطبيعةُ ُرسومُ ُوبيُ ُاخلليقةُ ُبيُ ُل 

ُُ:فيهاُهذهُالجناسُ ُمجيعُ ُأنَُُّنُاملعلومُ ومُ  ُُ،واحلرامُ ُ،احلَّلل  ُ،واملعروف 

ُ.واملنكرُ 

ُُث م هُ الزُ ُلطريقةُ ُاملناسب 
ُوالتصوُ ُوالفقرُ ُدُ  ُُف  ُعلُُاالستدالل  بذلك

عُ هاُوالبُ كراهت ُ
ُيُ ُمنها،ُوأنُ ُدُ  ُدُ تُ س  /لَّ

ُُبكونُ 
 
باينًاُمُ ُهُ ىُعلُكون ُشتهًُلذيًذاُمُ ُاليشء

ُ ُوالتصوُ ُاإلرادةُ ُلطريق  ُعلُالزُ بُ التيُمُ ُف  ناها
ُالطريقةُ ُ،يفُاحلظوظُ ُهدُ  ُوهذه

ُصحيحةًُُوإنُ  ُتكن ُالرشعُ ُمل ُُيف ُأقرب  ُطريقت ُُفهي ُوأصول ُإىل ُمُ كم نُكم

بُ رُ والقُ ُّباُعلُاإلباحةُ ُاالستداللُ 
ُ.ةُ 

 ح  و  ست  ا ت  ى أو ما لذيًذا أو ِشتهً  الشء   فكون   :باطل   ني  وكَّل اَستدَل  

ًَ  ه  عّل كون   ل  د  َ ي   إليه النفوس   ا حَّل ًِ ُذمَُُّ؛وَ حرا ُعُ بُ نُاتَُّمُ ُتعاىلُاهلُوهلذا

ُ ُالشَّ ُرَُّقُ نُتُ مُ ُوذمَُُّهوات  ُ ُب  إليهُبرت 
ک گ  ﴿تعاىل:ُُاهلُفقالُ:منهاُهُ ماُأباح ُُكُ 

ُ.﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ُوسلمُتعاىلُصلُاهلُوقالُالنبي ُ ُأمَُّهُ الذينُقالُأحدُ ُرُ فُ للنَُّعليه ُأناُم: ا

ُفأُ  ُ فُ والُأُ ُومُ قُ اُأناُفأُ :ُأمَُّ،ُوقالُاآلخرُ رُ ط ُفُ والُأُ ُومُ ص  اُأناُفَّلُ:ُأمَُّ،ُوقالُاآلخرُ رت 

ُوَُّزُ تُ أُ  ُاآلخرُ النساءُ ُج  ُوقال ُأمَُّ، ُآكُ : ُفَّل ُأنا ُا ُُفقالُ،/مُ حُ اللَُُّل   ل  و  »:
ي نِ ك 

 ف  أ  و   وم  ص  أ  
 َ   ن  م  ف   ،م  ح  اللا  ل  ، وآك  اء  س  النِ  ج  وا ز  ت  أ  ، و  ام  ن  أ  و   وم  ق  أ  ، و  ر  ط 

 ن  ع   ب  غ 

 نا س  
  س  ي  ل  ي ف  ت 

ُ.(634)«ينِ ِ 

                                                 
 .«لإلباحية»يفُ)س(:ُُ( أ)

  (أ/774)ع  

  (/ب741س ) 

األيلق بطريقة 
 الزهد واتلصوف

 

  [81]املائدة:  

متفق عليه دون 
متفق عليه بنحوه  وآكل اللحم

 «آكل اللحم»دون 

 القلوب استذلاذ
الطيبة  باألصوات

 شبهة اإلباحية
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ِ   ة  عّل اللذا  ه  اشتمل   د  بمجرا  م  ذ  أو ي   ح  مد  َ ي   والعمل    ح  مد  ي   إنمها، بل وعد

َ   ه  ، ولعاِل  ع  و  ط  ِنه ِا كان هلل أ   ُلذَُُّسواءُ ُ،ع  ف  ن  أ   ين  ف الدا ُأوُمُ ُةُ كانُفيه ،ُةُ قَُّش 

ُمُ  ُلذيذُ فكم ُطاعةُ ُن ُمُ ُ!ومنفعةُ ُهو ُمُ وكم ُن ُمعصيةُ ُشق  ُومُ ُهو َّ ُ!ةُ ض 

ُ.وبالعكسُ 

ُيُ ُأنُ ُوالناسب   ُدُ تُ س  ُلَّ
ُعلُحتسيُ  ُُّبذا ُعلُحتسين ُُ،بالقرآنُ ُالصوت  ُهُ ال

ُبالغُ 
 
به  ا جاءت  ما  بات  ر  والق   اعات  عّل الطا  ات  ذا لال بجنس   اَستعانة   فإنا ُ؛ناء

ُ:لشيعة  ا

 .﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ  ﴿تعاىل:ُاهلُكامُقالُ -

ڎ ]M N O P Q R S T U V﴿وقال:ُ -

ُ.﴾[ڈ ڈ   ژ

- ُ  ب  ن الع   ع  ض  ّي   ل   اهلل   نا إ  »ويفُالصحيح:
ا، ه  ي  ل  ع   ه  د  م  حي    ة  ل  ك  اَل   ل  ك  أ  ي   د 

«اه  ي  ل  ع   ه  د  م  حي    ة  ب  الشا   ب  ش   ي  و  
(635)،ُ ُ ُفي  ُاستعانُ ُعمَُّض  ُباللذَُُّن ُات 

ُشكرُ  ُعُ ج ُُذلكلوُ؛هُ ومحدُ ُهُ عل ُُل  ُجم  عُ امُ يف
أجًراُُهُ لهلُ ُالرجلُ ُةُ 

ُ.(636)ةُ فَُّعلُالعُ ُةُ ّبذهُاللذَُُّهُ الستعانت ُُ؛ةًُبُ رُ وقُ 

 ت  س  لن   ات  واللذا  هوات  فينا الشا  ق  ل  خ   تعاىلاهلل ف
نا ِصاحل   هبا عّل كمل   ني  ع 

  ِ ُُ:هاوتا

                                                 

 اللفظُالكريمُخلتُمنه:ُ)س(.ُ( أ)

 .«وكذلك»يفُ)ع(:ُُ( ب)

  [37]املؤمنون: 

  [714]ابلقرة: 

 مسلم

كما يف حديث 
 أيب ذر
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ُلُ فخُ  - ُُق  ُش  نوهيُُ،بهُذةُ واللَُُّكلُ الُهوةُ فينا عُ ن ُُم 
ُبقاءُ ُ؛عليناُهُ مُ  ُّبا ُإذ

ُ ُلن ُ؛نااوناُوقُ نفوس  عُ تُ س 
 .هُ ىُّباُعلُمرضات ُوَُّقُ تُ ونُ ُهُ هاُيفُطاعت ُلُ مُ 

- ُ ُلُ وخ  ُ/فيناُق  ُالن ُهوةُ ش  نوهيُُ،هُ تُ ولذَُُّكاح  عُ ن ُُم 
ُيُ كثتإذُّباُُ؛عليناُهُ مُ 

ُالنَّ نالذيُيكونُمنهُُلُ س  ُُ.هُ دُ بُ عُ ويُ ُاهل ُرُ كُ ذُ يُ ُم 

ُاستُ  ـب هُ فيامُُىناُهذهُالقولُ مُ عُ فإذا
 
ناُكانُذلكُسعادتُ ُضاهُ رُ ويُ ُاهل ُي 

ُمُ رَُّناهاُفيامُح ُلُ مُ عُ استُ ُعليهم،ُوإنُ ُاهل ُمُ عُ نُ نُالذينُأُ اُمُ وكنَّ،ُيفُالدنياُواآلخرةُ 

ُيُ اُظامل ُعليناُكنَّ
ُ.ينُ معتدُ 

ُ ُلُ واهلُسبحانهُخ  ُُق  ُعُ وج ُُاحلسنُ ُالصوت  ُُل  ُ ُالنفوس  ُفإذاُُذُ تُ لُ وتُ ُهُ بُ ـحت  به،

ُاستامعُ نَّعُ استُ  ُعل ُبذلك ُأُ ُا رُ مُ ما
ُباستامعُ  ُكَّلمُ ُهُ نا ُُ،هُ وهو ُأصواتُ نَّوحسَّ ناُا

ُمُ عُ نُاستُ اُمَُّكنَُّ-ُ(637ق)صلُاهلُعليهُوسلمُنانبيُ ُنارُ مُ كامُأُ /هُ بتَّلوت ُ ُُل 
يفُُهُ مُ عُ ن 

ُههُ ت ُعطا ُكان ُكام ُمُ ُونُ رُ مُ أُ يُ ُةُ صحابال، ُأبا ُيُ ُىُأنُ وس  س 
ُهُ اهلُبصوت ُُهمُكَّلمُ عُ مُ 

ُالطيُ  ُُهُ ذَُّلُ الذيُاستُ ُ(638ق)ب  ُُعُ مُ واستُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُاهلُرسول  ُدُ هُ له،ُوش 

داودُ ُآلُ ُنُمزاميُ هُمُ لهُبأنَُّ
ُُ.(639ق)

ُمثلُ  ُالسامعُ ُففي ُيُ ُهذا ُكانوا عُ تُ س 
ُُونُ لُ مُ  ُ احلسنُ ُالصوت  ُوي  ُونُ لُ عُ ،

علُهذاُُونُ ثابُ فيُ ُ؛هُ كتاب ُُباستامعُ ُهُ اهلُوعبادت ُُعلُطاعةُ ُهلمًناُوُ همُبهُعُ ذاذُ ت ُالُ 

                                                 

 .«يكثر»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 .«القوة»يفُ)س(:ُُ( ب)

 ُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ)ع(.ُ( ج)

 .«أمر»يفُ)س(:ُُ( د)

 .«طاعاته»يفُ)س(:ُُ(ه)

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( و)

  (/ب774)ع  

  (أ/748س ) 

 شهوة األكل وذلتها

 

 اكح وذلتهاشهوة انل

 

 الصوت احلسن وذلته

 

زينوا صحيح بلفظ: 
 أصواتكمبالقرآن 

 

 متفق عليه
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ُيُ ُّباُاملأمورُ ُةُ باللذَُُّذاذُ ت ُااللُ  ُُبالكلُ ُاتاعلُلذَُُّونُ ثابُ كام ُباسُ واللُ ُوالرشب 

ُعلُلذَُُّونُ ثابُ ،ُوكامُيُ هُ هلمُعلُطاعت ُُينةُ عُ املُ ُوالظفرُ ُوالنِص ُ ُمُ لُ العُ مُبقلوّب  ُُات 
ُُ،هُ ونعيمُ ُهُ يب ُوط ُُهُ وحَّلوت ُُواإليامنُ  ُأعظمُ فإهنَّ ُاللذَُُّا ُات  ُوحَّلوت  ُُا، ُأصدق 

ُ ُ!احلَّلوات 

ُ ُُهُ وهوُيفُنفس ُُ،هُ ًداُعنُسعيُ لَُّوُ تُ كانُمُ ُوإنُ ُهُ ذاذُ ت ُالُ ُونفس  فهوُُهُ سعيُ ُثواب 

ُمُ  ُيُ ُاملؤمنُ ُفإنَُُّ؛عليهُأيًضاُثاب  ُدُ لَُّوُ تُ وعلُماُيُ ُ،هُ ملُ علُعُثاب 
ُ،هُ ل ُنُعممُ 

ُيُ  ُمنه،ُفَّلُيُ ُةًُلذَُُّبامُهوُأعظمُ ُ-نُذلكبهُمُ ُذُ تُ لُ وعلُما ربُ ُمُ عُ ًباُيفُن ُلُ قُ تُ مُ ُزال 
ُهُ 

ُوفُ  لُ ض 
لُ وُ وتُ ُوهيُيفُنموُ ُهُ 

ُُولدُ يُ ُ،دُ  لهُبعض 
ُ.والزراعةُ ُهاُبعًضاُكالتجارةُ 

ُأنُ فأمَُّ ُيُ ُا ُدُ تُ س  بمجرَُُّلَّ
ُُاإلنسانُ ُذاذُ ت ُالُ ُدُ  ُميلُ للصوت  ُأو ُُ،إليهُالطفلُ ُ،

ُ ُاسرت  اح ُأو
ُقُ وأنَُُّ،نُ دييفُالُهُ واستحباب ُُهُ علُجوازُ ُ،بهُمُ البهائُ ُةُ  ُُبةُ رُ ه ُُإىلُرب 

ُ-ُيُ العامل ُ
ُمُ  ُالضَّللُ فهذا ُبيُ املُ ُن ُالطفال  ُكانت ُوإذا ُتُ ُوالبهائمُ ُ، ُ س  رت 

ُوُ  ُح 

ُُبالكلُ  ُوالرش   ُدُ فهلُيُ ُب  ُذلكُعلُحُ ُل  ُكُ ُل  ُُمأكولُ ُل   ؟!ومرشوب 

                                                 

.ُويفُ«لذتم»لُمذهبُيفُعائدُالضمي؟ُأوُأنُالصواب:ُكذاُيفُ)ع(ُو)س(.ُوالنفسُتذهبُكُ( أ)

 .ُوملُيرتجحَُلُفيهُيشء،ُواهلُأعلم.(3/176«ُ)كامُيثابُعلُأكلهُورشبه:ُ»«االستقامة»

 ،ُولعلهُتصحيف.«علمه»يفُ)س(:ُُ( ب)

 ،ُولعلهُتصحيف.«علمه»يفُ)س(:ُُ( ج)
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(640م)

ُُ:هذه الطائفة   غلط   وأصل   ُ أهنَّ ُُونُ لُ عُ مُي  ُ:مطلًقاُدُ يُ قُ اُواملُ عامُ ُاخلاصَّ

ُألفاظُ ُونُ يئُ جُ فيُ  - ُكَّلمُ ُإىل ُأباح ُُهُ ورسول ُُتعاىلُاهلُيف ُقد ُمح  ُُت  ُدُ أو ُت 

ُُفيهاُسامعُ ُونُ ج ُدرُ فيُ ُ،نُالسامعُ مُ /نوًعا
 
ُ.والتصديةُ ُاملكاء

ُُونُ يئُ وي  ُ - ُلَُّيُدُ الت/إىلُاملعاين  ُت 
ُُعلُاإلباحةُ  نُمُ ُيفُنوعُ ُأوُاالستحباب 

ُ ُلُ عُ جُ فيُ ُ،السامعُ ُوأُالصوات  ُ ضادُ يُ ُعلُنوعُ ُةًُاُدالَُّوهن  ُبيُ ُعُ ها،ُوهذاُمج 

ُفُ  ُرَُّما ُ،هبين ُهُ ورسولُ ُاهل ُق 
ُانُقمُ ُبمنزلةُ  ُعلُالبيعُ الرُ ُس  ُُ،با ُوالس  ُفاح 

ُرُ ونظائُ،كاح ُعلُالن 
ُدُ ب ُالتيُعُ ُلةُ الباطُنُالقيسةُ ذلكُمُ  هاُبنظائرُ ُت 

ُ ُوج ُوالقمر ُُالشمس  ،
ُعُ  ُُل  ُأرباّب  ُس  ُأنداًدا ُهل ُوَُّا ُبرب  ُ!يُ العامل ُُوهم

ُدُ نُعُ وكذلكُمُ  ُُهُ يعُ ط ُبرًشاُيُ ُاهلُصلُاهلُعليهُوسلمُبرسولُ ُل  ُيفُكل 

ُأُ  ُعُ ُ،رُ مُ ما ُدُ أو ُآخرُ ُبكَّلمُ ُل  ُُ،اهلُكَّلًما ُآخرُ ُهُ عُ أوُبرش   ُفهذاُرشًعا ،

ُ.والضَّللُ ُالرشكُ ُنُأصولُ هُمُ كلُ 

هُماُفإنَُُّ؛فيه والتوقف   ه  ر  ب  د  ت   ه  لعاد   ل  م  وع   ه  س  ف  ن   ح  ص  ي لن ن  نبغ  ي   وهذا ِقام  

ُلُ دُ بُ 
ُُالديانُ ُت  ُدُ مُ نُعُ ،ُفمُ هذهُاملقاييسُ ُاُإالُبمثلُ رُ ج ُُمَُّلُ وهُ ُالزمنةُ ُيفُسالف 

ُرُ مُ وأُ ُهُ لُ زُ نُ اهلُالذيُأُ ُإىلُكَّلمُ 
ُدُ فعُ ُهُ باستامعُ  ُهُ رُ وآثُ ُ،الشعارُ ُبعضُ ُبهُسامعُ ُل 

ُوأُ ُ،عليه ُُهُ ومواجيدُ ُهُ ذوقُ ُذُ خ  ُ مَُّـفهوُمُ ُ-ُمنهُهُ قلب ُُوصَّلح  ڇ ڍ ڍ  ﴿ُ:ذُ نُاتَّ

ُ.﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

  (أ/774)ع  

  (/ب748س ) 

 تدبر!

 

 جعل اخلاص اعما

 

 جعل املقيد مطلقا

 

 األقيسة ابلاطلة

 

 [763]ابلقرة:
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ُ عُ كيفُيُ ُاإليامنُ ُطعمُ ُوياُعجًباُملنُذاق 
ُدُ  ُالذيُفُ ُبالكَّلمُ ُل  ُهُ غيُ ُعلُهُ لُ ض 

ُكفُ  ُِلُ ض 
ه
ُُالل ُوبالكَّلمُ (641)هُ قُ لُ علُخ  ُتُ ُ، ُرَُّقُ الذيُما ُب 

ُح ُإىلُاهلُبأُ ُبادُ العُ  ُإليهُُبَّ

ُ ُنُ ُ-منه ُوج ُعنهُهُ ؤُ وأولياُهُ رسولُ وُاهل ُهُ زُ كَّلًما ،ُيُ للمرشكُ ُصَّلةًُُهُ لُ عُ ،

ُلعدوُ  وقرآًنا
(642)قالشيطانُ ُهُ 

ُورُ  ُةًُيُ قُ ،
ُومادةًُ(643)قهُ ملحارمُ  ،ُُ وماُُ!(644)قللنفاق 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ﴿نُالذينُيقولون:ُمُ ُنُ يكوُىُهذاُأنُ ر ُح ُأُ 

ُ.﴾/ہ ہ

ُوُ ُ:هذا سواءً  ونظّي   ُُعُ قُ ما ُتُ ن يُ نُمَُُّالُ نُاجلهَُّمُ ُفيهُطوائف 
ُس  ُب 

ُإىلُمعرفةُ 

هُ وزُ ُوإرادةُ 
ُاالستداللُ مُ ُ،دُ  اجل ُُبكونُ ُن

ُعُ تُ مُ التَُُّجوازُ ُعلُةًُمُ عُ ن ُُاملُ 
ُبالصورُ 

ُوعُ ُبارشةًُومُ ُشاهدةًُمُ ُاجلميلةُ  ُُءُيفُالصورُ ًقا،ُفهؤالش  ُ!وأولئكُيفُالصوات 

ُونُ عُ الواقُ ُلكن
ُُيفُفتنةُ  همُمُ فيُالصوت 

ماُُواملعرفةُ ُنُ ديوالُنُالعقلُ نُلهُمُ 

ُيُ عُ ليسُيفُالواقُ 
ُُالصورُ ُهُليسُيفُأهلُ ،ُفإنَُّالصورُ ُيفُفتنةُ  ُبيُ ُمشهورُ ُرجل 

مَُّال ُ
ُوخيُ /وسلوكُ ُودينُ ُمُ لُ بعُ ُةُ  ُُأهلُ ُ،ُبخَّلف  ُ.الصوات 

َ   وا َلهل  ق  را ط   ن أهل اَلصوات  ولك ُجُ ،ُوهن  ُالطريق   الصو ،ُواُهلمُالسبيل 

ُهلمُفخُ طُ قُ ونُ  ُوارتادُ ُ،واطُ وا ُهلمُاملنازل  ُبُ يَُّوطُ ُ،واطُ حُ فُوا ُهلمُالسَّ ُ وا ُ،وافسارُ ُي 

                                                 

ُاملجمُ( أ) ُوضبطهاُحمققُ)ِ. ُمنُعندي، ُوضبطها ُيفُ)ع(ُو)س(، ُللمعلومُكذا ُمبنيا هُ »ع( زَّ ؛ُ«ن 

ُ ُورسوله»فاعتبُواو »ُ ُعلُاملفعولية ُنصبه ُثم ُوحذفها، ُرسول ه»تصحيفا ُموافقُ«. وضبطنا

 للرسمُيفُ)ع(ُو)س(ُبَّلُتصحيفُوالُحتريف.ُوهلُاحلمد.

 ،ُوهوُيكثرُعندُناسخُ)س(.،ُولعلهُتكرارُللجملةُالتالية«وقرآًناُهلم»بعدهاُيفُ)س(:ُُ( ب)

 ،ُولعلهُتصحيف.«ملحاربته»يفُ)ع(:ُُ( ج)

 .«الصورة»يفُ)ع(:ُُ( د)

  (/ب774)ع  

  (أ/745س ) 

 يتبني الواقعني يف فتن
 الصوتوالصورة  

 

  [58-51]الشعراء: 

 كما يف حديث 
 أيب سعيد اخلدري

 صالة للمرشكني
 آية األنفالكما يف 
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ُُوادُ وج ُ ُإىلُمطارح  ُُوابُ دُ يُ ودُ ُ،فطارواُاجلاملُ ُّبم ُفطاب  ُاللَُُّهلم ُعُ هلم ُ،ب 

ُهُ فزَُّفاستُ ُواُهلمن وغُ  ُرُ الطَُُّواملليحةُ ُمُإىلُاملليح  ُ،ُووُ ب  ُُ:واُهلمفُ ص  ُ،ودُ دُ القُ ُرُ مُ س 

ُلُ فُ وتُ ُ،ودُ دُ اخل ُُدُ رُ ووُ  هُ الن ُُك 
العُ ُوسوادُ ُ،ودُ 

ُُ،يونُ  ُونورُ غُ الثُ ُوبياض  ُدُ ا، ُحيَّ ُوا:

ُوُ ُ،صالُ علُالوُ  ُفام ُص  ُُل  ُفأُ ُ!بمحظورُ ُاحلبيب  مُ ُالقومُ ُجاب 
ُنادُ  ىُإذُوُ اهل ُُي 

ُُعلُغيُ ُحي ُ»ـىُّبمُبدُ ان ُُاو،ُوباعُ «الفَّلح  رُ وهاُيفُمُ لُ ذُ وبُ ُنُ بُ همُبالغُ أنفس 
ُضاةُ 

ُذُ بُ ُاجلميلةُ ُالصورُ  املُ ُل 
ُحُ  ُأُ ُب 

ُدُ اُمح  ُهمُملىُسيُ بُ قُ واُعُ دُ تاهلُماُمح  ُ]،ُح ُسامىُخ 

ُُالقومُ  ُُىُعندُ الّس   ُ!(645)قه[الصباح 

 ُ ُ نُهؤالءُمُ مُ ُولقدُرأيت  ُتُ نُي    اهلل  نا إ  »:ُهُ ل ُبقوُج 
 
  يل  مج 

 .(646)«ل  م  ال   ب  حي  

  ُُن وي  و  ِ  أ  و   م  ك  َ  و   ص  ىل  إ   ر  ظ  ن   ي  َ   اهلل  نا إ  »:ُهُ ىُقولُ س 
 ل  و   ،م  ك  ال 

 ىل  إ   ر  ظ  ن  ي   ن  ك 

 م  ع  أ  و   م  ك  وب  ل  ق  
«م  ك  ل 

(647)
ُويُ  ُنُ ، ُقولُ س  ُتعاىلُهُ ى ڇڇ ڇ ڇ ﴿:

ُن ويُ ُ،﴾ڍ ُس   وم  سم  ِ   م  ه  س   ة  ر  ظ  النا »:ُ/عليهُوسلمصلُاهلُُالنبي ُُىُقول 

  ن  ِ  
 ب  إ   ام  ه  س 

  ه  رص   ب   ضا غ   ن  م  ف   ،يس  ل 
 م  و   ي  ىل  إ   ه  ب  ل   ق  ا ف  ه  د  ي    ةً و  َّل  ح   اهلل  ه  ث  َ  و  أ 

«اه  ق  ل  ي  
ُ.أوُكامُقالُ،(648)

    ونج  ت  وحي ُُُ  ع   ن  ِ  »:ُبحديث 
 .(649)«ايًد ه  ش   ات  ِ   ت  م  ف   م  ت  ك  و   فا ع  و   ق  ش 

                                                 

تُفهيُمنُحداُالراعيُباإلبل،ُإذاُغنىُهلا.«وحدوا»يفُ)ع(:ُُ( أ)  ،ُباحلاءُاملهملة.ُفإنُصحَّ

ُُ( ب) ُقالُالزهري: ُمنُالديدبون، ُمشتقة ُولعلها ُو)س(، ُيفُ)ع( ثعلبُعنُابنُالعرايب:ُ»كذا

و بون:ُاللَّه  د  ي   واهلُأعلم.«.ُدبدبوا»ُققُ)ِ.ُاملجمع(حم(.ُوقرأها37/31ُ«ُ)الدَّ

 .«قاله»يفُ)ع(:ُُ(ز)ُُ.«منادي»بعدهاُيفُ)ع(:ُُ( ج)

 ،ُوالُروايةُبه.«وكف»يفُ)س(:ُُ(ح)ُُ.«السامع»يفُ)ع(:ُُ( د)

ُ،ُوالُروايةُبه،ُ«وهوُشهيد»يفُ)ع(:ُُ(ِ)ُُُ)ع(.ُ:خلتُمنهاُ(ه)

ُ«.فامتُفهوُشهيد»اية:ُوجاءُيفُروُُُُُُُُُ،ُوالُروايةُبه.«اجلميل»يفُ)ع(:ُُ(و)

ُ 

  (/ب745س ) 

 من حججهم

  [44]انلور: 

 مسلم

 

 مسلم

 

 ضعيف

 

 ضعيف

 

 ا املثل العريبس  مقتب  
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 ُ ُُمُ ت  ُاُ،اهلُصلُاهلُعليهُوسلمُعلُرسولُ ُموضوعُ ُهُخبُ واُأنَُّمُ لُ عُ وملُي

ُبهُالنقَُّ ورُ ُاش 
ُمُ  ُي 

ُ.مُ بالعظائُ ُهُ لجلُ 

    ُُون  ج  ت  وحي رُ ُبحديث 
ُوُ  ُُفيهُأنَُُّي  ُـمَُّـلُصلُاهلُعليهُوسلمُالنبيَّ اُس 

ُعُ مُ 

ُن ذلكُاملُ  ُن يُ ُدُ ش 
ُ:هُ دُ ش 

ــــــ ــــــ ل  ه  ا ع  ــــــحي   و   ل   م  ك 

 

ــــع   ن  إ  ُ** ــــ ت  ق  ش  ــــ ن  ِ   ج  ر  ح 

 

 

 .(650ق)«اىل  ع  ت   اهلل   اء  ش    إن  َ  »فقال:ُ

 ُُ ُوُ ُوهوُحديث  ُُصلُاهلُعليهُوسلمُعلُرسولُاهلُهُ عُ ض  ُالفُ ُبعض  ُسَّ ُاق 

مُ دَُّقُ كامُتُ 
.ُ

    ُالعُ ُبأنَُُّون  ج  ت  وحي ُش  ُُداخلُ ُغيُ ُةُ واملحبَُُّق  ُيُ االختيارُ ُحتت  ُوال مُ ،
ُلُ  ُك 

ُُهُ دفعُ ُبدُ الع ُذُ عُ الُيُ ُاهل ُماُكانُهكذاُفإنَُّو،ُهُ عنُنفس  ُ.عليهُب 

 ُ ُُن وي ُوتعاط ُُهمعُ لُ وُ تُ ُأنَُُّونُ س  ُلسباب ُيُ به ُيُ ُ،مقدورُ ُهُ هم ُلَُّعُ تُ وبه ُق 

ُ ُ،ُفلامُخانُ التكليف  ُنَّمُ ـمُوتُ هُ أعين ُت  ُُت  ُداءُ ُنُ كَُّت  ُُرةُ ظُ النَُّرةُ ظُ واُالنَّعُ بُ تُ أُ مُوهُ أنفس 

ُالعُ  ُش  ُُزَُّهم،ُفعُ منُق 
 
 كامُقيل:ُ،هُ دواؤُ ُعلُالطباء

ــو  ت   ــالع  ب   ع  لا ــح   ق  ش  ــى ع  تا ُق  ش 

ُ

ـــل  ف  ُ** ــــما ـــ لا ق  ت  ا اس  ـــي   ل    ه  ب  ُق  ط 

ُ ــــ ى لأ  َ   ـــنا ظ   ةً ـجا ِ  ه  ـــو  ا   ةً ج 

 

ط  سا و  ا ت  ـما ل  ف  ُ**
ـن  ِ   ه ـه   (651)/ق  ر  ا غ 

 
ُُ(.678انظر:ُ)صُ

                                                 
ُمنُُ( أ) ُوهم ُفلعله ُتريه(، ُالنقاش)انظر ُاسمه ن ُاحلديثُم  ُوليسُيفُرواة ُو)س(، ُيفُ)ع( كذا

(،7/633ُاملصنف،ُأوُحتريفُطرأُعلُنصه،ُوالصوابُماُذكرهُاملصنفُنفسهُيفُزادُاملعادُ)

 .ورموهُلجلهُبالعظائمحيثُقال:ُوقدُأنكرواُعلُسويدُهذاُاحلديث،ُ

 ،ُوبهُرواية.«تكن»يفُ)ع(:ُُ(ه)ُُُ.«ينشد»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 مقتضب

 

 متقارب
 

 (أ/774س )

 موضوع
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ُُونُ مُ رُ كُ ويُ  ُيُ ُاملليحةُ ُالصورةُ ُصاحب  ُهُ لُ ذُ بُ علُما
ُهُ وشهودُ ُهُ نُصورت ُهلمُمُ 

ُ/مُ رُ كُ ذلك،ُكامُيُ ُوتوابعُ  ُُالسامعُ ُأصحاب  ُهُ لُ ذُ بُ علُماُيُ ُاحلسنُ ُذاُالصوت 
نُهلمُمُ 

ُوإنُ هُ صوت ُ ُعُ مُ اجتُ ُ،
ُالمرانُ  ُعندُ ُفيه ُمُ نال ُالكرامةُ هم ُومُ ُن ُاحلظُ أعَّلها وُ ن

ُةُ 

ُ مُ ُهؤالءىُأُ وهلذاُإذاُرُ ُ؛هاهاتُ ن مُ  ُيُ بُعُ نُمج 
ُُاجلميلةُ ُالصورةُ  نُمُ ُيذُ ذُ اللَُُّوالصوت 

ُ بقلوّب  ُُوافُ كُ عُ ُ-َُّلمُ غُ وَُّلمةُ غُ 
ُهمُعليه،ُوانقادُ مُ مُوه  مُهُ مُوجوارح ُهُ أسارُ ُت 

ُإليه،ُوشقُ  ُُواُعليهُالقلوب  ُُقبل  ُُهُ ضات ُر ُواُيفُمُ لُ ذُ ،ُوبُ اجليوب  ُُكلَّ ُ.مطلوب 

ُزُ  ُأنَُّمُ ُلكثيُ ُالشيطانُ ُنُ يَُّوقد ُعُ ُنُهؤالء ُش  ُملُُاجلميلةُ ُةُ الصورُق  إذا

ُحممودةُ ُحمبةُ ُ-ُفاحشةُ ُهُ نُ قارُ يُ  ُوأهنَّ ُحمبةُ ، ُاهلُا ُويف ُنظيُ ُ،هل ُُوهم ُأصحاب 

ُ بُ رُ طُ املُ ُالصوات 
 :فالطائفتانُ ُ،ةُ 

م  اس  ق  ت   م  أ   ي  د  ث   ان  ب  ا ل  يع  ض  َ  
ُ(652ق)

ُ ُأعظمُ ُأنَُُّمُ لُ عُ يُ ُوالعارف  ُمُ مُ ُهذا عُ واقُ ن
ُفإُ؛الكبيةُ ُةُ  ىُنُ دُ أُ ُمعصيةُ ُاهنَّ

ُُمَُّذُ يُ ُأنُ ُهُ أحوال ُ ُومُ لُ ويُ ُهُ نفس  ُوياف  ُعليها، ُُها ُوأمَُّهُ ولعنتُ ُهُ اهلُوغضبُ ُمقت  اُ،

ُفمُ  ُرُ قُ تُ هذا ُكُ بالعُ ُدُ بُ عُ تُ مُ ُب  مُ ـعلُت ُُوف 
اجل ُُثالُ 

ُُ،املُ  ُوبيُ ُهُ قلب ُُبيُ ُوقدُحال 

ُالعُ  مُ ظُ ذي
واجل ُُةُ 

ُمؤمنُ َّللُ  ُفأين ،ُُ ُ ُفاسق  ُمج  ُُوحسنةًُُئةًُيُ سُعُ قد ُعمًَّلُُطُ لُ خ 

ُُصاحلًاُوآخرُ  ُ:ًئايُ س 

ــت   وًبـا ل   ن  ذ   اف  ي  ـ
ـ ب  غ   و   ن  ع 

ُه  ِيــل 

ُ

  وه  ج  ر  ي  و  ُ**
ـو   ج  اَ   و  ه  ا ف  يه  ف   خ 

 (653)ف  ائ 

ُ
ن ُُبتدعُ مُ ُم  ُ ُضال  ُعُ ي  ُاهل ُهُ هُ رُ ،ُوماُكُ ةًُبُ رُ عنهُقُ ُىُاهل ماُهن  ُُل 

ُ!ينًادُ 

                                                 
 ،ُولعلهُتصحيف.«علقوا»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«الصور»يفُ)س(:ُُ( ب)

 .«كره»يفُ)س(:ُُ(د)ُُ.ُ«ومتعبد»يفُ)ع(:ُُ( ج)

 ابن الفريض/ طويل

 

 األعىش/ طويل

 

  (أ/770)ع  

إكرامهم صاحب الصورة 
 املليحة والصوت احلسن

 

 كبرية!أعظم من 
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ُيُ ف ُمعروُاملنكرُ ُىرُ هو ُواملعروف  ُزُ ًُفا ُقد ُسوءُ ُنُ يُ منكًرا، فرآهُُهُ عملُ ُله

نوُ،حسنًا ُعُ ج ُُم  ُُهُ بَُّح ُبهُوالُأُ ُاهل ُرُ مُ أُ ماُملُيُ ُل  ُاهلُ ُنُ ذُ أُ دينًاُملُيُ ُعُ حمبوًباُلهُفقدُرش  

ُُ،به ُُوذلكُباب  ُُ،كُ الرش   ُقال ُكام ُاهل چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿تعاىل:

ُ.﴾ڌ ڌ ڎ ڎڈ /ڍ

ُتُ حتَُُّمُ ظُ عُ تُ ُقدُالصورُ ُةُ بَُّحم  ُُفإنَُّ ُى ُُيُ ص  ُوطواغيت  ّباُُنُ يَُّدُ تُ يُ ُأنداًدا

ُوأهلُ  ُتُ ها، ُرش   ُقلوّب  ُُب  ُأعظمُ يف ُح ُمُ ُم ُن ُأُ ُب  ُقلوّب  ُبُ رش  ُالذين ُيف مُوا

ُجُ العُ  ُبيُ ل  ُوكم حمبَُُّ،
ُحمبَُُّلُ جُ عُ ُةُ  إىل

ُتُ ُدُ يُ غُ أُ ُغزالُ ُةُ  ُب ُس  ُحم  ُي ُُهُ ن اس  ُالقلوب 

ُأُ وتُ   
ُُس  ُمُاخلُ يفُقلوّب  ُُبوارش ُفهؤالءُأُ ُ!العقول  ُش  ُرش ُ،ُكامُأُ ف  أولئكُيفُ]ُب 

ُجُ العُ ُ[مقلوّب  ُ ُ.ل 

ُلُ انُممُ ُوهذا بخَّلف   ُُت  ُإىلُاملحرَُُّهُ نفس  مُ ُمات 
ُقُ مُ هاُويُ مُ رَُّح ُُاهل ُنًاُبأنَُّؤمُ  ُت 

ُُ،عليها ُاوي  ُهُ عقابُ ُف 
ُحمبَُّبُ هُالُي  ُنَُّفإُ؛هاعلُفعلُ  ُحُ ـمُ ُةًُها ُهُ عقلُ وُهُ إيامنُ بلُُ،ةًُض 

يُ 
ُبغُ  ُعنههُ ن ويُ ُهُ هُ رُ كُ ذلكُويُ ُض  ُغُ /ى ُولكن إىلُُوهُ عُ دُ يُ ُواهُ وهُ ُ،هُ عُ بُ طُ ُهُ بُ لُ ،

ُ ُارتكاّب  ُعلُخوف  ُلُ ج ُووُ ُا
ُمُ  ُاهل ُُ،تعاىلن ُرمحةُ ُىج ُرُ يُ فهذا ُاهلُله ُبأنُ إمَُّ: ُا

ُهُ قُ يوفُ 
ُُلتوبةُ  ُ،ُأوُيُ هُ ئات ُعنهُسيُ ُرُ فُ كُ تُ ُنصوح  عُ تُ س 

ُهُ لُ مُ 
ُُكثيةُ ُيفُطاعةُ  ُُماحيةُ ُوحسنات 

ُُُ:ف:ُقالُابنُدريد ش  ف:ُولدُالظبيُوالنثىُخشفة»اخل  ش  ُُ(.3/293)مجهرةُاللغة:ُ«ُاخل 

                                                 

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 .«يفُقلوبُأولئك»يفُ)ع(:ُُ( ب)

بالتاء؛ُفأضافُماُ«ُغلبة»جمع(ُخطًأ:ُوقرأهاُحمققُ)ِ.ُامل«.ُغلب هُطبع ه»كذاُضبط هاُيفُ)ع(ُو)س(:ُُ( ج)

 بعدهاُإليها.

  (/ب770)ع  

  (/ب774س ) 

حمبة الصور  تعاظم
 حىت تصري طواغيت 

 بني جاهل حرمتها
 ومعتقد طاعتها

 [763]ابلقرة: 
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ُج ُرُ تُ  ُوإمَُّهُ ئات ُبسيُ ُح  ُبمُ ، ا
ُصائُ  تُ بُ يُ ُب 

ُيُ ُيهُ لُ  ُوإمَُُّرُ فُ كُ ّبا ُعنه، ُبغيُ ّبا ُمُ ُا نُذلك

ُ ُ رُ التيُيُ ُالسباب  ُ.ّباُهُ مح 

عاوُ تُ يُ ُهُ واعتقادُ ُهُ طباعُ ُفإنَُُّ؛تعاىلُهلُةُ هذهُاملحبَُُّأنَُُّدُ قُ نُاعتُ مُ ُبخَّلف  
ُنانُ 

ُعلُقوَُّ ُوزيادُ ت  ُا ُ ُ،ات  تُ وي 
ُدُعُ مُ  ُيُ ُعُ بُ يُالطَُّعُ افيها تُ عُ وما

ُهُ دُ قُ 
،ُيُالرشعُ اعُ نُدُ مُ 

نبه  ك  ل  الذي ه   ضال  الع   اء  وهذا الدا  ن اج  ون   ك  ل  ه   ِ  ِ   ت  ق  ب  س   ِ  تعاىل ن اهلل له 

 ى.ن  س  احل  

                                                 
ي ُ»وت قرأُأيضا:ُُ( أ) ُوالضبطُمنُعندي؛ُلعدمُتفرقةُالنساخُبينهامُيفُالرسم،ُواملعنىُيتملهام.ُ«ون ج 
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(654م)

اُيُ مَُّو
ُاحل ُُدُ جمرَُُّأنَُُّ:مُ لُ عُ يُ ُيُأنُ نبغُ  ُالُيُ ُنُ س 

ُث  عليهُوالُيُ ُاهل ُيب 
ُعاقُ  وليسُُ،ب 

ُمُ ُأحدُ ُيفُدينُ 
 
ُةُ بَُّحم  ُُنُالنبياء

ُحل ُُأحدُ  ُس 
ُ،ُولوُكانُاحل ُهُ ن  ُبهُدرجةُ ُاهل ُُعُ فُ رُ اُيُ مَُُّنُ س 

ُيُ ُهُ دُ زيُ ويُ ُهُ صاحب ُ ُلكان ُثواًبا ُبه ُوس  ُالصدُ ُف  ُُيق  ُغيُ مُ ُأفضل  ُمُ ُهُ ن
 
ُالنبياء ُن

ُحل ُ ُس 
 ./هُ ن 

ُاستُ  وُ وإذا
ُشخصانُ  ُالعاملُ ُى ُأحدُ ُ،الصاحلةُ ُيف ُوكان ُأحسنُ ه  ُا

ُأحسنُ ُصورةًُ ُعندُ ُ-ُصوًتاُأو ُسواءًُُكانا ُُمُ رُ كُ أُ ُفإنَُُّ؛اهل اهلُُعندُ ُاخللق 

ُ.(655)مقاهُ تُ أُ 

ُوعُ ُ،اهلُمُ عنُحمارُ ُهُ إذاُصانُمجالُ ُاجلميلةُ ُولكنُصاحبُالصورةُ  نهاُعُفَّ

ُ ُالوجهُ مُ ُهُ نُغيُ مُ ُكانُأفضل  ُبمنزلةُ نُهذا ُوهو ،ُُ رُ دُ والقُ ُاملالُ ُصاحب 
إذاُُةُ 

ُعُ  رُ دُ عنُقُ ُفَّ
ُُه،ُفإنَُّةُ  ُعُ ُهُ فافُ نُعُ مَُُّأفضل  ُُنُ حُ ماُامتُ ُفإنَُُّ؛زُ جُ عُ ُفاف  ُبهُصاحب 

رُ دُ القُ 
واجلُ ُواملالُ ُةُ 

ُمُ ُاملُ  ُالسباب  يُ اعُ الدَُُّن
ُُةُ  ُوقُ وُ اهل ُُباعُ تُ اإىل ُى

 
ُاُضاء ُهوةُ لشَّ

ُبهُمُ ُنُ حُ اُامتُ مَُُّأعظمُ  ُ!أعظمُ ُهُ هذاُوصبُ ُنُذلك،ُفجهادُ مُ َُّلنُخ 

ُعامٌُّ ُعلُبنيُآدمُ ُاهل ُمُ عُ نُ التيُأُ ُالمورُ ُيفُمجيعُ ُوهذا :ُمُّباَّلهُ وابتُ ُّبا

نف ِ   م  ُ.ن  ح  ت  م  ن ل ي  ما  وكان أفضل   ،ني  ق  تا اهلل ال   ن أولياء  كان فيها شاكًرا صابًرا كان 

ُتُ بُ ملُيكنُاملُ ُوإنُ  ُ ُرُ مُ فيامُأُ ُُِ رَُّبلُفُ ُ،صابًراُشكوًراُل  ُبهُوهن  ُمُ كُ كانُلهُح ُُ-ُعنهُي 

ن،ُوكانُهُ أمثال ُ ُُم  س 
ُمُ لُ 

ُ.خًياُمنهُنُهذهُاملحنةُ مُ 

                                                 
 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

  (أ/777س ) 

من امتحن فشكر 
وصرب أفضل ممن 

 لم يمتحن

جمرد احلسن ال يثيب 
 اهلل عليه وال يعاقب

 كما يف آية احلجرات
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ُ ُُُنُ حُ فمنُامت ُ وص  ُ.القسامُ ُفهوُخيُ ُب 

ُ ُوي
ُمُ ُيهُ لُ  نُس 

ُمُ لُ 
ُ.نُاملحنةُ مُ 

ُ  ُعاقُ املُ ُوُاملأخوذُ فهُ،عُ قُ فوُ ُنُ حُ منُامتُ ُ:والثالث ُ.تعاىلُاهل ُهُ كُ دارُ تُ يُ ُأنُ ُإالُ،ب 

ُفمُ  ُنُ كَُّمُ تُ يُ ُنُكانُلهُمال 
ُفخالُ ُ،والظلمُ ُيفُالفواحشُ ُهُ نُإنفاقُ مُ  ُواهُ هُ ُف 

ُ:اهلُبهُوجهُ ُىبتغُ فيامُيُ ُهُ قُ فُ نُ وأُ 

   ُح ُمُ ُفهو نظّي ُله ُكان ُُنُ س ُن ُومج  ُفعُ /ال  ُحمارُ ُبهُفَّ ُاهلُمُ عن

ُ.الفواحشُ ُعنُهُ وصانُ ُ،تعاىل

   ُمُ ُونظّي ُصوت  ُله ُكان ُح ُُن ُهُ فصانُ ُنُ س 
ُالغُ  ُعن

 
ُومزاميُ ُناء

ُُيُ زيُ يفُتُ ُهُ لُ مُ عُ واستُ ُ،الشيطانُ  ُ.يُبهن اهلُوالتغُ ُكتاب 

ُكُ نَُّفإ ُ نُواحدُ ُلَّ  :هؤالءُم 

ُيُ  - ُعملُ ُثاب  ُُهُ عل ُيُ ُالصالح  ُُهُ كُ رُ اشالذي نفيه ُُم  ُمثل  ُله ذلكُُليس

اجل ُ
ُُاملُ   .ملالُ وا/والصوت 

ُويُ  - ُآخرُ ُثاب  ُُثواًبا ُص   ُُالصورةُ ُهمنُقاضاهُ تُ يُ ُامعُهُ ف ُعل ُوالصوت 

رُ إىلُمُ ُ،ةُ والقوَُّ
ُوتعطيلُ تعاىلُاهلُضاةُ  ُفثوابُ هُ عنُمساخط ُُاه، ُيُ ُهُ ، ُهُ ب ُش 

ُ ُ.املجاهدُ ُثواب 

                                                 
بطُ( أ) تُكذاُضبط هاُيفُ)ع(ُبالضم،ُنائباُللفاعل؛ُفيكونُالفعلُمبنياُملاُملُيسمُفاعله.ُويفُ)س(ُض 

 بالفتحُمفعوالُبه؛ُفيكونُالفعلُمبنياُللمعلومُمسنًداُلضميُالغائب.

ُُُ)ع(.ُ:خلتُمنهاُ( ب)

 .«ما»يفُ)س(:ُُ)د(ُُُ.«من»يفُ)س(:ُُ(ج)

  (أ/773)ع  

  (/ب777س ) 

س مراتب انلا
 عند االمتحان

 

صاحب املال نظري 
صاحب الصورة املليحة 

 والصوت احلسن
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ُ ُُفصاحب  ُالطيُ ُالصوت  ُطرُ املُ ُب  مُ الذيُيُ ُب 
ُن غُ يُ ُأنُ ُهُ ن كُ  ُأُ رُ ،ُإذاُقُ بالشعرُ ُي 

ُالطيُ ُهُ بصوت ُُالقرآنُ  ُث ُىُبهُأُ نَُّغُ وتُ ُب  ُُيب  ُنَّغُ نُتُ مُ ُثواب  ُكُ رُ وتُ ُتعاىلُاهلُىُبكتاب 

ُن غُ التَُّ ُويُ بالشعرُ ُي  ،ُ ُعلُقصدُ ُثاب  ُُاإليامنُ ُأهلُ ُإسامعُ ُهُ أيًضا ُ،تعاىلاهلُُكتاب 

ُولذَُّ ُمُّبا،ُفيُ هُ وانتفاعُ ُهُ مُبقراءت ُت  ُمُ ُأنواعُ ُثَّلثةُ ُثاب  والنيَُُّبالقصدُ ُنُالثواب 
ُ:ةُ 

ُُ ُ.املجاهدُ ُثواب 

ُُ ُالتَُُّوثواب  ُ.اَل 

ُُ ُ.هُ لغيُ ُاعُ النفَُُّاملحسنُ ُوثواب 

ُُنُ فإ ُ ُذلكُأُ ُدُ هُ ش  ُِنُ ذُ مع
ه
ُُعزَُِّالل ُهُ بصوت ُُهُ أُ فقر ُُ؛هلاُهُ واستامعُ ُهُ لقراءت ُُوجلَّ

ُالطيُ  ُويُ ُاهل ُنُ ذُ أُ ليُ ُب  ُله تُ س 
ُُ،هُ لقراءت ُُعُ مُ  ُالنبي  ُقال ُعليُكام ُاهل ُوسلم:ُصل  ه

 ش   ل   اهلل  ن  ذ  ا أ  ِ  »
 و  الصا  ن  س  ح   ي  ب  ن  ل   ه  ن  ذ  أ  ك ء 

 ب   ر  ه  ي    آن  ر  الق  ى ب  نا غ  ت  ي   ت 
ُُ،(656ق)«ه 

 و  الصا  ن  س  احل   ل  ج   الرا ىل  ا إ  نً ذ  أ   د  ش  أ   هلل »:ُوقال
  آن  ر  الق  ب   ت 

 ص   ن  ِ 
 ن  ي  الق   ب  اح 

 ة 

 ن  ي   ق  ىل  إ  
ُُ- (657ق)«ه  ت  ُ.آخرُ ُرُ مُ أُ ُذلكُفثواب 

نو ُاكُم  ُنُلهُمج  ُوح ُُال  ُفعُ ُنُ س  ُُفَّ ُوخالُ ُ،اهل ُمُ رَُُّح ُعامَّ ُُاس،ُوكُ واهُ هُ ُف  ُهُ الُ مج 

ُوح ُ ُُهُ ن س  ُُالوجهُ ُنُهذاكانُمُ ُ-ُباسُ اللُ ُىُالذيُهوُخيُ قوُ التَُُّلباس  ُأفضل 

ُملُيُ ]نُمَُّ ُُه[ؤت  هذاُاجل ُُمثل 
ُنُ حُ تُ مُ وملُيُ ُاملُ 

ُ ؛ُّبذهُاملحنةُ  ُاملطيعُ ُوجهُ ُدُ وهلذاُجت 

 ُهلُقدُكُ 
نُاجل ُمُ ُس 

ُواحل َُُّلحةُ واملُ ُاملُ  ُكُ ماُملُيُ ُنُ س  ُُوجهُ ُهُ س  ُ:العاص 

                                                 
 .«أقرأ»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ(.676،ُوانظرُ)صُ«اهل»يفُ)س(:ُُ( ب)

 «.إىلُحسنُالصوت»)ع(،ُوجاءُيفُرواية:ُُ:خلتُمنهاُ( ج)

 .«اللباسي»يفُ)ع(:ُُ( د)

 (.3/133،ُواملثبتُمنُ)س(ُكامُيفُاالستقامةُ)«لهُثواب»يفُ)ع(:ُُ(ه)

 آخرثواب 

 

الصوت ثواب صاحب 
 احلسن إذا عف

ثواب صاحب 
الصورة املليحة 
إذا عف عما 

 حرمه اهلل

 متفق عليه

 

 ضعيف

 

 الصورةصاحب  ثواب
 عف إذا املليحة
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ُُفإنُ  - ُُمجااًلُُازدادُ ُالوجهُ ُكانُمجيل  ُقُ اخللُ ُهُ ال ُإىلُمج  ُوأُ ي  ُيُ قُ لُ ، ُت 
ُمُ  نُعليه

املحبَُّ
ُلُ ماُملُيُ ُواحلَّلوةُ ُةُ َّللُ واجل ُُةُ   .هُ علُغيُ ُق 

ُُمُ رُ ح ُُوإنُ  - ُمج  ُوح ُُوجهُ ال/ال  ُلب ُأُ ُهُ ن س  ُس 
ُمُ  ُمج  هاُوّبجت ُُالطاعةُ ُالُ ن

ُونورُ  ُوحَّلوت  ُأحسنُ ها ُفاتُ مَُُّا ُهُ ا
ُاجل ُمُ  ن

ُوكلَُّالظاهرُ ُاملُ  ُكُ ، ُ ام ُب 

 .ومَّلحةًُُازدادُحسنًاُوحَّلوةًُُيفُالسنُ ُنُ عُ وطُ 

ُوأمَُّ ُإذاُملُيُ ُالوجهُ ُاُمجيل  ُوح ُُهُ مجالُ ُنُ ص  ُذَُّبُ وتُ ُهُ لُ ذُ وبُ ُهُ ن س  ُ امُكُ كلَُُّهبهُفإنَُُّل  ُب 

ُالسنُ ُنُ عُ وطُ  ُح ُوُ ُازدادُ ُيف ُوكلَُّوقُ ُةًُمُ لُ وظُ ُةًُش  ُازدادُ بًحا، ُالفواحشُ مُ ُام ُن

ُ ُس ُكُ تُ ُحتَّىُ،ُازدادُ واملعاص  ُةُ مُ لُ ظُ ُف 
ُ/املعصيةُ  ُح ُُشمس  ُس 

ُ هُ ن  ُ،ُوت  ُس  ُ،هاقمرُ ُف 

ُوسوادُ بحُ قُ ُوُ لُ عُ ويُ  ُاجلُ ها ُها ُُامل  ُُ،الصوريَّ ُعل ُيُ ُالسنُ فرتاه ُقُ إُدادُ زُ ال بًحاُال

ُح ُووُ  ُ.هدُ عنُونفرةًُُةًُش 

 : أَبعة   الوجوه   وف هذا القام  

   ُاللُ ُلهُبيُ ُعُ مج  ُُوجه باس 
اجل ُُلباسُ ُ:يُ 

ُُ؛ىقوُ التَُُّولباسُ ُ،املُ  ُفذلكُأمجل 

ُ.الوجوهُ 

   ُالقُ ُباسُ ل ُُ:لهُبيُ ُعُ مج  ُُووجه ُُ؛املعصيةُ ُباسُ ول ُُ،بح  ُُ.الوجوهُ ُفهوُأقبح 

 ُب ُلُ أُ ُُ ووجه ُُس 
ُل  اجل ُُباس 

ُكُ وملُيُ ُالظاهرُ ُاملُ  ُُس 
ُل  ُُ.ىقوُ التَُُّباس 

   ُب ُلُ أُ ُووجه ُُس  ُكُ ]وملُيُ ىُقوُ التَُُّلباس  ُل ُُ[س  اجل ُُباس 
ُُ.املُ 

                                                 

ُ.«عنه»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 .«إنُملُيلبسو»يفُ)س(:ُُ( ب)

  (/ب773)ع  

  (أ/774س ) 

 وجوه انلاس 
 أربعة

 

 الصورة عقاب صاحب
 عفلم ي إذا املليحة
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ُنُأينُاكتُ مُ ُ:قلت   فإن   ُس 
ُاحل ُُالوجوهُ ُت  ُوالقُ ُنُ س  ُبح 

ُ؟نُالعاملُ مُ 

ُملُيكنُلكُف ُُإنُ ُ:قلت   ُ:ر  با د  فت  ُاإليامنُ ُأهلُ ُةُ راس 

ُُ.﴾ٹ ٹ ٹ  ﴿ُتعاىل:ُهُ قولُ  -

ُُهُ وقولُ  - ه:ُوغيُ ُعباسُ ُقالُابنُ ُ،﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿تعاىل:

ُتفرُ همُاملُ » «ونُ س 
ُأُ الذينُيُ ُ،(658) ُُونُ ذُ خ  ُ.وهيُالعَّلمةُ ُ،يامبالس 

ُُ.﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ  ﴿تعاىل:ُُهُ وقولُ  -

ُ ُُفهذهُثَّلث  ُيفُالفُ ُآيات  راس 
ُ.ةُ 

ُُع  م  واس   ُوُ تُ املُ ُقول  س 
ُيُ مُ 

نُهذهُالمَُّمُ 
ُ:ةُ 

  ُُماُأُ »ريضُاهلُعنه:ُُانُ عفَُُّبنُ ُقالُعثامن ُُرُ مُ ض  ُاهل ُهُ رُ هُ ظُ شيًئاُإالُأُ ُرجل 

ُ ُفُ علُص  ُلُ وفُ ُهُ وجهُ ُحات  ُودُ ُ.(659)«هُ لسان ُُتات  ُخ  ُُل  ُ:/فقالُلهُعثامنُ ُعليهُرجل 

ُدُ يُ » ُخ  ُوالزُ كُ أحدُ ُل  ُعين ُىنم ُاملؤمنيُ:فقالُ!يهُ يف ُأمي ي ُح ُأوُ ُ،يا
ُبعدُ ُه

ُالُ؟اهلُرسولُ  ُعُ ُ،قال: ُما ولكن
ُمُ  ُُل  ُبُ لُ أُ ُإالُعمًَّلُُآدميٌّ تعاىلُُاهل ُُهُ س 

«هُ داءُ رُ 
ُأوُكامُقال.ُ،(660)

 عباسُ ُابنُ ُوقال«ُ ُُللحسنةُ ُإنَُّ: ُالقلب  ُيف ُوضياءًُلنوًرا ُالوجهُ ُ، ،ُيف

ُُ،ُوزيادةًُيفُالبدنُ ُةًُوقوَُّ ُُةًُ،ُوحمبَُّيفُالرزق  ُُيفُقلوب  للسيُ ُوإنَُُّ.اخللق 
يفُُةًُمُ لُ ظُ لُ ُئةُ 

ُ ُالوجهُ القلب  ُيف ُوسواًدا ُالبدنُ ، ُيف ُوضعًفا ،ُ ُالرزق  ُيف ُونقًصا ُوبغضةًُ، يفُُ،

ُ ُُقلوب  ُ.(661)«اخللق 

                                                 
 .«عينه»يفُ)ع(:ُُ)د(ُُ.«اكتسبت»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ر»يفُ)ع(:ُُ( ب)  كذاُضبطهاُيفُ)ع(.ُ(ه)ُُ.«فتذكَّ

ُ)س(.ُ:خلتُمنهاُ)و(ُ.ُوهوُجائزُلغة،«والزناء»يفُ)ع(:ُُ( ج)

ُ.  )س(.ُ:خلتُمنهاُ)ز(ُزنىُيزينُزناُوزناءُيقِصُويمد 

  (/ب774س ) 

 عثمان بن عفان

 ابن عباس

  [45]الفتح: 

  [13]احلجر: 

  [44]حممد: 

لم أقف عليه 
 عن ابن عباس
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ُالمرُ  ُكامُ ُوهذا ُيكون ُالقلب  ُيف ُويُ ُنًا ُالدنيا، يف
ُفُ  ُُيض  ُص  ُفُ عل ُحات 

نُلهُف ُالوجهُ  ُ،ُفياهُم  ُورآهُ ُصارُهوُالظاهرُ ُالقيامةُ ُ،ُفإذاُكانُيومُ صادقةُ ُةُ راس 

ُ ُ:ياًناعُ ُأحدُ ُكل 

ُ.﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ  ﴿قالُتعاىل:ُ -

- ُ ُتعاىل: ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿وقال

ُ.﴾چچ

ُ،ُ﴾ڀ ٺ ٺ    پ ڀ ڀڀ﴿وقالُتعاىل:ُ - ُنُنُ :ُمُ فالول  ض  
ُيمُ عُ النَُّةُ 

ُ.(662)رُ ظُ نُالنَّ،ُوالثاين:ُمُ هُ وّبجت ُ

يث حج مج    جث مث ىث   خت مت ىت يت ﴿وقالُتعاىل:ُ -

ُُ.﴾جس حس خس مس    جخ حخ مخ   مح/جح

ڭ ڭ ڭ    ے ۓ ۓ ڭ   ھ ھ ھ ھ ے﴿وقالُتعاىل:ُ -

ُُ.﴾ۇ ۇ 

- ُ ُتعاىل: ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ  ﴿وقال

ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ  ٿ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ

ڃ        ڃ ڃ ڃ چ چ  ڄڦ ڦ ڦ    ڄ ڄ ڄ ڦڤ ڤ ڤ

ُ.﴾ڍ ڍ ڌ ڇڇ/ڇ ڇ  چچ

- ُ  ح  أ  ب   ة  ل  أ  س  ال   ال  ز   ت  َ  »صلُاهلُعليهُوسلم:ُُوقالُالنبي 
 ء  ي  ى ي   تا ح   م  ه  د 

  م  و  ي  
ِ  ي  الق   ا

 ه  ج   و  ف   س  ي  ل  و   ة 
«م  ح  ـل   ة  ع  ز  ِ   ه 

(663).ُُ

  (أ/776)ع  

  (أ/774س ) 

ظهور أثر ما يف 
 القلب ىلع الوجه

 يف الكتاب

 

 يف السنة

 

 [746]آل عمران: 

 [64]الزمر: 

 [44-44]القيامة: 

  [04-48]عبس: 

  [40-44]املطففني: 

  [41-46]يونس:   

 متفق عليه
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- ُ ن  »وقال:  و  وًشا أ  د  خ   ه  ت  ل  أ  س  ِ   ت  اء  ج   يه  ف  ك  ا ي  ِ   ه  ل  و   اس  النا  ل  أ  س   ِ 

 ه  ج   و  وًحا ف  د  ك  
  م  و  ي   ه 

ِ  ي  الق   ا
ُ.(664)«ة 

- ُ  ر  ِ  ز   ل  وا أ  »وقال:
َ   ص  ّل  ع   ة  نا ال   ج  ل  ت   ة   و

 الا  ما ث   ،َ  د  الب   ة  ل  ي  ل   ر  م  الق   ة 
 ن  ي  ذ 

 م   السا ف   ب  ك  و  ك   ِد ش  أ  ك   م  ون   ل  ي  
«ةً اء  ض  إ   ء 

(665).ُُ

ُ ُكثيُ ُوأمثال  ُمَُُّهذا ُوصف  ُفيه ُباحل ُُالسعادةُ ُأهلُ ُوجوهُ ُا ُوالبُ ُنُ س 
 
ُهاء

واجل ُ
ُوالنَُّاملُ  ض  

ُُالشقاوةُ ُأهلُ ُ،ُووجوهُ ةُ  ُُبالقبح  والسَّ
ُح ُوالوُ ُوادُ  ش 

ُُةُ 
 
ُ.والسوء

ُُ:عّل الوجوه   مت  هذه الِس  وأظهر   ُُةُ مُ س  ُُالصدق  ُفإنَُّوالكذب  ُالكذَُُّ، ُاب 

ُكُ يُ  ُمُ ُهُ وجهُ ُىس  ُالسَّ ن
ُُوادُ  ُهُ ب ُذُ كُ ُبحسب  ُوالصادق  ُكُ يُ ُ، ُهُ وجهُ ُىس 

نُمُ 

ُُالبياضُ  وهلذاُرُ ُ؛هُ صدقُ ُبحسب 
ُُبنُ ُعنُعمرُ ُي ُوُ  ُشاهدُ ُبتعزيرُ ُرُ مُ هُأُ أنَُُّاخلطاب 

ُيُ ُبأنُ ُورُ الزُ  ُكُ رُ ويُ ُهُ وجهُ ُدُ وَُّس  وًباُعلُالدابَُّلُ قُ مُ ُب 
ُنُجنسُ مُ ُالعقوبةُ ُفإنَُُّ؛(666)ةُ 

ُالذَُّ ُنب  ُ،ُفلامَّ ُُهُ وجهُ ُدُ وَُُّس  ُلُ وقُ ُبالكذب  ُُب  ُُاحلديث  وقُ ُهُ وجهُ ُدُ وُ س 
ُلُ  ،ُهُ يفُركوب ُُب 

ُُوهذاُأمرُ  ُـل ُُحمسوس  نُلهُقلب  ُُ،ُفإنَُّم  مُ لُ والظُ ُنُالنورُ مُ ُماُيفُالقلب 
ُواخليُ ُةُ 

ُ ّس  ُيُ ُوالرش 
ُُوهاُأعظمُ ُ،والعيُ ُيُكثًياُإىلُالوجهُ 

 
ُُالعضاء ُ.ارتباًطاُبالقلب 

ُُ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ  ﴿تعاىل:ُُهُ قولُ ُ ُفهذاُالتعريف 

ُ ُُداخل  ُلَُّعُ مُ ُاملشيئةُ ُحتت  ُُ﴾پ پ پ ڀڀ  ﴿ُ:قالُث مّبا،ُُق  ُقُ فهذا ُمُ س 

ُقَُّحم  ُ ُُق  ُُظهورُ ُوذلكُأنَُُّ؛فيهُُِ الُرش   نُمُ ُأعظمُ ُهُ لُلسان ُعُاإلنسانُ ُماُيفُقلب 

ُهُ علُوجهُ ُهُ ظهورُ  ُيُ ، دُ بُ لكنه
ُيُ خفيُ ُاوُ دُ بُ ُوُيفُالوجهُ  ُتعاىلُاهلُراهُ ا ُىو  ق  ي   ث م،

ُيُ ُحتَّى
ُ/راهايُ ُالوجهُ يفُُصفةًُُيُ ص  ُالفُ ُأصحاب  راس 

ُ.ةُ 

                                                 
 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( ب)

 /ب(774س ) 

أكرث السمات ظهورا 
 الصدق والكذب

 

  [44: حممد]

 حسن

 

 متفق عليه

 

ظهور أثر ما يف 
 القلب ىلع اللسان

تدرج ظهور أثر ما 
 يف القلب ىلع الوجه
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ُرُ هُ ظُ يُ ُحتَّىُىو  ق  ي   ث م
ُ.اسُ النَُّجلمهورُ 

ُمُ يُ ُحتَّى/ىو  ق  ي   ث م ُس  ُُاحليوانُ ُيعةُ علُطبُالوجهُ ُخ  ُ،هُ قُ لُ الذيُهوُعلُخ 
ُ قبلُ ُنُالممُ مُ ُىُعلُكثيُ ر ُكامُج ُُ،أوُخنزيرُ ُنُقردُ مُ  هذهُُيُعلُبعضُ رُ ناُوي 

مَُّال ُ
ُُدُ عُ كامُوُ ُةُ  ُبهُالصَّ ُط ُن الذيُالُيُ ُادق  ىوُ عنُاهل ُُق 

 .(667)ق

(668م)

ُ ُُوأهل  ُالُ مج 
ُونُ لُ تُ بُ يُ ُالصورةُ 

ُهاُواسمُ ُ،كثًياُبالفاحشةُ  اجل ُُدُ ض 
اهلُُفإنَُُّ،املُ 

ُ ُتعاىل ُفاحشةًُسامَّ ُُها ُوس  ُوخ  ُوفساًدا ُبُ وًءا وهذهُُ،(669ع)وإجراًماُئةًُوسيُ ًثا

ُُالشياءُ  فعُ ُ،اجلاملُ ُدُ ض 
ُاجل ُُأنَُُّمُ لُ  ب هُ الذيُُامل 

ـ 
ُتعاىلُاهلُُي  ُ؛الصورةُ ُليسُمجال 

إىلُجمرَُُّرُ ظُ ن اهلُالُيُ ُفإنَُّ
ُُ،(670)الصورةُ ُدُ  ُُ!اُلهبوبًُفكيفُيكونُحم 

ُواجلُ  ب هُ منهُماُُامل 
ـ 
بُ اهلُومنهُماُيُ ُي 

ُغُ  بُ يُ ُهفإنَُُّ:اهلُهُ ض 
ُغُ  ُالتجمُ ُض  ُباسُ بلُ ُل 

ُوالذَُُّاحلريرُ  (671ق)هب 
بُ ،ُويُ 

ُغُ  ُالتجمُ ُض  ُيُ اخل ُُباسُ بلُ ُل 
 
ُُوإنُ ُ(672ق)َّلء  .ااًلُكانُذلكُمج 

 :أنواع   ثَّلثة   مل  فال  

ُُ ُمج  ُمُ ُعنُمعارضةُ ُخالُ ُال  ـب هُ فهذاُُ،دةُ فس 
 
ُ.اهلُي 

ُُ ُومج  مُ ُال 
ُشتمُ  فس ُعلُمُ ُل 

ُ.اهلُهُ هُ رُ كُ فهذاُيُ ُ،هلُمبغوضةُ ُدةُ 

ُُ ُومج  ُيُ ُ،نُهذاُوهذامُ ُفيهُشائبةُ ُال  اهلُهُ هُ ر ُكُ فهذا
ب هُ وُنُوجهُ مُ ُه

ـ 
ُنمُ ُي 

ُ.وجهُ 

                                                 
 ،ُولعلهُتصحيف.«يمسح»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ                .ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُيفُقولهُتعاىل:ُ﴿«وشبهة»يفُ)س(:ُُ( ب)

 رآن،ُوانظرُالتعليق..ُوملُأقفُعلُوصفهاُبالشبهةُيفُالق[78ُ:]هودُ﴾ ہ ہ

ُ)س(.ُُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ( ج)

 )ع(.ُُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه:ُ(ه)ُُ.«فإنُاهل»يفُ)س(:ُُ( د)

  (/ب776)ع  

 اجلمال الكسيب
 ثالثة أنواع

 

ابتالء أهل مجال 
 الصورة بالفاحشة

 

ما يف حديث ك
 أيب هريرة

 متفق عليه 

 مسلم

حديث ما يف ك
 أيب هريرة

بني اجلمال اذلي حيبه  
 اهلل واذلي يكرهه
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ُ ُكانُمج  ُإذا ُكُ ُااًلُهذا ُوأمَُّيُ ب ُس  ُإا، ُُذاا ُيُ يُ قُ خلُ ُااًلُكانُمج  ُال ُلَُّعُ تُ ا ُُق  ُبكسب 

ُلَُّعُ تُ فهذاُالُيُ ُالعبدُ  ُُق  ُوالُعُ ُبهُثواب  ُدُ والُمُ ُقاب  ُوالُح ُُمٌُّوالُذُ ُح  ُغُ والُبُ ُبٌّ ُ،ض 

ب هُ بهُعلُماُُعانُ إالُإذاُاستُ 
ـ 
مُ دَُّقُ كامُتُ ُهُ هُ ر ُكُ اهلُأوُيُ ُي 

،ُُ ُصلُاهلُوقدُقالُالنبي 

  اهلل  نا إ  »عليهُوسلم:ُ
 
  يل  مج 

ُ.(673ق)«ل  م  ال   ب  حي  

 ب  ي   اهلل  نا إ  »وقال:ُ
«ء  ي  ذ  الب   ش  اح  الف   ض  غ 

(674).ُ

ُ.(675)«ش  ح  ف   التا َ  و   ش  ح  الف   ب   حي   َ   اهلل  نا إ  »وقال:ُ

ُ ُاجلُ مُ ُواحدُ ُوكل  ن
ُوالقُ ُاملُ  ُمُ ُبح  قالُ عُ تُ له

ُلُ اخل ُُ:نُ  ُلُ واخل ُُ،ق  ُلُ واخل ُُ.ق  ُق 

ُهُ أثرُ ُرُ هُ ظُ يُ 
ُ:أقسامُ ُامنيةُ هاهناُثفُ،والعملُ ُيفُالقولُ 

- ُ ُمج  ُلُ يفُاخل ُُال  ُلُ واخل ُُق  ُ أُ ُهُ فصاحبُ ُ؛والفعلُ ُوالقولُ ُق  ُلُ اخل ُُدُ مح  همُبُ ح ُوأُ ُق 

 .تعاىلإىلُاهلُ

ُبُ قُ ُهُ لُ قاب ُويُ  - ُلُ يفُاخل ُُح  ُلُ واخل ُُق  ُبُ قُ أُ ُهُ فصاحبُ ُ؛والفعلُ ُوالقولُ ُق  ُلُ اخل ُُح  ُق 

ُغُ بُ وأُ  ُُ.تعاىلُهمُإىلُاهلض 

ُكَُّرُ يُ ثمُقدُ ُُب  ُ/فيكونُللرجلُ ُ؛معُبعضُ ُلقسامُ هذهُاُبعض  ُمج  ُُال 
 
ُيفُيشء

ُوقُ  ُُ،ُوقدهُ يفُغيُ ُبح  طُ غُ فيُ ُ؛هُ بحُ نُقُ مُ ُأكثرُ ُهُ الُ يكونُمج 
ُويُ ُيهُ  ُ س  ،ُوبالعكسُ ُ،هُ رت 

ُعادُ تُ وقدُيُ  ِا ،ُفيهُهذاُوهذاُل  ن تأ  ِ ُُ.هم كذلكد  ج  و   ق  ل  ال   أحوال   ل  و
ُ

ُ

ُ(193انظر:ُ)ص.ُُ

                                                 
 ،ُفتكونُمضافةُملاُبعدها.«متعلقا»يفُ)س(:ُُ(ج)ُُُ.«إن»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«ثم»يفُ)ع(:ُُ(د)ُ،ُوالُروايةُبه.«اجلميل»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 مجال يف اخل لق -7
 مجال يف اخل لق -4

 مجال يف القول -4

 مجال يف الفعل -0
 قبح يف اخل لق -3
 قبح يف اخل لق -6

 قبح يف القول -1

 قبح يف الفعل -8
 

 

  (أ/770س ) 

 اجلمال اخلْليق

 

 مسلم

 

 حسن بهذا اللفظ

 

 مسلم
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ُ ُالغالب  ُوبيُ تَّلزمُ ُوالباطنُ ُالظاهرُ ُمجالُ ُبيُ ُيكونُ ُويف ُقُ ُ، ُالظاهرُ ُبح 

،ُوقدُبه ف  عر  عليه وي   ل  د  ي   ر  ن الظاه  ِ  /واًنان  ع   باطن   لكِل  فإنا ُ:تَّلزمُ ُوالباطنُ 

ُعُ ج ُ ُلُ بيُاخل ُُتعاىلاهلُُل  ُلُ واخل ُُق  ُئاًماُوتُ ت ُباًطاُوالُ ارت ُُوالباطنُ ُوالظاهرُ ُق  ُ.ًباناس 

ُتُ ومُ  ُلنَّاُمُ لَُّكُ نُهاهنا ُيفُالفُ ُاس  راس 
طُ بُ ن ،ُواستُ ةُ 

ُعُ  ُ،هامُ لُ وا
ُطُ لُ نُأُ وهوُمُ  ُف 

ُوأصلُ وأدقُ ُالعلومُ  خوَُّوال ُُناسبةُ واملُ ُشاكلةُ املُ ُمعرفةُ ُ:هُ ها،
ُعُ ُةُ  ُاهلُدُ قُ التي ها

ُيُ تشاكلُ املُ ُبيُ ُتعاىل نُملُيكنُلهُنصيب  تُ ن يُ ُدُ كُ منهاُملُيُ ُ،ُوم 
ُُعُ فُ  ُ.هُ والُبغيُ ُهُ بنفس 

ِا وأنت إذا ت  :م  ـالعال   ت  ل  أ

ُُىر  ت   أن   لا فق   - ُمشوَُّلُ خ  ًُقا ُُمَُّوثُ ُإالًها ُلُ خ  ُُق  ُُقبيح  ُيُ ُوفعل  ُُهُ بُ ناس  ُوقول 

ُيُ  ُدُ أُ نُتُ مُ ُعارضُ ملُ ُإالُمَُّاللهُ ُ،هُ بُ ناس  ُ ُمُ لُ عُ وتُ ُب  ُتُ قُ مُ ُعنُهُ ج ُرُ ي  ض 
ُ،هُ ُطبعُ 

 ُ ُكامُي  ُص  ُُنُالتعليمُ مُ ُالبهيمُ ُنُاحليوانُ مُ ُلكثيُ ُل  ُوالتمرينُ ُوالتأديب 

 ُ ُتُ قُ عنُمُ ُهُ ج ُرُ ماُي  ض 
ُ.هُ ُطباعُ 

ُى ر  ت   أن   لا وق   - ُوثُ ُإالًُقاُمجيًَّلُلُ خ  ُلُ مُخ  ُُق  ُُوفعل  ُيُ ُوقول  إالُُمَُّاللهُ ُ،هُ بُ ناس 

ُُعارضُ ملُ 
 
ُأُ ُسوء ُمُ ُهُ ج ُرُ خ  ُتُ قُ عن ض 

ُكالطفلُ هُ ُطبعُ  ُوُ ُ، علُُدُ ل ُالذي

رُ طُ الفُ 
ُُ،ةُ  ُ فلوُخ  ُنُ ـمُ ـلُ ُل  ُا رُ طُ إالُعلُف ُُأُ ش 

ُاإلسَّلمُ ُةُ  لكنُمعارضُو،

ُأُ ُالكفرُ  ُرُ طُ عنُف ُُهُ ج ُرُ خ 
ُ(676)هُ ت  ُوالنبي  :ُنَُّأ رُ كُ ذُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُ،

ُُ«المل   ب  حي    اهلل مجيل  » ُ بيُالكُ ُللفرق 
بُ الذيُيُ ُب 

ُغُ  هُوأنَُُّ،تعاىلُاهلُهُ ض 

نُاجل ُليسُمُ 
اجل ُُ،ُوبيُ املُ 

ـب هُ الذيُُاملُ 
 
 ل  خ  د   ي  َ  »ُاُقال:ـمَُّـهُلُ ،ُفإنَُّي 

ن   ة  نا ال    َا ذ   ال  ق  ث  ِ   ه  ب  ل   ق  ف   ِ 
  ن  ِ   ة 

ُ«/ب   ك  ُُ،اهلُ.ُقالوا:ُياُرسول  ُالرجل    (/ب770س )  

العالقة بني اخللْق 
 الظاهر واخلل ق ابلاطن

  (أ/771)ع   

 مسلم

 

كما يف حديث 
 أيب هريرة
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ُي  ُ ُ نُالكُ أفمُ ُ،نةًُحسُهُ حسنًا،ُونعلُ ُهُ ثوبُ ُيكونُ ُأنُ ُب 
ذلك؟ُفقال:ُُب 

  ر  ط  ب   :ب   ، الك  مل  ال   ب  حي    مجيل   اهلل   نا إ   ،َ  »
ُ.(677ق)«اس  النا  ط  م  غ  و   ِق احل 

ُفأُ  ُ خ  ُُحتسيُ ُأنَُُّب  نُاجل ُمُ ُقدُيكونُ ُوالنعلُ ُالثوب 
ـب هُ الذيُُاملُ 

 
اهلُُي 

 ُ.﴾ٻ ٻ پ پ پ ﴿كامُقالُتعاىل:ُتعاىلُ

  ُتعاىلُاهل ُهُ بَُّح ُأُ ُمجيًَّلُُوالباطنُ ُمجيًَّلُُفإذاُكانُالظاهر. 

  ُُكانُالباطن ُيُ ملُُمجيلُ ُغيُ ُوالظاهرُ ُمجيًَّلُُوإذا َّ ُاهلُشيًئاُدُ عنُهُ ض 

ُُوإنُ  ُ.غالُ ُاهلُعزيزُ ُهُعندُ فإنَُُّ؛اسُ النًَُّداُعندُ كانُكاس 

ُللعبدُ  ُكان ُُفإذا ُح ُُصوت  ُأحسنُ مُ ُولوُ،نُ س  ُُن ُاذُ وبُ ُ،الصوات 

ُهُ لُ مُ عُ واستُ ُهُ بصوت ُ
ُيفُالغُ 

 
ُغُ بُ أُ ُ-ُناء بُ كامُيُ ُ،هُ صوتُ ُاهل ُض 

ُغُ  ُاملُ ُالصورةُ ُض  ُةُ لُ مُ عُ تُ س 

ُ.هاوأحسن ُُالصورُ ُنُأمجلُ نتُمُ ولوُكاُيفُالفواحشُ 

 ر  ا ف الف  جد   نافع   فهذا فصل  
ب ه  الذي /مل  ال   بني   ق 

ـ   مل  ]ال  و ،اهلل  حي 

 .ه  ه  ر  ك  ي   الذي[

                                                 

 .،ُوبهُرواية«حسنًا»يفُ)س(:ُُ( أ)

 ،ُولعلهُتصحيف.ُ«وهو»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ل»،ُولوُكانتُ«وبذل»يفُ)ع(:ُُ( ج) بذاُ»لكانُهلاُوجهُحسن،ُواملثبتُمنُ)س(،ُقالُالفيومي:ُُ«تبذَّ

(.ُوقرأهاُحمقق3/73ُ)املصباحُاملني:ُُ«يبذوُبذاءُسفهُوأفحشُيفُمنطقهُوإنُكانُكَّلمهُصدقا

دونُُّبمز«ُبذأ»نُبابُإهالُرسمُاهلمز،ُوإنامُّبمز،ُوفيهُنظر،ُولعلهُظنهاُم«ُوبذأ»االستقامة:ُ

 (.37/20بالتسهيل،ُانظر:ُ)لسانُالعرب:ُُ«بذا»

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( د)

  (/ب771)ع  

  [47]األعراف: 

 مسلم
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  إذاُكان: .(678م)الغناءقال صاحبُُ ُعليهُوسلمتعاىلُصلُاهلُُالنبي 

ُقدُأُ  ُ خ  عنُربُ ُب 
ُهُيُ أنَُُّتباركُوتعاىلُهُ  تُ س 

ُُعُ مُ  ُ(679)قاحلسنُ ُللصوت  ُصلُاهلُ،ُوالنبي 

ُُعُ مُ عليهُوسلمُاستُ  ُن ثُ وأُ ُهُ بُ جُ عُ أيبُموسىُوأُ ُصوت    و  أ   د  ق  ل  »ىُعليه،ُوقال:
 يت 

 ذ  ه  
 ِ ِ  ِ  ز  ا  ا  ًَ  ز  ِ   ن  ا

 ِ ُفقالُلهُأبوُمُ ُ.د  او  د   آل   ّي  ا ُمُ لُ ى:ُلوُعُ وس  ُعُ مُ س ُكُتُ أنَُُّت 

 ُ ُُهُ تُ حلبَّ ُأُ ُ.(680ق)«ًياب ُلكُحت  ُوح ُُهُ تُ ن يَُّزُ ُ:ي  ُ هُ تُ ن ُسَّ ُ حُ املُ ُدُ ،ُومنهُالب  ُ.بَّ

ُرُ  وقد
ُيُ ُداودُ ُأنَُُّي ُوُ  ُكان تُ س 

ُاإلُاحلسنُ ُهُ لصوت ُُعُ مُ  ُوالطيُ ُواجلنُ ُنس 

ُووال ُ ُ،حش  ُمُ وكانُي  ُل 
ُمُ  أربعُ ُهُ نُجملس 

ُمَُُّجنازةُ ُامئةُ  ُ.(681)هُ نُقراءت ُمُ ُنُقدُمات 

 ًُباُلكمجُ عُ  :(682م)قال صاحب القرآن-ُُ ُ!كموالستدالل ُُ-ُةُ اُالسامعاتيَُّأي 

ُح ُرُ عليكمُكُ ُينُ رُ نكُ املُ ُفلوُأنَُّ ُهوا ُُنُ س  ُلكانُيفُُوهُ مُ وذُ ُوهُ وعابُ ُالصوت  مطلًقا

ُُنمُ ُكيفُوهمُ،عليهمُاذلكُاحتجاًجُ ُ/اسُ النَُُّأحب  ُ!سنُ احل ُُيفُالصوت 

ُ.بالصوت   ىدا ؤ  لكن الشأن فيم ي  

ُاآلثارُ  ُذُ ُفهذه ُوأكثرُ ت  ُر ُكُ التي ُُوها ُدُ تُ ُإناممنها ُُل  ُاستحباب  ُحتسيُ ُعل

ُـالص ن،ُوبالقرآنُ ُوت  ُُعُ زُ انُم  ُـالصُّباُعلُحتسيُ ُيفُهذاُفاالستدالل  ُبالغُ ُوت 
 
ُُناء

ُ.ُملُتأتُمجلةُجوابُهلذاُالرشِ،ُإالُتقديراُوتأويَّل،ُأوُيكونُيفُالمرُحتريف

                                                 
ُُ( أ) ُإالُيفُ«السامع»يفُ)س(: ُوالُيفُ)س( ُاملوضعُالُيفُ)ع( ُهذا ُاللفظُيفُأشباه ُتأتُّبذا ُومل ،

 (.167ص)موضعيُيفُ)س(:ُهذاُأحدها،ُويأيتُاآلخرُ

ُ(،ُوالُروايةُبه،ُواملثبتُمنُ)س(.3/723،ُوكذاُذكرهُاملصنفُيفُزادُاملعادُ)«سمعهت»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُبالنصب،ُ( ج) ُيفُ)ع(ُو)س( ُسبقلُاخبفتكونُ كذا ُاملتصيدُما ُاملصدر ُواسمها تقديرُالوُ،كان،

ُ،ُأوُأهناُمصحفةُعنُحالةُالرفعُوهوُالقرب.ُلكانُإنكارُاملنكرينُاحتجاجاُعليهم

 ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ(د)

  (أ/773س ) 

 الشبهة 
 ةاتلاسعة عرش

 فساد قياس
قرآن الشيطان  

 ىلع قرآن الرمحن

 

 يحصح

 

 ال أصل هل

 

الشأن فيما إنما 
 يؤدى بالصوت

 

 متفق عليه

 



 

 303 
 (ةالتاسعة عشر)الشبهة  اظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآنمن

ُُومادةُ ُ،(683)قالشيطانُ ُالذيُهوُقرآنُ  ُأفسدُ ُ-ُ(685)قالفواحشُ ُيةُ قُ ورُ ُ،(684)قالنفاق 

ُالغُ وُالقرآنُ ُبيُ ُفإنَُّ؛ُباُعلُالبيعُ الرُ ُنُقياسُ مُ 
 
ُالبيعُ ُاُبيُ مَُُّأعظمُ ُنُالتباينُ مُ ُناء

ُالن ُاُبيُ ،ُومَُّباوالرَُّ ُُكاح  ُوالس  ُُاُبيُ ،ُومَُّفاح  ُُاحلَّللُ ُالرشاب  ُ!احلرامُ ُوالرشاب 

ُُسامعُ ُفأين
 
ُذُ ُوالتصديةُ ُاملكاء ُكتاب ُُاهل ُهُ مَُّالذي ُوأُ هُ يف ،ُ ُ خ  ُسامعُ أنَُُّب  ُه

ُ؟!يُ حُ فلُ املُ ُهُ وحزب ُُهُ وأوليائُ ُهُ ورسلُ ُهُ أنبيائُ ُسامعُ ُإىلُ-ُيُ املرشكُ 

ُُسامعُ ُوأين ُيُ والقُ ُاملخانيث  ُوالفُ ُنات  ُسَّ
ُ-ُيُ غن واملُ ُاق 

ُسامعُ مُ  ُُن
 
ُاخللفاء

الرَُّ
ُطريقتُ فُ واقتُ ُإحسانُ مُبوهُ عُ بُ والذينُاتَُُّ،والنصارُ ُينُ هاجرُ واملُ ُينُ اشدُ  همُوا

ُثُ املُ  ُُمُالقومُ هُ ُوسبيلُ ل  كُ لُ وس 
ُمُالوهُ ج ُاهن واُمُ  ُ؟!اضح 

ُيُ ُوكيف ُباعُ الدَُُّالشيطانُ ُنُ مؤذُ ُقاس  ُُعلُغيُ ُحي ُ»ـي علُُ-ُ«الفَّلح 

ُُيُإىلُالسعادةُ اعُ الدَُُّمحنُ الرَُُّنُ مؤذُ  ُ؟!والنجاح 

مُ دَُّقُ وقدُتُ 
ُُ ُُذكر ُاينُ الطبُواهُ الذيُرُ ُاحلديث 

ُُ،هُ يفُمعجمُ  ُصلُاهلُعنُالنبي 

ُوسلمُأنَُّ ُُالشيطانُ ُعليه  .ر  ع  الِش  ك  آن  ر  قال: ق   !آًنار  ل ق   ل  ع  اج   ،يا َِب »قال:

ِ   !ًناذِ ؤ  ِ  /ل ل  ع  قال: اج     ك  ن  ذِ ؤ  قال: 
َ  ِ  ز  ال  «ا

(686).ُ

ُ/نفمُ  ُهُ نُ ومؤذُ ُالشيطانُ ُقرآنُ ُقاس 
ُهُ اهلُحسيبُ فُهُ ن ُومؤذُ ُمحنُ الرَُُّعلُقرآنُ 

ُيهُ وجمازُ  ُُاحلرش ُُيومُ ُمُ لُ عُ يُ ،ُوس  ُقُ ثُ يُ أُ ُامليزانُ ُ،ُوعندُ ضاعُ أُ ُبضاعةُ ُأيَّ ُأمُي  ُُل  بامُُف 

ُمُ دُ قُ 
ُُ!نُالسامعُ بهُمُ 

 :أقسام   أَبعة   اس  وهاهنا النا 

 ُنُيُ مُ  :أحدها ُغُ تُ ش   .الشيطانُ ُعنُسامعُ ُالقرآنُ ُبسامعُ ُل 

ُُ ُ(.100ص)ملُيتقدمُذكره،ُوإنامُسيأيتُُ

  (أ/778)ع  

 /ب(773س )

 انلاس يف السماع
 أربعة أقسام

 

 ضعيف

 

  [43]األنفال: 



 
 

304 
 الكالم على مسألة السماع

 ُوالثاين ُ.هُ :ُعكس 

 ُمُ والثالث:ُ ُ.نُهذاُوهذامُ ُنُلهُنصيب 

 ُُنمُ :ُوالرابع ُنُهذا.نُهذاُوالُمُ الُمُ ُليسُلهُنصيب 

 ُ ُُمحاينُ الرَُُّالقرآينُ ُسامعُ البُفاالشتغال  تُ وأُ ُيُ ل ُالوَُُّيُ السابقُ ُحال 
مُهُ باعُ 

ُومُ  ُلُ نُس  ُهم.سبيلُ ُك 

 والثاين: ُ ُيُ املرشكُ ُحال 
ُوالفُ ُارُ جَُّلفُ واُيُ واملنافقُ  ُسَّ

نُومُ ُيُ لُ بط ُواملُ ُاق 

ُ ُلُ س  ُهم.سبيلُ ُك 

 والثالث: ُ ُ،نُالشيطانُ مُ ُومادةُ ُ،نُالقرآنُ مُ ُمادةُ ُ:لهُمادتانُ ُمؤمنُ ُحال 

ُ ُعليهُمنهام.ُوهوُللغالب 

 والرابع: ُ ُمُ ُالفارغُ ُحال  ُذوق  ُوهذاُن ُيفُشأنُ ُ،هذا وأولئكُيفُُفهو
 .شأنُ 

ُالتيُتُ ُفهذهُاآلثارُ  ُن مَُّض  ُُت  ُُمدح  ـب هُ وماُُبالقرآنُ ُاحلسنُ ُالصوت 
 
نُاهلُمُ ُي 

ُاحتُ  ُخُ فقدُبُ ُالشيطاينُ ُّباُعلُالسامعُ ُجَّ ُهُ ظَُّح ُُس 
ُ!واملعرفةُ ُمُ لُ نُالعُ مُ 

                                                 

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)
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 (687م)قال صاحب الغناء: ُ ُطيُ يُ ُاحلسنُ ُالصوت  ُويُ السيُ ُب  ُعُ طُ قُ ،

ُ ُ املشاقَّ ،ُوي 
ُمُ  ُ ُهُ عُ سامُ ُل  معهُماُالُي 

ُذلكُالغَّلمُ ُاداُح ُـمَُّـهلذاُلوُ؛/ههُبدونلُ مُ 

ُقطعُ ُباإلبلُ  ُيومُ ُثَّلثةُ ُمسيةُ ُت  ُيف ُأيام ُفلامَّ ُأمحالُ ُُحطَُّ، ُماتُ ـعنها ُها ُفإنَُُّ؛ت 

ُ ُُطيب  ُمشقَُُّنُ وَُّهُ ُالصوت  ُ ُ،احلمولُ ُةُ عليها ُحت  ُفلم ُوُ ُسَّ ُفلام ُّبا، ُعُ ض  عنهاُُت 

ُغُ رُ اُفُ أمحاهلُ  ُ.اقواهُت 

ُبكرُ  ُأبو ُقُ دُ الُقال ي 
ُ»(688)ت ُالغَّلمُ ُادُ وح ُ: ُهُ علُوجهُ ُمُ اهفُ ُبجملُ ُهذا

ُعُ طُ وقُ 
ُ«هُ لُ ابحُ  ُقال: ُأُ »، ُومل ُُعُ مُ س  ُأطيب  ُعُ قُ ووُ ُ،منهُصوًتا ُحيُ لوجهُ ُت  ُي

ُ س 
ُُهُ دُ عليهُسيُ ُشارُ أُ ُحتَّىُ،هُ تُ عُ مُ  ُُ؛بالسكوت  ُكُ فس  ُ.(689)«ت 

  ُيُ الُرُ  :(690م)قال صاحب القرآن ُُأنَُُّب  ُ ُنُ س ُيُيفُاحل ُناهُ تُ املُ ُالصوت  ُكُ رُ ي 

ُالن  ُُدُ ،ُوقدُشاهُ اُخارًجاُعنُالعادةُ اُعظياًمُجدُ حتريكًُُفوس  ُُالناس  وس 
عُ مُ 

نُواُمُ 

ُمعلومُ  ُهو ُذلكُما ُوالصوات  ُأعظمُ مُ ُ، ُحرُ املُ ُن ُيُ للنفوسُ ُكات  ُوال ،
اُهلُ عادُ 

ُيشءُ 
ُفُ ـ،ُفإذاُاتَُّورـالصُإالُوسُ ـالنفُيفُحركةُ  ُُواستعدادُ ُرُ ؤثُ املُ ُةُ قوَُُّق  ُوُ قُ ُاملحل  ُُي 

ُ(.01عنُحمركاتُاهلوىُوالصواتُوالصورُانظرُ)صُُ

                                                 
،ُ«الدقي»بالراء،ُوكذاُيفُالرسالةُالقشييةُوطبعاتا،ُويفُتاريخُدمشق:ُ«ُالرقي»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( أ)

ُ ُوطبعاته: ُبغداد ُتاريخ ُ«الزقي»ووردتُيف ُ«الدقي»، ُالرقي»، .»(ُ ُاالستقامة (:3/178ُويف

ُ«الدقي» ُفجعلها ُتصحيفا ُحمققه ُفظنها ُاضطربتُيف«الرقي»، ُوقد ُقلت: ُمنُُ، ُكثي ضبطه

ُ ُ-واهلُأعلمُُ–املصادر:ُإماُخلطأُالناسخُيفُالصل،ُأوُخلطأُاملحققُيفُقراءةُالصل،ُوالفصل 

ُ ُالسمعاين: ّقى»قول  ُالد  ُالقاف: ُوتشديد ُاملهملة ُالدال ُداودُُ،بضم ُبن ُحممد ُبكر ُأبو وهو

ّقى،ُدينورىُالصل،ُأقامُببغدادُمدة،ُثمُانتقلُإىلُدمشقُفسكن ها،ُوكانُمنُكبارُالصويفُالد 

 .(3/127النساب:ُ«ُ)الصوفية

  (أ/776س ) 

 الشبهة العرشون

الصوت احلسن 
 ريك انلفوسوحت
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يُ ُحتَّىُ،تأثيُ ال
ُغُ  ُُيب  ُ ُعنُاحلس  ُأحياًنا،ُوي  ُمُ ـاملؤل ُُمبارشةُ ُوبيُ ُهُ سامعُ ُبيُ ُول 

ُفَّلُيُ ُ؛يؤذُ املُ  ُبه.ُرُ عُ ش 

ُصادُ  ُوإذا ُُف  مُ ُحمَّل 
ُأنوثةُ ُصغرُ لُ؛ادُ ستعُ  ُجزعُ ُأو ُُأو ُفرح  ُقوةُ ُأو ُأو

ُ ُُافةُ ولطُأوُرياضةُ /حب  ُوأُ احلركةُ ُغايةُ ُهُ كُ رَُّح ُُ-ُروح  ُعُ زُ ، ُوأُ هُ ن قاط ُُج  ُرُ اث،

ُهُ ن كُ اس ُالُيدل  ُوهذا ُُوالُحتريمُ ُعلُجوازُ ُ، علُُهُ بلُداللتُ ُ،والُذمُ ُوالُمدح 

ُأقرُ ُواملنعُ ُالذمُ  ُب 
ُُعلُاجلوازُ ُهُ نُداللت ُمُ  ُُدُ فس ُهذاُيُ ُفإنَُُّ؛واالستحباب  ُالنفوس 

ُيُ مَُُّأكثرُ  ُا ص 
ُويُ هاحُ لُ  ،ُ ُأكثرُ ض   ُيُ مَُُّها ُمنفعةُ ُوإنُ ُ،هاعُ فُ ن ا ُفيه ُهُ فآفتُ ُيسيةُ ُكان

ُ ُ.هُ ت ُنفعمنُمُ ُأكبُ ُهُ تُ ومضَّ

ُُ،﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿:ُوقدُقالُتعاىلُللشيطانُ  ُفالصوت 

ستُ يُ ُالشيطاينُ 
ُبنيُآدمُ ُزُ فُ  ُُالشيطانُ ُ،ُوصوت  ُُكل  ُنُ ُ،اهلُطاعةُ ُيفُغيُ ُصوت  ُس  ُب 

ُالشيطانُ  رُ مُ ل ُُإىل
ُورُ ُهُ  ُاملُ ُإالوُ،بهُضاهُ به ُهو ُفليس ُوُ ص  ُُت  ُهُ نفس  ،ُ ُفصوت 

ُالغُ 
 
ُُ،ناء ُالنَُّوصوت  ُُ،وح  ُُوصوت  ُنُالشبَُّمُ /املعازف  ُهاكلُ ُ-ُهاوغيُ ُوالوتارُ ُابات 

ُمُ  ُالتيُيُ ُالشيطانُ ُنُأصوات  تُ س 
ُفيُ ُ،آدمُ ّباُبنيُُزُ فُ  تُ س 

زُ همُويُ فُ خُ 
وهلذاُقالُ؛ُهمجُ عُ 

ُ ُ.(691ق)«ناءُ هُالغُ إنَُّ»:ُيفُهذهُاآليةُ ُالسلف 

  َ ُهأنَُُّب  ي  وَ 
ُأعظمُ مُ  ُُن ُيُ ُالشيطانُ ُأصوات  ُالتي تُ س 

ُُزُ فُ  ُالنفوس  ُّبا

زُ ويُ 
هاُويُ جُ عُ 

ُقُ قلُ  مُ طُ الذيُتُ ُالقرآنُ ُدُ ها،ُوهوُض 
ُُنُ ئُ  ُوتُ ُ،بهُالقلوب  ُ ُنُ كُ س  ُب ُوت  ُت 

                                                 

 ُ.«كصغر»يفُ)س(:ُُ( أ)

 ُ.«باطنه»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 .«نفعه»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (/ب778)ع  

  (/ب776س ) 

 الصوت الشيطاين
 واستفزازه انلفوس

 

  [60]اإلرساء: 

 قول جماهد
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ُ ُإىلُرّب  ُفصوت  ُُسكنُ يُ ُالقرآنُ ُا، طمُ ويُ ُالنفوس 
ُويُ ن ئُ  ُرُ قُ وُ ها ُوصوها، ُت 

ُالغُ 
 
ُناء

ُيُ  تُ س 
هاُويُ زُ فُ 

ُ جُ زعُ  ُهاُكامُقيل:جُ يُ هاُوي 

ـــــح    ِ ـــــ ل  ا ـــــى ت  و  اهل  ُب  ع 

ُ

ـــــــــي  ُ** ـــــــــ ه  ز  ف  ت  س  ُب  ر  الطا

ُ ــــلا ك   ـــــم  ــــض  ـا انق   ب  ب   س 

 

ـــــُ**   اد  ع 
ـــــِ  ـــــ ل ك  ن   ب  ب  س 

ــــــــت     ح  ض 
 ةً ي ــــــــه  َ   ني   ك 

 

ــــــم  ـال  و  ُ** ــــــن  ـي   ب  ـح   ب  ح  ـت 

ـــــج  ع  ت    ـــــ ني   ب  ـــــ ن  ِ   يم  ق  س 

 

ـــحا ـص  ُ**
ـــت  ــالع   ي  ي ه  ب  ج 

(692) 

 
ُ ُُعلُأنَُُّفلوُملُيكنُدليل  ُالغُ ُصوت 

 
ُُناء ُُواملعازف  اُـمُ ـل ُُ؛الشيطانُ ُهوُصوت 

ُيُ  تُ س 
قُ ويُ ُ،بهُالسامعُ ُزُ فُ 

زُ ويُ ُ،بهُهُ قُ لُ 
ُزُ ويُ ُ،هُ جُ عُ  ُ!ىُبهُدليًَّلُفُ لكُ ُ-ُهُ أنينتُ مُ طُ ُيل 

ُصوتُ  ُيُ ُهُ وكذلك ُالذي تُ س 
ُُزُ فُ  ُالنفوس  ُالنَُّاملصيبةُ ُعندُ ُبه ُوهو ،ُوح 

ُفيُ  تُ س 
ُزُ فُ  ُالصوت  ُُإىلُاحلزنُ ُهاُّبذا ُبامُقُ ُطُ والسخُ ُوالسف  ُ،ُويُ ُاهل ض  تُ س 

هاُزُ فُ 

ُ ُالصوت  ُالشهوةُ ُبذلك والرَُُّواإلرادةُ ُإىل
ُيُ ُغبةُ  بُ فيام

ُغُ  هاهاُن فيُ ُ،تعاىلُاهل ُهُ ض 

ُ ُالنَُُّبصوت  ُُوح  ُرُ مُ أُ به،ُويُ ُهاُاهل رُ مُ ُأُ عامَّ ُالغُ ُهاُبصوت 
 
ُبامُناء ُ.عنهُتعاىلُاهاُاهل ُهن 

ُ ُُهوُأحدُ ُوهذاُالصوت  ُقُ التيُأُ ُاخلمسةُ ُالسباب  ُ أنَُُّالشيطانُ ُمُ س  ُن ُتُ هُي  ُك 

ُويُ ُآدمُ ُةُ ّباُذريَُّ ُأُ تُ س 
ُ:وهيُ،مُإالُقليًَّلُهُ لُ ص 

ُ ُهُ مُبصوت ُهُ استفزاز.ُُ ُمهُ ـهمُيفُأموال ُومشاركت.ُ

ُُج ُاإلُ و يُ عليهمُبخُ َُّلب 
.لُ  ُ/.مهُ وأوالدُ ُ ُه 

ُ ُور
ُ.هُ لُ جُ 

ُ﴿ُ:گ گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں   كامُيفُقولهُتعاىل

ں ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ  ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے 

ۓ    ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ 

ُ.[27ُ-26]اإلساء:﴾ُ ۋ ۅ ۅ      ۉ ۉ

 أبو نواس/ مقتضب   

 

وسائل الشيطان 
 اخلمس

  (أ/775)ع  
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   ُُفكل ُفهوُمُ ُتعاىلُاهلُيفُمعصيةُ ُراكب  الُ يَُّنُخ 
ُ.الشيطانُ ُةُ 

   ُالُ جَُّرُ ُ[نمُ هوُف]ُاهلُيفُمعصيةُ ُماشُ ُوكل
ُ.هُ ت 

   ُأُ ُمالُ ُوكل ُخرُ وأُ ُهُ لُ حُ ُنُغيُ مُ ُذُ خ  ُُهُ حقُ ُيفُغيُ ُج  ُُ.فيه/هُ صاحب ُُفهوُرشيك 

   لُ وُ ُوكل
ُُىنًُزُ ُطفةُ نُنُ مُ ُدُ  ُأبيهُفيه.ُفهوُرشيك 

ُ نفتبارك ُعُ ج ُُم  ُُهُ كَّلمُ ُل 
ُوحياةًُيُ املؤمن ُُلصدورُ ُفاءًُش  ُونوًراُلقلوّب  ُُ، م،

ُ ُذاءًُم،ُوغهُ لبصائرُ  ُ ُةًُرَُّم،ُوقُ هُ لسقامُ ُم،ُودواءًُلقلوّب  ُتُ م،ُوفُ لعيوهن  اُنًُيُ عُ بهُمنهمُأُ ُح 

ُايًُمُ عُ  ُص  ُوآذاًنا ،ُ ُغُ ُ،ام  ُوأُ فًُلُ وقلوًبا ُ ُرُ طُ مُ ا، ُعلُقلوّب  يُ دُ ُمُسحائب 
ُزَُّفاهتُ ُ؛هُ مُ  ُت 

ُبُ ورُ  ُتُ بُ نُ وأُ ُت  ُت 
ُنُكُ مُ  ُُل  ُُزوج  ُفأُ ُ؛ّبيج  ُقُ رش   ُنارُ ،ُواستُ بهُالوجوهُ ُت  ُُبهُت  ،ُالقلوب 

ُوانقادُ  ُُت  ُهُ ت ُوحمبَُُّهُ إىلُطاعت ُُبهُاجلوارح  ُُغُ بُ ،ُفص  ُ وإيامًنا،ُومُ ُبهُمعرفةًُُالقلوب  هاُأل 

ُ.﴾ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿ُ،وإيقاًناُةًُمُ كُ حُ 

ُكصبغةُ  ُُالسامعُ ُال ُ ت  ُالتي ُُأل  ُهوًُُالقلوب  ُوش  ُُةًُمُ لُ وظُ ُوةًُهُ ى  
ا،ُكًُورش 

ُُبصيةُ ُرُ وُ عُ وتُ  ُمُ طُ وتُ ُ،القلب  ُكُ ن وتُ ُهُ نورُ ُس  ُ ُ،هُ س  ُن ُوت  ُفقُ !ُهُ مُ زُ عُ ُث  ىُر ُتُ ُأنُ ُلَّ

ُسامعيُ  ُخم  ُإا ُوهو ُنَّال ُلُ يُ ُ،العزيمةُ ُث  ُن ُخُ التُ ُوح  ُشامئلُ ُيث  ُهُ وحركات ُُهُ عل وقدُ،

ُ ُالنبي ُمَُّس  ُُى ُصوت  ُوسلم ُعليه ُاهل ُالغُ ُصل
 
ُناء «ق  ح   ًرا أ  اج  ًتا ف  و  ص  »:

،ُ(693ق)

ُفوُ  ُواحلمُبالفجورُ ُهُ فُ ص  ُُ،الظلمُ ُ:،ُفالفجورُ ق  ُُ:واحلمق  ُ.اجلهل 

ُيُوالرَُّغن واملُ ُ،﴾ىب يب جت حت خت متىت ﴿:ُهُ البن ُُوقالُلقامنُ  ُقاص 

ُفَّلُهذاُغُ ُ:نُهذامُ ُاسُ النَُّدُ عُ بُ أُ  ُضَّ
ُوالُهذاُقُ ُ،هُ نُصوت ُمُ  ُ.هُ يفُمشيُ ُدُ ص 

                                                 

 ،ُولعلهُتصحيف.بالغيُاملعجمة«ُويغور»يفُ)ع(:ُُ)ج(ُُُ«.فمن»يفُ)س(:ُُ( أ)

 ُُ.«عمياء»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 صبغة السماع

 

 صبغة اهلل

 

  (أ/771س ) 

  [748]ابلقرة: 

  [75]لقمان:   

 ضعيف
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 ُمُ حاكُ تُ نحنُنُ  :(694م)قال صاحب الغناء
إىلُسيُ ُيفُهذهُاملسألةُ 

ُئفةُ الطاُدُ 

يُ ن اجل ُ
ُُهُ سمعتُ ُ:ي ُامط ُنُ ال ُُقالُأبوُعمرُ ُ،دُ  ُُيقول  وقدُس 

ُئُ  ُُل  ُيكونُ ُاإلنسانُ ُماُبال 

ُ ُس  ُفإذا هادًئا
ُرُ اضطُ ُالسامعُ ُعُ مُ  ُُ؟ب  ُخاطُ ـمَُّـلُاهل ُإنَُّ»فقال: ُا ُُب  يفُُالرواح 

ُ ُهُ بقول ُُالولُ ُامليثاق  ُغُ رُ فُ استُ ُ﴾ڄ ڄڄ  ﴿: ُُسامعُ ُهُ تُ عذوبُت  ُفإذاُالرواح  ،

ُ س 
كُ رَُّح ُُواُالسامعُ عُ مُ 

 «./ذلكُرُ كُ همُذُ 

 نُدُ مُ  :(695م)قال صاحب القرآن
ُأُ هُ اهلُورسول ُُإىلُحتكيمُ ُي ُعُ  ُوما ُنزُ ، ُل 

علُنبيُ 
ُمُ ُهُ  ُرُ فلمُيُ ُ،واحلكمةُ ُنُالكتاب  ُنُيُ مُ ُإىلُحتكيمُ ُاعبذلكُودُ ُض  ُص  ُيب 

 ُ ُُاحلكمُ ُاهل ُهُ ولُ وملُيُ ُئ ُط ُوي  ُخُ فقدُبُ ُ-ُاملتنازعيُبيُ ُرُ جُ فيامُش  ُضاعُ وأُ ُهُ حظَُُّس 

ُ!هُ نصيبُ 

ُ يُ ن كانُثابًتاُعنُاجل ُُإنُ ُفهذاُالنقل 
ُقُ فهوُنُ ُدُ  ملُيكنُُ،ُوإنُ معصومُ ُعنُغيُ ُل 

ُيُ لُ وهوُال ُُ-ُثابًتاُعنه ُُ-ُهُ ومعرفت ُُهُ جَّللت ُُبمثلُ ُ/ق  ُمُ ُغيُ ُفهوُنقل  ُدَُّص 
عنُُق 

ُُ؟!ةًُجَُّح ُُ،ُفكيفُيكونُ معصومُ ُغيُ ُقائلُ 

ُُدُ يُ ن واجل ُ ُُنُأنُ باهلُمُ ُأعرف  ُُيقول  ُ:هذاُمثل 

                                                 

ُ)ُُ( أ) ُاالستقامة ُيف ُوكذا ُو)س(، ُ)ع( ُيف ُوالقشي3/170كذا ُصُ(، ُالكلم: ُجوامع ُدار ِ(ُ ية

(.36/71ُ،ُوكذاُيفُتاريخُبغدادُ)«أبوُعمرو(:ُ»377(.ُويفُالقشييةُ)ُِالشعب:ُص171ُ

،3/31ُ،30ُ،313ُ،311ُويفُطبقاتُالصوفيةُللسلميُوردتُباللفظيُيفُمواضعُخمتلفةُ)

 (.ُوملُأهتدُللصوابُفيهام،ُواهلُأعلم.313

 .«الَّلئق»يفُ)ع(:ُُ( ب)

  (/ب775)ع  

  (/ب771س ) 

 الشبهة 
 وناحلادية والعرش

نقل غري مصدق 
 عن غري معصوم

  [714]األعراف: 

أدلة فساد هذا القول 
ومن ث م فساد نسبته 
 للجنيد العارف باهلل 
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 َُُُّفإن ُاالضطراب  ُويكونُ هُ وأعجمُ ُهُ ناطقُ ُاحليوانُ ُجلميعُ ُيكونُ ُهذا ،ُ

ُوالفُ ُيُ واملنافقُ ُللكفارُ  ُسَّ
ُ.ارُ جَُّوالفُ ُاق 

 ُُث م ُيكونُ ُاالضطراب  ُُحلَّلوةُ ُقد ُوقدُهُ ذاذُ لُ واست ُُهُ ت ُوحمبَُُّالصوت  ،

ُُيكونُ  ُوهُ ُللخوف  ُبُ يُ منه
ُوقدهُ ت  ُيكونُ عُ زُ واجل ُُللحزنُ ُيكونُ ُ، ُوقد ،ُ

ُ ُ.للغضب 

 ُأنَُّفمُ ُوأيًضا ُقطًعا ُاملعلوم ُُن ُُاملسموعُ ُالصوت  ُذلكُاخلطاب  ُليسُهو

ُ ُلُ عُ تُ والُهوُمُ ُ،الول  ُ.والُهوُمنهُبسبيلُ ُ،بهُق 

 ُُفإنَُُّوأيًضا ُاالضطراب  ُقرآنُ ُهذا ُوالغُ ُالشيطانُ ُعل
 
ُمادةُ ُناء ُالذيُهو

ُ ُ ُكيفُالفجورُ ُورقيةُ ُالنفاق  ُُكُ رَُّي  ُُ؟!﴾ڄ ڄ﴿:ُهُ بقول ُُللخطاب 

 ُُالعبدُ ُفإنَُُّوأيًضا لوُس 
ُُبَّلُواسطةُ ُتعاىلُاهلُكَّلمُ ُعُ مُ  كامُس 

ُمُ ُهُ عُ مُ  ُىُبنُ وس 

ُاُ-ُدُ عُ بُ ُ-ُهُ سامعُ ُملُيكنُ؛مرانُ عُ  ًكاُلذلكُرُ حم  ُُناءُ والغُ ُنُ الحلاوُلصوات 

ُبهكُ ذُ مُ  ُمُ ُأنَُُّبلُاملأثورُ ُ،ًرا ُقُ ىُمُ وس  ُُيُ اآلدميُ ُت  ملاُُ؛هممُوكَّلمُ وأصوات 

يفُمُ ُرُ قُ وُ 
نُكَّلمُربُ مُ ُهُ عُ سامُ 

ُج ُُهُ  هُ َّللُ ج ُُلَّ
(696).ُ

 ُُذاذُ لُ است ُُفإنَُُّوأيًضا ُُأمرُ ُالصوت  ُلُ عُ الُتُ ُطبعيٌّ ُ ُق  ُلهُبكوهن  مُس 
ُعُ مُ  ُواُخطاب 

ُ ُ.أصًَّلُُيفُالزلُ ُالرب 

 

                                                 

 ،ُولعلهُتصحيف.«اشتدادهو»يفُ)ع(:ُُ( أ)

أدلة فساد هذا القول 
ومن ث م فساد نسبته 
 للجنيد العارف باهلل 

 

 [714]األعراف:   

 ضعيف
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 عنهُباخلبُ ُإالُ،أصًَّلُُذلكُالسامعُ ُرُ كُ ذُ أحًداُالُيُ ُفإنَُُّوأيًضا.ُ

 ُاآليةُ ُفإنَُُّوأيًضا ُبُ ن ُيُ ُمعنى ُعامَّ ُ و ُلُ ُمح  ُقالمُ ُعليهها ُالقولُ /ن نُمُ ُّبذا

ُ:متعددةُ ُوجوهُ 

ُأنَُِّنها - :ُ ُقال: ُُ،﴾ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ه

ُقُ وملُيُ  ُ.هُ ذريتُ ُ:والُقالُ.هُ نُظهرُ والُقال:ُمُ ُ.نُآدمُ مُ ُ:ل 

ُأنَُّوِنها - ُأُ : ُه ُدُ هُ ش  ُعندُ يكوُأنُ ُدَُّمُوالبُ هُ همُعلُأنفس  ُاإلشهادُ ُنوا ُهذا

ُُ،ينُ موجودُ  ُ ُإنامُةُ البرشيَُُّوالنفوس  ُدُ حت  ُُعندُ ُث  ُُخلق  ُُالُ؛اأبداهن  اُأهنَّ

ُُخملوقةُ  ُ.البدانُ ُقبل 

ُُّبذاُاإلشهادُ ُاملقصودُ ُ:ُأنَُّوِنها - ُُإثبات  جَُّاحل ُُوإقامةُ ُاحلق 
ُإنام،ُوهذاُةُ 

ُح ُ ُص  جَُّاحل ُُوإقامةُ ُارُ هذهُالدَُّمُإىلُهُ خروجُ ُبعدُ ُل 
،ُسلُ الرُ بيهمُعلُةُ 

ُرُ  ُكُ وبام ُب 
ُمُ  ُالعقولُ فيهم ُونُ ُ،ن ُص  ُب 

ُمُ  ُالدلَُّهلم ُوكيفُةُ ن ُومُ قُ تُ ،

 ؟!منهمُأحدُ ُهُ رُ كُ ذُ الُيُ ُعليهمُبأمرُ ُةُ جَُّاحل ُ

ُ

                                                 

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

ُمنُ)س(.ُقالُابنُاجلزري:ُ،ُ«ياتمرذ»)س(:ُ)ع(ُويفُُ( ب) قرأهُبالقِصُ»معُسقوُِالراءُسهوا

وهوُحذفُاللفُمعُفتحُالتاءُوهوُالنصبُابنُكثيُوالكوفيونُكامُسيأيت،ُوالباقونُباللفُ

 (.3/610)رشحُطيبةُالنرش:ُ«ُوكّسُالتاء

 .«منُالرسل»:ُيفُ)س(ُ( ج)

  (أ/778س ) 
 حتميل اآلية 

 تملما ال حت

  [714]األعراف: 
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ُأُ ُ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ چ ﴿هُقال:ُ:ُأنَُّوِنها - ُ:ي 
ُُأنُ ُذارُ حُ  ُل ُُوأيقولوا ُفأُ ئَّلَّ ُُيقولوا، ُ خ  ُاإلشهادُ ُأنَُُّب  ُوالتقرير ُُهذا

ُل ُ ُ ئَّلَّ عليهمُُومُ قُ عنه،ُفكيفُتُ /مهُ بغفلت ُُالقيامةُ ُيومُ ُتعاىلواُعليهُجُ تُ ُي 

ُكلُ ُبأمرُ ُةُ جَُّاحل ُ ُ؟!منهمُأحدُ ُهُ رُ كُ ذُ الُيُ ُهمُعنهُغافل 

ُأنَُّوِنها - ُقال: ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ڌ ڌ﴿ُ:ه

ُفأُ ُ،﴾ک ُ خ  ُُةُ جَُّهُأقامُعليهمُاحلُ أنَُُّب 
ُل  ُ ئَّلَّ ُُليهُبتقليدُ واُعجُ تُ ُي 

 
،ُاآلباء

ُكُ لُ هُ همُل ُكُ لُ هُ فلوُأُ  ُهُح ُم،ُوهذاُكلُ هُ غيُ ُهمُبذنوب  ُص  ُإرسالُ ُبعدُ ُل 

ُوإنزالُ سلُ الرُ  ُالكُ ُ، ُُ،تب  ُوالبصارُ ُوالسامعُ ُالعقولُ ُوتركيب 

 ُ ُفيهم،ُفكيفُي  ُص  ُل 
ُ؟!أحدُ ُهُ رُ كُ ذُ الذيُالُيُ ُّبذاُالعهدُ 

ُالسامعُ ُيدُ ن اجل ُُإنَُُّث م ُُيف ُله ُكان ُحضورُ ـلُ أوَُُّ:أحوال  ُهُ ها نُمُ ُاملنعُ ُث م،

ُالتكلُ  ُ:هصادفةًُمُ ُهُ فُ ملنُصادُ ُخصةُ لهُوالرُ ُف 

ُقالُال ي  ي   ش  ُ:ُ»ق  ُُاحلسيُ ُبنُ ُحممدُ ُسمعت  ُيقول  ُبنُ ُأمحدُ ُبنُ ُاحلسيُ ُ:ُسمعت 

ُُجعفرُ  ُيقول  ُُ/ذُ مشاُبنُ ُأباُبكرُ ُ:ُسمعت  ُيقول  :ُس 
ُعُ مُ  ُُيدُ ن اجل ُُت  ُ:ُالسامعُ يقول 

                                                 
أبوُعمروُُ]أيُيفُآيتناُويفُاآليةُالتاليةُهلا[ُبالغيبُفيهام»قالُابنُاجلزري:ُُ،ُ«يقولوا»يفُ)س(:ُُ( أ)

)رشحُ«ُوالباقونُباخلطابُعلُااللتفاتُ،منُظهورهمُذرياتم﴾﴿محَّلُعلُماُقبلهامُمنُقولهُ

 (.3/679طيبةُالنرش:ُ

 .«و»يفُ)س(:ُُ( ب)

 مثلُاآليةُالسابقة.،ُ«يقولوا»ُيفُ)س(:ُُ( ج)

 .«الرسول»يفُ)س(:ُُ(د)

 )س(؛ُلظنهُأهناُتكرار.ُ:خلتُمنهاُ(ه)

(.ُوهوُتصحيف،ُواملثبت6/390ُ(ُوالقشييةُ)3/189،ُوكذاُيفُاالستقامةُ)«مشاد»يفُ)ع(:ُُ( و)

،39ُ/317ُ(ُوسيُأعَّلمُالنبَّلءُ)3/676منُ)س(،ُوهوُالصحيحُكامُيفُطبقاتُالصوفيةُ)

ُ(،ُواهلُأعلم.6/308ابُيفُاللقابُ)وأخر(ُونزهةُاللب

 توبة اجلنيد

 

  (أ/744)ع  

  [714]األعراف: 

  [714]األعراف: 

  (/ب778س ) 
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رُ ،ُتُ هُ بُ لُ ملنُطُ ُفتنةُ 
ُوُ  «هُ فُ ملنُصادُ ُيح 

ُفأُ ُ.(697) ُخ  ُملنُقُ ُةُ هُفتنُأنَُّب  ُ هُ دُ ص  ملنُُهُ لُ عُ ،ُوملُي 

ُهُ لُ عُ ا،ُبلُج ُستحبُ ،ُوالُمُ ةًُبُ رُ قُ ُهُ فُ صادُ 
الرَُُّنُنوعُ مُ 

هُنَُّإ،ُفكيفُيقولُمعُهذاُاحةُ 

ُُرُ كُ ذُ يُ  ُ؟!مُ املتقدُ ُاخلطاب 

ُُالسامعُ ُكُ رُ تُ ُيدُ ن اجل ُُإنَُُّث م ُحكايةُ ُمُ كامُتقدَُُّ،هُ أصحابُ ُمنهُعُ ن منهُومُ ُوتاب 

ُ.ذلك

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ(.73انظر:ُ)صُُ

                                                 

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)
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 ُقَُّالدَُُّفهذاُأبوُعلُ  :(698م)الغناء قال صاحب ُالقومُ ُنُشيوخُ مُ ُ(699)تاق 

ُوسادات  ُ ي ُعنهُالُكاهُ ماُح ُُمُيقول  ي   ش  ُُهُ سمعتُ »قال:ُُ،ق  ُ:ُيقول 

ُُ؛وامُ علُالعُحرام  ُالسامعُ  -
 
ُُلبقاء  .مهُ نفوس 

للزُ ُِباح   -
 .مجماهدات  ُُحلصولُ ُ؛هادُ 

ُ«.مقلوّب  ُُحلياةُ ُ؛نالصحاب ُُستحب  ِ   -

 ُعلُ ُإنُ  :(700م)قال صاحب القرآن ُأبو ُقَُّالدَُُّكان ُشيوخُ مُ ُاق  ُُالقومُ ُن

ُعلُ  ُرُ ابوذُ الرُ ُفأبو ي 
ُُ-ُ(701)ت ُالُفيهُدُ هُ الذيُش  ي  ي   ش  ُبأنَُُّق  ُأظرف  ُُه ُاملشايخ 

مُ لُ عُ وأُ 
ُبالطريقةُ  ُ(702)هم ُص  ُوقد ،

ُحُ  ُالثانيةُ ُوالطبقةُ ُيدُ ن اجل ُُب  ُيقول  ُوكان ،ُ:

ُيُيفُالتصوُ أستاذُ » ُُبنُ ُأبوُالعباسُ ُ:،ُويفُالفقهُ يدُ ن اجل ُُ:ف  ُيُ س   ُج  ُ:،ُويفُالدب 

ُلُ عُ ثُ  ُب  ُ رُ احل ُُإبراهيمُ ُ:،ُويفُاحلديث  «يب 
(703)ُ-ُُ س 

ُئُ  ُنُيُ عمَُُّل  ُُعُ مُ س  ُُاملَّلهي  :ُويقول 

ُهيُ ُُ؛َلُحَّلل  ُدُوُ ُقُ لين  ُلُ ص  ُت 
ُُيفَُُّرُ ثُ ؤُ الُيُ ُإىلُدرجةُ  فقال:ُُ؟الحوالُ ُاختَّلف 

ُ،ُقدُوُ مُ عُ نُ  ُص  ُ!ُيرُ مُ عُ لُ ُل  رُ قُ ولكنُإىلُس 
(704)!ُ

ُ أيبُعلُ ُفقول 
«ُ :ُ للزُ ُهوُمباح 

هوُالذيُُ،(705ق)«مجماهدات  ُُحلصولُ ُ؛هادُ 

أبوُعلُ ُهُ رُ كُ نُ أُ 
ُ ُُيُ بع

ُُ.هُ ن 

ُ.ُُُأي:ُالدقاق .ُُأي:ُالروذباري

                                                 
ُُ( أ) ُإالُيفُ«السامع»يفُ)س(: ُوالُيفُ)س( ُاملوضعُالُيفُ)ع( ُهذا ُاللفظُيفُأشباه ُتأتُّبذا ُومل ،

 (.136صموضعيُيفُ)س(:ُهذاُأحدها،ُوسبقُاآلخرُُ)

(ُوالرسالة3/183ُ،ُولعلهُتصحيف،ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُيفُاالستقامةُ)«أطرف»يفُ)س(:ُُ( ب)

 (.3/330القشييةُ)

 الشبهة 
 اثلانية والعرشون

إنكار الروذباري 
 هلذا القول
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ُالتقسيمُ ُإنَُُّث م ُتُ مَُُّهذا ُهُ ورسولُ ُتعاىلُاهل ُهُ مُ حرَُّ/ماُفإنَُُّ؛الرشيعةُ ُهُ دُ رُ ا

ُحتريمُ ستوُ يُ  ُيف ُُةُ العامَُُّهُ ي ُحرَُّاملُ ُكسائرُ ُةُ واخلاصَّ ُفلُ مات  ُ ُمُ ، علُ]ُاهل ُمُ رُ ي 

العامَُّ
ُُهُ يحُ ب ُشيًئاُويُ ُ[ةُ  للخاصَّ

ُيُ ُث مُةُ  تُ س 
ُخلُهُ بُ حُ  اصَّ

ُُةُ  اخلاصَّ
نُوهلُهذاُإالُمُ ُ،ةُ 

َُّلعُ التَُُّجنسُ  ُ؟!نُ ديبالُب 

ُالفلوُقالُ ُُ؛علُالعوامُ ُحرامُ ُ:ُاخلمرُ قائل 
 
ُُلبقاء ُعُ قُ وماُيُ ُ،مهُ نفوس 

نُفيهاُمُ 

دُ بُ رُ العُ 
ُُةُ  ُُ،والرش  ُجاهُ ُمباح  ُمُ ُهُ نفس ُ/دُ ملن ُذلك، ُستحعن ُقُ ُبٌّ ُُهُ بُ لُ ملن ُُحيٌّ

ُُكانأُ-ُهُ فيهُرشبُ ُرُ ثُ ؤُ الُيُ  ُُ؟!هذاُالتقسيمُ ُهُوبيُ بين ُفرق 

ُُ:هُ اهلُورسول ُُوأينُيفُرشعُ  ُُفعل  ُيُ بعُ ُ،ُحرامُ يُ فُ كلَُّاملُ ُلبعضُ ُمباح 
علُُهُ ن 

ُ ُمُ هُ بعض  ُم، ُُستحبٌّ ُاستوائُ ُ،مهُ لبعض  ُهُ مع ُالتكليف  ُيف ُمَُُّ؟!هُ وأسباب ُُم ُاُهذا

مُ الُيُ 
ُ!بهُالرشعُ ُجميءُ ُنُ كُ 

 باختَّلف   ت  ف  ل  اخت   ني  ف  كلا ل  ا باختَّلف   اَلحكام   ت  ف  ل  وإذا اخت  

مأوصا ُ:ف ه 

ُن ُُكتحريمُ  - مُ ال ُُكاح 
ُالقادرُ ُةُ  ُلن ُُدُ الواجُ ُعل حرَُُّكاح 

ُوإباحت ُةُ  ُهُ ،

ُُللعاجزُ  ُن العُ ُاخلائف  ُ.(706)ت 

- ُ ُ،للمسافرُ ُالفطرُ ُ،ُوإباحةُ الطاهرُ ُواملرأةُ ُقيمُ علُاملُ ُالصومُ ُوكوجوب 

ُ.(707)علُاحلائضُ ُهُ ووجوب ُ

                                                 

 .«للعامة»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 .«أوصافها»يفُ)س(:ُُ( ب)

 .«اإلماء»،ُولعلهاُتصحيفُعن:ُ«االمام»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (/ب744)ع  

  (أ/775س ) 

اختالف األحاكم باختالف 
 امللكفني أوصاف

هذا اتلقسيم مما 
 ترده الرشيعة
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- ُ ُاملال ُُزكاةُ الُوكوجوب  ُعل ُللن ُك  ُالعاجزُ وسقوط ُُ،صاب  ُعن ُها

ُ.(708)عنه

ُالن ُوحتريمُ  - ُُكاح 
 
ُ.(709)للحَّللُ ُهُ وإباحت ُُ،مُ رُ حُ علُاملُ ُوالوِء

ُن علُاجل ُُاملسجدُ ُدخولُ ُوحتريمُ  - ُ.(710)للطاهرُ ُهُ وإباحت ُُ،ب 

 ُ ُجت  ُالذي ُهو ُالرشائعُ ُيءُ فهذا ُُ،به ُتعليق  ُُالحكامُ ُوهو ُبالوصاف 

ُبواختَّلفُ  ُأنُ فأمَُُّ،هاسبب ُها ُُيكونُ ُا ُعلُالعامَُّح ُُالفعل  راًما
ُُ،ةُ  ُللخاصَّ مباًحا

ُ،ةُ 

ُستحبُ مُ  اُخلاصَّ
ُُةُ  اخلاصَّ

ُُ-ُةُ  ُعُ فهذاُرش  
ُ!تعاىلُبهُاهل ُنُ ذُ أُ ملُيُ ُينُ دُ 

ُاملفرُ ُمُماُالضابطُ ثُ  نُبيُ ُق  ُ ُم  ُعليهُويُ ُمُ رُ ي  ُويُ ُباح  ُ؟ستحب 

ُالعامي ُ ُهو ُ ُوما ُي  ُواخلُ،عليهُمُ رُ الذي ُيُ ُاص  ُالذي ُُ،لهُباح  ُوخاص 

ُ ُالذيُيُ ُاخلاص  ُ؟لهُستحب 

ُوأمثالُ ُ ُهذا ُتُ فُ ُإالُهُ وهل ُُح  ُمُ دُ هُ ُهُ وفتحُ ]ُ،وتغييُ ُتبديلُ ُباب 
ُلقواعدُ 

ُ ُاملحمَُُّعُ الرشَّ  ُ.واهلُاملستعانُ ُ![دي 

                                                 
 .«الدينُوتغييه».ُولعلهاُتصحيفُعن:ُ«الذيُوتغييه»يفُ)س(:ُُ( أ)

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( ب)
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ُ

 ُالن  :(711م)قال صاحب الغناء ُذو ُُونُ فهذا ُمُ ُاملِصي  ُسادات  ُالقومُ ُن

ُو ُُمشايخ  ُالطريق  ُس  ،
ُئُ  ُُل  ُالصوت  ُُ،احلسنُ ُعن ُ»فقال: ُاطُ خم  ُُبات  ُوإشارات 

ُتعاىلُُهاُاهل عُ دُ وُ أُ  ُطيُ ُكلَّ وطيُ ُب 
ُ«بةُ  ،ُوس 

ُئُ  ،ُفقال:ُ/أخرىُعنُالسامعُ ُةًُرَُّمُ ُل 

ُُواردُ » زُ يُ ُحق 
ُعُ  ُُج  ُُالقلوب  ُنُأُ فمُ ُ،إىلُاحلق  ُغُ ص  ُ ُىُإليهُبحق  ُقَُّحت  ُنُأُ ،ُومُ ق  ىُغُ ص 

ُدُ نُ زُ تُ ُسُ فُ إليهُبن ُ ُ«.ق 

 ُُاحلكايةُ  :(712م)قال صاحب القرآن ُأضعاف  ُُعن ُهؤالءُُأضعاف 

 ُ الُجت 
بامُالُيُ ُرُ ذاُالتكثُ /مُ فلُ ُ،يُعليكُشيًئادُ 

ُُ!؟يدُ فُ 

ُرُ عُ الُتُ ُهذاُالكَّلمُ ُإنَُُّث م ُُ،ونُ عنُذيُالن ُُهُ صحتُ ُف  ُُوالكذب  ُعلُاملشايخ 

ُأُ ا،ُوقدُرُ جدُ ُكثيُ  ُُالعلمُ ُىُأهل  وس 
ُ عومُ  ُاُمنُذلكُماُالُي  ُ.إالُاهل ُيهُ ص 

ُُث م ُمُ سللو ُذيُةُ صحَُُّت  ُعن ُح ُُونُ الن ُُهذا ُغيُ مُ ُهُ أمثال ُُمُ كُ فله ُن

ُ ُ،يُ املعصومُ  ُعليهمُبلُي  ُُوزُ الذينُي  ُمُأنُ هُ أحدُ ُمنهم،ُوغايةُ ُاخلطأ ُُوقوعُ ُب 

ُُرُ ذُ عُ يُ  ُرُ دُ فيامُص 
ُهُ منهُباجتهادُ  ُُهُ ت ُاُبنيَُّمغفورًُُهمنهُ،ُويكونُذلكُالعمل  ُهُ قُ دُ وص 

ُ ُاُأنُ وأمَُُّ،ذلكُوغيُ ُ،هُ وحسنات ُ ُعُ ي  ُُاسُ للنَُّقدوةًُُل  ُ!اـمَُّـُوليفُذلكُفكَّلَّ

                                                 

 )س(.ُ:خلتُمنهاُ( أ)

ُُ( ب) ُ)س(: ُيف ُوامل«يف»قبلها ُالقشيية. ُالرسالة ُيف ُكام ُ)ع( ُثبتُمن ُو، ُبدوهناكام ُ)س( ُيف ُ ُستأيت

 .(113)ص

 ،ُولعلهاُتصحيف.«فكم»يفُ)ع(:ُُ( ج)

 كذاُضبط هاُيفُ)س(.ُُ(د)

 )ع(.ُ:خلتُمنهاُ(ه)

 الوجه األول:

 الرد اإلمجايل

  (أ/747)ع  

  (/ب775س ) 

 الشبهة 
 اثلاثلة والعرشون
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ُقُ قدُنُ ُونُ وذوُالن  ُاُدُ ـمَُّـهُلعنهُأنَُُّل  ُخ  فيهمُوُةُ إليهُالصوفيَُُّعُ مُ اجتُ ُبغدادُ ُل 

ُوَُّقُ  ُُيفُأنُ ُوهُ نُ ذُ أُ فاستُ ُ،ال  يُ دُ بيُيُ ُيقول 
ُُأُ دُ تُ ابُ فُ،لهُنُ ذُ فأُ ُ،هُ  ُ:يقول 

ـــــ ـــــ ّي   غ  ص  ـــــ اك  و  ه   ب  ذا ع 
ُين 

ُ

ـــــك  ف  ُ** ـــــن  ت  ا اح  ذ  إ   ه  ب ـــــ ف  ي  ُاك 

ُ ــــأ  و   ــــمج    ت  ن  ــــل   ق  ف   ت  ع   يب 

 

ـــُ** ـــوً ه  ـــ د  ى ق  ـــِ   ان  ك   اك  ت  ش 

ــــأ    ــــر  ا ت  ِ  ـــــك  م  ـي ل  ث   ب  ئ  ـت 

 

ــذ  إ  ُ** ــ ك  ح  ا ض    خ  ـال
ــب   ّل   (713)ىك 

ُُونُ فقامُذوُالن   ُرُ طُ قُ يُ ُمُ والدُهُ علُوجهُ ُطُ قُ وس 
ُوالُيُ ُهُ ين ُب ُنُج ُمُ  علُُطُ قُ س 

ُُث م،ُالرضُ  ڳ ڳ ڳ  ﴿:ُونُ فقالُلهُذوُالن ُ،دُ واج ُفتُ ُنُالقومُ مُ ُقامُرجل 

ُلُ فجُ ُ.﴾ڱ  ُُس  ُ.(714)الرجل 

ُقَُّالدَُُّقالُأبوُعلُ  ُُونُ كانُذوُالن »:ُاق  ُإرشاُصاحب  ُ،علُذلكُالرجلُ ُف 

ُ ُُوكانُ،هُ ليسُمقامُ ذلكُُأنَُُّهُ هُ بَُّنُ ُحيث  ُُذلكُالرجل  ُُصاحب  ُُ؛إنصاف  ُحيث 

ُب ُقُ  «دُ عُ ذلكُمنهُوقُ ُل 
(715).ُ

ُالذينُح ُُالشيوخُ ُأحدُ ُونُ ذوُالن ُف ُ.تأويًَّل /واُالسامعُ ض  

 ((  ُلا ج  بأ   ون  وليس ذو الن
ُسفيانُ مُ  ُرُ وُ الثَُُّن ُورش  ُي  ُيُ ، ُ،اهلُعبدُ ُبنُ ُك 

ُومُ  ُوحممدُ امُ دُ كُ ُبنُ ُرُ عُ س  ُلُ ُبنُ ُمحنُ الرَُُّعبدُ ُبنُ ُ، ُيُ أيب ُمُ هُ وغيُ ُ،ل  نُم

أئمَُّ
ُاملُ ُواُالنبيذُ لُ حُ الذينُاستُ ُالكوفةُ ُةُ  س 

ُ.(716ق)تأويًَّلُُرُ كُ 

                                                 

ُ)ُ( أ) ُيفُالقشيية ُوكذا ُو)س(، ُيفُ)ع( ُاجلنانُ)6/331كذا ُومرآة ُالصواب6/336(، ُوهو ،)،ُ

ُ:علُاليشءُهُ أرشفتُنفس ُ»اُعلُذلكُالرجل،ُقالُالزخمرشي:ُواملعنى:ُأنُذاُالنونُكانُحريًصُ

ُعلي ُهحرصت »ُ ُالبَّلغة: 3/793ُ)أساس .)(ُ ُاالستقامة ُالذهب3/183ُويف ُوشذرات )

ُ«.إساف(:ُ»1/692)

 جمزوء الوافر

 

 فيه تأول مما أمثلة
  الصالح  أهل

لم ما  حتريمه ع 

  (أ/744س ) 

 انلبيذ املسكر

  [478]الشعراء: 
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   ُلا ج  وَ بأ
ُاطنُعُ مُ 

 
ُابأيبُرُ ُبنُ ُء ُيُ رُ ج ُُوابنُ ُح  ُُج  ُمَُُّاوغيه  ُةُ عُ تُ املُ ُنُاستحلَّ

ُ ُوالِصَّ   .(717ق)ف 

   ُلا ج  وَ بأ
ُشُ مُ عُ نُال ُمُ 

ُحُ نُاستُ مَُُّوطائفةُ  ُُلَّ ُطلوعُ ُبعدُ ُمضانُ يفُرُالكل 

ُ.(718)الفجرُ 

   ُحُ نُاستُ مَُُّلا ج  وَ بأ ُكُ أُ ُلَّ ُكُ ُل  ُذيُالنَُّل  ُُ،(719)نُالسباعُ مُ ُاب  نُمُ ُواملخلب 

ُ.(720ق)الطيُ 

   ُحُ نُاستُ مَُُّلا ج  وَ بأ ُُإتيانُ ُلَّ
 
نَُّهُ يفُأدبارُ ُالنساء

(721ق)
))

.ُ

   ُزُ وَُّنُج ُمَُُّلا ج  وَ بأ
ُكُ أُ ُمُ للصائُ  ُ ُل  الب 

ُ.  (722)دُ 

 َُُزُ وَُّنُج ُمَُُّلا ج   بأ  و
ُن  الزَُُّكاح 

ُاستمرارُ ُانيةُ  ُعلُالب ُمع ُاغها
 
ُوج ُ(723)ء ُزُ وَُّ،

ُن ُ ُُكاح  ُُهُ نُمائُ مُ ُةُ وقُ لُ خُ املُ ُالبنت  (724)فاًحاس 
ُ.بالتأويل  ُ–ُذلكُ،ُوغيُ 

  ُُلُ حُ وكذلكُالذينُاست ُقتال  ُُبنُ /علُ ُوا ،ُوكذلكُالشامُ ُنُأهلُ مُ ُأيبُطالب 

ُُهلُ نُأواُمعهُمُ لُ تُ االذينُق ُتُ ذلكُمَُُّإىلُأمثالُ ُ،واحلجازُ ُالعراق  ُعُ نازُ ا فيهُُت 

ُ.ةُ مَُّال ُ

ُ ُأنُ ُفليسُلحدُ ُ ُتُ ي  ُجَّ
بمجرَُُّيُ القولُ ُلحدُ 

ُمُوإنُ هُ وفعلُ ُهُ أصحاب ُُقولُ ُدُ 
ُمُ  ُ يُ ُأنُ ُمُ ـ،ُوليسُلعال ُنُ ديوالُمُ لُ العُ ُنُأهلُ كانوا ماُُعليهمُوبيانُ ُاإلنكارُ ُكُ رت 

ُعُ بُ  مُهُ لُ حم  ُُلجلُ ُهُ بهُرسولُ ُاهل ُث 
ُدُ قُ يُ ُأنُ ُ،ُوالُلحدُ نُ ديوالُمُ لُ نُالعُ مُ  فيهمُُح 

ُفُ ويُ  ـمُ ـل ُُ؛همقُ س 
ُ.نُ ديوالُمُ لُ نُالعُ اُهمُعليهُمُ 

ُُُ(.633سبقُنحوُهذاُالكَّلمُ)صُُ

ُُُ(.6/772الب  د:ُقالُاجلوهري:ُالبد:ُحبُالغاممُ)الصحاحُ

 املتعة والرصف

األكل يف رمضان 
 بعد طلوع الفجر

 أكل لك ذي ناب
 وخملب

 ء إتيان النسا
 يف أدبارهن

 أكل الربد للصائم

 نكاح الزانية

 امن قاتل علي
 ومن قاتلوا معه

  (ب/747)ع  
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َ   ك  ت    ي  وَ ،همم  ثِ ؤ  وَ ي   ،مبقوهل   ج  ت  فَّل حي     أهل   فهذا ِيزان   ؛عليهم النكا

 .واَعتدال   م  ل  الع  

ُ ُال ُوالسَّ ُقُ يُ الُُاآلخرةُ ُوالدارُ ُهُ ورسولُ ُتعاىلُاهل ُريدُ الذيُيُ ُك 
ُيفُمثلُ ُهُ عُ ن 

نُهذاُاتباعُ  جَُّبحُ ُهُ ليسُقولُ ُم 
ُ:عُ ـب ُتَُّ،ُبلُعليهُأنُيُ ةُ 

ُُ ُِ الِص  ُ.املستقيمُ ُا

ُُ ُُوماُدلَّ ُ.هُ رسول ُُةُ اهلُوسنَُّعليهُكتاب 

ُُ نبيُ ُوكانُعليهُأصحاب 
ُ.هُ 

ُوُ ُالثَّلثة   فهذه اَلصول   ُمنها ُص  ُت  ُُ،تعاىلُرونُإىلُاهلالسائُ ُل  ُوّبا وا،ُكُ سَّ

ُهاُفهوُمُ وماُخالفُ  ُُ/يتالُلُ بُ نُالس  ُوُإليه.عُ دُ يُ ُمنهاُشيطانُ ُسبيلُ ُعلُكل 

                                                 
 ،ُولعلهُتصحيف.«ينفعه»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«الذي»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( ب)

  (/ب744س ) 

 مزيان أهل 
 العلم واالعتدال

أصول السالك 
 اثلالثة
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(725م)

 :ُالوجه الثاني

ُ»هُ قولُ  ُُإنَُّ: ُُاحلسنُ ُالصوت  ُاطُ خم  ُُبات  ُاهل عُ دُ وُ أُ ُوإشارات  ُُها ُطيُ ُكلَّ ُب 

وطيُ 
ُ «بةُ  ُُأنَُُّ:بهُرادُ يُ ُأنُ ُوزُ ،ُالُي  ُُكلَّ ُطيُ ُصوت  ُماُكانُفإنَُُّب  ُهُ عُ دُ وُ أُ ُاهل ُُكائنًا

ُ ُاطُ خم  ُُبات  ي 
ُاطُ  ُُفإنَُُّ!هُ ّباُعبادُ ُب  ُُكفرُ ُهذاُالقول  ُذلكُيُ ُفإنَُُّ؛صيح  ُ:مُ زُ لُ تُ س 

ُُتكون   أن   - ُالتيُيُ ُبةُ الطيُ ُالصوات  عُ تُ س 
ُُونُ هاُاملرشكُ لُ مُ  ُُوأهل  يفُُالكتاب 

ُطُ اقدُخُ-ُمهُ ّباُعلُكفرُ ُاالستعانةُ   !هُ ّباُعبادُ ُاهل ُب 

ُُتكون   وأن   - ُُالطيبةُ ُالصوات  ُيُ التي تُ س 
ُالشيطانُ ُزُ فُ  قدُُآدمُ ُلبنيُّبا

ُتعاىلُُهاُاهل عُ دُ وُ أُ  ُاطُ خم  ُُبات  ُي 
ُاط   !هُ ّباُعبادُ ُب 

ُُن  تكو وأن   - ُتعاىلُُهاُاهل عُ دُ وُ املَّلهيُقدُأُ ُأصوات  ُاطُ خم  ُُبات  ُاي 
ُط  ّباُُب 

ُ.هُ عبادُ 

  ِ  !عاقل   ه  هذا َ يقول   أنا  ن العلوم  و

ُالمرُ ُث م ُكان ُفل ُُلو ُُمُ كذلك ُاإلسَّلمُ ُوأئمةُ ُيُ يقُ والصدُ ُالنبياءُ ُفات 

ُُسامعُ  الطيُ ُهذهُالصوات 
ُُ؛بةُ  ُُتامعُ اسُفإنَُّ؛ُمنهاُلينالواُذلكُاخلطاب  ُخماطبات 

ُ ُرُ القُ ُنُأفضلُ مُ ُاحلق  ُ؟!بات 

ِ   هذا الكَّلم   إطَّلق   ون  كي   أن   ح  ص  فَّل ي    !احق   ه  وعمو

                                                 

 (،ُولهُوجه.3/187الستقامةُ)كذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوكذاُيفُاُ( أ)

 الوجه اثلاين:
 الرد اتلفصييل

 

املرتبة األوىل 
 حلمل الكمه

قوهل: الصوت 
 احلسن خماطبات
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 ب  
ُُ:يقال   أن   ي  ق  ُُدُ ومقيَُُّهذاُخاصٌّ عُ إذاُاستُ ُاحلسنُ ُبالصوت 

ُمُ  ُعلُالوجهُ ُل 

ُاحلسنُ  ُُ،،ُفهذاُحقٌّ ُُ،تعاىلبهُكَّلمُاهلُُيزينُ ُأنُ ُ:مثل  ُ تُ ُإذاُاحلسنُ ُفالصوت 
بهُُل 

ُ ُحينئذُ فإنَُّ/اهلُكتاب  ُيكون ُأُ ُه وُ قد
ُُعُ دُ  ُاطُ خم  ُُبات  ُتُ ُوإشارات  ُالكَّلمُ ن مَُّض  ُها

ُ ُاُوتنفيذُ علُوصوهلُ ُعانُ أُ ُاحلسنُ ُوالصوت  ُ.هاُإىلُالقلب 

ُ ُمرتبتانُ ُفهاتانُ  ُمُ ي  ُ:عليهامُهذاُالكَّلمُ ُل 

ُ.قطًعاُباطلةُ ُ:إحدامها -

ُ.قطًعاُصحيحةُ ُ:والثانية -

ُ ُأنُ ُ:منها،ُعديدة   ِراتب   :هذه وخصوص   ك الرتبة  تل عموم   بني  ى ق  ب  ت   ُمُ ي  ُل 

ُخاطُ نُاملُ مُ ُهُ يفُقلب ُُاملستمعُ ُدُ ذلكُعلُماُي  ُ ُ/بات  ُمُ ُواإلشارات  ملُُوإنُ ُنُالصوت 

ُقُ يُ 
ُاملصوُ ُهُ دُ ص  ُكثيًُُ،ت  ُيُ ُافهذا ُوأكثرُ ُعُ قُ ما ُالذينُح ُُيُ الصادقُ ُهلم، ُهذاُض   وا

ُإىلُهذاُاملقصدُ ُشيونُ يُ ُالسامعُ  ُُهذهُاحلالُ ُ،ُوصاحب  يكونُماُس 
ًراُلهُكُ ذُ هُمُ عُ مُ 

ُمُ ُهُ كانُيفُقلب ُُاـمُ ـل ُ ُ:يُ علُوجهُ ُوهذاُيكونُ ُ،نُاحلق 

ُمُ أحدمها:  - املجرَُُّنُالصوت 
ُُ،معناهُمُ هُ فُ الذيُالُيُ ُدُ  ُالطيورُ ُكأصوات 

ُوالرُ  ُُياح  ُوغيُ ُواآلالت  ُالصوات  ُفهذه ُيُ ُها، ُما ُنكثًيا ُعُ السامُ زهلا

ُيُ ُكُ رُ حُ تُ فُهُ علُحال ُ ُما ُمنه ُ:هُ بُ ناس 
ُمُ  ُُ،أوُحزنُ ُ،نُفرح  أوُُ،أوُغضب 

ُ ُُكقولُ ُ،هُ وغيُ ُشوق  ُم:هُ بعض 

                                                 
ليستُيفُ)ع(ُأوُ)س(،ُولعلهاُسقطتُمنهام،ُوأضفت هاُليستقيمُاملعنىُوقياساُعلُأسلوبُاملصنفُُ( أ)

 ،ُوتوجيهناُأوفق.«حلمل»)ِ.ُاملجمع(ُضبطُالسياقُفقرأُماُقبلها:ُحمققُُوراميفُأشباهها.ُ

ُ.«القصد»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُ.«بام»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (أ/744)ع  

  (أ/747س ) 

مراتب محل ما 
جيده املستمع من 
 خماطبات وإشارات

 صوت جمرد

مصادر املخاطبات 
 واإلشارات

اثلانية املرتبة 
 حلمل الكمه
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ـف   وف  ت ـه   اء  ق  َ  و   با َ   ُىح   الض 

ُ

ُ

ــح   ات  ذ  ُ** ــ ن  س  ــف   ت  ح  د  ص  ُن  ن   ف 

ُ ـــل  و   ـــب  أ   د  ق  ـــ يك  ـــم  ه  ف  َّل أ  ف   اه 

 

ــو  ُ** ــ ي  ه  ــب  ت   د  ق  ــك  ــم  ه  ف  ت   َّل  ي ف 
 ين 

ــــ    ّي   غ 
ــــف  ر  ع  ى أ  و  ال   ب ــــيِن أ   اه 

 

ف  ر  ع  ى ت  و  ال  ًضا ب  ي  أ   ي  ه  و  ُ**
 (726)ينـ 

 
ُمُ ُيكونُ ُأنُ والثاين:  - ُُاملشتملُ ُنُالصوت  التيُهلاُُاملنظومةُ ُعلُاحلروف 

ُيُ معنً ُفيُ مُ فهُ ى ُالسامعُ ، ُيُ ُنزهلا ُما ُل ُعل ُقُ ُدونُ ُهُ بحال ُُيق  ُما بهُُهُ دُ ص 

ُ ُُ،القائل  ُُيفُالشعرُ ُيكونُ ُأنُ ُمثل  ُُعتاب  ُأمرُ وتوبيخ  ُأو علُُبالصبُ ُ،

ُُيفُالقيامُ ُعلُالتقصيُ ُ،ُأوُذمٌُّاملكروهُ  املحبَُُّبحقوق 
علُماُُحتزينُ ُوأ،ُةُ 

ُمُ ُُِ رَُّفُ  ُمُ ُُِ فرُ فيه ُاحلقوق  ُُ،ن ُغضب  ُةُ يَُّومح  ُُأو
ُجهادُ  ُالعدوُ ُعل

ُأمرُ ُ،هُ لت ُبومقا ُنيلُ ُواملالُ ُالنفسُ ُلُ ذُ ببُ ُأو ُُيف ضاُورُ ُاملطلوب 

ُ  .املشرتكةُ ُجملةُ نُاملعاينُاملُ ذلكُمُ ُأوُغيُ ُ،املحبوب 

ُُالسمعُ ُعُ رُ وربامُقُ  ُط ُن أخرىُملُيُ ُحروف  ُ،مُ ّباُاملتكلُ ُق 
ُولكنُهيُعلُوزنُ 

ُطُ التيُنُ ُهُ حروف ُ ُقُ ّبا،ُكامُنُ ُق  ُُل  ُمُأنَُّهُ عنُبعض  هُس 
ُُقائًَّلُُعُ مُ  ُ:ُيقول  ُعُ س  ُ.يُبرُ رت 

ُفحُ  ُص  ُ،ُدُ ج ُلهُوُ ُل  فقيلُله:ُماُس 
ُعُ مُ  ُت  ؟ُفقال:ُس 

ُعُ مُ  ُُ:/ت  يرُ ىُب ُرُ تُ ُعُ اس 
(727).ُ

  ع  م  س  ي   إنم احد  و وكل  
ُ ُ،/هو ن حيث  ِ  ُالغَّلمُ ُةُ بُ تُ عُ ُأنُ ُىكُ كامُي  س 

ُعُ مُ 

ُُقائًَّلُ ُ:ُيقول 

ُ

ُُع ت الِبي:ا :ُ.ُانظرنبتُلهُفوائدُطبية،ُوبعضهمُيكتبهُبالصادُيفُكتبُالطبُلئَّلُيلتبسُبالشعيُلس 

ُُ(.2/637)ُ(،ُاحلاويُيفُالطب6/283)ُالصحاح

                                                 
ُ.«مقاتلتهُأو»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«حكي»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 رمل            

 

  (/ب744)ع  

  (/ب747س ) 

 صوت هل معىن

 السامع هو:
 أبو سلمان ادلمشيق
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ــــــ ــــــ َِب  ان  ح  ب  س   م  السا
ُء 

ُ

ـــــال   نا إ  ُ** ـــــل   با ح  ـــــي ع  ف  ُاء  ن 

ُ
ُُ:ةُ بُ تُ فقالُعُ  ُُ!صدقت  وس 

ُُعُ مُ  ُُآخرُ ُرجل  ُُذلكُالقول  ُُ!(728)فقال:ُكذبت 

ُ ُس  ُمنهام فكل
ُشُعُ مُ  ُما ُكُ اعل ُيُ ُ،هُ حالُ ُل  ُالتي ُهي ُالقومُ سمُ وهذه ُيها

ُإشار ُُات  ُاطُ وخم  ُ:بات 

ُُنُجنسُ مُ ُ:الخاطبات  ف - ُ.اللفاظُ ُدالالت 

ُُنُجنسُ مُ ُ:والشاَات   - ُ،ُوهذهُيُ القياسُ ُدالالت  عُ تُ س 
كثًياُُهاُالقومُ لُ مُ 

ُيُ  ُويُ ُهُ ونُ رُ فيام ُهُ ونُ عُ مُ س  ُوبعض  ُيُ هُ ، ُغُ لُ غُ م ُفيها ُمُ وُ لُ و ُوكثيُ رُ فُ ا نُمُ ًُطا،

ُ.عنهاُهُ وُفهمُ بُ ن يُ ُاسُ النَّ

 :شوط   بثَّلثة   ح  ص  وهي ت   ،ط  التوس   :افيه والصواب  

ُُيكونُ ُأنُ أحدها:  - ُ.هُ املعنىُصحيًحاُيفُنفس 

ُالثاين:  - ُ.هُ دُ اضماُيُ ُيفُاللفظُ ُُيكونُ أالَّ

ُالذيُوُ ُمعنىُاللفظُ ُهُوبيُ بين ُيكونُ ُأنُ الثالث:  - ُقُ ُعُ ض  ُمُ ُرُ دُ له ُش  ُكُ رت 

 .ُهُ بواسطت ُُمُ هُ فُ يُ 

ُكانُ  ُفإذا ُةًُدُ يَُّؤُ مُ ُاإلشارةُ ُداللةُ ُت 
ُالصولُ  ُإشارةُ ُالثَّلثةُ ُّبذه ُفهي

ُ:لذلكُأمثلةًُُرُ كُ ذُ ،ُولن صحيحةُ 

                                                 

يفُُومنهُنقلُابنُتيميةُ،روايةُالقشييُيفُرسالتهيفُ،ُوكذاُالُيتملهُلوزنكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُواُ( أ)

ُوبهُيستقيمُالوزن.ُ،«جبار:ُ»مصادرُالبيتُورواياتهيفُوُ.وعنهُاملصنفُاالستقامة،

 أبو العتاهية/
 جمزوء الاكمل
 

 رشوط
 صحة اإلشارات

 ىلع  أمثلة
 إشارات صحيحة
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 پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻٻٻ پ پپ ﴿تعاىل:ُُهُ قولُ ُ:ِنها

ُمُ هُالُيُ أنَُُّ:هذا فحقيقة  ُ،﴾ڀ  ُدُ هُالُي  ُأنَُُّ:ه  وإشاَت  ،ُرُ هَُّطُ املُ ُإالُهُ لَُّحُ ـمُ ُس 

ُذُ ويُ ُهُ حَّلوتُ  ُويُ ُهُ طعمُ ُوق   
ُُإالُهُ قلبُ ُهُ حقائقُ ُبارش  ُرُ هَُّطُ املُ ُالقلب 

ُال ُمُ  ُجاسُ نُ ن

ُأُ ناسُ دُ وال ُ ُاملعنى ُهذا ُوإىل ُُشارُ ، ُصحيحُ ُالبخاري  ُمُ ُ،هُ يف ُأُ فهذه ُن ُص  ُح 

ُ ُ.اإلشارات 

 إشاَة  ُ،﴾ک ک ک گ   ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿تعاىل:ُُهُ قولُ ُ:وِنها 

ُُرَُّب ُُأنَُُّ:هذه اآلية   ُوجُ يُ ُالقلب  ُوأنَُُّنعيمُ ُب  ُوجُ يُ ُهُ فجورُ ُُالدنيا، ها،ُحيمُ جُب 

ُهُمفهومُ قال:ُإنَُّ،ُوقدُيُ ينُ بُ كُ ال ُُواجلحيمُ ُالنعيمُ ُمعُهُمرادُ نَُّإ/قالوهذاُقدُيُ 

ُ.وهوُأظهرُ ُ،اآليةُ ُبإشارةُ 

 عنُنبيُ تعاىلُُهُ قولُ ُ:وِنها
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿:ُهُ 

ُُأنَُُّ:وهيُ،هذه اآلية   إشاَة   الشاَات   ن أصِح فم  ُ،﴾ۈٴۇ ُص  ن م 
ُحُ  ُب 

ُالرَُّ ُملُيُ ُوإنُ ُ-ُهُ وعملُ ُهُ بهُبقلب ُوماُجاءُُسول  ُمعه.ُاهل ُنَُّفإُ-ُهُ ببدن ُُهُ بُ حُ ص 

 ُهُ تعاىلُلرسول ُُهُ قولُ ُ:وِنها ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ﴿:

الرَُُّةُ حمبَُُّأنَُُّ:هذه اآلية   ة  شاَإفُ،﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ُوحقيقةُ ُسولُ 

ُُماُجاءُ   وإذاُكانُُ،اآلخرةُ ُالُيفُالدنياُوالُيفُ،هُ بُ ذُ عُ الُيُ ُاهل ُفإنَُُّبهُإذاُكانُيفُالقلب 

ُُ ُ﴾پ  ڀ ﴿قالُالبخاري: ُإالُبحقهُيملهُوالُبالقرآن،ُآمنُمنُإالُونفعهُطعمهُيدُال:

 (.0/333ُ:)صحيحهُاملوقن

                                                 
ُُ.«من»يفُ)ع(:ُُ( أ)

  (أ/744س ) 

الرسول مصاحبة 
 بقلبه وعمله

 بر القلب وفجوره

 القلب املطهر

 حمبة اهلل ورسوهل

  [15-11]الواقعة: 

  [70-74]االنفطار: 

  [04]اتلوبة: 

  [44]األنفال: 
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الرَُُّوجودُ 
ُُسولُ  ُالقلب  ُمُ مان ُُيف ُتعذيب ًُعا ُبوجودُ ُهُ ن ُُفكيف ُيفُ/الرب  تعاىل

ُ ُ.إشارتانُ ُفهاتانُ ُ!القلب 

 ُُهُ قولُ ُ:وِنها ُ،﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ھ  ﴿تعاىل:

ُالُيُ أنَُُّ:هالفظ   فدَلة   ُ غُ ه ُُي 
ُ غُ ىُيُ حتَُُّهُ علُعبادُ ُهامُ عُ نُ التيُأُ ُهُ مُ عُ ن  ُطاعتُ ي  ُهُ وا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿الخرى:ُُكامُقالُيفُاآليةُ ُ،هُ بمعصيت ُ

ُعاقُ أنَُُّ:اوإشاَت  ُ.﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ُإذا ُه ُوابتُ ُب  ُيُ قوًما ُمل ُ غُ َّلهم ماُُي 

ُوالبُ ُنُالعقوبةُ مُ /ّبم
 
ُغُ يُ ُحتَّىَُّلء ُبأنفس ُي  ُما كامُُ،اعةُ إىلُالطَُُّنُاملعصيةُ مُمُ هُ وا

ُ ُعمُ ُقالُالعباس 
ُزُ ماُنُ »اهلُصلُاهلُعليهُوسلم:ُُرسولُ  ُُإالُبَّلءُ ُل  والُُ،بذنب 

ُرُ 
ُعُ ف 

 .(729)«إالُبتوبةُ 

 وِنه:ُُ ُُقول   ب  ل  ك   يه  ًتا ف  ي  ب   ة  ك  ئ  َّل  ال   ل  خ  د   ت  َ  »:ُعليهُالصَّلةُوالسَّلمُالنبي 

َ   ص  َ  و   «ة  و
ُُعُ نُ فإذاُمُ ،ُ(730) ُُوالصورةُ ُالكلب  ُلُ املُ ُدخول  ُُك  ُدُ فكيفُتُ ُإىلُالبيت  ُخ  ُل 

ُُمعرفةُ  ُُهُ وحمبتُ ُالرب  ُُمتلئ ُُيفُقلب  ُُبكَّلب  ُالشَّ ُ!هاوصورُ ُهوات 

  ُُهُ وكذلكُقول   د  ج  س  ال   ل  ح   أ  َ  »:
 ح  ـل 

«ب  ن   ج  َ  و   ض  ائ 
ُح ُُ،(731) ُمُ رُ فإذا

ُ ُُبيت  ُن واجل ُُضُ علُاحلائُ ُالرب  ُمُ عُ ن والتَُُّهُ ت ُوحمبَُُّهُ ت ُففكيفُبمعرُب 
علُُهُ رُ كُ بذُ 

ُُضُ حائُ  ب ُن وج ُُالقلب 
 !هُ 

ُ ُُمقاييسُ ُنُجنسُ وهيُمُ ُ،صحيحةُ ُفهذهُإشارات 
 
ُُ،الفقهاء نُمُ ُبلُأصح 

 منها.ُكثيُ 

                                                 

 .«أنعمُّبا»يفُ)س(:ُُ( أ)

 /ب(744س ) 

 رفع ابلالء

 واتالكب الشه
 وصورها

حائض القلب 
 وجنبه

  [77]الرعد: 
 

  [34]األنفال: 

 متفق عليه

 ضعيف، وقيل حسن

  (أ/744)ع  
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(732)

ُقولُ وأمَُّ ُُدُ وارُ ُالسامعُ ُإنَُّ» :هُ ا يُ ُحق 
ُزعُ  ُُج  ُُالقلوب  ُفمُ إىلُاحلق  ُنُأُ ، ىُغُ ص 

ُ ُ ُإليهُبحق  ُقَُّحت  ُنُأُ ،ُومُ ق  ُدُ نُ زُ تُ ُسُ فُ ىُإليهُبن ُغُ ص  ُُهُ ظاهرُ ُفهذاُالكَّلمُ ُ،«ق  ُ؛متناقض 

ُُدُ هُوارُ هُبأنَُّوصفُ ُهُ قائلُ ُلنَُّ يُ ُحق 
ُزعُ  ُُج  ُُالقلوب  نُمُ ُعليهُبأنَُُّمُ كُ ح ُُث م،ُإىلُاحلق 

ُأُ  ُبن غُ ص  ُإليه ُدُ نُ زُ تُ ُسُ فُ ى ُووارُ ق  ُُدُ ، ُُاحلق  يُ الذي
ُزعُ  ُُج  ُُالقلوب  ُاحلق  ُُإىل

إليهُمُ ُاإلصغاءُ ُالُيكونُ 
ُدُ نُ زُ ًباُللتَُّوجُ  ُ!ق 

ُالذيُقُ ُالسامعُ ُأنَُُّ:عليه هذا القائل  /كَّلم ل  ح    ح  ص  والذي ي   ُأواًلُُهُ دُ ص 

ُالسامعُ  ُيُ ُهو ُقُ الذي ُُهُ دُ ص  ُ ُ،هلُاإلرادةُ ُأهل  ُي  ُ ُكُ رُ فهو ُالذيُقلوّب  ُاهل ُإىل م

ُ هُ وهوُمعبودُ ُ،هُ هُ وجُونُ ريدُ يُ  ُم،ُفهمُيُ مطلوّب  ُُمُوهنايةُ مُوحمبوّب  باهلُُونُ عُ مُ س 

مُيُ هُ وهل،ُفسامعُ 
ُزعُ  ُ ُج  ـمُ ـل ُُتعاىلُمُإىلُاهلقلوّب 

ُ،ُوالسامعُ هُ وإرادت ُُهُ ت ُنُحمبَُّاُفيهاُمُ 

 ُ ُنارُ ُكُ رُ ي 
ُ.هامُ ض  ُويُ ُاإلرادةُ 

ن»قال:ُُث م ُأُ ُم  ُدُ نُ زُ تُ ُسُ فُ ىُإليهُبن ُغُ ص  ُأُ ُإنُ فُ«:ق  غُ ص 
يفُُوُ لُ العُ ُىُإليهُبإرادةُ 

ُعُ وج ُُ،اسةُ يوالرُالرضُ  ُُةُ حمبَُُّل  ُجنسُ مُ ُاخلالق  حمبَُُّن
ُُةُ  ُعُ وج ُُ،املخلوق  ماُُل 

ُلُ طُ يُ  ُب 
ُقُ مُ  ُرُ ن ُُب  ُمُ ُوالوصولُ /تعاىلُالرب  ُيُ ُنُجنسُ إليه ُلُ طُ ما ُب 

ُقُ مُ  ُرُ ن ُب 

ُ ُج ُوُ أُ ُ-ُإليهُوالوصولُ ُاملخلوق  ُ،ُفيُ قادُ ًقاُيفُاالعتدُ نُ زُ لهُذلكُتُ ُب  ُهُ صاحبُ ُيُ ص 

مُ 
ُزُ  ُيًقادُ نُ نافًقا ُتُ ؛ ُدُ نُ زُ وهلذا ُُبالسامعُ ُق  ُُطوائف  ُالُي  ُص  ُاهل ُإاليهم ُتُ ، ُدُ نُ زُ كام ُق 

 .بالكَّلمُ 

  (/ب744)ع  

  (أ/744س ) 

قوهل: السماع 
 د حق...روا
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ُوملُيكنُأُ  َّ مَُّعلُال ُُض 
ُ،الكَّلمُ ُوأهلُ ُ،السامعُ ُأهلُ ُ:يُ الطائفتُ ُيُ نُهاتُ مُ ُةُ 

ُُوقدُذمَُّ ُُ،مهُ مُ يفُذُ ُغُ لُ اوبُ،يُ الطائفتُ تعاىلُرمحهُاهلُُالشافعي  علُإحداهاُُدُ هُ وش 

ُمُ طريقتُ ُبأنَُّ ُهم ُإحداث  الزَُُّن
ُوح ُ(733ق)نادقةُ  ُبأنُ ُمُ كُ ، ُالخرى ُتُ ُعل ُض   ُب 

ُويُ ُعالُ والن ُيدُ رُ باجل ُ ُيفُالقبائلُ ُطاف  ُاهلُُهُ مُ لُ لعُ ُ؛(734ق)والعشائرُ ُّبا تعاىلُرمحه

ُ ُالدَُُّرُ بالضَّ  مَُّعلُال ُُلُ اخ 
ُُشهادةُ ُيفُ كُ وتُ ُ.يُ طائفتُ نُالمُ ُنُ ديوالُةُ  ُالذائق  ُهذا

ُنُأُ مُ ُبأنَُُّللسامعُ  ُدُ نُ زُ تُ ُسُ فُ ىُإليهُبن ُغُ ص  ُ.ق 

ُ:ّباُرادُ يُ ُإماُأنُ ُ«:سف  النا »و

- ُ ُ.اإلنسانُ ُذات 

ُ.هُ لبدن ُُةُ رُ بُ دُ املُ ُهُ أوُروح ُ -

- ُ ُُنُالشهوةُ مُ ُاأوُصفات  ُُفإنَُّ،ُهاىُوغيُ وُ واهل ُُوالغضب  ُ ُالبرش  ُولُ الُي 

ُرُ فُ ولوُُ،نُذلكمُ  ُ ُهُ بُ لُ قُ ُأنَُُّض  ُلُ ي  هاُمُ دُ هذهُالقوىُفعُ ُوُعنُحركات 

ُُيشءُ  ُأنُ تُ عليها،ُوغايُ ُمتنعُ /مُ دُ العُ ،ُوخرُ آُيشءُ ُاوسكوهن  ُتُ ُها ،ُنُ كُ س 

ُ ُأنُ ُالسامعُ ُنُشأنُ ومُ  مُ ،ُفكيفُيُ دَُّوالبُ ُالساكنُ ُكُ رُ ي 
ُأنُ ُاإلنسانُ ُنُ كُ 

ُيُ  ُُنُ كُ س 
 
اُيُ ـمُ ـل ُُهُ معُمَّلبست ُُليشء

ُوجُ  ُ،هُ تُ كُ رُ ح ُُب 
ُ!عادةًُُنُاملحالُ هذاُمُ 

ُمُ  ُوهو ُالتفريق  ُواجلمعُ هُ والزمُ ُامللزومُ ُبيُ ُن ُُبيُ ُ،
 
ُُاليشء ،ُهُ دُ وض 

ُيُ ُأنُ ُوهوُنظيُ  ُأُ قال  ُرُ ظُ النَُُّمُ دُ :
ُاملرأةُ  الشابَُُّإىلُهذه

ُُةُ 
 
ُاجلميلةُ ُاحلسناء

ُ ُأنُ ُنُغيُ مُ  ُُكُ رُ حت  ُكُإلنفس  نُإالُمُ ُّبذاُمرُ وهلُاآلُ؟!هااُوطلب ُرادت 

ُ  !اسُ النَُّأمحق 

 

  /ب(744س ) 

 أهل السماع
 وأهل الالكم

املراد بانلفس يف قوهل: 
 من أصىغ إيله بنفس

 أهل السماع

 أهل الالكم
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ُُوهلذا ُبعض  ُإنَُّيُ العارف ُُقال :ُُ ُغيُ قُ بُ تُ ُهُ مبارشت ُُبعدُ ُالسامعُ ُأحوال  ُى
ُخارجةًُلإلنسانُ ُمقدورةُ  ُبل ُحدُ ُ، ُُعن ُغيُ ُ،التكليف  ُ؛فيهُمعذورُ ُوهذا

ُ،ُفهوُكمُ هُ أسبابُ ُهُ ملبارشت ُ ُُهُ عقلُ ُنُزال  ُاختياًرا.ُرُ كُ بالس 

ُنُأُ مُ »:ُهُ وقولُ  ُإليهُبحُ ىُغُ ص  ُ ُق  ُقَُّحت  ُ:فيهُأمرانُ ُعليهُ:«ق 

  :ُُأنُ أحدمها ُإليهُبحُ ُ:ُاإلصغاءُ يقال  ُُق  ُُهُ طُ ال ُالُي  ُغيُ ُأمرُ ُباطل 
ُمقدورُ 

ماُيفُقوَُُّ،ُوغايةُ لبرش ُلعليهُ
ُُةُ  ُُالرياضةُ ُصاحب 

 
ُُيكونُ ُأنُ ُالتامُ ُوالصفاء ُحال 

ُ
 
ُُدُ الُي  ُُاإلصغاء ُلُ طُ ُإالُهُ يفُنفس  ُُب  هُ وإرادتُ ُاحلق 

ُث ُنُأينُيُ ،ُولكنُمُ  ُُق  هُأنَُُّهُ بنفس 

 ؟!ىُعلُذلكقُ بُ يُ 

ُأنَُُّ:والواقع   هُإذاُس 
ُباحل ُُاإلصغاءُ ُطُ لُ اخُعُ مُ  ُ ُنَُّفإ ُُ؛بالنفسُ ُاإلصغاءُ ُق  ُدُ رُ جت 

ُُهُ عنُصفات ُ/اإلنسانُ  ُ.متنعُ ُهُ لذات ُُزمةُ الَّلَّ

  :ُُأنُ اَلِر الثاين نلك:ُوُيقال  ُُأينُلكُأنَُُّم  نُكلَّ ُأُ ُم  ُبحُ ُإليهىُغُ ص  ُق 

 ُ ُقَُّحت   ؟!ق 

ُاملُ  ُبل ص 
ُبحُ غُ  ُإليه ُى ُ ُق  ُي  ُقد ُص  ُل 

ُمُ  ُالزَُّله ُوالن ُةُ قُ دُ نُ ن ُوحااًلُلُ عُ ُفاق  ُماُُاًم

ُنب ُيُ ُناءُ الغُ »:ُمسعودُ ُاهلُبنُ ُكامُقالُعبدُ ُ!لهُبهُالُشعورُ  ُالن ُت  ُُفاق  كامُُيفُالقلب 

ُنب ُيُ  ُُاملاءُ ُت  ُافوالن ُ،«البقل  ُ،الصحابةُ ُمعرفةُ ُنُكاملُ وهذاُمُ ]]،ُ/ةُ قُ دُ نُ هوُالزَُُّق 

ُعلُاحلقائُ هُ َّلعُ طُ الو ُم ُقُ البُ ُفإنَُُّ؛ق  ُبُ ن يُ ُل  ُفشيشيئًُُيفُالرضُ ُت  ُُ،ائًُا ُالُيس 

حاهُ فُ تُ والُُ،هُ بنبات ُُاإلنسانُ 
ُُحُ فُ واستُ ُمُ كُ حُ وقدُاستُ ُإال ُيفُودُ بُ تُ ُةُ قُ دُ نُ وهكذاُالزَُُّ،ل 

ُُأي:ُالبزر،ُانظرُاملحكمُواملحيطُالعظمُبكّسُالفاءُوال«ُالفحا»منُُ،:ُتبزرهتفحاه ُُ(.7/67)ُُفتحُأكثر،

                                                 
ُ(.3/101،ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُيفُاالستقامةُ)«لبرش»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ)ُ( ب) ُوحتىُمثيلتها ُالعَّلمة نُهذه ُفيام106ُصم  ُرامزينُهلا ُبه؛ ُ)ع( ُوتتفرد ُساقطُمنُ)س(، )

 تفردتُبهُبقولنا:ُ)الصل(ُبدالُمنُقولناُ)ع(،ُحتىُتتابعهاُ)س(.

  (أ/740)ع  

 (أ/740س )

من أصىغ قوهل: 
 حبق حتققإيله 
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ُ ُفشيئًُشيئًُُالقلب  ُا ُتُ ُحتَّىا حُ تُ س 
ُوتُ ُمُ كُ 

ُاإليامنُ ُ،مَُّت  ُُ،وهكذا ُاحلب  ُوهكذا

ُ ُُوسائرُ ُوالبغض  ُُصفات  ُُ،القلب  ُالفسوق  ُهكذا ُوالواليةُ ُوالفجورُ ُبل

ُ.والعداوةُ 

ُقُ ىُالتحُ وُ عُ دُ ُأنُ ُ:هذا ح  ِض و  ي   ُقُ والتحُق  ُُيق  ُرُ ثُ قدُكُ ُواحلقائق  ُت 
ُعلُألسنةُ 

ُمُ ُأقوام ُأعظمُ هم ُُةًُقُ دُ نُ زُ ُاسُ النَُّن
ُقدياًمُفاقًُون  ُالقُ مُ ُ:اُوحديثًُا ُ،ةُ طُ مُ ارن

ُ ديَُّاواالحت 
نيَُّوالباط ُُ،ةُ 

وليَُّواحللُ ُ،والفَّلسفةُ ُ،ةُ 
ُ.(735ت)ةُ 

ُفالتحقُ  ُُق  ُعُ الذيُبُ ُباحلق  ُبُ قُ والُيُ ُهُ بهُرسلُ ُاهل ُث  ُل 
ُُنُأحدُ مُ  ُ ُالُاهُ وس  ُي  ُص  ُل 

ُ
 
ُالسامعُ ُباإلصغاء ُ ُإناموُ،ةُ تُ بُ لُ أُ ُإىلُهذا ُي  ُص  ُُل 

 
ُُإىلُسامعُ ُباإلصغاء الذيُُالوحي 

ُ.هُ علُرسول ُُاهل ُهُ لُ زُ نُ أُ 

ُُ-كُعنُعُ فدُ  ُالسامعايتُ أي  ُتُ والُتُ ُ،والغرورُ ُالباطلةُ ُالماينَُُّ-ُا بامُملُُعُ بَُّش 

 ز   ّب   و  ث   س  ب  كَّل ط  ع  ي   بم ل ع  فالتشبِ ُ؛طُ عُ تُ 
 َ ُ!(736)و

ُنَُّإُيفُالسامعُ ُهُ قولُ ُث م ُُدُ روا»ه زُ يُ ُحق 
ُعُ  ُُج  ُُالقلوب  ُإنُ يُ ُ،«إىلُاحلق  ُقالُله

زُ كانُيُ 
ُعُ  ُُج  ُُبعض  ُأحيانًُُالقلوب  زُ يُ ُعليهُأنُ ُاُفالغلب 

ُُ،هاُإىلُالباطلُ جُ عُ  ُوقلَّ

ُيُ  زُ ما
ُجُ عُ  ُإىلُاحلق  ُحمًضُُها ُبلُقدُيقال  ُعُ فُ هُالُيُ نَُّإُا، ُأنُ ُدَُّبلُالبُ ُ،الُ ذلكُبحُل 

ُيُ  ُُمَُّض  ُيشءُ ُإىلُذلكُاحلق 
زُ فيُ ُ؛نُالباطلمُ 

ُعُ  ُُج  ُُاجللُ ُكُ إىلُالرش  ماُُ،ُفإنَُّأوُاخلفي 

زُ يُ 
ُعُ  ُالسامعُ ُج  ُهذا ُُمشرتكُ ُقدرُ ُإليه ُُبيُاخلالق  ُيُ ُ،واملخلوق  ُعُ وذلكُال

يُط 

ُعط ُيُ ُإنامبلُُ،عرفةًُماُوالُيامنًُإُاُوالتوحيدًُ  
يفُُاهل ُهُ رُ كُ ذُ ذاُملُيُ وهلُ؛افاقًُاُون ُكًُيُرش 

ُ.يُ عنُاملرشكُ ُإالُالقرآنُ 

ُُ:ٹ ٹ ڤ ﴿قالُابنُتيمية:ُملُيذكرُهذاُالسامعُيفُالقرآنُإالُعنُاملرشكيُالذينُقالُفيهم

ُ(.3/107االستقامةُ))ُ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 دعوى اتلحقق 

حقٍّ  وارد  قوهل: 
ج  القلوب    ي ْزع 

 يف حديثكما 
 أسماء وغريها



 

 340 
 (العشرونالثالثة و)الشبهة  مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن

زُ مُ ُفَّلُيكونُ 
ُجًُعُ  ُللقلوب  ُإرادةُ ُا ُُهُ اهلُتعاىلُوحدُ ُإىل بلُُ،لهُالُرشيك 

زُ يُ 
ُُوُ،تارةًُُإىلُالباطلُ ُهاجُ عُ  زُ أخرى،ُولوُكانُيُ ُإىلُاحلق 

ُعُ  ُُج  ُيالذُإىلُاحلق 

ـب هُ 
 
ُراجُ خالًصُُضاهُ رُ ويُ ُاهل ُُي  ُأو ُمُ حًُا ُلكان ُاجلنسُ ا ُ،بهُاملأمورُ ُاملرشوعُ ُن

ُالرَُّ/ولكان نُولكانُمُ ُ،هُ أوُفعلُ ُهُ بقول ُُهُ عُ رش  ُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُيُ ُسول 

لرَُّاُهُ خلفائُ ُةُ سنَّ
ُ والُيُ ُهُ ونُ لُ عُ فُ يُ ُالثَّلثةُ ُيفُالقرونُ ُونُ ولكانُاملؤمن ُ،ينُ اشدُ  ُ،هُ ونُ كُ رت 

ُهُلوُكانُخيًُفإنَُّ ُلس  ُقُ بُ ا ُأحقَّ ُإليهُوكانوا ُُ،هُ بهُوأهلُ ُونا ُُنُ ظُ مُالُيُ فإهنَّ مُّبمُأهنَّ

ُ يُ  ـب هُ ماُُونُ كُ رت 
 
ُ ُهُ ورسولُ ُاهل ُي  ُُكُ رُ وماُي  زُ إىلُاهلُويُ ُالقلوب 

ُاُإليه.هجُ عُ 

ُالكَّلمُ   ص  ق  يفُُهُ كلُ ُوهذا
ُُ،عليهُواالجتامعُ ُه  د  ُالتقرُ ُوطلب  ُهُ دُ وعُ ُ،بهُب 

نُمُ 

ُر ُالقُ ُأفضلُ  ُاُتُ ومَُُّ،ب  ُلُ ص  ُُح   ق  ل ي  نُاُمُ وأمَُُّ،عليهُالقلوب 
ُه  د  ص 

ُ،هُ نُمطالب ُوالُهوُمُ 

ُفُ فاتَُّ ُصادُ أنَُُّق  ُه ُيُ ُسامعُ ُهُ فُ دُ افصُ،منهُيئًاشُف  ُما ُناس  ُالفُ ُزلةُ بمنُهُ حالُ ُب  ُلُ أُ سامع

نـل ُُم  ُرُ خ  ُج 
ُفهذاُقدُالُيُ ُ-(737)يفُحاجةُ  ُتُ س   

ُُعُ فُ تُ ن وقدُيُ ُبهُض  بامُس 
ُ:رُ أثَُّتُ ويُ ُهُ عُ مُ 

 ُ ُُىكُ كامُح َُُلُبعض  أنهُس 
ُي:غن اُيُ يًُغن مُ ُعُ مُ 

ـب  ل  ق   ق  لا ع  ت   ـز   م  ك  با ي ح   ا ب  الِصـ ن  ِ 

 

 

 

**   َ واهلل  ل   ف  ـوا م  أ ت   ـِبك  ن  ح  ع 
(738) 

 

 
ُُيفَُُّرُ ثَُّفأُ ُ:قال ُالبيت  ُلُ عُ وج ُُ!هذا ُوح ُُ،هُ دُ دُ رُ أُ ُت  ُص  ُُل  ُإقبال  ُبه ُبعدُ َُل

ُأوُكامُقال.ُ.عراضُ إ

 
ُ ومُ  ُُىُعنُبعضُ كُ نُهذاُماُي  ُُاملشايخ  أنهُس 

ُااًلُوَُّقُ ُعُ مُ  ُ:ُيقول 

ن ـــــــوا ت ل  م  ت  ـــــــو  ـــــــلا ي    ك 

 

 

 

ـــل   ** ـــك  أ مج   ا ب  ـــذ  ـــّي   ه  غ 
(739) 

 

 

 

عُربُ مُهُ علُحال ُُهُ لُ زَُّفن 
ُعُ وج ُُ،تعاىلُهُ  بُ يُ ُل 

ُُدُ دُ رُ يُ ويُكُ  ُ!امرارًُُالبيت 

                                                 
 واملثبتُماُيقتضيهُالسياق.ليستُيفُالصل،ُُُ( أ)

 
 لم أقف عليه

 طويل

  (/ب740)ع  

 أمثة ىلع 
 السماع انلافع

 جمزوء الرمل

كما يف حديث 
 أيب هريرة
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 ُذوكذلكُال يُس 
ُااًلُوَُّقُ ُعُ مُ  ُ:ُيقول 

   ىو  اهل   ى ّب   اه  ن  ت   د  ق   ن  ى أ  َ  أ   ت  ن  ك  و  

 

 

 

 اي   غ  ىل  إ     **
ـ ة  ـا ب  ِ  ه  د  ع 

ـ ي  ـا لـ   ب  ه  ذ  ِ 

 

 

 

ــف   ــح   ت  ن ــاي  ع  ا و  ن ــي  ق  َّل   ت  ما ل   ا ه  ن  س 

 

ــ ** ن  ي قا ــب  ت  ــت  أ ل ع  ن  ــم  ك  نا
 (740)ت  أ يِن إ 

َُّدًُج ُذلكُفيهُوُ ُرُ ثَُّفأُ  
ُ.ةًُدُ اروإ ُُةًُاُوه 

 ُ وكذلكُالذيُس 
ُااًلُوَُّقُ ُعُ مُ  ُ:ُيقول 

ــأ  و   ــ ج  ر  خ 
ــ ن  ِ  ــالب   ني   ب  ــلا ع  ل   وت  ي 

  ين 

 

 

 

 خ    الِِِّ ف   س  ف  ك النا ن  ع   ث  ِد ح  أ     **
اي ـال 

(741) 

 

 

 

 

ُُنُبيُ مُ ُهُ جُ وخروُهُ علُحال ُُهُ لُ مُ فحُ  ُفُ ليُ ُ؛هُ وشهوت ُُهُ إرادت ُُبيوت   
ُإىلُهُ قلبُ ُض 

ُرُ فخُ ُ؛اخاليًُُهُ حمبوب ُ ُُج 
 
ُن يُ ُإىلُالصحراء

ُُدُ ش  ُ.هُ دُ دُ رُ ويُ ُهذاُالبيت 

 ُ وكذلكُالذيُس 
ُااًلُوَُّقُ ُعُ مُ  ُ:ُيقول 

ــن   اذ  إ   ـــل  د  أ   ن  ح  ــأ  و   ان  ـج  ِ  ِ  أ تن  ــا ُان 

ُ

  ااي  ط  م  ـال  ب   ىف  ك  ُ**
 اح   اكر  ك  ذ   يب  ط 

ُيـاد 

ُ ـن   ل   و   يـق  ر  الطا  ان  ل  ل  ض  أ   ن  ح  ن   ن  إ  و    د  ج 

 

 د  ُ**
َ  ن   اان  ف  ك   يًَّل ل   ه   كه  ج  و   و

 (742ق)ايـاد 

ُرُ فأثَُّ  ُ.اُعظياًمُفيهُتأثيًُُت 

 ُُُآخرُ وكذلك س 
ُااًلُوَُّقُ ُعُ مُ  ُ:ُيقول 

ى و  ق ف  اهل  ـأ   ث  ي  ح   ّب   و  ـف   ت  ن   ل   س  ي  ل 

 

ِ  َ  و   ه  ن ـــــع   ر  خا أ  ت ـــــِ   ** ـــــت     م  دا ق 

 ن  ه  أ  و   
ــت  ــه  أ  ف   ين  ــن   ت  ن  ــج   س  ـف    اًد اه 

 

ــ ** ــ اِ  ــ ن  ِ  ــل  ع   ون  ي   ــ ك  ي  ا
ــي   ن  م   م  ر  ك 

 ه  ب  ش  أ   
ـأ   ت  ـف   يدائ  ع  ت  ـص  ـأ   ر   مب ه  ح 

 

م   يِظـح   ن ـك  ِ   يِظـح   ان  ك   إذ   ** ـن ه 
 ِ/ 

 

 

ـــد  أ   ـــال َّل   ج  ـــ ف ة  ِ   و  ه 
ـــذ  ذ  ل   اك   ةً ي

 

ــا ** ب  ــذ   ح  ك  ل  ر  ل   ك  ــف  ن  م   يي ل م  ــوا الل 
(743) 

 
ُوأُ ُ،منهاُرُ ثَُّأُ فتُ  ُمنهاُماُيُ ُذُ خ  ُناس  ُ.هُ حالُ ُب 

 طويل

 جمنون يلىل/ طويل

 

 أبو الشيص/ اكمل

 
 
 

 (أ/743ع )

 طويل
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 ُ وس 
ُعُ مُ  سُ يُ بُ أيبُقُ ُجبلُ ُعلُرأسُ ُةًُمرَُُّت 

ُ ُُُوأناُعند ُُباب  ُمُ ُالبيت 
اُدًُنش 

ُن يُ 
ُُدُ ش  ُُبصوت  ُُ،ااُأبياتًُجدُ ُي ُجُ ش  ُمنها:ُفحفظت 

ــو   ــه  ــو   و  ا ه 
ــب   ف  اق  ــ اب  الب     دار  ف 

 

  ي  م  ك   **
ـ يد  ب   الع  يت  أ  ـًد غ  ىد  ار  ا ف 

(744)
 

ُُرُ ثَُّفأُ   يَّ
ُفأُ ُ،ااُعجيبًُتأثيًُفـ  ُفُ ض  ُ:منهاُ،اإليهُأبياتًُُت 

ــب  ع   ــه   ال  ف   ك  د  ي  ــ ة  ال   ىاد  ت  ــ د  ق 

 

ـِ  و   اد  ز  و   ** ـح  ل   ل  ض  ـا ق   ااد  ز   ر  ـش 

ــو    ــف   ط  را ف  ــر  ي ي  ذ   الا ــِ   يك  ض   ه  ن 

 

ــأ  و   ** ــاج  َ   ط  ر  ف  ــًي ــَ ع   ك  ا ل   ااد  ن 

و   اه  و    ـ ه  ـأ   د  ق  ـب   اك  ت   يش    ّي   غ 
 ء 

 

ــ **  و  ى التا و  س 
ــن  ي   يــد  ح    اد  ق 

ــانق   ااد  ي 

ــو    ــه  ــو   و  ا ه 
ــب   ف  اق  ــ اب  الب   ادً ر  ف 

 

اد ى ** ـر  ـًدا ف  ب يد  غ  أ يت  الع  م  ي  ك 
(745) 

 
 ُ وس 

ُعُ مُ  ُن يُ ُةُ كُ بمُ ُآخرُ ُت 
ُ:دُ ش 

ــ َ  ز  ي  ــف   و  ج  ن  ت 
ــ ع  ل  ــنِ ِ  ي مه    ي و

 

ــــ نا َل    ** ــــ ء  َّل  ج  ِ ــــد   ي  ي ف  مه   ه  ي 

ا م  ـال   ب  ض  م  ي  و     ِّ 
 م  ي   ني   ح   ة 

ي ـض 

  

 

ــ نا َل    **  ال  و  ح 
ــي ف  ت   (746)ه  ي ــل  ا ع  يه 

ُرُ ثَُّفأُ   ُُت 
ُـف   .ااُعجيبًُتأثيًُُيَّ

 ُ وس 
ُُةًُمرَُُّعُ مُ  يُ تُ ُابنُ ُاإلسَّلمُشيخ 

ُن مُ ُ-ُهُ سُاهلُروح ُقدَُُّ-ُةُ يَُّمُ 
ُن اُيُ دًُش 

ُدُ ش 

ُ ُ ُأبيات  ُيُ ي  ُُ،«هُ تذكارُ ُهُ ذكرُالعقيقُفهاج ُ»ُ:هاـلُ التيُأوَُُّ،ي ُص  ُىُالِصَّ  ُُوُ فلامَّ ُص  ُل 

ُ:هُ إىلُقول ُ

ِ  ي    و  ال   ني   ى ب  و  ث   ن  ا 
ـاحل  و   ح  ان   اش 

 

ــِ   ** ــب   ن  إ  ي و  نِ ــ ت  د  ع  ا ع    ل 
ــد  َ  ي   ها

 
ُُ:ُالخشبي،ُوأدنىُاجلبالُوهوُيفُجهةُاجلنوبُوالرشقُمنُمكةُحرسهاُاهل،ُوهوُأ»ُجبل أّب قبيس حد

ُُ(.3/88)رحلةُابنُبطوطة:ُُ«ويقابلُركنُاحلجرُالسودُمنُمكةُرشفهاُاهل،ُ

                                                 
ُل،ُوأضفت هاُليستقيمُالوزن.ليستُيفُالصُُ( أ)

 لم أقف عليه
 وافر

 

 

 لم أقف عليه
 وافر

 

 أبو إسحاق الريق/
 وافر

 

 الرصرصي/ اكمل
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ـفً ط  ع   ـ ق  ّل  ا ع  ـ ك  ِبـح  ب   ب  ل   ه 
 م  ائ 

 

 ت   م  ـل   ن  إ   **
ـع  أ   ت  ع  دا ص  ت   ه  ل  ص  َ  ش  ها  

َ  و     ك   م  ح  ا
 ه  ب ـح   ن  ض  ـ قي   يك  ا ف  يبً ئ 

 

ـت  اا ِ  و   ك  ي  ل  ا ع  فً س  أ   ** ـو  أ   نق ض  َ  ط   ها

ــ ي  َ     ت  س 
ــ يق  ف 

ــِ  ــك  و   ام  ر  ن الغ   م  لا

 

  ت  ك  تا ت    ه  ن  ع   وك  ب  ج  ح   **
ـأ  َ  ت  س  ها

(747) 

 
ُهُ بكاؤُ ُدَُّاشتُ 

ُ غُ وتُ ُ،هُ يبُ ونحُ  ُ.هُ حالُ ُيَّ

 يُ البيتُ ُينُ هذُ ُوقدُأنشدُ ُةًُمرََُُّلُوقال:ُ

ــ ــي   ِ ــأ   ن  ا  ــ وذ  ل  ــ ه  ب   يم  ف 
ــِِ ؤ   أ     ه  ل 

 

ــو   ** ــأ   ن  ِ  ـــِ   ه  ب ــ وذ  ع  ــأ   اـما   ه  َ  اذ  ح 

  ك   ت  ن   أ  ًم ظ  ع   اس  النا  ب    ي   َ   
ـ ت  ن   أ  ًم ظ  ع   ون  يض   ي   َ  و   **   ه  اس  ه  ر  اب  ج 

(748) 

 
الُيُ 

ُيُ ُيُأنُ نبغُ  والُيُ ُ،هلُإالهذاُُقال 
ُُيُأنُ نبغُ  ُُيقال  ُن وكانُيُ ُ.ملخلوق  هاُدُ ش 

دُ دُ رُ ويُ 
ُوُ عُ امُدُ ربَُُّ:وقالُ،ارارًُهاُمُ  ُت 

ُ.االُإنشادًُُعاءًُّبامُدُ ُيفُالسجودُ 

 
ُنُ وأُ  ُ ُنُشعرُ هُمُ عندُ ُةًُمرَُُّدُ ش  ُ:هُ ت ُيفُنونيَُُّهُ قولُ ُي ىي 

ه   ال جال س   ح  وَ   كـر 
ح   ذ  يث ـه  و 

 د 

    

ــًد  ** ه  ــِل  ىو  ــِدد   ل ك  ل   ِ

ــّي     ان  ح 

إ ذا  ــأ   و  ه   لا خ  كر  ــذ  ــس   ف ب  ل   جم 

 

أ   ** ــك  ف  ــ ول ئ   ِ ــان   ف ات  و  اَل  يا احل 
ه

 

ُوُ ُإىلُأنُ   ُص  ُن املُ ُل 
ُ:هُ إىلُقول ُُدُ ش 

ُ  ِ  لسانُالعربُُد:ِد ل(ُ :ُتلفتُيميناُوشامالُوحتيَّ د  ُُ.ُ(.1/109ُُقالُابنُمنظور:ُت ل دَّ

                                                 

 ،ُواملثبتُماُيقتضيهُالوزنُوالسياقُكامُيفُمصادرُالتخريج.«تتك»يفُالصل:ُُُ( أ)

 ،ُواملثبتُماُيقتضيهُالوزنُوالسياقُكامُيفُمصادرُالتخريج.«بام»يفُالصل:ُُُ( ب)

 .ُ(333كذاُضبطهاُبضمُالراءُيفُنسخةُديوانهُاخلطيةُبجامعةُالنجاحُالوطنيةُ)ق/ُُ( ج)

 ،ُواملثبتُماُيقتضيهُالوزنُوالسياقُكامُيفُمصادرُالتخريج.«أخذ»يفُالصل:ُُُ( د)

 ،ُواملثبتُكامُيفُمصادرُالتخريج.«اجل بَّانُ »يفُالصل:ُُُ(ه)

 املتنيب/ بسيط

 

 اكمل

 

 الرصرصي/ اكمل
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ــ ال س   ل   و 
ــة  با ــّل  ال ح  ام  ع  ــز   ت ه    ل  ي 

 

ك   ** ا ل ذ  اش  م  ح  اك  ـن ر  ـ ِ   ي ان  النِس 

ـا ق يـل   ل و    ـ ِ  ىت   ـال   و  ا ل ق  ًَ
ب ـاد   ِ 

 

ــأ   ** ىه  م و  ت ك   َ ــا ي  ــّل   ز  ــان  ج  أ   ع   ف 

ــاهلل  ــ ن  إ   ت  ح  س  ــان   م   ِ ــر   الزا م  ب ق   ب ك 

 

ــ ** ل ل  ح  ــن   ت  و 
مِ  ــ ك  ِل ـب ال  ح  اين   م   الــدا

نا َل     ِفــر  ــدا  ع  ــك   ال  ى ف   ًراش  ــر   الثا

 

َل    ** ل نا ك  و  ب ك م ح  ـان  ج  أ   ب ت   (749)/ف 

ُحُ والن ُالبكاءُ ُهُ بُ لُ فغُ   ُ.يب 

  غ  ل  لب   ين  ر  والتأِخ  ني  ِ  نا ِا ف هذا عن التقِد ع  با ت  ولو ت  
َ   ة  دا ع   !أسفا

ُمَُّ ُيُ فهذا تُ ن ا
ُتُ والُيُ ُبهُالسامعُ ُعُ فُ  َّ ُُصادفةًُمُ ُهُ فُ دابهُإذاُصُرُ ض  ُفاسرت  به،ُُاح 

ُتُ  ُفتنةًُُلكانُهُ فُ لَُّكُ ولو ُمعُ،وحمنةًُُله ُقولُ وهذا سيُ ُنى
ُيدُ ن اجل ُُالطائفةُ ُدُ  نُمُ »:

ُُالسامعُ ُهُ فُ صادُ  ُاسرت  ُفُ ُهُ فُ لَُّكُ نُتُ ومُ ُ،اح 
«بهُنُ ت 

(750).ُ

ُخمصوًصُ ُبالسامعوليسُهذا ُحكمُ ذهُبلُ،ا ُاملُ مُ ُكثيُ ُا ُن ُذَُّلُ تُ س  ُتيالُات 

ُتُ  ُ ش  ُُكُ رت  ُاحلواس  ُُ،فيها فالصَّ
ُادُ  ُب ُقُ املُ ُق  ُ علُاهلُالذيُقدُامتُ ُل  ُهُ قلبُ ُأل 

ُهُ رادت ُنُإمُ 

ُُهُ فُ إذاُصادُ ُهُ ت ُوحمبَُّ بُ جُ عُ املُ ُاملناظرُ ُبعض 
جُ هُ بُ املُ ُةُ 

ُالتيُيُ ُةُ  ُُ،إليهاُالنظرُ ُباح  ُأوُبعض 

ُتكلُ ُنُغيُ مُ ُةُ املباحُمُ عُ الن  ُلهُف  ُُ-ُمنه ُاسرت  ُووُ ُاح  ُقوَُُّدُ ج ُبه ُهونشاطةًُُةًُبه

ُلَُّكُ تُ ُوإنُ ُ،هُ يفُحال ُُوزيادةًُ ُ.هُ شهوت ُُدُ وصارُعبُنُ ت ُبهُوفُ ُعُ طُ انقُ ُف 

                                                 
 «.يل»كذاُيفُالصل،ُويفُديوانه:ُُُ( أ)

 «.لذكراه»يفُالصل،ُويفُديوانه:ُُكذاُُ( ب)

 للبيت.ُيفُالصل،ُويفُديوانهُسياقُآخرُكذاُُُ( ج)

 ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«املباح»يفُالصل:ُُُ( د)

تكملةُاملعاجمُ»كذاُيفُالصل،ُوملُأقفُعلُهذهُالصيغةُيفُاملعاجمُالعربية،ُوأوردهاُدوزيُيفُُُ(ه)

 ،ُواهلُأعلم.«نشاًطا»(.ُولعلهاُتصحيفُلـ39/661ُ)ُ«العربية

 اكمل

 

 

 ب(743ع )     
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ُ ُةُ ن طُ والفُ ُيفُالسلوكُ ُوَلُالفقهُ اسُوأُ الن ُنُأكياسُ مُ ُكثيُ ُوهلذا ُونُ تارُ الُي 

ُ ُونُ رُ ظُ ن بلُيُ ُ،يفُذلكُاالختيارُ ُواملحنةُ ُالفتنةُ ُأنَُُّونُ مُ لُ عُ اُيُ ـمُ ـل ُُ؛مُحالةًُهُ لنفوس 

 ُ ُي  ما
ُدُ  ُويُ ُاهل ُث  ُبحُ رُ جُ فيُ ُ،ّبمُهُ لُ عُ فُ هلم ُعليهم ُإرادت ُكُ ي ُواختيارُ ُهُ م ُُ،هُ هلم

ُبحُ  ُُمُ كُ ال ُإرادت  ُوشهوت  ُومُ م ُثُ م، ُيُ ُل  ُال ُهذا ُالتذَُُّهُ ض   ُمُ ُما ُبه ُالصوات  ُن
[]مَُّ،ُفقدُكانُاجلميلةُ ُاملباحةُ ُوالصورةُ ُاملباحةُ  ب ب  اهلُصلُاهلُُإىلُرسولُ ُاُح 

ُالنساءُ  ُوسلم ُوالطُ ُعليه يب 
ُيُ ُ،(751ق) ُُهُ بُ جُ عُ وكان ُمُ ُصوت  ُأيب ُويُ وس  تُ س ُى

ُعُ مُ 

ُحل ُ ُ.(752ق)هُ صوت ُُنُ س 

  َ ُيُ ُأنَُُّب  ي  وَ  َُّقوُ ذلك
ُه  ُحُ املُ ُهلُيدُ رُ املُ ُةُ ي ُب 

ُويُ ُ،هُ للقائُ 
ُ،هُ عزمات ُُيُ ث 

 ُ ُدُ جُ يُ فُ؛هُ ساكن ُكُ رُ وي 
نُقوَُّمُ 

ُُةُ  ُُواإلرادةُ ُالطلب  ُ.اُآخرُ أمرًُُواحلب 

 ُ وس 
ُُعُ مُ  ُن مُ ُةًُمُمرَُّهُ بعض 

ُن يُ ُادًُش 
ُ:دُ ش 

ــب  وح   ــو  أ   با ــالرِ  ان  ط  ــإ   ال  ج   م  ه  ي  ل 

   

   

ـــ **  ِ  َ ـــاهاق   ب  بآ ـــ ضا  ن  ه   اب  ب  الشا
ـــال   اك 

ــــذ   اذ  إ    ــــو  أ   وار  ك  ــــر  ذ   ان  م  ط   م  ت   كا

   

 

ه   ** ت   اودً ع  ر  ـف   ج   (753)اك  ل  ذ  لـ  وان ـح  ف   ايه 

 
ُكرُ ذُ ُ:وقالُ،هُ بكاؤُ ُدَُّىُواشتُ كُ فبُ  ُُت  ُال ُُاملنازل  ُُةُ ُيفُاجلنَّوىل  ُلُ وأناُيفُص  ُب 

ُالوَُُّوالعهدُ ُ،آدمُ  ُإليه.ُدُ هُ عُ ُحيُ ُل 

 ُ وس 
ُن مُ ُآخرُ ُعُ مُ 

ُن يُ ُادًُش 
ُ:دُ ش 

ي   اد ك  ف ؤ   ن ِقل   ئ   ث  ح 
ـو   ِـن ت  ش   ىاهل 

   

ــــ ** ــــ اِ  ب  ـال  َا  ح  ب  ل إ  ل   يــــب  لح   اَل وا

ــم    ــ ك  ن  ل  ِ  َ   ف   ز  أ   ض  اَل  ــه  ي  ــ ل ف  ت   ىالف 

   

ن   ** ح  ــــه  و  ــــًدا ين  ل   أ ب   وا
ــــِ   َل  ل  ن   (754ق)ز 

                                                  
 .،ُواملثبتُماُيقتضيهُالسياق«أحبُما»يفُالصل:ُُُ( أ)

 ،ُواملثبتُماُيقتضيهُالوزنُوالسياقُكامُيفُمصادرُالتخريج.«وحب»يفُالصل:ُُُ( ب)

ُالتخريج،ُوكامُسبقُمنُقبلُ)ص«يف»يفُ)ع(:ُُُ( ج) ُالوزنُوالسياقُكامُيفُمصادر  (.20،ُواملثبتُماُيقتضيه

 ابن الرويم/ طويل

 

 
 ابن القيم/ اكمل

 

 حسن
 

 متفق عليه
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ُرُ فأثَُّ ُتأثيًُُت  ُعظياًمُفيه ُُأنَُُّمُ لُ وعُ ُ،ا ُمُ ُكلَّ ُأحبَّ ُُن ُوُ س  ُاحلبيب  ُلُ الوَُُّى

ُتنمُ ُهُ ففؤادُ  ُُوأنَُُّ،حالُ يفُتلكُاملُ ُقل  ُُاحلبَّ ُالُيُ ُالدائمُ ُالثابت  ُلُ ص  ُإالُُح  ُللحبيب 

ُُماُةُ الذيُحمبَُُّ،لُ الوَُّ ُواهُبس  ُُاطل  ُعلُاملُ ُوعذاب  ُوُحب  يفُُهُ لُ كُتنقُ وكذل،ُقاءُ ش 

ُُهُ بقلب ُُهُ سكون ُُوعدمُ /املنازلُ 
 
الذيُكانُُُلُ الوَُُّهُ إىلُمنزل ُُنُ هُي  ُمنها؛ُلنَُُّإىلُيشء

ُ ُب ُفيهُوس  ُمُ عُ فهوُيُ ُ،منهُي  علُعُ ُل 
ُ.إليهُهُ ودُ 

 
ُوَلُمُ  ُُ:طويلةُ ُنُأبيات 

ـــو   ـــ يا ح  ـــج   ّل  ع  ـــ ات  نا  انا ـــإ  ف   ن  د  ع 

   

ــــاز  ن  ِ   **  و   وىل  اَل   ك  ل 
ــــف  ــــال   ايه   م  يا خ 

 ل  و   
ــب ي   ان ــنا ك  وِ  س  ــد  ــف   الع  ــ ل  ه   ىر  ت 

   

ـــن   **  ط  و  أ   ىل  إ   ود  ع 
ـــن  و   ان ـــان  م  لا س 

 (755ق)

 
ُ ُالطيبات  ُمُ ُ:فهذه ُالصوات  ُواملطاعمُ ُ،اجلميلةُ ُوالصورُ ُ،املباحةُ ُن

ُ ُإذاُكانُ ُ-ُواملناظرُ ُُ،ُواملَّلبسُ واملشارب  ُفُ دُ اوصُاهعلُوجهُ ُت  َُُّت 
ُعُةُ ذاُه  الية 

ُوحمبَُّ ُوص  ُناصحة  ُدُ ة  ُغايةُ ُعُ فُ انتُ ُوعزيمةُ ُق  ُانقُ االنتفاعُ ُّبا ُوإال ُغايةُ ُعُ طُ ، ُّبا

ُ.االنقطاعُ 

 ِرتبة   وبني   ،ني  لِ ح  ن  ال   ني  ع  الائ   ِرتبة   هو بني   السمع    ف أِر   ط  فهذا التوس   

ُني  اليابس   ني  القاس   ُوهمُمعُقسوت  ُبُ ويُ ُمُ،
ُوأُ س  ُح ُهمُخي  ُرُ قُ ىلُاهلُوأُ إُب  إىلُُب 

ُضاهُ رُ 
ُظُ فُ ح ُوأُ ُ،نُأولئكمُ 

ُتُ فاتُ ُوإنُ ُهُ ودين ُُُهُ بأمرُ ُمُ وُ قُ وأُ ُهُ حلدودُ  ُأهلُ ُهمُمراتب 

املحبَُّ
ُيُ ائقُ الذَُُّةُ 

ُالذينُرُ حلاهلُ  ُمُ لُ هلمُعُ ُعُ ف ُا ُفش  ُرُ مَُّها ُُوا ُوهمُدرجات  ُعندُ ُإليه،

ُعُ اهل،ُوقدُج ُ ُُاهل ُل 
 
ُا.قدرًُُلكلُيشء

                                                 
 .تنقلهُيفُاملنازلوكذلكُ،ُواملثبتُماُيقتضيهُالسياق،ُوكامُيفُقولهُاآليتُقريبا:ُ«منتقل»يفُالصل:ُُُ( أ)

وكامُسبقُمنُُ،ُواملثبتُماُيقتضيهُالوزنُوالسياقُكامُيفُمصادرُالتخريج،«بسبي»يفُالصل:ُُُ( ب)

 (.20قبلُ)ص

 طويلابن القيم/ 

 

  (أ/746)ع  
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 ُزُ ن تُ ُعلُقومُ ُونُ رُ كُ ن كيفُتُ ُ:(756م)احب الغناءقال ص يفُُمحةُ عليهمُالرَُُّل 

ُأُ ويُ ُ،مهُ عُ سام ُُذُ خ  هُأنَُُّيدُ ن عنُاجل ُُيُ نصُبنُ ُجعفرُ ُرُ كُ منها،ُفذُ ُهُ منهمُبنصيب ُُُكلٌّ

ُزُ ن تُ »قال:ُ ُُعلُُمحةُ الرَُُّل 
 
ُُ:مواضعُ ُيفُثَّلثةُ ُالفقراء

ُُ؛عُ السامُعندُ  - ُمُالُيُ فإهنَّ ُُونُ عُ مُ س  ج ُإالُعنُوُ ُونُ ومُ قُ والُيُ ُ،إالُعنُحق 
 .دُ 

ُُُ؛الطعامُ ُأكلُ ُوعندُ  -  .ةُ إالُعنُفاقُ ُلونُ أكُ مُالُيُ فإهنَّ

ُُ؛العلمُ ُةُ اراجمُوعندُ  - ُُإالُصفةُ ُرونُ كُ ذُ مُالُيُ فإهنَّ
 
ُُ.«الولياء

  ُملُيُ ُهذاُالكَّلمُ ُ:(757م)قال صاحب القرآن ُس 
هُ دُ ن 

ُ ُُرُ عُ يُ ،ُفَّلُيدُ ن عنُاجل ُف 

ُ:عليكُةُ جَُّماُهوُح ُُكُباإلسنادُ دُ وجُ نُ ُعنه،ُونحنُُهُ تُ صحَُّ

ُالقاسمُ  - ُأبو ُالُقال ي  ي   ش  ُق  ُسمعت  ُُ،احلسيُ ُُبنُ ُحممدُ ُ: ُيقول  ُس  :
ُعُ مُ  ُت 

ُُ،جعفرُ ُبنُ ُأمحدُ ُبنُ ُاحلسيُ  يقول:ُس 
ُعُ مُ  ُُُ،ذُ مشاُبنُ ُأباُبكرُ ُت  :ُيقول 

ُ س 
ُعُ مُ  ُُيدُ ن اجل ُُت  ر ُوتُ ُ،هُ بُ لُ ملنُطُ ُفتنةُ ُعُ السام»:ُيقول 

ُوُ  «هُ فُ ملنُصادُ ُيح 
ُ.(758ق)

ُُ:قالُث م - ُمعُ س  ُُ،احلسيُ ُبنُ ُحممدُ ُُت  ُيقول  :ُس 
ُعبدُ عُ مُ  حممَُُّاهلُبنُ ُت 

ُبنُ ُدُ 
ُالرَُُّمحنُ الرَُُّعبدُ  ُُ،ازيَّ ُيقول  :ُُ س 

ُعُ مُ  ُُدُ يُ ن اجل ُت  ُيقول  ُرُ »: ُيُ أُ إذا ُيدُ رُ املُ ُت 

ُي  ُ  .(759)«نُالبطالةُ مُ ُةًُفيهُبقيَُُّأنَُُّمُ لُ فاعُ ُعُ السامُب 

ُُُ:(3/102ُ)ُُأبوُالقاسمُالقشييُكامُيفُاالستقامةأيُ.ُُ

                                                 

ُ،ُواملثبتُكامُيفُاالستقامةُوالقشييةُوكتبُالرتاجم.«نِص»يفُ)الصل(:ُُ( أ)

 كامُيفُمصادرُالتخريج.ُ،ُواملثبت«حماورة»يفُالصل:ُُُ( ب)

ُ(.161بالدالُاملهملة،ُوانظرُص)ُ«مشاد»صل(:ُيفُ)الُ( ج)

 الشبهة 
 الرابعة والعرشون
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سن مُ ُالقوالنُ ُُفهذانُ 
ُرُ عُ نُ ُمُ عنهُفلُ ُهُ تُ يُ كُ وماُح ُُ،يدُ ن اجل ُ/عنُدانُ  ُ،هُ إسنادُ ُف 

ُُالقوالنُ ُوهذانُ  ُفُ مُ ُأيًضا ّسَّ
ُانُ  ُالوَُُّ،ُوالقول  ُُل  ُجم  ُح ُُ،ُفإنُ مل  عنهُُهُ تُ يُ كُ كانُما

ُ ُزُ ن تُ ُالرمحةُ ُفإنَُُّ؛املرشوعُ ُُعُ للسامُحمفوًظاُفهوُحمتمل  ُ:هُ علُأهلُ ُل 

 ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿الُاهلُتعاىل:ُق﴾،ُ

ُأنَُُّرُ كُ فذُ  ُُالقرآنُ ُاستامعُ ُسبحانه ُفالرَُّمح ُالرَُُّسبب  ُزُ ن تُ ُمحةُ ة، ُأهلُ ُل  ُعل
ُ.هُ استامعُ 

 ُُُويف ُُالصحيح   م  ف  و  ق   ع  م  ت  ا اج  ِ  »هُقال:ُصلُاهلُعليهُوسلمُأنَُُّعنُالنبي 

 ي  ب  
  ون  ل  ت  ي   اهلل  وت  ي  ب   ن  ِ   ت 

َ  د  ت  ي  اهلل و   اب  ت  ك   ،ة  ح   م الرا ه  ت  ي  ش   غ  َا إ   م  ه  ن  ي  ب   ه  ون  س  ا

  ن  يم  ف   م اهلل ه  ر  ك  ذ  و   ،ة  ك  َّلئ  ال   م ه  ت  فا ح  و   ،ة  ين  ك  م السا ه  ي  ل  ع   ت  ل  زا ن  وت  
«ه  د  ن  ع 

(760).ُُ

  ُُذ ُغيُ ُرُ كُ وقد ُيف ُوتعاىل ُكتاب ُمُ ُموضعُ ُسبحانه ُُأنَُُّهُ ن ُ ُةُ الرمحَّ ُحت  ُص  ُل 
 :بالقرآنُ 

 .﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ﴿تعاىل:ُُُهُ كقول ُ -

 .[﴾ے ۓ  ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇۇ﴿]ُ:وقال -

- ُ ُتعاىل: ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ﴿وقال

ُ.﴾ڃ ڃ

  َ ُنَُّأُ  ب  ي  وَ 
ُالساممُ  ُتُ ُعُ ن ُزَُّن تُ ما ُفيهُهُ علُأهلُ ُمحةُ الرَُُّل  ُتُ ، ُما ُزَُّن تُ ومنه: ُل 

ُزَُّن تُ ومنه:ُماُالُيُ ،ُعنةُ اللَُُّعليهمُفيه ُُ.والُلعنةُ ُفيهُرمحةُ ُعليهمُل  ُوهذاُبحسب 

ُاملُ  ُُيفُاخليُ ُهُ ومرتبت ُُهُ نفس ُيفُُوعُ مُ س  ُ.والذمُ ُ،ُواحلمدُ والرش 

                                                 
فخلطُبيُآيةُاجلاثيةُُ،«يوقنون»الصواب:ُُ«يؤمنونهذاُبصائرُللناسُوهدىُورمحةُلقومُ»يفُالصل:ُُُُُ( أ)

 (،ُومنهُينقل.3/102ُ(،ُواملثبتُآيةُالعرافُكامُيفُاالستقامةُ)691(ُوآيةُالعرافُ)69)

  (/ب746)ع  

  [440]األعراف: 

  [84]اإلرساء:    

  [444 :األعراف] 

  [85]انلحل: 

 مسلم

 

تزنل الرمحة ىلع 
 اع املرشوعأهل السم
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الذي  ، واَلثر  اآليات   سمع   عند   ل  ص  الذي حي    اَلثر    العاقل   ل  ِا وإذا تأ  

  :حة  الرا  ل  ز  ن  ت   ن  ي  ر  ث  اَل   يِ أ   عند   له  نيا  ب  ت   - اَلبيات   سمع   عند   ل  ص  حي   

ُ ُُأمحد ُمُ ُبنُ ُقال
ُي ُكُ العُ ُلُ قات  ُالش  ُمع ُكنت  ُلُ بُ :

ُمسجدُ  ُشهرُ ُليلةًُُيف ُيف

ُيُ ُوهوُُ،رمضانُ  ُص  ُل  ی ی ﴿:ُاإلمامُ ُأُ رُ فقُ ُ،هُ وأناُبجنب ُُ،لهُإمامُ ُُخلف 

ُعُ فزُ ُُ،﴾جئ  حئ مئ ىئ ُُ،ةًُقُ عُ زُ ُق  ُطارُ ُ:قلت  ُأُ ُث مُ!هُ روح ُُت  ُفاق 

تُ رُ وهوُيُ 
ُُدُ عُ  ُُ:ُبمثلُ وهوُيقول  ُهذاُي  ُ!(761)بابح ُال ُُُاطب 

  ُ وح
ُهُقال:ُدُ أنَُُّيدُ ن عنُاجل ُُي ُكُ  ُلُ خ  ي ُعلُالّسَّ ُُت 

ُُ(762)ت ُرجًَّلُُهُ عندُ ُيوًماُفرأيت 

ُُ،عليهُاُمغشيُ  ُُ:فقالُ؟ماُلهُ:فقلت  س 
ُآيةًُُعُ مُ 

ُمُ  ُُ.اهلُنُكتاب  عليهُُأُ رُ قُ تُ ُ:فقلت 

ُفأُ ُأُ ر ُفقُ ُ.ثانًيا ُُ،فاق  ُمُ لُ نُأينُعُ مُ ُفقالَُل: ُُت  ُإنَُّهذا؟ُفقلت  :ُُ ُُقميص  ُيوسف 

ُبُ هُ ذُ  ُُعيُ ُهُ بسبب ُُت  ُُُبهُعادُ ُث م،ُيعقوب  هُ بِص 
.ُ ُُحُ فاست ُنُ س 

ُُ.(763)ينُ ذلكُمُ 

ُ  جئ  حئ  مئ  ىئ يئ جب حب خب مب          ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق آخر   ع  م  وس

ُفكانُ ُ،﴾/ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پىب يب   ُُت  ُ.هُ وإقبال ُُهُ وبت ُتُسبب 

ُ  ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق آخر   ع  م  وس

ُ،﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ      وئ  ېۉ  ې

ُ ُىُاهل ُرُ وقال:ُأُ ُاهلُتاعُ فارُ  ُي  ُُبيُ ُول  إذاُملُيُ ُهُ إيامن ُُوبيُ ُالرجلُ ُقلب 
إىلُُُرُ بادُ 

ُ ُأنُ ُهُ كونُعقوبتُ تفُ،هُ هلُولرسول ُُاالستجابةُ  ُي  ُُ.(764م)هُ قلب ُُهُوبيُ بين ُول 

ُُ:ٴۇ ۋ ۋ ﴿[،ُوقوله:38ُ]يوسف:ُُ﴾چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ﴿يفُقولهُتعاىل

ُ[.01]يوسف:ُُ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

  (أ/741)ع  

من شواهد  فتح 
 سماع القرآن وذوقه
 وما يثريه من كنوز

 خماطبة األحباب

 الرسي السقطيهو 

 توبة!

احليلولة بني قلب 
 الرجل وإيمانه

  [441 – 443]الشعراء:  

  [40نفال: ]األ

  [86]اإلرساء:  

 قميص يوسف
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   ُتاعُ فارُ ،ُ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق آخر   ع  م  وس

ُ ُوقال: ُنُ ـمَُّـلُهلا ُا ُنُ أُ ُوهُ س  ُأنفس  ُحظَّ ُونعيمُ هُ ساهم ُم ُسعادت  ُبه ُوما اُها

ُ ُ،هاوفوزُ  ُتاواعُ ُوهُ كُ فرت  ُُعنهُُواض  ُُقاءُ بامُفيهُش  ُهُ نفوس  ُ.هااُوهَّلكُ مُوعذاّب 

ُ ُسمعت  ُُهكذا ُُاإلسَّلمُ ُشيخ  ُُسامعُ ُعندُ ُيقول  ُنحوُ ُ،اآليةُ ُهذه هذاُُأو

ُُ.(765)الكَّلمُ 

ُ  ُهُ فابتُ ُ،﴾ی ی  ی جئ حئ مئ ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق آخر   ع  م  وس هاًجاُّباُابت ُُج 

ُُُوكمُعظياًم، ُُالشكوكُ ُ:عنهمُعُ فُ دُ يُ ُنُآفةُ مُ ُ﴾ی﴿ُهُ قول ُُحتت  ُوالشبهات 

ُُُ،ةُ ضلَُّاملُ ُوالبدعُ ُ،والهويةُ  ُ،والحزانُ ُوالغمومُ ُواهلمومُ ُ،الفانيةُ ُوالشهوات 

ُمُ لُ عُ التيُيُ ُوالباطنةُ ُالظاهرةُ ُعداءُ وال ُمُ لُ عُ والتيُالُيُ ُاُوهن  ُُا.وهن 

ُاهل ُعُ فُ دُ فامُيُ 
ُعنهمُمُ  عُ ن ُُنظيُ ُنُالرش 

هذاُُدَُّعُ ُُونُ يقُ ط ُفَّلُيُ ُ،عليهمُباخليُ ُهُ مُ 

ُ ُ:والُهذا ُفَّلُي  ُ!(766م)بهُعليهمُمُ عُ ن ماُيُ ُدَُّوالُعُ ُ،عنهمُعُ فُ دُ ماُيُ ُدَُّعُ ُونُ ص 

ُ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق آخر   ع  م  وس

ُلقدُخكُ فبُ ُ،﴾پ ڀ ُاىُوقال: ُُب  ُنُضاقُ مُ ُي ُقُ وش  ُجنةُ ُت  ُعنه

ُ ُعرض  ُُُهاُالسموات  ُ!فيهاُمقعدُ ُوملُيكنُلهُوالرض 

ُ  ٺ ٺ ٺ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق راب  ع  اَل   ض  ع  ب   ع  م  وس﴾،ُُ فقيلُله:ُليسُُ،دُ جُ فس 

ُُُ!سجدةُ ُهذاُموضعُ  ُُ.(767)هُ فصاحت ُوُهذاُالكَّلمُ ُجلَّللةُ ُفقال:ُسجدت 

                                                 

 حتريف.،ُولعلهُ«به»بعدهاُيفُالصل:ُُُ( أ)

 سقطتُمنُصدرُالكَّلم؛ُقياساُعلُأخواتا،ُواهلُأعلم.«ُوقال»كذاُيفُالصل،ُولعلُقبلهاُكلمةُُُ( ب)

 

نعيم انلفس 
 وسعادتها

 مدافعة اهلل 
 عن املؤمنني

ها  جنٌة عرض 
  واألرض   السموات  

فصاحة القرآن 
 وجالتله

   [75]احلرش: 

 [48]احلج: 

  [744]آل عمران: 

 [50: احلجر]
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ُ  اّب  قارع  أ   ع  م  وس 
ُهُ وكانُقدُذُ ُ،﴾ہ ہ ھ  ھ ھ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  يفُُب 

ُ زُ وقال:ُرُ ُعُ ج ُفرُ ُ،ناسُ الُبعضُ ُعندُ ُُحاجةُ ُطلب 
ُقُ 

 
ُهُ بُ لُ طُ وأناُأُ ُيُيفُالسامء

نُمُ 

ُ!(768)الرضُ ُأهلُ 

ُ  ے ے ۓ ﴿:ُهُ نُقول ُهاُمُ وماُبعدُ ُهذهُاآليةُ ُأ  ر  ق  قاًَئا ي   آخر   ع  م  وس

ُُ،﴾ۓ  ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ نوفقال: ُوُ ح ُأُ ُم  ُأُ ُج  ُدُ ص  ُق 
ُإىلُأنُ ُيُ قُ الصادُ 

ُيُ  مُ قس 
ُ؟!(769)

ُ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ  /ۆُۇ ۇ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق آخر   ع  م  وس

ُجُ فعُ ُُ،﴾ۋ ۋ   ۅ ُانظُ ُاهلُب  رُ وقال:
ُكرمُ  ُإىل ُ ُهُ وا ىُكيفُاشرت 

ُهُ ملكُ 
ُعليهمُفهوُالذيُمُ ُ!هُ بملكُ   ُورُ ُهُ طاهمُثمن عُ وأُ ُنَّ

ُمُ لُ عُ بهُعلُماُيُ ُيض 

ُوب ُُ؛هُ نُعيب ُمُ  ُوكرًما ُوإحساًنارُ جوًدا ُُوإنَُُّ!ا ُوج ُُزَُّعُاهل ُُةًُعُ لُ س  مُ ُلَّ
 ُ ُ،ياشرت 

رُ والذيُج ُُ،ةُ نَّج ُُاهمن وث
ُيدُ  ُرسولُ عندُ ُبيعُ الُعقدُ ُهُ ىُعل ُُ-ُهُ ه

ُةُ عُ لُ لس 

ُعليُ،هعندُ ُكريمةُ ُ يُ دُ لُ ُغاليةُ ُه،عزيزة 
هاُلعدوُ عُ ب ُوتُ ُبمعصيةُ ُهان فَّلُت  ُُ؛هُ 

ُهُ 

ُ!الثمنُ ُبأبخسُ 

ُ  ُحديث ُُث  ِد ًثا حي   ِد حم    َجل   ع  م  وس ُيف ُهُ فقال  ؤ  ي   ان  ك   ن  ِ  »:
 م  و  الي  باهلل و   ن  ِ 

«ه  ف  ي  ض    م  ر  ك  ي  ل  ف   ر  اآلخ  
ُُمُ اكرإُإذاُكانُ:فقالَُلُ،(770) ُالضَّ باهلُُنُاإليامنُ مُ ُيف 

ُُالعبدُ ُُفكيفُبإكرامُ ُاآلخرُ ُواليومُ  ُُ!هُ نفس 

                                                 

والذيُجرىُعلُيدهُ»ُ،ُواملثبتُماُيقتضيهُالسياق،ُأوُأنُاجلملةُصواّبا:«ورسوله»يفُالصل:ُُُ( أ)

فُالناسخُنقطُ«لهرسوودهُبعقدُالبيعُع ُُأعلم.،ُواهل«عنده»إىلُُ«عبده»،ُفصحَّ

ُ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«تيها»يفُالصل:ُُُ( ب)

  (/ب741) ع 

 طلب الرزق

م س   عظم الق 

 كرم اهلل

 إكرام العبد نفسه

  [44]اذلاريات:  
 

  [44]اذلاريات:  

  [777]اتلوبة:  

 متفق عليه
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ُ  ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ  ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق آخر   ع  م  وس

مُهُ نَّعُ تُ مُ هاُهلمُليُ ن يَُّزُ ُ:فقالُ،﴾ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ويبُ 
فيُ ُ،يهملُ 

ُؤُ ويُ ُهُ يدُ رُ يُ ُنُمُ ُبيُ ُيزُ مُ 
ُؤُ ويُ ُهرُ ث 

ُيُ ُ،هُ ضاتُ رُ مُ ُرُ ث  ُؤُ أو
ُتلكُُرُ ث  عليه

ُوليُ ُ،الفانيةُ ُينةُ الزُ 
ُادَُّهلَُّدُ وليُ ُُ،عنهاُهمُعلُصبُ يبُ ث  ُمُّباُعلُما هُهلمُعندُ ُرُ خ 

ُقُ  ُمُ دُ إذا ُعليه، ُبأنُ دُ هَُّزُ ُث موا ُفيها ُآخرُ فُ رَُّعُ ُهم ُوعاقبتُ أمرُ ُُهم ُل ُُ؛هاها ُئَّلَّ

ُظَُّح ُُوايعُ ب ُيُ  ُّبا، ُمنه ُح ُلُ عُ ج ُُث مهم ُالمُ ُظَُّها ُعندُ ُظَُّح ُُن ُّباُعُ تَُّفمُ ُ،هُ له هم

ُهاُأُ همُوبين حالُبين ُث مُ،قليًَّلُُ ُإليها.ُماُكانواُشهوةًُُدَُّش 

ُ  واُإىلُرُ فقال:ُانظُ ُ،﴾جث مث   ىث يث  حج مج جح﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق آخر   ع  م  وس
ُرُ قُ استُ ُث مُ،هُ مالُ ُهُ عبيدُ ُىُطُ عُ أُ ُ!هُ كرمُ  ضاعًفاُعليهمُمُ ُهُ دَُّرُ ُث مُ،منهمُهلمُهُ ض 

ُ!اُكرياًمُأجرًُُهمُعليهُوزادُ ًُة،أضعاًفاُكثي

ُ  حئ  مئ ىئ  يئ جب   حب خب  مب ىب       يب ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق آخر   ع  م  وس

ُُ،اًلُدُ منهُعليهمُوعُ ُةًُجَُّح ُُعوةُ همُبالدَُّمَُّفقال:ُعُ ُ،ُ﴾جت ُمُ وخ  ُشاءُ يُ نُصَّ
ُوفُ ُةًُمُ عُ ن ُُباهلدايةُ  ُمنه ت هُ ح ُُهُ عدل ُُعلُأهلُ ُقامُ فأُ ُُ،ًَّلُض  علُُمَُّتُ وأُ ُ،البالغةُ ُجَّ

ُُهُ تُ مُ عُ ن ُُهُ فضلُ ُأهلُ  ُدُ ومُ ُ،ةُ غُ اب ُالسَّ ُُح  ُ ُُهُ فضلُ ُأهل  ُح ُمُبامُأُ وأثاّب  ُ،بهُإليهمُنُ س 

ُُُهمُيفعُ مُ فجُ ُ،عليهمُهُ تُ جَُّح ُُأقامُ ُهمُبأنُ بُ وعاقُ ُينُ اآلخرُ ُمَُّوذُ  ُلُ ص  أبيهمُُب 

ُبُ قُ ُآدمُ  ُ ُأنُ ُل  ُالدارُ ج ُرُ ي  ُهذه ُإىل ُيومُ بين ُزُ يَُّمُ ُث مُ،هم ُ:فقالُ،يُ القبضتُ ُهم

ُإىلُالنَُّ،ةُ اجلنَُّإىلُُهؤالء ُ ُث مُ.(771)ارُ وهؤالء ُالدارُ عُ مج  منهُُابتَّلءًُُهمُيفُهذه

ُفُ ُث موامتحاًنا،ُ ق  ُعُ فجُ ُ،عليهُومُ دُ القُ ُُبينهمُيومُ ُرَّ ُ،ناًنانعياًمُوجُ ُهؤالءُدارُ ُل 

ُونياًنا/ودارُ  ُرَُّعُ فتُ ُ،هؤالءُعذاًبا ُُ،هُ كلَُُّلهُالمرُ ُبأنَُُّهُ عبادُ ُإىلُُف  ُولهُامللك 

ُُ.(772م)هكلُ ُالمرُ ُُعُ ج ُرُ وإليهُيُ ُ،هكلُ ُاخليُ ُهُ وبيدُ ُ،هكلَُُّولهُاحلمدُ ُ،هكلَُّ

                                                 
 ،ُواملثبتُماُيقتضيهُالسياق.«عليهم»يفُالصل:ُُُ( أ)

  (أ/748)ع  

 تزيني األرض

 كرم اهلل

احلجة ابلالغة 
 وانلعمة السابغة

  [8 – 1]الكهف: 

  [77احلديد: ، 403ابلقرة: ]

  [43: يونس]

كما يف حديث عمر 
 بن اخلطاب وغريها
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ُ  ۆئ      ۆئ  ۇئى ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق آخر   ع  م  وس

ُُ:فقالُُ،﴾ۈئ نُحانُ بُ س  ُُم  ُُنُ كَُّس  ُيُ املشتاقُ ُقلوب 
ُلقائُ  ُُنُ بأُ ُهُ إىل ُض   ُُب 

ُأجًَّلُ ُُهلم
 
ُمُ لُ عُ وأُ ُ،للقاء ُُنَُّبأُهم ُالجل  ُُذلك ُحمالةُ ُآت  ُُ؛ال ُن كُ فس  إليهُُت 

ُ ُنَُّأُ مُ واطُ ُ،مهُ نفوس  ُ ُت  ُض  ُولوُملُيُ ُ،مبهُقلوّب  ُُب 
ُبُ اُلذأجًَّلُُهُ للقائُ  ُ ُت  مُقلوّب 

ُ ُ!(773م)وًقاُإليهش 

ِِ-ُهذا
ه
ُنزَُّتُ الذيُتُ ُهوُالسامعُ ُ-ُوالل ُ ُُ،هُ علُأهلُ ُالسكينةُ ُل  ُوحت  ّبمُُف 

ُقُ نُ ُونحنُ ُ،(774)هنُعندُ فيمُ ُهمُاهل رُ كُ ذُ ويُ ُ،محةُ مُالرَُّشاهُ غُ وتُ ُاملَّلئكةُ  باهلُُمُ س 

ُأنَُّ ا ُبار  ُُسامعُ ُقساًم ُبمعزلُ ُالبيات  ُأُ ُ،عنُهذا ُوإذا ُالنَُّذُ خ  كانُُمُمنازهل  ُُاس 

هُ ـمنزلُ 
ُمُمُ  ج ُوالوُ ُنُهذاُالذوق 

ُ:منزلُ ُأبعدُ ُدُ 

ــز  ن   ــم  ب   وال  ــب  ق   ف   ة  كا ــه   ل  ائ   م  اش 

    

 د  ي ـب  ال  ب    ت  ل  ز  ن  و   **
ـب  أ   اء   ز  ن ـِ   د  ع 

 (775)ل 

 

 
ُ  مُهُ رُ مُ أُ ُ:فقالُ،﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿ُ:أ  ر  ق  ي   ًئاَ  اق آخر   ع  م  وس

ُبأُ  ُلنَُُّ؛هُ عبوديت ُُيفُمواطنُ ُالظاهرةُ ُمُهُ ت ُين زُ ُذُ خ  ُي  ُُهُمجيل  ُاجلُ ُب  ُث م،ُ(776ق)امل 

ُأُ  ُ خ  ُزُ أ نُ هُهمُأنَُّب  ُل 
ُأُ ُث مبه،ُُونُ لُ مَُّجُ تُ ماُيُ ُياشُ والرُ ُباسُ اللُ ُنُعليهمُمُ  ُ خ  همُب 

ُ ُأنَُّ هُ لُ مُ جت 
ُبلُ  ُبأنواعُ لُ مَُّفجُ ُُ،هنُذلكُكلُ مُ ُىُخيُ وُ قُ التَُُّباسُ م اجل ُُهم

ُث مُاملُ 

ُح ُأُ ُبنعمةُ ُهُ عبدُ ُعلُُاهل ُمُ عُ نُ وإذاُأُ ُ،الحوالُ ُلُ علُأمجُهُ همُيفُعبوديت ُقامُ أُ  ُبَّ

ُيُ  ُأُ ُرُ هُ ظُ أن ُذلكُمُ ُفإنَُُّ؛(777)هُ نعمت ُُرُ ثُ عليه ُوالتحدُ رُ كُ نُش  ُها ُبلُ ُث  ُسانُ ّبا

عُ وأُ ُ.احلالُ ُ
ُطاهمُمُ  ُفُ ُالصورُ ُالُ نُمج  ُما ُلُ ضَّ ُُعنهمُبه ُواهمُمُ س  ُ،هُ قُ لُ نُخ 

ُ عُ بمنُأُ ُفحقيق 
ُي ُطُ 

عُ ُلُ امهذاُاجلُ ُنُمُ  ُُطُ ماُملُي  ُيُ ُأنُ ُواهُ س  عُ س 
ُهُ بُ لُ قُ والُيُ ُهُ ىُيفُتكميلُ 

ُُبًحاُبمعاصيهُ قُ   
ُُاهل ُُفإنَُُّ؛كهُ ورش  ُببقُ ُرُ اوُ الُي  .وُمنهُقُ نُ دُ والُيُ ُح  ُُبيح 

                                                 
ُ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«من»يفُالصل:ُُُ( أ)

 اكمل

 

  نواملشتاق
 اهللإىل 

هذا هو سماع القرآن 
 ال سماع األبيات

 مجيل حيب اجلمال

  [3]العنكبوت: 

  [47]األعراف: 

يف حديث كما 
 أيب هريرة

 

 كما يف حديث 
 ابن مسعود

كما يف حديث عبد اهلل 
 بن عمرو وغريها
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ُ  ًئااق آخر   ع  م  وس ُُ،﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ُ:أ  ر  ق  ي   َ  نفقال: ُم 

ُأنَُُّهُ رمحت ُُكاملُ  ن كَُّمُ ُه
ُمُ  ُهم ُالضَّ  ُن ُالُب  ُمُ لُ عُ وأُ ُ،بالسفرُ ُرضُ يف ُأهنَّ ُُمهم

ُيُ  ُال ُمقصدُ إُونُ لُ ص  ُهُ ىل ُالذي ُبالُهُ ونُ تُ أُ يُ ُم ازَُّإال
ُمنهن كَُّفمُ ُ،دُ  هلمُُيَّأُ وهُ ُ،هم

ُ،ُوأُ هُ ت ُجنَُّإىلُُالكبُ ُمُبذلكُعلُالسفرُ هُ هُ بَُّونُ ُ،هُ أسبابُ  ُ خ  ُب  ُمُالُيُ همُأهنَّ ُونُ لُ ص 

ُ ُإيَُّغُ لُ بُ يُ ُبزادُ ُإالإليها ُوأنَُّهم ُزادُ ُاملسافرُ ُاها، ُقُ ن يُ ُبغي
ُُُعُ ط  ُالطريق  ُث مُ،يف

/مهُ هُ بَُّنُ 
ُلفُ،ىوُ قُ فيهُإالُبالتَُُّدُ وَُّزُ تُ هُالُيُ وأنَُُّ،هذاُالسفرُ ُعلُزادُ  ُ،زادُ ُسفرُ ُكل 

ُزادُ وُ قُ والتَُُّ ُواخل ُاآلخرةُ ُسفرُ ُى ُلُ ، ُظهرُ كلُ ُق  ُعل ُعاب ُوكلُ ُ،سيُ ُهم ُرُ هم

ُُُِ رُ فُ مُ فُ:سبيل الزَُُّيف
ُقُ ُدُ وُ زُ تُ ومُ ُ،ادُ  عُ بُ ُرُ دُ عل

ُتُ قُ ومُ ُ،هُ سفرُ ُدُ 
ُزادُ ُدُ ص  ُ.هُ يف

ُ َُُّولكل 
ُُةُ ه  ُهوُمُ ُُعليهاُوغايةُ ُهوُعامل  ُُ،إليهاُرُ مُ ش  ُ،اهلُعندُ ُوهمُدرجات 

ُإىلُجنَُّدُ وُ زُ تُ ومُ ُ،إىلُاجلحيمُ ُدُ وُ زُ تُ مُ ف ُُ.(778م)عيمُ النَُّات 

ُ  فقالُ،﴾ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ ٹ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق آخر   ع  م  وس:ُ

ن ُ ُُّبمُأنُ ُهُ ت ُرأفُم  ُفُ مُنُ هُ رُ ذُ ي  ُُ؛هُ س 
ُل  ُمُ ُرُ ذُ وليكونواُعلُح ُُوا،رتُ غُ ُيُ ئَّلَّ ُهُ نُبأس 

ُمُ قُ ون ُ
ُُُسيعُ ُ،حالُ امل ُُهُشديدُ فإنَُُّ؛هُ ت  ُ،شديدُ ُأليمُ ُهُ وأخذُ ُ،متيُ ُهُ كيدُ ُ،العقاب 

ُمُ يُ 
ُإذاُأُ ُحتَّىُللظامل ُُل  فُ ملُيُ ُهُ ذُ خ 

ُهُ مُ ويُ ُ،هُ تُ لُ  نُل  يُ ُُم 
ُ ُمُ ائُ ظبالعُهُ زُ بارُ  والُي 

ُ،هُ لُ مُ 

ُأُ يُ  ُأُ ويُ ُ،هُ نُمأمن ُمُ ُالعبدُ ُذُ خ 
ُمُ ُيهُ ت  ُ ُنُحيث  ُتُ الُي  ُس  ُرُ الُيُ ُ،ب  ُزَُّعليهُالُُوج  ،ُيف 

ُفُ ن يُ والُ ُزَُّهُالعندُ ُق  ُ ُ،غل  ُُىُعليهُخواطرُ فُ والُي  ُ،العيُ ُوالُخائنةُ ُالقلوب 

نواُفاحذرُ ُ هُ هذاُشأنُ ُم 
(779)!ُ

                                                 

ُالعربية،ُُ( أ) ُاملعاجم ُيف ُاملراد ُباملعنى ُعليها ُأقف ُومل ُاملعجمتي، ُوالغي ُبالزاي ُالصل ُيف كذا

«ُزغلُالدراهم:ُزيفها.ُغشُزيف،:ُزغلُ»وقال:ُُ«تكملةُاملعاجمُالعربية»ُوأوردهاُدوزيُيف

 (.ُقلت:ُولعلُفصيحها:ُدغل.3/111)

  (/ب748)ع  

 للك سفر زاد

 رأفة اهلل

  [751]ابلقرة: 

  [44]آل عمران:  
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َُّغُ والُتُ  ُحتتُ ُفإنَُُّ؛عليك ه  ست  بُرت  ُكشف  ُُه
 
ُهُفإنَُُُّ،لكُهلةُ والُمُ ُالغطاء

ُ ُالُي  ُُاف  ُأُ ُفإنَُُّ؛عنك ه  وَ بحلم  ُ،الفوت  ُأُ تُ ُهُ ذات ُخ  ُإناممنهُوُرُ فُ أينُتُ ُ،ُبغتةًُيت 

ُاملُ ُىُوُ طُ تُ  ُيُ ُراحل  يُ دُ يف
ُتُ ُ؟!هُ  ُووارُ تُ وأين تُ يرُ س  ُىُمنه

ُوأعاملُ ُةُ يُ كُبادُ  كُله

ُعليه؟!ُمعروضةُ 

ــي   [أيــن  ]و
ــ ر  ف   ب ــن  ذ  ب   ه  ن ــع   ء  ر  ال 

  ه 

     

 ي  د  ي   ف   ىو  ط  ت   ان  ك   اذ  إ   **
ـر  ال   ه   (780)ل  اح 

 

 

ُ  ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې ى ﴿ُ:أ  ر  ق  ا ي  ئً َ  اق آخر   ع  م  وس

ُُنَُّفقال:ُمُ ُ،﴾وئ  وئ ۇئ   ۇئ ەئى ائ ائ  ەئ نُمُ ُعليهمُباإلشفاق 

ـأُ ُهُ عذاب ُ ُنَُّم 
ُأهلُ  ُيف ُوهم ُكانوا ُما ُبأنُ ُنَُّمُ ُمثُ يهم، ُُمقاهُ وُ ُعليهم ُعذاب 

ُ ُدُ وأُ ُومُ مُ السَّ لُ عُ ج ُُنُ أعليهمُبُنَُّ،ُومُ عيمُ النَُّهمُدارُ لُ خ 
ُيُ همُداعُ 

له،ُُينُ لهُعابدُ 

ُبأنُ ُنَُّومُ  ُأنَُّفُ رَُّعُ ُعليهم ُبُ هم ُومُ ُّبمُرحيمُ ُرٌُّه ُبأنُ ُنَُّّبم، ُأُ ُعليهم همُدُ هُ ش 

ُلَُّفخُ ُ،عليهمُهُ تُ نَّمُ  ص 
ُمُ  عاوُ نُدُ هم

ُُىُاملَّلئكةُ  ُومُ مهُ لنفوس  ُبأنُ ُنَُّ، ُعليهم

داهُ هُ 
بامتنانهُعليهمُُهُ ذنُ إ،ُفعليهمُبذلكُهُ عليهمُبامتنان ُُنَُّومُ ُ،مُلإليامنُ 

ُج ُنُأُ مُ  ُل 
نفسبحانُُ،هُ نعمُ  ُ!والباطنةُ ُالظاهرةُ ُمُ عُ والن ُُالوافرةُ ُةُ نَّلهُامل ُُم 

ُقالُ و م:ُالرُ ُت  ه  ُلقوم  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ﴿سل 

ُـالعُنَُّمُ و،ُ﴾ٺ ٺ ٺ ُُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم/علُرسولُ ُراب 

ُُ:[19البقرة:ُ]ُ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿يفُقولهُتعاىل.ُ

                                                 
،ُوملُأجدُهلاُترياُلغويا،ُولعلهاُتصحيف،ُواملثبتُماُتقتضيهُاللغة،ُوقياساُ«مهالة»يفُالصل:ُُ( أ)

 «.وعلُاملهلةُيفُحملُاالستعجال(:ُ»127صعلُقولُاملصنفُاآليتُ)

 «.وكيف»،ُبدونُواو،ُواملثبتُماُيقتضيهُالوزن،ُويفُمصادرُالتخريج:ُ«أين»يفُالصلُُ( ب)

 ماُيقتضيهُالسياق.واملثبتُُ،«فإذن»يفُالصل:ُُ( ج)

 يلطو

 

  (أ/745)ع  

 تهاهلل ومن   ن  م  

  [48 – 41]الطور:  

  [77]إبراهيم: 
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ُهُ فقالُاهلُسبحانهُلرسول ُُ،مهُ بإسَّلمُ  ېئ ىئ ىئ ىئ  ېئۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿:

ۉ ﴿ُ:وقالُتعاىلُ،﴾ی  ی  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  خب یی

ۇئ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئۇئ 

اُقالُـمَُّـول،ُ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ُ   ل   أ  »ُ:صلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُلألنصارُ ُالنبي 
 م اهلل  اك  د  ه   ف  ًَ َّلا م ض  ك  د  ج  أ 

ُُ؟!(781)«ّب م اهلل اك  ن  غ  أ  ف   ةً ال  ع  و   ،ّب م اهلل ك  ف  لا أ  ف   وأعداءً  ،ّب ُملُيكنُهلمُجواب 

ُ.نُ مُ أُ ُهُ ورسولُ ُاهل ُ:قالواُإالُأنُ 

ُُةُ نَّفمُ  ُبُ اطُإناماهلُُونعمةُ ُ،النعمةُ ُرُ دُ كُ تُ ُاملخلوق  ُت 
ُوازدادُ ُهُ ت ُنَّبمُ  ّباُُت 

ُاُمُ عًُموقُ  وكانواُُ،مهُ يفُصدورُ ُوعظمةًُُ،ميفُقلوّب  ُُوحَّلوةًُُ،هُ عبادُ ُنُقلوب 

ُوابتهاًجُفرًحُُعليهمُأشدَُُّهُ بامتنان ُ ُمنهمُبأصلُ اُوسورًُا ُةُ نَّ،ُفللهُامل ُعمةُ الن ُا

ُ ُُاحلسنُ ُوالثناءُ ُوالفضل  ُ!اجلميل 

ُُ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ُ:أ  ر  ق  ي   ائً َ  اق آخر   ع  م  وس

ُهُ عبادُ ُدُ يَُّأُ ُ:فقالُ،﴾ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ

ُ ُبأنواهُ ونِص  ج ُُعُ م
ُأنَُّمُ لُ عُ وأُ ُ،هُ ندُ  ُج ُمُ ُالسكينةُ ُهم ن

ُيُ ُهُ ندُ  ُن الذي بهُُِص  

ُفن ُ،يُ املؤمن ُ بجُ ُهموُ دُ همُعلُعُ ِص  
ُ:ندُ 

ُ.نُالسكينةُ مُ  -

وج ُ -
 كةُ نُاملَّلئمُ ُندُ 

وج ُ -
ُ.يُ نُاملؤمن ُمُ ُندُ 

وج ُ -
ُنُالرُ مُ ُندُ  ُ.يح 

وج ُ -
ُنُالرُ مُ ُندُ  ُُيهُ قُ لُ الذيُيُ ُعب  ُ.هُ أعدائُ ُيفُقلوب 

وج ُ -
ُ ُلُ وكُ والتَُُّنُاإليامنُ مُ ُندُ  ُيفُقلوّب  ُُهُ لُ عُ الذيُي  ُُ.(782)معهُأحًداُونُ افُ مُفَّلُي 

 السكينة
 جند اهلل

  [0]الفتح:   

  [71]احلجرات:   

  [760]آل عمران:  

 متفق عليه
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ُ فلامَّ
ُمُ  نُج ُُصاروا

ُُ،هُ جنودُ ُهمُبسائرُ دُ أيَُُّهُ ندُ  ُقُ بُ وس  ُُهُ تُ كلمُت  مُهلمُبأهنَّ

ڭ ڭ ُے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿،ُفقال:ُنُ حوُ فلُ واملُ ُونُ بُ همُالغال ُ

ُ.﴾ۇۇۆ ۆ ۈ ۈ 

ُندُ ج ُُفالسكينةُ 
ُبُ ثُ اهلُيُ ُنُجنودُ مُ  ُُت  ُلُ القُ ُيفُمواطنُ ُيُ املؤمن ُُّباُقلوب  ُق 

ُ ُُواالضطراب  ُواملرشكونُالغارُ ُيومُ ُهُ وصاحب ُُهُ اُعلُرسول ُهلُ زُ نُ كامُأُ ُ،واخلوف 

ُ ُُفوق  ُأُ ُ،امهرؤوس  ُعلُاملؤمن ُهلُ زُ نُ وكام ُُيومُ ُيُ ا ُلُ ص  يُ ب ُيُ دُ احلُ ُح 
ُأُ ُةُ  ُكانواُُدَُّش  ما

ُواملرشكونُيُ لُ قُ  ُواضطراًبا ُونُ مُ كَُّحُ تُ ًقا
ُهُ عليهمُيفُرشوطُ  ُوقدُص  وهمُدُ م،

ُ ُ ن ح ُُيومُ »ُيُ وعلُاملؤمن ُُهُ رسول ُ/علُاهلُ زُ نُ وكامُأُ ُ،عنُالبيت  ُوُ ُأنُ ُبعدُ ُ«ي  ىلَّ

ُدُ وكاُونُ املسلمُ 
مُمعُهُ وُ دُ نُح ُوكانُمُ ُ،مُعليهمهُ لعدائُ ُتكونُ ُِصةُ الن ُت 

ُُ:همُصلُاهلُعليهُوسلمنبيُ 

ـــ اهلل  َ  و  ل ـــ واللهَ ُان  ي  د  ت ـــا اه  ِ 

ـــــ ت  َ  و  ُ ـــــَ  ا و  ن  ق  دا ص   ان  ي  لا  ص 

ـــــ  ـــــ ن  ل  ز  ن  أ  ف  ـــــي  ل  ع   ةً ن  ي  ك  س   ان 

ــث  و    ــاَل    ت  ِب ــي  ق  َ   ن  إ   ام  د  ق  ان 
 (783ق)

 
ُزاوالُيُ  ُُل  ُُوالسمعُ ُسانُ واللُ ُالقلب  ُُوالبِص  ُيُ يفُطُ ُواجلوارح 

ُحتَّىُ،هاش 

 ُ ُمُ حت  ُُالسكينةُ ُل  ُلُ زُ ،ُفإذاُنُ يفُالقلب  ُيُ الطَُُّلبهُزاُت  ُوح ُُش  ُص  ُُقارُ الوُ ُل  ُوالثبات 

طاُ ُهُ فإذاُرأيتُ ُ،والطمأنينةُ ُواليقيُ ُوالصبُ 
ُئُ  ُسانُ اللُ ُش  ُالبِص ُُ،ُطائش  ُ،ُطائش 

ُنُ ذُ ال ُ ُُ،ُطائش  ُمُ لُ عُ فقدُأُ ُ-ُامليش  ُيُ طُ ُك  نُ،ُفمُ نُالسكينةُ لهُمُ ُهُالُحظَُّأنَُُّهُ ش 

ُفُ أُ  ُأُ ُلُ ض  ُ وما ُاستُ ُ،السكينةُ ُقارُ وُ ُاإليامنُ ُنعمةُ ُبعدُ ُالعبدُ ُيت  ُرَُّقُ فإذا ُهُ يفُقلب ُُت 

ر ُثُ أُ ُرُ هُ ظُ 
ُول ُُهُ ومشيُ ُهُ وهيئت ُُهُ يفُصوت ُُحتَّىُ،هُ هاُيفُجوارحُ  ُ.هُ باس 

 
 أرجوزة

 

  (/ب745)ع  

  [714-717]الصافات: 



 

 359 
 (فتح مساع القرآن) مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن

ُيُ فالطَُّ ُندُ ج ُُش 
ُوالسكينةُ شيطانُ الُنُجنودُ مُ  ُندُ ج ُُ،

،ُمحنُ الرَُُّنُجنودُ مُ 

ُ ُخ  ُلُ فإذا ُاملعرفةُ ُةُ املحبَُُّت  ُكانُ ُعن ُكلَُّيُ طُ ُت  ُكانُ ُ،هاًشا ُوإذا ُاملعرفةُ ُت  ُمعها

ُ ن س  ُيُ هاُعنُطُ تُ كَّ
ُها.ش 

ُُ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق آخر   ع  م  وس

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ُإنامفقال:ُ،ُ﴾ۀہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے 

ُُّبذهُالكلمةُ ُاجنُ  ُاُتُ لهنَّ ُن ُمَُّض  ُ:ُأشياءُ ُأربعةُ ُت 

   ُالتوحيد.ُ   ُُ ُ.والتسبيح 

 .ومها هللُ

 ُ ُ.واالستغفارُ ُ   .واالعرتاف 

 .ومها للعبد  

ُدُ يُ ُفبالتوحيد   - ُخ  ُُهُ هُ زُ نُ يُ ُوبالتسبيح  ،ُإليهُهُ وهوُوسيلتُ ُ،علُاهلُل  ُالُيُ عامَّ
ُلُ  ُيق 

ُأُ يُ ُنُأنُ بهُمُ  أوُيُ ُهُ ذُ خ 
لُ يفُمُ ُ،ُأوُيكونُ مُ رُ ج ُُبغيُ ُهُ بُ عاقُ 

ُماُملُيُ ُهُ كُ  ُب ُس  بهُُق 

ُلَُّعُ تُ ،ُويُ هُ رُ دُ وقُ ُهُ قضاؤُ   .هُ وخلقُ ُهُ بمشيئت ُُق 

َ   واَعتاف   - طُ يُ ُواَستغفا
ُفُ  ُُئ  ُُغضب  ن ويُ ُ،(784)عنهُالرب  ُهُ قيمُ ويُ ُهُ سك 

العبوديَُُّيفُمقامُ 
ُ ةُ  ُرُ ،ُوي  ُج 

ُمُ  يَُّالربوبُمزامحةُ ُهُ نُنفس 
 .(785م)ةُ 

ُواستغفارًُُاسُ النَُّوأعظمُ  ُبربُ هُ فُ رُ عُ أُ ُااعرتاًفا م
ُكانُُ؛هُ وبنفس ُُهُ  وهلذا

مَُّال ُُأعظمُ 
ُفكانُ ُ،هانبيَُُّااستغفارًُُةُ  ُالواحدُ ُونُلهُيفُاملجلسُ دُ عُ يُ ُالصحابةُ ُت 

مرَُُّمائةُ 
ُُةُ  ُيقول  ا ع   ب  ت   و  ل   ر  ف  اغ   ِب َ  »:   ؛ل 

َ  ف  غ  ال اب  وا التا  ت  ن  أ   ك  نا إ  «و
(786)،ُ

 لكمة منجية

  [88-81]األنبياء:   

 صحيح

 

كما يف حديث 
 أنس وغريه
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ُو َ  ىل  وا إ  وب  ت   ،اس  ا النا ي   ا أ  ي  »قال:  ي  ل  إ   وب  ت   َل  يِن إ  ف   ،مك  بِ  
  ر  ث  ك  أ   م  و   الي  ف   ه 

 ن  ِ 

 ب  س  
«ةً را ِ   ني  ع 

(787).ُ

ُُوالتوبةُ  ُالغايةُ ُواالعرتاف  ُالعبادُ مُ ُاملطلوبةُ ُهي ُُدَُّوالبُ ُ،ن ُعبدُ ُلكل 

ُُمنها،ُوتوبةُ  ُ،ُفحسهُ بحسب ُُعبدُ ُكل  ُُالبرارُ ُنات  ُي  ُُ،ُواهل يُ ب ُاملقرَُّ/سيئات  ُب 

ُوي  ُُيُ اب ُالتوَُّ ينُ رُ املتطهُ ُب 
(788)ق

ُواالعتبارُ  ُ،البدايةُ ُنقصُ بالُُالنهايةُ ُبكاملُ ُ،

ُُهُ وحال ُُالتوبةُ ُبعدُ ُآدمُ ُحالُ ُبيُ ُمفك ُ!اخلطيئةُ ُقبل 

ُالسيُ مُ ُ:واِص ال   توبة   وأكثر   ُن القلبيَُُّئات 
ُُةُ  ُملرادُ ُزامحةُ املُ ُواإلرادات 

ُ نمنهم،ُوُالرب  رُ تُ ُم 
ُُكُ  ُُبحسنةُ ُنُاالشتغالُ ومُ ُ،احلسنات  منها،ُُُهوُأكبُ عامَّ

نو ُُةُ نَّامل ُُمُعنُشهودُ هُ غفلت ُُم  ُ.يفُاحلسنات 

ُنُالسيُ مُ ُ:العوامِ  توبة   وغالب   البدنيَُُّئات 
ُُةُ  ُوالش  ُ.ّباُةُ قُ املتعلُ ُبهات 

ُنُملُتُ مُ ُمرتبةًُُاسُ فأعلُالنَّ ُُهُ لَُّض  ُالش  هُ ،ُوملُبهات  ُُت غو  ُالشَّ ،ُكامُقالُهوات 

ڀ ڀ ُٻ پ پ پ پ ڀ﴿:ُوسلمُهُصلُاهلُعليهتعاىلُعنُنبيُ 

 .﴾ڀ ٺ

 :أقسام   اس ثَّلثة  فالن  

ُ رُ نُتُ مُ ُونُ وبُ تُ يُ ُ:بونقرا قون ال  اب  السا
ُُكُ  ُعنُاحلسنةُ ُ،ُواالشتغالُ احلسنات 

 ُ.منهاُبأصغرُ ُالكبيةُ 

ُ  عُ واقُ نُمُ همُمُ توبتُ ُ:ون  د  ص  قت  وال
ُالسيُ ُةُ   .ئات 

ُ ُذُ يُ ُ:ون  م  ـال  والظا
ُوبون.تُ بونُوالُيُ ن 

                                                 
 (.3/600ماُيقتضيهُالسياق،ُوكامُيفُمفتاحُدارُالسعادةُ)واملثبتُُ،«فكيف»يفُالصل:ُُُ( أ)

 ليستُيفُالصل،ُولعلهاُسقطتُمنه.ُُ( ب)

  (أ/744)ع  

  [4-4]انلجم:   

 متفق عليه

 

 كما يف حديث
 عمر
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ُُ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق آخر   ع  م  وس

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ُىئ ی ی ی ی جئ حئ

ُرُ فقال:ُغُ ُ،﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ُُاهل ُس  ُأطيب 

ُ ُُ-ُالتوحيدُ ُوهيُكلمةُ ُ-ُالكلامت  ُاملُ ُيفُأطيب  ُوهُحال  ُينُ املوحدُ ُيُقلوب 

ُرُ فأثمُ ُ؛هُ نُعبادُ مُ  ُُت  ُُأطيب  ُُالثمرات  ُُوهيُالعمل  ُالطيُ ُمُ لُ والكُ ُالصالح  ،ُب 

ُقُ فن  ُالغُ ُل  ُارهذا ُدارُ ُس  ُُيُ الطيب ُُإىل ُُرُ مُ ثُ فأُ ُ،ورُ الدُ ُأطيب  ُأطيب  ُهناك ُهلم

ُ ُ.هالَُّج ُوأُ ُالثمرات 

ُارغُ ُهيُوتلكُالشجارُ ُ،مهُ ـمُوأعامل ُهُ ـكلامت ُُهيُثامرُ ُفتلكُالثامرُ  ُس 

 ُ ُوتوحيدُ إيامهن  ُوُ هُ ـفأعاملُ ُ،مهُ م ُبعين ُفُ م ُأُ هاوها ُنُ ، ُمُ ُاهل ُُأُ ش  ُمنها ُمُ عُ نُالن ُهلم

ماُهوُمُ ُهُ وأصناف ُ
ُشاكُ  ُنُ أُ ُكامُ،هلاُل  ُُلهلُ ُأُ ش  ُمُمُ نُأعامهلُ مُ ُاخلبيث  ُنُالعذاب 

ماُهوُمُ ُهُ وأصناف ُ
ُشاكُ  ُ.هلاُل 

ُارفغُ  ُُاملؤمنُ ُس  ُُ،طيب  ُقلب  ُُيف ُُسقىيُ ُ،طيب 
 
ُُبامء ُهُ وثمرتُ ُ،طيب 

عُ ُفإنُ ُ؛طيبةُ 
ُمُ  عُ ُل 

ُمُ  ُوإنُ قالُقالُطيبُ ُوإنُ ُ،اطيبُ ُل  ُلَُّقُ تُ ُا، ُلَُّقُ تُ ُب  ُ،اطيبُ ُب 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۆۇ ۇ  ڭ ڭ﴿ُ:نفهذاُمُ 

﴾ۋۅ ۅ
ُومُ  ُنُالذينُيُ ، ې ې ې ې ﴿قالُهلم:

ُ.﴾ى

ُ ُُفالرب  ُُ،تعاىلُطيب  ُيُ ُوكل  ُن ما ُس  ُُب  ُطيب  ُإليه ُوكل  ُمُ ُ، ُن طيب  ُس  ُوب 

ُ.يُ الطيب ُُرُ ادُهُ رُ ادإليه،ُو

                                                 

ُالنساء/«توفاهم»يفُالصل:ُُُُُ( أ) ُ﴾.ڇ ڇ ڍ ڍ     ڌ ڌ:ُ﴿07،ُولعلهاُاشتبهتُبآية

 لكمة اتلوحيد

  [43-40]إبراهيم: 

  [44]انلحل:    

  [14]الزمر:     
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ُُوالشيطانُ  ُُ،خبيث  ُُوكل  ُنُ مُ ُخبيث  ُس  ُُوب  ُوكل  ُيُ ُإليه، ُن ما ُس  إليهُُب 

ُ ُاخلُدارُ ُهُ تُلهُوحلزب ُعدَُّالتيُأُ ُ،ُوالدارُ /خبيث  ک ک ک گ ﴿ُ،بيث 

 ںگ گ  گ ڳ   ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ  ڱ ڱ

ُ.﴾ں ڻ ڻ

ُ  أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس
:ُ﴿ ۀُڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ُاملُ ُ،﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ُقُ فقال: ُوقدُالبغضُ ُأشدُ ُ:ت  ،

ُأُ  ُ خ  ُكُ ملنُنُ ُهُ عنُمقت ُُب  چچ ڇ ڇ   ڇ ﴿ُ:فقالُ،أبيهُامرأةُ ُح 

ُوأُ ﴾ڇ ،ُ ُ خ  ُبمقت ُُهُ رسولُ ُب  ُُجالسُ للُهُ عنه
 
ُاخلَّلء ُعورتُ ُعل ُهُ كاشًفا

ُ.(789)نُهوُكذلكيُمُ ناجُ يُ 

ُيُ  ُتُ قُ ومل  
ُُِص  ُالُيُ مُ ُعلُمقت  ُعُ فُ نُقالُما ُل  ُكبًياُهُ لُ عُ بلُج ُ، ُدُ ليُ ُ؛مقتًا ُلَّ

ُقُ مُ هُيُ علُأنَُُّهُ بادُ عُ  ُقُ املُ ُمنهمُأشدَُُّت  مُهُ م،ُوظواهرُ هُ ـمُلفعال ُهُ ـأقوال ُُخمالفةُ ُت 

ُغُ بُ ُم،ُوأنَُّات  ُمُلعَّلنيَُّهُ م،ُوسائرُ هُ لبواطن ُ نُمُ ُهلمُأشدُ ُهُ هلذاُمنهمُوكراهتُ ُهُ ض 

ُغُ بُ 
ُُهُ ض  ُللمعاص  ُ.الظاهرةُ ُُوالذنوب 

ُُنكيُ ُدَُّاشتُ ُوهلذا ُُالسلف  ُوُ تُ التيُيُ ُلُ يُ للحُ ُالصالح  ُصَّ ماُُّباُإىلُاستحَّللُ ُل 

ُِ ُاهلُ ُمُ رَُّح ُ لُ عُ وج ُُ،هُ بُ ج ُوُ ماُأُ ُتعاىلُوإسقا
ُُنُجنسُاخلداعُ وهاُمُ  ُ،(790ع)والنفاق 

ُُإنَُُّ:وقالوا ُوجهُ ُاحلرامُ ُارتكاب  ُُهُ عل ُصاحبُ ُفإنَُُّ؛منهاُأسهل  ُيقول  ُماُُها

ُعُ فُ الُيُ  ُُرُ هُ ظُ ويُ ُ،ل  ُيُ ُخَّلف  ُبُ ما
عُ ويُ ُ،نُ ط 

ُشيًئاُويُ ُنُ لُ   
اهلُُعندُ ُهُ تُ قُ فمُ ُ،هُ خَّلفُ ُّس 

ُمُ ُأكبُ  ُمُ ُنُمقت  ُ.صًياُهُ علُوجهُ ُاحلرامُ ُرتكب 

ُُ ُوكذاُ«قارئاُوسمعُآخر:ُ»(130)صُيفُقولهُاملتقدم«ُآخر»ضميُمسترتُيعودُإىلُُاجلملةُفاعل،

ُالمرُيفُأخواتاُالَّلحقات،ُواهلُأعلم.

  (/ب744)ع  

خمالفة القول 
 للفعل

  [41]األنفال: 

  [4-4]الصف:   

  [44]النساء:    

 ضعيف

  [44: النساء]  
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ُُ؛ارُ نُالنَّمُ ُالسفلُ ُركُ يفُالدَُُّونُ كانُاملنافقُ ُهلذاو مُهُ مُقالواُبألسنت ُلهنَّ

ُقلوّب  ُ ُيف ُليس ُفخالفُ ُ،مما ُبواطن هُ ظواهر ُُت  ُوبايُ هُ م ُن م، ُُت  س 
مُهُ رُ ائُ 

ُعَّلنيَُّ ُُ؛مات  ُقُ املُ ُاهلُهلمُأشدَُُّفكانُمقت  عُ البُ ُمُعنهُأعظمُ هُ دُ عُ وبُ ُ،ت 
ُ.دُ 

ن فكل   ُُرُ هُ ظُ وأُ ُ،ل  ع  ف  قال ِا ل ي   ِ  ُيُ ُخَّلف  ُبُ ما
ُُنُ لُ عُ وأُ ُ،نُ ط  ماُُخَّلف 

ُيُ   
ُُرُ هُ ظُ ،ُوأُ الغدرُ ُنُ طُ بُ وأُ ُالوفاءُ ُرُ هُ ظُ فأُ ُ؛ّس  ُدُ الص  ُُنُ طُ بُ وأُ ُق  ُر ُهُ ظُ ،ُوأُ الكذب 

ُعقدُ ُرُ هُ ظُ ،ُوأُ باالرُ ُعقدُ ُنُ طُ بُ وأُ ُالتبايعُ ُعقدُ ُرُ هُ ظُ ،ُوأُ اخليانةُ ُنُ طُ بُ وأُ ُالمانةُ 

ُالن  ُِ ُصورةُ ُرُ هُ ظُ ،ُوأُ التحليلُ ُعقدُ ُنُ طُ بُ وأُ ُكاح  ُُعدمُ ُنُ طُ بُ وأُ ُالرش
 
به،ُُالوفاء

ُُرُ ،ُأوُأظهُ هُظامل ُأنَُُّمُ لُ عُ وهوُيُ ُيفُاخلصامُ ُرُ جُ ففُ ُهُمظلومُ أنَُُّرُ هُ ظُ أوُأُ  هلُُالعمل 

بُ وهوُيُ 
ُُياءُ الر ُُنُ طُ  بُ وهوُيُ ُالنصيحةُ ُرُ هُ ظُ به،ُأوُأُ ُةُ عُ مُ والس 

ُنُ طُ 
ُالغُ   ن  س  ح  فأ  ُ-ُشَّ

ُالُيفعلُ ُونُ يقولُ نُالذينُمُ ُيكونُ ُأنُ ُه  أحوال   ُ ذلكُكُ ُوجزاءُ ُ،ونُ ما ُقُ املُ ُب 
ُت 

ُصادُ ُفإنُ ُ،نُاهلمُ  ُُف  ُُذلكُأصل  ُوجُ املُ ُالكبُ ُاإليامنُفهوُالنفاق  للدَُُّب 
ُركُ 

ُُ،ارُ نُالنَّمُ ُالسفلُ  ُ.العملُ ُوإالُفنفاق 

ُ  ۈ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ /ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

ُدُ اهلُسبحانهُنُ ُفقال:ُإنَُُّ،﴾ۈ  ُُب  مُإليهُهُ وكانُأسعُ ُ،إليهُهُ عبادُ ُقلوب 

ُُإجابةًُ ُرُ املُ ُقلوب  س 
ُفاختُ ُ؛يُ لُ  ُلُ عُ وج ُُهُ همُبكرامت ُصَّ ُووسائطُ ُهُ رسالت ُُهمُحملَّ

 .هُ عبادُ ُهُوبيُ يفُالتبليغُبين 

ُدُ نُ ُث م ُُب  ُطاعت ُهُ دُ عُ بُ ُالعبادُ ُقلوب  ُإىل ُخيُ ُ،هُ م ُأسعُ هُ فكان مُهُ م

ُُ؛إجابةًُ ُكانُالسَّ ُمُ ُونُ لُ الوَُُّونُ قُ اب ُوهلذا مَُّأُ ُنُكل 
ُمَُُّةُ  ُوكانُهُ دُ عُ نُبُ خًيا م،

هذهُالمَُُّخيُ 
ُُةُ  ُُالسبق  ُ.فالسبق 

                                                 
ُ«.ربا»وعلُالرغمُمنُجوازهُلغةُفلعلهُتصحيف،ُواملثبتُقياساُعلُماُمضُُ،«الرباء»يفُالصل:ُُ( أ)

ُ،ُواملثبتُماُيقتضيهُالسياق.«فالسبق»يفُالصل:ُُ( ب)

  (أ/747)ع  

 قلوب العباد

  [76احلديد: ]
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ُ ُُ؛(791)العرشةُ ُإجابةًُُفالسبق  بُ لس 
ُالرَُُّاخللفاءُ ُالعرشةُ ُوخيارُ ُ،مهُ قُ  ُ،ونُ دُ اش 

ُهُ وخيارُ  ُيخانُ مُالشَّ ُ ،ُوخ  ُي  ُاُالصدُ ه  ُُيق  ُ.إجابةًُُاسُ النَُّأول 

ُُأُ طُ بُ استُ ُث م ُهُ مُ والُاسُ النَُّقلوب 
 
ُُمُيفُاإلبطاء ُوعلُاإلساعُ ُيفُحمل  ،

لُ هُ املُ 
ُةُ  ُحمل  ُأبطأُ واملبادرةُ ُاالستعجالُ ُيف ُوكيف ،ُ ُ ُت  ُاخلشوعُ قلوّب  ُعن ُم
ُنُ ُهُ لكَّلمُ  ُزُ الذيُلو ُخل ُُعلُاجلبالُ ُل  ُعُ ش  ُوتُ ُت  ُله ُعُ دَُّص  ُأماكن ُُت  ُمعُعن ها

ُ ُاُوشدَُّقسوت  ُت  ُوُ أُ ُهُ عبادُ ُا،ُفقلوب  ُ.(792م)نُاجلبالُ مُ ُهُ لكَّلمُ ُُباخلشوعُ ىل 

ُرُ ذَُّح ُُث م قبلُ ُم نُهمُسبيل 
ُُ،القسوةُ ُنُأهلُ همُمُ  اُطالُعليهمُـمَُّـمُلوأهنَّ

ُ ُدُ مُ ال ُ ُوملُت  ُ ُعُ ش  ُمُقُ قلوّب  ُس  ُنُ وعُ ُت  ُن ُوملُيُ ُدُ مُ طالُعليهُال ُُم نوهكذاُُ،ت  إىلُُب 

ُاهلُوُذكرُ  ُ مل ُي  ُهُ قلبُ ُعُ ش 
ُقُ ُهُ لكَّلمُ  ُاخلشوعُ ىُوعُ س  ُعليه ُكاخلشبةُ ُ،واالنقيادُ ُزَّ

ُتُ ُالكبيةُ  ُلُ طاوُ إذا ُُت  ُالس  عليها
ُعُ  ُعل ُوهي جُ وُ نون

ُتقويمُ  ُإىل ُيكن ُمل هاُها

ُ ُُ؛سبيل  وا ق  ب  ت  اس  و   ني  ك  ش   ال   خ  و  ي  ا ش  و  ل  ت  اق  »صلُاهلُعليهُوسلم:ُُوهلذاُقالُالنبي 

«مه  خ  ش   
ُاُ،(793) ُخ ُلرشَّ  ُرُ مُ ،ُفأُ :ُالشباب 

ُ.اعًُمُ طُ همُمُ ين ُيفُل ُُمُلنَُّهُ باستبقائُ 

ُوأُ  ُ خ  ُأنَُُّب  ُُسبحانه ُُأبعدُ ُالقاسيةُ ُالقلوب  ُلوأنَُُّ،منهُالقلوب  ُلُ ـمَُّـه هاُن عُ ا

ُقاسيةًُلُ عُ ج ُ ُوأُ ُ،ها ُ خ  ُتُ ُإنامُالشيطانُ ُفتنةُ ُأنَُُّب  ُص  ُُيب  ُُالقلب  ُُاملريض  ُوالقلب 

ُ ُويُ ُ،القايس  ُُمُ لُ س  ُب ُخُ املُ ُمنهاُالقلب  ۀ ہ ہ ہ ﴿إليه،ُفقال:ُُت 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿،ُوقال:ُ﴾ہ ھ ھ

ۇ ُھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

ُ.﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې 

                                                 
ُكأهناُهكذاُيفُالصل،ُواهلُأعلم.ُ( أ)

ُبالرفع،ُولعلهُتصحيف،ُواملثبتُماُتقتضيهُقواعدُاللغة.«ُمطمع»الصل:ُُيفُ( ب)

  [74]املائدة: 

  [30-34]احلج: 

 ضعيف

 هم العرشة
 املبرشون باجلنة
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 :ثَّلثةً  القلوب   ل  ع  فج  

ُيُ شقيَُُّيُ قلبُ  - ُُ،ُوهاُاملريض   .والقايس 

ُب ُخُ قلًباُسعيًدا،ُوهوُاملُ و - ُ،ُت  ُواالُالتواضعُ /وُالل يُ ُ:واإلخبات  ُنخفاض 

ُ ُبُ واخل ُُ،للحق  ُُ:ُاملكانُ ت  ُ.(794)املنخفض 

ِا  القلب   وهذا َلنا   :يكون   ا أن  إ

ُبُ قُ الُيُ ُ،اًس ياب   - ُُل  ُُ،احلقَّ ُ.فهوُالقايس 

ُبُ ثُ الُيُ ُ،ضعيًفاأوُ - ُُت  ُُ،فيهُاحلق   .فهوُاملريض 

ل  يِ صافًيا ل  أوُ - ُرُ يُ ُ،ًبانًا ص  ُُهُ لُ بُ قُ ويُ ُ،هُ بصفائُ ُىُاحلقَّ
ُ ُ،هُ ين ُبل   .هُ بصَّلبت ُُهُ ظُ فُ وي 

 فاَلول:ُُ ُرُ جُ احل ُُالقلب  ُبُ قُ الُيُ ُ،ي  ُُصورةُ ُل  ُ.فيهُعُ ـب ُطُ ن والُيُ ُ،احلق 

 والثاين:ُُ ُُاملريض  ُزالُ لُ ب ُقُ ُإنُ ُ،املعلول  ُها ُت 
ُُ،بّسعةُ 

 
ُبُ قُ يُ ُكاملاء ُل 

ُزُ يُ ُث مُعُ ـب ُطُ ن ماُيُ ُصورةُ  ُأُ ُول  ُُعُ س  
 
ُ.يشء

 ُوالثالث ُالقلب  :ُُ ُُ،الزجاجي  ُُاملشتمل  ُفاعلُالصَّ
 
والقوَُُّةُ قَُّوالرُ ُء

ُ؛ةُ 

ُ ُوهلذاُض   ُُب  ُُهُ لُ عُ وج ُُ،هُ لنورُ ُاهلُبهُاملثل  ے ے  ﴿ُله،ُفقال:ُحمَّل 

ُ.﴾ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ُُفقسوةُ  ُورُ تُ ُالقلب  ُُث  ُدَُّاشتُ ُفإنُ ُ،الفسق  ُثُ رُ وُ أُ ُت 
ُةُ مُ لُ والظُ ُالبدعةُ ُت 

ُ،ىوُ اهل ُُباعُ واتُ 
ُدَُّاشتُ ُفإنُ  ُثُ رُ وُ أُ ُت 

ُفوالن ُُفرُ الكُ ُت  ُتُ اق  ُما ُوكثًيا ُورُ ، هذاُُث 

ُُ،وهذا ُ.وباهلُالتوفيق 

  (/ب747)ع  

  [43]انلور:   
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ُ  ُلُ،﴾ک ک ک ک گ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس ُآثُ ـمَُّـفقال: واُرُ ا

ُ ُالشَّ ُحُ ُهوات  ُأُ همُوبين ُبين ُيل  ُها ُُدَُّش  ُش  ُكانوا ُآثُ ُ،هلاُهوةًُما ُالطَُّرُ ولو ُوا ُاعات 

ُالنقادُ  ُُت  ُالشَّ ُإليهم ُُهوات  ُأكمل  ُكانُ ُانقياًدا ُما بَّلُُ،هُ بُ يُ طُ وأُ ُهُ ـمَُّـتُ وأُ ُت 

ُر ُعُ فلوُأُ ُ،زاحمُ والُمُ ُالُتكديرُ ُوُتنغيصُ  ُعنهاُالشتاقُ ض  ُوا ُإليهمُأعظمُ ُت 
ُرُ جُ وهاُفهُ ر ُمُإليها،ُولكنُآثُ هُ نُشوقُ مُ  ُرُ ح ُمُأُ ت  ُ!صالُ ماُكانواُعلُالوُ ُص 

 ن  ال   ل  ي  ال   ت  اق  ت  اش   اذ  إ  
   ت  ض  ر  ع  أ   ل  اه 

       

ـن  ال   اه  ي  ل  إ   ت  اق  ت  اش  ف   اء  ال   نع   ** (795)ل  اه 
   

 

 
ُقُ لُ فخُ  ُُت  ُتُ ُآلةًُُيفُالعبدُ ُهوةُ الشَّ هُ وقُ س 

ُ ،ُوحادُ  ُُوهُ دُ ًياُي  ُُإىلُحمل  ُالشَّ ُهوات 

ُالتيُفيهاُماُتُ ُوهيُالدارُ ُ،هاكلُ  ُُيهُ هُ تُ ش  ُُ،العيُ ُوتلذُ ُالنفس  ُ:اوقيلُلرباّب 

ُتُ  ُعندُ فُ قُ ال ُُوا ُالشهوات  ُُ،يةُ الفانُاخلسيسةُ ُهذه ُخيال  ُهي ُُالتي أوُُطيف 

ُُسحابةُ  أمامُ ُفإنَُُّ؛صيف 
ُكمُمُ  ُنُالشَّ ُأُ رُ ُماُالُعيُ ُهوات  ُُنُ ذُ والُأُ ُت  س 

ُعُ مُ  ،ُت 

ُ ُُرُ طُ والُخ  ُُرُ ظُ ،ُفن ُبرش ُُعلُقلب  حلادَُّاُالبصائرُ ُأصحاب 
ُُةُ  ُإىلُتلكُالشَّ ُهوات 

ُمُ 
 
ُُنُوراء تُ س 

ُُاإليامنُ ُورُ  ُفقالوا:ُنحنُاملُ ُبالغيب  ُفقالُهلُ!ونُ رُ مُ ش  :ُمُالدليل 

ُُاهل ُشاءُ ُإنُ ُ:واولُ قُ  وايُ وس 
(796)ُ ُبُ ،ُس  ونُ دُ رُ فُ املُ ُق 

(797)!ُ

ُقُ ووُ  ُُف  الرَُُّنُ العيوُأصحاب 
ماُُعندُ ُةُ شاوُ التيُعليهاُغُ ُوالبصارُ ُةُ دُ مُ 

ُوهُ ن عايُ 
ُمُ  ُالشَّ ُهذه ُن ُُهوات  ُنُ ُ،منهاُوهُ وبارش   ُال ُبن ُيعُ ب ُوقالوا: ُنقًدا يئُ س 

ُُ،ةُ 

ُمآجُ اُبقًُقَُُّحم  ُوالُعاجًَّلُ ُفهؤالءُالذينُحُ ُ!ونُ ظنل  ُماُيُ ُهمُوبيُ بين ُيل  ُ،ونُ هُ تُ ش 

ُلُ قُ ن وتُ  ُ /ب  ُُةُ بُ ذُ مُالعُ مآرّب  ُش ُذاًباُيفُاملُ عُ ُيفُالشباب  ُ.يب 

ــ  ِ  َ ــك   ب  بآ ــف   ت  ان   ه  َل    اب  ب   الشا
ــل   ا ه 

  

 

 

 

َ  ص  اًبا ف  ذ  ع     ** اًباذ  ع   يب  ش   ال  ف   ت  ا
(798) 

 

 

 

 

 

                                                 
ُليستُيفُالصل،ُواملثبتُماُيقتضيهُالسياق.ُُُ( أ)

 املعري/ طويل

 

 طويل

 

  (أ/744)ع  

 إيثار الشهوات

  [30]سبأ:   

ا حديثني   مقتب س 
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ُ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ 

ُنُ ُ،﴾ھ ھ ُفقال: ُص  ُميدانُ ُب  ُُهلم ُالس  ُُ،باق  ُكَّل  منهمُُوأعطى

ُيُ كُ رُ مُ  وًبا
ُلُ  ُعُ به،ُوج ُُيق  ُُغايةُ ُةُ اجلنَُّل  ُالس  ُبُ اسُث م،ُباق  ُذُ همُوبُ بين ُق  ُعُ اجل ُُل  ُل 

ُعندُ مُ  ُج ُُهُ مَّلئكتُ ُقامُ أوُ،هُ ن ُتُ بُ ن عل ُي 
ُُونُ تُ بُ ثُ يُ ُامليدانُ  ُالسَّ ُ ُابق  ُرُ وي  ُونُ ض 

ُ ُعلُاللَُُّاملسبوق   .حاق 

ُارُ ثف ُُ،يفُامليدانُ ُبةُ الغُ ُت  ُفُ وخ  ُُعلُأهلُ ُي  ُاجلمعُالسَّ ُمُ ُابق  ُ،نُاملسبوق 

ُانُ ُحتَّى ُجُ إذا ُفُ قُ ووُ ُ،بارُ ُالغُ ل  ُُت  ُُخيل  ُالس  ُدَُّومُ ُ،باق 
ُاخلَّلئُ ُت  هاُأعناقُ ُق 

نُونُ رُ ظُ ن يُ  ُُم  ُبُ س  نوُق  ُُم  ل  ص  ُليُ ينادُ ىُاملُ نادُ ُ-ُهُ بعدُ ُو  ُُنَُّمُ لُ عُ : ُعُ مُ اجل ُُأهل 

نُاليومُ  ُُم  ُ.ونُ قُ اب ُالسَّ

 :كانوا ف الدنيا فإذا هم َجال  

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ پ پ پ     پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ -

ُُ﴾ ٿ ٿ

 ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ﴿ -

 ڄ ڦ ڦ ڦ        ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ

ُ.﴾ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ

ُُحلبةُ ُوامُ حُ تُ قُ هلم:ُاُقيل ُالس  ُُإنامفُ!باق  ُهاُيومُ آخرُ ُ،معدودةُ ُهيُأنفاس 

ُالتَُّ ،ُويُ َّلق 
ننُشاءُمُ ُهُ بسبقُ ُاهل ُدُ عُ  ُ.هُ خلقُ ُم 

                                                 
ُ،ُواملثبتُماُيقتضيهُالسياق.«صل»يفُالصل:ُُ( أ)

 (.38)صكذاُيفُالصل،ُوانظرُُ( ب)

 السباق!

  [47]احلديد: 

  [41]انلور:  

  [743 – 740]آل عمران: 
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ُلُ الُج ُُ:وقيلُهلم ُن والُج ُُب  ُالرُ ُإالُب  يفُهذا
ُطاعُ نُاستُ فمُ ُ،(799)هانُ 

ُلُ منكمُاجل ُ ُنُ واجل ُُب  ُعُ فُ فليُ ُب  ُوليُ ُ،ل  تُ س 
ُلسَُّعلُاُنُ عُ  ُ!هُ ن كُ مُ بامُأُ ُبق 

وج ُ
ُعُ  هزاج ُُل  ُؤ  ُبالسَّ ُم ُالطَُُّبق  ُإىل ُُاعات  ُعندُ هُ قُ بُ س  ُإىلُُومُ دُ القُ ُم عليه

ُاجلنَّ ُُ،﴾ڭ ۇ ﴿،ُفقال:ُات  ُيفُالدنياُإىلُاخل ُُونُ قُ اب ُفالسَّ ُي  همُُات 

ُ ُُيفُاآلخرةُ ُونُ قُ اب ُالسَّ ُ.إىلُالدرجات 

ُوأُ  ُ خ  ُأنَُّهُ ب  نُم ُفُ ُأُ طَُّبُ ُم  ُرُ به ُيُ ُهُ لُ مُ وعُ ُهُ س  ُنُ ُعُ ّس  ُمل ُبه ُهُ ومالُ ُهُ بُ س 

هُ وولدُ 
(800)ُ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿،ُفقال:

ُ.﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ُ  ُكامُتُ  ُ﴾/ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې  ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس ُفُ فقال: ُدُ س 

ُ ُُالسموات  ُإهلانُ ُوالرض  ُفيهام ُكان ُفُ فكذلكُيُ ُلو ُُدُ س  ُلهُُالقلب  ُكان إذا

ُويُ ـههُ ـلُ ؤُ يُ ُمعبودانُ  ُُ،(801م)هادُ بُ عُ ام ُبقلب  ُُفكيف ل  ُك  ن ُم  ُوًُهفيه ُإلهُ ى

ُ.﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ     وئ ﴿ُ!معبودُ 

ُُكيفُيكونُ  ُُهذاُالعبدُ ُحال  إذاُس 
ُُعُ بُ تُ ليُ ُ:احلرش ُُيومُ ُداءُ الن ُعُ مُ  ُأحدُ ُكل 

نوُهُ فرأىُآهلتُ ُ.هُ دُ بُ عُ ماُكانُيُ  إىلُُاآلهلةُ ُمجلةُ ُمعُمعُاهلُسائرةًُُهُ دُ بُ عُ كانُيُ ُم 

ُتُ س ُوهوُالُيُ ُاجلحيمُ 
ُالتخلُ ُيعُ ط  ُ!عنهاُف 

ُوكامُأنَُّ ُُللعامل ُُهُالُصَّلح  ُُهُ إهلُ ُإالُبكونُ ُوالُبقاءُ ُوالسفلُ ُالعلوي  ُاحلق 

ُواحًدا ُُ،إهلًا ُُفَّلُصَّلح  ُُللقلب  ُللروح  ُُوال ُفَّلح  ُبأنُ ُوال ُاهلُ ُيكونُ ُإال

                                                 
ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ  ٻ:ُ﴿61ولعلهاُاشتبهتُبآيةُاجلاثية/«.ُأفرأيت»يفُالصل:ُُ( أ)

ُ﴾.پ

  (/ب744)ع  

 فساد القلب

  [44]األنبياء:   

  [04]الفرقان: 

  [41]سبأ: 

  [74]الواقعة:   

ا حديث  مقتب س 
 عمران بن حصني

ا حديث  مقتب س 
 أيب هريرة
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ـب هُ وُهُ ريدُ لذيُيُ اُهُ مطلوب ُُوغايةُ ُهُ وإهل ُُهُ هُمعبودُ وحدُ 
 
ُُيدُ رُ ويُ ُهُ لذات ُُي  واهُماُس 

ُوحدُ ُ،له ُووحدُ وهُ لُ أُ املُ ُهُ ووحدُ ُاملعبودُ ُهُ ووحدُ ُرادُ املُ ُهُ فيكون ُوَُّج ُرُ املُ ُهُ ،

ُخُ املُ  ُُمجيعُ ُهُ تُ حمبَُُّمُ دَُّقُ تُ فتُ ُ؛وف  ُاملحاب  ُُمجيعُ ُهُ فُ وُ ،ُوخ  ُمجيعُ ُهُ ؤُ ،ُورجااملخاوف 

ُالرَُّ
 
ُن ملُتُ ُ،ُفإنُ جاء ُرُ هُ وإالُقُ ُاهخُ س  ُرُ مُ وغُ ُات  ُُهلا،ُوأكثرُ ُمُ كُ وصارُاحل ُُات  ُاخللق 

ُ.واهلُاملستعانُ ُ!ذلكُبعكسُ 

ُ  فقال:ُُ،﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

 س   السليم   القلب  
  م  ل 

ُ:نِ 

ُُإرادةُ  -  .هُ نُمعرفت ُالُمُ ُ،الرش 

لُ  - ُمُ س 
ُُالتوحيدُ ُنُمعارضةُ مُ   .كُ بالرش  

ُبُ اخلُنُمعارضةُ ومُ  - ُبالش   .بهات 

ُُالمرُ ُنُمعارضةُ ومُ  - ُبالشَّ  .(802م)هوات 

ُعبوديةُ  ُُلغيُ ُفليسُفيه ُوالُش  ُعارُ تُ ُبهةُ اهل، ُهُ بُ خُض  ُوالُش  ُهوةُ ،

ُ.هُ أمرُ ُمُ زاحُ تُ 

ُ مُ فلامَّ
ل  ُمُ ُُس  ُُنُهذهُاآلفات  س 

ُمُ لُ 
ُمُ  ُحُ اهل،ُواستُ ُنُعذاب  ُاإلسَّلمُ ُاسمُ ُقَّ

ُلُ طُ املُ  ب ُرُ علُح ُُعُ مُ اهل،ُفلوُاجتُ ُجنودُ ُهُ تُ مُ ـلُ ا،ُوسق 
ُلكانُمنُبيُأقطارُ ُهُ  ها

ُملُيُ ُ،املنصورُ ُدُ يَُّؤُ هوُاملُ  َّ نُهُ ض  ُُم  ن،ُوهُ لُ ذُ خ  ُةُ بُ لُ عليهُالغُ ُعُ قُ ،ُوالُيُ هُ خالفُ ُالُم 

ُوالكُ  ُةُ ّس  
ُُنُهذهُالمورُ مُ ُهُ سَّلمت ُُمُ دُ نُعُ إالُمُ  ُأوُمُ ُ،الثَّلث  إالُوُ،هانُبعض 

ُ.فيهُللعدوُ ُعُ مُ طُ هاُالُمُ منُهُ فمعُسَّلمت ُ

                                                 
ُ،ُباملثناةُالتحتية،ُواملثبتُكامُيفُمصادرُالتخريج.«اخلي»يفُالصل:ُُُ)ب(ُُ( أ)

 القلب السليم

  [85-88]الشعراء:   
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 :نوعان   القلب   وسَّلِة  

ُهُ سَّلمتُ  -
رُ نُوُ مُ 

ُعارُ هذهُاملُ ُودُ  ُعليه.ُضات 

ُهُ وسَّلمتُ  -
ُدُ رُ هاُفيهُإذاُوُ يُ ث ُأُ نُتُ مُ  ُ.عليهُت 

ُ ُُوالُسبيل  َّلمُ إىلُالسَّ
ُال ُُةُ  ُُإاّلُوىل  ُبعدُالسَّ

ُفليُ ُ،الخرىَُّلمةُ  ُ ص  علُُب 

ُعارُ املُ  ُلُ قُ والُيُ ُ،ضات  ُُأنَُُّنَُّظُ والُيُ ُ،ق 
ُُهُ حانُ امت  ُيُ ،ُبلُقدُهُ بهُرادُ يُ ُّباُلرش  ّباُُئ 

ُُعظيمُ ُلمرُ  ُطُ وخ  ُوليُ جسيمُ ُب  ُُمُ لُ عُ ، ُوإنُ أهنَّ ُطَُّغُ ُا بُ يُفهيُكالزَُّالوادُ ُت 
ُدُ 

ُهُ ذُ يُ  ُمُ ُ-ُواليقيُ ُاإليامنُ ُ-ُهُ ونعيمُ ُهُ ىُماُفيهُحياتُ قُ بُ ويُ ُ،ءًُافج ُُب  تُ س 
اُيفُر ُقُ 

ُ ر ُويُ ُهُ عُ رُ بهُزُ ُىسقيُ ُالقلب 
ُيُبهُالنَّوُ  ُويُ ُاس   ُ./مهُ وعُ رُ بهُزُ ُونُ قُ س 

ُ  چ چ ڇ ڇ ڇڇ [چ چ]﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

ُبالصبُ ُ،﴾ڍ ڍ ڌ  ُتُ ُواليقيُ ُفقال: ُالُاإلمامةُ ُنال  ،ُنُ دييف

ُُىفُ ن تُ ُفبالصبُ  ُالشَّ ُوباليقيُ هوات  ُُعُ فُ دُ تُ ُ، ُالش  (803م)بهات 
ُفيُ  ،ُ ُقدوةًُُيُ ص 

،ُيُ يُ قُ إماًماُللمتَُّوُيُ للمؤمن ُ
ُقتدُ  ُهُ بصبُ ُاإلرادةُ ُيُأهل  ،ُهُ بيقين ُُمُ لُ العُ ُ،ُوأهل 

ُقُ هُ بيدُ ُاإلمامةُ ُلواءُ ف ُفإذا ،ُ ُُهُ دُ ص  ُُجيش  ُالشَّ ُقاهُ اتَُُّواءُ اللُ ُواقُ ليدُهوات 

ُ،ُوإذاُقُ بالصبُ  ُُهُ دُ ص  ُُجيش  ُالش   .باليقيُ ُهُ عُ فُ دُ ُبهات 

ُصفهذاُهوُال يق  ُالذيُيُ ُد  غُ تُ س 
نهُلُرُ فُ  ُُم  ُ،يفُالرضُ ُم نوُيفُالسموات 

ُالبحرُ ُاحليتانُ ُحتَّى ُُيف ُويُ ُ،والنعامُ ُالبُ ُودواب  ُعليهومَّلئكتُ ُُاهل صل  ُ،ه

                                                 
 فوقهاُكلمةُبيُالسطورُغيُواضحة،ُوالنصُبدوهناُمضطرب،ُوملُأوفقُلقراءتا.ُُُ( أ)

ُُكذاُضبطهاُيفُالصل.ُ( ب)

ُُ( ج) ُالنبياء/«وجعلناهم»يفُالصل: ُاشتبهتُبآية ُولعلها ،71ُ ٻ ٻ ٱ ٻ ﴿:

ُ.﴾ٻ پ پ  پ

ُُكذاُيفُالصل.ُ( د)

  (أ/744)ع  

بالصرب وايلقني تنال 
 اإلمامة يف ادلين

  [40]السجدة:   
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ُاخل ُُووفودُ  ُي  ُتُ ُواآلجلةُ ُالعاجلةُ ُات   ڌڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ُإليه،ُساق 

ُ.﴾ڌ  ڎ ڎ  ڈ

ُ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

قالُُ،﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ 

ُ ُقائل  ُانظُ له رُ ذُ كيفُأقامُعُ ُرُ :
ُُ؛اهمُيفُتناوهلُ  ُأُ ُحيث  ُ خ  ُزيَُّهمُأنَُّب  ُهلمن ه ُ،ها

ُ ُمُالُيُ وأهنَّ ُتُ س 
ُ!عنهاُالصبُ ُونُ يعُ ط 

ُُفقال: ُمُ هُ وفُ ُ!هُ نُكَّلمُ اهلُمُ ُهذاُمرادُ ُيكونُ ُ،ُوحاشاُهلُأنُ كَّلَّ
نُهذاُمُ 

ُدُ يُ ُهُ كَّلمُ  مُ لُ علُظُ ُل 
ُُةُ  نُقلب  عُ وبُ ُهُ مُ هُ فُ ُم 

ُُهُ دُ  ُ.والقرآنُ ُاإليامنُ ُعنُحقائق 

ُهُ تزهيدُ ُ:ِعنى اآلية   إنمو ُالشَّ ُهذه ُيف ُم ُاآليةُ ُاملذكورةُ ُهوات  ُ،يف

ُيفُأعين ُوتقليلُ  ُوحتقيُ هُ ها ُم، ُيفُنفوس  ُوتصغيُ هُ ها ُُم، ُوشأهن  ُأا، ُلوالُماُهنَّ ا

لُ  ُب ُأ  ُهُ تُ س 
نُهذهُالزُ مُ 

ُُهيُمتاعُ ُإناموُ،هلاُالتيُالُحقيقةُ ُينةُ  مُ ُقليل 
ُفارُ  عنُُق 

ُ ُزُ تُ ُث مُ،قريب  ُهُ ذُ هاُوتُ زينتُ ُول  ُفتُ ُ؛هاّبجتُ ُب  ُُيُ ص  ُُأقبح 
 
ُلُ قُ ن توُ،يشء ُلذَُُّب  اُات 

ُ ُ.غضةًُوبُاُكراهةًُآالًما،ُوشهوات 

ُيُ  ُهُ ن ثم ُخيُ ُمهض  ُهو ُما ُوأُ ُعل ُفُ منها ُض  ُعُ وأُ ُل  ُُ؛ل 
ُل  همُعُ طُ قُ ُيُ ئَّلَّ

ُيُ لوُ،هلمُعنهُيفُهذاُالذيُزينُ ُغبةُ الرَُّ
ُ.وهُعليهرُ ؤث 

 ُحمذوفاُدلُعليهُالسياق،ُوالتقدير:ُلصارُظاهرهاُقبيحا،ُأوُنحوه.ُأوُُ«لوال»إماُأنُيكونُجواب

 أنهُسقطُمنُالصل،ُواهلُأعلم.ُ

 هُمشكلمتعلقوُ،:ُجارُوجمرورعنه!ُ

                                                 
ُ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«ينهضم»يفُالصل:ُُ( أ)

، 47]احلديد:    
 [0اجلمعة: 

 حتقري الشهوات

  [70]آل عمران: 
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ُوأيًضاُفإنَُّ نُوملُيذكرُ ُلُالتزييُ عُ افُهُحذف  ُوزُ جُ ،ُفيُ نُ يَُّهوُالذيُزُ ُم 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿تعاىل:ُُهُ لقول ُُ؛هاُهلمُهوُالشيطانُ ن الذيُزيَُُّيكونُ ُأنُ 

ُ﴾ۈئ ېئ ُالقائل  ُوهو ،ُ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿:

رُ مُ ُرُ ثُ يفُأُ وُ،﴾ڑ ڑ 
ُوُ   »:ُي 

 د   ت  ث  ب ع 
ِ  اع  ا إ   س  ي  ل  و   ،نًايِ ب  ًيا و  /ل 

ن ِ 

ع   ،اهلداية يشء   ِ  و  غ  ِ   إبليس   ث  وب   ي  ل  إ   س  ي  ل  و   ،نًايِ ز  ًيا و
 ة  ل  َّل  ن الضا ِ   ه 

«ء  يش   
ُيُ ُ،(804) ُانوال ُالشيطانُ ُالتزييُ ُُنسبةُ يف  ُُهُ نسبتُ ُإىل ُرب  ُُإىل ُُكل 

 
ُيشء

ُهُفإنَُُّ؛هُ ومليكُ  ُُإليهُمنسوب  ۈ ٴۇ     ۆ ۈ ُ ﴿كامُقال:ُُ،ًرادُ ًقاُوقضاًءُوقُ لُ خ 

ُ.(805م)ومبارشةًُُفعًَّلُُوإىلُالشيطانُ ُ،﴾ۋ

ُ  ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ ژ ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ُڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ُۀ ۀ ہ ہ ہ

ُفقال:ُابتُ ُ،﴾ڭ ُوهاُشياطيُ ُ،نُ يُ بعدوَُُّيفُهذهُالدارُ ُاملؤمنُ ُهُ عبدُ ُُاهل ُل 

ُواجلنُ ُاإلنسُ  ُُدَُّفَّلبُ ، ُُلكل  ُُنبي  ُُولكل  ُُوارث  ُهذُ مُ ُنبي  ُ،ينُ العدوَُُّينُ ن

ُرُ فأُ  ُُبهُونُ عُ فُ دُ إىلُماُيُ ُهُ عبادُ ُدُ ش  هذُ ُرشَّ
ُ:عنهمُينُ العدوَُُّينُ 

  ُُُبدفعُ ُرُ مُ فأ ُيُ ُاإلنسُ ُعدوُ ُرش  ُفَّلُلتيُهيُأحسنُ باُهُ ئتُ سيُ ُعُ فُ دُ بأن ،

ُسيُ ُهُ لُ قاب ُيُ  ُيُ بمثلُ ُت هُ ئعل ُبل ُباإلحسانُ لُ قاب ُها، ُقها ُفإذا ُبُ ا، ُُل  َّ ُهُ عداوت ُُرش 

ُبُ لُ انقُ ُباإلحسانُ  إليكُُساءُ امُأُ هُكلَُّنَُّلُ؛محيمُ ُهُوَلٌُّفصارُكأنَُُّ؛صداقةًُُهُ عداوتُ ُت 

ُقاب ُورآكُتُ  ُهُ إساءتُ ُل 
ُهُ عداوت ُُكُنارُ إحسانُ ُأُ فإليهُطُ ُباإلحسانُ  ُجمبولةُ ُ،ُوالقلوب 

                                                 
ُ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«يذكره»يفُالصل:ُُ( أ)

ُ«.ومبلًغا»كذاُيفُالصل،ُويفُمصادرُالتخريج:ُُ( ب)

  (/ب133)ع  

 شياطني 
 اإلنس واجلن

  [45]احلجر: 
  [04]األنعام:   

  [ 748]األنعام:   
 

  [46-40]فصلت: 

 باطل
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ُعلُح ُ ُأُ مُ ُب  ُفكيفُم نُحسنُ ن ُقابُ ُإليها، ُُباإلحسانُ ُاإلساءةُ ُل  ُيفُعُ وس  ى

ُكُوأنتُيفُمُ مصلحت ُ َّ ُض 
فامُمُ ُ!؟هُ ت 

ُكُ لُ  ُُت  ُ.ذلكُبمثلُ ُالقلوب 

ُلُ وهذاُاخل ُ مُ ُق 
ُلُ  ُُك  ُ تُ ُالُ،الفاضلةُ ُالخَّلق  ُُصب  ُبارُ الكُ ُعليهُإالُالنفوس 

ُُ،العاليةُ ُمُ مُ واهلُ  ُإىلُصاحب ُُأسعُ ُوالناس  ُُهُ انقياًدا ُالسَّ يفُمُ ُلُ يُ من
ُ،هُ نحدرُ 

ُ ُهُ مُ ظُ عُ تُ ُوالقلوب 
 ُ ُ ُهُ بُ ـوحت  ُُهُ لُّوجت  ُوالنَُّ،هُ ابُ وت  نُعاداهُ ُأعداءُ ُاس  ُازدادُ ُوإنُ ُ،م 

ُ،إليهُاإلحسانُ ُبمثلُ ُطُ قُ ُالعدوُ ُرُ هُ فامُقُ ُ،لهُاسُ النَُُّانتصارُ ُدَُّاشتُ إليهُُهُ إحسانُ 

ُ ة ُاخل لَّ ُُهيولكنُهذه ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿كامُقالُاهلُتعاىل:

ُ.﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ُ ُهاُأنُ وبين ُُالعبدُ ُوبيُ  ُرُ ي  ُذُ اُويُ ّب  ُُوق  ُاُوتُ حَّلوت  ُ ص  ُُب  ُُهُ نفس  اُعلُمرارت 

ُ ُتلكُاملرارةُ ُوبعدُ ُ،قليًَّلُ ُأُ ُدُ جت  ُ.احلَّلوةُ ُدَُّش 

ةُ  ُمُ ُويفُهذهُاخل لَّ عُ ُوالفوائدُ ُنُاملصالح  ُ:دُ ماُالُي 

ُنُالغُ مُ ُهُ قلب ُُولوُملُيكنُفيهاُإالُسَّلمةُ  - ُُامرةُ وعُ ُ،واحلقدُ ُل  ُهُ أفكارُ ُبيت 

ُُبإيصالُ  ىُإىلُعدوُ والذُ ُالرش 
ُهُ  ،ُ ُهُ وقلبُ ُ،هُ بُ عُ تُ وأُ ُعيشُ ُدُ كُ نُ أُ ُهُ فعيش 

ُبجمرُ ظَُّلُ تُ يُ  ُُى ُاالنتقامُ /والتحّس  ُُالغضب  ُفاتُ ُ،عل ُحَّلوةُ ُهُ وقد
ُُسَّلمةُ  ُولذَُُّالقلب  ُ.هااُونعيمُ ت 

ُزاءُ اجل ُُولوُملُيكنُفيهاُأيًضاُإالُأنَُّ -
ُى،ُفكامُجازُ العملُ ُنُجنسُ مُ 

نُإساءةُ  ُبإحسان ُُساءُ أُ ُم  ُتُ ُهُ إليه ُمع ض  
ُُعزَُُّفاهل ُ،باإلساءةُ ُهُ رُ  ُوجلَّ

ُتُ الذيُالُيُ  َّ بإُرُ ض 
ُوُ أُ ُالعبدُ ُساءةُ  ُُُأنُ ىل   .إحساًناُهُ بإساءت ُُهُ ازيُ ي 

ُُُُحمذوف،ُوالتقدير:ُلوُملُيكنُفيهاُإالُكذاُوكذاُلكفى!«ُلو»جواب

ُُُُحمذوف،ُمثلُماُسبق.«ُلو»جواب

                                                 
 ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«أهي»يفُالصل:ُُ( أ)

  (أ/740)ع  

  [43]فصلت:   
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ُُالظفرُ ُحَّلوةُ ُ:وِنها - ُفإنَُّهُ وشيطان ُُهُ بنفس  ُل، ُفاتُ ـمَُّـه بعدوُ ُهُ ظفرُ ُهُ ا
ُهُ 

رُ ظُ  ُُاهل ُهُ فَّ ُيُ ُ،هُ يطان ُوشُهُ بنفس  ُاالنتقامُ عُ ط ُفلم ُيف ُنسبةُ ُ،هام ُبيُ ُوال
ُنُملُيُ ومُ ُ،ةُ تُ بُ لُ أُ ُينُ الظفرُ ُحَّلوةُ  ُدُ ص  ُرُ جُ فليُ ُق  ُ!ب 

 َُُّشيطانُ وأم ُيُ ُاجلنُ ُا مُ فَّل
ُفأُ ُاإلحسانُ ُنُ كُ  ُُعُ فُ بدُ ُرُ مُ إليه، رش  

ُهُ 
 .باهلُمنهُباالستعاذةُ 

نُ«سورةُالعراف»يفُُهُ رُ كُ هذاُماُذُ ُونظيُ  ُُعُ فُ دُ ُم   :ينُ الرشَّ

 ُ.باالستعاذةُ ُ:أحدمها -

ُبأُ ُ:والثاين - ُاجلاهلُ ُواإلعراضُ ُالعفوُ ُذُ خ  ُيُ عن ُأُ ؛ ُإذا ُفإنه منهمُماُُذُ خ 

ُ ُس  ل  ُعليهمُوملُيُ ُه  ُش  ُرُ عُ أُ ،ُوقَّ ُُىفُ اكتُ ُ-ُمهُ عنُجاهل ُُض  ُُ.همرشَّ

ُرُ فأُ  ُُعُ فُ دُ إىلُماُيُ ُهُ دُ ش  ُ.واإلنسُ ُاجلنُ ُعنهُرشَّ

ُالشيطانُ ـمَُّـول ُ ُاُكان دُ جم 
ُ فُ الُيُ ُالعبدُ ُاُيفُحماربةُ  ُأُ ويُ ُ،رت 

ُمُ ُيهُ ت  ُيُ ُنُحيث  ُيرُ دُ ال

ُأُ فيُ ُراهُ والُيُ  ُذُ خ 
مُ والُيُ ُ،هُ بُ منهُإذاُحارُ ُهُ رُ ذُ حُ 

ُهُ دفعُ ُنُ كُ 
ُرُ مُ أُ ُ-ُإليهُبإحسانُ 

ُهُ بدفعُ 
ُُأُ جُ اللَُُّ:وهيُ،باالستعاذةُ  نإىل ُهُ ناصيتُ ُم 

ُواللُ ُواالعتصامُ ُهُ بيدُ  ُ؛بهُياذُ به

كُ ليُ 
ُُهُ يُ فُ  هُ رشَّ

ُ.(806م)

ُ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

ُوُ ُ،﴾ڻ  ُفقال: ُاآليةُ ُمُاهل هُ فُ ص  ُيفُهذه ُُسبحانه ُالسامعُ ُأهلُ ُحالُ ُدُ بض 

ُ ُالشعري  كُ ،ُوأهنَّ ُـرواُبآيـمُإذاُذ  ُُات  ُ مُملُرّب  ُهُ ـقلوبُ ُرَُّت  ُعنُسـمُعليهاُص  ُامعُ ـام 

ُ﴿ُ:ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ   ڄ ڃ   ڃيفُقولهُتعاىل

ُ.[300العراف:ُ]﴾ُ  ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ

أهل السماع القرآين 
 وأهل السماع الشعري

  [14]الفرقان: 
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ُقُ حقائُ  مُ عُ ُ،منهاُمُ تكلُ املُ ُومرادُ ها
ُرؤيةُ  ُعن ُوأسارُ معان ُُياًنا ُيها ُعكس  ُها،

ُُالسامعُ ُأهلُ ُحالُ  ُ ُفإنَُُّ،الشعري  ُقلوّب 
 
ُُمُيفُغطاء ُالسامعُ ُعنُحقائق  ُُ،هذا

ُت ُفُ ن ملُتُ  ُمُ اك،ُوملُيُ هُ ومقاصدُ ُهُ رُ همُلسان مُوالُأعيُ قلوّب  ُُآذانُ ُح  ح 
ُ ُ ُمقلوّب 

ُتُ ُ،منهُتكلمُ املُ ُمرادُ  ُومل  
ُروح ُبارش  ُُ،هُ وّبجتُ ُهُ ها ُت  ُبُ ُيهُ معان ُُطُ ال ُومل ُةُ شاش 

ُ ُالقلوب  رُ ؛ ُق  ُفإذا ُُئ  ُرَُّعليهمُخ  ُ ُت  ُُهُ مُعلُآيات ُقلوّب  ُص  ياًناُمُ عُ ُيهُ ُعنُمعان ُام 
ُالسامعُ ُ،هُ عنُحقائقُ  ُجاء ُ ُفإذا ُحُ تُ انفُ ُمالذيُهوُمرشوّب  مُقلوّب  ُُآذانُ ُت 

ُالغطاءُ  ُأعيُ ُوزال ُإجَّلاًلُُ،همن ُعن ُله ُبُ أُ ُ،وهيبةًُُفقاموا ُُِص  
 
،ُيهُ ملعان ُُيشء

ُوأُ  ُُعُ مُ س 
 
ُوأُ هُ حلقائقُ ُيشء رمل/مُ هُ فُ ،

ُ ُ،يغن املُ ُادُ  ُمح  ُاستجَّلءُ لُ قد ُيهُ معان ُُهم

ُواستطابتُ ذاذُ لُ واست ُ ُها ُومبارشت  ُلقلوّب  ُها ج ُبوُ ُعُ ن مُعلُالقُ ا
ُ،مهُ مُوذوقُ هُ دُ 

ُفُ إذُطُ  ُ ّبمُوامتُ ُح  ُأل  ُهُ بهُبواطن ُت  ُ.مهُ علُظواهرُ ُم،ُففاض 

ُ ُليُ وباهلُإهنَّ ُم ُُونُ دُ هُ ش  ُذُ هُ علُأنفس  ُبام ُويُ ُ،ناهُ رُ كُ م ُعليهمُاهل ُدُ هُ ش  ُ،به

ُ!ىُباهلُشهيًدافُ ،ُوكُ هُ نُعبادُ مُ ُونُ واملؤمن ُهُ ومَّلئكتُ 

ُ  ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

ُُ،﴾چ ُ:(807م)ثَّلثةُ ُمُ عُ الن ُُفقال:ُأصول 

ُ ُاإليادُ ُنعمة. 

  ُاإلعدادُ ُونعمة. 

  ُاإلمدادُ ُونعمة. 

ُُُح ِ ُإذاُجذبتُعنانهُحتىُينتصبُرأسهُ::ُقالُاجلوهريي كا (.3/799ُ:ُالصحاح)ُأكمحتُالدابة 

بهُحتىُيتملكه.ُيبقىُأننيُملُأقفُوكأنُمقصودُاملصنفُهنا:ُأنُمرادُاملتكلمُملُيأخذُبعنانُقلقلت:ُ

ُ»علُفصاحةُالفعلُُ ح  ام  ُ«ُك  ح  م  ُوك  ح  م  ،ُوإنامُقالوا:ُأ ك  ل  ُُواهلُأعلم.ُ،علُوزنُف اع 

                                                 
ُ(.3/139...«ُ)وطريقُوِشوبُذوقُقومُلكل:ُ»كذاُيفُالصل،ُكقولهُيفُاالستقامةُُُ( أ)

  (/ب740)ع  

 أصول انلعم

  [44]اإلرساء: 
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ُواخل ُُمُ عُ فالن  ُي  ُ:عليهاُودائرةُ ُهلذهُالثَّلثةُ ُهاُتابعةُ كلُ ُات 

ُلُ ناوُ التيُتُ ُالياد   م بنعمة  ه  ل  م  فش   َُُّت  ،ُوالكافرُ ُواملؤمنُ ُ،رُ والفاجُ ُالب 

ـلَُّودُ 
ُوأنَُُّ،هُ ربوبيت ُُهمُّباُعلُتوحيدُ  ُُ،هغيُ ُهُالُخالق  ُُوالُربَّ ُ.واهُ س 

ُ العداد   صا بنعمة  خ   ث م ُحم  ُمنهم ُلقبولُ دَُّعُ أُ ُاال  ُُها ُالتيُهيُكامالت  ا

ُُغايةُ  ُبلُفاوُ ُ،همُيفُهذهُالنعمةُ بين ُساوُ وملُيُ ُ،هااُوفَّلحُ سعادت  بينهمُفيهاُُت 

ُُغايةُ  ُ:التفاوت 

ُُاالستعدادُ و - ُبهُرسلُ الذيُخ  ُعُ ملُيُ ُهُ صَّ
ُ.مهُ هُغيُ ط 

- ُ ُوالذيُخ  ُ.مهُ لغيُ ملُيكنُمنهمُُمُ زُ وَلُالعُ بهُأُ ُصَّ

- ُ ُوالذيُخ  ُعُ منهمُملُيُ ُيُ بهُاخلليلُ ُصَّ
ُهُلغيُ ط  ُ.اه 

- ُ ُوالذيُخ  ُحممَُُّصَّ به
ُمُ  ُوسلم ُصلُاهلُعليه ُبين ًُدا ُيُ هُ ن ُمل فيهُُهُ كُ رش  ُم

ُ.هُ غيُ 

يُ ُهُ عبادُ ُوسائرُ 
ُمرات ُُدُ عُ  ُمُ ب ُعل ُاالستعدادُ هم ُهذا ُُن ُحسب  ماُُعل

ُ.طاهمُمنهعُ أُ 

 :أيًضا قسمن   اَستعداد   أهل   ث م

ُفحُ ُ؛همدَُّمُ أُ ُث مهمُدَُّعُ أُ ُقسم   - ُص  ُل 
ُُنُالكاملُ هلمُمُ  ُ.هُ وإمدادُ ُهُ إعدادُ ُبحسب 

ملُيُ ُث مهمُدَُّعُ أُ ُوقسم   -
ُُ؛همدَُّمُ  ُففات  ُلتخلُ ُمُالكامل   .معنهُهُ إمدادُ ُف 

ُورُ بُ ُنُأرضُ للهُكمُمُ ف
ُوالُُوالُزرعُ ُوالثمرُ ُالزرعُ ُلنواعُ ُقابلةُ  فيها

ُيُ الغُ ُإمدادُ ُالنقطاعُ ُ؛ثمرُ 
ُُ،عنهاُث  ُفإذا ذُ ُهُ رأيتُ ُشئت 

ُفُ يُ كُ  ُهُ ا ُش  ُقويُ هُ اًم اُاًم

ُيشءُ ُهُ صبوًراُوليسُعندُ 
ُ.هُ دَُّمُ وماُأُ ُهُ دَُّعُ هُتعاىلُأُ لنَُُّ؛واإليامنُ ُمُ لُ نُالعُ مُ 
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ُتُ  ُلُ مَُّأُ وإذا ُُت  ُُأصحاب  ُُالنبي  ُرُ ُهُ مبعث ُُصلُاهلُعليهُوسلمُقبل  ماُُأيت 

زَُّالُكالرضُ ُ،والقبولُ ُاالستعدادُ ُنُكاملُ مُ ُمفيه
يَُّكُ 
ُُلنواعُ ُالقابلةُ ُةُ  ُالنبات 

ُ ُُ؛فيهاُولكنُالُنبات  ُيُ بالغُ ُدَُّاُملُت  ُلهنَّ
صلُاهلُُهُ تعاىلُبرسول ُُهاُاهل دَُّمُ فأُ ُ،ث 

ُزُ نُ عليهُوسلمُوماُأُ  ُعليهُمُ ُل  ُ ُتهبفرشُواحلكمةُ ُنُالكتاب  ُطُ عُ أُ /مقلوّب  ُش 

ُماُكانُ  ُزَُّتُ هُ فاُ؛إليهُت  ُبُ ورُ ُت  ُتُ بُ نُ وأُ ُت  ُت 
ُمُ  ُُنُكل  ُُزوج  ُ.ّبيج 

  :إىل الياد   ع  ج  ر  ت   وهذه الثَّلثة  

ُُ:اإلعدادُ ُفإنَُّ - ُُهُ دُ ج ُوُ أُ ُوقبولُ ُبصفةُ ُتصيص   ُ.يفُاملحل 

ادَُّملُفإنهُإيادُ ُ،كذلكُواإلمدادُ  -
 ُ.هُ كامل ُُةُ 

ُُعُ ج ُفرُ  ُنعمةُ ُالكل  ُلُ،اإليادُ ُإىل ُكانُ ـمَُّـلكن ُا ُأصًَّلُُت  وهاُُتلك

ُوأُ ُ،ةُ عامَُُّاإليادُ ُونعمةُ ُ،عليهاُفرعانُ  ُخ  ُنعمةُ ُص  ُوأُ ُ،اإلعدادُ ُمنها ُخ  ُص 

ُنعمةُ  ُصارُ ُ-ُاإلمدادُ ُمنها ُرُ وعُ ُ،ثَّلثةًُُت  ُهُ تُ وحمبَُُّهُ ورمحتُ ُهُ حلمُ ُف 

ُبالنعمةُ ُالشاملةُ ُةُ العامَُُّهُ ربوبيتُ ُفتركامُعُ ُ،يُ يُ الخرُيُ بالنعمتُ ُهُ وكراهتُ 

ُال ُ ُ.وىل 

ُالُتُ ُالياد   فنعمة   ُُنال 
 
ُمُ ُبيشء ُ.نُالكسب 

                                                 

 كأهناُهكذاُيفُالصل،ُواهلُأعلم.ُ( أ)

كذاُيفُالصل،ُأي:ُنعمةُاإليادُواإلعدادُواإلمداد.ُواجلادةُأنُيقول:ُوهذانُاالثنان...،ُكامُُ( ب)

ُعليها لكن»سيقولُقريبا:ُ ُتلكُأصًَّلُوهاُفرعان  ـاُكان ت  ُ«.لـمَّ

ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.ُ،«وعرفت»يفُالصل:ُُ( ج)

ُيفُالصل.ُكذاُضبطهاُ( د)

 (أ/743ع )
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ِا  ُغيُ فأصلُ ُالعداد   ا نعمة  وأ ُُها ُكاملُ مَُّأوُ،مكتسب  ُفقـا ُ ُدها ُي  ُص  ُل 

ُ ُذُ إذاُبُ ُالعبدُ ُفإنَُُّ:بالكسب  ُُهُ تُ قوَُُّل  فيامُس 
ذلكُلقوَُُّهُ دَُّعُ أُ ُهُ لُ ئُ 

وكذلكُُ،أخرىُةُ 

ُذُ إذاُبُ  ُذُ وكذلكُإذاُبُ ُ،آخرُ ُمُ لُ عُ ُلقبولُ ُهُ لُ ذُ هُبُ أعدَُُّهُ مُ لُ عُ ُل  َُُّل 
ُةُ وقوَُُّهُ وعزيمتُ ُهُ تُ ه 

ب هُ فيامُُهُ إرادت ُ
ـ 
َُُّذلكُلقبولُ ُهُ دَُّعُ أُ ُاللِهُي 

ُُ،أخرىُوإرادةُ ُوعزيمةُ ُةُ ه  ُوهكذاُكل 

ُ
 
ُهُيُ هل،ُفإنَُُّهُ ذلُ بُ يُ ُيشء تُ س 

ُذُ ببُ ُدُ عُ 
ُ.منهُوماُهوُخيُ ُهُ نظيُ ُلقبولُ ُهُ ل 

ِا   :فنوعان   الِداد   ا نعمة  وأ

ُُنوعُ  -  .منهاُموهبيٌّ

ُُونوعُ  - ُ.كسبيٌّ

ُماُح ُُ:فالكسبي   ُص  ـمُ ـل ُُبذل هُ عنُُل 
ئُ  ُاُس  اُأُ ـمُ ـل ُُهُ وفعلُ ُ،منهُل 

ُ.منهُيدُ رُ 

ُماُكانُمُ ُ:والوهبي  
 
ُُبغيُ ُنُالعطاء ُ.سبب 

ُكلُ  ُنُ هذا ُإذا ُُرُ ظ ُه ُالسباب  ُأُ مُ كُ واحلُ ُإىل ُفإذا ،ُ ُبُ ض   ُُت  ُص  ًحاُفُ عنها

ُرُ ظُ ونُ  ُسبُ إىلُاملُ ُت  ُُوصدورُ ُ،الولُ ُب 
 
ُوإياُ،عنهُالشياء ُهُ وإرادت ُُهُ مشيئت ُُب 

التامُ 
ُيُ ُ-ُهلاُةُ  ُالتقسيمُ وُ طُ فهناك ُُى ُويُ ُوالتفصيل  ُمُ كلُ ُالمرُ ُيُ ص  ُاهلُه ن

ُلُ اخل ُُفمنهُابتداءُ ُ،هُهلهُكلَُّكامُأنَُُّ،تعاىل ُ.المورُ ُعُ ج ُرُ وإليهُتُ ُ،ق 

ُ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

ُ ُ،﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ُعُ فقال:ُمج  ُُهذهُاآليةُ ُت  ُنُ ديالُمنازل 

ُ ُجزُ وُ هاُبأُ كلُ ُاإلسَّلمُ ُومقامات 
ُذُ عُ وأُ ُعبارةُ  ُب 

ُُ:نمُ ُللعبدُ ُدَُّهُالبُ فإنَُُّ:لفظُ 

ُتُ مُ يُ ُأمرُ  -
ُُ.هُ لُ ث 

                                                 
ُ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«أعد»يفُالصل:ُُ( أ)

منازل ادلين 
 ومقامات اإلسالم

  [43]املائدة: 
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ُُومرادُ  - ُُ.هُ دُ بُ عُ ويُ ُهُ هُ ـلَُّأُ تُ يُ ُحمبوب 

ُُوعدوُ  - ُ.هُ بُ ارُ ي 

ُُوإنُ  ُُشئت  ُُدَُّالبُ ُ:قلت  ُ:نمُ ُنفسُ ُلكل 

ُح ُُحركةُ  -  ُ.ب 

 ُ.ضُ غُ بُ ُوحركةُ  -

ُن يُ  - ُُ:عنهامُأُ ش   .ومعاداةُ ُومواالةُ ُ،وتركُ ُفعل 

   ُأنُ ُر  ِ  فأ ُوتعاىل ُُحركةُ ُتكونُ ُسبحانه ُابتغاءُ كلُ ُالقلب  ُوهي ُله، ُها

ُغاءُ ابتُإليه،ُفإنَُُّالوسيلةُ 
ُ/الوسيلةُ  ُر ُالقُ ُهوُطلب  ُ.ةًُوعبوديَُُّةًُبَُّمنهُحم  ُُب 

   عُ بُ تُ ماُيُ ُيكونُ ُأنُ ُر  ِ  وأ
ُ،بهُرُ مُ ماُأُ ُبفعلُ ُ:واهُ قُ هوُتُ ُوالرتكُ ُنُالفعلُ هاُمُ 

رُ وتُ 
مُ ماُح ُُكُ  ُ.هُ رَّ

   هُ يفُسبيلُ ُ-ُواملعاداةُ ُاملواالةُ ُهُ الذيُأصلُ ُ-ُاجلهادُ ُيكونُ ُأنُ ُر  ِ  وأ.ُُ

ُُ:ه هللكل   ن  دييكون ال وهبذه الثَّلث  

 .ىُإليهُالوسيلةُ غُ تُ بُ الذيُيُ ُهوُاملعبودُ ُهُ وحدُ ُفيكونُ  -

ُُويكونُ  -  .هُ وهنيُ ُهُ موافًقاُلمرُ ُوالرتكُ ُالفعل 

 .لهُوفيهُواملعاداةُ ُاملواالةُ ُكونُ تو -

                                                 
ُ(.6/12،ُواملثبتُكامُيفُمدارجُالسالكيُ)«القربة»يفُالصل:ُُ( أ)

 /ب(743ع )
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َ  ِ   جاة  النا  ل  ص  ت    واه  ق  فبت    ب  ر  ق  وال ه  كراِت   نال  ت   الوسيلة   ، وبابتغاء  ن النا

 .واهلل الستعان   ،ّل  الع   إىل الدَجات   ع  ف  ر  ي   ه  ف سبيل   وبالهاد  ِنه، 

ُ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

ُالُ،﴾ڦ ڦ  ُأمانةُ كلُ ُنُ ديفقال: ُفالخيانةُ ُهُ كلُ ُنُ ديالُمُ دُ وعُ ُ،ه ُنُ دي،

ُ ُُنُ ديالُمُ دُ ها،ُوعُ وحقيقت ُُالمانةُ ُلفظةُ ُحتت  ُ.هاوحقيقت ُُاخليانةُ ُلفظةُ ُحتت 

 : أقسام   ثَّلثة   واليانة  

ُ ُاهلُخيانة. 

ُ ُوكتابهُ ُورسوله. 

ُ ُُُوخيانة ُ.هُ قُ لُ خ 

ُهُ رسولُ ُعُ ط ُنُملُيُ ،ُومُ هُ اهلُفقدُخانُ ُهُوبيُ التيُبين ُُالمانةُ ُنُملُيؤدُ فمُ 

ُأُ  ُويُ ُرُ مُ فيام ُأُ ُهُ قُ دُ ص  ُفيام ُ خ  ُومُ هُ فقدُخانُ ُب  ُيُ ، ُأُ نُمل ُُاسُ إىلُالنَُّت  ُي  ُما ُأنُ ُب 

ُ.مإليهُفقدُخاهن  ُُوهُ تُ أُ يُ 

ُ ُنوعانُ ُ،ُوهذهُاخليانةُ هُ اهلُتعاىلُيفُتوحيدُ ُخيانةُ ُ:اخليانةُ ُوأعظم:ُ

 .واالعتقادُ ُاملعرفةُ ُيفُتوحيدُ ُخيانةُ  -

واملحبَُُّاإلرادةُ ُيفُتوحيدُ ُخيانةُ و -
ُ.ةُ 

   نوعانُ ُأيًضا العرفة   ف توحيد   واليانة:ُ

ن يُ ُنُ أ:ُأحدمها -
ُفُ  ُماُوُ ُعنهُي  ُص  ُُف  ُهُ بهُنفس 

ُ ُهُ نُكامل ُمُ  ُتُ الذيُي  ُص 

ُماُوُ ُدُ حُ جُ فيُ ُ،به ُص  ُُف  ُووُ ُهُ بهُنفس  ُ هُ بهُرسولُ ُهُ فُ ص  ُعُ ،ُوي  ذلكُُل 

                                                 
ُ،ُوهوُلغةُيفُجزمُاملضارع،ُإالُأنُماُأثبتناهُأقربُإىلُأسلوبُاملصنف.«يؤدي»يفُالصل:ُُ( أ)

 اخليانة!

  [41]األنفال:   
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 ُ ُجت 
ُوتُ س  ُياًم ُي  ُب ُش  ُيًها ُأُ ُهُ نفيُ ُب  ُفام مُ ظُ عُ عنه،

ُمُ  ُعنُها إىلُُدُ مخيانة

ُ ُُهُ جَّلل ُُصفات  ُهاُتُ لُ عُ فجُ ُهُ امل ُكُونعوت  ُ!منهاُهُ لُ طَُّعُ ُث مُ،يًهاب ُش 

ُيُ ُأنُ ُ:والثاين - ُهُ بُ ش  ُُهاُبصفات  ُ.أيًضاُفهذاُخائنُ ُ،هُ قُ لُ خ 

ُُاهل ُهُ لُ زُ فعُ ُ،اهلُ ُوكَّلهاُقدُخان ُهُ دُ هُ عُ ُفإنَُُّ؛المانةُ ُعنُمنصب 
ُبالمانةُ 

ُالُيُ  ُـمَُّـلُهُ خليلُ ُوقدُقالُاهلُتعاىلُإلبراهيمُ ُهُظامل ُفإنَُُّ،خائنًاُنال  ُ ُأنُ ُهُ لُ أُ اُس  ُعُ ي  ُل 

ُيَُّنُذرمُ 
ُالُيُ ُ:أيُ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿:ُةًُأئمَُُّهُ ت  هُ عُ ُنال 

ُ؛ظامًلاُيُبالمانةُ دُ 

ُةُ بُ تُ ر ُمُ ُفإنَُّ
ُكُ رُ دُ الُتُ ُالمانةُ 

 !إماًماُاخلائنُ ُفكيفُيكونُ ُ،إالُبالمانةُ 

  ِا ُ ُفأنُ  :ة  والحبا  الَادة   ف توحيد   ا اليانة  وأ ُعُ ي  ـب هُ اُدُ هُن ُهُوبين بين ُُل 
 
ُي 

ُكامُي  ُ ُُوهُ ج ُرُ ويُ ُ،اهل ُب  ُويُ ُهُ افُ وي 
ُقُ ويُ ُهُ يعُ ط 

ُدُ عُ بُ ويُ /هُ ضات ُرُ مُ ُدُ ص 
ُهُ نُسخط ُمُ 

ُُاهل ُيعُ ط ُكامُيُ  ُقُ ويُ ُوهُ ج ُرُ ويُ ُهُ افُ وي 
ُدُ عُ بُ ويُ ُهُ ضات ُرُ مُ ُدُ ص 

فكيفُإذاُُ،هُ نُسخط ُمُ 

ُ ُاملخلوق  ُذلكُآثُ ُكان ُهُ عندُ ُرُ يف
ُمُ  ُحال  ُهو ُكام ُاهل ُلُ اخل ُُأكثرُ ُن ىُفُ وكُ ُ!ق 

ُُباإلنسانُ   !هُ حسيًباُعلُنفس 

ُُأنُ ُالتوحيدُ ُنُخيانةُ بلُإذاُكانُمُ  ُُيقول  ُُماُشاءُاهل ُ:ملخلوق  ُئُ وش  ،ُت 

ُ ُيقول  ُِ:أو
ه
ُُ،كوحيات ُُ،والل ُيقول  ُإنَُّأو ُمُ : ُأو ُوبك، ُباهل ُكُ تَُّا ُاهلُُل  عل

ُمُ  ُهذا ُأو ُومُ وعليك، ُاهل ُبخيانةُ ُ-ُنكن نُفكيف ُقلب ُُم  هاُكلُ ُهُ قوى

ُمُ  ُيفُرضاُقةُ رُ غُ تُ س 
 
ُُء عُ والبُ ُاملخلوق 

ُوليستُمنزلةُ هُ نُسخط ُمُ ُدُ  نُاهلُمُ ُ،

ُ!ّبذهُاملنزلةُ ُهُ قلب ُ

                                                 

ُ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب«يقوله»يفُالصل:ُُ( أ)

ُكذاُيفُالصل،ُولهُوجه.ُ( ب)

 (أ/746ع )

  [740]ابلقرة: 
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ُ ُُ!نُهذهمُ ُأكبُ ُخيانةُ ُفأي  ُ ُكيدُ ُوأي  ي 
ُُ!هلذاُاخلائنُ ُيُاهل دُ  ُعملُ ُوأي 

ُيُ  ص 
ُلُ  ُ ُواهل ُ!لهُح  الُي 

ُ،ُوالُيُ يُ اخلائن ُُيُكيدُ دُ  ص 
ُلُ  ُُح  ُ.ينُ املفسدُ ُعمل 

ُاخليانُبعدُ ُث م ُ ُ،هُ وهنيُ ُهُ يفُأمرُ ُهُ تُ خيانُةُ هذه ُجت  ُما ُعُ مُ تُ وكثًيا
يفُُاخليانتانُ 

 .الرجلُ 

  ِا ُفأصلُ ُسول  الرا  ا خيانة  وأ ُ:هُ أمرُ ُوعصيانُ ُهُ خبُ ُهاُتكذيب 

 نف ُمَُُّدَُّرُ ُم  ُأُ شيًئا ُا ُ خ  ُب 
ُُأنَُُّهُ بهُلزعمُ  ُُالعقل  ُُهُ عارض  أوُُأوُالذوق 

ُوُ دُ ج ُالوُ  ُأو ُُهُ أخبارُ ُنُ زُ ،
 
الرُ ُبآراء

ُخُ وبُجالُ  ُتُ ن املُ ُياالت  إىلُُيُ ب ُس 

ُالتصوُ  ُ!خيانةُ ُأعظمُ ُهُ فقدُخانُ ُ-ُف 

 نو ُُعارضُ ملُ ُهُ أمرُ ُدَُّرُ ُِ  ُطُ ُ،هوةُ ش  ُلُ أو ُمالُ ُأوُحتصيلُ ُ،رياسةُ ُب 

ُ.هُ فقدُخانُ ُ-ُودنيا

 نو  ُِ ُ ُي  ُُهُ مُ كُ مل ُُيفُكل  ُرُ ويُ ُ،وجليلُ ُدقيق  ُانقياًداُقادُ ن ُويُ ض  ُ،له

ُويُ  ُ.هُ فقدُخانُ ُ-ُلهُتسلياًمُُمُ لُ س 

 نو مُ قُ ُِ  ُ.هُ فقدُخانُ ُعارضُ التَُُّعندُ ُهُ علُأمرُ ُهُ غيُ ُأمرُ ُدَّ

ع     ني  الائن   كثرة   م  ل  وهبذا ي 
 !اَلِناء   ة  لا وق 

  ِا ُُ:فنوعانُ ُاس  النا  التي بني   اَلِانات   ا خيانة  وأ

 :عنهُنصيحةًُُمُ تُ كُ يُ ُأنُ ُأحدمها.ُُ

 اعيُ ُأنُ ُ:والثاين
ُهُ لُ مُ 

ُبالغُ  ُح ُُهُ بُ ذُ كُ فتُ ُ:ش  ُوتُ هُ تُ ثُ دَُّإذا إذاُُهُ بُ ذُ كُ ،

ُ ُقُ دُ ص  ُوتُ ك  ُعاهُ ُرُ دُ غُ ، ُإذا ُ ُ،هُ تُ دُ به ُُهُ ونُ وت  ُن مُ ئتُ اإذا ُهُ عُ ن وت  ُُ،ك 
نُمُ 

بُ ُهُ حقُ 
ُهُمُ بامُليسُلكُعندُ ُهُ تطالبُ وُ،لكالذيُق  ُ.نُاحلق 
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  ِ ُرُ هُ ظُ يُ ُأنُ ُ:ه  ق  ل  اهلل وخ   ن خيانة  و
والزُ ُواخلشوعُ ُنُ دينُالمُ 

ُلعُ واُهدُ  ُفاف 

ُُوالورعُ  ُيُ ُخَّلف  ُبُ ما
ُبُ ذلكُويُ ُرُ هُ ظُ فيُ ُ؛نُ ط 

ُيُ هُ خَّلفُ ُنُ ط  ُتُ ،ُفهذا ُاخليانةُ ُنُ مَُّض 

ُُهُ قُ لُ وخل ُُهُ هلُولرسول ُ ُ:هُ ولنفس 

ِا  - ُُرُ هُ ظُ هُأُ فإنَُُّ:اهلل ا خيانة  وأ العبوديَُُّإخَّلص 
ُُنُ طُ بُ وأُ ُ،لهُةُ  ُ.ذلكُخَّلف 

ِا  - ُ.هاخَّلفُ ُنُ طُ بُ وأُ ُ،هُ ومتابعتُ ُهُ طاعتُ ُرُ هُ ظُ هُأُ فإنَُُّ:سول  الرا  ا خيانة  وأ

ِا  - ُ ُهُ ونُ بُ هلمُماُي  ُُرُ هُ ظُ هُأُ فإنَُُّ:اس  للنا  ه  ا خيانت  وأ ُهُ ونُ مُ رُ كُ عليهُويُ ُهُ ونُ دُ مُ وي 
ُعُ هُ خَّلفُ ُنُ طُ بُ وأُ ُ،عليهُهُ ونُ بُ رُ قُ ويُ ُهُ لجلُ  ُولو ُأُ /وامُ لُ ، ُما ُهُ ن طُ بُ منه

بُ ن وهُبامُيُ لُ لعامُ 
ُعامُ يُ ُأنُ يُغُ  ُ.هلمُهُ تُ خيانُفهذاُ،بهُل 

ِا  - ُخُ فبُ ُ:ه  لنفس   ه  ا خيانت  وأ ُح ُس  ُوظُ ظَُّها ُووُ مُ لُ ها ُها ُأُ ُاهعُ ض  ىُدُ رُ يف

ُُاملواضعُ  ُوأخ  ُس  ُُها،ُوهيُأخس  ُمنزلةُ ُنتوهلذاُكاُ؛بنيُآدمُ ُمراتب 

ُُهؤالءُعندُ  ُ.ارُ نُالنَّمُ ُالسفلُ ُركُ يفُالدَُُّيُ سافلُ ُاهلُتعاىلُأسفل 

 ،خيانة   ه  لا ك   صيان  والع   سوق  والف   فاق  والنِ  فر  والك   ك  الِش   أنا ُ:والقصود  

ا  واليمن   والسَّلم   والتوحيد  
ۋ ﴿،ُقالُاهلُتعاىل:ُه أِانة  ى كلا قو  والتا  والب 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ُەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ُ،﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ

ُفقُ  ُ هُ مُ سَّ قسمُ ُالمانةُ ُلُ مُيفُمح 
ُ:يُ 

- ُ ُالذينُيُ ُ،خليانةُ اُأهل  تُ س 
ُُونُ قُ حُ  ُ.العذاب 

- ُ ُُ،المانةُ ُوأهل  ُ.الذينُهلمُالثواب 

                                                 
ُ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب،ُوقياساُعلُمثيَّلتاُيفُمؤلفاتُاملصنف.«كان»يفُالصل:ُُ( أ)

 /ب(746ع )

 املقصود!

  [14-14]األحزاب:   
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  ُالتوبةُ ُ:المانةُ ُأهلُ ُوغاية. 

  ُُالن ُ:اخليانةُ ُأهلُ ُوغاية ُُفاق  ُ.كُ والرش  

ُ  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

ُٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پُۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ُ،﴾ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ُهاتانُ  ُُنُ وزُ يُ ُميزانُ ُأعظمُ ُاآليتانُ ُفقال: ُأهل  ُُبه ُأهلُ مُ ُاحلق  ُ،الباطلُ ُن

ُُ.هؤالءُوأعوانُ ُهؤالءُوأعوانُ  مَُّال ُُوصَّلح 
ُُبلُةُ  ُصَّلح 

ُالعملُ ُيفُالوجودُ 

ُوفسادُ ُها،ب ُبموجُ 
ُالوجودُ 
ُلُ تأمَُُّفلوُهام،وتعطيلُ ُهامخمالفت ُُنمُ  ُُت  ُُكلَّ ُيفُصَّلح 

ُهُ لرأيتُ ُالعامل ُ
ُلُ تأمَُُّولوُ،يُ اآليتُ ُيُ هاتُ ُمُ كُ ح ُُإقامةُ ُنمُ  ُُت  ُُكلَّ ُهُ لرأيتُ ُالعامل ُُيفُرش 

كُ ح ُُتعطيلُ ُنمُ 
ُ.هاممُ 

طُ يُ ُومل
ُلُ  ُ ُأنُ ُهُ لرسول ُُتعاىلُاللِهُق  ُبيُ ُمُ كُ ي 

ُ،اللُأراهُبامُولكنُهو،ُرآهُبامُهُ عبادُ 

ُُوهوُهذا ُاهإيَُُّاهلُهُ لَُّح ُأُ ُالذيُباملحل 
النبوَُُّنمُ 

والرُ ُةُ 
احج ُورُ ُسالةُ 

ُعلُهُ عقلُ ُنُ 

ُبيُ ُمُ كُ ح ُُنبمُ ُفكيفُم،هُ معارف ُُعلُهُ ومعرفت ُُهمكلُ ُيُ العامل ُُعقولُ 
ُبامُاهلُعبادُ 

ُهُ مُ دَُّقُ ُنبمُ ُفكيفُ!منهُمُ لُ عُ وأُ ُهفوقُ ُهوُنمُ ُرأيُعلُهُ مُ دَُّوقُ ُهُ دُ لَُّقُ ُنمُ ُأوُهوُرآه

ُُنصوصُ ُعل ُُرآهُأوُرآهُبامُىلتعاُاهلُعلُمُ كُ ح ُُنبمُ ُفكيفُ!الوحي  ُ،الرجال 

مُ وقُ  ُُعلُ:يُ الواجبُ ُعلُذلكُدَّ ُ!هُ رسول ُُةُ وسنَُّ،/اهلُكتاب 

ُُيكونُ ُوماذاُ ُدُ يُ ُبيُ ُغًداُهذاُجواب  ُُهلُ:قيلُإذاُاهلُي  ُمُ كُ ح  ُاهلُعلُت 

ُوبيُ 
ُليُ ُفواهلُ؟وفَّلنُ ُفَّلنُ ُرآهُبامُأوُ،هُ رسولُ وُاهل ُىرُ أُ ُبامُهُ عبادُ  ُعنُنَُّلُ أُ س 

ُهذه
ُُنَُّبُ طالُ وليُ ُ،املسألةُ  ُ!ويعلمُوسيدُ،باجلواب 

                                                 
 .واملثبتُماُيقتضيهُالسياقليستُيفُالصل،ُُُ( أ)

ُُالواوبواوُعطف،ُولهُوجه،ُولوالُُيفُالصلُُُكذاُ( ب) ُ.لنصبت 

 (أ/741ع )

 مزيان أهل احلق

  [741-743]النساء:   
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ُكَُّوُ تُ ُنمُ ُظنُ ُوما ُاوخُ،يُ للخائن ُُل  ُُعلُعنهمُعُ فُ اودُ،هلمُمُ ص  ُاختَّلف 

ُُ؟!اخليانةُ ُيفُمطبقات  ُ

ُ ُونُ ًَُّلُباط ُُرُ رَُّقُ ُم نُفكل  ُوذُ ُ،عنهُعُ فُ اودُ،هُ ِص   ُعنُبَّ
ُُيفُهُ أهلُ  ُدقيق 

ُُ،يُ للخائن ُُخصيمُ ُفهوُ-ُوجليلُ  ي 
ُادُ  ُ ُالذينُعنُل  ُُونُ تانُ ي  ُسواءُ ُ،همأنفس 

نفُ،مالُ ُأوُواليةُ ُأوُمُ لُ عُ ُيفُذلكُكان ُخصيمُ ُفهوُكانُنمُ ُكائنًاُخائنًاُأعانُم 

ُ.يُ للخائن ُ

ُلُ تأمَُُّوإذا ُُت  ُُالعامل ُُأحوال  ُ،يُ للخائن ُُووكَّلءُ ُيُ خائن ُُهُ أهلُ ُرأيت 

ُيُ اخلائن ُُعنُيُ وجمادل ُ
ُمقهورُ ُفهوُكذلكُفيهمُيكنُملُنومُ ُ،عنهمُيُ خماصمُ 

ُأُ ُكانُاموكلَُُّ،بهُعاونيُ ُوالُهُ ونُ بُ رُ قُ يُ ُالُعنهم،ُدُ عُ بُ مُ ُ،همبين  ُهلُخيانةًُُدَُّش 

ُُهُ ولدين ُُهُ ولرسول ُ ُُكانُهُ ولنفس  تَُّيُ ُفَّلُ،همعندُ ُىوأحظُ ُإليهمُأقرب 
ُفُ  ُهمعندُ ُق 

ُُأوُخائنُ ُإال ُُأوُلخائنُ لُوكيل  ُ.عنهُخماصمُ ُاخلائنُ ُعنُجمادل 

ُر ُقُ وأُ  ُوسيلةُ ُإليهمُالوسائلُ ُب 
ُوسيلةُ ُعنهمُهاوأبعدُ ُ،اخليانةُ 

ُلنَُُّ؛المانةُ 

ُرُ اصُقدُبينهمُاخليانةُ  ُالنَُُّعليهُاـمُ ـل ُُوخمالفةًُُبدعةًُُوالمانةُ ُ،المانةُ ُهيُت  ُ!اس 

ُُولو ُُدُ رَُّج  مُ يُ ُوالُ،وهُ ذُ بُ اونُوهُ دُ العُالمانةُ ُهلمُرجل 
ُُأنُ ُهُ نُ كُ  ُُإنُ ُبينهمُيعيش 

ُيُ ُمل ُش  ُبنوعُ ُهُ أمانتُ ُب 
ُ ُ،اخليانةُ ُنمُ  ُوي  ُُهلمُنُ س  ُدُ مُ ويُ ُ،مخيانات  ُ!همعندُ ُاخلونةُ ُح 

  ت  واع  
ُأعظمُ ُأنَُُّوهوُ:بمثال   هذا ب 

ُ:هُ رسول ُُومتابعةُ ُتعاىلُاهلُتوحيدُ ُالمانةُ 

 ُُهلمُدُ رَُّج ُُفلو ُها،حقَُُّةُ والعبوديَُُّهاحقَُُّةُ الربوبيَُُّىطُ عُ وأُ ُالتوحيدُ ُرجل 

ـعُ يُ ُومل
ُُطُ  ُـاخلالُبةُ ـمرتُاملخلوق  ُُمرتبةُ ُالعبدُ ُوالُ،ق  ُلن ُ-ُالرب   صُ قُ ن تُ ُإىلُوهُ بُ س 

ُُُُُ  ُوهوُذلكمُالرجلُ«يقربونه»عائدُعلُماُعادُعليهُالضميُيفُ«ُبه»لعلُالضميُيفُُعاون به:َ ي،

ُُهلُأعلم.الُيعاونهُأحد،ُأوُأنُيفُالمرُحتريفاُوتصحيفا،ُواُاملقهورُاملبعد،ُواملعنى:ُأنهُ
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ُ
 
ُُسلُ والرُ ُالنبياء

 
ُوالولياء

ُوهُ ُ،يُ والصاحلُ  ُمُ ض 
ُُبامُفيهمُمُ والتكلُ ُ،ممنازهلُ 

يُ ُال
ُلُ  ُ.يق 

مُ يُ ُفَّل
ُ ُأنُ ُدُ وح ُاملُنُ كُ  ُهؤالءُبيُ ُالتوحيدُ ُدُ رُ ي 

ُ،التوحيدُ ُيفُاخلونةُ 

ُيُ ُنُ أُ ُهمبين ُهُ أحوال ُُوأحسنُ  ُكُ س  ُُيفُمهُ قُ واف ُيُ ُوالُهُ جتريدُ ُعنُت  ب ُوُ ش 
ُُهُ  ُ.كُ بالرش  

الُ غُ ُوأشدَُُّإرشاًكاُأعظمُ ُكانُوإذا ُُيفُو  ُ،بينهمُحااًلُُأحسنُ ُكانُاملخلوق 

ُرُ قُ وأُ  ُ!مقلوّب  ُُإىلُب 

 ُُهلمُدُ رَُّج ُُولو الرَُُّمتابعةُ ُرجل 
ُيُ ُوملُ،وسلمُعليهُاهلُصلُسولُ  ُ/اهبُ ش 

ُُدَُّورُ ُ،هابغيُ  ُخالُ ُقولُ ُكلَّ تُ لُ يُ ُوملُبهُجاءُماُف 
ُفُ  ُلن ُ-ُإليهُت  ُإىلُوهُ بُ س 

ُالبدعةُ 

ُوخمالفةُ 
ُُوإساءةُ  الئمَُُّعلُالدب 

ُواأُ ورُ ُ،أيًضاُهوُهُ رُ وُ وطُ ُهمرُ وُ طُ ُيدُ عُ وتُ ُ،ةُ 

ُُالمرُ ُنمُ  ُهُ إلزامُ ُباملعروف 
ُهُ مُ لُ عُ ُماُبرتكُ 

ُوأنُ ُ،منهاُوهلُ هُ ج ُُاـمُ ـل ُُةُ السنَُّنمُ 

ُ يُ  عُ ُماُكُ رت 
ُالرَُُّأنَُُّمُ لُ   .وفَّلنُ ُفَّلنُ ُهُ قالُ ُاـمُ ـل ُُبهُجاءُسول 

ُيدُ رُ جُ فتُ 
ُقُ ن ُتُ ُهمعندُ ُالتوحيدُ  ُ ُ،ص  ُيدُ رُ وجت 

ُاملستعانُ ُواهلُ،بدعةُ ُهمعندُ ُاملتابعةُ 

ُُوالُ،َّلنُ كُ التُ ُوعليه ُ.باهلُإالُةُ قوَُُّوالُحول 

ُُوايكونُوأنُ ُباخليانةُ ُالءهؤُرُ دُ ج ُأُ ُفام ُخ  ُُ،يُ للخائن ُُءُ امص  ُعنُيُ ادل ُوجم 

ُ!يُ اخلائن ُ

ُلهلُ ُونُ تُ يُ بُ ويُ ُواتُ يَُّبُ ُوكم
ُالتوحيدُ 

ُاهلُضاهُ رُ يُ ُالُماُواملتابعةُ 
ُ،القولُ ُنمُ 

ُُوهلُ،حميطُ ُونُ لُ مُ عُ يُ ُبامُواهل ُ:القائل 

ـــن   ـــإ  و   ن  ح  ـــن   م  اك  يا    َ  و   ت  و  م 

  

 

 

 

  ح  ل  ف  أ     **
  د  ن  ع 

 ن   ن  ِ   اب  س  احل 
م  د 

(808)

 

 

 

 

 

 

 منرسح
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ُ  ع  م  وس   َ ڭڭ ڭ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  قا

ُ،﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ېُڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ُاآليتانُ ُنُ اهاتُقال:ف
ُزانُ ن كُ ُفهامُ،القرآنُ ُوزُ ن كُ ُأعظمُ ُنمُ 

وُ أُ ُقدُعظيامنُ 
ُاعدُ 

ُلُ اخل ُُوأكثرُ ُالسورةُ ُهذه ُم نُإىلُمضطرٌُُّالعبدُ ُأنَُُّوذلكُ:ونُ لُ غاف ُُعنهامُق 

 ُ ي 
ُلُ  ُاملنافعُ ُب 

ُُهُ وبدن ُُهُ وقلب ُُهُ لروحُ  وحواس 
ُتُ يُ ُالذيُق  زالِر بُهُ  ُُنُ مَُّض  ُبهُماُإيصال 

ُاملُ ُضارَُّاملُ ُعنهاُعُ فُ دُ ويُ ُ،إليهاُهاوصَّلح ُُهاقوامُ  ُهاحُ َّللصُةُ ضادَُّاملُ ُهلاُدةُ فس 

ُ.(809)رص  بالنا ُهاـوكامل ُ

ُأُ ُضطرٌُّمُ ُفهو ُيُ ُالُم نُإىلُضورةُ ُدَُّش  ُن ويُ ُهُ قُ زُ رُ يُ ُزال  ُ،هُ ِص  
ُعُ طُ انقُ ُفإنُ 

ُُأوُهُ رزقُ  ُلُ هُ ُعنهُهُ نِص  ُوفُ ُك  ُُ،دُ س  ُفحقيق 
ُ ُأنُ ُبالعبدُ  ُعُ ي  ُهُ ورغبتُ ُهُ هُ ج ُوُ تُ ُل 

ُوتعلُ ُهُ وإنابتُ ُهُ ورجاءُ ُهُ وخوفُ ُهُ تُ وعبوديَُّ نبُهُ قلب ُُق  ُم 
ُُهُ بيدُ  ُفإنُ ُ،هُ ورزقُ ُهُ نِص 

ُلَُّعُ  نبُذلكُق  مُ يُ ُالُم 
ُلُ   ڎ ڎ    ڈُُ﴿ُ:فهوُنًِصاُوالُرزًقاُلهُك 

ُ.﴾ژ ڑ ڑ ک ک    ڈژ

ُعُ ج ُُنفمُ  مُ يُ ُالُنمُ ُهُ معبودُ ُل 
ُلُ  ُُنًِصاُوالُرزًقاُلهُك  ُوُ ح ُأُ ُهُ لُ ذُ خ  ُماُج 

ُُكانُنومُ ُإليه،ُيكونُ ُماُرُ قُ فُ أُ ُرزقهُعنهُوقطعُ ُإليه،ُيكونُ  ُالذيُالرازق 
ُهُ بيدُ 

ُ ُزُ يُ ُملُ-ُهُ مطلب ُُوهنايةُ ُهُ وَُّج ُرُ ومُ ُهُ وفُ وخم  ُُهُ وحمبوبُ ُهُ معبودُ ُهوحدُ ُالنِص  ُمرزوًقاُل 

ُُوإنُ  ُُالفقرُ ُهُ مسَّ ُأنصارُ ُالناسُ ُنمُ ُلهُيكنُملُلووُمنصوًراُ،أحياًناُالعارض 

، ُيُ ُالُوأعوان  ُيُ ُالُكامُ،/بالدنياُعليهُرُ ثُ أُ استُ ُنمُ ُهُ ض   ُُنمُ ُهُ ض   ُنمُ ُوالُهُ لُ ذُ خ 

ُُ،هُ خالفُ  ُُفكامل  ُُوالنِص ُُالرزق  ُكاملُ ُبحسب 
ُ.التوحيدُ 

ُ ُُهمعندُ ُليسُباهلُالغرورُ ُأهلُ ُوكل  ُملُ واُلُ كُ أُ املُسعةُ ُإالُالرزق  ُرش  ُب 

ُكنواملُ ُبسُ لُ واملُ  ُُح  ُُهمعندُ ُوليسُذلك،ُوأسباب  ُمُ ـالظالُاجلاهُ ُإالُالنِص 

ُ ُُ،اجلاهل  ُُوالدخول  ُُ،هُ ظلُ ُحتت  ُُ،هُ فُ ن كُ ُحتتُوالعيش  ُغيُ ُرزًقاُهلُنَُّإ ُُ!وهيهات 

 (أ/748ع )

 من كنوز القرآن:
 الرزق وانلرص

  [47-44]امللك: 

 [07]العنكبوت:   [07]العنكبوت:    
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ُُوإنَُُّ،عليهُهؤالء ُُرزق  ُصاحب 
ُالتوحيدُ 

ُُواملتابعةُ  ُ ُماُغيُ ُهُ ونِص  ُرُ طُ ي 
ُببالُ 

ُيفُورُ دُ يُ ُأوُهؤالء
ُ:مخياهلُ 

ُالتوحيد   فرزق  ُ -
ُُ،هُ ورسول ُُاهلُعنُوالفهمُ ُةُ والسنَُّمُ لُ والعُ  ُاإلقبالُ ُورزق 

ُتعاىلُاهلُعل
ُإليهُواإلنابةُ 

ُالنافع   الرزق   هوُ-ُعليهُلُ والتوكُ ُبهُوالثقةُ 

ُُولو ُى.النَّوُ ُصاحب هُ ُمصَّ

ُُوعلُ،والبدعُ ُاجلهلُ ُعلُه  ونرصت   - ُ-ُإليهُونُ عُ دُ يُ ُوماُ،هُ وشيطان ُُهُ نفس 

ُُكانتُوإنُ ُاحلقيقي   النرص   هو ُُهاموبين ُهبين ُاحلرب  ُدامُفامُ،جااًلُس 

مُ 
ُأُ ُوإنُ ُمنصورُ ُفهوُهُ ورسول ُُاهلُإىلًُراهاجُ  ُُ،هُ عدوُ ُعليهُد يل  ُاهلُفحزب 

 .ونُ بُ الغال ُُهمُهُ دُ ن وج ُُ،ونُ حُ فلُ املُ ُهم

ُ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

ُرُ أُ ُفقال:ُ،﴾ۆئ ۈئ  ۆئ ُُعندُ ُهُ حزبُ ُدُ ش 
 
ُّبامُ،يُ شيئُ ُإىلُالعدوُ ُلقاء

 ُ ُي  ُص  ُُهلمُل  ُتُ افُافاتُنُ وإ ُُ،ِصةُ الن ُكامل  ُُوإنُ ُ،ِصةُ الن ُت  ُُفات  ُُاأحده  ُفات 
ُنمُ 

ُُماُرُ دُ بقُ ُِصةُ الن  ُ.(810م)منهامُفات 

ُُفام   ر  ث  ك  وأ   ت  ب  ث  ُم نُعلُالعدوُ ُأ د يل 
ُانتُ ُوالُ،أبًدا اهلل ر  ك  ذ   نِ  ُُم نُِص   ل  ف  ُغ 

ُعن
ُبُ ثُ يُ ُوملُاهلُرُ كُ ذُ  لعدوُ ُت 

ُفالثَُُّأبًدا،ُهُ  لُ يُ ُبات 
ُالرُ ُيقُ  ُُيفُعب  ُقلوب 

ُ،مهُ أعدائُ 
ُوبكثرةُ 
ُلُ غُ يُ ُملُمعهُاهلُكانُنومُ ُ،هُ رُ كُ ذُ ُنمُ ُمعُاهلُفإنَُُّمعهم،ُيكونُ ُهُ رُ كُ ذُ  ُب 

ُمُ ُةًُبُ لُ غُ  تُ س 
رَُّقُ 

ُ.ةُ 

ُرُ وأُ  ُالثَُُّإىلُهمدُ ش  ُفإنَُُّ؛هُ رُ كُ ذُ بُبات 
ُهمفُ يوُ ُالذيُالشيطانُ ُدُ ر ُطُ يُ ُهُ رُ كُ ذُ 

ُ ُوينسهم وي 
يُ ُفالشيطانُ ُوأيًضاُ،الفرارُ ُعلُهملُ مُ 

ُُصبُ ُلهُنمَُُّر ُفُ  ُوثبات 

                                                 
ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.ُُ،«ويسنهم»ُيفُالصل:ُ( أ)

كمال انلرصة 
 باثلبات وذكر اهلل

  [03]األنفال: 
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يُ ُالُهأنَُُّمُ لُ عُ ويُ 
ُعليهُعانُ واستُ ُاللِهُرُ كُ ذُ ُفإذاُ،هُ مُ قاوُ 

ُرُ فُ ُهُ رُ كُ بذُ  ُالشيطانُ ُق 
ُنمُ 

ُُاهلُعنُغافًَّلُُجباًناُرآهُوإذاُ،هُ عدوُ ُلهُومُ قُ يُ ُالُوهذاُ،هُ لُ ظ ُ ورُ ُهُ عُ فُ ص 
ُ:هُ بُ كُ 

َ  ذ  إ  ف   ـج  و   ة  ع  ل  ط   ان  ط  ي  ى الشا أ  ا   ه 
 ه 

 

  

 

 

 

 يفلـح  َ   ن  ِ   ت  ي  د  : ف  ال  ق  ا و  يا ح     **
(811)  

 

 

 

 

 

ُُفاجلبانُ  ُفريسةُ ُالغافل 
ُالثَُُّفريسةُ ُوالشيطانُ ُ،الشيطانُ  ُولهُ،اكرُ الذَُُّابت 

ُُبيُ ُبيُ ُوهُفيمن ُوُ اصومُ ُمنازالت  ُالزَُُّوهنالكُ،الت  َُّلب ُوالبُ ُالزل  ُ!نُ حُ وامل ُُل 

تُ فُ يُ ُونُ بُ حُ فاملُ ُوأيًضا
ُونُ رُ خُ 

ُُيف/هُ ونُ بُ ي  ُُم نُرُ كُ بذُ 
ُُةُ دَُّش  ُت ُوالُ ُاملخاوف 

 
ُقاء

ُ ُُقالُكامُ،الصفوف  ُ:احلاميس 

 ت  ر  ك  ذ  
ي    ي  طِ خ  ـال ـو   ك 

  ان ـن  ي  ب   ر  طـ 

 

 

 

  ت  ل  وقد ن    **
ـ ة  ف  قا ث  ا ال  نا ِ  ر  م  الس 

(812) 

 
ُ:هُ غيُ ُقال

ــل  و   ــر  ك  ذ   د  ق  ــالرِ و   ك  ت   ا نا ــأ  ك   اح  ِ 

 

 

 

ـد  اَل    ان  ب ـ ل  ف   ر  ئ  ب   ان  ط  ش  أ   ** م  ه 
(813) 

 
ُ:خر ُاآلُوقال

ــل  و     ــر  ك  ذ   د  ق  ــالرِ و   ك  ت  ــ اح  ِ   ر  ج  او  ش 

 

 

 

ـ ر  ط  ق  ت   د  ن  اهل   ض  ي  ب  و   حوين **
ـد   ن  ِ 

يِ 
(814)

 

 
ُيكونُماُأقوىُوهذا

ُُنمُ  املُ ُر ُكُ ذُ يُ ُأنُ ُ:احلب 
ُحُ  ُأُ ُهُ حمبوبُ ُب  ُوُ خ  ُ،يكونُ ُماُف 

ُهُ ذُ يُ ُعندما ُُل  ُعنُاخلليل 
ُُإالُهذاُيكونُ ُوالُ،هُ وولدُ ُهُ خليلُ  ُ؛البطالُ ُجعانُ للش 

ُُوزوالُ ُمهُ سالت ُبُ ُلكاملُ  ُر ُكُ ذُ ُهمقُ فارُ يُ ُفَّلُم،قلوّب  ُُعنُاخلوف 
ُاوأمَُُّ،هُ حمبوب ُُنمُ 

ُُاجلبانُ  ُُقدُفاخلوف  ُبُ يُ ُفلمُ،هُ قلبُ ُعُ لُ خ  ُُلهُق  ب هُ ُم نُبهُر ُكُ ذُ يُ ُقلب 
ـ 
ُ.(815م)ي 

   ق ًقا»:ُقالُالزهري:ُف ر  ر  قُف  قُي فر  قُأ ي ضا:ُاخل وف؛ُوقدُف ر  ر  ُُ(.00/00)تذيبُاللغة:ُ«ُوالف 

                                                 

ُ.«مدارجُالسالكي/ِ.ُالصميعي»،ُو«املستدركُعلُاملجموع»،ُواملثبتُمنُ«حتوي»يفُالصل:ُُ( أ)

 
 اكمل          

 

 طويل

 

 عنرتة/ اكمل

 

 عنرتة/ اكمل

 

 /ب(748ع )
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  :(816م)أصناف   أَبعة   ون  د  جاه  فال  

ُ ُبُدُ عُ يُ ُاجليشُ ُيفُفهذاُ،ذاكر ُُشجاع. ُفئة 

ُ ُُُوجبان ُكُ يُ ُفهذاُ،غافل   
ُ.جيًشاُّس 

ُ ُُُوشجاع ُُ.غافل 

ُ ُذاكرُ ُوجبان.ُ

 ؤ  ي   اهلل فضل   وهو ،للول   التام   فالفَّلح  
 .يشاء   نِ   يه  ت 

ُ  ې ې ې ې ى ى  ۉ ۉ ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ 

ُُهُ عبادُ ُنُ حُ امتُ ُفقال:ُ،﴾ۈئ ېئ ېئ ُنُ حُ وامتُ ُ،بعضُ بُمهُ بعض 

ُوأُ ُ،مهُ صبُ  ُ خ  ُيُ ُملُفإنُ ُ،الصبُ ُأهلُ ُوغيُ ُمنهمُالصبُ ُبأهلُ ُبصيُ ُهأنَُُّب  ُ ص  ُواب 

ُيومُ ُهمن حُ امتُ ُالدارُ ُهذهُيفُبهُوان حُ امتُ ُماُعل
ُُالُبامُهُ لقائُ  ُ ص  ُ:عليهُهلمُب 

   ِ  َ  أ   الذين ن  ح  ت  فا
ُمهُ رُ ج ُآوُ،سلُ بالرُ ُإليهم ل  س 

ُوهمر ُمُ أُ ُماُعلُمهُ بصبُ 

ُعلُمعهمُبالصبُ وُ،عنهُوهموهن  ُُبه
 .همخالفُ ُنمُ ُجهادُ 

   ِ ـمُ بأُ ُسل  الر   ن  ح  ت  وا
مُ،مهُ مُ  ه  ر  ُىذُ ال ُُأنواعُ ُنمُ ُمناهلُ يُ ُماُعلُبالصبُ ُوأ م 

نُ:منهم ُُم  ُُ،مهُ أمرُ ُومعصيةُ ُ،مهُ خبُ ُتكذيب   .موعداوت 

   ِ نُمه  أتباع   ن  ح  ت  وا ُم 
ُيُ ُأنُ ُمهُ رُ مُ وأُ ُ،همخالفُ ُنبمُ ُمهُ بعدُ  ُ ص  ُعلُمنهمُواب 

ُُماُمثلُ  ُ ص  ُالرُ ُعليهُب  ُُنمُ ُسل  ُهؤالءُأسَّلف 
 .يُ املخالفُ 

                                                 
ُ.﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿:ُالنبياءُواحلجُهاُاشتبهتُبآيةلولع،ُ«من»بعدهاُيفُالصل:ُُ( أ)

 امتحان العباد
 بعضهم ببعض

  [44 ]الفرقان:  
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   ِ ُة  يا ع  الرا  ن  ح  ت  وا
ُبامللوكُ 

ُيُ ُأنُ ُمهُ رُ مُ وأُ ُ،والوالةُ  ُ ص  رُ وُ ج ُُعلُواب 
ُمهُ 

ُ ُوالُ،مهُ مُ لُ وظُ  ُيُ ُوالُ،مهُ أعناقُ ُنمُ ُمهُ طاعت ُُةُ قُ بُ رُ ُواعُ لُ ي   .مصاهُ عُ ُواقُ ش 

   ِ بالرَُُّوالوَة   اللوك   ن  ح  ت  وا
يَُّعُ 

ُيُ ُأنُ ُمهُ رُ مُ وأُ ُ،ةُ  ُ ص  مُعلُواب  ُ،عليهمُطعن ه 

ُيُ ُوأنُ ُ،عنهمُمهُ غضبُ ُوافُ كُ يُ ُوأنُ ُ،هلمُمهُ ب ُيُ وعُ  ُ ص  ُعلُواب 
ُُ،مهُ جُ حوائُ 

غُ يُ ُوال
ُُواقُ لُ  ُُمأبواّب  ُ ُوالُ،مدوهن  تُ ي 

ُدونُ ُوابُ جُ 
ُوأنُ ُ،/مهُ وحاجت ُُهُ خلقُ 

ُيُ  ُ ص  ُُواب   ُ.همت ُطاقُغايةُ ُمهُ جُ بحوائُ ُهمأنفس 

   ِ ُيُ ُأنُ ُمهُ رُ مُ وأُ ُ،الُ باجلهَُُّالعلمء   ن  ح  ت  وا ُ ص  ُ،مهُ ومسألت ُُمهُ جُ اجـلُ ُعلُواب 

َُّتُ يُ ُوال ُُوهمعُ فُ دُ يُ ُوالُ،ّبمُوامُ ب  ُبالعنف 
 .ةُ ظُ لُ والغُ 

   ِ ُُالفقراءُ  ن  ح  ت  وا
 
ُيُ ُأنُ ُمهُ رُ مُ وأُ ُ،بالغنياء ُ ص  ُعليهمُهمثارُ ئُ است ُُعلُواب 

ُبالطيُ  ُتُ يُ ُوالُ،يمُ عُ النَُّوأنواعُ ُبات   .طاهمعُ أُ ُماُمهُ يعط ُُملُإذُاهلُعلُواطُ خَُّس 

   ِ ُُالرجال   ن  ح  ت  وا
 
ُيُ ُأنُ ُمهُ رُ مُ وأُ ُ،بالنساء ُ ص  ُغُ ب ُُعنهنَُُّواب  ُمهُ أبصارُ ُض 

ُأُ ُماُإالُم،هُ فروجُ ُوحفظُ   ُ.منهنَُُّهلمُباح 

   ِ ُيُ ُأنُ ُنَُّهُ رُ مُ وأُ ُ،بالرجالُ ُالنساء   ن  ح  ت  وا ُ ص  ُُ،عنهمُنُ ب  ُنَُّهُ أبصارُ ُبغض 
 ُ.نَُّفروجهُ ُوحفظُ 

   ِ   َّل  ك   ن  ح  ت  وا
ُيُ ُأنُ ُهرُ مُ وأُ ُ،باآلخرُ ُني  الزوج   نِ  ُ ص   .هُ رُ كُ يُ ُماُعلُمنهُب 

ُُنُ حُ فامتُ  ُكَّل 
ُمُ ظُ عُ أُ ُباآلخرُ ُيُ النوعُ ُنمُ 

ُأُ ُبهُهُ ن تُ وفُ ُ،حمنةُ  ُدَُّش 
ُر ُظُ نُ ُث مُ،فتنةُ 

ُُطاهعُ أُ فُالصابرُ ُصبُ ُإىل ُمنيَُّأُ ُفوق 
 .هُ ت 

   ِ ُمهُ رُ مُ وأُ ُ،مسادات  ُبُالمليك   ن  ح  ت  وا
ُالرُ ُأحكامُ ُعلُبالصبُ   ُ.ق 

                                                 
ُ،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.«خلقهم»يفُالصل:ُُ( أ)

 (أ/745ع )
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   ِ ُمهُ ر ُمُ وأُ ُ،مهُ يكُ ال ُـمبمُ ُادات  السا  ن  ح  ت  وا
ُواإلحسانُ ُ،عليهمُبالصبُ 

ُوهمفُ كلُ يُ ُوأالُإليهم،
ُُالعملُ ُنمُ   ُ.مهُ طاقت ُُفوق 

   ِ ا  ن  ح  ت  وا ُهُ رُ مُ أُ وُ،رُ بالفاجُ ُالب 
 .ذاهُ أُ ُعلُبالصبُ 

   ِ ُ ُر  ج  االف ن  ح  ت  وا ُهُ رُ مُ وأُ ُ،بالب 
 .[[هُ نصيحت ُُعلُبالصبُ 

   ِ ُبأهلُ ُناء  الغ   أهل   ن  ح  ت  وا
ُُبأهلُ ُالقرآن   وأهل  ،ُالقرآنُ 

 
ُ،ُوابتُ الغناء ُُكُ ل  ُلَّ

ُفَّلُيُ ُ،باآلخرُ ُيُ نُالفريقُ مُ ُواحدُ  طُ ص 
ُهُ هاُماُعندُ أحدُ ُكُ رُ إذاُتُ ُإالُحانُ لُ 

 .اآلخرُ ُاُعندُ ـمُ ـل ُ

   ِ  َّل  ك   ن  ح  ت  وا
 ِ ُباآلخرُ ُوالشيطان   ن النسان    ُوس  ُكُ ُطُ لَُّ، ُعلَُّل  ُمنهام

ُواهُ قُ وتُ ُهُ رُ كُ وذُ ُهُ بطاعت ُُعلُالشيطانُ ُاإلنسانُ ُعانُ فأُ ُ:عليهُهُ عانُ وأُ ُاآلخرُ 

بربُ ُهُ واستعاذت ُُهُ وصبُ 
ُوأُ ُهُ  ُاإلنسانُ ُالشيطانُ ُعانُ منه، ُهُ بفجورُ ُعل

لربُ ُهُ نسيان ُو
ُ.هُ لمرُ ُهُ ومعصيت ُُهُ 

   ِ ُُه  وجواَح   النسان   ن  د  ب   ن  ح  ت  وا ُببُه  ونفس  ُ،هُ بنفس 
 .(817م)هُ وجوارحُ ُهُ دن 

ُوالُتُ ُ ُدُ يُ ُبيُ ُاخلصومةُ ُزال  ُُي  ُُنُ حُ تُ مُ هؤالءُاملُ ُتعاىلُبيُ ُالرب  مُهُ بعض 

ُ ُحتَّىُ،ببعضُ  ُتُ ت  ُالرُ ُمُ ص  ُُنُ دُ والبُ ُوح  ُمُ كُ حُ فيُ ُ،لفتنةُ واُذلكُاالمتحانُ ُبسبب 

ُ.مُ كُ احل ُُبينهامُبأعدلُ 

ُعُ وج ُ ُل 
ُحُ  ُةُ مُ كُ سبحانه

ُالفتنةُ  ُُواملحنةُ ُهذه مُهُ صبُ ُاستخراج 
ُفمُ ُ،مهُ وصدقُ  ُص  ُ ن ُُب  ُدُ وص  ُحقُ ُكانتُالفتنةُ ُق  ،ُهُ وسعادت ُُهُ كامل ُُعيُ ُهُ يف

ُنُملُيُ ومُ  ُ ص  ُوملُيُ ُب  ُدُ ص  ُُكانتُهذهُاملحنةُ ُق  ُ.هُ هَّلكُ ُسبب 

                                                 
ُالوىلُبدالُمنُقولناُُإىلُهذهُ( أ) ُ)ع(ُلتسميتها ُوترجعُالنسخة ُينتهيُالساقطُمنُ)س(، العَّلمة

ُ.«الصل»
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ُاملحنةُ  ُمُ كُ حُ ُعيُ /فهذه
ُكالكُ ُ،هُ ت  ُمُ ُيُ فهي ُالطيُ ُبيُ ُزُ يَُّالذي ُب 

ُ ُزُ ـيَُّمُ ـاُتُ ـمُ ـلُ ُولوالُهذاُاالمتحانُ ُ،واخلبيث 
ُرُ نُهذا،ُوإذاُعُ هذاُمُ  ُالعبدُ ُف 

ُأوالتَُُّبالصبُ ُالهُ وُ هذاُفامُأُ  ُهُ لَُّكُ ُمُ ـلُ االعُأنَُُّمُ لُ إذاُعُ ُين 
ُُ!يفُحمنةُ  ُ.وباهلُالتوفيق 

ُ  ے ے  ھ ھ ھ ھ   ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

ُُ،﴾ڭ ڭ ڭ    ۓ ۓ ُفقال:ُرش   ُصلُاهلُعليهُوسلمُهُ رسول ُُصدرُ ُاهل ُح 

ُووُ حالرشُمَُّتُ أُ  ،ُ ُوُ ُعُ ض  ُُهُ رُ زُ عنه ُورُ وضعُ الُكلَّ ُلهُعُ فُ ،
ُُهُ رُ كُ ذُ  ،ُعالرفُكلَّ

ُعُ وج ُ تُ ل ُُل 
ظُ ح ُُهُ باعُ 

ُإذُكُ؛نُذلكاُمُ  ُُحظٌُُّهُ باعُ تُ فألُ ُمتبوعُ ُل  ُنُحظُ مُ ُونصيب 
ُُمُيفُاخليُ هُ متبوعُ  ُُوالرش  ُله./مهُ باعُ اتُ ُعلُحسب 

ُاهلُلرسولُ ُاسُ النَُّفأتبعُ  ُوسلم ُعليه ُاهل ُأُ ُصل ُصدًرا،ُهُ ح ُرش   م

هُ ًرا،ُوأرفعُ زُ مُوُ هُ وأوضعُ 
ُيُ وُ امُقُ ًرا،ُوكلَُّكُ مُذُ  ُهُ متابعتُ ُت 

ُوعمًَّلُلُ عُ  ُوحااًلُُاًم

ُقُ  ُيُ وُ وجهاًدا ُالثَّلثةُ ُت  ُيُ ُىحتَُُّ،هذه
ُأُ صاحبُ ُيُ ص  ُها ُرش  صدًرا،ُُاسُ النَُّح 

ُيُ مُيفُالعامل ُهُ وأرفعُ 
ًُرا.كُ ذُ 

ُوُ وأمَُّ ُا رُ زُ وُ ُعُ ض 
ُفكيفُالُيُ ُهُ  ُومُ ُعُ وض  ُعنه ُوالرضُ ُنُيفُالسموات 

ُ ُيُ ُالبحرُ ُ[وُالبُ ]ُودواب  غُ تُ س 
لهُونُ رُ فُ 

(818)!ُ

ُ ُُكامُ،تَّلزمةُ مُ ُالثَّلثةُ ُالمورُ وهذه ُمتَّلزمةُ ادُ دُ أض  ُفالوزارُ ُ،ها

ُتُ  ُب ُقُ واخلطايا ُ هُ قُ ضيُ وتُ ُالصدرُ ُض  ُوت  ُمُ ، ُوتُ ُرُ كُ الذُ ُل  ُهُ عُ ض  ُوكذلكُض  ُةُ يق،

ُتُ ُالصدرُ  ُعُ ض 
ُ وُرُ كُ الذُ  جت 

ُلُ  ُفامُوُ رُ زُ الوُ ُب  ُُأحدُ ُعُ قُ ، إالُُوالوزارُ ُيفُالذنوب 
ُمُ  ُنُض  ُمُ دُ وعُ ُهُ صدرُ ُيق 

ُكانُأُ ضيُالصدرُ ُامُازدادُ ،ُوكلَُّهُ انرشاحُ  ُىُإىلعُ دُ ًقا

                                                 

ُ.«والتأيس»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُخلتُمنهاُ)ع(.ُ( ب)

 /ب(745ع )

  (/ب740)س  

 منازل بني 
 املطيع واملعرض

  [0-7]الرشح:   

 حديث  كما يف
 أيب ادلرداء



 
 

394 
 الكالم على مسألة السماع

ُ ُقُ يُ ُإنامهاُمرتكبُ ُلنَُُّ؛والوزارُ ُالذنوب 
ُارشانّباُُدُ ص  ماُهوُُعُ فُ ودُ ُهُ صدرُ ُح 

ُمُ  ُفيه ُالضيق  ُُن ُاتَُُّ،واحلرج  ُفلو ُوإال ُعُ س 
وحمبَُُّواإليامنُ ُبالتوحيدُ 

اهلُُةُ 

ُُهُ ومعرفت ُ ُوانرش   ُالستُ ُح  ُرشحُ ن غُ بذلك ُعن ُأكثرُ ُ؛بالوزارُ ُهُ ى نُمُ ُوهلذا

يُ 
ُُبهُعُ فُ دُ يُ ُإنامُاملحظورُ ُعُ واقُ  ُنفس  ُمُ ُهُ عن ُفيها ُما ُالغمُ ُ[وُاهلمُ ]ن

ُ ُتُ والضيق  ُما ُوكثًيا ، ُ ُ ُهُ وإرادتُ ُهُ شهوتُ ُدُ ب  ُي  ُهذا ُرُ ومع ُص 
ُاملعاودةُ  ُعل

ُفُ كامُأُ ُ،هُ بزعمُ ًياُمنهُوُ ادتُ  ُص  ُُح  ُُعنُهذاُشيخ  ُ:هُ بقول ُُواسُ أبوُنُ ُالفسوق 

ـــو     ـــش    س  أ  ك  ـــ ت  ب  ـــّل  ع   ة  ذا  ل 

 

 

 

ــأ  و   ** ــر  خ    ت  ي  او  د  ى ت 
ــن  ِ  ــه   (819)اا هب  

 

 
ُ و ُمح  ُإذا ُج ُوُ أُ ُالوزارُ ُالعبدُ ُل  ُُب  ُُالصدرُ ُلهُذلكُضيق  ،ُرُ كُ الذُ ُوخول 

ُُث م ُوجُ يُ ُرُ كُ الذُ ُخول  ُُب  ُُ./الصدرُ ُلهُضيق 

ُيُ  ُفَّل ُعرُ املُ ُزال  ُض 
ُطاعةُ  ُورسول ُُعن ُ مُ ُهُ اهل ُبيُ دُ رت  ُاملنازُ ًُدا ُ/لُ هذه

ُ ُيُ ،ُكامُالُالثَّلث  ُاالذيُبُهُ هلُورسول ُُيعُ ط ُاملُ ُزال  ُُهُ قلبُ ُرش   ُهُ وجتريدُ ُالتوحيدُ ُروح 

ُُهُ اهلُورسول ُُةُ وحمبَُّ ُُتلكُاملنازلُ ُدائًراُبيُ ُ-ُهُ أمرُ ُوامتثال  ُ.الثَّلث 

ُ ُقُ ثُ أُ وإذا ُمُ ُبالوزارُ ُالظهرُ ُل 
ُُعُ ن  ُالسيُ مُ ُالقلب  ُاهلُن ،ُتعاىلُإىل

ُ ُقُ ثُ مُ ُالسفرُ ُمسافةُ ُعُ طُ قُ وكيفُيُ ُ،هُ يفُطاعت ُُنُالنهوضُ مُ ُواجلوارح  ُباحلملُ ُل 

ُهُ ن وكيفُيُ ُ!هُ علُظهرُ  ُُتعاىلُإىلُاهلُض  ُُ!الوزارُ ُهُ تُ قدُأثقلُ ُقلب 

ُفلوُوُ  ُعُ ض  ُأوزارُ ُت  ُهُ لن ُُهُ عنه ُإىلُربُ ُض  وطارُشوًقا
ُُهُ  ُلُ قُ والنُ تعاىل، ُب 

ُعُ  ُُفإنَُُّ؛ًّسايُ ُهُ ّس   ُُالصدرُ ُضيق  ُُالوزرُ ُومحل  ُ،ّس ُالعُ ُنُأعظمُ مُ ُرُ كُ الذُ ُوخول 

                                                 

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ(ج)ُُ.«رشح»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«ثقل»يفُ)س(:ُُ)د(ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُُ( ب)

 لم أقف عليه أليب 
 نواس، وإنما األعىش   

 متقارب  

 

 (أ/704ع )

  (أ/743)س  
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ُالعُ ُذلكُفإنَُُّومع] ُيُ ُ[ّس ُمعُهذا ً قُ يُ ُاّس 
ُالتوحيدُ ُوهوُجتريدُ ُ،إليهُهُ بُ لُ 

الرَُُّبمتابعةُ ُالطاعةُ ُجتريدُ و
ُالصَّلنُ سولُ  ُوها ُ،ّبامُالسورةُاللذانُختمُ ُ،

ُ ُفالنَُُّ﴾ې ې ې   ۅ ۉ ۉ ې﴿فقال: ُص  ُالتفرُ ب  ُللعبادةُ ُغُ :

ُإىلُةُ بُ غُ والرَُُّ،والطاعةُ  ُُاهل ُفمُ هُ توحيدُ ُجتريدُ ُ:هُ وحدُ تعاىل ُّبذُ تُ ، ُقام ُينُ ى

ُح ُُيُ الصلُ  ُص  ُل 
ُلهُمُ  ُووُ ُالصدرُ ُح ُنُرش   ُُرُ كُ الذُ ُعُ فُ ورُ ُالوزرُ ُعُ ض  ماُُبحسب 

ُدُ وبُ ُ،قامُبه ُعُ ُل  ًُّسا.يُ ُهُ ّس  

ُ  پ پ ڀ    ٻ ٻ ٻ پ پ   ٱ ٻ ﴿ُ:أ  ر  ق  ًئا ي  َ  اق ع  م  وس

ُالنَُّنَُّفقال:ُلوُأُ ُ،﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  همُكلَُُّاس 

ُأُ  ُلوُ ُذواُّبذهُالسورةُ خ  ُُ،همتُ فُ مُأوُكُ هُ تُ عُ س  :ُرمحهُاهلُتعاىلُكامُقالُالشافعي 

ُفُ » ُالنَُّرُ كَُّلو ُقُ فإنَُُّ؛(820)«همتُ فُ لكُ ُ«والعِص»ُيفُسورةُ ُاس  ُسبحانه ُه ُنوعُ ُمُ سَّ
ُقسمُ ُاإلنسانُ  فيها

ُورابًحاُ:يُ  ُخاًسا ،ُ نُفالرابح  ُنُ ُم  ُص  ُُح  ُهُ نفس 
ُباإليامنُ 

ُُوالعملُ  ُونُ ُ،الصالح  ُص  ُلُ اخل ُُح  بالوصيَُُّق 
ُُةُ  ُتُ املُ ُباحلق  ن مُ ض 

ُهُ لتعليمُ /ةُ 
والوصيَُُّ،هُ وإرشادُ 

ُتُ املُ ُبالصبُ ُةُ  ن مُ ض 
ُ.(821م)هوُأيًضاُهُ لصبُ ُةُ 

ُفتُ  ُن مَُّض 
ُ،يُ تُ القوَُُّكاملُ ُوغايةُ ُ،يُ والتكميلُ ُ،يُ النصيحتُ ُ:السورةُ ُت 

ُبأُ  ُِص  ُخ 
زُ ج ُوُ وأُ ُلفظُ 

ب ُذُ عُ وأُ ُهُ 
ُح ُوأُ ُهُ  ُس 

مُ ُهُ فُ طُ لُ وأُ ُيباجةًُدُ ُهُ ن 
ُ:ًعاوقُ 

  ِا ُُالعبدُ ُفنصيحةُ ُ:ا النصيحتان  أ ُونصيحتُ هُ نفس  ُبالوصيَُُّهُ ، أخاه
ُُةُ  ُباحلق 

ُ.عليهُوالصبُ 

                                                 
ُ.«ومعه»يفُ)س(:ُُ( أ)

فسياقهاُُ()عوأماُُ.«يِّ  ومعهُ»يفُ)س(ُفهوُمتجهُلنُسياقها:ُُ.ُأماُما«يّس»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( ب)

ُ.ُفلعلُاملثبتُهوُالصواب،ُواهلُأعلم.«يًِّافإنُمعُهذاُالعّسُ»يقتضُالنصب:ُ

ُ،ُولعلهُتصحيف.«وأهذبه»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (/ب743)س  

 نصيحتان وتكميالن
 واغية كمال القوتني

 

  [4-7: العرص]   

  [8-1: الرشح]   
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   ُُهُ فهوُتكميلُ ُ:وأِا التكميَّلن ُُ.أخاهُهُ وتكميلُ ُهُ نفس 

  ِا ُُفإنَُُّ:ني  ت  القوا  ا كمل  وأ هلاُقوَُُّالنفس 
ُُ:تانُ 

 .اُباإليامنُ وكامهلُ ُ:ُ والنظر م  ل  لع  ا قوة   -

ُبالعملُ وكامهلُ ُ:والعمل   واحلِب  الَادة   وقوة   - ُُا ُيُ الصالح  ُوال هلاُُمُ ت ُ،

 .بالصبُ ُإالذلكُ

َ   ستة  /فصاَ هاهنا ُلُ عُ فُ يُ ُثَّلثةُ ُ:أِو هُ ّباُغيُ ُرُ مُ أُ ويُ ُ،هُ هاُيفُنفس 
:ُ

- ُ ُقوَُُّتكميل 
يَُّمُ لُ العُ ُهُ ت 

ُ.باإليامنُ ُةُ 

مُ والعُ  -
يَُّلُ 
ُ.الصاحلةُ ُبالعاملُ ُةُ 

ُ.عليهُعلُذلكُبالصبُ ُوالدوامُ  -

ُ.ّبذهُالثَّلثةُ ُهُ لغيُ ُهُ رُ مُ وأُ  -

ُ ُّبا ُّبا]فيكونُمؤتًرا ُتَُّمُ ُ،[آمًرا
ُمُ ص  ُّبا لُ عُ ًفا

ُداعُ  ُهلا ُإليهااًم ًُيا فهذاُ،

ُ ُ]ُهوُالرابح  ُُكلَّ ُفاتُ ُ،[الربح  ُهُ وما
ُمُ  ُوح ُُهُ بحسب ُُنُالربح  ُص  نُمُ ُلهُنوعُ ُل 

 .َّلنُ كُ وعليهُالتُ ُواهلُاملستعانُ ُ،ّسانُ اخل

 

ُ.ُُأي:ُوثَّلثةُيأمرُّباُغيه

                                                 
ُ.«بنفسه»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

 /ب(704ع )
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 (فتح مساع القرآن) مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن

 ُغُ رُ دُ الُنُ : صاحب الغناء قال ُرُ يُما ض 
ُ؟!هاوتكثيُ ُكُّبذهُالشواهدُ 

قُ لُ عُ يُماُتُ رُ دُ والُنُ 
ُ؟!هاُّباُنفًياُوإثباًتاوارتباطُ ُالسامعُ ُهاُبمسألةُ 

  :قال صاحب القرآن ُ ُ:لشواهدُ ّبذهُاُالغرض 

ُ ُُُالتنبيه ُفتح  ُيُ ُ،القرآنُ ُسامعُ ُعل ُهُ يُ ث ُوما
ُكنوزُ مُ  ،ُواإليامنُ ُمُ لُ العُ ُن

ُ
 
ُُبهُواالستغناء ُهُ يُ ث ُوماُيُ ُالشعرُ ُسامعُ ُعنُفتح 

ُنُالن مُ  ُُفاق  ُوالشَّ  .هوات 

ُ ُُُبيُ ُواملوازنة ُالذوق  ُدونُ ُرُ كُ الذيُذُ ُيفُالقرآنُ ُهذا ُُمنه ُمُ س 
ُُِ اياخلُ 

ُُوبيُ ُ،هُ ماُوراءُ إىلُُبالنسبةُ  ُالشعرُسامعُ الُذوق  ُ.ي 

ُُدُ ي  ُُفهل ُالغُ ُصاحب 
 
ُمُ /لطيفةًُُهُ يفُسامعُ ُناء ُاللطائف  ُهذه ُُن ُانهُ بَُّنالتي

نُ دُ عليهاُأُ 
ُ؟!ىُتنبيهُ 

مُ يُ ُوهل
ُيُ ُأنُ ُهُ ن كُ  ثُ تُ س 

ُرُ مُ 
ُنُالغُ مُ 

 
ُب ُن نُهذهُالفوائدُالتيُتُ مُ ُفائدةًُُناء ُاإليامنُ ُت 

ُ ُب ُن كامُيُ ُيفُالقلب  ُقُ البُ ُاءُ املُت  ُدُ ج ُوُ ُنُ فإ ُُ؟!ل 
ُمُ  ُشيًئا ُالذوق  ُ]يفُالغُ ُنُهذا

 
ُ[ناء

فليُ 
ُوليُ ُ،اهإيَُُّادنفُ  ُ!فيهُكتاًباُأوُأوراًقاُعُ ض 

 ت  س  َّل ي  ف  أ  
ُملُيُ ُإنُ ُه  ن نفس  ِ   العاقل   بييح  تُ س 

ُهُ وعبادُ ُهُ نُاهلُورسول ُمُ ُيحُ 

ُرُ عُ يُ ُنُ أُ ُيُ املؤمن ُ ُُض  ُالذوق  ُُ،واملعرفةُ ُعنُمثلُهذا ُالغُ ُإىلُذوق 
 
الذيُهوُُناء

ُ،هُ وإيامن ُُهُ يفُحال ُُوزيادةًُُوطاعةًُُةًُبُ رُ قُ ُراهُ يُ ُحتَّىبذلكُُعُ ن قُ الُيُ ُث م،ُالشيطانُ ُقرآنُ 

ُ!(822)قمتعددةُ ُنُوجوهُ مُ ُالقرآنُ ُسامعُ ُلعُهُ حُ ج ُرُ يُ ُحتَّىبذلكُُعُ نُ قُ الُيُ ُث م

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

ي»:ُيفُ)ع(ُ(ب)  ،ُوكَّلهاُجائز.«يستح 

 ،ُوكَّلهاُجائز.«يستح ُ»يفُ)ع(:ُُ( ج)

  (أ/746)س  

 تابع: الشبهة 
 الرابعة والعرشون

الغرض من 
 الشواهد السابقة

 فتح سماع القرآن

ذوق القرآن وذوق 
 السماع الشعر ي

 قول الغزايل
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ُ ُالمرُ فواهل ُكان ُُلو ُُونُ مُ عُ زُ يُ كام ُصُمهقُ بُ لس  ُ،إليهُالقرآنُ ُاحب 

ُ اولز ُأُ ُمهمح  ُعليه مُ ُدَُّش 
ُولكنُكَّلمُاهلُعندُ زامحةُ  ،ُ ُأجل  ُأنُ ُوأعظمُ ُوأوقرُ ُه

ُ ازيُ 
ُهُ مح 

ُ أوُُالشيطانُ ُبقرآنُ  ُ فإنَُُّ؛ههُوبين بين ُُعُ مُ ي  ُُعُ مُ تُ هُالُجت  ُُرسولُ ُبنت  ُاهلُوبنت 

ُ.(823ق)أبًداُواحدُ ُاهلُعندُرجلُ ُعدوُ 

                                                 
ُ.«ملاُسبقتم»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«ولزامحكم»يفُ)س(:ُُ( ب)

مقتبسا حديث 
يف خ طبة  انليب 

 يلعٍّ البنة أيب جهل
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 (الشبهة اخلامسة والعشرون) حب قرآنمناظرة بني صاحب غناء وصا

 رَُّالُكراهةُ ُةُ ناُيفُالسنَّدُ جُ وُ فأُ : قال صاحب الغناء
ُللغُ ُسولُ 

 
ُهُ عُ ن ومُ ُ،ناء

ُمنهُأُ  ُص   ُ.بصيةًُُدادُ زُ لن ُ؛هُ اُذكرتُ مَُُّح 

  نـل ُُكفايةُ ُانرُ كُ ماُذُ ُيفُبعضُ : قال صاحب القرآن ُبُ ُم  ُ!اهل ُهُ ِصَّ 

  ُُعُ ىُأبوُيُ وُ وقدُر ُوُ ُاملُ ل 
ُ ص 
ُمُ ُهُ يفُمسندُ ُل  ُُةُ زُ رُ أيبُبُ ُنُحديث  اُنَّكُ »قال:

ُ ُالنبي  ُسفرُ ُمع ُيف ُوسلم ُعليه ُاهل ُُ،صل فس 
نَّغُ تُ يُ ُيُ رجلُ /عُ مُ 

ُيانُ  ُفقال: ن  ،  ِ 

 م  ه  عا د  و   ،ًساك  َ   ة  ن  ت   ف الف  م  ه  كس  َ  أ   اللهما »فقال:ُُ.وفَّلنُ ُفقيلُله:ُفَّلنُ ُ؟ان  ذ  ه  

َ  النا  ف   «اع  د   ا
ُ.عليهامُعُ دُ ُيُ ملُةًُبُ رُ باًحاُأوُقُ مُ ُاءُ ن.ُفلوُكانُالغُ (824)

  ُُر ُالطَُّوُ وقد ُى ُ ب 
ُمعجمُ /اين  ُمُ ُهُ يف ُحديث  ُقالُُعباسُ ُابنُ ُن قال:

ُ  ب  إ   ال  ق  »اهلُصلُاهلُعليهُوسلم:ُُرسول 
 بِ ر  ل   يس  ل 

َ  : ي  ه   د  ق  ، و  م  آد   ط  ب  ه  أ   د  ق   ِب ا 

 ع  
  ون  ك  ي  س   ه  نا أ   ت  م  ل 

 م  ف   ،ل  س  َ  و   اب  ت  ك 
َ  ال  ق   ؟مه  ل  س  َ  م و  اهب   ت   ك   ة  ك  ئ  َّل  م ال  ه  ل  س  : 

  ون  ي  ب  والنا 
َ  ب  والزا  اة  َ  و  م التا ه  ب  ت  ك  ، و  م  ه  ن  ِ   م  : ف  ال  ق  . ان  ق  ر  الف  و   يل  ج  ن  ال  و   و

؟ اّب  ت   ك 

ِ  ع  ط  ، و  ة  ن  ه  الك   ك  ل  س  َ  ، و  ر  ع  الِش  ك  آن  ر  ق  ، و  م  ش  الو   ك  اب  ت  : ك  ال  ق   َ  ِ   ك  ا  ر  ك  ذ  ي   ا 

 ي  ل  اهلل ع   م  اس  
 س  ِ   ل  ك   ك  اب  ش   ، و  ه 

، م  ما احل   ك  ت  ي  ب  ، و  ب  ذ  الك   ك  ق  د  ص  ، و  ر  ك 

 ص  ِ  و  
  ك  ن  ذِ ؤ  ِ  ، و  اء  س  النِ  ك  د  ائ 

َ  ِ  ز  ال  ُ.(825ق)«اق  و  س  اَل   ك  د  ج  س  ِ  ، و  ا

 ُ ُهُ وقالُأبوُالصَّ
 
ُ»:ُباء ڦ ڦ ڄ  ﴿:ُعنُهذهُاآليةُ ُمسعودُ ُابنُ ُسألت 

ُ-ُهُ غيُ ُوالذيُالُإلهُ ُ-ُ:ُهواهلُفقالُعبدُ ،ُ﴾ڄ ڄ ڄ 
.ُ(826ق)«ناءُ الغُ 

                                                 
ُ.«كراهية»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ،ُوبهُروايةُأمحدُوالطباينُوغيها.«إىل»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُ،ُوبهُروايةُأيبُنعيم.«مل»يفُ)ع(:ُُ(ج)

 (أ/707ع )

  (/ب746)س  

  :الشبهة
 سة والعرشوناخلام

حرمة الغناء يف 
 السنة انلبوية

 ضعيف

 ضعيف
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ُابنُ  ُ»عباسُ ُوقال ُلُ زُ نُ : ُاآليةُ ُت  ُالغُ ُهذه ُيف
 
ُُ.(827ق)«ناء ُص  ُقالُُحَّ ُعنهام، ُذلك

ُ.(828ع)«املرفوعُ ُمُ كُ ناُيفُح ُعندُ ُالصحايبُ ُتفسيُ :ُ»مُ احلاكُ ُاهلُأبوُعبدُ 

  ُُرُ :ُ»مسعودُ ُوقالُابن ُك ُإذا ُُب  ُااهلُعليهُاسمُ ُرُ كُ ذُ فلمُيُ ُةُ الدابَُُّالرجل 

رُ 
ُ ُفإنُ ُ!نَُّغُ تُ ُ:،ُفقالُلهالشيطانُ ُهُ فُ دُ  «نَُّمُ ـتُ ُ:قالُلهُنُ س ُملُي 

(829)!ُ

 
اهلُصلُاهلُعليهُوسلم:ُُقالُلرسولُ ُرجًَّلُُأنَُّ»ُ:هُ ماج ُُابنُ ُويفُسننُ 

ُالغُ ُنُ ذُ أُ تُ أُ  َُلُيف
 
ُُ؟فاحشةُ ُنُغيُ مُ ُناء ُزُ رُ ُالُأُ فإين  ُنُدُ مُ ُإالُق   ال:ُفقُ.يفُ كُ ُب ُيف 

ِ  ر   ك  َ  و   ،ك  ل   ن  آذ   َ  » ا ـًبـيِ ط   ًَ َّل  ح   اهلل   ك  ق  ز  َ   د  ق  ل   !اهلل وا د  ع   ت  ب  ذ  ك   !ةا

 ز  َ   ن  ِ   اهلل  م  را ا ح  ِ   ت  ت   اخ  ف  
  ن  إ   ك  نا ا إ  ِ  ، أ  اهلل  لا ح  ا أ  ِ   ان  ك  ِ   ه  ق 

 ق  التا  د  ع  ب   ت  ل  ن 
 ِ  د 

 ة 

  ك  ت  ي  ف  ن  ، و  ةً ل  ث  ِ   ك  س  أ  َ   ت  ق  ل  ح  ا، و  عً ي  ج  ًبا و  ض    ك  ت  ب  ئًا ض   ي  ش  
 ه  أ   ن  ِ 

 ت  ل  ل  ح  أ  و   ،ك  ل 

  ةً ب  ن    ك  ب  ل  س  
 ن  ي  د  ال  /ان  ي  ت  ف  ل 

ُنُالمُ ُهُ فقامُوب ُُ.«ة  ُرش 
ُزواخلُ  ،ُإالُاهل ُهُ مُ لُ عُ ماُالُيُ ُي 

ُ ُُوُ فلامَّ ُُىلَّ  َ  ؤ  ه  »صلُاهلُعليهُوسلم:ُُقالُالنبي 
ن   !اة  ص  الع   ء   ّي   غ  ب   م  ه  ن  ِ   ات  ِ   ِ 

 ب  و  ت  
  م  و  ي   اىل  ع  ت   اهلل  ه  ش   ح   ة 

ِ  ي  الق  َ  ي  ر  ًثا ع  نا م    ان   ك  م  ك   ةا   ت  س   ي  اًنا 
 ب  د  هب    اس  ن النا ِ   ت 

 ،ة 

«ع  ص    ام   ق  م  لا ك  
(830).ُ

  ُُيُ ويفُالغ َُّل 
ُيَُّن  ُقالُُ:قالريضُاهلُعنهُُعنُعلُ ُات  اهلُصلُاهلُعليهُُرسول 

 ب  »لم:ُوس
 ز  ال   ِّ   ك  ب   ت  ث  ع 

 ِ   د  ب  ع   ب  ش    ي  َ  /ِّب َ   م  س  ق  أ  ، و  ّي  ا
 اه  ق   س  َا ًرا إ  ا خ   ي  ن   الد  ف 

  م  و  ي   اهلل 
ِ  ي  الق   ا

[ًباذا ع  ِ   د  ع  ب  ] ،يًم ح    ة 
ا لهف  غ  ِ   و  أ   ب ًَ ُقالُُث م،ُ«و صلُاهلُاهلُُرسول 

 ي  ـنِ غ  ال   ب  س  ك  »عليهُوسلم:ُ
 ي  ان  الزا  ب  س  ك  ، و  ام  ر  ي ح  نِ غ  ال  و   ة 

 اهلل ّل  ع   ق  ح  ، و  ت  ح  س   ة 

                                                 

ُ.،ُوالُروايةُبه«السوء»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُفقط.«ُمعذبا»،ُويفُرواية:ُ«معذباُبعد»الغيَّلنيات:ُُولفظكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوالُروايةُبه،ُُ(ب)

 /ب(707ع )

  (أ/741)س  

 موضوع

 ضعيف
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 (الشبهة اخلامسة والعشرون) حب قرآنمناظرة بني صاحب غناء وصا

 د   ي  َا أ  
  ت  ب  ن   انً د  ب   ة  نا ال   ل  خ 

 ح  س   ن  ِ 
ُالغُ ُ.(831)«ت  ُكان ُيُ ُحَّلاًلُُناءُ فلو ُمل يفُ]ُك 

ُُهُوبيُ بين ُنُ رُ قُ وملُيُ ُ[احرامًُُهُ كسب ُ ُ.الزانيةُ ُوعملُ ُهُ عملُ ُ،ُوبيُ الزانيةُ ُكسب 

 ُمُ ُُمسندُ ويف دَُّس 
ُمُ ُبنُ ُدُ  هُ ّس  

ُأيبُهريرةُ ُدُ  ُُأنَُُّعن اهلُصلُاهلُُرسول 

  م  و  ق   خ  س  م  ي  »عليهُوسلمُقال:ُ
 ِا أ   ن  ِ 

ُياُُ.ير  از  ن  خ  و   ةً د  ر  ق   ان  ِ  الزا  ر   آخ  ي ف  ت  قالوا

ُ ُمُ أُ ُ،اهلُرسول  س 
َ  يِن أ  و    اهلل َا إ   ه  ل   إ  َ   نا أ   ن  و  د  ه  ش  ، ي  م  ع  ن  هم؟ُقال:ُُونُ مُ لُ   ول  س   

ُاهلُ قالوا:ُفامُبُ ُ.«ون  ل  ص  ي  و   ون  ق  دا صا ي  و   ،اهلل  ف  از  ع  وا ال  ذ  اّتا  »اهل؟ُقال:ُُمُياُرسول 

 ه   واب  ش   ، و  ف  و  ف  الد  و   ات  ن  ي  ق  ال  و  
 و  ه  ـل  م و  اهب    ش   ّل  وا ع  ات  ب  ، ف  ة  ب  ش   اَل   ه  ذ 

 ؛م  ه 

 ِ   د  وا ق  ح  ب  ص  أ  ف  
ُ.(832)«واخ  س 

 
ُُأمحدُ ُاإلمامُ ُويفُمسندُ  ُُأنَُُّ:ةُ مامُ عنُأيبُأُ ُهُ ماج ُُوابنُ ُوالرتمذي  ُرسول 

ُ ُقال: ُوسلم ُعليه ُاهل ُصل ي   ل   حي   َ  »اهل  َ  و   ،نا ه  ع  ي   ب  َ  و   ،ات  ي  نِ غ  ال  /ش  

 ع  ت  
   َ  و   ،نا ه  يم  ل 

 ِ  َ   ة  ا
ُاآليةُ وتُ ُ.ام  ر  ح   نا ه  ن  م  ث  و   ،نا يه  ف  َُّلُهذه ڄ  ڦ ڦ ﴿:

ُُ.(833ق)«﴾/ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 ُ أوُُعامرُ ُأبوُحدثني»ُ:قالُمُ نُ غُ ُبنُ ُمحنُ الرُ ُعنُعبدُ ُويفُصحيحُالبخاري 

ُ ُُأبوُمالك  الشعري 
ُبُ ذُ واهلُماُكُ ُ-ُ(834)ع

ُهُأنَُُّ-ُين  س 
ُُعُ مُ  اهلُصلُاهلُعليهُُرسول 

ُ ُيقول  ُوسلم  ِا  أ  ف   نا ن  و  ك  ي  ل  :
 ت  س  ي   ام  و  ق  ي أ  ت 

  ون  ل  ح 
 ،ف  از  ع  ال  و   ر  م  ال  و   ر  ي  ر  احل  و   ر  احل 

َ  س  ب م  ه  ي  ل  ع   وح  ر  ت   ،م  ل  ع   ب  ن   ج  ىل  إ   ام  و  ق  أ   نا ل  ز  ن  ي  ل  و    ح  ا
 أ  ي  ، ف  م  ه  ـل   ة 

 ل  ج  َ   م  يه  ت 

                                                 

 ،ُوكَّلهاُجائز.«يكن»يفُ)س(:ُُ( أ)

 فقط.«ُحراًما»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُ،ُبغيُاملوحدة،ُوهيُروايةُغيُالبخاري.«سارحة»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (/ب741)س  

  [6]لقمان: 

 حسن

 ضعيف

 صحيح
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َ  ه  ل   ون  ول  ق  ي  ف   ،ة  اج  ح  ـل    م  ل  الع   ع  ض  ي  ف   ،لا ج  و   زا ع   م اهلل  ه  ـت  ـيِ ـب  ـي  ف   .ًداا غ  ن  ي  ل  إ   ع  ج  : ا

  ين  ر  آخ   خ  س  م  ي  و   ،م  ه  ي  ل  ع  
  م  و   ي  ىل  إ   ير  از  ن  خ  و   ةً د  ر  ق 

ِ  ي  الق   ا
 .(835ق)«ة 

وهذاُح ُ
ُدُ  ُُيث  ُفيه،ُوأُ ُنُ عُ طُ الُمُ ُصحيح  نُطُ ُأُ طُ خ  ُُفيهُبأنَُُّنُ عُ م  ُالبخاريَّ

ُيُ ُهُ قُ لَُّعُ  ُومل ُس 
هُ دُ ن 

ُفإنَُّ(836ع) ،ُُ ُدُ أُ ُالبخاريَّ ُهُ لُ خ 
ُصحيحُ  ُاحتُ وُهُ يف ُوج ُُجَّ ُمُ زُ به

ُعُ عمَُُّهُ بروايت ُ ُُهُ قُ لَُّن ُفقال: ُهُ »عنه، ُُبنُ ُشامُ وقال عامَّ
ُلُ ُ.«رُ  ُقُ وقد ُُي  ُالبخاري 

ُُبنُ ُهشامُ  عامَّ
ُوقدُرُ وُ ورُ ُرُ  ُواهُ ىُعنه،

بُ ثُ ُثقتانُ ُشامُ نُهُ عُ 
ُ،فيهامُنُ عُ طُ الُمُ ُتانُ 

ُ ُتَُّمُ ُفهوُصحيح 
ُص  ُُأهلُ ُعندُ ُل  ُ.احلديث 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ(62انظرُ)ص.ُُ

                                                 

ُُ( أ) ُضبطتُبكّسُالعي: ُابنُحج«الع لم»يفُ)س( ُقال .ُ ُعلُأنهُاوأغربُ»ر: بنُالعريبُفرشحه

ُ(.39/32)فتحُالباري:ُ«ُبكّسُالعيُوسكونُالَّلم

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

 صحيح
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 :ُرُ  قال صاحب الغناء ُاإلمامُ وُ قد ُنافعُ ُأمحدُ ُى ُُعن ُمعُنَّكُ »قال: ُا

ُُ،يفُسفرُ ُامريضُاهلُتعاىلُعنهُعمرُ ُابنُ  فس 
ُُعُ مُ  ُفوُ ُ،رُ مُ ازُصوت  ُ/عُ ض  ُيف  ي ه  ب ع  ُإ ص 

ي هُ  ن  ُدُ وعُ ُأ ذ  ُُل  ُتُ أُ ُ،قال:ُياُنافعُ ُث م،ُعنُالطريق  ُعُ مُ س  ُُعُ ج ُافرُ.:ُال؟ُقلت  ُ،الطريق 

ُهكُ:قالُث م ُرأيت  ُُذا ُفُ ُرسول  ُوسلم ُعليه ُاهل ُعُ اهلُصل «ل 
ُكانُُ.(837ق) فلو

ُ ُيُ ُاهلُنافًعاُعلُأنُ ُعبدُ ُاُأقرَُّـمُ ـحراًماُلُ ُرُ مُ الزَُُّصوت  ُُإنام،ُوهُ عُ مُ س  ُعمرُ ُابنُ ُدَُّس 

يُ نُ ذُ أُ 
ُعُ ،ُوكذلكُفُ ًعاُوكراهةًُرُ وُ تُ ُهُ  ُثُ ُالنبي ُُل  ُبُ صلُاهلُعليهُوسلم،ُوإذا ُت 

ُحُ  ُل 

ُالشبَُّفُرُ مُ الزَُّ ُُابات  ُوالدُ ُواملواصيل  ُاملُ ُفوف  ُلُ ص 
 ُ./هُ لُ ثُ مُ ُةُ لُ ص 

  :قال صاحب القرآن ُ ُمُ كُ حُ املُ ُونُ عُ دُ كيفُتُ ُ!ةُ اُالسامعاتيَُّعجًباُلكمُأي 

ُمُ تُ وتُ  ُُوهذاُشأنُ !ُ؟هُ شاب ُتُ باملُ ُونُ كُ سَّ ُ.مبطلُ ُكل 

ُ ُاحلديث  ُرُ قُ عليكمُأُ ُةًُجَُّح ُُيكونُ ُهوُإىلُأنُ ُوهذا ُب 
ُةًُجَُّح ُُونُ يكُنُأنُ مُ 

ُهُ ونُ رُ رُ قُ لكمُعلُماُتُ 
ُ:هُ ورسولُ ُاهل ُُهُ مُ رَُّماُح ُُنُسامعُ مُ 

 َُُُّفإن ُُدَُّس  يُ نُ ذُ صلُاهلُعليهُوسلمُل ُُالنبي 
ُ بُ نُأُ مُ ُهُ  هذاُُعلُأنَُُّةُ الدلَُُّي 

ُ رُ كُ ن مُ ُالصوت 
ُ،ُوهوُمُ  التيُيُ ُنُالصوات 

ُنبغُ  ُسامعُ ُعندُ ُاآلذانُ ُدُ يُس  اُها؛ُلهنَّ

بُ اُيُ مَُّ
ُغُ  ُُ،هُ ورسولُ ُتعاىلُاهل ُهُ ض  ُُعندُ ُيُ نُ ذُ ال ُُدُ وس  ُغُ ُنظيُ ُهذاُالصوت  ُالبِص ُُض 

ُاملحرَُُّرؤيةُ ُعندُ  ُ.مات 

 َُُّكونُ وأم ُُرُ مُ أُ ملُيُ ُهُ ا ُبس  يُ نُ ذُ أُ ُدُ نافًعا
ُهوُاالستامعُ ُإنامُمُ رَُّحُ املُ ُهُفألنَُّعندُ ُهُ 

ُُنُغيُ مُ ُالُالسامعُ ُ،واإلصغاءُ 
 
ُ،ُفَّلُي  ُواستامعُ ُإصغاء ُب 

ُُعلُاإلنسانُ  يُ نُ ذُ أُ ُدُ س 
ُهُ 

 (أ/704ع )

  (أ/748)س  

 الشبهة: 
السادسة 

 والعرشون

 احلديث 
 حجة عليكم

 ضعيف
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ُُسامعُ ُعندُ  مُ رَُّحُ املُ ُالصوات 
ُوةُ  ُ ُإنام، ُي  ُقُ ُعليهُمُ رُ الذي ُدُ ص 

هاُاستامعُ 

ُ
 
ُ.إليهاُواإلصغاء

ُاحتجاج ُُونظيُ  هذا
ُبغُ  ُكم

 
ُ تُ يَُّرُ يُ وُ اجل ُُناء ُُي  ُبيت  ُُيف ُعليهُُالنبي  ُاهل صل

ُوسلم،ُوأنَُّ هُس 
ُ!هُ رُ كُ ن وملُيُ ُهُ عُ مُ 

ُفأُ  ُالنظرُ ُمُ أتُ طُ خ  ُتُ ُيف ُبيُ قُ رُ فُ ومل ُُفعلُ ُوا ُوسلمُُالنبي  ُعليه ُاهل صل

عُ وف ُ
ُ م،ُوالُبُ كُ لُ  ُُي 

عُ وف ُُعنافُلُ عُ ف 
ُقُ م،ُفأنتمُتُ كُ لُ  ُغيُ ُوالسامعُ ُ،الستامعُ اُونُ دُ ص 

ُرَُّفُ ُذلكلوُ؛االستامعُ  ُسجودُ ُالفقهاءُ ُق  ُالسامعُ ُبيُ ]ُالتَّلوةُ ُيف

ُُ،عليهُهُ بُ ج ُوُ نُأُ ومنهمُمُ ُ،للمستمعُ ُوهُ بُ حُ ،ُفاستُ [واملستمعُ  ُ.السامعُ ُبخَّلف 

ُهوُالذيُيُ ُ:والساِع   ُص  ُُل  ُ.إليهُقصدُ ُغيُ نُمُ ُهُ إىلُمسامعُ ُالصوت 

ُ.إليهُهُ يُبسمعُ صغُ املُ ُ:والستمع  

ُ ُُ،هُ استامعُ ُمُ ذُ فيامُيُ ُمذمومُ ُغيُ ُوالول  ُدُ مُ فيامُيُ ُوالُمدوح  ُ:هُ استامعُ ُح 

 ُ ُقال ُتعاُاهل وقد ُعلُهُ ح ُدُ فمُ ُ،﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿ىل: م

مَُّذُ عنهُوملُيُ /اإلعراضُ 
ُمنهم.ُقصدُ ُكانُعنُغيُ  إذُ؛هُ همُعلُسامعُ 

 ىل  إ   ع  م  ت  اس   ن  ِ  »صلُاهلُعليهُوسلم:ُُقالُالنبي ُقدُو
 ح   ه

 ي  د 
 م  ه  و   م  و  ق   ث 

َ  ك   ه  ل    ي  ن  ذ   أ  ف   با ص   ون  ه  ا
  م  و  ي  /ك  اآلن   ه 

ِ  ي  الق   ا
ُ.وُكامُقالأُ.(838)«ة 

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

 .«وكذلك»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

وقياساُعلُقولهُالَّلحق:ُليستُيفُ)ع(ُأوُ)س(،ُولعلهاُسقطتُمنهام،ُوأضفت هاُليستقيمُاملعنى،ُُ( د)

ُمنهمإذُكا» ُقصد   واهلُأعلم.«.ُُنُعنُغي 

 ،ُوالُروايةُبه.«من»يفُ)س(:ُُ(ه)

 /ب(704ع )

  (/ب748)س  

 السامع

  [33]القصص: 

 ابلخاري
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  ُُاحلافظ ُرواه حممَُُّبنُ ُدُ حممَُُّأبوُبكرُ ُوكذلكُما
ُدُ ن غُ االبُسليامنُ ُبنُ ُدُ  يفُُي 

ُ
 
ُالثَُُّاجلزء ُحديث ُمُ ُاين  ُنُ »ُ:(839)هُ ن ُأبو ُعبيدُ ُ-ُمُ يُ عُ حدثنا ُهشامُ ُبنُ ُهو

ُ ُ،ُاحللبي  ُُ،املباركُ ُابنُ ُثناُ-ُوقالُفيهُأبوُحاتم:ُصدوق  ُ،أنسُ ُبنُ ُعنُمالك 

عنُحممَُّ
ُُبنُ ُعنُأنسُ ُ،رُ دُ كُ ن املُ ُنُ بُدُ  ُُ،مالك  اهلُصلُاهلُُقال:ُقالُرسول 

ُ ُوسلم:  ن  ي   ق  ىل  إ   د  ع  ق   ن  ِ  »عليه
  ع  م  س  ي   ة 

  م  و  ي   با ا ص  ه  ن  ِ 
ِ  ي  الق   ا

 ي  ن  ذ   أ  ف   ة 
 ه 

ُقصدُ ُ]فالقعودُ ُ.»(840)ك  اآلن   ُاالستامعُ ُالسامعُ ُمع ُبعضُ ُ،[هو ُويف

 ن  ي   ق  ىل  إ   د  ع  ق   ن  ِ  »:ُهُ ألفاظ ُ
 ت  س  ي   ة 

  ع  م 
«اه  ن  ِ 

(841).ُ

وكذلكُماُمُ 
ُدُ  ُح 

ُ:واإلصغاءُ ُهوُاالستامعُ ُإنامُنُاملستمعُ مُ 

ُ.﴾ہ ھ ھ ھ ھے   ہ ہ                   ہ﴿تعاىل:ُُهُ كقول ُ -

ُ.﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿:ُتعاىلُوقال -

 .﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿:ُتعاىلُوقال -

ُُالرصاآلن ك ُهو ُقيل ُمنظور: ُابن ُقال ُمنهُ: ُاخلالص ُهو ُوقيل ُالسود، ُوقيل ُالبيض، ُاص

ُُ(.39/107)لسانُالعرب:ُ

                                                 

 .«الثامن»يفُ)ع(:ُُ( أ)

كرتُيفُالعللُلمحدُ)روايةُاملروذي:ُ«أذنه»يفُ)ع(:ُُ( ب) (،392ُ،ُوملُأقفُعلُروايةُّبا،ُوذ 

 وغيه.

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ج)

 (.321)صوانظرُ«.ُعبادي»:ُيفُ)س(ُو)ع(ُ()

 املستمع

  [78-71]الزمر: 

  [45: األحقاف]

  [440]األعراف: 

 باطلديث ح

لم أقف ىلع هذا 
 الكتاب
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ُو ُ هذا ُي  ُتُ ال ُُص  بحاسَّ
ُُبلُ،السمعُ ُةُ  ُلَُّعُ تُ يُ ما ُُق  بحاسَّ

ُُةُ  ُوالنظرُ ُمُ الش 

ُ:كذلكُواللمسُ 

  ُُمُ رُ حُ فإنُامل ُ ُُمُ رُ الُي  ُعليه ُالطُ ُمُ ش  ُ ُيب  ُمح  ُُهُ تُ لُ إذا ُهُ تُ وألقُ ُالريح 
ُ،هُ يفُخياشيمُ 

ُي  ُ ُوال ُُب  ُس  ُوذلكلُهُ أنفُ ُدُ عليه ُمُ ُإنام، ُالقُ ُ:منهُعُ ن ُالذي لشمُ ُدُ ص 
ُهُ 

وتروُ ُهُ واستنشاقُ 
شمُ ُدُ وجمرَُُّوهذاُيشءُ ُ،هُ حُ 

ُ.آخرُ ُيشءُ ُقصدُ ُنُغيُ مُ ُهُ 

   ُقصدُ ُمُ رَُّحُ املُ ُإنام]ُ،وكذلك النظر ُُ،النظرةُ ُالنظرةُ ُوإتباعُ ُب[النظرُ ُمنه

الفُ ُرُ ظُ الُنُ 
 ة  ر  ظ  النا  ع  ـب  ت   ت  َ  »صلُاهلُعليهُوسلم:ُُوهلذاُقالُالنبي ُُ؛جاءةُ 

«/ىر  خ  اَل   ك  ل   ت  س  ي  ل   و  ىل  و  اَل   ك   ل  م  نا إ  ف   ؛ة  ر  ظ  النا 
ُ:ُ»وقالُعلٌُُّ.(842ق) ُلُ أُ س  ُت 

ُ ُنظرُ ُرسول  ُعن ُوسلم ُعليه ُاهل ُرُ مُ فأُ ُجاءةُ الفُ ُاهلُصل
ُأُ ُُأنُ ين  ُص   ُف 

«يِص  ُبُ 
(843).ُ

 ُمنهُقُ ُمُ حرَُّاملُ ُإنامُ،س  م  اللا  وكذلك ُمُ ُدُ ص  ُعُ قُ فلوُوُ ُ،مُ رَُّحُ املُ ُبرشةُ ُهُ برشت ُُس  ُت 

ُهُ برشتُ 
ُمُ رَُّحُ املُ ُعلُبرشةُ 

ُ.اُملُيكنُذلكُحراًماأوُغيهُ ُلزمحةُ ُنُغيُقصدُ مُ 

ُ ولكنُهلُس 
ُُ-ُمتُ عُ مُ  ُُمعارش  ُالغُ ُأصحاب 

 
ُُأنَُُّ-ُناء اهلُصلُاهلُُرسول 

ُمُ  ُأحًدا ُأو ُوسلم ُحُ استُ ُهُ أصحاب ُُنعليه ُمُ غن مُ ُض   ُأو ُلُ وج ُُيةًُغن ًُيا ُامإليهُس 

ُناحيةًُقص ُأوُكانُجالًسا ُأوُمارُ ًُدا، ُيفُطريق  ُُها فس 
ُُعُ مُ  ُيَُّرُ يُ وُ ج ُُصوت  أوُُات 

ارُ مَُّزُ 
ُقُ وملُيُ ُةُ  ُ؟!هُ امعُ است ُُدُ ص 

                                                 
 .«ذلكك»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

وهاُلغتانُ«.ُالف جاءة»،ُ«الف جأة»وهوُرسمُحمتملُلـ:ُ«.ُالفجاة»يفُ)ع(ُو)س(ُرسمهاُهكذا:ُُ)د(ُ( ج)

ُفيها،ُبلُوروايتانُأيضاُيفُحديثُالسؤالُعنُنظرُالفجأة/الفجاءة،ُواملثبتُالشهر،ُواهلُأعلم.

 .«الطريق»يفُ)ع(:ُُ(ه)

  (أ/745)س  

مساواة حاسة الشم 
وانلظر واللمس حلاسة 

 السمع يف القصد

 حاسة الشم

 حاسة انلظر

 اللمسحاسة 

 ضعيف

مسلم من حديث 
جرير، ولم أقف 

 عليه عن يلع

 اللمسحاسة 
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ُالقُ تُ ر ُفُ فطُ  ُوج ُةُ رُ طُ ن م ُتُ لُ عُ ، ُح  ُهذا ُيُ القُ ُضارُ حُ است ُُعلُةًُجَُّم ُيُ غنُ املُ وُنات 

ُقَُّوالرَُّ ُوالشبَُُّيُ اص  ُوج ُواملواصيلُ ُابات  ُالجر ُتُ لُ عُ ، ُهلم ُوالكرامةُ ُءُ ابواحلُ ُم

ُتُ قُ ومزَُُّ،عُ لُ واخلُ  ُُمُعليهمُالقلوب  ُُقبل  مُهلمُبامُبُ تُ دُ ،ُوج ُالثياب 
ُعلُالرملةُ ُبهُمتُ لُ خُ 

بَُّباحل ُُواملسكيُ ُواليتيمُ 
ُُوطاعةُ /ةُ بُ رُ ذلكُقُ ُمُأنَُّتُ مُ عُ منه،ُوزُ ُةُ  إىلُُةُ بُ ر ُمُهوُقُ تُ قُ دُ وص 

ُالرجيمُ ُللشيطانُ ُوطاعةُ ُاجلحيمُ  ُلُ ج ُُث م! ُمُ تُ س  ُمنه ُنُ م ُعلُتُ مُ وقُ ُ،يُ ت ُص  ُله م

ُتُ مُ ُالقدامُ  ظُ عُ مُ ُيُ عُ واض 
ُ.يُ مُ 

ُُ:ىب   الك   ى والداهية  م  ظ  الع   والصيبة  
ُن  كُ تُ بُ س 

ُرشيعةُ  ُإىل ُذلك ُخاتمُ ُم

ُُ-ُسلُ الرُ  ُقُ رُ طُ ُيعةُ رشُالتيُهيُأكمل 
ُِواستحباًبا،ُومعاذُ ُإباحةًُُ-ُالعامل  ُُت 

ه
ُالل

ُهُ رشيعتُ هىوحاش
ُ!ذلكُإليهاُنُنسبةُ مُ 

ُ ُُهُ قلبُ ُنُجاهلُ مُ ُوليسُالعجب 
 
ُفرُ الُيُ ُ،مُ لُ عنُالعُ ُيفُغطاء ُهُ لُ عُ ماُفُ ُبيُ ُق 

ُالرَُّ ُيُ ُ[]بيُ وُسول  ُولكنُالعجبُمَُّهؤالءُهُ لُ عُ فُ ما ُنُ ، ُن ُصَّ ُُب  ُهُ نفس 
ُمُ لُ للعُ 

ُ ُُدُ عُ ويُ ُ،والتأليف  ُهُ نفس 
نُالئمَُّمُ 

اهل ُ/ةُ 
ُالُيُ ينُ رشدُ املُ ُداةُ  ُرُ فُ ، ُوهذا،ُُبيُ ُق  هذا

 ُ ُتُ وي  ُج 
ُُبسامعُ ُاملذكورُ ُعلُالوجهُ ُاالستامعُ ُعلُجوازُ  ارُ مَُّالزَُُّصوت 

ُوسامعُ ةُ  ،ُ

ُغُ 
 
ُ تُ يَُّرُ يُ وُ اجل ُُناء ُ!ي 

ُ:ةُ »قالُاجلوهري:ُُفطفرتم ر  ثُ :ُالط ف  رُ ُوقدُ،بةالو  طُ يُ ُط ف 
ُ(.6/762)الصحاح:ُ«ُافورًُطُ ُرفُ 

                                                 

 لتُمنها:ُ)ع(.خُ(د)ُُُُ.«يف»يفُ)س(:ُُ( أ)

 ُ(ُوحاشيتها.30ص)وانظرُُ،(وحاشا(:ُ)عيفُ)ُ(ه)ُُ.ُ«الجرة»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُُخلتُمنها:ُ)س(.ُ(و)ُُ،ُ«واجلبا»يفُ)س(ُو)ع(:ُُ( ج)

 .«فعله»يفُ)ع(:ُُ(ز)ُُولعلُاملثبتُهوُالصواب.ُ

 (أ/704ع )

  (/ب745)س  
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ُُ ُتُ لُ عُ فُ ُفهَّلَّ ُعُ فُ ُماُمُمثل  ُيَُّرُ يُ وُ اجل ُُل  ُوأُ ُات  ُفُ مُالدُ تُ ذُ خ  ُُوف  مُّباُيفُتُ بُ وض  

ُرُ الطُ  تُ يُ نَّوغُ ُقات 
ُبغنائُ  ُواقُ نَُّهُ م ُتُ ، ُتُ تُ ِص   ُومل ُذلك ُعل ُم ُسائرُ مُ ض  ُإليه ُوا

ُاملحرَُّ ُُمات  ُ!والقبائح 

 !َّلص  ى إىل ال  ن  د  إثًم وأ   وأقلا  لكان أسهل   - ه  بح  ِع ق   - م ذلكت  ل  ع  ف  فلو 

                                                 

ُُ( أ) ُو)س(: ُ)ع( ُال»يف ُ«هل ُسبقتُلفظة ُوقد ُهَّل». ُموضعيُ)ص« ُيف ُقبل 371ُمن ،680ُ)

 ولعلُاملثبتُهوُالصواب.«.ُهَّل»ها:ُفرسام

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)
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 هزج

 ُعنُعائشةُ ُ،هُ يفُمسندُ ُأمحدُ ُىُاإلمامُ وُ فقدُرُ  :(844م)قال صاحب الغناء

هُ أُ ُيُالنصارُ وارُ نُج ُمُ ُجاريةًُُأنَُّ»ُ:ريضُاهلُتعاىلُعنها
ُيُ دُ  ُ،هاإىلُزوجُ ُت 

ُ ُقُ قالوا:ُملُنُ ُِا الذي قالوا؟هلُعليهُوسلم:ُاهلُصلُاُفقالُرسول  ُ:فقالُ.شيًئاُل 

َ  ص  ن  اَل     م  و  ق   ا
ُ:مت  ل   ق  َ  أ   ،ل  ز  غ   يهم  ف 

م   ـــــــــاك  ي ن  ت  م  أ  ـــــــــاك  ي ن  ت   أ 

ُ

م  ُ** ــــــي ك  ِي ــــــا ن ح  ن  ي و  ح  ُ(845ق)«ف 

ُ ُ ُمنهُإىلُالغُ ُفهذاُندب 
 
ُُ،ناء ُزُ الذينُفيهمُغُ ُالقومُ ُبأنَُُّوتعليل  ُالُيُ ُل  ُ ص  ُونُ ب 

ُعنُالغُ 
 
ُ.ناء

 (846م)قال صاحب القرآن: ُ ُاحلديث  ُُأواًلُُهذا ُض  ُُأمحدُ ُاإلمامُ ُهُ فُ عَُّقد

ُيُ  ُومل هُ حُ حُ ص 
ُُث مُ،(847) ُص  ُلو ُُحَّ ُترخيص  ُالغُ ُفهو ُيف

 
ُيفُُ،ضُ لعارُ ُناء وهو

ُُالعراسُ 
 
ُبغُ ُللنساء

 
ُُناء ُالسامعُ وأينُذلكُمُ ُ،العراب  ُأوُالغُ ُنُهذا

 
،ُاملعتادُ ُناء

ُغُ ُهُوبيُ فبين ُ
 
ُُناء ُاملُ ُالعراب  ُاملُ ُفيهُكامُبيُ ُصُ رخَّ س 

ُُرُ كُ  ،ُوكامُاحلَّللُ ُوالرشاب 

ُ!اةُ ذكَُّواملُ ُامليتةُ ُبيُ 

ُفإنَُّ ُُغايةُ ُوأيًضا ُقول  ُفيه م  »ُ:الشعرُ ُما ي ن اك  ت  م  أ  ي ن اك  ت  ُ«أ  نو، ُُمُ رَُّح ُُم  ُمثل 

ُُهذاُوإنُ  /ي ُمُ س 
ُ؟!ناءًُغُ 

ُبُ لوُثُ ُث م أنَُُّت 
،ُالحوالُ ُوالُيفُعمومُ ُ،للرجالُ ُخصةُ رُ منهُالُمُ زُ لُ ملُيُ ُناءُ هُغُ 

ُُبنُ ُوقدُكانُعمرُ  ُُاخلطاب  إذاُس 
ُُعُ مُ  ُدُ ُصوت  ُقُ ُف  ُسُ رُ كانُيفُعُ ُفإنُ ُ:إليهُدُ ص 

هُ رُ كُ نُ أُ ُإالوُ،هُ كُ رُ تُ 
ُ.(848ق)

                                                 
 .«النصاري»يفُ)ع(:ُُ( أ)

  (أ/744)س  

  :الشبهة
 السابعة والعرشون

 حسن

لم أقف ىلع 
 تضعيف أمحد
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 ُُالسامعُ  :(849م)قال صاحب الغناء ُُألطف 
 
ُُغذاء ُأهلُ ُعندُ ُلألرواح 

ُُاملعرفةُ  ُ؟!منهُعُ ن مُ كيفُيُ ُلةُ ،ُوماُكانُّبذهُاملنزوالذوق 

 (850م)قال صاحب القرآن: ُ ُقُ دُ ص  ُُفيهُتغذيةُ ُالسامعُ ُ،ُفإنَُّت  بلُُ،للنفوس 
ُهُملُيُ :ُإنَُّقيلُحتَّىُ،هاىُأغذيت ُوُ قُ نُأُ هوُمُ  ُمَُّس 

ُغُ هُيُ نَُّلإالُُناءًُغُ 
ُويُالنفن  ُ.س 

لكنُالكَّلمُمعكُيفُمقامُ 
ُ:يُ 

  :أحدهما 

  ؟للروح   غذاء  أو  للنفس   : هل هو غذاء  يقال   ن  أ  

ُعلُأصل ُُمعكُوهذاُكَّلمُ  ُدَُّاُفإنُ ُ،ك  ُُأنهُغذاءُ ُعيت  ُكانُ ُللروح  ىُوُ عُ دُ ُت 

مُ الُيُ ُدةًُجمرَُّ
ُن كُ  ُأمرُ ُنُالتغذيةُ مُ ُهفيُهُ صاحبُ ُهُ دُ ماُي  ُُفإنَُُّ؛ةُ تُ بُ لُ أُ ُاهتصحيحُ ُك 

معلومُ 
ُُوليسُغذاءًُُ،هُ وروحُ ُهُ لقلب ُُهُغذاءُ أينُلهُأنَُّنُ،ُولكنُمُ  ُ!؟هُ لنفس 

َُّتُ نُ ُث م ُفإنَُُّ:النفسُ ُأغذيةُ ُنُأعظمُ هُمُ علُأنَُُّلكُبالدليلُ ُعُ ب  هاُحقُ ُهُحمض 

ُوحظُ  ُوشهوت  ُوليسُمُ ُ،اها ُُنُاحلق  ُاملرادُ ُالواجب  ُشأنُ ُعليها ُهذا ُوما ُهُ منها،

ُ وهذاُبُ ُ،هاوغذاؤُ ُالنفسُ ُحظُ ُدُ فهوُجمرَُّ ُُبيُ ُملنُلهُفرقانُ ُي  ُ،هُ وروحُ ُهُ قلب ُُقوت 

ُ ُُوقوت  ُ.هُ نفس 

ُ ُُوقبيح  ُُبالسالك  ُالصَّ ُؤُ يُ ُنُ أُ ُادق 
ُُظَُّح ُُرُ ث  ُُهُ نفس  ُوإرادت  ربُ ُاُعلُحق 

ُهُ ومرادُ ُهُ 

ُُهُ ىُبحظُ ن فُ ىُيُ منهُحتَُّ ُُغُ لُ بُ الذيُعليه،ُبلُيُ ُعنُاحلق  ُوالشيطانُ ُالنفسُ ُبهُتلبيس 

                                                 

 .«النفس»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«به»يفُ)س(:ُُ( ب)

 /ب(704ع )

  :الشبهة
 اثلامنة والعرشون

غذاء للنفس أو 
 غذاء للروح؟
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ُأنُ  ُيُ ُإىل
ُُيُ ص  ُ/هُ حظُ ُحمض  ُُوقوت  ُُهُ نفس  ُالطريق  ُاهلُهو ُ ُ،إىل ُطريُهُ لُ عُ وي  ُق 

ُاواخل ُ الرَُُّواتباعُ ُالمرُ ُ،ُوطريقةُ ص 
ُ!العوامُ ُهُطريقةُ عندُ ُسولُ 

ُعُ ج ُُوهلذا ُدُ يُ ن اجل ُُل 
ُُيُ الزاعمُ  ُمُيُ أهنَّ ُلُ ص  إىلُُيُ واصلُ ُونُإىلُاهلُّبذهُالطريق 

ُ رُ قُ س 
(851)،ُُ ُدُ وص  ُيُ ُفإنَُُّ!ق  ُال ُوُ اهل ُص  ُل 

ُمُ  ُإال ُإليه ُالطريق  هاُحُ تُ فُ ُالتيُن

ُعلجُ وهن  ُ ُلُ أُ ُها ُنُ س 
ُونُ ُ،هُ رسلُ  بُ ص 

ُلعبادُ  ُُهُ ها ُُمجيعُ ُدَُّوس  ُُالطرق  ُدوهن  ُا،ُإليه

ُيُ  ُتُ فُ فلم ُح 
ُإالُمُ ُطُ قُ ُلحدُ  ُنُتلكُالطريق  ُفالسالك  ُالُيُ نُغيُ مُ ُ، ُها ُص  إليهُُل 

ُ ُنُملُيُ مُ ُأبًدا،ُوكل  ُص  ُُل  ُُإليهُفهوُواصل  ُُ.رُ قُ إىلُس 

ُاجل ُ ُالقاسم ُأبو ُدُ يُ ن قال :«ُ ُمسدكلُ ُالطرق  ُاخل ُُودةُ ها ُلُ عل ُُ،ق  ُطريق  ُإال

 ،ل  َّل  وج   يت  زا وع  »: لا وج   عزا  يقول  »وقال:ُُ.(852ق)«صلُاهلُعليهُوسلمُهُ رسول ُ

ِ  وين  ت  لو أ   ِ  ح  ت  ف  واست   طريق   ن كِل   وا ل  خ  د  ي   حتاىهلم  ت  ح  ت  ف   ال باب   ن كِل وا 

ُ.(853)«ك  ف  ل  خ  

 :املقام الثاني 

ُطيُ ُ:إىلُسمُ نقتُ ُالنفوسُ ُأغذيةُ ُأنَُّ ُُب  ُقُ ن كامُتُ ،ُوحرامُ ُوحَّللُ ،ُوخبيث  ُمُ س 

ُالبدانُ ُأغذيةُ  ُُهُ يفُبدن ُُبهُاإلنسانُ ُهىذُ غُ ماُيُ ُ،ُوليسُكل  ُ.اطي بًُُيكونُ ُهُ أوُنفس 

                                                 

 .ُ«يصل»يفُ)س(:ُُ( أ)

 .«الذي»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 .«رسوله»يفُ)س(:ُُ( ج)

 .«ما»يفُ)س(:ُُ( د)

 .«تغذى»يفُ)ع(:ُُ(ه)

  (/ب744)س  

 الطريق إىل اهلل

لنفس غذاء ل
 طيب أو خبيث؟

 ال أصل هل

لم أقف عليه عن اجلنيد، 
 وإنما الروذباري
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ُُالحلانُ ُسامعُ ُأنَُُّوَ َيب   مُ رَُّحُ املُ ُواملعازف 
،ُةًُقويَُُّتغذيةًُُهُ ىُبهُأهلُ ذَُّغُ تُ يُ ُةُ 

ُأجهُامُكانُالسامعُ وكلَُّ ُُىذغُ ى،ُكامُيُ وُ قُ بهُأُ ُهُ كانُغذاؤُ ُل  ُوضعفاءُ ُبهُالطفال 

ُيشتدُ ُ؛العقول ُُهُ تأثيُ /وهلذا
 
ُالنساء البُ ُوأهلُ ُيف

ُوال ُوادُ  ُارعُ ي ُوكُ ُ،ب  نُمُ ُل 

ُ ُعُ ض  ُ.هُ ومعرفتُ ُهُ عقلُ ُف 

ُُاُالسامعُ فأمَُّ ُُالرشعي  ،ُوهوُيُ هاُللعارف ُهاُوأنفعُ وأطيبُ ُالغذيةُ ُفهوُأصلح 

ُمُالذيُالُيُ قلوّب  ُُغذاءُ  ُعفانُ ُبنُ ُعثامنُ /هذاُالسامعُ ُأهلُ ُكامُقالُإمامُ ُ،منهُعُ بُ ش 

ُرُ هُ لوُطُ »ريضُاهلُعنه:ُ ُلُ قلوبُ ُت  ُـمُ ـنا ُعُ ب ُاُش  ُت 
ويفُُ.(854ق)«تعاىلُاهلُنُكَّلمُ مُ 

ُالقرآنُ ُصفةُ  ُُ.(855)«ِنه العلمء   ع  ب  ش  وَ ي   ،ه  عجائب  ُض  ق  ن  ت  َُ»: ُقوت  ُفهو

ُ ُ.[هاوشفاؤُ ُهُ أسقامُ ُمنُهاودواؤُ ُهاوغذاؤُ ]ُالقلوب 

ُالسامعُ  ُُوأما ُُالشيطاينُ ُالشعري  ُس  ُحُ فهو ُلُ وقُ ُ،ت  ب 
ُبالسحُ ذَُّغُ تُ ُه ُى ُت 

ُوُ اهلُأُ ُغيُ ُتعاىل،ُنُاهلمُ ُبعيدُ  ُُبه.ىل 

                                                 
 .«تغذى»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 والُروايةُبه.،ُ«ينقض»يفُ)س(:ُُ( ب)

 ولهُوجه.كذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُُ( ج)

 .«وغذاؤهُودواؤهُمنُأسقامهُوشفاؤه»يفُ)س(:ُُ( د)

 .«وقلوب»يفُ)س(:ُُ(ه)

 (أ/700ع )

  (أ/747)س  

 ضعيف
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 ُشأنُ ُمُعليهمُالسامعُ رتُ كُ نُ الذينُأُ ُالقومُ ُشأنُ  :(856م)قال صاحب الغناء

ُ آخرُ  ُوإشارات  قَُّلُ تُ يُيُ مُالت،
ُمُ  ُإشارُغيُ ُنُالسامعُ وهنا ُُاللهوُ ُأهلُ ُات  ُواللعب 

ُ:حمذوًراُأوُمكروًهاُهُ كانُظاهرُ ُوإنُ ُوالبطالةُ 

 ُُوهلذا س 
ُئُ  ُُل  ُرُ ،ُفمنُعُ عبةُ ُهُ وباطن ُفتنةُ ُهُ ظاهرُ »فقال:ُُعنُالسامعُ ُلُ بُ الش  ُف 

ُح ُُةُ اإلشار ُالسامعُ ُلَّ ُاستُ ُ،بالعبةُ ُله ُفقد ُالعُ دُ وإال ُرَُّعُ وتُ ُفتنةُ ى ُض 

للبليَُّ
ُ.(857)«ةُ 

 ُُوهلذا ُالُيُ »:ُيُ العارف ُُقالُبعض  ُلُ ص  ُُالسامعُ ُح  ُتةُ ميُ ُإالُملنُكانتُلهُنفس 

ُ ُُوقلب  ُُ،حيٌّ ُحُ ب ُذُ ُهُ فنفس  ُُت  ُوقلبُ ةُ املجاهدُ ُبسيوف  ُُهُ ، ُورُ بن ُحيٌّ

ُ.(858)«املشاهدةُ 

 ُ وس 
ُئُ  ُُل  ج ُرُ هُ النَُّأبوُيعقوب 

ُُ،عنُالسامعُ ُي ُورُ  ُ»فقال: بُ تُ ُحال 
ُيُالرجوعُ دُ 

ُمنُُإىلُالسارُ  ُُحيث  ُ.(859)«اإلحراق 

 ُ:علُقسمُ ُالسامعُ »وقالوا
ُ:يُ 

ُ،و  ح  والصا  م  ل  الع   بشط   سمع   -
ُفمُ  ُرش   ُامالسُمعرفةُ ُ:هُ صاحب ُُُِ ن

 
ُء

ُ ُ.املحضُ ُيفُالكفرُ ُعُ قُ وإالُوُ ُ،والصفات 

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

ُ.«اإلشارات»يفُ)س(:ُُ( ب)

 .«املوافقة(:ُ»6/339(.ُويفُالرسالةُالقشييةُ)3/792كذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوكذاُيفُاالستقامةُ)ُ( ج)

 .«السامي(:ُ»6/339(ُوالرسالةُالقشييةُ)3/790ع(ُو)س(.ُويفُاالستقامةُ)كذاُيفُ)ُ( د)

 الشبهة: 
 اتلاسعة والعرشون

(7 ) 
 الشبيل

(4 ) 
 بعض العارفني

(0 ) 
 بعضهم

(4 ) 
 انلهرجوري
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ُفاحلال   بشط   وسمع   - ن، ُُم  رش  
ُُالفناءُ ُ:هُ صاحب ُُُِ  ُلُ حواالعن

ُ.(860)«احلقيقةُ ُأحكامُ ُبظهورُ ُاحلظوظُ ُثارُ نُآيُمُ قُ ـن ـوالتَُُّ،ةُ البرشيَُّ

  ُمُ يُ وُ وسئلُر
الصوفيَُُّدُ وعنُوجُ(861)ت

ُيُ »:ُ/فقالُ،السامعُ ُعندُ ُةُ  ُونُ دُ هُ ش 

ُزُ عُ التيُتُ ُاملعاينُ  ُفتُ ُ،مهُ عنُغيُ ُب  ُإَلَُُّ:إليهمُيُ ش  بذلكُُونُ مُ عَُّن ُتُ فيُ ُ!إَلَّ

ُمُ  ُُعُ قُ يُ ُث م،ُنُالفرح  ُُودُ عُ فيُ ُ،احلجاب  ُ ،ُفمنهمُمُ بكاءًُُذلكُالفرح  ُرُ نُي  ُق 

ُنُيُ ،ُومنهمُمُ هُ ثيابُ  ُص  بُ نُيُ ومنهمُمُ ُ،يح 
ُُ،يكُ  ُ.(862)«هُ رُ دُ إنسانُعلُقُ ُكل 

 ُ ي ُِص  ُوقالُاحل
ُُشُ يُ أُ »:(863)ت ن يُ ُبسامعُ ُأعمل 

نُعُ طُ إذاُانقُ ُعُ قطُ  ُيُ ُم  ُ؟!منهُعُ مُ س 

ُسامعُ ُيكونُ ُأنُ ُغينب ُيُ  ويُ ُ،منقطعُ ُغيُ ُسامًعاُمتصًَّلُُك 
ُأُ مُ ظُ ُيكونُ ُيُأنُ نبغُ 

ُُ،دائمُ  ُ]ورش   ُ.(864)«[هُ ازدادُظمؤُ ]ُهُ امُازدادُرشبُ فكلَُُّ،ه[دائمُ ُب 

 (865)«صدُ قُ ُدُ ج ُوالوُ ُ،داءُ ن ُُالسامعُ »:ُ/وقالوا.ُُ

  ُُعثامن ُأبو املغريبُ ُوقال
ُ(866)ت :«ُ ُُأهلُ ُقلوب  مُهُ وأسامعُ ُ،حاضةُ ُاحلق 

ُ.(867)«مفتوحةُ 

                                                 
 .«أحوال»يفُ)س(:ُُ( أ)

 يفُكلُمنُ)ع(ُو)س(.«ُوجود»(،ُوفيه:767ُ.ُوسيتكررُنصُرويمُهذاُ)ص«وجد»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 «.فيتبعون»يفُ)س(:ُُ( ج)

 ج.ُ،ُواملثبتُكامُيفُمصادرُالتخري«يرق»،ُويفُ)ع(:ُ«يزق»يفُ)س(:ُُ( د)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ(ه)

 .«ازدادوه»يفُ)س(:ُُ( و)

(،3/730ُ(ُواالستقامةُ)6/333.ُواملثبتُمنُالرسالةُالقشييةُ)«بدأ»ويف)ع(:ُُ«.مدا»يفُ)س(:ُُ( ز)

 .«النداء»(ُبلفظ:713ُ)صوكامُسيأيتُيفُ)ع(ُ

 /ب(700ع )

  (/ب747)س  

(3 ) 
 رويم

(6 ) 
 احلرصي

 بعضهم( 1)

(8 ) 
 أبو عثمان املغريب
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  ُُُوقالُأبوُسهل لُ عُ الص 
ي ُوكُ 

ُاملُ »:ُ(868)ت تُ س 
ُُاستتارُ ُبيُ ُعُ مُ  ُُ:وجتل 

ُوجُ يُ ُ ُفاَستتاَ - ُالتلهُ ُب  ُوجُ يُ ُِل ج  والتا ،ُب  ُُب  ُ.الرتويح 

-   َ ُُدُ لَُّوُ تُ يُ ُواَستتا ُحركات  ُُ،ينُ يدُ رُ املُ ُمنه ُحمل  ُُوهو ،ُالعجزُ وُالضعف 

ُُ،يُ الواصلُ ُمنهُسكونُ ُدُ لَُّوُ تُ يُ ُِل ج  والتا  ُ.والتمكيُ ُاالستقامةُ ُوهوُحمل 

ُاحل ُُوذلكُصفةُ  ض  
ُالذُ ةُ  ُإال ُليسُفيها ُبُ ، ُُول  ُاهليبةُ ُمواردُ ُحتت  ُقال اهلُ،

ُ.(869)«﴾پ ڀ ڀ ڀڀ  ﴿تعاىل:ُ

  ُاحلُ ُوقالُأبوُعثامن ُ ُ:أوجهُ ُعلُثَّلثةُ ُ:ُالسامعُ ي ُي 

ُيُ يُ بتدئُ واملُ ُينُ يدُ رُ للمُ ُ:ِنها فوجه   - ،ُ ُعُ دُ تُ س  ُبذلك ُلاون ُحوال 

ُُ،الرشيفةُ  ُوي  ُ.ةُ ءااواملرُعليهمُيفُذلكُالفتنةُ ُىش 

ُم،ُويُ يفُأحواهلُ ُيادةُ الزُ ُونُ بُ لُ طُ فيُ ُ،يُ :ُللصادقُ والثاين - تُ س 
ُونُ عُ مُ 

نُذلكُمُ 

ُواف ُماُيُ  ُأوقاُق  ُم.ت 

ُ يُ نُالعارف ُمُ /االستقامةُ ُ:ُلهلُ والثالث - ُعلُاهلُونُ تارُ ،ُفهؤالءُالُي 

 .(870)«والسكونُ ُركةُ احلنُمُمُ علُقلوّب  ُُدُ رُ فيامُيُ ُتعاىل

                                                 

ُ،ُواالستقامة(6/336.ُوهوُحتريف،ُواملثبتُكامُيفُ)س(،ُوالرسالةُالقشييةُ)«أبوُعمر»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 (.713(،ُوكامُسيأيتُبلفظهُالصحيحُيفُ)ع(ُ)ص3/763)

 .«أحوال»يفُ)س(:ُُ( ب)

 «.تشى»(.ُويفُالقشيية:ُس،ُواملثبتُمنُ)«ونخشى»يفُ)ع(:ُُ( ج)

  (أ/744)س  

(5 ) 
 أبو سهل الصعلويك

(74 ) 
أبو عثمان احلريي 

 انليسابوري

 [45]األحقاف: 
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 ُ وقدُح
أيبُاحل ُُبنُ ُعنُأمحدُ ُي ُكُ 

ُ»هُقال:ُأنَُُّي ُوارُ  عنُُ(871)تأباُسليامنُ ُسألت 

ُمُ ُ،السامع ُاثن فقال: ُح ُأُ ُيُ ن ُواحدُ مُ ُإَلَُُّب  ُسليامنُ ُ.(872)«ن ُنُمَُُّوأبو

ُهُ لُ حم  ُُعُ فُ دُ الُيُ 
ُ.واملعرفةُ ُعنُاإلمامةُ 

 ُ وس 
ُئُ  ُُي ُرُ وُ الن ُاحلسيُ ُأبوُل  ُالص  ُ عن

ُفقُ،ويف  ن»ال: ُُم  س 
ُر ُوآثُ ُالسامعُ ُعُ مُ 

ُ ُ.(873)«السباب 

  ُُوملُيُ ُىُالسامعُ عُ نُادَُّمُ »:ُاملغريبُ ُوقالُأبوُعثامن ُُعُ مُ س  ُ،ورُ بُ ن الطُ ُصوت 

ُُوصيرُ  ُُ،ُوصفيُ الباب  ُ فُ فهوُمُ ُ-ُالرياح  «عُ دَُّمُ ُرت 
(874). 

 ُ ُبعض  ُُوكان ُمَُُّاملشايخ  ُص  ن
ُحُ  ُ ُيدُ ن اجل ُُب  ُي  فإنُُ،السامعُ ُموضعُ ُض  

ُرُ فُ ُهُ استطابُ  ُلُ وج ُُهُ رُ ازإ ُُش  ُُ:وقالُس  ُ الص 
ُملُيُ ُوإنُ ُ.هُ معُقلب ُُويف  ُتُ س 

ُ:قالُهُ بُ ط 

ُُالسامعُ  ُُلرباب  رَُّومُ ُهُ وأخذُنعلُ ُ.القلوب 
(875).ُ

                                                 
 .«ندفع»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُستأيتُُ( ب) ُوكذا ُو)س(، ُيفُ)ع( ُ)718)صكذا ُالقشيية ُالرسالة ُويف ُواالستقامة6/339ُ(. )

ُوسائر3/736ُ) ،)ُ ،393ُوصوتُالطنبورُوردُيفُسياقاتُأخرىُ)صُُُ«.الطيور»املصادر:

332ُ،673) 

(77 ) 
 أبو سليمان ادلاراين

(74 ) 
 أبو احلسني انلوري

(74 ) 
 أبو عثمان املغريب

(70 ) 
بعض املشايخ ممن 

 صحب اجلنيد
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 ُذُ ُالكَّلمُ  :(876م)قال صاحب القرآن ُهُ تُ رُ كُ علُما
ُمُ  نُمُ ُنُهذهُالكلامت 

ُ.ُفصلُ ومُ ُ،ملُ :ُجم ُيُ وجهُ 

 :أما اجململ 

ُمُ فإنَُّ ُليسُفيها ُأدلَُّه ُتُ ُالرشعُ ُةُ ن ُبُ ثُ التي ُالحكامُ ُت  ،ُيشءُ ُاخلمسةُ ُّبا

ُيُ  ُما ُفيها ُتُ قُ وليس ُاستحباًباُُإباحةًُض  ُذمُ ُ،وال ُوال ُمدًحا ُوغايتُ وال هاُا،

ُ ُأُ ُعنُأقوامُ ُحكايات  ُ خ  ُُب  ج ُووُ ُهُ منهمُعنُحال ُُكلٌّ
يفُُبرهانُ ُ،ُفأي ُيفُالسامعُ ُهُ دُ 

ُُ؟!هذا ُملنُنُ ُدليلُ ُوأي  ُص  ُنُ ُح  ُوأُ هُ فس  ُرُ ُمُ هُ ـلُ ، ُووُ هُ دُ ش  ُُاهل ُقاهُ ، ُحتَّىُ؛هُ نفس ُُرشَّ

 ُ ُعُ ي  ُُل  ُاحلكايات  ُويُ ةًُوُ دُ قُ ُهذه ُالنَُّوُ عُ دُ ، ُقرآنُ ُاس  ُإىل ُهُ وسامعُ ُالشيطانُ /ّبا

ُوالتقرُ  ُ!؟تعاىلُبهُإىلُاهلُب 

ـت  ي ف  َ  د   ت  َ   ت  ن  ك   ن  إ  ف   ـِ   ك  ل   ة  ب  ي  ص 

 

م  ظ  ع  أ   ة  ب  ي  ص  ال  ي ف  َ  د  ت   ت  ن  ك   ن  إ  و   **
ُ(877ق)

 
 وأما الوجه املفصل/:ُ  

ُُرُ كُ ذُ فن  ُكل  ُيف ُ ُما لُ مج 
ُالكَّلمُ مُ ُةُ  ُهذا ُمُ ُن ُاحلق  ُ والباطلُ ُن ُي  ُوما ُمُ تُ ، ُل 

ُعُ ونُ ُ،ينُ المرُ 
ُط  ُُيُكلَّ ُحلُقضاءًُُ؛هُ حقَُُّذيُحق  ُواتُ النصيحةُ ُق  ُملُ ، رُ باًعا

ُضاةُ 

ُ نُالعصبيَُّمُ ُوبراءةًُُ،تعاىلُالرب 
ُ:إالُباهلُةُ ،ُوالُقوَُّوالعدلُ ُمُ لُ ،ُوإيثاًراُللعُ ةُ 

 َُُّقولُ أم ُا ُك  ُيفُالسامعُ ُالقومُ ُإنَُّ»: ُاللهوُ ُأهلُ ُشأنُ ُغيُ ُآخرُ ُشأنُ ُهلم

ُ،ُ«والبطالةُ  ُقُ دُ فص  ُغيُ ُآخرُ ُولكنُهلمُفيهُخطرُ ُ!ت 
،ُوالبطالةُ ُاللهوُ ُأهلُخطرُ 

ُلَُّزُ ُعظيمُ ُعلُخطرُ فهمُفيهُ ُرُ ثَُّعُ وتُ ُفيهُأقدامُ ُت  ُُاياهلُ ذُ فيهُبأُ ُت  ،ُوأحَّلمُ ُعقول 

                                                 

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

ُ.«بحق»يفُ)س(:ُُ( ب)

 طويل

 

 (أ/703ع )

  (/ب744)س  

يثبت بها حاكيات ال 
 حكم رشيع

قولك: القوم هلم يف 
 السماع شأن آخر
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ُونُ  ُص  ُُب  ُُهلمُبهُإبليس  ُدُ يُ واملصاُلُ احلبائُ ُهاُبأنواعُ مُ كُ ح ُ،ُوأُ هُ تُ كُ بُ ش  ُ،ُفلوُرأيت 

ُ ُالقومُ  ُلَُّخُ تُ ملُيُ ُونُ طُ ب ُفيهاُي  ُُالواحدُ ُبعدُ ُمنهمُإالُالواحدُ ُص  ُفس  ُناجُ ُل  ُيهمُعامَّ

ُُىُمعُالقومُ القُ  كُ بُ يفُش 
ُ ُالسامعُ ُةُ  ُ ي  ُُكُ ب  ُ.فيهُوالُانقطاعُ ُخًباُمسنًداُالُإرسال 

 ُأمَُّو ُُاُماُحكيت  ُُلُ بُ عنُالش  ُُفهوُنقل  عنُُالصحةُ ُمعلومُ ُغيُ ُجممل 

ُُغيُ  ُنُاملتيبفلي]،ُالعصمةُ ُثابت  ُهُ بهُنصيبُ ُ[سك 
 .ىدُ واهل ُُمُ لُ نُالعُ مُ 

ُ نوُلُ بُ والش  ُأُم  ُمُ ُكبُ هو ُالش  ُلُ بُ ن
ُالشيوخُ مُ  نُدَُّالبُ ُن ُهُ أحوال ُُضُ رُ عُ ُم 

ُعُ علُماُبُ ُهُ وأقوال ُ ُهُ بهُرسولُ ُاهل ُث 
ُُينُ ىُودُ دُ نُاهل ُمُ  ُبُ قُ فيُ ُ؛احلق  ُمنهاُماُوافُ ُل  ُق 

ُ ُويُ احلقَّ ُخالفُ ُدُ رُ ، ُما ُاحتُ ُ،هُ منها ُمُ وما ج ُُينُ المرُ ُل 
ُعُ  ُاملُ مُ ُل  ُن ُالتيُُحتمَّلت 

ُتُ  ُبُ قُ ال ُوالُتُ مطلقًُُل  ُُردُ ا اهلل  َسول   ن دون  ِ   كَّلم   ن  وز  ي   وهبذا اليزان  مطلًقا،

ِ   ،ه  وأحوال   ه  وأفعال   ،صّل اهلل عليه وسلم ُن كان.كائنًا 

ُ ُرُ عُ كانُيُ ُلُ بُ والش  ُزيُ ماُيُ /لهُأحياًناُض  ُ ،ُهُ عقلُ ُل  ُهُ ذُ يُ ُحتَّىُطُ لُ تُ وي  بهُإىلُُب 

ُارُ املُ  تُ س 
ومُ ُ،انُ 

ُاحلالُ  ُّبذه ُأُنُكان ُُةًُجَُّح ُُهُ وأفعالُ ُهُ والُ قالُتكون ُيفُطريق 

ُ ُاهلُوالسلوكُ ُاحلق  ُتعاىلُإىل ُأقوال  ُذلك ُمع ُوله ،ُُ ُ،اجدُ ُحسنةُ ُوأفعال 

ُوبيُ ومتوسطةُ  ُُ،بيُ ُ، ُ فَّل بامُرُ دُ ت 
ُيُ ُطُ لُ غُ ُه ُوال ُحُ لُ فيه، ُغُ ُق  ُّباُُطُ لُ ما فيه

ُعُ وطريًقا،ُوقدُج ُُةًُجَُّلُحم  ُعُ جُ فيُ  ُُل  ُُاهلُلكل 
 
ًُرا.دُ قُ ُيشء

ُ ستان  َ ُ(.1/087)الصحاح:ُ«ُمعربُوهوُ،املرضُدارُ :ُالراءُبفتحُستاناملارُ »:ُقالُاجلوهري:ُالا

                                                 
ُ.«أحواله»يفُ)س(:ُُ(د)ُُُُ.«شبكةًُ»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ.«ملا»يفُ)ع(:ُُ(ه)ُُأوُنحوها،ُُ«قلة»بعدهاُيفُ)ع(:ُُ( ب)

ُ.«حمبة»ُيفُ)س(:ُ(و)ُُُوالسياقُيستقيمُبدوهناُكامُيفُ)س(.

 ُُ.«فليهنُاملتمسكُ»يفُ)س(:ُُ( ج)

  (أ/744)س  

(7 ) 
 الشبيل
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ُالقاسمُ ُهُ وشيخُ  حممَُُّبنُ ُيدُ ن اجل ُُأبو
ُُدُ  ُرُ عُ أُ ُعُ دافُ مُ ُغيُ ُالقومُ ُشيخ  ّبذاُُف 

ُوأُ ُ،منهُالشأنُ  ُص  ُوأُ ُح  ُرُ قُ طريًقا ُقدُأُ ُ-ُباعُ إىلُاالتُ ُب  ُ خ  ملنُُفتنةُ ُالسامعُ ُأنَُُّب 

هُ بُ لُ طُ 
(878)ق

ُكانُالبُ  ُفإذا ُوُ أُ ُيدُ ن اجل ُُفتقليدُ /نُالتقليدُ مُ ُدَُّ، ىل 
ُُنُتقليدُ ُمُ  ُلُ بُ الش 

ُلُ طُ وقدُأُ  ُُق  هُفإنَُُّ؛فقطُيفُالظاهرُ ُهُفتنةُ أنَُُّهُ وليسُمرادُ ،ُهُ طالب ُلُهُفتنةُ بأنَُُّالقول 

ُُمُ لَُّكُ تُ يُ ُإنام ُُعلُصَّلح  ُفُ يُ ُهأنَُُّرادُ أُ ُإنامها،ُوادُ وفسُالقلوب 
ُُنُ ت  ،ُهُ بُ لُ ملنُطُ ُالقلب 

ُُ،مٌُّوذُ ُي ُوهذاُهن  ُ ُ.وإباحةُ ُالُإطَّلق 

ُهُ وقولُ  ن»: ُرُ عُ ُم  ُح ُُاإلشارةُ ُف  ُالسامعُ ُلَّ (879ق)«بالعبةُ ُله
ُيُ  ،

ُضاهُ  ُيُقول 

علُالعامَُُّهوُحرامُ »قال:ُ
ُةُ  ُُ،ُمباح  للخاصَّ

ُةُ  ُُ،ُمستحبٌّ خلاصَّ
ُُةُ  اُ،ُمَُّ(880ق)«ةاخلاصَّ

ُتُ  ُأُ ال ُرشيعةُ يت  بُ أُ وتُ ُُبه
ُحُ  ُأنُ ُةُ مُ كُ ى ُتُ ُاهل ُفهُ عُ رش   ُاحلُ ي، ُكون تبًعاُُرمةُ واحل ُُل 

ُ!واخلصوصُ ُللعمومُ 

ُشيخُ  ُُ-ُهُ سُاهلُروح ُقدَُُّ-ُناوكان ُأُ »يقول: ُمُ لُ عُ ما
ُمُ  ُأحًدا ُاملشايخ  ُن

وهذاُُ،الذمُ وُاملنعُ ُعنهُرُ ثُ ؤُ إالُويُ ُومحدُ ُرخصةُ ُنوعُ ُعنهُيفُالسامعُ ُرُ ثُ ؤُ يُ ُيُ املقبول ُ

ُرمحةُ مُ  ُُن ُاهل ُُ؛يُ الصاحلُ ُهُ بعبادُ تعاىل ُآخرُ هُ دُ رُ يُ ُحيث  ُيف ُإىلُهُ أمرُ ُم م

ُ ُبُ /احلق  ُعُ الذي ُُاهل ُث  ُ هُ رسولُ به ُي  ُوال ُمُ لُ عُ ، ُهم  
ُُينُ ِص  ُي  ُما ُال ُعل ُُف  ُُ،احلقَّ

ُ ُوقد ُتعاىل:  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿قال

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڃ  

ُ.(881)«﴾ڍ

                                                 
ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

ُُُ.«فليقلد»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُُُ.«طالبه»يفُ)س(:ُُ( ج)

 /ب(703ع )

  (/ب744)س  

  [743]آل عمران: 

 قول أيب يلع ادلقاق
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ن»:ُهُ قول ُُمعنىُماُفإن قيل: ُرُ عُ ُم  ُُاإلشارةُ ُف  ُ؟«بالعبةُ ُلهُالسامعُ ُحلَّ

ُُاالعتبارُ ُ:هيُ«اإلشارة»ُقيل: ُ ُبأنُ ُ،والقياس  ُعُ ي  ُل 
ُاملعنىُالذيُيفُالقولُ 

ُملعنًُمثًَّلُ ُمضوًبا ُيُ ُىُحق  ُُناسب  ُُ؛املستمعُحال  ُقال: ُأُ ُ«عبةُ ُهُ باطن »وهلذا ُ:ي 

ُ تُ عُ يُ  ُكُ ُأنَُُّنُأينُهلذاُالقائلُ مُ ،ُولكنُبهُب  ُ تُ عُ يُ ُأنُ ُنُ كُ مُ ماُأُ ُلَّ ُيكونُ ُبهُاإلنسانُ ُب 

ُيكونُ ُاالعتبارُ ُفإنَُُّ؟!حَّلاًلُ ُيُ ُقد ُبام ر ُويُ ُعُ مُ س 
ُمُ  ُاملُ ى ُحرَُّن ُ مات 

ُي  ُفهل ،ُ ُل 

ُ تُ عُ يُ ُأنُ ُحدُ ل ُقُ بُب  ص 
اهلُُمُ رَُّالتيُح ُُجلاملُ باُاملبدعةُ ُإىلُالصورُ ُالنظرُ ُدُ 

ُُإليهاُظرُ الن ُهُ لعبادُ ُتعاىلُاهلُدَُّعُ منهاُإىلُماُأُ ُأعبُ ُإليهاُعبةُ ُهيرُ ظُ :ُنُ ويقول 

ُُ،هُ ت ُيفُجنَّ ُ:كامُقالُالقائل 

ـــــوا ن  ي قا ون  ت  ـــــد  اب  آك الع   َ ا  إ ذ  ُو 

ُ

**ُ  َ و د   ح  الـ  ى الناع يم  ال  ن ان  ل د  ال 
ُ(882ق)

ُ
ُويُ  ُُعُ مُ س  ُويقُةُ مُ رَُّحُ املُ ُاللذيذةُ ُالصوات  ُ!ذلكُإىلُأمثالُ ُ،هيُعبةُ :ُول 

 

 َُُّوأم ُقول  ُالقائلُ ُا ُيُ »: ُال ُلُ ص  ُُالسامعُ ُح  ُنفس  ُله ُكانت ُملن ُتةُ ميُ ُإال

ُ ُُوقلب  ُُله: فيقال  ،ُ(883)«حيٌّ ُعُ تُ ُيُ السامعُ ُأي 
ُُسامعُ ُ:ين  ُالغُ ُأوُسامعُ ُ،اآليات 

 
ُناء

ُ ُ؟والبيات 

ُُفإنُ  - ُالوَُُّالسامعُ ُأردت  ُسامعُ ُل  ُأُفهو
 
ُوأمَُّ/لوبالقُحياء ،ُ ُأموات  ُا

ُ ُ/القلوب  ُالسامعُ هلمُمُ ُفَّلُنصيب  ُنُهذا ُقالُتعاىل: ٹ ڤ ڤ ﴿،

                                                 
ُُ.«لنظري»يفُ)س(:ُُ(ه)ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

ُ.«أعتب»يفُ)ع(:ُُ)و(ُُ.«لجل»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُُ«.قولك»يفُ)س(:ُُ(ز)ُُُ.«أنُيقصد»يفُ)س(:ُُ( ج)

 ُُ.«بتدعةامل»يفُ)س(:ُُ( د)

 اكمل

 

 (أ/706ع )

  (أ/740)س  

(4 ) 
 بعض العارفني
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ُ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ُوقالُتعاىل: ٱٻ ٻ ٻ ٻپ  ﴿،

ُعُ فجُ ُ،﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ُالنَُُّل  ُالسامعُ ُاس  قسمُ ُيفُهذا
:ُيُ 

ُعرُ ،ُوأمواتُوهمُاملُ وهمُالحياءُ ُاستجابةُ ُلأه ُ.عنهُسامًعاُوإجابةًُُونُ ض 

ُُنُ وإ ُ - ُرُ ُلسامعُ اُأردت  ُفَّل ُيُ الثاين ُ أنَُُّب  ُي  ُُييه ُويُ ُالنفس  ُُميت  ،ُالقلب 

ُالذيُح ُُأنَُُّونُ فيظن ُونُ طُ لُ غُ يُ ُولكنُأصحابهُ  هوُُإناموُ،مُ منهمُقلوّبُ ُيَّ

ُ ُأ ح ُهُلوُأنَُُّ:ذلكُم،ُوآيةُ هُ نفوس  ُ ُيي  ُ مُملُ منهمُقلوّب  ُنُح ُهاُمُ أل  ُب 
ُهُ كَّلمُ 

ُهُ وسامعُ 
 
ُاحلياةُ ُزمنُ ُ،ُفإنَُّيهُ معان ُُرُ وتدبُ ُ،بهُإليهُواالشتغالُ ُ،ُواإلصغاء

ُيُ 
ُض  ُُ،هُ عنُاستغراقُ ُيق  ُُبلُعنُاستغراق  ُبُ ،ُفَّلُيُ هُ بعض  ُُق  ُُيفُالقلب  ُاحلي 

ُتَُّمُ  ُُمعلومُ ُوهذاُأمرُ ُ،أبًداُهُ لغيُ ُعُ س  ُكامُقال:ُ،بالذوق 

ــ ــ و  ل  ــل   ق  ف   ان  ك  ــي ك  ب  ــَّل  ق   َ  د  ق  ُة  ِ 

ُ

 ّي   غ   ل  ًَّل ض  ف  ُ**
 ت  ت  ا أ  ِ   ك 

 اس  َ   ك 
ُ(884)يـل  ـئ 

ُ

 َُُّوأم ُقول  ُالقائلُ ُا ُُالسامعُ ُإنَُّ»: بُ تُ ُحال 
ُالرجوعُ دُ  ُالسارُ ُي نُمُ ُإىل

ُ ُ(885ق)«اإلحراقُحيث  ب هُ ُاـمُ ـمنهُل ُُ،ُفهذاُوصف  قَّ ت ع  ُنُالحوالُ مُ ُ:السامعُ ُي 
،ُوقوَُّالباطنةُ 

ُُ،احلرارةُ ُةُ  ُ.واإلحراق 

ُأمرُ  ُُوهذا ُالسامُهُ دُ وي  ُُاملرءُ ُهُ يس  ُيُ عُ يف ُذلكُما ُليسُيف ُولكن ُتُ قُ ، ُض 

ُذمُ  ُوال ُإباحةًُمدًحا ُوال ُحترياًمُُا ُمُ ُ؛وال ُثُ إذ ُقُ ُل  ُالسامعُ ُبيُ ُمشرتكُ ُرُ دُ هذا

ُ ُُالكفري  ُ:واإليامينُ ُوالفسقي 

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

.ُويشهد3/797ُواملثبتُمنُ)س(ُكامُيفُاالستقامةُ)ُ«.يعقبه»يفُ)ع(ُُ( ب) (.ُواملعنى:ُماُيلفهُالسامع 

 والُأراه.«.ُيعقب».ُوصوّباُحمققُاالستقامةُإىل:ُ«إذاُأعقبُحااًلُ»لهُقولُاملصنفُاآليت:ُ

 اكمل

 

(4 ) 
 انلهرجوري

  [84]انلمل: 

  [46]األنعام: 
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ُُادُ بَُّفعُ  - ُونُ دُ ي  ُُوالشيطانُ ُوالنيانُ ُوالوثانُ ُنُ ابلُ الص 
ُهُ يفُسامعُ   .هذاُمُمثل 

ُوعُ  - ُشَّ ادر ُاملُ ُاق 
ُهذاُوأُ ُونُ دُ ي  ُُلوطانُ واُوالهلُ ُوانُ والنسُنُ  ُىُمنه.وُ قُ مثل 

ُ ُالسامعُ ُ،نعم ُي  ُتُ الذي ُُبالحوالُ ُص  املختصَّ
ُُبأهلُ ُةُ  ُوخاصَّ هوُُهُ ت ُاهل

ُأُ فإنَُُّ،القرآنُسامعُ  ُإذا ُقُ عُ ه ُُكانتُحااًلُُب  ُباهل/يُ العارف ُُيُ باملؤمن ُُةًُخمتصَّ

ُالُيُ ُ،تعاىل ُمُفيهاُمُ هُ كُ رش   ُ م،ُفَّلُواهنُس  ُعُ ي  ُُاملشرتكُ ُل  ُُ،اخاص  ُوالُاخلاص 

ُمشرتًكا.

 َُُّوأم علُقسمُ ُالسامعُ »:ُالقائلُ ُاُقول 
ُِ ُ:ُسامعُ يُ  ُُمُ لُ العُ ُبرش ُ،وُ حُ والصَّ

ُ ُُمعرفةُ ُ:هُ صاحب ُُُِ فرش  
 
ُُالسامء ُ،(886ق)«هُ إىلُآخرُ ُ،يفُالكفرُ ُعُ قُ وإالُوُ ُوالصفات 

ُُأسامءُ ُ:«السامءُوالصفات»ـبُهُ فمرادُ  ُ،ُفإذاُكانُاملسموعُ هُ تعاىلُوصفاتُ ُالرب 

ُ ُالبيات  ُيُ ُةُ الشعريَُُّهو ُأسامءُ ُرُ كُ ذُ التي ُ ُيُ املخلوقُ ُفيها ُوحماسن وصفات  م،ُهُ م

ُأُ وأنتمُتُ  ُكُ مقصودُ /ونُ ذُ خ  ُبطريق  ُفيهُُ-ُفهذاُواالعتبارُ ُاإلشارةُ ُمُمنها معُما

ُوقُ املُ ُالعظيمُ ُنُاخلطرُ مُ  ُُهُ لصاحب ُُف  ُرُ ج ُُافعلُش 
ُُ-ُرُ اهُف  ُرُ فُ يُ ُأنُ ُيتاج  ُبيُ ُق 

ُيُ  ُما ُوص  ُُف  ُالرب  ُُبه ُيُ ُوبيُ تعاىل، ُال ُما ُوص  ُل ُُ؛بهُف  ُزُ ن ُيُ ئَّلَّ ُيُ ُل  ُما ُهُ عُ مُ س 
نُمُ 

ُ ُعُ قُ فيُ ُ؛تعاىلُهُ مُعلُصفات ُونعوت  ُُيُ املخلوقُ ُصفات 
،ُهذاُإذاُوالكفرُ ُيفُالفتنةُ 

ُهُ كانُصاحبُ 
ُُمُ لُ عُ ًياُيُ صاحُ  ُ!يغن املُ ُماُيقول 

                                                 
 .«املختص»ُيفُ)س(:ُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ب)

 .«نجعل»س(:يفُ)ُ( ج)

 .«املخلوق»يفُ)س(:ُ( د)

 /ب(706ع )

  (/ب740)س  

(0 ) 
 بعضهم
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ُغيُ  ُكان ُُفإذا ُمعرفةُ ُراسخ  ُيُ ُيف ُما ُوص  ُيُ ُاهل ُف  ُال ُوما ُبه ُوص  ،ُبهُف 

ُوأُ  ُزَُّ،ُونُ السامعُ ُهُ رُ كُ س  ُماُيُ ُل  ُهُ عُ مُ س 
ُ]علُُيغن نُاملُ مُ 

 
ربُ ُأسامء

فقدُُ-ُهُ وصفات ُُ[هُ 

ُرَُّعُ تُ  ُض 
نُربُ مُ 

ُقُ املُ ُتباركُوتعاىلُلغايةُ ُهُ  رُ والطَُُّت 
عُ والبُ ُدُ 

ُوالُيُ ُ،عنهُدُ  ُمُ لُ س 
نُمُ 

ُوأحسنُ وكفرُ ُفتنةُ  ُجاهًَّلُُيكونُ ُأنُ ُهُ أحوال ُُ، جُ ن فيُ ُ؛صادًقا
ُبصدقُ  ُمُ ح ُرُ ويُ ُهُ و

ُوأُ هُ جلهلُ  ُأنُ مَُّ، ُمُ ُيكونُ ُا ُخواص  ُُن
 
ُُأولياء ُوسادات  ُمَُُّيُ العارف ُُاهل نُبه

ُىدُ تُ قُ يُ 
ُِفمعاذُ ُبهُيفُهذاُالشأنُ 

ه
ُ!الل

ُ ُ وكيف ُي  ُيُ بمُ ُنُ س  ُحمبَُّعُ دَُّن ُُةُ ي ُأنُ ُوالسلوكُ اهل ُ تُ عُ يُ ُإليه ُهُ أسامءُ ُب 

ُهُ وصفاتُ 
ُمُ  ُأبيات  ُالغُ ُن

 
ُُناء ُح ُأُ التي ُنُ س 

ُأنُ أحواهلُ  ُامرأةُ يلُ قُ ُتكونُ ُا أوُُتُيف

ُُ،حَّللُ ُجاريةُ  ُقُ أحواهلُ ُوغالب  ُ/متُيفُاحلرايلُ ا ُبُ وش  ُفيهُب  ُتلقُ ُعُ دُ ويُ ُ-ّبا ُي 

ُرَُّعُ الذيُتُ ُهُ نُكَّلمُ ذلكُمُ  ُف 
ُ هُ بهُإىلُعبادُ  ُ،ُوجت  ُهُ وأفعال ُُهُ وصفات ُُهُ ُفيهُبأسامئُ لَّ

ُلقلوّب  ُ ُمرض  ُلوال زُ مُ ُم،
ُُنُ مُ  ُالقلوب  ُُيف ُصاحبُ ُيدُ رُ يُ ُهوةُ وش  ُيذُ فُ ن تُ ها ُجت  ُاهُ ها

ُ
 
ُُالسامء ُُ!والصفات  ُُهيهات  ُ.﴾ڄ ڄ(ه)ڦ   ڦ ڦ  ڦ ڤ﴿ُ!هيهات 

ُحُ ذلك،ُفاملُ ُوجودُ ُرُ كُ ن ونحنُالُنُ ُ ُ تُ عُ يُ ُب  ُُب  ُيُ ُبكل  ُويُ ُراهُ ما ُيكادُ وُهُ عُ مُ س 

ُ ُي 
ُ ُ[هُ عنُحبيب ُ]ُهُ بُ اط  ُ وي  رُ ُإنامعنه،ُوُهُ ب 

ن ك  ُُاضرُ ُن  لهُُهُ تُ بذلكُوحمبَُُّاحلبيب 

ُ.لونُ ُاالعتبارُ ُووجودُ ُفهذاُلونُ ُ،هُ لصاحب ُُهُ وتقريبُ 

                                                 
ُ.«بجهله»يفُ)ع(:ُ(ج)ُُُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

ُ.«يليق»يفُ)س(:ُ(د)ُُ.«أسامئه»يفُ)ع(:ُُ( ب)

.ُووجههاُأالُيكونُأرادُذكرُاآلية،ُوهوُحمتمل،ُالسيامُوملُيسبقهُماُيدلُ«أكثرُالناس»يفُ)س(:ُ(ه)

ُبأخواتا.ُعليهُاشتبهتاآليةُُأنعلُكونُالتاَلُآيًةُمثلُقالُتعاىلُأوُنحوه،ُأوُ

 .«رضاء»يفُ)ع(:ُُ)ح(ُُ«.ي نكر»يفُ)س(:ُُ(ز)ُُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ(و)

  (أ/743)س  

  [05]الزمر: 
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ُِ ُوسامعُ »:ُهُ قولُ ُاوأمَُّ ُ:ُفمُ احلالُ ُبرش ُعنُأحوالُ ُالفناءُ ُ:هُ صاحب ُُُِ نُرش  

ُالقومُ ُ،ُفعندُ (887ق)«احلقيقةُ ُأحكامُ ُبظهورُ ُاحلظوظُ ُنُآثارُ يُمُ قُ ـن ـ،ُوالتَُّةُ البرشيَُّ

ُوأحكامُ يشءُ ُمُ لُ العُ ُأحكامُ ُأنَُّ ُُ،آخرُ ُيشءُ ُاحلالُ ُ، ُُوواجب  ُُغيُ هذا ُواجب 

ُ.هذا

ُُواُسامعُ لُ عُ ج ُُوهلذا ُُسامعُ ُغيُ ُمُ لُ العُ ُصاحب  ُاحلالُ ُصاحب  واُيفُطُ ،ُورش  

ُُهاُغيُ أحدُ  ُُ:خرُ يفُاآلُوهُ طُ ماُرش  

- ُ ُُواُيفُسامعُ طُ فرش   ُُهُ معرفتُ ُ:العلمُ ُصاحب 
 
ُُبالسامء ُ./والصفات 

- ُ ُسامعُ طُ ورش   ُيف ُُوا ُأحوالُ ُالفناءُ ُ:احلالُ ُصاحب  ،ُةُ البرشيَُُّعن

ُقُ ـن ـوالتَُّ ُي 
ُ.احلقيقةُ ُأحكامُ ُبظهورُ ُاحلظوظُ ُنُآثارُ مُ 

ُُهُ فناؤُ ُ:م هبذاه  وِراد   ُوأحكامُ بأوصاف ُُهُ وشعورُ ُهُ عنُنفس  ُهُ فناؤُ ُمثُ ُ،هاها

ُوُ تُ ُعندُ ُيكونُ ُإنامالتيُهلا،ُوذلكُُهُ ت ُاوإرادُهُ عنُحظوظ ُ
يُ ل 
ُاحلقيقةُ ُسلطانُ ُةُ 

ُعلُ س 
ُن تُ هاُالتيُأحكامُ ُوظهورُ ُ،هُ  ُس  رشيَُّبالُأحكامُ ُخ 

ُ.ةُ 

ُالتيُيُ ُواحلقيقةُ  هاُىُصاحبُ ن فُ التيُيُ ُالتوحيدُ ُهيُحقيقةُ ُ:إليهاُونُ يُ ش 

ُ ُش  ُُهودُ عن ُوُ الس  ُوى ُُرادةُ إعن ُيُ وُ الس  ُفَّل ُلقلب ُقُ بُ ى، ُُ،/اهلُغيُ ُشهودُ ُهُ ى

ُُرادُ موالُ
ُُ.واهس   .مهُ كَّلمُ ُفهذاُرشح 

                                                 
 .«أحواله»يفُ)ع(:ُُ( أ)

 ،ُعلُاإلفراد.«وإرادته»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 ،ُولعلهُتصجيف.«يسيون»يفُ)ع(:ُُ( ج)

 (أ/701ع )

  (/ب743)س  
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 افيقال أوًل : 

مُ الُيُ 
ُدامُ ُةُ البرشيَُُّعنُأحوالُ ُاالستغناءُ ُنُ كُ  ُما ُفإنَُُّ؛موجودةًُُةُ البرشيَُُّت 

ُُ،ذايتٌُُّأمرُ ُةُ البرشيَُُّإىلُلوازمُ ُالفقرُ  ُبالذات  ُالُيُ ُوما ُأُ عُىن غُ تُ س  قدُُنعمُ،ةُ تُ بُ لُ نه

ُيُ  ُغُ تُ س 
ُطُ املُ ُالفقرُ ُشهودُ بيُن  ُن ُإىلُالغُ ُلق  ُُهُ بذات ُُي  ُُالذيُكل 

 
تُ فُ مُ ُيشء

ىُن فُ إليه،ُويُ ُرُ قُ 

ُُهُ إليهُعنُفقرُ ُهُ فقرُ ُبشهودُ  ُس  ُإليهُناهُ يفُغُ ُ،ُفيكونُ واهُ إىلُما ُهُ ،ُويفُفقرُ فقًيا

 اُبه.غنيُ 

  :ويقال ثانًيا 

ُكانُ ُإذا ُن ُالتيُقدُفُ ُحلالُ اُ[يف]هذا ُي 
ُعنُأحوالُ  ُفكيفُةُ البرشيَُُّّبا ،

ُيُ 
ُص  ُالعبورُ ُح  ُالسامعُ ُله ُُهُ الذيُكلُ ُيفُهذا ُاحلقيقةُ ُإىلُشهودُ ُةُ برشيَُّالُأحوال 

ُمُ ُإناموهيُُها،وأحكامُ  ُناهلا ُالسامعُ ُنُطريق  ُ،ُودُ هذا ُخ  ُمُ ُل  فَّلُُ؟!هُ نُباب ُإليها

 ُ ُي  ُص  ُُل  ُذلك ُن فُ يُ ُحتَّىله ُالكائنات  ُعن ُيُ ى ُوال ُشهودُ قُ بُ ، ُله ُبالحوالُ ُى

ن فُ ويُ ُ،ةُ البرشيَُّ
ُها.كلُ ُةُ البرشيَُُّىُعنُاحلظوظُ 

  :ويقال ثالًثا 

ُالُيُ  ُص  ُشارُ ،ُوهوُاملُ هُ علُقلب ُُالتوحيدُ ُسلطانُ ُرُ هُ إالُإذاُظُ ُإىلُهذاُاحلدُ ُل 

ُبقول ُ ُهُ إليه ُومعلومُ «احلقيقةُ ُأحكامُ ُبظهورُ »: ُأنَُُّ، ُظهورُ ُقطًعا ُنُ سلطاُمع

ُقُ بُ الُيُ ُالتوحيدُ  ُس  ُةُ عُ ىُله
ُإىلُالغُ 

 
ُُوسامعُ ُناء قدُُالتوحيدُ ُسلطانُ ُفإنَُُّ؛البيات 

                                                 
 خلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

 .«يفُهذه»يفُ)س(:ُُ( ب)

 .«شعور»يفُ)ع(:ُُ( ج)
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ُح ُُرُ هُ قُ  ُلُ ومُ ُهُ واسَّ عليهُمُ ُك 
ُهُ رُ شاعُ  ُفهوُيفُهذهُاحلالُ ُ،هلهُوحدُ ُ،ُوصارُالتِصف 

ُ ُُهُ عنُفراغُ ُ،ُفضًَّلُهُ بواردُ ُهُ نُأورادُ مُ ُعنُكثيُ ُغلُ يفُش  ُيُ لُ ُلصفات  ُل  ىُدُ عُ ُوس 

ي ُومُ 
ُوالعبورُ  ُالسامعُ مُ ُ، ُهذا ُُن

 
ُالسامء ُُإىل ُُ!والصفات  ُالتناقض  ُهذا ُفام

ُ ُيُ ُ!؟واللعب  بُ وهل
ُُاحلقيقةُ ُأحكامُ ُوظهورُ ُالتوحيدُ ُسلطانُ ُيقُ  ُالقلب  ُيف

ُُكَّلمُ ُغيُ ُموضًعاُلسامعُ ُوالسمعُ  ُ!؟/هُ وصفات ُ/هُ أسامئُ ُرُ كُ وذُ ُاملحبوب 

 :ويقال رابًعا ُ

ُالذووُاالعتبارُ لوُكانُهذاُ ُهُ وتناولُ ُهُ صحيًحاُلكانُحصولُ ُق 
ُنُكَّلمُ مُ 

ُ ُالقصدُ ُاملحبوب  ُوأُ ُاهل ُُمُ لَُّكُ تُ ُالذيُهلذا ُهُ لُ زُ نُ به
ُعبادُ  ُوتُ هُ إىل ُرَُّعُ ، ُإليهمُُف  به

ُ.داهمُبهُإليهمُبهُعليه،ُوهُ هلَُّودُ 

ُالغُ ُاُسامعُ وأمَُّ
 
ُوُ ُإنامفُناء

ُب ُلُ فَّلُتُ ُ،[آخرُ ُ]وشأنُ ُآخرُ ُلمرُ ُعُ ض  واُعلُس 

ُوُ ُإنامهُفإنَُُّ؛القرآنُ ُوعلُأهلُ ُهُ أهلُ 
ُعُ ض 

الُللعبوديَُُّللفتنةُ 
ُةُ  ،ُالُلإليامنُ ُ،ُوللنفاق 

ُ ُُنىوالزُ ُوللفسوق  ُللصَّلح  ُوالرُ ُال ُجاءُ دُ ش  ُوما ُغيُ ُ، ُفبالعُ ُمنه ُُضُ رُ ذلك

ُالُبالقُ  ص 
ُ.دُ 

ِ   والفتنة    :ني  ن وجه  فيه 

ُ.نُ دييفُالُالبدعةُ ُنُجهةُ مُ  -

ُ.الفجورُ ُنُجهةُ ومُ  -

                                                 

 .ُ«وتناله»:ُيفُ)ع(ُ( أ)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ب)

  (أ/746)س  
 

 /ب(701ع )
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ِا  ـاُالبدعة  ا أ ـم 
ُ ُفل  ُي  ُص  ُل 

ُمُ  ُبه ُاالعتقادات  ُتُ ُالفاسدةُ ُن ُال ُالتي ُلُ ص  ُح 

ُهذاُمعُماُيُ ُ،تعاىلُهل ُدُ ص 
ُعنهُمُ  ُُالصاحلةُ ُنُاالعتقادات  ُ:النافعةُ ُوالعبادات 

ُإمَُّ ُبطريق  ضادَُّاملُ ُا
ُوإمَُّةُ  ،ُ ُبطريق  ُُفإنَُُّ؛االشتغالُ ُا ُتُ ُالنفس  ُغُ تُ ش  ُوتُ ُل  ُغُ تُ س 

يُّبذاُن 

ُُعنُهذا.

ِا  َ  وأ ُفلُ ُا الفجو ُالدنيا ُ ـمُ ـيف ُي  ُا ُص  ُل 
ُمُ  ُدُ به ن

ُالزُ واعُ  ُوالفواحشُ ُىني

ُُواإلثمُ  ُ،ُوالبغي  ُحرَُّاملُ ُفأصول  ُ ُالربعةُ ُمات  ُقدُحت  ُص  ُفيه،ُوهيُاملذكورةُ ُل 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿تعاىل:ُُهُ يفُقول ُ

ُ.﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 َُُّوأم ُقول  ُُمُ يُ وُ رُ ُا ُس  وقد
ُئُ  ُوجودُ ُل  الصوفيَُُّعن

ُفقال:ُ،السامعُ ُعندُ ُةُ 

ُيُ » ُتُ ُاملعاينُ ُونُ دُ هُ ش  ُزُ عُ التي ُفتُ ُ،مهُ عنُغيُ ُب  ُ(888ق)«إَلَُُّإَلَُُّ:إليهمُيُ ش  فهذاُ،

ُ ُيُ ـمُ ـل ُُوصف  عُ ا
 ُ ُمُ رت  ُاحلالُ يم ُوليسُيفُذلكن ُيُ /، ُتُ قُ ما ُوالُذمُ ض  ُ،اُمدًحا

هُ وغايتُ 
ُُه ُمُيُ أهنَّ ُُ،ّباُونُ ح ُرُ فُ يُ ُمُمعاينُ بقلوّب  ُُنُ ودُ هُ ش  نُ،ُفمُ ةُ املحبَُُّعُ بُ تُ يُ ُوالفرح 

ُح ُأُ  ُفُ ُبَّ ُرُ شيًئا ُح 
قُ بفُ ُمُ ـلَُّأُ وتُ ُهُ بوجودُ 

ُهُ دُ  ُُ،ُواملحبوب  نافًعاُُبهُقدُيكونُ ُاملفروح 

                                                 

ُ«فام»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُُُ،ولعلهُحتريف.«إالُاهل»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُُ( ج)

ُُ.«أربعة»يفُ)ع(:ُُ( د)

ُ.«غايتهم»يفُ)س(:ُُ(ه)

  (/ب746)س  

(3 ) 
 رويم

  [44]األعراف: 
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ُكانُنافًعاُكانُ ُنُ فإُ:اضارُ ُوقدُيكونُ  ُهُ تُ اُكانتُحمبَُّكانُضارُ ُ،ُوإنُ احقُ ُهُ تُ حمبَُُّت 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿تعاىل:ُاهلُقالُُ،ًَّلُباط

ى ى ائ ائ ﴿تعاىل:ُاهلُُ،ُوقال﴾ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک 

ُ.﴾ەئەئ 

ُ ُالعبدُ /وقدُيكونُ  بُ حم 
ُماُيُ ًُقاُيفُذلكُلكنُيكونُ اُهلُصادُ  ُهُ دُ هُ ش 

ُمُ  ُنُاملعاين 

ح ُرُ فُ املُ 
ُُةُ  ُحقيقةُ ُخياالت  ُفيُ ُال ُرُ فُ هلا، ُويكونُ ُح  ُُبغيُ ُهُ ح ُرُ فُ ُّبا وذلكُُ،احلق 

ُمذمومُ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ﴿:ُتعاىلُهُ نُقول ُمُ ُ،ُفيكونُلهُنصيب 

ُُرُ فُ وُ وماُأُ ُ،﴾ې ى ى ائ ائ  السامعاتيَُُّنصيب 
ُرُ نُهذاُالفُ مُ ُةُ  ُرُ واملُ ُح  ُ!ح 

ُوماُأُ  ُُدَُّش  ُِوإىلُ!هبعدُ ُرُ كُ اُذُ عليهمُمَُُّاخلوف 
ه
ُُغبةُ الرَُُّالل ُ.يفُالتوفيق 

ُُسامعُ ُأنَُُّمُ لُ وقدُعُ 
 
ُاهل ُرُ كُ اُذُ مَُُّوالتصديةُ ُاملكاء

ُ،يُ املرشكُ ُعنُيفُالقرآنُ 

 ُ ُُنُنوعُ وُمُ لُ والُي   
ُتُ ُ؛أوُخفي ُُجلُ ُكُ رش  ُوهلذا ُض  ُالباطلةُ ُعنهمُتلكُالمورُ ُل 

ُوُ ح ُأُ  ُإليهاُج  ُكانوا ُوُ دُ بُ يُ ُحتَّىُ،ما
ُمُ  ُ هلم ُي  ُيكونوا ُمل ُما ُاهل ُتُ ن ُونُ بُ س  ُحتَّى،

ُرُ يُ  ڍ ڌ ڌ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڃ ُُ﴿ُ:اوهن 

ُ.﴾ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ 

ُ

ُ﴿ُ:ُبعدُقوله ر 
ك  ﴾،ُوهوُۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ يقصد:ُماُذ 

ُ[.72غافر:ُ]﴾ُۆئ  ۈئ ۈئ ۆئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ قولهُتعاىل:ُ﴿

                                                 

ُ.«فإذا»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ.«من»يفُ)س(:ُُ( ب)

 (أ/708ع )

  [763]ابلقرة: 

  [54]ابلقرة: 

  [13]اغفر: 

 [45]انلور: 
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ُيكونُ  ُفقد ُهذا ُُومع ُتلكُاملعاين  ُتُ يف ُُالتي ُ ُدُ هُ ش  ُجُ تُ وحت  ُب 
ُمُ  ُحقائق  ُن

ُرُ فُ ماُيُ ُاإليامنُ  ُبُ ـتُ الُ ُاـمُ ـلُ ُنُذلك[]مُ ُأيًضا،ُولوالُماُفيه/ونُ بهُاملؤمن ُح  ُس 

ُُهُ أمرُ  ُبُ ،ُولكنُلُ يُ نُاملؤمن ُمُ ُعلُفريق  ُُس  ُبالباطلُ ُفيهُاحلق  الذيُفيهُُ،ُوباحلق 

ُفُ نُ  ُمُ ُق  ُنُ عل ُفُ ن ُمُ ُق  ُاملُ عليه ُينُ يدُ رُ ن ُلضعف  ُلكن ،ُ ُ ُنُ إيامهن  ُفُ م ُولوُُق  عليهم،

 ُ ُبكاملُ قُ قَُّحت  ُ بُ لتُ ُاإليامنُ ُوا ُيَّ
ُمُ  ُفيه ُما ُمُ هلم ُُوادُ ن ُُكُ الرش   ُُوالنفاق  ،ُوالفسوق 

ُُسُ بُ ولُ  ُ وقدُبُ ُ،بالباطلُ ُاحلق  كُ يُ ُأنُ ُرادُ ذلكُمل نُأُ ُتعاىلُاهل ُيَّ
ُمُ  منهم،ُُهُ إيامنُ ُل 

ُيُ فتابُ  ُكام ُمنه ُوا ُواملُ ُنُالفواحشُ مُ ُتاب  ُُالظاهرةُ عاص  ُتاب  ُكام ،ُُ نُتاب  نُمُ ُم 

ُُرُ كاب ُأُ 
 
ُاُدُ مَُُّالعلامء الكَّلميَُُّعُ نُالبدواُفيهُمُ لُ خ 

ُهمُإالُإصاًراُوإقامةًُىُغيُ بُ ،ُوأُ ةُ 

ُماُهوُمُ ُدعل رُ هُ ظُ تُ لُ؛لهُيّسَّ 
هُ اهلُُةُ مُ كُ ّبمُوفيهمُحُ ُه م  ك  ُوهوُأحكمُ ُ،وح 

ُ.يُ احلاكمُ 

 َُُّوأم ُمُ عُ أُ ُشُ يُ أُ »:ُي ُِص  ُاحل ُُاُقول  ُقُ ن يُ ُبسامعُ ُل 
نُعُ طُ إذاُانقُ ُعُ ط  ُيُ ُم  ُعُ مُ س 

ُ بُ نُأُ مُ ُفهذاُالكَّلمُ ،ُ(889)«هُ إىلُآخرُ ُ،منه ُُي  هُفإنَُُّ؛هذاُالسامعُ ُلهلُ ُوالذمُ ُالعيب 

                                                 

ُ«.ت شاهد(:ُ»3/732كذاُيفُ)ع(ُو)س(.ُويفُاالستقامة:ُ)ُ( أ)

ُا:ُ)س(.خلتُمنهُ( ب)

ُ.«ما»يفُ)س(:ُُ( ج)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( د)

ُ.«يظهر»يفُ)س(:ُُ(ه)

.ُويدلكُعلُ«وحلمه»كذاُيفُ)ع(.ُويفُ)س(ُسقطتُشارةُالكافُفقرأهاُحمققُ)ِ.ُاملجمع(:ُُ( و)

هُالضمةُعلُاحلاء«ُحكمه»إرادتهُ ُ،ُواهلُأعلم.يفُ)س(ُرسم 

ُ.«عمل»يفُ)س(:ُُ( ز)

  (أ/741)س  

(6 ) 
 احلرصي
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ُقُ ن مُ 
نو،ُعُ ط  ُيُ ُم  ُهُ عملُ ُ،ُواملؤمنُ عُ ط ُقُ ن منهُمُ ُعُ مُ س 

ُُةُ يمُ دُ  صلُاهلُُكامُقالُالنبي 

ِ  ىل  إ   ل  م  الع   ب  ح  أ  »عليهُوسلم:ُ  ي  ل  ع   م  او  ا د   اهلل 
«ه  ب  اح  ص   ه 

(890)ُ وُيفُهُإنام،ُوهذا

ُُ،القرآينُ ُالسامعُ  ُزُ به،ُتُ ُمُ تكلُ املُ ُبدوامُ ُهُدائمُ فإنَُُّ؛الُيفُالسامعُالشعري  الدنياُُول 

ُدائمُ بأهلُ  ُوهو ُيُ ُها ُزُ ال ُول  ُس  ُوإذا ،
ُاجلنَُّونُ املؤمن ُهُ عُ مُ  ُالرَُّمُ ُةُ يف ُُمحنُ ن

ُُعزَُّ ُُ(891)عوجلَّ ُملُيُ /مفكأهنَّ ُُوهُ عُ مُ س  ُن ذلك،ُوتُ ُقبل  ماُهمُفيهُُهُ سامعُ ُلذةُ ُيهمس 

ُيُ ُحتَّىُ،يمُ عُ نُالن مُ  ُمُ ُمجيعُ ُغُ رُ فُ تُ س  ُفيه ُهم ُيُ يمُ عُ نُالنَّما ُكام ُن ، ُةُ ذلكُلذَُّ/يهمس 

ُأُ (892)هُ مُإىلُوجهُ هُ رُ ظُ نُ  ُقُ ،ُوما ُُلَّ ُُنصيب  ُُالصورُ ُأصحاب  نُهذاُمُ ُوالصوات 

ُ!والسامعُ ُالنظرُ 

ُ ُ:اهلُعليه[ُرمحةُ ُ]للمصنف 

ــ ــ ه  زِ ن 
ــ ك  اظ  ح  ـل  ــ ن  ع  ــ ن  إ   اه  و  س  ُد  ر  ت 

ُ

ـــــ ف   ه  ي ــــل  ا إ  رً ظ ــــن  ُ** ُه  اب ــــو  ث   ِل ح  ِ 

ُ ـ ن  ع   ه  ن  ص   ك  ع  م  س   اك  ذ  ك  و     ع  م  س 
 ان ـالغ 

 

ــــت  ل  ُ** ــــ ذا ل    م  و  ي 
 ه  اب ــــط  خ  ب   ه  ائ ــــق  ل 

ـــأ    ـــق  م  ب   ه  ت ـــي  ؤ  َ   وم  ر  ت  ـــ ة  ل   ن  ائ  خ 

 

ــــي  ه  ُ**  ِ   نا إ   ات  ه 
ــــط  ــــىل  و  أ   ه  يع   ه   ب 

ـــو    ـــ وم  ر  ي  ـــ ع  م  س   نـــاالغ   ب  ّلا ت  ـــ د  ق 

 

ـــــي   ن  أ  ُ**  ت  س 
ـــــط  خ   ذا ل   ب   ه  اب 

ـــــت  ك   ه  اب 

ىـل  اَل   ن  ِ   ى الحال  ن  د  ا أ  ِ   ات  ه  ي  ه   
ه

 

 

ِ  ت  ا أ  ِ  و   ول  ص  وا الو  ب  ل  ط  ُ**  اب  ب   ن  وا 
 (893)ه 

 
ُهُ وقولُ  يُ »:

ُُيكونُ ُيُأنُ نبغُ  ُظمأُ ُلصاحب  ُُدائمُ ُالسامع ُورش   امُكلَُُّ،دائمُ ُب 

ُ «هُ ازدادُظمؤُ ُهُ بُ ازدادُرش  
ُح ُُ،(894ق) ُُ،ُولكنُظمأُ قٌّ ُإىلُماذاُورش   ُُ؟ماذاُب 

                                                 
ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( أ)

ُ.«وينسيهم»يفُ)س(:ُُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ج)

ُ.«ليلذ»يفُ)س(:ُُ( د)

ُ،ُوّباُينكّسُالوزن،ُواملثبتُاملوافقُللوزن،ُولعلهُالصواب.«الوىل»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ(ه)

 اكمل

 

 /ب(708ع )

  (/ب741)س  

 متفق عليه

 

كما يف حديث 
 صهيب

لم يصح حديث يف 
 تالوة اهلل للقرآن
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فمُ 
ُحُ  ُن ُالذيُقدُفُ ُهُ وكَّلمُ ُمحنُ الرَُُّب  ُهُ ،ُوبسامعُ هُ غيُ ُعنُكَّلمُ ُهُ حمبوب ُُبكَّلمُ ُي 

ُ،ُالُيُ هُ حمبوب ُُإىلُكَّلمُ ُدائمُ ُلهُظمأُ ُ-ُهُ نفس ُُعنُمرادُ ُهُ ،ُوبمرادُ هُ غيُ ُعنُسامعُ  ُزال 

ُُامُازدادُ كلَُُّ،عطشانُ  فيهُذوًقاُُازدادُ ُلهُسامًعاُوتَّلوةًُُامُازدادُ ،ُوكلَُّظمأًًُُباُازدادُ رش  

لُ عُ ُعُ طُ امُقُ ،ُوكلَُّوحَّلوةًُ
ُفَّلُيُ ُ،هنايةُ ُإىلُغيُ ُ،آخر ُُمُ لُ لهُعُ ُادبُ ُهُ مُ نُأعَّلاًمُمُ  ُزال 

ُيُ ُمُ لُ عُ ُهُ ب ُلُ قُ ل ُ.عليهُدُ رُ منهُيُ ُوواردُ ُ،إليهُرُ مُ ش 

ــي  ف   ــالق  و   ه  ع  م  س  ــ ب  ل  ــ اد  ز   د  ق  ُه  ق  و  ش 

ُ

ــي  ُ** ــأ   ول  ق  ــب   ل  ه  ــ د  ع  ــ ع  م  السا ُاين  د  ت 

ُ   ب  ش   ي  ف  
ِ  ظ   ناهعِ ب  ل  الق   نه  ِ   اًئـا

 

 ان  ـم  ـي  ه  ـن الِ   ىق  ل  ا ي  ِ   م  ظ  ا ع  ي  ف  ُ**

ـب   ه  ال  ًئا ق  ي  فيذكر ش    ـ ض  ع  ـ ن  ِ   َّل  خ 

 

ـــت  ُ** َ  ـم  ــل   ع  ا  ي 
ــالق   ه  ــذ  اَل  و   ب  ل   /ان  ن 

 َ   نا أ  ك   
ِ  ي  ق  ـر  ي   ك  ن ـًبا  ـع   و  ى خ 

 ير  اط 

 

ـــو  ُ** ـــر  ي   ر  آخ  ِ  ع   ي و  ت ـــل  ق  ى 
ـــل   اين  س 

ــ  ــ ن  م  ف  ــي  ع   ت  ر  ظ  ــب   اي  ن  ــن  ِ   ك  د  ع   ارً ظ 

 

ـق   إَ ن  س  ح  ـن ال  ِ  ُ** ـ ت  ل  ـِ  َ   د  ق   اين  ق 

 اعً م  س  ِ   ك  د  ع  ب   اي  ن  ذ  أ   ت  ع  م   س  َ  و   

 

ــُ** ــن ال  ِ   و  ق 
ــِ   أ  َا إ   ل   ا ب  ك  س 

 (895)اين  ن ــع 

 

ِا  داءُ ن ُُالسامعُ »: ه  ا قول  وأ
ُقُ ُدُ ج ُوالوُ ُ،ه «دُ ص 

ُكَّلمُ ُ،(896ق) ُُفهذا ُمطلق 

ُ يُ ُعُ املستمُ ُفإنَُُّ؛جممل 
ُيُ ُيهُ نادُ  ُما ُُهُ عُ مُ س  ُُوبباطلُ ُ،تارةًُُبحق  ُوالواجدُ أخرى،

ُُقاصدُ  ُيُ ُ،يللمنادُ ُجميب  ُقد ُعُ دُ الذي ُحق  ُإىل ُيُ و ُوقد ُبُوعُ دُ ، ُفإنَُّاطلُ إىل ،ُ

ُُدُ ي  ُُالواجدُ  ُُوهُ عُ دُ إىلُماُتُ ُملنُناداهُ ُوقصًداُلإلجابةُ ُإرادةًُُهُ يفُنفس  ُ:إليهُهُ نفس 

                                                 
ُ.«غاية»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُ،ُباملعجمة،ُولعلُاملثبتُهوُالصواب،ُوكذاُقرأهاُحمققُ)ِ.ُاملجمع(.«مغناه»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( ب)

ُ،ُوالُروايةُبهُوالوزنُالُيتمله.«هيلقا»يفُ)ع(:ُُ( ج)

ُ،ُوالُروايةُبهُوالوزنُالُيتمله،ُواملثبتُمنُمصادرُالتخريج.«أذين»يفُ)ع(ُو)س(:ُُ( د)

 (.737)ص.ُوانظرُ«بدأ»يفُ)س(:ُُ(ه)

ُ.«الكَّلم»يفُ)س(:ُُ( و)

 حبر الطويل

 

(1 ) 
 بعضهم

 طويل

 
 
 

 (أ/748س )



 
 

431 
 الكالم على مسألة السماع

 ج  الو   فأهل   -
 ص  والق   د 

ُُالصحيح   د  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿قالوا:

ې ې ې ې ى ى ائ /ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ    ائ ەئ ەئ وئ

ُ﴾ىئ ىئ ی ی  ُمُ جابُ أُ ، علُُيَُّم:ُح ُىُّبدُ انُإذُاإليامنُ ُنادي ُوا

ُُ!الفَّلح ُ ُالسيُ لُ وواص  ُالدليلُ ُوا ُمع ُوالرَُُّوُ دُ بالغُ ُإليه واُن وفُ ُ،واح 

ُمرادُ ُهُ بمرادُ  ُلُ ذُ فبُ ُ،مهُ عن ُأنفس  ُمرضات ُهُ وا ُيف ُذُ بُ ُهُ م ُاملُ ُل  ُحب 

ُضابالرُ  ُُ،والسامح  ُُعندُ ُونُ دُ مُ حُ يُ وس 
 
ُمُ ُاللقاء ُهُ اّس  ُ ُإناموم، ُدُ مُ ي 

ُُالقومُ  ُُعندُ ُىالّس   ُ.(897ق)الصباح 

مُ ناداهمُناء  الغ   وأهل   -
ُالشيطانُ نادُ  ُح ُي :ُ ُيَّ

ُرقيةُ  ُ،ىنالزُ ُعل
ُدُ ورائُ 

ُ ُيُ بَُّبلُ ُوهُ جابُ فأُ ُ!والعصيانُ ُالفسوق  ُك 
ُُي ُداعُ  ُالشَّ ُُ،هوات  ُرُ اسمُ وس 

ُاللذَُّ ُلدُ ُ،ات  ُنحن ُوُ عُ ها
ُت  ُمُ ُك  تُ س 

ُمرضات ُونُ يبُ جُ  ُويف ،ُ مُ ُك 
،ُونُ عُ سارُ 

ُُورُ دُ نُ ُنحنُقومُ  ُطُ قُ ُحول  ُالطيُ ُاحرُ ُب  ُُعُ طُ قُ نُ وُ،بات  ُالوقات  بامُُهذه

ُيُ  ُناس  ُُب  ُأُ ُ،الوقات  ُدُ بُ إذا ُالطيُ /ت  ُلنا ُط ُناجذُ ُبات  ُزُ ُانرُ ها ُافارإليها ُت 

ًناادح ُووُ 
(898)،ُُ ُانقادُ ُدُ الشاهُ ُلناُوجهُ ُفإذاُالح  وإذعاًنا،ُُةًُحمبَُُّانلهُقلوبُ ُت 

ُولثقيلُ  ُلنا ُُالدمُ ُفام بُرُ مُ أُ يُ ُباعُ الط ُُكثيف 
ُُبالتَّلوةُ ُاالشتغالُ  ُوالتسبيح 

ُكأنَُُّ،نهاناُعنُالسامعُ ويُ ُ،ةُ العبادُوأورادُ  هُماُس 
ُُعُ مُ   نا:شاعرُ ُقول 

ـــ ـــي  ـــ أ  ل  اذ  ا ع  ـــن  ت   ت  ن  ـــ و  اين  ه   ين  ر  ِ  أ  ت 

 

ـــالو  و   ** ـــأ   د  ج  ــ ق  د  ص  ـا ـــأ  و   اء  ن  َ  ِا  ا

 

                                                 

 .«إذا»يفُ)س(:ُُ( أ)

 «.بالرضاء»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 بسيط                 

 

 (أ/705ع )

  (/ب748)س  

  [750-754]آل عمران: 

 ا املثل العريبس  مقتب  

 قول الشاعرا س  مقتب  
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 أ   ن  إ  ف  
 ىًمـع   ت  ح  َ   د  ج  الو   ص  ع  أ  و   ك  ع  ط 

 

ــ ** ــن الي  ع  ــو   أ  ىل  إ   ني  ق  َ  ب ــخ  أ   ام  ه  ا
(899)

 

 
ُ ُ:هُ مُ دَُّقُ نُتُ مُ ُوالُقول 

ــ ــ ذ  خ  ــِ  ــ ع  د  و   اه  ر  ا ت  ــي  ش  ــ ت  ع  م  ئًا س   ب 
ُه 

ُ

 ع  ل   ط  ف  ُ**
 غ  ا ي  ِ   َ  د  الب   ة 

ل  ح  ز   ن  ع   يك  ن 
ُ(900ق)

ُيُ ُواهل  ُُأنَُُّ-!ُىُباهلُشهيًدافُ وكُ ُ-ُدُ هُ ش  نُالسامعاتيَُّمُ ُكثيُ ُهذاُحال 
ُ.همالُكلُ ُةُ 

ُ و ُونُ جُ تُ ي 
ُعلُحُ  ُالسامعُ ُل  ُبحُ ُهذا نُورُ ض  ُح ُُم  ُهُ ض  

الذينُُيُ قُ نُالصادُ مُ 

ُُبراءةُ ُلُ الراذُ ُهؤالءنُمُ تعاىلُُهمُاهل أُ رَُّبُ  بَُّنُعُ مُ ُاملسيح 
ُادُ  ُل ُالصَّ ولكنُُ،يب 

ُسامعُالغُ 
 
ُدُ رُ هذاُفُ ُجنسُ ُاسمُ ُناء

ُرَُّقُ تُ نُيُ مَُُّكثيُ ُ،ُوهوُسامعُ هُ نُأفرادُ مُ  ُامعُ بالسُب 

ُ.همُيفُهذاُالزمانُ أوُأكثرُ ُ،هُ صَّلًحاُلقلب ُُهُ ارويُ 

ـــن ـــع   أ  َ  و   ـــأ   ك  ل  ذ  ي ب   مي  غر  ص 

ُ

 ل  و  ُ**
ــك  ــد  َ  أ   ينِ ــ ي ــذا  ه  ب  اين  و  ال

(901)ُ

ُ

 َُُّوأم ُقول  ُعثامنُ ُا ُاملغريبُ ُأيب :«ُ ُُأهلُ ُقلوب  ُُاحلق   
مُهُ وأسامعُ ُ،ةُ حاض 

(902ق)«مفتوحةُ 
ُُ،ُفكَّلمُ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿عاىل:ُقالُاهلُتُ،صحيح 

ُُ:قالوا:ُمعناهُ ُ،﴾/ٹ ڤ ڤ ڤ ڤٹ  ُُحاض   .هُ ليسُبغائب ُُالقلب 

ُين ا و  :ُالمَّلكُامللقبونُبذوُكذا،ُكقولكُذوُيزنُوذوُرعيُوذوُفائش»قالُابنُسيده:ُُ:الذا ون  و  «ُوالذَّ

ُُ(.39/06)املحكم:ُ

                                                 

ُُ.«عبادة»يفُ)س(:ُُ(ب)ُُةُله.والوزنُيتمله،ُوالُرواي«.ُوإن»يفُ)س(:ُُ( أ)

 املتنيب/ بسيط

 

 الكميت/ وافر

 

  [41]ق: 

(8 ) 
 أبو عثمان املغريب

 /ب(705ع )
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ُمَُّوتأُ ُ ُُعزَُُّهُ قولُ ُل  ُوجلَّ ُ،﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿:

ُهُ لُ عُ فجُ 
ُ ُىرُ كُ ذُ  ُمج  ُُبيُ ُعُ ملن ُوأُ ُاحلي ُ/القلب  غُ ص 

ُبسمعُ  ُوح ُُهُ ى كامُُ،هُ بقلب ُُض  

ُالسامعاتيَُّمُ ُكثيُ ُهُ لُ عُ فُ يُ  ن
ُفُ ن يُ كيفُُ:الشيطاينُ ُالسامعُ ُعندُ ُةُ 

ُت  ُُح  م،ُهُ صدورُ له

ُوتُ هُ يُإليهُأسامعُ صغُ وتُ  ُم، ُ ُهُ دُ هُ ش  ُجاءُالسامعُ قلوّب  ُفإذا ُُاإليامينُ ُم، ُمٌُّفهمُص 

ُعُ ُكمُ بُ  ُ؟!﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ُمي 

ُأعلمُ-ُوالظاهر   ُعثامنُ ُأنَُُّ-ُواهل ُ]ُرادُ أُ ُإنامُأبا ُاإليامينُ ُالسامعُ ُأهل 

ُُ؛القرآينُ  ُفإهنَّ ُأهل  ُُم ُيُ ُ،[احلق  ُُدُ رُ ومل ُُالسامعُ ُأهل  ُُ؛الشيطاينُ ُالشعري  ُمُفإهنَّ

ُ ُ.مفتوحةُ ُوالُأسامعُ ُحاضةُ ُهلمُالُقلوب 

 َُُّوأم ُقول  ُُا لُ عُ أيبُسهلُالص 
ُُستتارُ اُبيُ ُاملستمعُ »:ُي ُوكُ  ُإىلُآخرُ ُ،وجتل 

(903ق)«هُ كَّلمُ 
ُُ،ُفهوُكَّلمُ  ُلُ طُ وهوُمُ ُ،السامعُ ُأهلُ ُعلُأحوالُ ُدالٌّ ُتُ يُ ُق  ُالسامعُ ُناول 

ُ ُُالرشعيَّ ُوالبدعيَّ ُإىلُوُ ، ُلكنُهو ُص  ُحدُ املُ ُالسامعُ ُأهلُ ُحالُ ُف  ُرُ قُ أُ ُث  ُ،ب 

ُوهوُوُ  ُص  ُأحواهلُ ُفإنَُُّ؛مأحواهلُ ُضُ لبعُف   .ذلكُمُأضعاف 

ُاستداللُ وأمَُّ ُهُ ا
ُأُ ُباآليةُ  ُمَُّدُ عُ بُ فام ُاستُ ها ُدُ ا اّبُلَّ

ُإنامُاآليةُ ُفإنَُُّ!عليهُه

ُ ُيقُ س  ُاجلنُ ُاإخبارًُُت  ُُعن ُص   ُرسول ُفُ الذين ُإىل ُاهل ُيُ ُهُ هم تُ س 
ُ؛القرآنُ ُونُ عُ مُ 

                                                 

ُ«.وتشهد»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ-كامُيفُ)س(ُُ–وبينهامُفارق:ُفاملثبتُ«.ُأهلُاحلقُسامعُالسامعُاإليامينُالقرآين،ُفإنه»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 يتحدثُعنُأهلُالسامعُاإليامين،ُوهذاُيتحدثُعنُالسامعُاإليامينُنفسه.ُوالولُأليق.

ُ.«به»:ُيفُ)س(ُ(ه)ُُُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ج)

ُ.«الخبار»يفُ)س(:ُُ(و)ُُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ()

  (أ/745)س  

(5 ) 
 أبو سهل الصعلويك

 [00]فصلت: 



 

 435 
 (الشبهة التاسعة والعشرون) مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن

ليُ 
ُمُ غُ لُ بُ وليُ ُهُ تُ جَُّعليهمُح ُُيمُ قُ  ُنُ فأُ ُ،هماءرنُووا تُ ص 

ُالستامعُ  ُحقيقتُ مُ لُ عُ ليُ ُهُ وا ُهُ وا

ُ ُوهُ مُ هُ فُ ويُ  ُقال:ُُ؛وهُ ظُ فُ وي  واُفصارُ ُ،﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿وهلذا

ُوبتبلُ يُ مؤمن ُُهُ باستامعُ  ُشأنُ ينُ رُ ذُ ن اهلُمُ ُعنُرسولُ ُهُ يغُ ، ُكُ ُ،ُوهذا نُل  ُُم  س 
ُعُ مُ 

ُ./عنهُغُ لَُّاهلُوبُ ُنُرسولُ مُ 

 َُُّوأم ُقول  ُامنُ أيبُعثُا ُآخرُ ُ،أوجهُ ُعلُثَّلثةُ ُالسامعُ »: فهوُُ،(904ق)«هُ إىل

ُلُ طُ مُ ُكَّلمُ  ُ ُق  تُ ي 
ُمُ  ُُسامعُ ُل  ُاآليات  ،[ ُ تُ وي 

ُمُ  ُُسامعُ ُل  ُ [البيات  ُوي  ُمُ تُ ، ُهوُُل  ما

ُمُ عُ أُ 
 .نُذلكمُ 

ُالتيُذُ  ُالمورُالثَّلثة ُ ُاهرُ كُ ولكنُهذه ُالُحت  ُص  ـب هُ الذيُُبالسامعُ ُإالُل 
 
ُي 

ُُفإنَُُّ؛ضاهُ رُ ويُ ُاهل  ُتُ ُالرشيفةُ ُالحوال  ُإنام ُرُ مُ ثُ تُ س 
ُمُ  ُرُ جُ نُش 

ُىؤتُ ويُ ُهُ ت 
ُمُ  نُإليها

ُ هُ باب ُ ُوالُي  ،ُ ُفتنةُ ُهُ أهلُ ُلىُعش  ُ ةُ ءاراوالُمُ ُفيه ُإالُكامُي  ،ُ ُرُ ىُعليهمُيفُسائُ ش 

ُالطَُّ ُُمُباستعاملُ هُ ؤُ وا،ُودُ اعات  ُدُ الص  ُُ.واإلخَّلصُ ُق 

ُالسامعُ  ُيُ الُ،الثانيةُ ُللطائفةُ ُوكذلك ُُونُ بُ لُ طُ ذين ُأحواهلُ ُزيادةُ البه ُ؛ميف

ُكانُ ُإنُ ُ[مأحواهل  ُُفإنَُّ] ُرُ هلُمُ ُحمبوبةًُُمستقيمةًُُت 
ُ لهُملُُةًُيَُّض  ُحت  ُص  ُيادةُ فيهاُالزُ ُل 

ب هُ /الذيُإالُبالسامعُ 
ـ 
ُوإنُ ضاهُ رُ ويُ ُي  ُكانُ ُ، ُُنُ كُ مُ أُ ُمستقيمةُ ُغيُ ُت  ُحصول 

ُُفيهاُبالسامعُ ُاملزيدُ  ُ.الشعري 

                                                 
ُسقطُمن:ُ)ع(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ( أ)

ُسقطُمن:ُ)ع(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

 (أ/734ع )

  (/ب745)س  

(74 ) 
 أبو عثمان احلريي

 انليسابوري

 [45]األحقاف: 
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مُ فَّلُيُ ُيُ نُالعارف ُمُ ُاالستقامةُ ُأهلُ ُاُسامعُ مَُّوأ
ُالسامعُ ُغيُ ُيكونُ ُأنُ ُنُ كُ 

ُمُ كُ الذيُتُ  مُومُ هُ بهُاستقامتُ ُل 
هُ فُ عارُ 

ُ،يُ والُعارف ُُيُ م،ُوإالُملُيكونواُمستقيمُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿ُ:الذيُقالُاهلُتعاىلُفيهُوهوُالسامعُ 

ُ.﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 اُماُح ُأمَُّو
ُح ُأُ ُيُ نُاثن ُمُ ُالسامعُ »هُقال:ُأنَُُّسليامنُ عنُأيبُُي ُكُ  ُإَلَُُّب 

نُمُ 

ُُ،(905ق)«واحدُ  ُُفنقل  ،ُفَّلُيُ معصومُ ُعنُغيُ ُهُ صحتُ ُمُ لُ عُ الُنُ ُمنقطعُ ُجممل 
ُيدُ فُ 

ُ/إالُتسويدُ  ُُث م،ُوالوجوهُ ُالورق  ُلوُص  ُحَّ
ُ.املسموعُ ُرُ كُ فليسُفيهُذُ 

ُأرادُ أنَُُّ:والظاهر   ُالسامعُ ُ،القرآنُ ُسامعُ ُه ُالغُ ُسامعُ ُالشيطاينَُُّال
 
ُُفإنَُُّ؛ناء

ُسليامنُ  ُدَُّقُ ُ-ُأبا ُيُ ُ-ُهُ روح ُُتعاىلُاهلُس  ُنُ كُ مل
ُرجالُ مُ  ُالغُ ُسامعُ ُن

 
ُُ،ناء

ُالفُ ُكامُأنَُُّ،هُ والُمعروًفاُبحضورُ  ُيُ ض  ُبنُ ُل 
ُُمُ هُ دُ أُ ُبنُ ُوإبراهيمُ ُضُ ايعُ  ُومعروف 

ُرُ الكُ 
ُمُ ـوأمثالُ ُي ُخ  ُيكونوا ُالسامعُ ُهلُ نُأهمُمل ُبلُهمُمُ هذا ُاسُ النَُّنُأعظمُ ،

ُبراءًةُمنه!

ُلُ اختُ ُوهذهُمسألةُ  ُُف  ُُاجلامعةُ ُالعلم،ُوهيُقراءةُ ُفيهاُأهل  ُ:واحدُ ُبصوت 

ُطائفةُ هُ رُ فكُ  - رُ اداإلُ ُقراءةُ ُوابُ حُ واستُ ُها
ُُأُ رُ قُ يُ ُأنُ ُوهيُ،ةُ  ُث مهذا،

ُيُ  ُكُ س   .واهُ تُ ن ُيُ ُحتَّىُاآلخرُ ُأُ رُ قُ فيُ ُت 

                                                 

 ،ُولعلهُحتريف،ُأوُنسُالناسخُأنُيضبُعليه.«﴾ڇ ڇ ڇ  ﴿»بعدهاُيفُ)س(:ُُ( أ)

 .«يعلم»يفُ)ع(:ُُ( ب)

 .«نواواستحس»يفُ)ع(:ُُ( ج)

  (أ/704)س  

(77 ) 
 أبو سليمان ادلاراين

  [84]املائدة: 
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ُطائفةُ تُ بَُّحُ واستُ  - ُتُ ُ،ها ُُنُ عاوُ وقالوا: ُكُ يُ ُالصوات  ُالقراءةُ س  طيًباُُو

ُُوجَّللةًُ ُوتأمَُّ،ُوتأثًياُيفُالقلوب  ُُعاونُ هذاُيفُتُ ُل  ُُاحلركات  ُباآلالت 

ُ ُبةُ رُ طُ املُ  ُدُ كيفُي  ُكيفيَُُّث  ُمُ ُةُ االجتامعيَُُّاهليئةُ ُفإنَُُّأخرى!ُةًُهلا نُهلا

ُ.هارادُ فُ ماُليسُل ُُمُ كُ احل ُ

ُوفُ  - ُلُ صَّ ُُ،ثالثةُ ُئفةُ طاُت  ُأصحاب  ُكان ُاهلُالنبي ُُوقالوا: ُتعاىلُصل

ُوالباقونُيُ ُأُ رُ قُ واُواحًداُمنهمُيُ رُ مُ واُأُ عُ مُ عليهُوسلمُإذاُاجتُ  تُ س 
،ُونُ عُ مُ 

ُيُ  ُيكونوا ُ ُونُ ءُ رُ قُ فلم ُيُ ةًُلُ مج  ُيكونوا ُومل ،
ُُ،القراءةُ ُونُ يرُ دُ  ُالقارئ  ُبل

ُمُ ُواحدُ  ُوالباقون تُ س 
ونُ عُ مُ 

(906).ُ  َ ُُأنَُُّب  ي  وَ  ُأكمل  ُالمورُ ُهذا

مُ كُ ح ُوأُ ُمُ لُ عُ تعاىلُأُ ُ،ُواهلالثَّلثةُ 
 .(907)ع

 َُُّوأم ُقول  ُاحلسيُ ُا ُرُ وُ الن ُأيب ُمُ ]ُ:الصويفُ »ُ:ي  ُس  ن
ُر ُثُ آوُالسامعُ ُعُ مُ 

ُ ُ.عليهُدُ مُ تُ عُ فَّلُيُ ُ؛هماُقبلُ ُنُجنسُ فهذاُأيًضاُمُ ُ،(908ق)«السباب 

ُ ُرُ وُ الن ُولعلَّ ُُاملذمومُ ُ[/هُالصويفَُّبُأرادُ ُإنامُيَّ ُ وُ ثُ ُالبس  هُفإنَُُّ؛هورُ الزُ ُيب 

 ُ ُ:بيُ ُعُ مُ ي 

                                                 

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( أ)

 .«يستمعون»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ج)

ُسقطُمن:ُ)ع(؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.ُ( د)

 .«إىلُآخرُكَّلمه»بعدهاُيفُ)ع(:ُُ(ه)

 .«مجع»يفُ)ع(:ُُ( و)

  (/ب704)س  

(74 ) 
 أبو احلسني انلوري
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ُدُ الذيُيُ ُالسامعُ ُإيثارُ  - ُُعلُالبطالةُ ُل   .والعبادةُ /اإلرادةُ ُوضعف 

ُُرُ وآثُ  - ُالتيُتُ ُالسباب  ض 
ُعُ  ُبُ س ُعلُاملُ ُهُ واعتامدُ ُهُ لُ كُ وُ تُ ُف   .ب 

ُ ُعُ فض  ُقلب ُمُ ُف  ُنعبإيَُّ»ُسلطانُ ُهُ ن ُوسلطانُ والبطالةُ ُالسامعُ ُبإيثارُ ُ«دُ اك ،ُ

إيَُّ»
ُُبإيثارُ ُ«يُ اكُنستعُ  ُُالسباب  ُعُ وض  ُ.لُ كُ وُ التَُُّف 

ُ ُرُ وُ الن فُوإالَّ ُج ُأُ ُي  ُل 
ُ ُنُأنُ مُ  ُعُ ي  ُقُ حُ املُ ُهذاُرشًطاُيفُالصويفُ ُل  ُ.ق 

 َُُّوأم ُقول  ُعثامنُ ُا ُاملغريبُ ُأيب ُادَُّمُ »: ُيُ ُالسامعُ ُىعُ ن ُومل ُُعُ مُ س  ُصوت 

ُُوصيرُ ُورُ بُ ن الطُ  ُالرُ ُوصفيُ ُالباب  ُمُ ُياح  «عُ دَُّمُ ُرتُ فُ فهو
(909ق)

ُفظاهرُ  ُكرُ ن مُ ُهُ ،

ُمُ  ُبُ تُ س  ُ!عُ ش 

ُ ُبالسامعُ ُهُ اعتبارُ ُأنَُُّ:به ه  وِراد   ُتُ الُي  ُبلُأُ ُ،واحدُ ُبنوعُ ُص  ُُعُ ونُ ُي  س 
ُ-ُهُ عُ مُ 

ُنمُ 

ُ دُ املجرَُُّالصوات 
ُُةُ  ُالصوات  ُُأو ُاحلروف  ُعُ زُ وأُ ُهُ ساكن ُكُ رَُّح ُُ-ُالتيُمعها ُج 

ُنُاحل ُمُ ُهُ يفُقلب ُُفإنَُُّ؛هُ ن قاط ُ ُوُب  ُُهليب  ُالُيُ ُالشوق  ُتُ قُ ما  
ُ ُِص  ُعلُنوعُ ُهُ يكُ رُ حت 

ُ،ُبلُكنُاملسموعُ مُ ُواحدُ  ُ ُوعسمُ مُ ُل  ُُ،هُ كُ رُ ي  ُتُ قُ هُيُ فإنَُُّاملفتونُ ُبخَّلف   
علُُِص 

ـب هُ الذيُُالسامعُ 
 
ُُي  ُ ُالفتنُ ُأهل  ُُهُ كُ رُ والُي 

ُيُ هُ بغيُ ُرُ ثَُّأُ تُ واهُوالُيُ س  ُدُ ،ُفهذا علُُل 

فُ مُ ُعُ دَُّهُمُ أنُ 
ُ.رتُ 

ُُ ُ ُهذاُالقول  ُاملذمومُ هوُأي:ُوإالُيكنُمقصود  ُُ...أجلُفالنوريُالصويفَّ

                                                 
ُ«.ُوإيثار»(.ُومقتضُالسياقُواجلادة:3/733ُكذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوكذاُيفُاالستقامةُ)ُ( أ) وعطف 

 فيهُخَّلف.«ُإيثارُالسباب»علُاالسمُ«ُالسامعآثرُ»الفعلُ

ُ.«يقِص»يفُ)س(:ُُ(ج)ُُ(.732كذاُيفُ)ع(ُو)س(،ُوانظر)صُ( ب)

 باملثناةُالفوقية،ُويفُ)ع(:ُبدونُنقط.ُولعلُاملثبتُهوُالصواب.ُ«حتركه»يفُ)س(:ُُ(د)

 /ب(734ع )

(74 ) 
 أبو عثمان املغريب
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ُحم  ُ ُمُ فهذا ُل 
ُرُ والفُ ُاملسموعُ ُمرتبةُ ُوليسُفيهُبيانُ ُ،هُ كَّلمُ 

ُهُ مدوحُ ُبيُ ُق 

ُوهُ وحرامُ ُهُ وحَّلل ُُهُ ومذمومُ  ُ ُنامإ، ُحت  ُُهُ يكُ رُ فيه ُُهُ أنواعُ ُباختَّلف  ُ/لصاحب 

املحبَُّ
ُ.يفُذلكُالكَّلمُ ُإشباعُ ُمُ دَُّقُ به،ُوقدُتُ ُهُ واعتبارُ ُةُ 

 َُُّذلكُالصويفُ ُاُكونُ وأم ُ ُكانُي  ُرُ فُ ُهُ طابُ استُ ُفإنُ ُ،السامعُمواضعُ ُض   ُش 

ُلُ وج ُُهُ إزارُ  ُملُيُ ُوإنُ ُ.معُقلبهُالصويفُ ُ:وقالُس  ُتُ س 
ُوأُ ُرَُّمُ ُهُ بُ ط  هُ لُ عُ نُ ُذُ خ 

فياُ،ُ(910ق)

ُشُ يُ أُ ُ!عجًبا
ُاحلكايةُ  ُيُ ُيفُهذه ُدُ ما هاُكانُصاحبُ ُوإنُ ُ؟!السامعُ ُإباحةُ علُُل 

نُالسامعاتيَُّمُ ُهُ أمثال ُُولهُأسوةُ ُ،العصمةُ ُصادًقاُصاحلًاُفليسُبمضمونُ 
ُ.ةُ 

ُالفُ ُعلُأنَُّ ُعُ هذا ُُعليهُهُ وأمثالُ ُل  ُوقُفإنَُّ،ُالقومُ ُبينةُيفُطريق  ُيدُ رُ املُ ُوف 

ُمعُماُيُ  ُتُ س 
، اهك  ل  س  ي   م  ن القوِ   كثّي   وهذه الطريق  ،ُهُ وإرادت ُُهُ حظُ ُعيُ ُهُ قلبُ ُهُ يبُ ط 

ب  ي  ِع ط   ش   وهي ال  
 ج  وو   ه  وذوق   القلب   ه

َ   غّي  ِن  ه  د   ذلك بالكتاب   اعتبا

ُ، ة  والسنا  ُضَّلل  ُُبعيدُ ُوهذا ُمبدأُ ُ،يفُالطريق  ُمُ ُضَّللُ ُوهو ُنُض  بَُّالعُ نُمُ ُلَّ
ُادُ 

ُوالن  سَّ
ُُيُ نتسب ُواملُ ُاكُ  ُُالفقرُ ُإىلُطريق  ُ.والتصوف 

ُُ (.06ُ،626ُ،132)صُ:انظرُُ

                                                 

 ُُباملعجمة.ُ«جممل»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُمنُقبلُ)ص6/339شييةُ).ُواملثبتُمنُ)ع(ُكامُيفُالق«نعليه»يفُ)س(:ُُ( ب) ُ(732ُ(،ُوكامُمرَّ

 ُوملُيكنُفيهُخَّلفُبيُ)ع(ُو)س(.

ُ.«حكم»يفُ)س(:ُُ( ج)

ُ.«علة»يفُ)ع(:ُُ( د)

ُ.«طلب»يفُ)ع(:ُُ(ه)

  (أ/707)س  

(70 ) 
بعض املشايخ ممن 

 صحب اجلنيد
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وُ اهل ُُباعُ اتُ ُ:هذه الطريق   وحقيقة  
دًُهُ ُىُبغيُ 

ُهُ مَُّنُاهل،ُوهذاُهوُالذيُذُ ىُمُ 

ُمُ ُهُ بأمرُ /باهلُوُونُ فُ العارُ  ُُنُمشايخ  ُُدُ ،ُوجمرَُّالطريق 
ُط  ُُيب  علُُليسُدليًَّلُُالقلب 

ـب هُ طابُبامُُإنامهُأنَُّ
 
ُط ُ،ُبلُقدُيُ ضاهُ رُ اهلُويُ ُي  ـب هُ بامُالُُيب 

 
بلُبامُُ،ضاهُ رُ اهلُويُ ُي 

ُويُ ُهُ هُ رُ كُ يُ  ُـمالسيَُُّ!هُ طُ خُ س  ُبُ رش ُالتيُأُ ُاُالقلوب  ُح ُُت  ُُبَّ ُُ،لحنةُ املُ ُالصوات  اُفإهنَّ

ُط ُتُ  ُنب ُبامُيُ ُيب  ُُت  ُُالنفاق  ُ!يفُالقلب 

ُ ُحتَّىُ،هؤالءبهُُمَُّماُذُ ُنُجنسُ هوُمُ ُهُ معُقلب ُُالصويفَُُّبأنَُُّالقولُ /وإطَّلق 

ج ُ
ُمُ لُ عُ  ُأهلُ وا ُُ؛البدعُ ُن ُأُ لهنَّ ُثُ دُ ح ُم ُطريق  ُيف ُأشياءُ ُوا ُيُ ُاهل ُمل ُاهلُعُ رش   ُها

ُ.صلُاهلُعليهُوسلمُهُ والُرسولُ 

ُُرُ كُ وقدُذُ  ُاخلَّلَّ هُ مُ ُبنُ ُمحنُ الرَُُّعنُعبدُ ُهُ بإسنادُ ُل 
ُدُ  ل:ُفقاُهؤالءُرُ كُ وذُ ُي 

«ُ ُجت  ُل ُاال ُُ،وهمس  ُأصحاب  ُالكَّلمُ ُوال ُبأصحاب  ُوعليكم ُُ؛رُ ط ُامالقُ ُ، مُفإهنَّ
ُوَُّوالغُ ُنُ عادُ املُ ُبمنزلةُ  ُ ُ:يُ اص  ُرُ هذاُي  ُ ةًُرَُّدُ ُج  ُرُ ،ُوهذاُي  ُهُ ذُ ُقطعةُ ُج  «ب 

(911).ُ

ُ ُيُ سُوكانُالشافعي  ُ،يُ املتكلمُ ُطائفةُ ُ:فيهمُالطعنُ ُشديدُ ُ،يُ بالطائفتُ ُالظنُ ُئ 

نُالصوفيَُّلبدعُمُ اُوأهلُ 
فيهامُمشهورُ ُهُ ،ُوكَّلمُ ةُ 

،ُُلوُتُ »قال:ُُحتَّى ُوَُّص  ُُف  ُرجل 

ُوَُّأُ  ُيُ ُمل  ُُالنهارُ ُل  ُُأت  ُُهارُ النَُّنصف  ُ!(912)«إالُوهوُأمحق 

الصوفيَُُّاُأئمةُ وأمَُّ
ُُةُ  والتعبُ ُباعُ واالتُ ُملُ العُ ُأهل 

ُُدُ  نُفهمُمُ ُةُ والسنَُّبالكتاب 
ُُورثةُ 

 
وأئمَُُّالنبياء

ُ يُ قُ املتَُُّةُ  ُوكلامت  ُوهمُح ُُمُدواءُ ، ،ُهؤالءعلُُةُ جَُّللقلوب،

ُمُيفُالوُ هُ وكَّلمُ  يَُّص 
ُباتُ ُةُ  ُكثيُ ُةُ والسنَُّباعُالكتاب  ُ:،ُمثل 

ُُ(619عنُكَّلمُالشافعيُيفُهاتيُالطائفتيُانظر:ُ)ص.ُُ

                                                 
ُالقمطرُ( أ) ُاجلوهري: ُقال ط رُ »: م 

ةُ ُوالق  ط ر  م 
ُوالق  ُالقامطرالكتبُفيهُي صانُما: ُواجلمع ...ُ.»

 عنُأصحابُاحلديث.(.ُقلت:ُكأهناُكناية6/707ُ)الصحاح:ُ

 .«يف»يفُ)س(:ُُ( ب)

 (أ/737ع )

  (/ب707)س  



 

 440 
 (الشبهة التاسعة والعشرون) مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن

ُهُ شيخُ ُقولُ  - ُاإلطَّلق  ُعل ُالقاسمُ ُم ُيدُ ن اجل ُُأيب ُيُ ُم ن»: ُالقرآنُ رُ قُ مل ُأ

ُتُ كُ ويُ  ُُب  ُالشأنُ دُ تُ قُ فَّلُيُ ُاحلديث  ُالطُ »:ُهُ ،ُوقول ُ(913ق)«ىُبهُيفُهذا ُرق 

ُلُ علُاخل ُُهاُمسدودةُ كلُ  الرَُُّرُ ثُ ىُأُ فُ نُاقتُ إالُمُ ُق 
ُ.(914ق)«سولُ 

ُرُ اوأيبُاحل ُُبنُ ُأمحدُ ُوقولُ  - ُ»:ُي  نُكل  عُ ُم 
ُمُ  ُُةُ سنَُّباعُ بَّلُاتُ ُعمًَّلُُل  ُفباطل 

«هُ عملُ 
ُ.(915ق)

ُ»:ُاهلُعبدُ ُبنُ ُسهلُ ُوقولُ  - ُُالعبدُ ُهُ يفعلُ ُفعلُ ُكل 
 
ُُبغيُاقتداء ُفهوُعيش 

ُُ،النفسُ  ُُهُ يفعلُ ُفعلُ ُوكل 
 
ُُباالقتداء ُ.(916ق)«علُالنفسُ ُفهوُعذاب 

 !هذا كثّي   وِثل  

ُمُ ُونُ دُ هتُ فاملُ  الصوفيَُُّنُمشايخ 
ُ /دائاًمُُةُ  ُرُ ي  ُونُ ض 

ُويُ مُ لُ علُالعُ  ،ُ ُونُ وص 

ُمُ لُ ملاُعُ ُ؛هُ باعُ باتُ  ُهال ُنُاملُ مُ ُمُ لُ نُالعُ عُواُيفُاخلروج  ُتال ُواملُ ُك  ُ.مُ لُ عُ واهلُأُ ُ،ف 

ُ وقدُس 
ُئُ  ُرُ ابوذُ الرُ ُأبوُعلُ ُل  ُ تُ يُ لُ »فقال:ُُ،عنُالسامعُ ُي  ُت  ُلَُّنا منهُرأًساُُانص 

ُالكَّلمُ ُ،(917)«برأسُ  نُوهذا ُُمثلُ ُم  ُالشيخ  ُهوُمُ /الذيُ-ُهذا ُُنُأجل  ُمشايخ 

ُُالقومُ  ُص  الذين
ُاجل ُبُ حُ  ُدُ يُ ُ-ُهُ وطبقتُ ُدُ يُ ن وا ُأنَُُّل  َ  ُعل  ِنهم الرجل   حضو

ُ!منهمُفيهُكثيُ ُطُ لُ اُغُ وهذاُمَُُّ،ه  واعتقاد   ه  عّل ِذهب   َ يدل   للسمع  

ُُ(693عنُوصاةُمشايخُالصوفيةُاملهتدينُبالعلمُواتباعهُانظر:ُ)ص.ُُ

                                                 
(،ُوالرسالة3/07ُ،670ُ،ُولعلهُتصحيف،ُواملثبتُمنُ)ع(،ُكامُيفُاالستقامةُ)«احلق»يفُ)س(:ُُ( أ)

ُ(ُوملُيكنُفيهُخَّلفُبيُ)ع(ُ)س(.696ُ،733،ُوكامُمرُمنُقبلُ)ص(70القشييةُ)ص

 .«التصوف»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)ع(.ُ( ج)

 /ب(737ع )

  (أ/704)س  

 سهل هو التسرتي
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ُمُ ُفإنَُّ ُكثًيا ُقُ الذينُنُ ُنُاملشايخ  ُقُ نُ ُإنامعنهمُُل  ُوذلكُهُ عنهمُحضورُ ُل  ،ُ

ُدُ الُيُ  ُ:عنُاستحبابهُ ُفضًَّلُُ،هُ مُإباحتُ هُ بُ هُ ذُ مُ ُعلُأنَُُّل 

ُح ُُهمُقدُيكونُ أحدُ ُفإنَُّ - مُ ُهُ ض  
 .هُ ًداُإباحتُ عتقُ 

-  ُ ُوقدُي  مُ ُهُ ض  
 .هُ ًداُكراهتُ عتقُ 

تُ عُ وقدُيُ  -
ُُهُ حتريمُ ُدُ قُ   .نُاملعصيةُ مُ ُهُليسُبمعصومُ فإنَُُّ؛هُ ويض  

ُوَُّأُ تُ وقدُيُ  -  .ل 

نُدُ لُ قُ وقدُيُ  -  .جائًزاُهُ رايُ ُم 

تُ عُ وقدُيُ  -
ُح ُُمنهُبعدُ ُالتوبةُ ُدُ قُ  ورُ ض 

 .هُ 

- ُ ُ.هُ لذنب ُُماحيةُ ُوقدُيأيتُبحسنات 

ُأنَُّفمُ  ُلكم ُأين ُدُ رَُّجم  ُُن
ُُحضورُ  ُيُ ُالشيخ  ُدُ له ُمذهب ُُل  ُهُ واعتقادُ ُهُ عل

ُ؟!هُ عنُاستحباب ُُفضًَّلُُ،هُ وإباحت ُ

ُعلُ  ُأبو ُرُ ابوذُ الرُ ُفهذا ُ ُنمَُُّي  ُي  ُكان ُاملقالةُ هُ ض   ُهذه ُفيه ُقال ُوقد ،ُ،

ُهُ الُلهُوالُعليه،ُولوُكانُعندُ ُيكونُ ُىُأنُ وتنَّ
ُرُ القُ ُنُجنسُ مُ  ُواملستحبَُُّبات  ُات 

ُيُ  ُقُ مل ُُ،ذلكُفيهُل  ُتُ يُ لُ ُ:/َلُالقرآنُ اوتُالنهارُ ُوصائمُ ُالليلُ ُقائمُ ُكامُالُيقول 
يُن 

 ُ ُلَُّت  ُص  ُت 
ُنَّمُ تُ يُ ُولكنُ!نُذلكُرأًساُبرأسُ مُ  ُهُ لتقصيُ ُرأًساُبرأسُ ُىُاخلَّلص 

                                                 

ُ.«السامع»يفُ)ع(:ُُ( أ)

ُبدونُواو،ُولهُوجه.ُ،«إباحته»يفُ)ع(:ُُ( ب)

ُخلتُمنها:ُ)س(.ُ( ج)

مُ »يفُ)ع(:ُُ( د) ك  ُ.«ول 

  (/ب704)س  
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ُأُ ُهُ وتفريط ُ ُ ُرُ مُ فيام ُوهن  ُبه ُويُ ُي  ُالطَُُّىُأنَُّرُ عنه، ُهذه ُُدُ وُ فيُ ُ،يهُ جُ ن الُتُ ُاعات  اُأهنَّ

ُلُ بُ اق ُُهُ ئات ُوسيُ ُهُ تفريطُ ُت  ُُبنُ ُكامُقالُعمرُ ُ،رأًساُبرأسُ ُوراح  وُ »ُ:اخلطاب 
ُدُ دُ  ُت 

ُأُ  ُوُ جُ ُنُ ين  ُت 
ُُ:اًفافُ نُهذاُالمرُكُ مُ  ُُخشيةُ ُ؛اخلَّلفةُ ُ:يدُ رُ يُ ُ،(918)«ُوالُعلَُّالَُل  ُأالَّ

ُ ُهُ فخوفُ ُ،هاقدُقامُبحقوقُ ُيكونُ  كانُي 
ُقُ ،ُوملُيُ علُذلكُالقولُ ُهُ لُ مُ  ذلكُيفُُل 

ُبلُماُزالُيُ ُ،أيبُبكرُ  ُُيفُاخلَّلفةُ ُالقيامُ بلهُُدُ هُ ش  ُ.(919)باحلق 

ُفحُ ُ: نُورُ ض  ُح ُُم  ُدُ الُيُ ُنُالقومُ مُ ُالسامعُ ُض   ،ُوقدُهُ هب ُعلُمذُل 

ُلُ اختُ  ُُؤخذُ هلُيُ ُالفقهاءُ ُف  ُ؟ُ(920)هُ نُفعلُ اإلمامُمُ ُمذهب 

ُ ُالُيُ ُ،(921)يفُذلكُوجهانُ ُأمحدُ ُولصحاب  ُؤُ والذينُقالوا: ُذُ خ 
ُهُ نُفعلُ مُ 

ُقدُيُ ُ،هُ مذهبُ  ُأوُيكونُ ُهُ لُ عُ فُ قالوا: ُومعُهذهُُاًلُمتأوُ ُتقليًدا ُأوُخمطًئا، أوُناسًيا

ُ ُيُ ُأنُ ُالُيوزُ ُاالحتامالت   .مُ لُ عُ واهلُأُ ُ،ًباهُ ذُ مُ ُهُ إليهُفعلُ ُضاف 

 

                                                 

ُ.«يفُالقيام»يفُ)س(:ُُ( أ)

  وباجلملة

 متفق عليه
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 ُ.(،ُمنُحديثُأيبُسعيدُاخلدري70ُرواهُمسلمُ)ُ(3)

 ُ.ُمنُحديثُعائشةُُُ(،806(،ُومسلمُ)أخر،ُو737ُ،733رواهُالبخاريُ)(6ُ)

ُرويُمنُطرق:ُ،صحيح (1)

مرُببعضُاملدينة،ُُأنُالنبيُبنُمالك:ُعنُأنسُ،ُعنُثاممةُبنُعبدُاهلُ،عوفُعنُمنُطرقُاَلول:

ُفإذاُهوُبجوارُيضبنُبدفهن،ُويتغني،ُويقلن:

ُ..ُياُحبذاُحممدُمنُجار.نحنُجوارُمنُبنيُالنجار

ُاهلُيعلمُإينُلحبفقالُالنبيُ ُ«ُكن: ُوالسياقُله ُو3800)ابنُماجه ُالنبوة3/23الطباينُيفُالصغيُ، ُوالبيهقيُيفُدالئل ،ُ

،ُواخلطيبُيف1/369ُ،ُوأبوُنعيمُيفُاحلليةُ،ُوعنهُكثر1790ُهيعلُيفُمسندُُأبو،ُو3/29باملعروفُاخلَّللُيفُالمرُ،ُو31/397البزارُ،ُو6/398

ُُ.(33/30ُتاريخُبغداد

ُ.(3/711)التقريبُُقالُفيهُاحلافظ:ُثقةُروىُلهُاجلامعةُعوفُبنُأيبُمجيلةُالعرايب

،ُوأمحدُ(3/03)الثقاتُ،ُووثقهُالعجلُ(3/317)التقريبُبنُمالكُروىُلهُاجلامعةُأنسُُبنُثاممةُبنُعبدُاهل

ىلُوروىُأبوُيعلُعنُييىُبنُمعيُأنهُأشارُإُ(3/176)كامُيفُميزانُاالعتدالُ،ُوالنسائيُ(6/722)اجلرحُوالتعديلُ

ُ.(3/176)كامُيفُميزانُاالعتدالُتضعيفهُوملُيفّسُ

)إحتافُاخليةُاللهمُباركُفيهنُُ:قالُالبوصيي:ُرواهُأبوُيعل،ُورواهُابنُماجهُبسندُصحيحُدونُقوله

ُُ7/169)ُ.ُ

ُ ُالبخاريُويفُعائشةُحديثُمنُالصحيحيُيفُوبعضهُ،ثقاتُرجالهُصحيحُإسنادُهذاوقال:

ُ.(6/392)مصباحُالزجاجةُُمعوذُبنتُالربيعُحديثُمنُالربعةُالسننُوأصحاب

ُُ.(7/88)الكاملُعمرُبنُالنعامنُوحممدُبنُإسحاقُصاحبُاملغازيُُعنُعوفُقالُابنُعدي:ُرواه

ُقلت:ُملُأقفُعليهُيفُمظانه.

قال:ُحدثناُييىُبنُسعيد،ُعنُإسحاقُبنُعبدُاهلُبنُأيبُُ،إبراهيمُبنُصمةُرويُمنُطريقُالثاين:

ُُ.(6/398)البيهقيُيفُدالئلُالنبوةُسُبه،ُوفيهُقصةُطلحة،ُعنُأن

ُ.ُ(7/623)فتحُالباريُقالُابنُحجر:ُأخرجهُاحلاكمُمنُطريقُإسحاقُبنُأيبُطلحةُ

ُقلت:ُملُأقفُعليهُيفُمظانه.
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،ُوقالُابنُ(3/633)بنُأيبُصمةُالنصاريُذكرهُالدارقطنيُيفُالضعفاءُواملرتوكونُصمةُُوإبراهيمُبنُ

ُُ.(2/393)تاريخُبغدادُُيثخبُكذابمعي:ُ

ُُالثالث:ُ به،ُبلفظ:ُاللهمُباركُفيهنُُسعيد،ُحدثناُرشيد،ُحدثناُثابت،ُعنُأنسرواهُأبوُيعل،ُحدثنا

ُ.،ُوغيهم(1/369،ُوأبوُنعيمُمنُغيُطريقهُيفُاحللية7/87ُ)أبوُيعلُيفُمسنده،ُوعنهُابنُعديُيفُالكاملُوقدُقرنُبهُعبدانُ

ُ ُالذهبيُقالُهذاُورشيدُثابت،ُعنُرشيد،ُطريقُمنُعليُأبوُرواهقالُاهليثمي: ُالزوائدُُجمهول: )جممع

39/76).ُ

،ُحدثناُأبوُيعلُوعبدان،ُقاالُحدثُعنُثابتُبأحاديثُملُيتابعُعليهاقالُابنُعديُيفُترمجةُرشيد:ُ

ُثابتُعنُولرشيدحدثناُسعدُبنُأيبُالربيعُالسامن،ُحدثناُرشيدُأبوُعبدُاهلُالذريري...ُفذكرهُثمُقال:ُ

ُ.ُ(88ُ-7/87)الكاملُُأنسُعنُثاممة،ُعنُعوفُعنُيرويُإنامُوهذاُ،احلديثُهذاُغي

سعيدُبنُيونسُبدالُمنُُ:ُ)ِ.ُاملكتبُاإلسَّلمي،ُوِ.ُدارُالكتبُالعلمية(وردُعندُالطباينُيفُاملعجمُالصغيُُ:فائدة

ُُُعيسىُبنُيونس،ُوملُأقفُعلُسعيدُهذاُيفُتَّلمذةُعوفُالعرايب،ُوالُيف ُولعلشيوخُأيبُخيثمة،

 ،ُواهلُأعلم.أيبُخيثمةُكذلكُالصوابُعيسىُبنُيونسُكامُجاءُعندُالبيهقيُيفُدالئلُالنبوةُمنُطريقُ

ُالفتاوىُ)ُ(7ُ) ُابنُتيميةُيفُجمموع ُابن7/73ُأورده ُوأورده ُوليسُيفُديوانه. (ُونسبهُملجنونُبنيُعامر،

الدينُابنُالبهان.ُوأوردهُابنُالقيمُُسبهُلصَّلحُ(ُون0/237مسالكُالبصارُ)ُُفضلُاهلُالعمريُيفُ

(ُ ُالتبوكية ُالرسالة 62ُيف ُومدارج ،)ُ(ُ ُبعضُألفاظهُاوغيهُُ(،6/107السالكي ُويف ُنسبة، ُدون ،

 ُاختَّلفُيفُالروايات.

ُ:البخاري)ُ:ُمنُكذبُعلُمتعمداُفليتبوأُمقعدهُمنُالنارُكامُيفُحديثُأيبُهريرةُوغيهُعنُالنبيُ(3)

 ُ.(1ُ،7ُ:ومسلمُ،ُوأخر.397ُ،3603

 ُ.(7/338)انظرُالمُ(2ُ)

ييىُبنُمعاذُبنُجعفرُأبوُزكرياُالرازي،ُزاهدُواعظ،ُلهُكَّلمُجيدُومواعظُمشهورة،ُتكلمُيفُعلمُُ(7)

وكانُقدُانتقلُمنُالريُإىلُنيسابور،ُثمُإىلُبلخُفأقامُّباُمدة،ُوعادُإىلُنيسابور،ُ،ُالرجاءُفأحسنُفيه

ُئتي.انُوخسيُوموّباُتويفُسنةُثام

ُتاريخُبغدادُ)08انظرُترمجتهُوأقوالهُيف:ُطبقاتُالصوفيةُللسلميُ)ص (،ُسيُالسلف32/192ُ(،

 (.31/33(،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُ)303الصاحليُلقوامُالسنةُ)ص

ملُأقفُعليهُمنُقولُييىُبنُمعاذ،ُوإنامُرويُمنُقولُذيُالنونُبلفظ:ُاالستغفارُباللسانُمنُغيُ(8ُ)

ُالغزاَلُوالزخمرشيُوالنوويُوغيهمُللفضيل0/126ُعُتوبةُالكذابيُ)شعبُاإليامنُإقَّل (،ُونسبه
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ُ ُربيعُالبرار3/131ُبنُعياضُ)اإلحياء ُالذكار6/391ُ، ُالديلميُليبُسعيد3/797ُ، ُونسبه ،)

ُاخلدريُ ُاخلطابُ]لعله ُالكذابيُ)الفردوسُبمأثور ُتوبة ُباللسان ُاالستغفار ُبلفظ: ]3/367ُ،)

 ُهوُماُتتواردُعليهُالذهان.سبُإىلُغيهم؛ُفونُ 

 (.2تقدمُتريهامُ)ص(0ُ)

،ُاعرتضُبعضهمُعليه،ُوقالوا:ُليسُقايضُالقضاةُإالُمنُيقضُباحلقُوهوُ«قايضُالقضاة»قوهلم:ُ(39ُ)

 !«قايضُقضاةُالعاملي»خيُالفاصلي.ُوتأولهُآخرونُعلُتقديرُحمذوف،ُفامُبالكُبقولهُهنا:ُ

ُأبوُعبدُاهلُالبجلُالمحسُالكويفطارقُبنُُ(33) ُشهابُبنُعبدُشمسُبنُسلمة ُولهُ، أدركُاجلاهلية

رؤية،ُواختلفُيفُصحبته،ُوالراجحُثبوتا،ُوغزاُيفُخَّلفةُأيبُبكرُوعمرُريضُاهلُعنهامُثَّلثاُوثَّلثيُ

ُالعلامء. ُمن ُمعدودا ُكان ُجهادة ُكثرة ُومع ُوأربعيُغزوة، ُثَّلثا ُثُأو ُسنة ُوتويف ُالكوفة َّلثُسكن

ُوثامني.

،ُمعرفةُالصحابةُليبُ(6/72)،ُمعجمُالصحابةُالبنُقانعُ(1/763)انظر:ُمعجمُالصحابةُللبغويُ

،ُاإلصابةُ(1/782)،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(1/28)،ُأسدُالغابةُالبنُالثيُ(1/3338)نعيمُ

 .(3/181)البنُحجرُ

وملُيردُأنُالذيُأنكرُعلُمروانُ،ُبلُمروانُبنُاحلكموإنامُ،ُمعاويةُ ُالذيُأ نكرُعليهُهوُملُأقفُعلُأن(36ُ)

(ُوغيه.70ُكامُعندُمسلمُ)وطارقُراويهُعنُأيبُسعيدُفحسب،ُُهوُطارقُبنُشهاب،ُبلُرجلُمبهم،ُ

وأنُُ،هذاُدليلُعلُأنهُملُيعملُبهُخليفةُقبلُمروانُويفُ»(،ُوفيه:6/63ُ)علُمسلمُالنوويُُرشحانظر:ُ

ُ.ُ«واهلُأعلمُ،يصحُويةُالُماُحكيُعنُعمرُوعثامنُومعا

فيحتملُأنُيكونُهوُأباُمسعودُالذيُوقعُيفُروايةُعبدُالرزاقُأنهُ»أماُهذاُالرجلُاملبهمُفقالُابنُحجر:ُ

.ُكذاُيفُالصلُيفُ«أنهُعامرةُبنُرؤيبةُاملهامتيفُ»(.ُويفُنيلُالوطار:6/739ُ)فتحُالباريُُ«كانُمعهام

ُوملُيعينها.ُاملبهامتالخيُإىلُُطبعتيُاحلَّلقُوطارقُعوضُاهل،ُوصوّبا

 أماُاملرفوعُمنهُفقدُرواهُمسلمُوغيهُكامُتقدم.

 الردُعلُمنُيبُالسامعُليبُالطيبُالطبي.ُانظر:(31ُ)

 ُ.(31/361)(،ُوالطبيُيفُجامعُالبيان6/363ُ)رواهُعبدُالرزاقُيفُتفسيهُ (37)

(33ُ )ُ ُالبيان ُيف ُالعمراين ُيف(31/601)أورده ُقدامة ُوابن ُ(39/333)ُاملغنيُ، ُيف ُمفلح ُوابن املبدعُُُ،

ُاُتفسييفُُ(8/139) ک ک ک قولهُتعاىل:ُ﴿ُتفسييفُوقدُرواهُعنهُُُآليةُاملذكورة.هذه

ُ﴾ُک ُأيبُحاتمُيفُُ[76]الفرقان: ُ(،33/667)(،ُوذكرهُالسيوطيُيفُالدرُاملنثور33739ُالتفسيُ)ُُابن 
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 ُوعبدُبنُمحيد.ُوزادُنسبتهُللفريايبُ

والطبيُيفُالتفسيُُ(،67ُ(،ُوابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ)3/677البخاريُيفُالدبُاملفردُ)ُرواه(32ُ)

،ُوابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ(177ُُ،39/171ُ)،ُوالبيهقيُيفُالسننُالكبىُ(38/313ُ،312)

ُامللقنُيف692ُ)ص ُابن  ُالبيهقي   ُ(.6012خَّلصةُالبدرُاملنيُ)ُُ(.ُوحسنُإسناد 

،ُ(38/317ُ،313ُُ)(،ُومنُطريقهُالطبيُيفُالتفسي331ُرقم3/36ُُ)هُابنُوهبُيفُالتفسيُروا(37ُ)

(،ُواحلاكمُيفُاملستدرك62ُاملَّلهيُ)ُ(،ُوابنُأيبُالدنياُيفُذم63317ُورواهُابنُأيبُشيبةُيفُاملصنفُ)

تلبيسُُ،ُوابنُاجلوزيُيف(39/177)السننُالكبىُُُوالبيهقيُيفُُ.وقال:ُصحيحُاإلسنادُ(6/773)

 ُ(.6273وصححُابنُحجرُإسنادُابنُأيبُشيبةُيفُالتلخيصُاحلبيُ)ُُ(.692إبليسُ)ص

والقرطبيُيفُُ(،692ُ،ُوابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ)ص(2/687)أوردهُالبغويُيفُمعاملُالتنزيلُ(38ُ)

ُ ُالقرآن ُلحكام ُالتفسيُ(37/36)اجلامع ُكثيُيف ُوابن ،(2/113)ُ ُقال ُاملُ. ُالدر نثورُالسيوطيُيف

 .ُوملُأقفُعليهُيفُاملطبوعُمنهُواملزامي.ُُ(:ُأخرجهُابنُأيبُحاتمُعنه،ُوفيه:ُيفُالغناء33/237ُ)

والقاسمُبنُسَّلمُيفُفضائلُُ(،6/633)عبدُالرزاقُيفُالتفسيُُعنُعبدُاهلُبنُعباس:ُُرواهُبمعناهُ(30)

ُابنُحجر176ُالقرآنُ)ص ُابنُمهديُشيخُُوسقطُ(،7/161)يفُتغليقُالتعليقُُ(،ُومنُطريقه منه

(،ُوالطبي7767ُوالبزارُيفُمسندهُ)ُ(،11ُ،ُورواهُأيضاُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ)بنُسَّلمُالقاسم

:ُرواهُالبزارُورجالهُ(7/337)،ُوقالُاهليثميُيفُجممعُالزوائدُ(66/07ُ،08ُ،00ُ،393)يفُالتفسيُ

 رجالُالصحيح.

عنُرسولُاهلُعنُعلُبنُيزيد،ُعنُالقاسمُعنُأيبُأمامةُُرويُمنُطريقُعبيدُاهلُبنُزحر،ُضعيف،ُ(69)

الُتبيعواُالقينات،ُوالُتشرتوهن،ُوالُتعلموهن،ُوالُخيُيفُجتارةُفيهن،ُوثمنهنُحرام،ُيفُ»ُقال:ُ

ُاآلية:ُ ُأنزلتُهذه ُُ﴾ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ   ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿مثلُهذا إىلُآخرُُ[2]لقامن:

ُاآلية .»ُ ُله ُوالسياق 3686ُ)الرتمذي ،1303،ُُ 12/396ُوأمحد ،233ُ ُالكبى ُيف ُوالبيهقي ،2/61ُ ،67ُ ُالكبي ُيف ُوالطباين ،8/389ُ،

ُ.وأخر،ُوغيهم(308

عبيدُاهلُبنُزحرُاإلفريقيُقالُفيهُاحلافظ:ُصدوقُيطئ،ُروىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوالربعةُ

ُ.ُ(30/18)ُتذيبُالكاملُ،ُوضعفهُغيُواحدُ(3/173)التقريبُ

)ابنُماجهُ،ُوبإسقاُِعلُبنُيزيدُوالقاسمُكذلكُ(017)احلميديُاملهلبُبإسقاُِعلُبنُيزيدُُورواهُعنهُأبو

ُ.ُ(8/763،ُوابنُعساكر6328ُ

،ُوقالُأبوُ(3/713)التقريبُُوأبوُاملهلبُهوُمطرحُبنُيزيد،ُقالُفيهُاحلافظ:ُضعيفُروىُلهُابنُماجه

ُمنُعلُيدرأبنُيزيدُفَّلُُعنُعلُحاديثُابنُزحرأليسُبالقوى،ُهوُضعيفُاحلديث،ُيروىُحاتم:ُ
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ُ.ُ(39/373)التهذيبُ،ُوقالُابنُعدي:ُيانبُحديثهُعنُابنُزحرُ(8/790)اجلرحُوالتعديلُُبنُيزيدُأوُمنه

ُ.(67)ذمُاملَّلهيُورواهُعنُابنُزحرُرقبةُبنُمصقلةُبإسقاُِعلُبنُيزيدُكذلكُ

ُ.،ُوغيها(6/737،ُوالطيالس12/333ُ،272ُ)أمحدُُقلت:ُولعبيدُاهلُبنُزحرُمتابعة،ُتابعهُفرجُبنُفضالةُاحلمص

.ُوقالُ(3/777)التقريبُوفرجُبنُفضالةُقالُفيهُاحلافظ:ُضعيف،ُروىُلهُأبوُداودُوالرتمذيُوابنُماجهُ

ُ.(36/622)العللُلهُالدارقطني:ُورواهُفرجُبنُفضالةُأيضاُعنُعلُبنُيزيد...ُوهذاُإسنادُغيُثابتُ

وروايةُعلُُ(.63/370)تذيبُالكاملُيدُالهلاين،ُضعفهُأمحدُوابنُمعيُوغيهمُقلت:ُمدارهُعلُعلُبنُيز

ُ(.63/383)تذيبُالكاملُبنُيزيدُعنُالقاسمُعنُأيبُأمامةُضعفهاُأمحدُوابنُمعيُوأبوُحاتمُ

،ُرواهاُالطباينُمنُطريقُالوليدُبنُالوليدُعنُابنُثوبانُييىُبنُاحلارثولعلُبنُزيدُمتابعة،ُتابعهُ

ُ.ُ(8/389)املعجمُالكبيُنُييىُبنُحارثُعنُالقاسمُبهُع

ُ(،3/380ُأماُييىُبنُاحلارثُفهوُالذماري،ُقالُاحلافظ:ُثقةُروىُلهُالربعةُ)التقريبُ

،ُوروايتهُ(7/139)ميزانُاالعتدالُأماُالوليدُبنُالوليدُفهوُالعنسُالقَّلنس،ُقالُالدارقطنيُوغيه:ُمرتوكُ

ُ.ُ(1/83)املجروحيُُلُابنُحبان:ُيرويُعنُابنُثوبانُوثابتُبنُيزيدُالعجائبعنُابنُثوبانُضعيفة،ُقا

ُوتغيُ ُصدوقُيطئُورميُبالقدر ُقالُاحلافظ: ُالرمحنُبنُثابتُبنُثوبان، ُابنُثوبانُفهوُعبد وأما

ُ.(3/117)التقريبُبأخرة،ُروىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوالربعةُ

عبدُالرمحنُالدمشقي،ُقالُاحلافظ:ُصدوقُيغربُكثيا،ُروىُلهُالقاسمُبنُومدارُاحلديثُبطرقهُعلُ

ُ(.3/739)التقريبُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوالربعةُ

ومسددُكامُيفُإحتافُاخليةُُ،3/18)ذمُاملَّلهيُقلت:ُورواهُليثُبنُأيبُسليمُعنُابنُزحرُعنُالقاسمُعنُعائشةُ

ُاختلطُيف(1/678 ُقالُابنُحبانُيفُليثُبنُأيبُسليم: آخرُعمره،ُحتىُكانُالُيدريُماُيدثُبه،ُُ.

ُفكانُيقلبُالسانيدُويرفعُاملراسيلُويأيتُعنُالثقاتُبامُليسُمنُأحاديثهمُ .ُوإنامُ(6/613)املجروحي

ُالطباينُيفُالوسطُروايةُليثُهيُعنُعبدُالرمحنُبنُسابطُعنُعائشةُبهُ ُاملَّلهي3/3ُ)عند ُوذم ،ُوهيُ(3/10،

ُأيضاُمعلولة.

عنُعمرُوعلُوعائشةُريضُاهلُعنهم،ُوالُيصحُمنهاُيشء،ُانظرُتريجُالكشافُللزيلعيُويفُالبابُ

 ُ.(6/608)،ُوالعللُاملتناهيةُ(7/03)،ُوجممعُالزوائدُ(1/27)

،ُ«َلن يمتلئ جوف»:ُامولفظهُ،(6637ُ،6638ُ،6630ومسلمُ)،ُ(2337ُ،2333)ُرواهُالبخاريُ(63)

ُيفُإحياءُعلومُالدينُ)،ُوسبقهُ«بطن:ُ»املصنفُلفظعلُُأقفُوملُ ،ُواملنخولُُ(1/362إىلُذلكُالغزاَل 

 (ُعلُاللفظُاملحفوظُ)جوف(.301(.ُقلت:ُوسيذكرهُابنُالقيمُيفُفتواهُ)ص3/601ُ)
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(66)ُ(ُ ُاحلديث ُغريب ُيف ُسَّلم ُبن ُالقاسم ُعبيد ُأبو ُعنه ُاللغة3/13ُذكره ُتذيب ُيف ُوالزهري ،)

يفُاحلديثُلزمهُ«ُبطن».ُوإنامُملاُذكرُاملصنفُلفظةُ(،ُوغيها،ُمجيعهمُبلفظ:ُيأكلُجوفه33/638)

 أنُيتبعهُبامُيناسبها.

يم عبد بني احلسحاس،(61ُ) ح  والقاسمُبنُسَّلمُيفُُ(،8/193ُ)معجمُالعيُُصاحبنسبهُلهُُالبيت لس 

وأغربُ،ُ(67وهوُيفُديوانهُ)صوغيهم،ُ(،1/07ُ(،ُواملبدُيفُالكاملُ)3/326غريبُاحلديثُ)

 ُُ(.6/732احلديثُفنسبهُجلميلُ)احلريبُيفُغريبُ

َُُ أصل له،ُ(67) ،ُوزادُابنُزغدانُالشاذَلُ(6/683ُُاإلحياء)أوردهُالغزاَلُدونُسندُمنُقولُجابرُمرفوعا

ُ.(3/398)فرحُالسامعُبرخصُالسامعُفذكرهُعنُأيبُالزبيُعنُجابرُ

علُبنُأيبُطالبُُملُأجدُلهُأصَّلُمنُحديثُجابرُوذكرهُصاحبُالفردوسُمنُحديثقالُالعراقي:ُُ

ُ.ُ(3/737)املغنيُُمسندهُيفوملُيرجهُولدهُ 

ُ ُاحلافظُابنُحجرُيفُتريجُأحاديثُالذكاروقالُالزبيدي: ُتلميذه ُذكر ُأبوُُ-ُوكذا عندُقولهُوذكر

وملُُ:ماُلفظهُ-ُبليسإشجاعُالديلميُيفُكتابُالفردوسُعنُعلُرفعهُأنُأولُمنُتغنىُوزمرُوحداُ

فإنُصحُاحلديثُوإالُفاملعنىُُ:وقالُ،رُالقرطبيُمثلُذلكُيفُكشفُالقناعأقفُلهُعلُأصلُوالُذك

ُ.ُ(2/338)إحتافُاملتقيُُبليسإإذُالُيناسبُأنُيظهرُهذاُالفعلُاخلسيسُإالُمنُُ،غيُبعيد

 .(2/163)طبقاتُالشافعيةُوذكرهُالسبكيُفيامُملُيدُلهُإسناداُمنُكتابُاإلحياءُ

ُرويُمنُطرق:ُضعيف،ُ(63)

أنُابنُيُمنُطريقُسعيدُبنُعبدُالعزيز،ُعنُسليامنُبنُموسى،ُعنُنافعُموىلُابنُعمر:ُروُاَلول:

ُراعُعمر ُنافعُُ،سمعُصوتُزمارة ُيا فوضعُأصبعيهُيفُأذنيهُوعدلُراحلتهُعنُالطريقُوهوُيقول:

ُفيمضُأتسمع؟ ُنعم، ُالُ،فأقول: ُقلت: ُرأيتُُ،حتى ُوقال: ُالطريق، ُإىل ُراحلته ُوأعاد ُيديه فوضع

،ُوابنُحبان7067ُ،ُوأبوُداود8/316ُ،0/67ُ)أمحدُوالسياقُلهُُوسمعُصوتُزمارةُراعُفصنعُمثلُهذاُُرسولُاهل

ُ،ُوغيهم(.39/173،ُوالبيهقيُيفُالكبى201ُيفُصحيحهُ

ُ،ُوكذلكُرويرواهُضمرةُبنُربيعةُعنُسعيدُبنُعبدُالعزيزُعنُنافعُعنُابنُعمرقالُالدارقطني:ُ

ُوعمرُبنُوخال،ُعنُعيسىُبنُيونسُعنُسعيد ُالوليدُبنُمسلم،ُوخملدُبنُيزيد، ُمنهم: فهامُمجاعة،

)العللُلهُُوهوُالصوابُ،سعيدُالدمشقي،ُفرووهُعنُسعيدُعنُسليامنُبنُموسىُعنُنافعُعنُابنُعمر

31/08).ُ

ُاحلافظ:ُصدوقُفقيه،ُيفُحديثهُلي،ُ ُقالُفيه سليامنُبنُموسىُالمويُموالهمُالدمشقيُالشدق،
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ُ.(3/633)التقريبُيل،ُروىُلهُمسلمُوالربعةُوخولطُقبلُموتهُبقل

ُ.(7067)السننُقالُأبوُداودُعقبُروايته:ُهذاُحديثُمنكرُ

ُ.(3/60)املعجمُالصغيُوقالُالطباين:ُتفردُبهُعنُسليامنُبنُموسىُسعيدُبنُعبدُالعزيزُ

ُوت ُالنقل، ُأهل ُفيه ُتكلم ُالشدق، ُهو ُمويسُهذا ُبن ُسليامن ُفإن ُاملقديس: ُطاهر ُأبو ُّبذاُوقال فرد

ُ.(30)السامعُصاحلديثُعنُنافع،ُوملُيروهُعنهُغيهُوقالُالبخاريُعندهُمناكيُ

)أبوُبنحوهُُحممودُبنُخالد،ُحدثناُأيب،ُحدثناُمطعمُبنُاملقدام،ُقال:ُحدثناُنافعرويُمنُطريقُُالثاين:

ُوغيهم(،3/693ُ،ُواآلجريُيفُحتريمُالنرد3/60ُ،ُوالطباينُيفُالصغي7063ُداودُوالسياقُلهُ

.ُوأبوهُهوُخالدُبنُزيدُ(67/607)تذيبُالكاملُحممودُبنُخالدُالدمشقيُالسلميُأبوُعل،ُوثقهُغيُواحدُ

ُ.(3/306)التقريبُالسلميُأبوُهاشمُالزرق،ُقالُاحلافظ:ُمقبول،ُروىُلهُأبوُداودُوابنُماجهُ

ُبنُموسىُ ُ.(7063ننُ)السقالُأبوُداودُعقبُروايته:ُأ دخلُبيُمطعمُونافعُسليامن 

ُ.ُ(3/60)املعجمُالصغيُوقالُالطباين:ُملُيروُهذاُاحلديثُعنُنافعُإالُاملطعمُ

قلت:ُومطعمُحالهُالُيتملُالتفرد،ُفضَّلُعنُأنُاملحفوظُمنُروايةُسليامنُبنُموسىُعنُنافعُكامُ

ُأشارُأبوُداودُوكامُنصُعلُذلكُابنُعدي،ُحيثُقال:ُوهذاُاحلديثُيعرفُبسليامنُبنُموسىُعن

ُ.(7/629)الكاملُُنافع

ُُالثالث: ُرويُمنُطريقُأيبُاملليح،ُعنُميمون،ُعنُنافعُبنحوه ُوالسياقُله ُداود ُوالطباينُيفُالوسط7062ُ)أبو ،

ُ،ُوغيهم(.31/677،ُوالطحاويُيفُرشحُمشكلُاآلثار3371

وُاحلسنُبنُعمرُ،ُوأبوُاملليحُه(60/631)تذيبُالكاملُميمونُبنُمهرانُاجلزريُأبوُأيوبُوثقهُغيُواحدُ

ُ ُأمحدُبنُحنبل: ُقالُفيه ُبنُبرقانالرقي، ُبنُبرقانُثقةُضابطُُ.وهوُعنديُأضبطُمنُجعفر وجعفر

ُ.(2/686)تذيبُالكاملُُحلديثُميمون

ُ.(7062)السننُقالُأبوُداودُعقبُروايته:ُوهذاُأنكرهاُ

ُ.(3/60لصغيُ)املعجمُاوقالُالطباين:ُتفردُبهُعنُميمونُأبوُاملليحُاحلسنُبنُعمرُالرقيُ

،ُوكف33/77ُ)ُتفسيُاللويسُُ،ُوأبوُالفضلُحممدُبنُناص(201)يفُصحيحهُقلت:ُوقدُصححُاحلديثُابنُحبانُ

ُ ُوأبوُاحلسنُبنُالقطان(3/390الرعاع ،ُُ ُواإليام ُوابنُعبدُاهلاديُ(7/377)الوهم ،ُ ُالصعود ُمرقاة ُيف ،ُ(1/3670)كام

ُهم.،ُوغي(3/78)نزهةُالسامعُوابنُرجبُاحلنبلُ

ُواستشهدُلهُبعضهمُبحديثُليثُعنُجماهدُبهُغيُأنهُقالُصوتُطبلُالُزمارةُراعُ ،ُ(3093)ابنُماجه
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بنُأيبُسليم،ُقالُفيهُابنُحبان:ُاختلطُيفُآخرُعمرهُحتىُكانُالُيدريُماُيدثُبه،ُفكانُوالليثُهوُا

،ُقلت:ُوانظرُ(6/613جروحيُ)امليقلبُالسانيدُويرفعُاملراسيلُويأيتُعنُالثقاتُبامُليسُمنُأحاديثهمُ

 الليثُبنُأيبُسليمُيفُتريجُاحلديثُالسابق.

ُرويُهذاُالثرُمرفوًعاُوموقوًفاُومقطوًعا:(62ُ)

ُفرويُمنُحديثُابنُمسعود،ُوجابر،ُوأيبُهريرة،ُوأنس:ُأما املرفوع

ُحديثُابنُمسعود ُعنُشيخُُأما ُسَّلمُبنُمسكي، ُحدثنا ُقال: فرويُمنُطريقُمسلمُبنُإبراهيم،

شهدُأباُوائلُيفُوليمة،ُفجعلواُيلعبونُيتلعبون،ُيغنون،ُفحلُأبوُوائلُحبوته،ُوقال:ُسمعتُعبدُاهلُ

ُُيقول:ُالغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلبُيقول:ُسمعتُرسولُاهلُ ُابنُأيبُالدنياُيفُذم7067ُ)أبوُداودُوالسياقُله ،

ُاُوالبيهقي:ُكامُينبتُاملاءُالبقل.،ُزادُابنُأيبُالدني(39/177،ُالبيهقيُيفُالكبى3/73ُاملَّلهيُ

رواهُأبوُداودُوهوُيفُروايةُابنُالعبدُليسُيفُوقدُضعفهُغيُواحدُإلّبامُهذاُالشيخ،ُوقالُالغزاَل:ُ

ُ.(6/682)اإلحياءُيُروايةُاللؤلؤ

ُ ُبنُحورويُمنُطريق ُانيإبراهيم ُثنا ُقال ُاحلجاج، ُبن ُعمروُ،شعبة ُعنُمّسوقُبنُ،بنُمرةُعن

إياكمُواستامعُاملعازفُوالغناء،ُفإهنامُينبتانُ:ُقال:ُقالُرسولُاهلُبنُمسعودُاهلُعبدُعنُُ،الجدع

ُُاملاءُالبقلُالنفاقُيفُالقلبُكامُينبت نقَّلُعنُاللباينُيفُالضعيفة؛ُفلمُأحتصلُعلُ»6/7/3ُ)أبوُاحلسنُاحللبيُيفُالفوائدُاملنتقاة

ُ.وملُيظهرُإسناده(3/39976ُ،ُوابنُصصيُيفُأماليهُكامُيفُاجلامعُالكبي3/11ُلهُ،ُومنُطريقهُابنُعساكرُيفُذمُاملَّلهيُوالسياقُ«الصل

ُابنُعديُوغيه:ُح ُقالُفيه ُإبراهيمُبنُحيانُوهوُابنُالباءُبنُالنض، دثُعنُشعبةُومحادُبنُفيه

ُبالبواطيل ُالثقات ُمن ُوغيهم ُزيد ُبن ُومحاد ُُسلمة 3/733ُ)الكامل ُالضعفاءُ(، ُيف ُالدارقطني وذكره

ُ.(3/639)ُملرتوكونوا

عبدُاهلُبنُعبدُالعزيزُبنُأيبُرواد،ُناُإبراهيمُبنُطهامن،ُعنُأيبُفرويُمنُطريقُُوأماُحديثُجابر

ُ:ُالغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلب،ُكامُينبتُاملاءُالزرعالزبي،ُعنُجابرُبنُعبدُاهلُقال:ُقالُرسولُاهلُ

ُ.(7/398)البيهقيُيفُشعبُاإليامنُ

]كذاُنظرتُيفُبعضُحديثهُفرأيتُأحاديثهُأحاديثاُدُالعزيزُبنُأيبُروادُقالُفيهُأبوُحاتم:ُعبدُاهلُبنُعب

وروايتهُعنُابنُ(،3/397ُ)اجلرحُوالتعديلُ،ُوملُأكتبُعنه،ُوملُيكنُحملهُعنديُالصدقُمنكرةُيفُالصلُمنونة[

ُ.(8/178)الثقاتُُكيويفُروايتهُعنُإبراهيمُبنُطهامنُبعضُاملناطهامنُت كلمُفيها،ُقالُابنُحبان:ُ

عبدُالرمحنُبنُعبدُاهلُالعمري،ُأخبنيهُأيب،ُعنُسعيدُبنُأيبُفرويُمنُطريقُُوأماُحديثُأيبُهريرة

أنهُقال:ُحبُالغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلب،ُكامُينبتُالعشبُيفُُسعيد،ُعنُأيبُهريرة،ُعنُالنبيُ

ُ.(3/737ديُيفُالكاملُ،ُوابنُع3/363)أبوُنعيمُيفُصفةُالنفاقُوالسياقُلهُُاملاء
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ُ ُكذابا ُمناكيُوكان ُأحاديثه ُبنُحنبل: ُأمحد ُفيه ُاهلُالعمريُقال ُبنُعبد ُالرمحن ُالضعفاءُعبد ُيف )الكامل

ُ.(3/22)الضعفاءُواملرتوكونُ،ُوقالُالنسائيُوغيه:ُمرتوكُاحلديثُ(3/731

حدثناُمسلمةُ،ُنُعامرحدثناُهشامُبُ،أمحدُبنُعبدُالرمحنُبنُاجلارودفرويُمنُطريقُُوأماُحديثُأنس

فرةُعن،ُبنُعل ُهُعنُأنسُقال:ُقالُرسولُاهلُحدثناُعمرُموىلُغ  الغناءُواللهوُينبتانُالنفاقُيفُ:

القلبُكامُينبتُاملاءُالعشب،ُوالذيُنفسُبيدهُإنُالقرآنُوالذكرُلينبتانُاإليامنُيفُالقلبُكامُينبتُاملاءُ

ُ.(3/777،ُوالديلميُيفُمسندهُكامُاملقاصدُاحلسنة161ُامللتقطةُق)أبوُالشيخُيفُالثوابُكامُيفُالغرائبُُالعشب

مسلمةُبنُ،ُو(6/677)تاريخُبغدادُأمحدُبنُعبدُالرمحنُبنُاجلارودُشيخُأيبُنعيمُقالُفيهُاخلطيب:ُكذابُ

وعمرُموىلُغفرةُقالُفيهُابنُمعيُوغيه:ُضعيفُُ،ُ(3/313)التقريبُمرتوكُقالُفيهُاحلافظ:ُُعلُاخلشني

ُُ)تذيب ُ(63/766الكامل ُوقالُابنُحبان: ُحديثُ، ُالُيشبه ُويرويُعنُالثقاتُما كانُمنُيقلبُالخبار

وت كلمُيفُروايتهُعنُالصحابة،ُقالُابنُمعي:ُملُيسمعُ(،6/83ُ)املجروحيُُالثباتُالُيوزُاالحتجاجُبه

)اجلرحُوالتعديلُالبنُأيبُحاتمُسيلُ،ُوقالُأمحد:ُأكثرُأحاديثهُمرا(1/669)تاريهُروايةُالدوريُمنُأحدُمنُالصحابةُ

2/330)ُ.ُ

ُفقدُرويُمنُقولُابنُمسعودُمنُطرق:ُوأما املوقوف

)ابنُأيبُالدنياُيفُذمُمنُطريقُمحاد،ُعنُإبراهيم،ُقال:ُقالُابنُمسعود:ُالغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلبُُاَلول:

3/76ُاملَّلهيُ ،71ُ ،77ُ ُالصَّلة ُواملروزيُيفُتعظيمُقدر ُواخلَّل6/260، ،ُ ُيفُاإلبانة3/76ُ،71ُ،72ُلُيفُالسنة ُوابنُبطة ،6/791ُ ،797ُ،

ُ(.،ُوغيهم7/397،ُوشعبُاإليامن39/177ُوالبيهقيُيفُالكبىُ

،ُولكنُروايتهُ(3/378)التقريبُومحادُبنُأيبُسليامنُأبوُإسامعيلُالكويفُقالُفيهُاحلافظ:ُصدوقُلهُأوهامُ

ُمحادُمقاربُاحلدي ُقالُأمحد: ُوالقدماءُعنُإبراهيمُمقاربة، ُروىُعنهُسفيانُوشعبة )تذيبُالكاملُثُما

)اخلَّللُيفُالسنةُوسفيانُُ(3/72،ُواخلَّللُيفُالسنة6/260ُ)املروزيُيفُتعظيمُقدرُالصَّلةُ،ُقلت:ُوقدُروىُعنهُشعبةُ(7/673

3/71).ُ

ُمنُ ُأحدا ُيلق ُمل ُاملديني: ُبن ُعل ُقال ُمرسلة، ُالصحابة ُعن ُروايته ُأن ُغي ُثقة، ُالنخعي وإبراهيم

ُوهوُأصحابُالنبيُ ُملُيروهُغيُسعيدُبنُأيبُعروبةُعنُأيبُمعرش، ُفعائشة؟ُقال:ُهذا ُقيلُله: .

قلتُ،ُقلت:ُإالُأنُروايتهُعنُابنُمسعودُصحيحة؛ُملاُرويُعنُالعمشُقال:ُ(3/29)العللُلهُضعيفُ

عبدُاهلُُإلبراهيمُالنخعي:ُأسندَُلُعنُعبدُاهلُبنُمسعود،ُفقالُإبراهيم:ُإذاُحدثتكمُعنُرجلُعن

،ُوالعلل2/676ُ)الطبقاتُالبنُسعدُُفهوُالذيُسمعت،ُوإذاُقلت:ُقالُعبدُاهل:ُفهوُعنُغيُواحدُعنُعبدُاهل

وهذاُيقتضُترجيحُاملرسلُعلُاملسند،ُلكنُعنُالنخعيُخاصةُ،ُقالُابنُرجب:ُواللفظُله(737ُالصغيُص

ُخاصة ُعنُابنُمسعود ُأرسله ُفيام ُنخعيالُمراسيلُيفُأمحدُقالُوقد، :ُمعيُابنُوقالُّبا،ُبأسُال:
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ُالرتمذيُُالصَّلةُيفُالضحكُوحديثُالبحرينُتاجرُحديثُإالُصحيحةُمإبراهيُمرسَّلت ُلعلل )رشحه

3/376.)ُ

)عبدُورواهُأيضاُعنُإبراهيمُالنخعيُمغيةُقالُعنُإبراهيمُقال:ُكانُيقال...ُوذكرهُباللفظُاملختِصُ

ُ ُالسنة33/7الرزاقُيفُمصنفه ُيف ُواخلَّلل ،ُوكذلكُمنصورُبنُاملعتمرُمنُطريقُرشيكُعنهُعنُإبراهيمُ(3/73ُ،

.ُقلت:ُكذاُكَّلهاُدونُالتِصيحُ(3/77)ابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُقال:ُكانُيقولون...ُفذكرهُباللفظُاملختِصُ

ُبنسبتهُالبنُمسعودُأوُغيه،ُولعلهُابنُمسعود؛ُلذاُذكرتهُهنا.

ُبنُمقسمُالضبيُملُيِص ُطريقُاملغية ُقالُأمحد: ُبالسامعُعنُإبراهيم، ُمقسمُبنُمغيةُحديثحُفيه

ُوعبيدةُالعكلُواحلارثُالوليدُبنُيزيدُومنُمحادُمنُسمعهُنامإُابراهيمُعنُروىُماُ،عامةُمدخول

،ُوقالُحممدُبنُفضيل:ُكانُاملغيةُيدلس،ُوكناُالُنكتبُعنهُإالُماُقالُ(8/660)اجلرحُوالتعديلُُوغيهم

ُ.ُ(68/100ذيبُالكاملُ)تحدثناُإبراهيمُ

ُ(.3/622)التقريبُورشيكُبنُعبدُاهلُالنخعيُقالُاحلافظ:ُصدوقُيطئُكثياُ

سعيدُبنُكعبُاملرادي،ُعنُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُيزيد،ُعنُابنُمسعودُ،ُ:ُرويُمنُطريقُالثاين

ُالغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلبُكامُينبتُاملاءُالزرعُ،ُوالذكرُينبتُاإليامنُيف ُالقلبُكامُينبتُاملاءُقال:

ُ.(3/76ُ،71،ُواخلَّللُيفُالسنة3/73ُ)ابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُُالزرع

قال:ُقالُعبدُاهل...ُُعن أبيهُعنُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُيزيدولسعيدُمتابعة،ُتابعهُليثُبنُأيبُسليمُ

ُ.(3/71)اخلَّللُيفُالسنةُباللفظُاملختِصُ

ُسعيدُبنُكعبُفإنُحم ُرواية ُالكويفُيرويُعنُابنُمسعودُأما ُجعفر ُأبا ُالرمحنُبنُيزيد مدُبنُعبد

أكثرُُمرسلة،ُومنُاملعلومُأنُوفاتاُتأخرتُعنُوفاةُابنُمسعودُُأنُروايتهُعنُعائشة63/278ُُذكرُاملزيُيفُتذيبُالكامل )قيل:بواسطةُ

ُ.(ُمنُعرشينُعاما،ُفانقطاعُروايتهُعنُابنُمسعودُأوىل

قالُفيهُابنُحبان:ُاختلطُيفُآخرُعمره،ُفليثُبنُأيبُسليمُُ–وصلُماُانقطعُوقدُُ–وأماُروايةُليثُ

ُفكانُيقلبُالسانيدُويرفعُاملراسيلُويأيتُعنُالثقاتُبامُليسُمنُ حتىُكانُالُيدريُماُيدثُبه،

ُ.)وقيل:ُكأنهُجودُإسنادهُبوصلُاملرسلُيفُروايةُسعيد(ُ(6/613)املجروحيُلهُأحاديثهمُ

ُليث،ُعنُطلحةُبنُمِصفُ،ُقال:ُقالُعبدُاهل:ُالغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلبيقُ:ُرويُمنُطرالثالث

.(3/73)ابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ ُ.ُوليثُمنُقدُعرفت 

ُفقدُرويُمنُقولُإبراهيمُالنخعيُمنُطرق:ُوأما املقطوع 

ُلنفاقُيفُالقلبالغناءُينبتُا،ُعنُإبراهيمُقال:ُحبيبُبنُأيبُثابت:ُرويُمنُطريقُسفيان،ُعنُاَلول
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ُ.(3/72،ُواخلَّللُيفُالسنة7/128ُ)ابنُأيبُشيبةُيفُمصنفهُوالسياقُلهُ

ُ ُاحلافظ: ُفيه ُقال ُدينار ُبن ُقيس ُهو ُثابت ُأيب ُبن ُخزيمةُبناُبذلكُوصفهُ،التدليسُيكثرحبيب

ُوغيهاُوالدارقطني ُحدثنيُرجَّلُأنُلوُ:يقولُكانُأنهُعنهُعمشالُعنُعياشُبنُبكرُأبوُونقل،

ُُماُعنك ُُالوسطُمنُهوأسقطتُ ُ:يعنيُ،عنكُهرويتُ ُنأُباليت  ُاملدلسي ُيِصحُ(3/18)طبقات ُومل ُقلت: .

ُبسامعه.

ُ: الثاين الغناءُينبتُرويُمنُطريقُوكيع،ُعنُسفيان،ُعنُاحلسن،ُعنُأيبُمسكي،ُعنُإبراهيمُقال:

ُ.(3/72)اخلَّللُيفُالسنةُُالنفاقُيفُالقلب

ُ.(1/677)اجلرحُوالتعديلُفيهُييىُبنُمعي:ُثقةُأبوُمسكيُهوُحرُبنُمسكيُالودي،ُقالُ

ُفاختلفُعلُشيخُواحلسنُقيلُلعلهُابنُصالحُبنُحيُ ُينصُعلُموضعه؛ ُأخرىُومل ُرواية ُبالتحويلُمع ُالسند )روىُاخلَّلل

املفردُُقالُفيهُاحلافظ:ُثقة،ُروىُلهُالبخاريُيفُالدبُ،احلسن،ُقيل:ُلعلهُوكيع؛ُلنُسفيانُيرويُعنُأيبُمسكيُمبارشة(

ُ.(3/323)التقريبُومسلمُوالربعةُ

ُالثرُكذلكُمنُقولُالشعبي،ُمنُطريقُعبدُاهلُبنُدكيُعنُفراسُبنُعبدُاهلُقالُعنُ ويُهذا ور 

،ُوعبدُاهلُبنُدكيُقالُفيهُاحلافظ:ُ(6/212)املروزيُيفُتعظيمُقدرُالصَّلةُالشعبيُفذكرهُمنُقولهُباللفظُاملطولُ

ُ(3/196)التقريبُريُيفُالدبُاملفردُصدوقُيطئُروىُلهُالبخا

أنهُملُيثبتُمرفوعا،ُوأنهُمنُقولُابنُمسعودُموقوفاُعليه،ُوماُثبتُفيهُأنهُمنُقولُإبراهيمُُوالراجح:

 فَّلُيناقضه،ُفإبراهيمُنفسهُمنُرواتهُعنُابنُمسعود،ُربامُنشطُفرفعهُوربامُقِصُبه،ُواهلُأعلم.

(،ُومن3/39ُ)بلفظ:ُبلغنيُعنُالثقاتُمنُمحلةُالعلم...ُفذكرهُُيُرواهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّله(67ُ)

ُ ُدمشق ُتاريخ ُيف ُعساكر ُابن 71/13ُُ)ُطريقه ُالعزيز(، ُعبد ُبن ُعمر ُقول ُمن ُأنه ُفيه ُقالُوليس ،

أخرجهُابنُأيبُ..ُهكذاُ.الزبيدي:ُولكنُعمرُبنُعبدُالعزيزُصحُبأنهُبلغهُمنُالثقاتُمنُمحلةُالعلم

ُ،قالُكتبُعمرُبنُعبدُالعزيزُإىلُمؤدبُولدهُكتاباُفيهُكذاُوكذاُفذكرهُ،المويالدنياُمنُطريقُجعفرُ

 .ُ(2/362)إحتافُاملتقيُُفهذاُليسُفيهُأنهُمنُقوله

قال:ُحدثناُالصلتُبنُدينار،ُعنُعقبةُبنُصهبان،ُقال:ُُ،وكيع،ُرويُهذاُالثرُمنُطريقُضعيفُ(68)

،ُوالُمسستُذكريُبيمينيُمنذُبايعتُّباُرسولُسمعتُعثامنُبنُعفان،ُيقول:ُماُتغنيت،ُوالُتنيت

ُ.ُ(31/663،ُواملزيُيفُتذيبُالكامل10/663ُ،ُوابنُعساكرُيفُتاريخُدمشق133ُ)ابنُماجهُوالسياقُلهُُاهلُ

)أبوُنعيمُيفُحليةُوتابعُوكيعاُسفيانُالثوريُعنُالصلتُبنُدينارُبه،ُولفظه:ُماُأخذتهُبيمينيُمنذُأسلمتُُ

ُ.(3/23الولياءُ
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ُ.(6/139)العللُلهُفيهُالصلتُبنُدينارُأبوُشعيبُاملجنون،ُقالُأمحدُوغيه:ُتركُالناسُحديثه،ُمرتوكُ

حدثناُإبراهيمُبنُحبيبُاهلمذاين،ُناُاحلميدي،ُناُقلت:ُورويُمعضًَّل،ُرواهُأبوُبكرُالدينوري،ُقال:ُ

راُيفُجاهليةُوالُإسَّلم،ُماُتغنيتُوالُتنيتُوالُرشبتُخُقال:ُقالُعثامنُبنُعفان:ُ،سفيانُبنُعيينة

ُالعلمُُوالُمسستُفرجيُبيمينيُمذُبايعتُرسولُاهلُ ُوجواهر ُابنُعساكرُيفُتاريخ6/326ُ)املجالسة ُومنُطريقه ،

ُ.(1/663دمشقُ

ُولألثرُشواهدُالُتصح:

فدخلُإىلُبستان...ُيفُحديثُطويل،ُوفيهُمنُقولُعثامن:ُُ:ُمنُحديثُأنسُقالُجاءُالنبيُاَلول

رويُمنُطريقي:ُأحدهاُمنُطريقُأيبُ«.ُتغنيت،ُوالُتنيت،ُوالُمسستُفرجيُمنذُبايعتكواهلُماُ»

ّبزُالصقرُبنُعبدُالرمحنُابنُبنتُمالكُبنُمغول،ُحدثناُعبدُاهلُبنُإدريس،ُعنُاملختارُبنُفلفلُعنُ

،ُواآلخرُمنُطريقُبكرُبنُخمتار،ُ،ُوغيها(3/337،ُوأبوُنعيمُيفُدالئلُالنبوة7/73ُ)أبوُيعلُيفُمسندهُوالسياقُلهُأنسُبهُ

ُ.(37/37)البزارُيفُمسندهُعنُاملختارُبنُفلفل،ُعنُأنسُخمتِصاُ

ُعثامن:ُوالثاين: ُقول ُمن ُوفيه ُفذكره، ُبكر... ُأيب ُإىل ُالنبي ُأرسلني ُقال: ُأرقم، ُبن ُحديثُزيد ُمن

منُطريقيُُروي«.ُفوالذيُبعثكُباحلقُماُتغنيت،ُوالُتنيت،ُوالُمسستُذكريُبيمينيُمنذُبايعتك»

ُكَّلهاُعنُعبدُالعل:

ُعنُالشعبيُعنُزيدُبنُأرقمُبهُ ُعبدُالعلُبنُأيبُاملساور، ُثنا ُمنُطريقُأيبُييىُاحلامين، أحدها:

ُ.(7/3036،ُواآلجريُيفُالرشيعة3/306ُ)الطباينُيفُالكبيُوالسياقُلهُ

بنُحاطب،ُعنُعبدُالرمحنُبنُواآلخر:ُمنُطرقُعنُعبدُالعلُبنُأيبُاملساور،ُعنُإبراهيمُبنُحممدُ

،ُواآلجريُيفُالرشيعة3/391ُ،ُوجزءُخيثمةُبنُسليامن2/180ُ)البيهقيُيفُدالئلُالنبوةُوالسياقُلهُحمييز،ُعنُزيدُبنُأرقمُبنحوهُ

7/3033.)ُ

ُ ُالرمحن: ُعبد ُبن ُحديثُالصقر ُذكر ُأن ُاحلافظُبعد ُقال ُالشاهدين ُكَّل ُحديثُموضوعوعن ُ،هذا

وأخرجهُالبزارُمنُطريقُبكرُبنُ،ُُتاريهُمنُطريقُعبدُالعلُابنُأيبُاملساورأخرجهُابنُأيبُخيثمةُيف

فلعلهُحتملهُعنُبكرُأوُعبدُالعلُفقلبهُعنُُ،والصقرُأوهىُمنهامُ،وبكرُوعبدُالعلُواهيان،ُاملختار

نهم:ُقدُعبدُاهلُبنُإدريسُليوج،ُولوُكانُهذاُوقعُماُقالُأبوُبكرُريضُاهلُعنهُلألنصارُريضُاهلُع

ُالمرُ ُقالُعمرُريضُاهلُعنه: ُوالُما ُأوُأبوُعبيدةُريضُاهلُعنهام، ُعمر رضيتُلكمُأحدُالرجلي:

ُ.(33/327)املطالبُالعاليةُُشورىُيفُستة

حدثناُعمروُبنُحممدُبنُاحلسن،ُحدثناُأيب،ُقلت:ُورواهُالبزارُمنُغيُطريقيُعبدُالعلُوبكر،ُقال:ُ

ُعنُأيب ُأبوُعمروُعتبة، ُقال:ُسمعتُأنسُبنُمالكُحدثنا ُقولُعثامنُذاكُُروق، ُوليسُفيه ُفذكره،
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ُ.(37/33)مسندهُ

ُاحلديثُالُنعلمهُيروىُعنُأنسُإالُمنُوجهيُهذاُأحدهاقالُالبزارُعقبُروايته:ُ والوجهُ،ُوهذا

عنُأنسُإالُُروقُوالُنعلمُروىُأبوُ،وعلُالوجهيُفليسُبالقويي...ُبكرُبنُاملختار...ُعنُاآلخر

ُ.(37/33)مسندهُُاحلديثهذاُ

،ُرويُمنُطريقُابنُهليعة،ُقالُحدثنيُيزيدُبنُعمروُاملعافري،ُمنُحديثُحِصُعثامنُُالثالث:

ُهذهُبيديُُاهلُرسولُبايعتُوقد»قالُسمعتُأباُثورُالفهميُيقول...ُفذكره،ُوفيهُمنُقولُعثامن:ُ

)ابنُأيبُشيبةُيفُ«ُإسَّلمُوالُجاهليةُيفُاخرُرشبتُوالُتنيت،ُوالُتغنيتُوالُذكري،ُّباُمسستُفامُاليمنى

ُ.ُ،ُوغيها(7/3332،ُوابنُشبةُيفُتاريخُاملدينة2/127ُمصنفهُوالسياقُلهُ

،ُالكاملُيف3/27ُ،ُالضعفاءُواملرتوكونُللنسائي3/372ُ)اجلرحُوالتعديلُالبنُأيبُحاتمُفيهُعبدُاهلُبنُهليعة،ُضعفهُغيُواحدُ

وروايةُابنُاملباركُوابنُوهبُعنهُُ،خلطُبعدُاحرتاقُكتبه ،افظ:ُصدوق،ُوقالُفيهُاحلالضعفاء،ُوغيهم(

ُمقرونُ،أعدلُمنُغيها ُيفُمسلمُبعضُيشء ُوله ُوالرتمذيُوابنُماجه ُداود ُأبو ُروىُله )التقريبُ،

3/130). 

 ُ(.3/28(،ُومنُطريقهُالبيهقيُيفُالكبىُ)77أخرجهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ)(60ُ)

 ُ(.39/667ومنُطريقهُالبيهقيُيفُالكبىُ)،ُ(72يبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ)أخرجهُابنُأ(19ُ)

 ُ(.7/390)ُشعبُاإليامنومنُطريقهُالبيهقيُيفُُ،(78أخرجهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ)ُ(13)

(16)ُ(ُ ُعلُمنُيبُالسامع ُالرد ُالطبيُيف ُالقايضُطاهر ُُ،(17أورده ُاجلوزيُيف تلبيسُإبليسُُوابن

(3/639.) 

(،0/08ُ(،ُالعنايةُرشحُاهلدايةُ)1/618(،ُاهلدايةُللمرغيناينُ)32/18انظر:ُاملبسوُِللّسخس)(11ُ)

 .(7/786(،ُاملحيطُالبهاينُملحمودُالبخاريُ)39/681البنايةُرشحُاهلدايةُ)

 (.7/379البنُمودودُاملوصلُ)ُاالختيارُلتعليلُاملختار (،7/311انظر:ُبدائعُالصنائعُللكاساينُ)(17ُ)

 ُ(.1/361بابُمنُتقبلُشهادتهُومنُالُتقبلُ)،ُللمرغيناين«ُاهلدايةُرشحُبدايةُاملبتدي»ُ(13)

 (.8/132انظر:ُاملحيطُالبهاينُملحمودُالبخاريُ)ُ(12)

ملحمودُ،ُواملحيطُالبهاينُ(7/123)،ُواهلدايةُللمرغيناينُ(3/368)ُللكاساينُانظر:ُبدائعُالصنائع(17ُ)

 ُ.تبهُمرةُفصبُتابتليبوُحنيفة:ُوفيهن:ُقالُأُ(،3/179البخاريُ)

(18ُ )ُ ُ)ُ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿روىُالثوريُعنُجماهدُقوله: ُواملزامي  ناء 
ُالغ  ُنعيمُيفُهو أبو

(.ُوكذا3/83ُ(.ُوقالُالثوري:ُإذاُجاءكُالتفسيُعنُجماهدُفحسبكُبهُ)الطبيُيفُتفسيه1/608ُاحلليةُ
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ُاليمُ﴾ۀ  ﴿روىُالثوريُعنُابنُعباسُقوله:ُ ُأهل  ُ)تقدمُتريهُصيفُلغة  ناء 
:ُهوُالغ   ي  

ُمح  ُبلغة   (.36ن 

،ُوملُأقفُعلُالتِصيحُبمذهبه،ُ(33كامُسيِصحُبهُابنُالقيمُيفُفتواهُ)صو محادُهوُابنُأيبُسليامن(10ُ)

 (.37)تقدمُتريهُصغيُأنهُروىُعنُابنُمسعودُقوله:ُالغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلبُ

 (.37غنيُواملغنىُلهُ)تقدمُتريهُصكامُسبقُمنُقولُالشعبي:ُلعنُامل(79ُ)

ئة،ُاعبيدُاهلُبنُاحلسنُبنُاحلسيُبنُأيبُاحلرُالتميميُالعنبي،ُقايضُالبِصة،ُمولدهُيفُسنةُستُوم(73ُ)

وكانُحمموداُفقيها،ُثقةُروىُلهُمسلمُحديثاُواحدا،ُإالُُئة.اوقيلُغيُذلك،ُوماتُسنةُثامنُوستيُوم

العقائدُوالعقليات،ُويصوبُكلُجمتهد،ُوكانُيقول:ُإنُُوزُالتقليدُيفإنهُأغربُيفُمسائلُمنها:ُأنهُي

وملُأرُفيمنُترجمُلهُمنُُالقرآنُيدلُعلُاالختَّلف؛ُفالقولُبالقدرُصحيح،ُوالقولُباإلجبارُصحيح.

ُتعرضُملسألةُالسامع.

ُ ُحاتم ُأيب ُالبن ُوالتعديل ُاجلرح ُ(3/136)انظر: ُحبان ُالثقاتُالبن ُتذيبُالسامء(7/371)، ،ُ

 .(7/8)،ُتذيبُالتهذيبُ(30/61)،ُتذيبُالكاملُللمزيُ(3/133)واللغاتُللنوويُ

(76)ُُ ُالقضاة ُيفُأخبار ُتلبيسُإبليسُُ(6/333)روىُوكيع ُوانظر: ُالغناء. ُيسمع ُكان (،693ُ)صُُأنه

 ُ.(37/33)وتفسيُالقرطبيُ

كانُثقةُُ.إسحاقُاملدينأبوُُ،يالزهرُإبراهيمُبنُسعدُبنُإبراهيمُبنُعبدُالرمحنُبنُعوفُالقريش(71ُ)

قالُالذهبي:ُكانُمنُيرتخصُيفُالغناءُعلُعادةُأهلُاملدينة،ُُكثيُاحلديث،ُوكانُعلُقضاءُبغداد.

ماتُسنةُثَّلثُُوكأنهُليمُيفُذلك،ُفانزعجُعلُاملحدثي،ُوحلفُأنهُالُيدثُحتىُيغنيُقبلهُفيامُقيل.

ُئة.اوثامنيُوم

ُاملتمم ُالقسم ُالطبقاتُالكبى، ُومنُبعدهمُالبنُسعدُ)صُانظر: ُتاريخ738ُلتابعيُأهلُاملدينة ،)

،ُ(8/197)،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(6/88)،ُتذيبُالكاملُللمزيُ(2/292)بغدادُللخطيبُ

 .(3/619)الوايفُبالوفياتُللصفديُ

ُعنُالغناءُأنهُسئلُُ(7/0)،ُوابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(2/292)روىُاخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُ(77)

ُ ُالنبَّلء ُيفُسيُأعَّلم ُالذهبي  ُاخلب  ُوأورد ُ(8/192)فأفتىُبتحليله. الوايفُبالوفياتُُُالصفديُيفُو،

 (.19الردُعلُمنُيبُالسامعُ)صُانظر:وُُ.(3/619)

(73ُ )ُ ُمالك  ُقول ُ)صُأورد ُيبُالسامع ُمن ُعل ُالرد ُالطيبُالطبيُيف 19ُأبو ُيف ُوالغزاَل اإلحياءُُُ(،

(6/620)ُ ُيف ُرشد ُوابن ،ُ ُاملمهدات ُُ(1/766)املقدمات ُعن ُزياد ُلرواية ُأيبُُوعزاه ُوعن مالك،

 ُ.(37/33)التفسيُُُ(،ُوالقرطبيُيف693ُالطيبُأوردهُابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ)ص
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 تقدمُتريهُقريبا.(72ُ)

ُالرجالُُ(77) ُيفُالعللُومعرفة ُاهلُبنُأمحد ُعبد ُ(6/79)رواه ُاخلَّللُيفُالمر ُومنُطريقه باملعروفُُ،

 ُ(.697(،ُومنُطريقهُابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ)ص23)ص

 ُ(.23رواهُاخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ)صُ(78)

ُباملعروفُ)صُ(70) ُاخلَّللُيفُالمر 76ُرواه ُيفُآدابُالشافعيُومناقبه ُوابنُأيبُحاتم -190ُ)صُُ(،

(،ُورواه37ُهيُ)ذمُاملَّلُُ،ُوابنُعساكرُيفُ(3/681)(،ُومنُطريقهُالبيهقيُيفُمناقبُالشافعي139ُ

 ُ(.693يفُتلبيسُإبليسُ)صُ،ُومنُطريقهُابنُاجلوزيُ(0/372)أيضاُأبوُنعيمُيفُاحلليةُ

(39)ُُ ُالسننُواآلثار ُالبيهقيُيفُمعرفة ُو37/167)رواه ُويفُالكبىُ(7/377)يفُالسننُالصغرىُ(، ،

(39/177.) 

 .(68الردُعلُمنُيبُالسامعُ)صُ(33)

تلبيسُإبليسُُ(،ُوعنهُابنُاجلوزيُيف68ُلردُعلُمنُيبُالسامعُ)صالطيبُالطبيُيفُاأوردهُأبوُ(36ُ)

ُالنوويُيف37/32ُ(،ُوالقرطبيُيفُالتفسي633ُ)ص ُُ.(1/397)تذيبُالسامءُواللغاتُُُ،ُوأورده

،ُ(39/189ُ)ُ،ُوالسننُالكبىُللبيهقيُ(7/197)،ُوالوسطُالبنُاملنذرُ(2/662)معناهُيفُالمُو

 (.7/717)هُومعرفةُالسننُواآلثارُل

 ُسبقُقريباُبلفظ:ُأحدثتهُالزنادقة.ُ(31)

 ُ(.73رواهُاخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ)صُ(37)

 ُُهوُالصائغُأمحدُبنُحممد.وأبوُاحلارثُُ(.73رواهُاخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ)صُ(33)

 (.77رواهُاخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ)صُ(32)

 ُ(.23رواهُاخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ)صُ(37)

 (.39/333)انظر:ُاملغنيُالبنُقدامةُُ(38)

 .(697تلبيسُإبليسُ)صُ(،39/333)،ُاملغنيُ(2/693)انظر:ُالكايفُ(30ُ)

بقيةُبنُالوليدُبنُصائدُبنُكعبُبنُحريزُاحلمييُأبوُيمدُاحلمييُامليتميُاحلمص،ُأحدُاملشاهيُُ(29)

نُأوعيةُالعلم،ُثقةُيفُروايتهُعنُئة.ُوكانُمائة،ُوماتُسنةُسبعُوتسعيُوماالعَّلم،ُولد:ُسنةُعرشُوم

ُالثقات،ُولكنهُكدرُذلكُباإلكثارُعنُالضعفاء،ُوالعوام،ُواحلملُعمنُدبُودرج،ُمعُتدليسهُالكثي.
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،ُتذيبُالكاملُ(39/168)للخطيبُالبغدادي،ُتاريخُدمشقُالبنُعساكرُُ(7/261)تاريخُبغدادُانظر:ُ

 .(3/777)،ُتذيبُالتهذيبُالبنُحجرُ(8/338)،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(7/306)للمزيُ

ُمنُرسالةُالطبيُ(23ُ) ُوإنامُنقلهُاملصنفُهكذا «ُالردُعلُمنُيبُالسامع»ملُأقفُعليهُمنُقولُبقية،

ُ(.27)ص

إنامُمنُقولُأيبُسهلُالصعلوكيُويفُسندهُإليهُبقيةُبنُالوليد،ُرواهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُقلت:ُو

ُالبيهُ،(379) ُطريقه ُومن ُيف ُُُقي ُو(7/687)شعبُاإليامن ،ُ ُاجلوزيرواه ُاهلوىُُبسندهُابن ُذم يف

 .(332)ص

 (.2تقدمُتريهُ)ص(26ُ)

 (.2تقدمُتريهُ)ص(21ُ)

دعهامُياُأباُبكر؛ُفإنُلكلُقومُ»ليبُبكرُُمنُذلكُماُسيذكرهُابنُالقيمُيفُفتواهُمنُقولُالنبيُ(27ُ)

ُالتيُخافتُعمرُبنُاخلطابُفأخفتُالدفُ(،ُوحديثُضبُاملر68)يأيتُصُ«عيًدا،ُوهذاُعيدنا أة

(،ُوحديث28ُ)يأيتُصُ«أعلنواُهذاُالنكاح،ُواضبواُعليهُبالغربال»(،ُوحديث662ُحتتهاُ)يأيتُص

ُ(.663بالدف)يأيتُصُالنبيُُأنُتضبُعلُرأسُاملرأةُالتيُنذرت

ُوالضبُبالدفُيفُالعيادُوالعراسُاتفقتُعليهُاملذاهبُالربعة.

(،ُالنوادر6/360ُ(،ُاملدونةُ)6/631(،ُبدائعُالصنائعُللكاساينُ)3/13ُِللّسخسُ)انظر:ُاملبسو

(ُ ُالقيواين ُزيد ُأيب ُالبن ُ)7/327والزيادات ُللعمراين ُالبيان ُللنووي0/782ُ(، ُاملجموع ،)

 (.1/10(،ُرشحُمنتهىُاإلراداتُللبهويتُ)7/637(،ُالكايفُالبنُقدامةُ)32/796)

 ُ(.7-2)صذمُماُعليهُمدعوُالتصوفُ(23ُ)

 .(6/399)فتاوىُومسائلُابنُالصَّلحُُُ(22ُ)

 (.16انظر:ُالردُعلُمنُيبُالسامعُ)صُ(27)

 (.33عنُحتريمُأئمةُاملذاهبُالربعةُلهُانظر:ُ)صُ(28)

التفاتُإىلُمنُُقالُابنُحجر:ُعلُأنُالرتددُيفُاسمُالصحايبُالُيضُكامُتقررُيفُعلومُاحلديث،ُفَّلُ(20ُ)

حُأنهُعنُأيبُمالكُالشعري،ُوهوُأعلُاحلديثُبسببُالرتد صحايبُمشهورُ)فتحُالباري:ُُد،ُوقدُترجَّ

39/33.)ُ 

ُصحيحُالبخاريُُُُُ(79) ُُ،(3309)معلقا ُواحلرير  ر 
ُاحل  ل ون ُيستح  ُليكوننُمنُأمتيُأقوام، ُُبلفظ: اخلمر  و 
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ُ  ...واملعازف 

 ُعناه.(ُبم7969(،ُسننُابنُماجهُ)7910سننُأيبُداودُ)(،3/176ُ)مسندُأمحدُُ(73)

(،ُوابنُعبدُاهلاديُيفُاملحرر28ُ(،ُوابنُالصَّلحُيفُعلومُاحلديثُ)ص2737صححهُابنُحبانُ)ُ(76ُ)

ُالعراقيُيفُطرحُالتثريبُ(8/716)فتحُالباريُُُ(،ُوابنُرجبُيف687ُ)ص ،ُ(8/79)،ُوأبوُزرعة

ُالقاريُُُ،ُوالعينيُيفُ(39/36)وابنُحجرُيفُفتحُالباريُ يتميُيفُ،ُوابنُحجرُاهل(63/373)عمدة

 (،ُوغيهمُخلق.3/379)،ُوالسفارينيُيفُغذاءُاللبابُ(6/118)الزواجرُ

ن يُ،واملعازف:ُاملَّلهي(،ُولفظه:7/3791ُالصحاحُ)(71ُ)  .ُوالعازف:ُالَّلعبُّباُوامل غ 

(77ُ )ُ ُاللغة ُمجهرة ُ)ص(6/837)انظر: ُاللغة ُجممل ُاملخصص222ُ، ُاملغرب(33/)7(، ُترتيبُُ، يف

 ُ(.133-137)ُاملعرب

 ُ.(6/399)انظر:ُفتاوىُومسائلُابنُالصَّلحُ(73ُ)

دقيقُالعيدُُوماُبعدها(ُعنُابن71ُُنقلُابنُزغدانُإباحةُاجتامعُالدفُوالشبابةُيفُفرحُالسامعُ)ص(72ُ)

 ُوالعزُبنُعبدُالسَّلمُوغيها.

الفقهيةُُ،ُالفتاوىُ(600-39/608)،ُالنجمُالوهاجُللدمييُ(6/399)ُفتاوىُابنُالصَّلحُانظر:(77ُ)

 ُ(.7/132)لكبىُالبنُحجرُاهليتميُا

وقواعدُمذهبهُووجوهُُقالُالنوويُيفُاملجموع:ُواعلمُأنُنقلُأصحابناُالعراقييُلنصوصُالشافعيُُ(78)

ُ ُأتقنُوأثبتُمنُنقلُاخلراسانييُغالبا ُوتفريعاُُمتقدميُأصحابنا ُوبحثا واخلراسانيونُأحسنُتِصفا

 .وماُبعدها316ُ:ُمقدمةُهنايةُاملطلبُ)صوانظرُيفُتفصيلُذلكُُ.(3/20)ُوترتيباُغالبا

(،68ُ)يأيتُصُ«دعهامُياُأباُبكر؛ُفإنُلكلُقومُعيًدا،ُوهذاُعيدنا»ليبُبكرُُمنُذلكُقولُالنبيُُ(70)

ُالنبيُ ُبنُاخلطاب2ُهلنُ)تقدمُصُوضبُاجلواريُواستامع ُالتيُخافتُعمر ُوضبُاملرأة ،)

ُ)يأيتُص ُوحديث662ُفأخفتُالدفُحتتها ،)«ُ ُبالغربالأعلنوا ُعليه ُواضبوا ُالنكاح، ُ«هذا )يأيتُُ

ُ(.663بالدفُ)يأيتُصُالنبيُُأنُتضبُعلُرأسُاملرأةُالتيُنذرت(،ُوحديث28ُص

ُوالضبُبالدفُيفُالعيادُوالعراسُاتفقتُعليهُاملذاهبُالربعة.

نوادرُ(،ُال6/360(،ُاملدونةُ)6/631(،ُبدائعُالصنائعُللكاساينُ)3/13انظر:ُاملبسوُِللّسخسُ)

(ُ ُالقيواين ُزيد ُأيب ُالبن ُ)7/327والزيادات ُللعمراين ُالبيان ُللنووي0/782ُ(، ُاملجموع ،)

 (.1/10(،ُرشحُمنتهىُاإلراداتُللبهويتُ)7/637(،ُالكايفُالبنُقدامةُ)32/796)

 (.37تقدمُتريهُمرفوعاُوموقوفاُومقطوعاُ)صُُ(89)
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 (.36تقدمُتريهُ)ص(83ُ)

 (.31تقدمُتريهُ)ص(86ُ)

 (ُالبنُكثيُكتاباُيفُالسامع،ُوملُأقفُعليه.6/3993نسبُحاجيُخليفةُيفُكشفُالظنونُ)ُ(81)

 تقدمُتريهُ)ص(.(87ُ)

عندُأمحدُ«ُمزمار»ولفظُاملصنفُُ«.مزامي:ُ»ولفظه(،ُمنُحديثُأيبُهريرة،6337ُصحيحُمسلمُ)ُ(83)

 ُ(ُوغيه.37/188)

 .عائشةُ،ُمنُحديثُ(806(،ُومسلمُ)036ُ،1013رواهُالبخاريُ)ُ(82)

 (.2تقدمُتريهُ)صُ(87)

 (.32تقدمُتريهُ)صُ(88)

(،ُجامعُاملسائل3/329ُللتفصيلُيفُاخلوارقُوالكراماتُبنحوُهذاُاللفظُانظرُابنُتيمية:ُالنبواتُ)(80ُ)

 (.3/87ُ،33/677ُ(،ُجمموعُالفتاوىُ)3/20ُ،399)

أصولُاعتقادُأهلُُيُيفُرشحُ(،ُومنُطريقهُالَّللكائ373رواهُابنُأيبُحاتمُيفُآدابُالشافعيُ)ص(09ُ)

،ُ(3/731)يفُمناقبُالشافعيُُ،ُوالبيهقيُ(6/317)،ُورواهُأيضاُابنُبطةُيفُاإلبانةُ(3/327)السنةُ

 .(7/677)واهلرويُيفُذمُالكَّلمُوأهلهُ

ُ:رويُمنُطرقُمنُحديثُالعرباضُبنُساريةُُصحيح،(03ُ)

ُوأبو6272ُ)الرتمذيُاضُبنُساريةُبهُ:ُرويُمنُطرقُعنُعبدُالرمحنُبنُعمروُالسلميُعنُالعرباَلول ،

،3/377ُ،373ُ،372ُ،ُواحلاكمُيفُمستدركه3/378ُ،ُوابنُحبانُيفُصحيحه68/171،127ُ،173ُ،ُوأمحد71ُ،77ُ،ُوابنُماجه7297ُداودُ

ُ.،ُوغيهم(3/32،ُوابنُوضاحُيفُالبدع38/677ُ،ُوالطباينُيفُالكبي1/661ُوالطحاويُيفُمشكلُاآلثارُ

عمروُبنُعبسةُالسلميُالشاميُقالُفيهُاحلافظ:ُمقبول،ُروىُلهُأبوُداودُوالرتمذيُعبدُالرمحنُبنُ

ُ.(3/333)،ُوذكرهُابنُحبانُيفُالثقاتُ(3/177)التقريبُوابنُماجهُ

منُليسُلهُمنُاحلديثُإالُالقليل،ُوملُيثبتُفيهُماُيرتكُحديثهُمنُأجله،ُ»قلت:ُواملقبولُعندُاحلافظ:ُ

ُ،ُوقدُتوبعُكامُيأيت.(3/77التقريبُ)ُ«يثحيثُيتابع،ُوإالُفليُاحلد

:ُرويُمنُطريقُالوليدُبنُمسلم،ُحدثناُثورُبنُزيد،ُحدثناُخالدُبنُمعدان،ُقالُحدثناُحجرُبنُالثاين

،ُواحلاكم3/378ُ،ُوابنُحبانُيفُصحيحه68/173ُ،ُوأمحد7297ُ)أبوُداودُحجر،ُقالُأتيناُالعرباضُبنُسارية...ُفذكرهُ

ُ.،ُوغيهم(3/372
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وذكرهُُ،أخرجُاحلاكمُحديثهُوقالُكانُمنُالثقاتبنُحجرُالكَّلعيُاحلمصُقالُفيهُاحلافظ:ُحجرُ

،ُوقالُيفُالتقريب:ُمقبول،ُروىُلهُأبوُ(6/637)التهذيبُُبنُالقطانُالُيعرفاوقالُُ،بنُحبانُيفُالثقاتا

ُ.(3/337)داودُ

ُحدثنيالثالث ُقال: ُزبر، ُابن ُيعني: ُالعَّلء ُبن ُاهل ُعبد ُطريق ُرويُمن ُاملطاع : ُأيب ُبن ُقال:ُييى ،

،ُواحلاكم3/68ُ،ُوالوسط3/678ُ،ُوالطباينُيفُالكبي76ُ)ابنُماجهُوالسياقُلهُسمعتُالعرباضُبنُساريةُيقول...ُفذكرهُ

ُ.،ُوغيهم(3/377

،ُغيُأنُدحيامُأنكرُسامعهُمنُ(13/379)تذيبُالكاملُييىُبنُأيبُاملطاعُالقريشُالشاميُوثقهُغيُواحدُ

،ُ(8/192)التاريخُالكبيُ،ُوأثبتهاُلهُالبخاريُفقال:ُسمعُعرباضُبنُساريةُ(239ُ)تاريخُأيبُزرعةُصُالعرباض

ُ.(6/173)املعرفةُوالتاريخُوكذاُالفسويُ

:ُرويُمنُطريقُأيبُاليامن،ُثناُإسامعيلُبنُعياش،ُعنُأرطاةُبنُاملنذر،ُعنُمهاصُبنُحبيب،ُالرابع

ُُعنُالعرباضُبنُسارية...ُفذكرهُبنحوه ُالشاميي8/678ُ)الطباينُيفُالكبيُوالسياقُله ُومسند ُالبنُأيب3/796ُ، ُوالسنة ،

ُ.(3/38عاصمُ

ُابنُحبانُيفُالثقاتُ ُالعجلُ(3/737)مهاصُبنُحبيبُالزبيديُذكره ُوسامعهُ(6/193)الثقاتُ،ُووثقه ،

ُثابتُعنُمجاعةُمنُالصحابةُكامُذكرُابنُحبان.

ُقالُاحلاكم:الاِس :ُُ ُتابعُعبد ُمنُوقد ُثَّلثة ُعنُالعرباضُبنُسارية ُعلُروايته الرمحنُبنُعمرو

...ُومنهم:ُمعبدُبنُعبدُاهلُبنُهشامُالقريش،ُوليسُالطريقُإليهُالثقاتُالثباتُمنُأئمةُأهلُالشام

ُ(.3/373)منُرشُِكتايبُفرتكتهُ

الُاحلافظُفيه:ُقلت:ُملُأقفُعليه،ُومعبدُبنُعبدُاهلُبنُهشامُالقريشُوالدُأيبُعقيلُزهرةُبنُمعبدُق

ُ.(3/711)،ُوذكرهُابنُحبانُيفُالثقاتُ(3/310)التقريبُمقبولُروىُلهُابنُماجهُ

ُ ُالرتمذي ُمثل: ُالئمة، ُمن ُاحلديثُمجع ُصحح ُوقد ُقلت: ُ(6272)سننه ُحبان ُوابن ،ُ ،ُ(3/378)صحيحه

،ُوالضياءُاملقديسُ(6/3327)جامعُبيانُالعلمُ،ُوابنُعبدُالبُ(7/13)ذمُالكَّلمُ،ُواهلرويُ(3/377)مستدركهُواحلاكمُ

 (.3/69)اتباعُالسننُ

،ُالُ«ويفُرواية»ملُأقفُعليهاُيفُرواياتُحديثُالعرباضُبنُسارية،ُولعلُابنُكثيُرمحهُاهلُيقصد:ُُ(06)

بعدُأنُذكرُحديثُالعرباضُقال:ُويفُُ«مناظرةُالبطائحية»،ُووجدتُشيخهُابنُتيميةُيفُ«ويفُلفظ»

ُ.ُوهيُأعمُمنُقولُابنُكثيُوخمرجهاُأوسعُمنها.(33/776ملجموعُ)ارواية:ُوكلُضَّللةُيفُالنارُ

ُوقدُرويُهذاُاللفظُُمنُحديثُجعفرُبنُحممدُعنُأبيهُعنُجابرُبنُعبدُاهلُقال:ُكانُرسولُاهلُ
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ُيقولُيفُخطبته...ُوذكره.

ُبنُُ ُأصحابُجعفر ُسفيانُعنُبقية ُّبا ُتفرد ُالثقة، ُاختَّلفهمُيفُزيادة ُخمتلفُفيها حممد،ُوهيُزيادة

ُوقيلُبلُابنُاملبارك.

 فقد َواه عن جعفر مجع، ِنهم: 

،ُوأبوُموسىُإسحاقُ،ُوغيهم(7/113،ُوابنُحبان73ُ،ُوابنُماجه827ُ)ُمسلمُالثقفيُُعبدُالوهابُبنُعبدُاملجيد

،ُ(3/67السنةُ،ُواملروزيُيف66/169ُ)أمحدُ،ُوييىُبنُسعيدُ(3/67،ُواملروزيُيفُالسنة0/329ُ)الطباينُيفُالوسطُبنُموسىُ

ُ،ُوهيبُبنُخالدُ(6/733،ُوأبوُنعيمُيفُاملستخرج1/196ُ)البيهقيُيفُالكبىُوسليامنُبنُبَّللُ ،ُ(7/09)أبوُيعلُيفُمسنده

ُمجيعهمُبدونُهذهُالزيادة.وغيهم،ُ

 وَواه سفيان فاختلف عليه: 

ُ ُالزيادة ُعنهُعبدُاهلُبنُاملباركُّبذه ُفرواه ُالكبى3378ُ)النسائي ُويف ،3700ُ ،3823ُ ُيفُصحيحه ُوابنُخزيمة ،1/371ُ،

ُ،ُ،ُوغيهم(3/687والفريايبُيفُالقدرُ

ُورواهُعنهُوكيع،ُفرواهُعنهُثَّلثة:ُأبوُبكرُبنُأيبُشيبة،ُوعثامنُبنُأيبُشيبة،ُوساملُبنُجنادة.

علُُ)مستخرجه،ُورواهُمنُطريقهُأبوُنعيمُ(827)أماُأبوُبكرُبنُأيبُشيبةُفرواهُعنهُمسلمُبدونُهذهُالزيادةُ

)وقدُيقالُإنُكليهامُروياُطريقُأيبُبكرُبنُأيبُشيبةُكَّلهاُّبذهُالزيادة!ُُ(3/696)السامءُوالصفاتُ،ُوالبيهقيُ(6/733مسلمُ

ُتَّلفُراويبالتحويلُمعُروايةُأخرىُفتجوزاُيفُذلكُولفظهُبدوهنا،ُأوُأنُهذهُالزيادةُمنُالراويُالذيُبينهُوبيُالبيهقيُوأيبُنعيم،ُوهوُبعيدُالخ

ُ.البيهقيُعنُراويُأيبُنعيم،ُأوُأهناُثابتةُيفُكلُرواياتُبكرُابنُأيبُشيبةُوحذفهاُمسلمُعمداُلنكارتا(

ُ.(6/733)مستخرجهُعلُمسلمُوأماُعثامنُبنُأيبُشيبةُوساملُبنُجنادة،ُفرواهُأبوُنعيمُمنُطريقهامُّبذهُالزيادةُ

ويفُلفظُكانُيطبُالناس...ُرواهُ»ال:ُقلت:ُوكامُصححُشيخُاإلسَّلمُابنُتيميةُهذهُالزيادةُحيثُق

ُيفُالنار ُفكلُضَّللة ُصحيحُوزاد: ُالنسائيُبإسناد »ُ ُالكبى ُآخرُ(2/78)الفتاوى ُيفُموضع ُأنكرها ُفقد ،

)جمموعُالفتاوىُُ«يقولُيفُاحلديثُالصحيح...ُوملُيقل:ُكلُضَّللةُيفُالنارُوقدُكانُالنبيُ»حيثُقال:ُ

 القول.ُ،ُثمُرشعُيبيُخطأُمعنىُهذاُ(30/303

(01ُ ُالبُيفُ( ُابنُعبد ُهو ُاللفظُ)دونُسند( ُهذا ُقدُذكر ُمنُوقفتُعليه ُوأقدم ُاللفظ، ُّبذا ُأقفُعليه مل

ُ،ُوغيه(.6/86(،ُوالتمهيدُ)6/172ُ،3/722االستذكارُ)

منُأحدثُيفُأمرناُهذاُ»منُحديثُعائشةُبلفظ:ُُ(3738/37)(،ُومسلم6207ُوأخرجهُالبخاريُ)

 .«منُعملُعمَّلُليسُعليهُأمرناُفهوُرد»ُ:(3738/38لفظُملسلمُ)،ُويفُ«ماُليسُفيهُفهوُرد

ُ،ُرويُمنُطرق:ُضعيفُ(07)
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قال:ُ:ُرويُمنُطرقُعنُإسامعيلُبنُأيبُخالدُعنُعبدُامللكُبنُعميُوزبيدُعنُابنُمسعودُاَلول

ءُ:ُإنهُليسُيشءُيقربكمُمنُاجلنة،ُويباعدكمُمنُالنارُإالُقدُأمرتكمُبه،ُوليسُيشقالُرسولُاهلُ

يقربكمُمنُالنار،ُويباعدكمُمنُاجلنةُإالُقدُهنيتكمُعنه،ُوأنُالروحُالميُنفثُيفُروعيُأنهُلنُتوتُ

ُتطلبوهُ ُأن ُالرزق ُاستبطاء ُيملنكم ُوال ُالطلب، ُيف ُوأمجلوا ُاهل ُفاتقوا ُرزقها، ُتستويف ُحتى نفس

ُعندُاهلُإالُبطاعته ُالُيدركُما ُفإنه ُيفُشعبُاإليامُبمعاصُاهل، ُ)البيهقي ُله ُوالسياق ُأماليه31/30ُن ُيف ُمردويه ُوابن ،

ُ.،ُكَّلهاُعنُعبدُامللكُفقط(3/683،ُوهنادُيفُالزهد7/70ُ.ُورواهُابنُأيبُشيبةُيفُمصنفه2/637ُ،ُوالبغويُيفُتفسيه3/373ُ

ُوفيهُانقطاعُبيُعبدُامللكُبنُعميُوزبيدُبنُاحلارثُالياميُوبيُابنُمسعود.

عنُِرة يم،ُقال:ُأناُإسامعيلُبنُأيبُخالد،ُعنُزبيدُاليامي،ُعنُقلت:ُورويُموصوالُمنُطريقُهش

ُعبدُاهلُبنُمسعودُمرفوعاُ ُق31ُ)أبوُحفصُالبِصيُيفُاجلزء ُاملنتقاة ُواخلطيبُيفُاملتفقُواملفرتق70ُمنُالفوائد .ُ(1/6369/أ،

ُواملحفوظُاملنقطع،ُواهلُأعلم.

يبُأميةُالثقفي،ُعنُيونسُبنُبكي،ُعنُابنُ:ُرويُمنُطريقُسعيدُبنُأيبُهَّلل،ُعنُسعيدُبنُأالثاين

ُ(6/3)احلاكمُيفُمستدركهُمسعودُمرفوعاُ

مقحمُمنُالناسخُأوُالطابع،ُفإنُابنُبكيُهذاُمنُ«ُعنُيونسُبنُبكي»قالُاللباين:ُوأناُأظنُأنُقولهُ

ُ.ُ(30)تريجُأحاديثُمشكلةُالفقرُصشيوخُأمحدُ

ُ.(1/673)كيُيفُإحتافُاملهرةُقلت:ُويشكلُعليهُأنهُجاءُهكذاُعنُيونسُبنُب

ُيونسُبنُكثيُ ُهو ُهامشُقيل: ُالنبال ُنثل ُ(1/293)حمقق ُالبخاريُبقوله: ُترجمُله يونسُبنُكثيُعنُابنُ،

ُ.(8/790)التاريخُالكبيُُمسعودُروىُعنهُسعيدُبنُأميةُالثقفي

إالُقولُابنُأيبُحاتم:ُقلت:ُوأياُماُكانُفهوُجمهولُاحلال،ُوكذاُسعيدُبنُأيبُأميةُالثقفي،ُملُأجدُفيهُ

ُ.(7/3)اجلرحُوالتعديلُروىُعنُأيبُأمامةُالباهل،ُروىُعنهُعنبسةُبنُأبانُالقريشُ

وللحديثُشاهدُمرسلُرويُمنُطريقُعمروُبنُأيبُعمروُموىلُاملطلب،ُعنُاملطلبُبنُحنظبُأنُ

هناكمُعنهُإالُوقدُهنيتكمُُماُتركتُشيئاُماُأمركمُاهلُبهُإالُوقدُأمرتكمُبه،ُوالُشيئاُما»قال:ُُالنبيُ

ُ.(،ُوغيها3/83،ُوالشافعيُيفُالرسالة3/767ُأحاديثُإسامعيلُبنُجعفرُ)«ُ...عنه

ُالتيُيفُأولهُحملُ ُالزيادة ولهُشواهدُمنُحديثُجابرُوحذيفةُوأيبُأمامةُوغيهم،ُولكنُليسُفيها

 ترينا.

ُُقطعةُمنُحديثُالعرباضُبنُساريةُ(03) ُالراشدينُاملهدييُمنُعليكمُبسنتيُوسن»مرفوعا: ُاخللفاء ة

 ُ(.19)صُتقدمُتريه،ُ«بعدي...
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(،ُوالفريايبُيفُفضائلُالقرآن39ُ(،ُوأبوُعبيدُيفُفضائلُالقرآنُ)6رواهُسعيدُبنُمنصورُيفُسننهُ) (02)

(،ُمجيعهم1/107ُ)،ُوالبيهقيُيفُشعبُاإليامنُ(376-0/373)(،ُوالطباينُيفُاملعجمُالكبي2ُ،7ُ)

ُ.ُبألفاظُمقاربةُإسحاقُالسبيعيُعنُعبدُالرمحنُبنُيزيدُعنُابنُمسعودُمنُطرقُعنُأيب

ُ(.7/323قالُاهليثمي:ُرواهُالطباين،ُورجالهُثقاتُ)جممعُالزوائدُ

 قلت:ُورويُمرفوعاُوالُيصح.

ُاملثلُالعريب:ُُ(07) ى»مقتب ًسا ُالّس   م  و  ُالق  د  رةُ(،ُمجه79،ُانظرُالمثالُالبنُسَّلمُ)صُ«عندُالصباحُي  م 

ُوقال:6/1ُ(،ُجممعُالمثالُ)6/76المثالُ) ُيُ »( ُالراحةُشقةُ بُللرجلُيتملُاملض  ُوانظرُ«رجاء  ،

 (.6/328أيًضا:ُاملستقصُيفُأمثالُالعربُ)

ُكتابه:ُُ(08) ُاسم  ذ 
ُ(.13،ُوانظرُاملقدمةُ)ص«كشفُالغطاءُعنُحكمُالسامع»قلت:ُلعلُمنُقولهُهذاُأ خ 

 (ُمنه.721امشُإحدىُنسخُالتمثلُواملحاضة،ُانظرُ)صُوقدُجاءُمنسوًباُالبنُاملعتزُّب

ُمقتب ًساُقولُالراجز:ُُ(00)

ُسوفُترىُإذاُانجلُالغبارُ**ُأفرسُحتتيُأمُمحار

 (ُمنه.721وقدُجاءُمنسوًباُالبنُاملعتزُّبامشُإحدىُنسخُالتمثلُواملحاضة،ُانظرُ)صُ

ُعندُأمحدُ)(399ُ) 7297ُ(ُوأيبُداودُ)67/39كامُجاء ُوغيها، منُحديثُاملقدامُبنُمعديُكربُ(،

ه  »قال:ُُعنُرسولُاهلُُالكنديُ ع   ِ ه   ث ل 
 ِ
ت اب  و 

َ  إ يِن أ وت يت  ال ك   .«...أ 

ُرويُمنُحديثُأنسُوابنُعباسُوأيبُهريرةُوابنُعمرُوغيهمُمرفوعاُبه.ُحسن، (393)

ُحديثُأنسُرويُمنُطرق:

أنهُقال:ُثَّلثُُالنميي،ُعنُأنس،ُعنُالنبيُ:ُرويُمنُطريقُزائدةُبنُأيبُالرقاد،ُعنُزيادُاَلول

،ُوابن31/337ُ)البزارُيفُمسندهُوالسياقُلهُكفاراتُوثَّلثُدرجاتُوثَّلثُمنجياتُوثَّلثُمهلكات...ُفذكرهُ

ُ.ُ،ُوغيهم(2/628وأبوُنعيمُيفُاحللية3/38ُ،333ُُشاهيُيفُالرتغيبُيفُفضائلُالعاملُ

ُاحلاف ُاهلُالنمييُقالُفيه ُبنُعبد ُالرتمذيُزياد ُروىُله ُوقالُيفُزائدة:ُ(3/669)التقريبُظ:ُضعيف، ،

ُ.(3/631)التقريبُمنكرُاحلديث،ُروىُلهُالنسائيُ

)البزارُيفُ:ُرويُمنُطريقُأيوبُبنُعتبة،ُعنُالفضلُبنُبكر،ُعنُقتادة،ُعنُأنسُمرفوعاُبنحوهُالثاين

ُ.ُ،ُوغيهم(3/70ُاعتَّللُالقلوبُ،ُواخلرائطيُيف1/777،ُوالعقيلُيفُالضعفاء31/782ُمسندهُوالسياقُلهُ

)ميزانُالفضلُبنُبكرُالعبديُقالُفيهُالذهبي:ُالفضلُبنُبكرُالعبديُعنُقتادةُالُيعرفُوحديثهُمنكرُ
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:ُالفضلُبنُبكرُالعبديُعنُقتادةُوالُيتابعُعليهُمنُوجهُ(1/777)الضعفاءُُ،ُوقالُالعقيل(1/170االعتدالُ

ُيثبت...ُثمُساقُاحلديثُبإسناده.ُ

عكرمةُبنُإبراهيم،ُعنُهشام،ُعنُييى،ُعنُلفضلُمتابعة،ُتابعهُييىُبنُأيبُكثي،ُرويتُمنُطريقُول

ُ.(6/30ُ،119)أبوُالشيخُيفُطبقاتُاملحدثيُبأصبهانُُقتادةُ،ُعنُأنسُبنُمالكُمرفوعاُبنحوه

ُ.(7/373)تاريهُروايةُالدوريُعكرمةُبنُإبراهيمُالزديُقالُفيهُابنُمعيُوغيهُليسُبيشءُ

ُالثالث ُطريق ُمن ُروي ُاجلريش: ُاحلكم ُبن ُمالكُ،محيد ُأنسُبن ُعن ُيدث، ُسمعتُاحلسن ُقال:

ُ.،ُوغيها(6/720،ُوالدواليبُيفُالسامءُوالكنى3/626ُ)الطباينُيفُالوسطُوالسياقُلهُمرفوعاُبنحوهُ

ُحلديثُبإسناده.:ُمنكرُاحلديثُجدا...ُثمُساقُا(3/626)املجروحيُُمحيدُبنُاحلكمُقالُفيهُابنُحبانُ

ُ.(3/328)ابنُعبدُالبُيفُجامعُبيانُالعلمُُُ،ُعنُأنسُمرفوعاُبنحوهيغنمُبنُسامل:ُرويُمنُطريقُالرابع

ُ.(1/373)املجروحيُيغنمُبنُساملُبنُقنبُقالُفيهُابنُحبان:ُيضحُاحلديثُعلُأنسُ

:ُورويُعنُأنسُمنُقالُالعقيلُبعدُأنُروىُحديثُأنسُمنُطريقُأيوبُبنُعتبةُعنُالفضلُبنُبكر

ُ.(1/777)الضعفاءُغيُهذاُالوجهُوعنُغيُأنسُبأسانيدُفيهاُليُ

ُ وأسانيدهُوإنُكانُالُيسلمُيشءُمنهاُمنُمقالُفهوُبمجموعهاُُ،مرويُعنُمجاعةُمنُالصحابةقالُاملنذري:

 .(3/377)الرتغيبُوالرتهيبُُحسنُإنُشاءُاهلُتعاىل

ڑ ﴿ُمحيدُيفُمسندهُعنُسفيانُيفُتأويلُقولهُتعاىل:ُ،ُوروىُعبدُبنملُأقفُعليهُعنُسفيان(396ُ)

قال:ُأنُيطبعُعلُقلوّبمُ)كامُيفُالدرُاملنثورُُ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ُعليهُمنُقولُسفيان،ُواهلُأعلم.33/319 ُ(.ُهذاُماُوقفت 

ُفإنُملُيثبتُعنُسفيانُفلعلُاملصنفُُ ُُ-واهلُأعلمُُ–قلت: طالبُُقالُأبواختلطُعليهُقولُابنُتيمية:

ُإىلُ ُيدعونُاحلديثُويذهبون ُإنُقوما ُسمعواَُُأي سفياناملشكاينُوقيلُله: ُأعجبُلقوم ُفقال: وغيه

ڑ ک ک ﴿قالُاهل:ُُ،احلديثُوعرفواُاإلسنادُوصحتهُيدعونهُويذهبونُإىلُرأيُسفيانُوغيه

ُ(.3/32...ُ)الصارمُاملسلولُوتدَي ِا الفتنة؟ الكفرُ﴾.ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

چ چ ڇ  ﴿فاختلطتُعليهُنسبته،ُقالُابنُتيمية:ُُجمموعُالفتاوىنفُنقلُقولُابنُتيميةُيفُأوُأنُاملصُ

ڑ ک   ک ک ک  گ گ  ڑڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڌڇ     ڇ ڇ ڍ ڍ

ُُ.(30/397)جمموعُالفتاوىُُأيُفتنةُهي؟ُإنامُهيُالكفرُ:قالُاإلمامُأمحدُ﴾گ گ ڳ     ڳ ڳ 

ُ.ُوملُأقفُعليهُمنسوباُلمحدُأيًضا،ُواهلُأعلم

﴾ُيعنيُبالفتنةُگ گ گ  فقدُروىُابنُأيبُحاتمُعنُمقاتلُقوله:ُ﴿ُأماُغيُسفيانُمنُالسلف
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 (.37079رقم8/6237ُُالكفر،ُورويُعنُالسديُوعبدُالرمحنُبنُزيدُبنُأسلمُنحوُذلكُ)تفسيهُ

ُ:يرويهُعاصم،ُواختلفُعنه،ُقالُالدارقطني:ُحسنُ(391)

ُُ،ُوأبوُهشام[39/03]النسائيُيفُالكبىُُفرواهُأمحدُبنُيونسُ- ُواآلجريُيفُالرشيعة3/39ُ]املروزيُيفُالسنة ،3/609]ُ،

ُعنُأيبُبكر،ُعنُعاصم،ُعنُزر،ُعنُعبدُاهل.

ُ.[7/712]أمحدُُوخالفهامُأسودُبنُعامر،ُفرواهُعنُأيبُبكر،ُعنُعاصم،ُعنُأيبُوائلُ-

ُوتابعهُمسلمُبنُسَّلم،ُعنُأيبُبكر.

ُسعيُوكذلكُرواهُأبوُجعفرُالرازي ُ]أبو ُالنقاشُيفُأماليه ]تفسيُابنُأيبُحاتمُُ،ُوعمروُبنُأيبُقيس/بُخمطوِ[77د

،ُعنُعاصم،ُعنُ،ُوغيهم[6/178،ُواحلاكمُيفُمستدركه33390ُ،ُوالنسائيُيفُالكبى7/697ُ]أمحدُُ،ُومحادُبنُزيد[3/3766

ُأيبُوائل،ُعنُعبدُاهل.

ُهىُكَّلمُالدارقطني.انتُ.(31/627)العللُلهُُولعلُعاصامُحفظهُعنهام،ُواهلُأعلم

،ُوعنُزرُعنُأيبُوائلُعنُ)كامُسبق(قلت:ُويلزمهُأيضاُأنُيكونُعاصمُسمعهُعنُزرُعنُابنُمسعودُ

ُإنُصحتُالروايةُبذلك.ُ(3/363،ُوالثعلبيُيفُالكشفُوالبيان3/601ُ)ابنُبطةُيفُاإلبانةُابنُمسعودُ

ُأوهام، ُله ُصدوق ُاحلافظ: ُفيه ُقال ُالنجود ُأيب ُابن ُّبدلة ُبن ُيفُُعاصم ُوحديثه ُالقراءة، ُيف حجة

ُ.(3/683)التقريبُالصحيحيُمقرون،ُروىُلهُاجلامعةُ

ييىُبنُسعيد،ُقال:ُناُسفيان،ُعنُأبيه،ُعنُمنذرُالثوري،ُوللحديثُطريقُآخرُرواهُالبزارُمنُطريقُ

ُ.ُ(3/633)البزارُيفُمسندهُمرفوعاُبنحوهُُعنُالربيعُبنُخثيم،ُعنُعبدُاهلُبنُمسعود

ُعقبُروايته:ُوهذاُالكَّلمُقدُرويُعنُعبدُاهلُمنُغيُوجهُنحوهُأوُقريباُمنه.قالُالبزارُ

ُقلت:ُملُأجدهُإالُعندُالبزار،ُوملُأجدُلهُعلةُظاهرة.

حدثناُصدقةُبنُقيل:ُوللبخاريُيفُصحيحهُحديثُّبذاُالسندُوبمتنُقريبُمنُمتنه،ُقالُالبخاري:ُ

نيُأيب،ُعنُمنذر،ُعنُربيعُبنُخثيم،ُعنُعبدُاهلُالفضل،ُأخبناُييىُبنُسعيد،ُعنُسفيان،ُقال:ُحدث

ُ،ُفقيل:ُلعلهُهذاُعلته.(2737)الصحيحُا...ُخطاُمربعُ،ُقال:ُخطُالنبيُ

،ُرويُمنُطريقُأيبُخالدُالمحر،ُقالُسمعتُجمالداُوللحديثُشاهدُمنُحديثُجابرُبنُعبدُاهلُ

ُُيذكر،ُعنُالشعبي،ُعنُجابرُبنُعبدُاهلُقال:ُكناُعندُالنبيُ )ابنُماجهُفخطُخطا...ُفذكرهُبنحوه

ُ.،ُوغيهم(3/31،ُوابنُأيبُعاصمُيفُالسنة3/173ُ،6/696ُ،ُوعبدُبنُمحيدُيفُاملنتخبُمنُمسنده61/737ُ،ُوأمحد33ُوالسياقُلهُ

فيهُجمالدُبنُسعيدُبنُعمي،ُقالُاحلافظ:ُليسُبالقويُوقدُتغيُيفُآخرُعمره،ُروىُلهُمسلمُوالربعةُ
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ُليسُبيشء،ُ(3/369)التقريبُ ُحديثُجمالدُعندُالحداثُييىُبنُسعيدُوأيبُأسامة ُقالُابنُمهدي: ،

،ُوقالُابنُعدي:ُلهُعنُاجلرحُوالتعديل(8/123ُ)ولكنُحديثُشعبةُومحادُبنُزيدُوهشيمُوهؤالءُالقدماءُ

ُيرويهُ ُأحاديثُصاحلة،ُوعنُغيُجابرُمنُالصحابةُأحاديثُصاحلة...،ُوعامةُما الشعبيُعنُجابر

ُحمفوظُغيُ .ُوأبوُخالدُالمحرُسليامنُبنُحيانُقالُفيهُاحلافظ:ُصدوقُيطئُروىُلهُ(8/320)الكامل

ُ.(3/639)التقريبُاجلامعةُ

ُ.(3/2)مصباحُالزجاجةُقالُالبوصيي:ُهذاُإسنادُفيهُمقالُمنُأجلُجمالدُبنُسعيدُ

نُجابرُمنُوجهُغيُقالُاحلاكمُبعدُأنُذكرُحديثُابنُمسعود:ُوشاهدهُلفظاُواحداُحديثُالشعبيُع

ُ.(6/178)مستدركهُمعتمدُ

ولكنُالعمدةُعلُحديثُابنُمسعودُمعُماُفيهُمنُُعقبُذكرهُحديثُالشعبيُعنُجابر:ُكثيُقالُابنُ

 .(1/127)تفسيهُُاالختَّلفُإنُكانُمؤثرا

 (.19تقدمُتريهُ)ص(397ُ)

 (.19ملُأقفُعليهُّبذاُاللفظ،ُوتقدمُتريهُ)ص(393ُ)

ُمنُطريقي:ُُرويُعنُابنُعمر (392)

)أمحدُمنُطريقُابنُثوبان،ُعنُحسانُبنُعطية،ُعنُأيبُمنيبُاجلريش،ُعنُابنُعمرُمرفوعاُبهُُالولُ

ُ.،ُوغيهم(31/137،ُوالطباينُيفُالكبي2/377ُ،ُوأبوُداودُخمتِصا7/79ُوالسياقُله،ُوالبخاريُمعلقاُبلفظُي ذكرُعنُابنُعمر0/361ُُ

ُالرمحنُبنُثابتُبنُثوبُ ُعبد ُروىُلهُفيه ُوتغيُبأخرة، ُصدوقُيطئُورميُبالقدر ُقالُاحلافظ: ان،

ُ.(3/117)التقريبُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوالربعةُ

منُطريقُالوليدُبنُمسلم،ُحدثناُالوزاعي،ُعنُحسانُبنُعطية،ُعنُأيبُمنيبُاجلريش،ُعنُُوالثاين

،ُوابنُحذملُيفُجزئه31/138ُ،ُوالطباينُيفُالكبي3/631ُقُلهُ)الطحاويُيفُرشحُمشكلُاآلثارُوالسياعبدُاهلُبنُعمرُمرفوعاُبهُ

ُ.(3/313منُحديثُالوزاعيُ

ُوهوُموصوفُبتدليسُالتسويةُالسيامُيفُروايتهُعنُشيخهُ ُالوليدُبنُمسلمُالقريشُأبوُالعباس، فيه

يرويُعنُالوزاعيُأحاديثُالوزاعيُعنُشيوخُضعفاءُعنُشيوخُقدُالوزاعي،ُقالُالدارقطني:ُ

يعنيُُ،ركهمُمثلُنافعُوعطاءُوالزهري،ُفيسقطُأسامءُالضعفاء،ُويعلهمُعنُالوزاعيُعنُعطاءأد

.ُوملُيِصحُالوليدُبسامعُ(1/310)الضعفاءُواملرتوكونُلهُُمثلُعبداهلُبنُعامرُالسلمي،ُوإسامعيلُبنُمسلم

ُشيخهُالوزاعيُمنُحسانُبنُعطية.

ُقلت:ُولهُشواهدُالُتسلم:
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يقُصدقةُيعنيُابنُعبدُاهل،ُعنُالوزاعي،ُعنُييىُبنُأيبُكثي،ُعنُأيبُسلمة،ُعنُماُرويُمنُطرُمنها:

جعلُرزقيُحتتُظلُرحميُوجعلُالذلةُوالصغارُعلُمنُخالفُأمري،ُمرفوعاُبلفظ:ُُأيبُهريرةُ

ُتشبهُبقومُفهوُمنهم ن  م  ،32/676ُيُيفُسيُأعَّلمُالنبَّلءُ،ُوالذهب1/330واهلرويُيفُذمُالكَّلمُُ،33/697البزارُيفُمسندهُوالسياقُلهُ)ُو 

ُ.(وغيه

فرواهُصدقةُبنُعبدُاهلُبنُالسميُوهوُضعيف،ُعنُ:ُيرويهُالوزاعيُواختلفُعنهقالُالدارقطني:ُ

وخالفهُالوليدُبنُمسلم،ُرواهُعنُالوزاعيُعنُُالوزاعيُعنُييىُعنُأيبُسلمةُعنُأيبُهريرة.

ُ.(0/676)عللهُُوهوُالصحيحُ،حسانُبنُعطيةُعنُأيبُمنيبُاجلريشُعنُابنُعمر

ويُاحلديثُمنُطريقهُعندُاهلرويُوالذهبي(قال:ُدحيمُ هذاُاحلديثُليسُبيشء؛ُاحلديثُحديثُالوزاعيُ:ُ)وقدُر 

ُ.(1/188)عللُاحلديثُالبنُأيبُحاتمُُُعنُسعيدُبنُجبلةُعنُطاوسُعنُالنبي

دي،ُعنُأنسُبنُمالكُمرفوعاُماُرويُمنُطريقُبرشُبنُاحلسيُالصبهاين،ُثناُالزبيُبنُعُومنها:

بعثتُبيُيديُالساعة،ُوجعلُرزقيُحتتُظلُرحمي،ُوجعلُالذلُوالصغارُعلُمنُخالفني،ُبلفظ:ُ

ُ.(3/323)أبوُنعيمُيفُأخبارُأصبهانُُومنُتشبهُلقومُفهوُمنهم

حممدُُنهُببغدادُقومُيدثونُعنإُ:فقيلُلهُ،الُأعرفهفيهُبرشُبنُاحلسيُالصبهاين،ُقالُفيهُأبوُحاتم:ُ

فقال:ُُ؟مسندةُنحوُعرشينُحديثاُ،عنُأنسُ،عنُالزبيُبنُعديُ،عنُبرشُبنُاحلسيُ،بنُزيادُبنُزبار

،ُإالُأربعةُأحاديثُأوُخسةُأحاديثُعنُالنبيُليسُيعرفُللزبيُعنُأنسُُ؛هيُأحاديثُموضوعة

ُ(.6/133)اجلرحُوالتعديلُ

ُسعُوِنها: ُقال:ُحدثنا ُرويُمرسَّلُمنُطريقُالوزاعي، ُقال:ُحدثنيُطاوسُاليامينُما يدُبنُجبلة،

ُ.(7/632ُ،779،ُوابنُأيبُشيبةُيفُمصنفه3/80ُ)ابنُاملباركُيفُاجلهادُوالسياقُلهمرفوعاُبهُ

)لسانُوفيهُسعيدُبنُجبلة،ُنقلُاحلافظُعنُحممدُبنُخفيفُالشيازيُأنهُقالُفيه:ُليسُهوُعندهمُبذاكُ

ُ.(7/77امليزانُ

ولهُشاهدُمرسلُبإسنادُحسنُأخرجهُبنُعمرُمنُطريقُابنُثوبان:ُوقالُاحلافظُبعدُذكرهُحديثُاُ

ُوملُيذكرُطاوسا.(،2/08ُ)الفتحُُُبنُأيبُشيبةُمنُطريقُالوزاعيُعنُسعيدُبنُجبلةُعنُالنبيا

ماُرويُمرسَّلُأيضاُمنُطريقُإسامعيلُبنُعياش،ُعنُأيبُعميُالصوري،ُعنُاحلسنُمرفوعاُُومنها:

بيُيديُالساعة،ُوجعلُرزقيُحتتُظلُرحمي،ُوجعلُالذلُوالصغارُعلُإنُاهلُبعثنيُبسيفيُبلفظ:ُ

ُ.(6/377)سعيدُبنُمنصورُيفُسننهُ«ُمنُخالفني،ُومنُتشبهُبقومُفهوُمنهم

،ُوأبوُعميُملُأجدُفيهُإالُ(1/321)تذيبُالكاملُفيهُإسامعيلُبنُعياش،ُت كلمُيفُروايتهُعنُغيُأهلُبلدهُ
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ُ،باحلكمةُيتكلم،ُالصاحليُاهلُعبادُمنُوكانُ،الصوريُعميُأبوُامنسليُبنُأبانقولُابنُأيبُحاتم:ُ

ُ،ُبل هُأنهُمنُمرسَّلتُاحلسنُوقدُت كلمُفيهاُأيضا.(6/199)اجلرحُوالتعديلُُسبأُأبوُتيمُبنُعتبةُعنهُروى

:ُأمرتُأنُأقاتلُالناسُولكنُمعناهُصحيحُكامُجاءتُبذلكُنصوصُالرشيعة:ُمثلُقولهُُقلت:

«ُأحلتَُلُالغنائم:ُ»،ُوقولهُ(69ُ،63ُ،66،ُوأخر،ُومسلم63ُ،106ُ)البخاريُنُالُإلهُإالُاهل...ُحتىُيشهدواُأ

ُ 718ُ)البخاري ،1366ُ ُمسلم ،363ُ ،361)ُ ُوقوله ،«ُ ُأنتُمعُمنُأحببت: »ُ 1288ُ)البخاري ُومسلم2372ُ، ُوأخر، ،

 ،ُوغيُذلك.(6210

 (.19تقدمُتريهُ)صُ(397)

الطرطويشُُةُ)ع(ُمنُنسبتهُالبنُالقيم،ُيشكلُعليهُورودُبعضهُعندُوي شكلُعلُماُجاءُيفُالنسخ(398)

ابنُالقيمُأخذُبعًضاُمنُُولقدُأحسنُالقائل.ُولعلُ«:ُإغاثةُاللهفان»ابنُالقيمُيفُُهـ،ُوقول369ُاملتوفُ

ُالقصيدةُثمُبنىُعليهاُقصيدتهُ النسخةُ)ع(ُمنُتِصفُالناسخ،ُُهذهُكعادته،ُأوُأنُماُيفُُأبياتُهذه

 ُأعلم.واهلُ

أوردُابنُاحلاجُالعبدريُيفُالبياتُالثاينُوالثالثُوالخي،ُو(3/03ُأوردُابنُتيميةُيفُجامعُاملسائلُ)ُ(390)

ُالذهبيُيفُالثالثُوالخي،ُبيتيُالُ(6/8)ُ«املدخل» (ُبتقديمُالثاين77/681ُتاريخُاإلسَّلمُ)ُوأوردها

(ُدونُالبيتُقبلُالخي،ُويفُإغاثةُاللهفان3/787ُوأوردهاُابنُالقيمُيفُمدارجُالسالكيُ)ُُعلُالول.

ُنسبة.ُ،(3/663) ُبدون ُاختَّلفُيفُُألفاظهاويفُبعضُُُُوكلهم ُومنه: ُبدالُمن:ُُالروايات، )فكاحلمي(

 .ُو)تناهقوا(ُبدالُمن:ُ)تراقصوا(ُ،)فكالذباب(

ضُاملصنفُبقائلُهذاُالقولُيفُأكثرُمنُموضعُ)انظر:ُص(339ُ) باسمه،ُُ(،ُوملُيِصح632،ُص03ُعرَّ

فاعلمُأنُالغناءُأشدُتييًجاُللوجدُمنُالقرآنُ(،ُولفظه:6/608ُوهوُالغزاَلُيفُإحياءُعلومُالدينُ)

 ...ُثمُأقبلُيسوقُهذهُالوجه.منُسبعةُأوجه

 (.31تقدمُتريهُ)ص(333ُ)

 (.67انظر:ُالردُعلُمنُيبُالسامعُ)ص(336ُ)

 (.36ُتقدمُتريهُ)ص(331ُ)

ُاملبحثُبنصوصهُمنُسيذكرُاملصنفُثَّلثُآيا ُُ(337ُ) تُدالةُعلُبطَّلنُالسامع،ُوقدُأخذُاملصنفُهذا

 (،ُوبتِصفُيسيُمنه.13-11)ص«ُالردُعلُمنُيبُالسامع»رسالةُالطبيُ

 (.36كابنُمسعودُوإبراهيمُالنخعيُواحلسنُالبِصي،ُكامُسيبينهُاملصنف،ُوكامُتقدمُتريهُ)ص ُُ(333ُ)

 .(31تقدمُتريهُبطرقهُوأسانيدهُ)صُُُ(332)
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 (.36ُتقدمُتريهُ)صُُ(337ُ)

 (.31تقدمُتريهُ)صُ(338)

وابنُأيبُالدنياُيفُذمُُ(،63373ُ)ُه(،ُوابنُأيبُشيبةُيفُمصنف3767)ُهرواهُسعيدُبنُمنصورُيفُسنن(330ُ)

 .(3/71)(،ُواخلَّللُيفُالسنة17ُ،18ُاملَّلهيُ)

 (.36تقدمُتريهُ)صُ(369)

 (.36تقدمُتريهُ)صُ(363)

ُتفسيُالطبيُ(366) ُواملعجم66/07ُ)ُانظر: ُللخطايب33/672ُ)ُللطباينُالكبي(، ُالسنن ُومعامل ،)

 .(7/763(،ُوتفسيُالبغويُ)63/87(،ُوالتفسيُالبسيطُللواحديُ)3/338)

ُ:خسةُأقوالُفيهُ﴾ۀ ۀ :ُ﴿(7/303قالُابنُاجلوزيُيفُزادُاملسيُ)

قالُأبوُعبيدة:ُيقال:ُدعُعنكُالهون،ُرواهُالعويفُعنُابنُعباس،ُوبهُقالُالفراءُوالزجاج.ُُ:أحدهاُ-

ُسمودك،ُأي:ُهلوك.ُ

ُ:ُمعرضون،ُقالهُجماهد.ُوالثاينُ-

:ُأنهُالغناء،ُوهيُلغةُيامنية،ُيقولون:ُاسمدُلنا،ُأي:ُتغنُلنا،ُرواهُعكرمةُعنُابنُعباس.ُوالثالثُ-

ُوقالُعكرمة:ُهوُالغناءُباحلميية.ُ

ُ:ُغافلون،ُقالهُقتادة.ُوالرابعُ-

  طرون،ُقالهُالضحاك.:ُأرشونُبوالاِسُ-

(361)ُ(ُ ُسعيدُبنُمنصورُيفُسننه ُوالطبيُيفُتفسي3603رواه ُبالغناء، ُبلفظ: ُ(37/232ُ،237ُُ)ُه(

(،ُوأبوُنعيمُيف71ُورواهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ)ُُبلفظ:ُباللهوُوالغناء،ُوبلفظ:ُاللعبُواللهو.

 .لفظ:ُالغناءُواملزامي،ُولفظ:ُباملزامي(ُب697تلبيسُإبليسُ)صُُ،ُوابنُاجلوزيُيف1/608ُاحلليةُ

ُعندهُمنُحديثُأنسُُ(367) ملُأقفُعليهُعندُالبخاريُمنُحديثُعبدُالرمحنُبنُعوف،ُوإنامُوجدته

ُ ُ)صحيحه ُآخر ُمؤلفات3191ُبلفظ ُيف ُللبخاري ُمعزوا ُأقفُعليه ُومل ُالشاهد. ُحمل ُوليسُفيه ،)

ُإالُهنا، ُاملصنفُ)سيوُاملصنفُوشيخه 672ُصذكره ُوقال: ُُُاللفظُالصحيح.يف( ُوإنام ُُقلت: نص 

 ُوهوُأضبط.«.ُاملشهورُاللفظُ»كَّلمُابنُتيميةُيفُاالستقامة:ُ

منُطريقُابنُأيبُليلُعنُعطاءُعنُجابرُبنُعبدُاهلُقال:ُأخذُالنبيُوقدُرويُمنُحديثُجابرُ

فوضعهُيفُُنبيُبهُإىلُابنهُإبراهيم،ُفوجدهُيودُبنفسه،ُفأخذهُالبيدُعبدُالرمحنُبنُعوفُفانطلقُُ
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ُولكنُهنيتُعنُ ُال، ُقال: ُالبكاء؟ ُتكنُهنيتُعن ُأومل ُأتبكي؟ ُالرمحن: ُعبد ُله ُفقال ُفبكى، حجره

،ُويفُغيه،ُوالبزارُيفُمسنده7/333ُ،ُوالبيهقيُيفُشعبُاإليامن1/130ُ)الرتمذيُوالسياقُلهُ...ُفذكرهُصوتيُأمحقيُفاجرين

ُ.،وغيهم(1/626،ُوالطيالسُيفُمسنده1/637ُ

ُف ُقالُاحلافظ:ُصدوقُسيئُاحلفظُجدا،ُروىُلهُالربعة )التقريبُيهُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُأيبُليل،

)الكاملُالبنُ،ُبلُوروايتهُعنُعطاءُت كلمُفيها،ُقالُأمحد:ُابنُأيبُليلُضعيف،ُويفُعطاءُأكثرُخطأُ(3/701

ُ.(7/109عديُ

بنُأيبُليلُالوُملُيروُُ:اُاخلبُملاُقرأهسمعتُحممدُبنُإسحاقُالسعديُيقولُيفُعقبُهذقالُابنُحبان:ُ

ُ(.6/672)املجروحيُُنُيستحقُأنُيرتكُحديثهااحلديثُلكهذاُغيُ

ُ ُشاهد ُاملصنفُصوله ُحدثناُُ[672]وسيذكره ُرويُمنُطريقُأيبُعاصمُ]الضحاكُبنُخملد[، الُيرقىُبه،

انُملعونانُيفُالدنياُ:ُصوتقالُرسولُاهلُ:ُشبيبُبنُبرشُالبجل،ُقال:ُسمعتُأنسُبنُمالكُيقول

ُُواآلخرة:ُمزمارُعندُنعمةُورنةُعندُمصيبة ُوالسياقُله 37/26ُ)البزارُيفُمسنده ُيفُالحاديثُاملختارة ُوالضياء ،2/388ُ،

ُ.وغيها(

ُقالُالبزارُعقبُروايته:ُالُنعلمهُيروىُعنُأنسُإالُّبذاُاإلسناد.ُ

ُوقالُالضياءُاملقديسُعقبُروايته:ُإسنادهُحسن.ُ

ُ.(3/621)التقريبُبرشُالبجلُقالُفيهُاحلافظ:ُصدوقُيطئ،ُروىُلهُالرتمذيُوابنُماجهُُشبيبُبن

وأصلُاحلديثُثابتُيفُالصحيحُكامُأرشناُيفُالبدءُمنُحديثُأنس،ُوإنامُالضعيفُتلكُالزيادةُُقلت:

ُوالتخريجُ ُصحيحُثابتُيفُنصوصُ«...صوتيُأمحقيُفاجرين»حملُالشاهد ُورغمُذلكُفمعناها ،

ُ)صالرشي ُانظره ُنصوصها، ُاملصنفُفصَّلُيفُسد ُفسيعقدُهلا ُالشيطانُومزماره ُرنة ُأما (،672ُعة:

معُالبيعةُأالُُقالت:ُأخذُعليناُرسولُاهلُُوأماُرنةُاملصيبةُفمنُنصوصهاُماُجاءُعنُأمُعطيةُ

 .(012،ُومسلم3192ُ،7633ُ)البخاريُننوحُ

ُ:ُكامُيفُحديثُصهيبُقال:ُقالُرسولُاهلُُ(363) لمرُاملؤمن،ُإنُأمرهُكلهُخي،ُوليسُذاكُعجبا

مسلمُُفكانُخياُلهُ؛فكانُخياُله،ُوإنُأصابتهُضاءُصبُ؛لحدُإالُللمؤمن،ُإنُأصابتهُساءُشكر

(6000) 

 (.36ُ،36تقدمُتريهُ)صُ(362)

لصلُا)ُوُواملزاميُأوُالطبلهاللُأوردُحممدُبنُاحلسنُقولُأيبُحنيفة:ُالُجتوزُاإلجارةُعلُيشءُمنُُ(367)

والنياحة،ُومنُاستأجرُنائحةُأوُمغنيةُفهوُعاصُُ:ُالُجتوزُاإلجارةُعلُتعليمُالغناءُكذاُقوله.ُو(7/32
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 ُ.7/786،ُاملحيطُالبهاين32/18ُُللّسخسُوانظر:ُاملبسوُُِ.(7/69)الصلُُوالُأجرُهلا

 (.33ُ،36تقدمُتريهُ)صُ(368)

 (.33تقدمُتريهُ)صُ(360)

إحياءُعلومُالدينُ(،ُوعنهُالغزاَلُيف13ُبُالسامعُليبُالطيبُالطبيُ)صالردُعلُمنُيُانظر:(319ُ)

 ُ.(3/693)تلبيسُإبليسُوابنُاجلوزيُيفُ،ُ(6/620)

رجبُوعزاهُُ(ُالبن29ُ-30(،ُنزهةُالسامعُيفُمسألةُالسامعُ)ص693انظر:ُتلبيسُإبليسُ)صُ(313)

أفتىُبتحليلُُهذاُأنُإبراهيمالتخريج(ُيفُثنايا77ُُيفُ)صُوقدُتقدمُُللساجيُيفُكتابهُاختَّلفُالعلامء.

 ُالغناء.

منُ»ُُمرفوعا:ُُُ(ُمنُحديثُابنُعباسواللفظُله3870ُ(،ُومسلمُ)7937بنحوهُالبخاريُ)ُرواهُ(316)

ُ ُفامت؛ ُشبا ُاجلامعة ُجاهليةفارق ُ«فميتة ُالبخاري: ُولفظ ُجاهلية». ُميتة ُمات ُذكرهُُ.«إال ُما وأما

 .(،ُوغيه67/736ُ،730القايضُالطبيُفلفظُأمحدُ)

 ُ(.13الردُعلُمنُيبُالسامعُ)صُُ(311ُ)

،ُعطفهُاملصنفُ(16الردُعلُمنُيبُالسامعُصُُقولُالقائلُوجوابهُللقايضُأيبُالطيبُالطبيُ)(317ُ)

ُ ُالطيب»علُقوله: ُالقايضُأبو ُالتنسيقُفصلُبيُقولهُُ«قال ُنبهتُلكون ُوإنام ُالسابقة، يفُالصفحة

 ُالسابقُوقولهُهذا.

ُُ«الم»قفُيفُملُأُُُ(313) ُوإنامُوجدتُنصُالشافعيُيفُكتابُالقضية ُكتابُ)علُكتابُأدبُالقايض، الم،

ُالقضية ،ُ ُالهواء ُأهل ُشهادة ُبه ُجتوز 2/662ُما ُالوسط ُيف ُاملنذر ُابن ُأيضا ُعنه ُونقله ،7/197(ُ ُالكبى ُالسنن ُيف ُوالبيهقي ،39/189)ُ،
ُخمتلفي:ُكتابُأدبُالقايضُوكتابُالقضية.ُغيُوالبيهقيُوابنُالثيُوغيهاُذكرواُللشافعيُكتاب يُ 

ُبعنوانُ ُترمجة ُيستحبُللقايض»أينُوجدتُيفُصدرُكتابُالقضية ُمنُ«أدبُالقايضُوما ُفهلُهذا ،

تِصفُمنُضمُومجعُورتبُكتبُالشافعيُفأخرجهاُيفُالم؟ُفالشافعيُوضعُكتبهُمفردةُدونُمجع،ُ

 اُوقعُلهُسامعهُمنُكتبهُبيُدفتيُكتابُواحدُهوُالم.حتىُجاءُتلميذهُالربيعُبنُسليامنُفضمُورتبُم

 ُ.(2/662)انظر:ُالمُ (312)

 ُ.«...فيهُسفهُودياثة»:ُ(2/662)وإنامُقالُيفُالمُُ،ملُأجدُهذهُالزيادةُبنصهاُ(317)

 .(68الردُعلُمنُيبُالسامعُ)ص ُُ(318ُ)

 (.33تقدمُتريهُ)ص (310)

 (.68تقدمُتريهُ)ص (379)
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 ُ(.20المرُباملعروفُ)صُُرواهُاخلَّللُيفُ(373)

ُاخلَّللُيفُحسن (376) ُرواه ُباملعروفُ)ص، ُقالُ(20المر مري، ُعقيلُييىُبنُاملتوكلُالع  ُأبو ُوفيه ،

يةُت كلمُفيها،ُ(3/302)التقريبُاحلافظ:ُضعيف،ُروىُلهُابنُماجهُيفُالتفسيُوأبوُداودُ ،ُوروايتهُعنُّب 

ُأح ُقالُأمحد: ُإالُهو، ُوهوُفضَّلُعنُأنهُالُيرويُعنها ُإالُهو، ُروىُعنها اديثهُعنُّبيةُمنكرة،ُوما

ُ.ُوّبيةُهيُموالةُأيبُبكرُالصديق.(0/10)الكاملُالبنُعديُواهيُاحلديثُ

ُوللحديثُشواهد:

ُوالسياقُلهُماُرويُمنُطرقُعنُأجلحُعنُأيبُالزبيُعنُجابرُبنحوهُدونُالبيتيُالخيينُُ:ِنها )أمحد

ُ.(6/327والبزارُكامُيفُكشفُالستارُ،3/673ُ،ُوالنسائيُيفُالكبى61/170ُ

ُورويُكذلكُعنُأجلحُعنُأيبُالزبيُعنُابنُعباسُ ُوالطحاويُيفُرشحُمشكلُاآلثار3099ُ)ابنُماجه ،3/673)ُ،

ُ.(7/776)البيهقيُيفُالكبىُوعنُأجلحُعنُأيبُالزبيُعنُجابرُعنُعائشةُ

لبخاريُيفُالدبُاملفردُوالربعةُوفيهنُأجلحُبنُعبدُاهلُبنُحجية،ُقالُاحلافظ:ُصدوق،ُروىُلهُا

ُ ُيدلسُروىُلهُ(3/02)التقريب ُصدوقُإالُأنه ُاحلافظ: ُبنُمسلمُبنُتدرسُقالُفيه ُالزبيُحممد ُوأبو ،

ُ ُأيبُالزبيُعنُابنُعباسُ(3/392)اجلامعة ُت كلمُيفُرواية ُوقد ُبالسامع، ُمدلسانُوملُيِصحا ُوكَّلها ،

ُ.(3/301)املراسيلُ

وادُبنُاجلراحُعنُرشيكُبنُعبدُاهلُعنُهشامُبنُعروةُعنُأبيهُبنحوهُماُرويُمنُطريقُرُوِنها:

ُ.(1/133)الطباينُيفُالوسطُ

ملُيروُهذاُاحلديثُعنُهشامُبنُعروةُإالُرشيك،ُوالُعنُرشيكُإالُرواد،ُتفردُبهُحممدُقالُالطباين:ُ

ُ.(1/133)الوسطُُبنُأيبُالّسي

احلافظ:ُصدوقُاختلطُبأخرةُفرتك،ُروىُلهُابنُماجهُروادُبنُاجلراحُأبوُعصامُالعسقَّلينُقالُفيهُ

،ُورشيكُبنُعبدُاهلُبنُأيبُرشيكُالنخعيُقالُفيهُاحلافظ:ُصدوقُيطئُكثيا،ُتغيُ(3/633)التقريبُ

ُ.(3/622)التقريبُحفظهُمنذُوَلُالقضاءُبالكوفة،ُروىُلهُالبخاريُتعليقاُومسلمُوالربعةُ

أهناُزفتُامرأةُإىلُقُهشامُبنُعروةُعنُأبيهُعنُعائشةُمنُطريُوأصل احلديث ف صحيح البخاَي

)صحيحهُُ:ُياُعائشة،ُماُكانُمعكمُهلو؟ُفإنُالنصارُيعجبهمُاللهورجلُمنُالنصار،ُفقالُنبيُاهلُ

3326).ُ

،ُولعلهُمنُاملوروثُالغنائيُأماُالشعرُفحسبُفلمُأقفُعليهُإالُيفُهذاُاحلديثُوقدُتثلُبهُالنبيُ

ُلألفراح.ُالشعبيُللعربُيف ُاهلزجُحيثُالرتنمُالفطريُومناسبته ُالسيامُوهوُعلُبحر ُتلكُالفرتة،



 
 التخرجيات والتعليقات

475 
 

 واهلُأعلم.

 (.0تقدمُتريهُ)ص(371ُ)

اإلمامُالعَّلمةُاحلافظُالثقةُأبوُموسىُحممدُبنُعمرُبنُأمحدُبنُعمرُالصفهاينُالشافعيُصاحبُُ(377)

ُإحدىُوخسام ُسنة ُولد ُإحدالتصانيف، ُوماتُسنة ُملُُئة.خساموثامنيُوُىئة، حصلُمنُاملسموعاتُما

ُ،ُلهُتصانيف.ُيتحصلُلقرانهُيفُزمانه،ُمعُإتقانهُوحفظه،ُوجودةُتصنيفه،ُوكانُورعاُعابداُتقياُمتواضعا

ُالتقييدُالبنُنقطةُ)ص(33/72)انظر:ُذيلُتاريخُبغدادُالبنُالدبيثيُ (،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبي82ُ،

 .(2/329)ُ،ُطبقاتُالشافعيةُالكبىُللسبكي(7/377)ُ،ُالوايفُبالوفياتُللصفدي(63/336)

ملُأقفُعلُالنصوصُالتيُنقلهاُاملصنفُعنُأيبُموسىُاملدينيُيفُاملطبوعُمنُمؤلفاته،ُوهيُثامنيةُُ(373)

 (.28ُُ-22ُوسيأيتُستةُنصوصُ)صُُ،نصوص:ُهناُنصان

 ملُأقفُعلُهذهُالرواية.ُ(372)

 (.33تقدمُتريهُ)صُ(377)

فلمُ «إذا َأيت إنسانا ِنهم...»وأِا قوله: (،32ُفتقدمُتريهُوهنيهُعنُاستامعهُ) «ةبدع»أِا قوله:  (378)

ُ ُووقفتُعلُلفظُقريبُمنهُرويُعنُييىُبنُأيبُكثيُمنُقوله: ُعنه، ُلقيتُصاحبُأقفُعليه إذا

 (.3/783،ُالرشيعةُلآلجري3/678ُ)القدرُللفريايبُُبدعةُيفُطريقُفخذُيفُغيه

 .هاُاملصنفُليبُموسىُملُأقفُعليهاُكامُتقدمقلت:ُوالنصوصُالتيُنسب

ُ(.33)ص«ُالفساق»تقدمُتريهُحتىُقولهُ (370)

أماُاآليةُوماُتَّلهاُفلمُأقفُعليهُمسنًدا،ُوالُذكرهُابنُالقيمُوشيخهُإالُهنا،ُوإنامُذكرهُالسمعاينُمنُ

فسيهُوليسُفيهُوأسندهُعنُحرملةُابنُأيبُحاتمُيفُتُ-(6/186ُسؤالُحرملةُملالكُخمتِصاُ)تفسيهُ

ُ ُ)تفسيه ُالسامع ُأو 2/3033ُالغناء ُالقاسمُُ-( ُابن ُسؤال ُمن ُجعله ُأنه ُغي ُالقرطبي ُذكره وكذا

ُ(.37/36)تفسيهُ

ُ ُييى: ُقول ُالباطل ُمن ُوكوهنام ُويشبهه ُوكرههاقلت: ُالشطرنج. ُيف ُخي ُال ُيقول: ،ُسمعتُمالكا

ُاآلية: ُوبغيهاُمنُالباطلُويتلوُهذه ُمالكُُ﴾ُی ی ی جئ حئمئ ﴿ُوسمعتهُيكرهُاللعبُّبا )موطأ

عبدُالرمحنُبنُمهدي،ُقال:ُماُرأيتُأحداُأنزعُآليةُمنُكتابُاهلُمنُمالك،ُسألهُ.ُوكذاُقولُ(3/3102

ُأمنُاحلقُهو ُفقال: ُالرجلُعنُاللعبُبالشطرنج؟ ُقال: ُُ.؟ )المرُ﴾ُُی ی ی جئ حئمئ ﴿قال:

 .(3/21باملعروفُللخَّللُ
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أبوُخالدُالواسطيُالسلمي،ُأصلهُمنُبخارى،ُولدُسنةُُ-بمعجمتي-يزيدُبنُهارونُبنُزاذيُُ(339)

وكانُرأساُيفُالعلمُوالعملُوالعبادة،ُثقة،ُحجة،ُكبيُالشأن،ُُئتي.ائة،ُووفاتهُسنةُستُوماثامينُعرشةُوم

ُشاء،ُ ُفمن ُألفا، ُوأحفظُعرشين ُفحفظته، ُمرة، ُسمعتُحديثُالصور ُوقال: الُيدثُإالُمنُحفظه،

ُحرفا. ُفيها ُرُفليدخل ُجترأُوكان ُوما ُاالستواء، ُيفُمسألة ُتأويلهم ُمنكرا ُللجهمية، ُمعاديا ُيفُالسنة، أسا

ُملكانه. ُموتُيزيد ُبعد ُإال ُالناسُفيه ُويمتحن ُالقرآن ُبخلق ُالقول ُيظهر ُأن ُيضُجملسهُُاملأمون وكان

ُنُألفا،ُوملُيكنُيدثُإالُحفظا،ُوكانُيعدُمنُاآلمرينُباملعروف،ُوالناهيُعنُاملنكر.ُوسبع

ُ ُتاريخُبغدادُللخطيبُالبغداديُ(0/603)اجلرحُوالتعديلُالبنُأيبُحاتمُانظر: ،ُتذيبُ(32/701)،

 .(0/138)،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(16/623)الكاملُللمزيُ

 ُ(.76المرُباملعروفُ)صُ(333)

 (.132مسائلُاإلمامُأمحدُ)روايةُابنهُعبدُاهل(ُ)صُ(336)

 (.33تقدمُتريهُ)ص(331ُ)

املنذرُبنُعبدُاهلُبنُاملنذرُبنُاملغيةُالقريشُالسديُاحلزامي،ُأبوُإسحاقُاملدين،ُإمامُإبراهيمُبنُ(337ُ)

وتكلمُيفُمسألةُالقرآن،ُُئتي.احافظُثقة،ُعاملُباحلديث،ُوكانُذاُمروءةُوقدر،ُتويفُسنةُستُوثَّلثيُوم

ُفسلمُعلُأمح ُوجلسُحتىُخرج، ُأمحد، ُفلمُيأذنُله ُإىلُأمحدُبنُحنبلُفاستأذن، ُعليهُوجاء ُفلمُيرد د،

ُالسَّلم.

ُ ُللخطيبُالبغداديُانظر: ُتذيبُالكاملُللمزيُ(7/366)تاريخُبغداد ُالنبَّلءُ(6/697)، ُسيُأعَّلم ،

 .(39/280)للذهبيُ

 ُ(.22المرُباملعروفُ)صُ(333)

 ُ(.22المرُباملعروفُ)ص(332ُ)

ُبنُب طةُلقبُلحدُأجداده.عبيدُاهلُبنُحممدُبنُحممدُبنُمحدانُأبوُعبدُاهلُابنُبطةُالعكبي،ُواُ(337)

ُوثَّلثام ُأربع ُسنة ُوثامنيُوثَّلثامولد ُسبع ُسنة ُوتويف ُورحلُُئة.ئة، ُبعكبا ُولد ُاحلنابلة، ُفقهاء أحد

ىلُأنُمات،ُوحدثُّبا،ُوالزمُبيتهُأربعيُسنة،ُفلمُإوطوفُكثياُيفُحتصيلُالعلم،ُثمُاستقرُبعكباُ

ُإالُيفُيوم ُمنهاُيفُسوق،ُوالُرؤيُمفطرا رُيوما ُباملعروف،ُوملُيبلغهُالضحىُوالفطر،ُوكانُأمَُُّي  ارا

ومعُفضلهُفلهُأوهامُوغلطُوقلةُإتقانُللرواية،ُوقالُابنُحجر:ُوقفتُالبنُبطةُُخبُمنكرُإالُغيه.

ُعلُأمرُاستعظمتهُواقشعرُجلديُمنه.

ُانظر ُللخطيبُالبغداديُ: ُطبقاتُاحلنابلةُالبنُأيبُيعل(36/399)تاريخُبغداد ،(ُ6/377)ُ سيُ،
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 .(3/176)،ُلسانُامليزانُ(30/673)،ُالوايفُبالوفياتُ(32/360)أعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ

ُ«واالستامعُإليهُذمُالغناءُ»ُ:مصنفاُالبنُبطةُبعنوانُ(6/336)ذكرُابنُأيبُيعلُيفُطبقاتُاحلنابلةُُ(338)

ُنقلُعنهُابنُالقيم،ُوقدُذكرُابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسوملُأقفُعليه،ُ (ُبعض633ُ)صُُُفلعلهُما

 ُهذاُاجلواب.

 (.8/172ُ،178ُ،39/67ُ،11عنُعقيدةُاجلبيةُعندُاملتصوفةُانظر:ُجمموعُالفتاوىُ)ُ(330)

 (.36تقدمُتريهُ)ص(329ُ)

 (.36تقدمُتريهُمنُقولُحممدُبنُاحلنفيةُ)صُ(323)

ُرويُهذاُاحلديثُمرفوعاُومقطوعاُمنُقولُجماهدُوحممدُبنُاملنكدر: (326)

فرويُمنُطريقُعبدُاهلُبنُإبراهيمُالغفاري،ُحدثناُعبدُُ-(28ُوسيذكرهُاملصنفُ)صُ-أماُاملرفوعُُُ

إذاُكانُيومُالقيامةُ:ُاهلُبنُأيبُبكرُبنُاملنكدر،ُعنُحممدُبنُاملنكدر،ُعنُجابرُقال:ُقالُرسولُاهلُ

نُيفُكثبُفيميزوُ.ميزوهمُ،قالُاهل:ُأينُالذينُكانواُينزهونُأسامعهمُوأبصارهمُعنُمزاميُالشيطان

ُتسبيح ُأسمعوهم ُللمَّلئكة: ُيقول ُثم ُوالعنب، ُيسمعُُي.وتجيدُياملسك ُمل ُبأصوات فيسمعون

ُ.(318)الديلميُيفُمسندُالفردوسُكامُيفُالغرائبُامللتقطةُقُ.ُالسامعونُبمثلهاُقط

ُمنكرُاحلديثُُ ُقالُأبوُداود: ُعبدُاهلُبنُإبراهيمُالغفاري، ُفيه: ُوقالُالدارقطني:(7/626)سننه منكرُُ،

ُاحلديثُ ُحبان ُالبن ُاملجروحي ُعل ُ(3/337)تعليقاته ُالوضع ُإىل ُابنُحبان ُمرتوكُونسبه ُاحلافظ: ُقال )التقريبُ،

3/603).ُ

ُجماهد ُقول ُفرويُمن ُاملقطوع ُُ-ُأما ُاملصنفُهنا ُذكره ُُ-كام ُاملجالسة ُيف ُالدينوري ،ُ(8/687)رواه

ُسفيان،ُعنُمنصور،ُعنُجماهد.ُُجعفرُبنُعون،ُعنُ(ُمنُطريق28ُواآلجريُيفُحتريمُالنردُ)

ويفُموضعُ.ُ(1/169الدوريُُ)تاريهُبروايةُُقالُييىُبنُمعي:ُليسُهذاُمنُحديثُمنصورُعنُجماهدُأظنهُشبهُهلم

ُ.(7/19)آخرُقال:ُوليسُهذاُبيشء،ُالُأظنُلهُأصَّل،ُأوُكامُقالُييىُ

)عنهُابنُاملباركُهُمالكُبنُأنسُرواهُعنُ-(383ُوسيذكرهُاملصنفُ)صُ-ورويُمنُقولُحممدُبنُاملنكدرُ

)ابنُاجلعدُيفُمسندهُ،ُومسلمُبنُخالدُ،ُوغيهمُ(3/22،ُوابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهي6/637ُ،ُوابنُاجلعدُيفُمسنده6/36ُيفُالزهدُ

 ُ.ُوهوُالصحيح.(7/333ُ،7/61)الدينوريُيفُاملجالسةُ،ُوعبدُالعزيزُبنُمسلمةُ(6/637

 (.37ص)«ُلعنُاملغنيُواملغنىُله»الشعبيُيفُالغناءُفقدُسبقُتريجُقوله:ُملُأقفُعليه،ُأماُقولُُ(321)

رويُمنُطريقُابنُوهب،ُأخبينُبكرُبنُمض،ُعنُعمروُبنُاحلارثُأنُرجَّلُدعاُعبدُاهلُبنُُ(327)

ُ.(7/172،ُوعلُبنُمعبدُكامُيفُنصبُالراية7/313ُ)أبوُيعلُكامُيفُإحتافُاخليةُ مسعودُإىلُوليمة...ُفذكره
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ُمروُبنُاحلارثُأبوُأميةُاملِصيُمولدهُسنةُنيفُوتسعيُوقيلُأربعُوتسعيُع ،ُ(63/379)تذيبُالكامل

ُ،ُفبينهامُانقطاع.(32/367)تذيبُالكاملُوابنُمسعودُماتُسنةُنيفُوثَّلثيُ

ادُعنُعبدُالرمحنُبنُزيُ،أناُخالدُبنُمحيدورويُموقوفاُعلُأيبُذرُالغفاري،ُرواهُعبدُاهلُبنُاملبارك،ُ

فقيلُله:ُأالُتدخل؟ُفقال:ُُ،فلامُحضُإذاُهوُبصوتُفرجعُ،بنُأنعمُأنُأباُذرُالغفاريُدعيُإىلُوليمة

)الزهدُالبنُاملباركُُأسمعُفيهُصوتا،ُومنُكثرُسواداُكانُمنُأهله،ُومنُريضُعمَّلُكانُرشيكُمنُعمله

6/36).ُ

،ُوأبوُذرُ(37/390)تذيبُالكاملُائةُعبدُالرمحنُبنُزيدُبنُأنعمُماتُسنةُستُوخسيُومائةُوقدُجازُامل

ُاثنتيُوثَّلثيُ ُماتُسنة ُالغفاري ُالكامل ُفضَّلُعنُضعفُعبدُ(11/608)تذيب ُأيًضا، ُانقطاع ُفبينهام ،

ُ.(3/179)التقريبُُالرمحن

حدثناُعبدُاهلُبنُيزيد،ُ،ُبابُمنُكرهُأنُيكثرُسوادُالفتنُوالظلمومعناهُصحيح،ُقالُالبخاري:ُُقلت:

ُو ُحيوة ُقطعُعلُأهلُاملدينةُُ،غيهحدثنا ُقال: ُعنُأيبُالسود، ُوقالُالليث: ُأبوُالسود، ُحدثنا قال:

فأخبتهُفنهاينُأشدُالنهيُثمُقال:ُأخبينُابنُعباس:ُأنُأناساُمنُُبعث،ُفاكتتبتُفيه،ُفلقيتُعكرمة

ُاملرشكيُعلُرسولُاهلُ ُيكثرونُسواد ُاملرشكي، ُمع ُفيأيتُالسهمُفيمىاملسلميُكانوا فيصيبُُ،

ُ ُفأنزلُاهلُتعاىل: ُفيقتله، ُأوُيضبه )صحيحهُ﴾ُإنُالذينُتوفاهمُاملَّلئكةُظامليُأنفسهم﴿أحدهمُفيقتله،

7983). 

 (.3/686ُروايةُاملروذيُ)ُ–العللُومعرفةُالرجالُ(323ُ)

 (.33تقدمُتريهُ)ص(322ُ)

 (.32تقدمُتريهُ)ص(327ُ)

 (.33تقدمُتريهُ)ص(328ُ)

نقلهاُاملصنفُعنُأيبُموسىُاملدينيُيفُاملطبوعُمنُمؤلفاته،ُوهيُثامنيةُملُأقفُعلُالنصوصُالتيُُ(320)

 (.23ُنصوص:ُهناُستةُنصوص،ُوتقدمُنصانُ)صُ

ُأبوُالقاسمُالصويفُالواعظُالنِصُ(379) ُونِصاإبراهيمُبنُحممدُبنُأمحدُبنُحممويه ُمنُاباذي، باذُحملة

ُ ُوستي ُسبع ُسنة ُوماتُّبا ُسنتي ُبمكة ُوجاور ُحج ُنيسابور، ُعلُُ.امئةوثَّلثحمال ُوأبا صحبُالشبل

لروذباري،ُوكانُصاحبُفنونُمنُالفقهُواحلديثُوالتاريخُوعلمُسلوكُالصوفية،ُوكانُحسنُالرأيُيفُا

قالُالسلمي:ُلهُلسانُاإلشارةُمقروناُبالكتابُوالسنةُيرجعُإىلُفنونُمنُالعلمُكثيةُمنهاُحفظُُاحلَّلج.

ُتُواإلشارة.احلديثُوفهمهُوعلمُالتواريخُوعلومُاملعامَّل
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ُ ُللسلميُ)صانظر: ُللخطيبُالبغدادي126ُطبقاتُالصوفية ُبغداد ُتاريخ ُتاريخُدمشقُ(7/397)(، ،

 .(6/603)،ُمرآةُاجلنانُلليافعيُ(32/621)(،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبي7ُ/391ُالبنُعساكرُ)

،ُالقدوة،ُاملحدث،ُإسامعيلُبنُنجيدُبنُأمحدُبنُيوسفُبنُساملُبنُخالدُأبوُعمروُالسلمي،ُاإلمامُ(373)

صحبُأباُعثامنُاحلييُ،ُالرباين،ُمولدهُيفُسنةُاثنتيُوسبعيُومائتي،ُوماتُسنةُستُوستيُوثَّلثامئة

ُ.ورثُمنُآبائهُأمواالُكثية،ُفأنفقُسائرهاُعلُالعلامءُوالزهاد.ُوهوُمنُكبارُأصحابهُولقيُاجلنيد

،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(37/670)وزيُ(،ُاملنتظمُالبنُاجل110طبقاتُالصوفيةُللسلميُ)صانظر:ُ

 .(1/666)،ُطبقاتُالشافعيةُللسبكيُ(32/372)

ُووفاتهُُ(376) ُومنشأه ُومولده ُمنُهناوند ُأصله ُاخلزاز، ُالقاسم ُالبغداديُأبو ُاجلنيد ُبن ُبنُحممد اجلنيد

ُوتسعيُومائتي. ُسبع ُسنة ُجعفُببغداد ُوحدثُعنه: ُعرفة، ُبن ُواحلسن ُالسقطي، ُالّسي ُمن: رُسمع

ُوغيهم. ُالشبل ُبكر ُوأبو ُاجلريري، ُحممد ُوأبو ُثورُُاخللدي، ُأيب ُحلقة ُيف ُويفتي ُثور، ُليب ُيتفقه كان

ُبحضته،ُوأتقنُالعلم،ُثمُأقبلُعلُشأنه،ُوتأله،ُوتعبد،ُونطقُباحلكمة،ُوقلُماُروى.

يانُ،ُوفياتُالع(8/328)(،ُتاريخُبغدادُللخطيبُالبغدادي360ُطبقاتُالصوفيةُللسلميُ)صانظر:ُ

 .(6/629)،ُطبقاتُالشافعيةُللسبكيُ(37/22)،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(3/171)البنُخلكانُ

(371)ُ(ُ ُرسالته ُيف ُالقشيي ُبنحوه ُوذكره ُأقفُعليه، ُ)3/08مل ُالصوفية ُطبقات ُيف ُوالسلمي ،)3/382،)ُ

 وغيها،ُعنُأيبُسعيدُاخلرازُمنُقوله.ُ

 ُ(.672وابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ)صُ،(32/237)رواهُاخلطيبُيفُتاريخُبغدادُ(377ُ)

 ،ُوماُرأيتهُذكرُإالُيفُأثرهُهذا.ةملُأقفُلهُعلُترمج(373ُ)

 ُ.ةملُأقفُلهُعلُترمجُ(372)

(377ُ ُ)ص( 68ُتقدمُتريه ُدونُقوله: ُإالُعندُقاسمُ«لعبدُاهلُبنُسَّلم»( ُالزيادة ُأقفُعلُهذه ُومل ،

 (.3/33ُعبدُالرمحنُالسلميُيفُأربعينهُ)(،ُوأيب3/177الّسقسطيُيفُالدالئلُيفُغريبُاحلديثُ)

ُمعمرُيفُاجلامعُ)(378ُ) ُالبيهقيُيفُالسننُالكبى30718ُرواه ُومنُطريقه ُوسعيدُبنُ(7/609)(، ،

(ُ ُالعظمي216ُُمنصورُيفُسننه ُيفُاملصنفُ)(طبعة ُوابنُأيبُشيبة ُواخلطيبُيفُتاريخ32230ُ، ،)

عمر،ُوهوُمنقطعُبيُابنُسيينُوعمر،ُوقدُعنُُمنُطريقُأيوب،ُعنُابنُسيين،ُُ(،1/732)بغدادُ

ورواهُمسددُيفُمسندهُُُيبُشيبة.أكامُعندُسعيدُوابنُُ،صحُابنُسيينُباالنقطاعُإذُقال:ُنبئتُأنُعمر

(ُمنُطريقُأيوب،ُعنُابنُعمر،ُعنُعمر،ُفأسقطُابنُسيينُوأثبتُابن3278ُكامُيفُاملطالبُالعاليةُ)

 ُنُعمر.عمر،ُوهوُمنقطعُأيضاُبيُأيوبُوابُ



 
481 

 الكالم على مسألة السماع

 

ُضعيف،ُرويُمنُطرق:ُ(370)

ُرويُمنُطريقُعيسىُبنُيونس،ُعنُخالدُبنُإلياس،ُعنُربيعةُبنُأيبُعبدُالرمحن،ُعنُاَلولُ ُما :

،3/691ُ،ُوسعيدُبنُمنصورُيفُسننه7/771ُ،ُوالبيهقيُيفُالكبى3/233ُ)ابنُماجهُوالسياقُلهُالقاسم،ُعنُعائشةُمرفوعاُبهُ

ُوغيهم(.

دثُبهُربيعةُبنُأيبُعبدُالرمحن،ُفروىُحديثهُعيسىُبنُقالُالدارقطني:ُحُ،واختلف فيه عّل عيسى

وخالفهمُأبوُخيثمةُمصعبُبنُسعيدُفرواهُعنُُ...فرواهُمجاعةُمنُاحلفاظُعنه:ُيونس،ُواختلفُعنه

وكذلكُرواهُاملعافُبنُ،ُعيسى،ُعنُحسيُاملعلم،ُعنُربيعة،ُووهمُيفُذلك،ُوإنامُهوُخالدُبنُإلياس

ُُ.(33/363)العللُلهُُوهوُالصوابُ،ل،ُعنُخالدُبنُإلياس،ُعنُربيعةعمرانُاملوص

وسئلُأبوُزرعةُعنُحديثُرواهُخالدُبنُإلياس،ُواختلفُ،ُقالُابنُأيبُحاتم:ُواختلف فيه عّل خالد

عبدُالرمحن،ُعنُالقاسمُبنُُأيبُعلُخالدُيفُالرواية:ُفروىُعيسىُبنُيونس،ُعنُخالد،ُعنُربيعةُبن

ُالنكاحُقال:ُأنُالنبيُُحممد،ُعنُعائشة عنُخالد،ُعنُالقاسمُبنُحممد،ُُوروىُالقعنبيُ.أظهروا

ُ.(1/203)العللُلهُُالصحيحُكامُرواهُالقعنبيُ:فقالُأبوُزرعةُ؟عنُعائشة،ُعنُالنبيُ

ُ.(3/387)التقريبُومدارهُعلُخالدُبنُإلياسُأبوُاهليثمُالعدوي،ُقالُاحلافظ:ُمرتوكُاحلديثُُ

طريقُعيسىُبنُميمونُالنصاريُعنُالقاسمُبنُحممدُعنُعائشةُمرفوعاُبلفظ:ُماُرويُمنُُالثاين:

ُ)بالدفوفُُعليهُواضبواُاملساجد،ُيفُواجعلوهُالنكاح،ُهذاُأعلنوا ُله ُوالسياق ُبزيادة3980ُالرتمذي ُوالبيهقي ،

7/771)ُ

ُوعيس ُللحديث: ُعقبُروايته ُالرتمذي ُقال ُالقاسم، ُموىل ُتليدان، ُابن ُميمون، ُبن ُعيسى ُبنُفيه ى

،ُوقالُاحلافظ:ُضعيف،ُروىُلهُالرتمذيُوابنُماجهُ(3980)سننهُميمونُالنصاريُيضعفُيفُاحلديثُ

ُ(3/773)التقريبُ ُقالُعبدُالرمحنُبنُمهدي: ُ،ُوتكلمُيفُروايتهُعنُالقاسمُأحاديثُالنكاح، ُاستعديت 

ُال )اجلرحُُعودأالُُ:فقالُ،حاديثُعنُالقاسمُبنُحممدُيفُالنكاحُوغيهعلُعيسىُبنُميمونُيفُهذه

ُ.(2/687والتعديلُ

،ُفلهُشاهدُحسنُرويُمنُطريقُعبدُاهلُبنُوهب،ُقالُحدثنيُ«أعلنواُهذاُالنكاح»أماُقوله:ُُقلت:

قال:ُأعلنواُالنكاحُُعبدُاهلُبنُالسودُالقريش،ُعنُعامرُبنُعبدُاهلُبنُالزبي،ُعنُأبيهُأنُالنبيُ

،ُوالطباينُيفُالوسط7/779ُ،ُوالبيهقيُيفُالكبى6/699ُ،ُواحلاكمُيفُمستدركه0/177ُحيحهُ،ُوابنُحبانُيفُص62/31)أمحدُوالسياقُلهُ

ُوغيهم(3/666 ُابنُوهبُ، ُبه ُتفرد ُالطباين: ُقال .ُ ُبنُ(3/666)الوسط ُاهل ُعبد ُبه ُتفرد ُالبيهقي: ُوقال ،

ُ.(7/779)الكبىُالسودُعنُعامرُ

روىُعنهُغيُعبدُاهلُبنُوهب.ُقالُأبوُحممد:ُوروىُوعبدُاهلُهذاُقالُفيهُأبوُحاتم:ُشيخ،ُالُأعلمُ



 
 التخرجيات والتعليقات

480 
 

ُ.(3/10)سؤاالتُالبقاينُ،ُوقالُالدارقطني:ُمِصي،ُالُبأسُبهُ(3/6)اجلرحُوالتعديلُعنُيزيدُبنُخصيفةُ

ُ ُالسود ُاهلُبن ُعبد ُاهلُبن ُعبد ُاهلُبنُوهبُعن ُعبد ُطريق ُمن ُفرواه ُوأغربُالبزار )مسندهُُقلت:

.ُواملحفوظُعبدُ«واضبواُعليهُبالغربال»ُبنُالسودُاملتقدم،ُوزادُيفُلفظه:ُ،ُوهوُابنُعبدُاهل(2/379

 «.أعلنواُالنكاح»اهلُبنُالسود،ُبلفظ:ُ

ُبهُوحث اُعليهُفلمُأجدُلهُشاهًدا.ُُرسولالاُمنُأمرًُ«ُواضبواُعليهُبالغربال»أماُقولهُ

ي عُبنتُمعوذُوأماُجوازُالضبُبالغربالُأوُالدفُفقدُوردُفيهُحديثُصحيحُمنُح ب  قالت:ُديثُالر 

ُن ُغداةُبُ ُدخلُعلُالنبيُ ...ُ،ُفجلسُعلُفرايشُكمجلسكُمني،ُوجويرياتُيضبنُبالدفعلَُُّي 

  .(7993ُ،3377)البخاريُاحلديثُ

 يفُثناياُالتخريج(.27ُتقدمُتريهُ)ص(389)

 (.33انظر:ُالردُعلُمنُيبُالسامعُ)ص(383ُ)

ُاشتهرُبنسبتهُوقيل:ُاسمه:ُد(386ُ) َّ لفُبنُجحدر.ُوقيل:ُجعفرُبنُيونس.ُوقيلُغيُذلك،ُولدُيفُس 

ُفلامُعزلُمنُواليةُ ن ة،ُوَلُحجابةُأيبُأمحدُاملوفق، وس  ب ليَّةُقريةُمنُقرىُأ رش 
أى،ُوأصلهُمنُش  نُر  م 

العهدُحضُالشبلُجملسُخيُالنساجُفتابُوصحبُاجلنيد،ُوكانُفقيهاُعارفاُبمذهبُمالك،ُوكتبُ

ُ ُوكان ُموضعا.احلديث، ُخرقُفيه ُلبسُشيئا ُإذا ُجفافُدماغُُمنُعادته ُكانُيصلُله قالُالذهبي:

ُئة.ماتُيفُسنةُأربعُوثَّلثيُوثَّلثامُوسكر.

ُ ُليبُنعيمُانظر: ُالولياء ُللسلميُ)39/122حلية ُطبقاتُالصوفية ُللخطيب637ُ، ُتاريخُبغداد ،)

ُ ُ(32/321)البغدادي ُعساكر ُالبن ُدمشق ُتاريخ ُال(22/39)، ُوفيات ُخلكانُ، ُالبن عيان

 .(33/127)،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(6/671)

ُكثيُُ(381) ُكان ُيفُوقته، ُالصوفية ُشيخ ُعارف، ُإمام ُيعقوبُالرازي، ُأبو يوسفُبنُاحلسيُبنُعل،

السفار،ُصحبُذاُالنونُاملِصي،ُوسمعُأمحدُبنُحنبل،ُوقاسمُاجلوعي،ُوأمحدُابنُأيبُاحلواري،ُودحيم،ُ

قالُُأبوُأمحدُالعسال،ُوحممدُبنُأمحدُبنُشاذان.ونخشبي.ُروىُعنهُأبوُبكرُالنجاد،ُوأيبُترابُعسكرُال

وقالُالسلمي:ُكانُإمامُوقته،ُملُيكنُيفُاملشايخُُأبوُالقاسمُالقشيي:ُكانُنسيجُوحدهُيفُإسقاُِالتصنع.

ُُئة.تويفُيفُسنةُأربعُوثَّلثامُأحدُعلُطريقتهُيفُتذليلُالنفسُوإسقاُِاجلاه.

(،ُتاريخُبغدادُللخطيب333ُ،ُطبقاتُالصوفيةُللسلميُ)ص(39/618)ةُالولياءُليبُنعيمُانظر:ُحلي

،ُسيُ(77/669)،ُتاريخُدمشقُالبنُعساكرُ(3/03)،ُالرسالةُالقشييةُللقشييُ(32/726)البغداديُ

 .(37/678)أعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ
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وقيل:ُالفيضُبنُإبراهيم،ُوكانُأبوهُُذوُالنونُاملِصيُاإلخيمي،ُقيل:ُاسمه:ُثوبانُبنُإبراهيم،ُ(387)

ُاملوطأ»معدودُيفُمجلةُمنُروىُُنوبيا. ُمالك.« ُروىُعنُمالكُأحاديثُفيهاُُعنُاالمام قالُالدارقطني:

ُيتقنه.ُنظر. ُكان ُوال ُاحلديث، ُمن ُروى ُما ُوقل ُالذهبي: ُترتيبُُوقال ُيف ُببلدته ُتكلم ُمن ُأول وكان

اهلُبنُعبدُاحلكم،ُوهجرهُعلامءُمِص،ُوشاعُأنهُأحدثُعلامُُالحوال،ُومقاماتُالولياء،ُفأنكرُعليهُعبد

ُسنةُخسُوأربعيُومائتي.ُتويفُملُيتكلمُفيهُالسلفُوهجروهُحتىُرموهُبالزندقة.

ُ)ص ُللسلمي ُطبقاتُالصوفية 67ُانظر: ُنعيم ُليب ُالولياء ُحلية ُللخطيبُ(0/113)(، ُبغداد ُتاريخ ،

ُ ُللقش(0/171)البغدادي ُالقشيية ُالرسالة ،ُ ُ(3/18)يي ُعساكر ُالبن ُدمشق ُتاريخ ،(37/100)ُ،

 .(33/316)،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(3/133)وفياتُالعيانُالبنُخلكانُ

نسبهامُلنفسهُيفُمدارجُالسالكيُ(،ُوكذا177ُوسيِصحُبنسبتهامُلنفسهُ)صُالبيتان َبن القيم، (383ُ)

(6/173)ُ(ُ ُالسعادة ُدار 3/0ُومفتاح ُوأورده(333، ،ُ ُدون ُبنسبتها ُيفامالتِصيح إغاثةُُُلنفسه

(ُ ُ)3/73اللهفان ُالرواح ُوحادي ،)3ُ /33ُُ ُطويلة، ُقصيدة ُكام3/687ُيف ُكتبه. ُمن ُوغيها ،)

اُالفيوزآباديُيفُبصائرُذويُالتمييزُ(.ُوأورده3/378ابنُرجبُيفُذيلُطبقاتُاحلنابلةُ)ُلهُامنسبه

 به.ُأنشدُشيخُالسنةُلنفسه.ُوملُيِصحُ(ُقائَّل:ُوقد7/368ُ)

ُالبيانُوالتبييُ)ُاأورده(382ُ) (،ُواآلمديُيفُاملوازنة621ُ)صُُ(،ُوالصوَلُيفُأخبارُأيبُتام1/131ُاجلاحظُيف

ُوغيهم3/20) ُحبيبُبنُأوسُُاهوونسبُ،(، ُيفُالطائيُليبُتام ُوها ُاوأوردهُ(،7/637)ُ«ديوانه»،

ُ ُيف ُالصبهاين ُا6/62)ُ«حماضاتُالدباء»الراغب ُليب ُفنسبه ُالبيتُُلشيص.( ُاملصنفُشطر وأدخل

 (.3/138الولُيفُبيتُلهُكعادتهُ)نونيتهُ

وابنُأيبُُ.لبعضُأهلُعِصهُامونسبهُببيتيُبينهام،ُ(3/673)ُ«الزهرة»ابنُداودُالظاهريُيفُُاأورده(387ُ)

يفُُواملصنف(،8/123ُالبصارُ)ُ(،ُوابنُفضلُاهلُالعمريُيفُمسالك3/776ُ)ُاحلرمُيفُمرشدُالزوارُ

ألفاظهُكلهمُبدونُنسبة.ُويفُبعضُُ،(190(،ُويفُطريقُاهلجرتيُ)صيفُقصيدة6/72ُائعُالفوائدُ)بد

 ُ.اختَّلفُيفُالروايات

(،ُوالثعالبيُيفُأبو313ُبيُاملتنبيُوخصومهُ)صُاجلرجاينُيفُالوساطةُُأوردهاُ،للمتنبي انالبيت (388)

ُ ُعليه ُوما ُله ُوما ُاملتنبي 396ُ)صُُالطيب ُأمحدُوصاحب(، ُوغيه6/791)ُمعجز ُرشحُُم(، من

ُللمتنبي،ديوانه ُونسبوها ُ)صُاوهُ، ُديوانه ُُُ،(690يف ُاملصادر: ُكل ُيف ُالول ُالشطر كريمُ»وورد

 ،ُفلمُأقفُعلُلفظُاملصنف.«نفضتُالناسُملاُلقيته

ُ)صاَلبيات لسمنون الحب (380) ُالصوفية ُطبقات ُيف ُالسلمي ُرواها ُالوليُ (323، ُالبيتي دون

ُواوال ُخيين، ُ)ُخلطيب ُبغداد ُتاريخ ُيف ُالولي39/167البغدادي ُالبيتي ُدون ُالبيتُُ( وجعل
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ُالبيات ُآخر ُواخلامس ،ُ ُمثله ُالعشاق ُمصارع ُيف ُالقاري ُونسبوهاُ(6/39)ُُالّساج ُوغيهم، ،

ويفُبعضُألفاظهاُاختَّلفُيفُالروايات.ُوملُأقفُعلُالبيتيُالوليُإالُعندُاملصنفُهناُُُ.لسمنون

 البيتُالثاين(3/327ُالقصيدة(.ُوالداءُوالدواءُ)3/37ُجرتيُ)ويفُطريقُاهل

39/171ُرواهاُأبوُنعيمُيفُحليةُالولياءُ)(309ُ) ورواهاُابنُ.ُ(390)ُُل،ُوهيُيفُديوانهُبُ (ُونسبهاُللش 

(ُ ُالعزم ُمثي ُيف 3/136ُاجلوزي ُونسبها ُللروذباريُ( ُأهلُ. ُملذهب ُالتعرف ُيف ُالكَّلباذي ورواها

.ُدونُنسبةُ،ُوغيه(6/717القشييُيفُالرسالةُالقشييةُ)سبهاُللنوري.ُورواهُونُ(02التصوفُ)ص

ُابنُاجلوزيُيفُالتبِصةُ) (،ُوابنُرجبُيف78ُ)صُُيفُطريقُاهلجرتيُُواملصنف(،6/337ُوأوردها

ُدونُنسبة309لطائفُاملعارفُ)ص ُ يفُالروايات.ُاختَّلفُألفاظهاُويفُبعضُُ،( ُابنُ-وكلهم عدا

 .ازادُبيتًُُ-القيم

(303ُ ُ)ُارواه( ُالولياء ُحلية ُيف ُنعيم ُنسبة0/178أبو ُدون )ُ ُالغاينُُاوأورده، ُيف الصفهاين

آلدمُبنُعبدُالعزيزُبنُعمرُبنُعبدُُا(ُونسبوه3/303)ُُالصفديُيفُالوايفُبالوفياتُو(،33/306ُ)

ُالعزيز ُالكَّلباذيُيفُالتعرفُملذهبُأهلُالتصوفُ)ص، ُوابنُحبيب339ُوأورده ُالنيسابوريُيفُ(،

وأوردهاُُُدونُنسبة.ُ(،39/332)ُُ(،ُوابنُأيبُاحلديدُيفُرشحُهنجُالبَّلغة377ُعقَّلءُاملجانيُ)ص»

ُاملسائل ُيفُجامع ُتيمية 2/31ُ)ُابن ،37ُ ،63ُ ُيِصح. ُومل ُاملحبة ُللعابدة ُونسبها يفُبعضُُتسبونُ (

ُ ُاملتأخرة ُيفُ-املصادر ُويفُبعضُُ-النسبةُالتيُالُيعولُعليها ُالعدوية. يفُُاختَّلفُلفاظهاأإىلُرابعة

 ُ.الروايات

(،ُوالعامد793ُابنُاجلوزيُيفُاملدهشُ)صُاأوردهُ،أّب ِنصوَ بن الفضل الكاتب البيتان لرصدَ(306ُ)

ُ(،3/618(،ُوالصفديُيفُأعيانُالعِصُ)3/797)ُُُقسمُشعراءُالشامُ-الصفهاينُيفُخريدةُالقِص

 ألفاظهامُاختَّلفُيفُالروايات.ويفُبعضُُ(،323يفُديوانهُ)صُُاوهُه،لُوهاونسبوغيهم،ُ

ونسبهاُللريض،ُوهيُيفُُ(6/87التذكرةُاحلمدونيةُ)ُابنُمحدونُيفُأوردهاُُاَلبيات للشيف الرض، (301)

ُُاوأوردهُ.(6/831)ُ«ديوانه» ُيفُمدارج ُالقيم ُوالفوائد6/111السالكيُ)ُابن ُوروضةُ(77)صُ(، ،

 ُ.يفُالرواياتُاختَّلفُادونُنسبة.ُويفُبعضُألفاظه(،3/2ُاملحبيُ)

ُقلت:ُواملعنىُناقص،ُيلزمهُذكرُالبيتُاخلامسُليتمُاملعنى:ُ(307)

ة ُإ ث رُمنزل  ُمسارعةُيف  اربُاخلطوُ .إ الَّ اُباعدُ ُ..ُقدُق  يه 
 بدالُف 

ُالتصوفُ)صُاأوردهُ(303) ُالتعرفُملذهبُأهل ُيفُشد62ُالكَّلباذيُيف ُالشيازي ُومعيُالدين ،)

 :ُ)هم(ُبدالُمن:ُ)هة(.اواياتدونُنسبة.ُويفُبعضُرُ،(6)صُاإلزار

 ملُأقفُعليهام.ُ(302)
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ابنُُاهوأوردُُ(ُدونُنسبة.6/731)ُقسمُشعراءُالشامُ–ُالعامدُالصفهاينُيفُخريدةُالقِصُاأوردهُ(307)

(ُ ُاملشتبه ُتوضيح ُيف ُالدمشقي ُالدين ُونسبها(327-1/322ناص ،ُُ ُبن ُاحلزاميُُلمحد إبراهيم

 يفُالروايات.ُاختَّلفُاالواسطي.ُويفُبعضُألفاظه

(308ُ ُ)صُاأورده( ُيفُاملحب111ُاجلاحظُيفُاملحاسنُوالضداد ُوالّسيُالرفاء ُ،(1/12واملحبوبُ)ُ(،

ُ(3/677مصارعُالعشاقُ)ُيفُالّساجُالقاريو ابنُأيبُالفرجُالبِصيُيفُ،ُوغيهم،ُدونُنسبة.ُورواها

لحمد بن صالح  ونسباهاُ،(3/733)ُُ(،ُوابنُحجةُاحلمويُيفُخزانةُالدب1/3921ُاحلامسةُالبِصيةُ)

 يفُالروايات.ُاختَّلفُاويفُبعضُألفاظهُ العلوي.

رجبُيفُلطائفُُ(،ُوابن133ُ(،ُويفُاملدهشُ)ص693صُابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ)ُاأوردهُ(300)

(،ُوالتلمساين1/372ُغرناطةُ)ُ(،ُولسانُالدينُابنُاخلطيبُيفُاإلحاطةُيفُأخبار629ُ)صُاملعارف

 ُدونُنسبة.ُ،(7/162يفُنفحُالطيبُ)

دونُُ،(3/600احلنابلةُ)ُ(،ُوابنُرجبُيفُذيلُطبقات693ُابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ)ُاأورده(699ُ)

 ُنسبة.

ُمنُُ(693) ُبتاممها ُالفقرة ُأيبُ(693تلبيسُإبليسُ)صنقلُاملصنفُهذه ُروىُابنُاجلوزيُقصة ُوفيه ،

احلنابلةُُابنُرجبُيفُذيلُطبقاتُُاهبه.ُوأوردُمنُطريقُعبدوسُعنُاخللقاينُحامدُاخللقاينُمعُأمحدُ

 ُعبدُالوهاب.ُُ(ُمنُمروياتُاإلمامُييىُبن3/600ُ)

ُاسمه:ُأمحدُبنُحممد،ُوقيل:ُحممدُبنُحممدُ(696) ُواملولدُخراساينُ،ُأبوُاحلسيُالنوري، بغداديُاملنشأ

نامُسميُبالنوريُالصل،ُمنُقريةُبيُهراةُومروُالروذُيقالُهلا:ُبغشور،ُفعرفُبابنُالبغويُلذلك،ُقيل:ُإ

ُالسقطيُوحممدُبنُعلُالقصابُورأىُأمحدُبنُأيبُاحلواري،ُوكانُُحلسنُوجههُونورُفيه. صحبُسيا

قالُالذهبي:ُلهُعباراتُدقيقةُيتعلقُّباُمنُانحرفُمنُالصوفية.ُوقال:ُكانُاجلنيدُُحسنُاملعاملةُواللسان.

ُنةُخسُوتسعيُومائتي.تويفُسُيعظمه،ُلكنهُيفُاآلخرُرقُلهُوعذره،ُملاُفسدُدماغه.

،ُتاريخُبغدادُللخطيبُ(39/170)(،ُحليةُالولياءُليبُنعيم313ُانظر:ُطبقاتُالصوفيةُللسلميُ)صُ

 .(37/79)،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(3/81)،ُالرسالةُالقشييةُللقشييُ(2/119)البغداديُ

 .عليهُملُأقف(691ُ)

ُ(:7/368يميةُيفُمنهاجُالسنةُ)ملُأقفُإالُعلُصدرهُبعجزُآخرُعندُابنُت(697ُ)

ُ*ُ*ُوأهدىُسبيَّلُعندماُيكمُالباريُفأيُفريقيناُأحقُبأمنه

هُبيتاُللمصنفُيفُنونيتهُ) شب هُصدر  ُ(:3/379وي 
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 فاخرتُلنفسكُياُأخاُالعرفان**ُفمنُالذيُمناُأحقُبأمنهُ

(693)ُُُ ُأقفُعل ُالسار»مل ُُ«ّبجة ُيف ُمنه ُمستَّل  ُجزءا ُإال ُمطبوعا، ُجهضم ُالقادرُالبن مناقبُعبد

 اجليَّلين،ُوليسُفيهُنصنا.

منُطريقُُ،ُوفيهُروىُابنُاجلوزيُهذاُاخلب(669تلبيسُإبليسُ)صنقلُاملصنفُهذهُالفقرةُمنُُُ(692)

.ُفهلُزادهاُاملصنفُمنُعندهُأمُّبجةُالسارُجهضمُبه،ُدونُذكرُكتابُُعبدُالعزيزُالزجي،ُعنُابنُ

(،ُولفظه:ُبقية3/103ُذلكُاخلبُأيضاُابنُتيميةُيفُاالستقامةُ)ُاطلعُعلُاخلبُيفُهذاُالكتاب؟ُوذكر

 منُالبطالة.

ملُأقفُعلُهذاُالكتابُمطبوعا،ُونقلُمنهُالسيوطيُيفُاملحاضاتُواملحاوراتُوقال:ُوهوُمرويُُ(697)

  بالسانيد.ُوليسُفيامُذكرهُنصنا.

منُطريقُُاجلوزيُهذاُاخلبُوفيهُروىُابنُ،(669تلبيسُإبليسُ)صنقلُاملصنفُهذهُالفقرةُمنُُ(698)

وكامُزادُاملصنفُيفُاخلبُالسابقُكتابُّبجةُالسارُزادُُباكويهُبه.ُأيبُسعيدُبنُأيبُصادق،ُعنُابنُ

 ُهناُأيضاُحكاياتُالصوفية،ُويردُفيهُالسؤالُنفسه.

 .(669تلبيسُإبليسُ)ص(690ُ)

 ُ.32/723تاريخُبغدادُُ(639)

ُاحلسيُالدراجُ(633) ُاحلسيُأبو ُبن ُسعيد ُاملشددة، ُوالراء ُاملهملة ُالدال ُبفتح ُيصحبُإبراهيمُ. كان

ُ.ئةتويفُسنةُعرشينُأوُنيفُوعرشينُوثَّلثام.ُاخلواص

(ُ ُالبغدادي ُللخطيب ُبغداد ُتاريخ ُ)39/331انظر: ُللسمعاين ُالنساب ،)3/167)ُ اللبابُالبنُ،

 (.3/703الثيُ)

(،ُوأبوُالفرجُالصفهاينُيف0/318ُ)أوردهُالبَّلذريُيفُأنسابُالرشافُُالبيت للوليد بن يزيد، (636)

،ُونسبوهُللوليدُبنُيزيدُوغيهم(،3/17ُ(،ُوابنُمحدونُيفُالتذكرةُاحلمدونيةُ)7/0ُ،37الغاينُ)ُُ

 بنُعبدُامللك.

 .(663-669تلبيسُإبليسُ)صُُ(631ُ)

(637)ُُ ُرسولُاهلُكانُناسُعلُعهدُرسولُاهلُعنُاحلسنُقال: ُيا ُُ،يقولون: ُنحبُربنا ُاحبُ ُإنا

)أبوُُ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿اهلُتعاىل:ُا.ُفأحبُاهلُتعاىلُأنُيعلُحلبهُعلاًمُفأنزلُشديدًُ

وزاد:ُعنُابنُجريج163ُُ-3/167ُيفُتفسيهُالطبيو(،6/273ُيفُتعظيمُقدرُالصَّلةُ)ُ(،ُواملروزي26)يفُاملحبةُهلُوالسياقُلهُُخلتلإسحاقُا

ُ،6/709ُُ،ُوابنُبطةُيفُاإلبانة6/211ُ(،ُواآلجريُيفُالرشيعة887ُنوادرُالصولُ)ُُمُالرتمذيُيفُ،ُواحلكي3/320ُهتفسيوابنُاملنذرُيفُ،ُبنحوه
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ُ.م(وغيه

(ُللجنيدُبلفظهُهناُبعدُأنُذكرُنسبتهاُللحسنُبلفظُنحو3/196ُونسبهاُاملصنفُيفُطريقُاهلجرتيُ)

ُماُسبق،ُوملُأقفُعليهُعنُاجلنيدُعندُغيه.

يعنيُُ-إنُكانُهذاُمنُقولكمُُ:أيُ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ُ:بنُالزبيُعنُحممدُبنُجعفرقالُالطبي:ُ

چ  ﴿ُ،ماُمضُمنُكفركمُ:أيُ﴾ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ﴿ُ،حباُهلُوتعظيامُلهُ-يفُعيسىُ

لغيُُرُ قالُأبوُجعفر:ُوأوىلُالقوليُبتأويلُاآليةُقولُحممدُبنُجعفرُبنُالزبي؛ُلنهُملُي﴾.ُچ چ  

ُ...،قومُادعواُأهنمُيبونُاهل،ُوالُأهنمُيعظمونهُهذهُاآليةُذكر ُُوفدُنجرانُيفُهذهُالسورة،ُوالُقبل

 .(3/162)تفسيهُُوأِا ِا َوى احلسن ف ذلك ما قد ذكرناه، فَّل خب به عندنا يصح

جاءتُمنسوبةُالبنُالقيمُيفُالنسخةُ)ع(ُكامُتقدمُيفُاملتن،ُوملُأقفُعليهاُيفُغيُهذاُالكتاب؛ُماُُ(633)

 ُُلقيم.يؤكدُنسبتهاُالبنُا

 (.727ُ-721انظر:ُالغنيةُلطالبيُاحلقُ)ص(632ُ)

 (.161يأيتُمنُقولُاجلنيدُ)ص(637ُ)

واردُحقُيزعجُالقلوبُإىلُاحلق،ُفمنُأصغىُيأيتُقولُذيُالنونُاملِصيُوقدُسئلُعنُالسامع:ُ(638ُ)

 (.167)صإليهُبنفسُتزندقُإليهُبحقُحتقق،ُومنُأصغىُ

 (.3/708منُاهل:ُمدارجُالسالكيُ)انظرُيفُالسامعُباهلُوهلُويفُاهلُوُ(630)

إذاُأحببتُعبديُملُأقفُعليهُّبذاُاللفظُمسندا،ُوذكرهُاحلكيمُالرتمذيُيفُنوادرُالصولُبلفظ:ُ (669)

،ُوأخر(،191ُ،772ُ)رقمُُبطشُويبُينطقيكنتُسمعهُوبِصهُويدهُورجلهُفبيُيسمعُويبُيبِصُويبُ

ُفبيُيسمعُويبُيبِصُويبُيبطشُويبُيميشلفظ:ُوكذاُاحلافظُيفُالفتحُمنُكَّلمُالطويفُوسكتُعنه،ُب

(33/177.)ُ

ُ ُتيمية ُابن ُللبخاريووهم ُ)ُفنسبه ُيفُاجلوابُالصحيح 1/373ُكام ُاملنطقيي3/390ُ، ُعل ُالرد ،)

،2/36ُ(،ُبيانُتلبيسُإبليسُ)3/330(،ُاملسائلُوالجوبةُ)3/622(،ُالفتاوىُالكبىُ)3/369)

627(ُ ُاملسائل ُجامع ،)3/28ُ ،82ُ ،08ُ ،6/23(ُ ُوالنقل ُتعارضُالعقل ُدرء ُرشح6/316ُ(، ،)

(ُ ُالصفهانية ُ)3/80العقيدة ُالدليل ُإقامة ،)1/731(ُ ُالفتاوى ُجمموع ،)6/179ُ ،173ُ ،721ُ،

1/732ُ ،3/333ُ ،2/787ُ ،7/771ُ ،8/377ُ ،39/7ُ ،193ُ ،109ُ ،777ُ ،733ُ ،33/61ُ،

23ُ،73ُ،329ُ،637ُ،332ُ،370ُ،223ُ،37/311.)ُ

(،ُرشحُالعقيدة1/117ُكامُيفُاجلوابُالصحيحُ)ُ،«يفُرواية»:ُ-صوابعلُال-وقالُيفُمواضعُأخرُ
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ُ(،6/109ُ،31/20ُ(ُجمموعُالفتاوىُ)3/309الصفهانيةُ)

(،ُجمموع7/633ُ(،ُإقامةُالدليلُ)3/692كامُيفُالفتاوىُالكبىُ)ُ،«صحيح»وقالُيفُمواضعُأخر:ُ

 (.39/38ُ،63/132ُ،67/32الفتاوىُ)

ُ ُنسبةوذكره ُأخرُدون ُمواضع ُ)ُيف ُالصحيح ُاجلواب ُيف ُ)1/112كام ُالفتاوى ُجمموع ،)6/38ُ،

ُ(.3/177ُ،170(،ُالردُعلُالبكريُ)8/118ُ،39/173ُ،33/116ُ،69/711

(،3/790ُ(،ُوروضةُاملحبيُ)3/719وتبعهُيفُوهمُنسبتهاُللبخاريُاملصنفُكامُيفُالداءُوالدواءُ)

ُ(.6/187ُومدارجُالسالكيُ)

  (3/677ُ،770يفُمدارجُالسالكيُ)وقالُيفُمواضعُأخر:ُصحيحُكامُ

،3/727ُ(،ُمدارجُالسالكيُ)72(،ُعدةُالصابرينُ)3/713وذكرهُدونُنسبةُكامُيفُالداءُوالدواءُ)

ُ(.6/398(،ُهدايةُاحليارىُ)6/308ُ،613ُ،777ُ،1/77ُ،377ُ،673ُ،600

إنُاهلُقال:ُ:ُ(ُمنُحديثُأيبُهريرة،ُقال:ُقالُرسولُاهل2396ُأماُالبخاريُفرواهُيفُصحيحهُ)

منُعادىَُلُولياُفقدُآذنتهُباحلرب،ُوماُتقربُإَلُعبديُبيشءُأحبُإَلُماُافرتضتُعليه،ُوماُيزالُ

كنتُسمعهُالذيُيسمعُبه،ُوبِصهُالذيُيبِصُبه،ُعبديُيتقربُإَلُبالنوافلُحتىُأحبه،ُفإذاُأحببته:ُ

 ...ُاحلديث.ويدهُالتيُيبطشُّبا،ُورجلهُالتيُيميشُّبا

ادرُبنُأيبُصالحُموسىُجنكيُدوستُبنُأيبُعبدُاهلُبنُييىُالكيَّلين،ُوقيل:ُاجليَّلين،ُعبدُالقُ(663)

ولدُبجيَّلنُُوقيل:ُاجليل،ُاإلمامُالقدوةُشيخُاإلسَّلم،ُقيلُينتهيُنسبهُإىلُاحلسنُبنُعلُبنُأيبُطالب.

بغدادُشابا،ُفتفقهُقدمُُئة.ئة،ُوتويفُسنةُإحدىُوخسيُوستاممنُبَّلدُطبستانُسنةُإحدىُوسبعيُوأربعام

ُيفُالزهدُ ُوشيخه ُبنُعقيل، ُالوفاء ُوأيب ُوأيبُاخلطابُحمفوظُالكلوذاين، ُاملخرميُاحلنبل، علُأيبُسعد

نسجتُحولهُحكاياتُكثيةُُوالتصوفُمحادُبنُمسلمُالدباسُوكانُشديدُاجلفاءُوالصلفُمعُاجليَّلين.

وهوُبراءُماُنسبُإليه،ُوكانُيقول:ُاعتقادناُباطلة،ُوعدهُصوفيةُاملرشقُأحدُالقطابُاملتحكمةُيفُالكون،ُ

ُُاعتقادُالسلفُالصالحُوالصحابة.

،ُذيلُطبقاتُ(6/171)،ُفواتُالوفياتُالبنُشاكرُالكتبيُ(69/710)انظر:ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ

 .(6/378)احلنابلةُالبنُرجبُاحلنبلُ

 (.727الغنيةُلطالبيُاحلقُ)ص(666ُ)

ُوهالبيت للشيف الرض (661) ُ)ُو، ُديوانه 6/766ُيف ُمدارج ُيف ُالقيم ُابن ُوأورده السالكيُُ(.

 ُُدونُنسبة.ُ،(377(،ُوابنُاملوصلُيفُخمتِصُالصواعقُاملرسلةُ)ص6/777)
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ُ)ُأوردهُالبيت َلّب الشيص، (667) ُوالشعراء ُيفُالشعر ُالظاهريُيفُالزهرة6/871ُابنُقتيبة ُوابنُداود ،)

(3/66ُ،73ُ،678ُوابنُالقيمُيفُروضةُاملحبيُ)(،2/669ُ)(،ُوابنُعبدُربهُيفُالعقدُالفريد3/29ُ)ُُ

إىلُوغيهم،ُونسبوهُ(،3/2ُ(ُوحاديُالرواحُ)3/737(ُوالداءُوالدواءُ)3/197وطريقُاهلجرتيُ)

 ُأيبُالشيص.ُووردُيفُبعضُرواياته:ُ)لذاذة(،ُبدالُمن:ُ)لذيذة(.

(663ُ )(ُ ُالفتاوى ُيف ُالصَّلح ُابن ُإعَّل3/363أورده ُيف ُالقيم ُوابن ،)ُ ُاملوقعي ُوإغاثةُ(6/380)ُُم ،

 ُدونُنسبة.ُُوغيهم،(،2/71ُ)ُُ،ُوالصفديُيفُالوايفُبالوفياتُوغيهُمنُكتبهُ،(3/693اللهفانُ)

وابنُتيميةُُوغيهُمنُكتبه،(6/13ُ(،ُويفُزادُاملعادُ)3/729)ُالداءُوالدواءأوردهاُابنُالقيمُيفُ(662ُ)

(،ُويفُجامعُالعلوم388ُرجبُيفُلطائفُاملعارفُ)صوابنُُالبيتُالول(،3/67ُُيفُجامعُاملسائلُ)

(ُ 6/399ُواحلكم ،)ُ(ُ ُاللدنية ُاملواهب ُيف ُالثاين،7/178والقسطَّلين ُالبيت ُدون )ُُ دونُوغيهم،

ُُُنسبة.

وإلدريسُبنُأيبُحفصةُبيتانُيشبهانُالبيتُالولُوالثاينُكامُعندُأيبُهَّللُالعسكريُيفُديوانُاملعاينُ

ُ(،ُيقول:6/333آلدابُ)(ُواحلِصيُيفُزهرُا3/21)

ُيومنُرجائكُيفُأعناقهاُحاد**ُهلاُأمامكُنورُتستضءُبهُ

 عنُالّرتوعُوتلهيهاُعنُالّزادُ**هلاُأحاديثُمنُذكراكُتشغلهاُ

(667ُ ُُالبيتُالولُأورد( ُديوان ُيف ُالعسكري ُهَّلل ُوأبو ُاملحاضة، ُحلية ُيف ُ)ُاحلاتي (،3/736ُاملعاين

يفُُوونسبوهُلعمروُبنُشأسُالسدي،ُوهُ،(،ُوغيهم6/18دباءُ)والراغبُالصبهاينُيفُحماضاتُال

ُاملرزوقيُالبيتُالولُيفُالماَلُ)صُ.(87)صُُديوانهُ ُوهو173ُوأورد ُملجنونُليل، يفُديوانهُُ(ُونسبه

ُوالعكبي762ُصيفُرشحُديوانُاملتنبيُ)البيتُالولُالواحديُ(.ُوأورد660ُ)ص يفُرشحُديوانُُ(،

(73ُوأوردُابنُالقيمُيفُالفوائدُ)صُ،ُوملُأجدهُيفُديوانه.لعبدُبنيُاحلسحاسُاهنسب(،ُو6/607املتنبيُ)

 ويفُبعضُألفاظهامُاختَّلفُيفُالروايات.ُُالبيتيُدونُنسبة.

(668ُ ُاملصنف( 3/703ُيفُمدارجُالسالكيُ)ُقال ُيِصحُ-( ُومل ُالرسائلُُنقَّلُمنُشيخه ُجمموعة )انظر

ُ:-(3/198ُالكبىُ

حكمُهذهُاملسألةُثَّلثُقواعد،ُمنُأهمُقواعدُاإليامنُوالسلوك،ُفمنُملُيبنُُوالذيُيفصلُالنزاعُيف

ُعليهاُفبناؤهُعلُشفاُجرفُهار.

ُفيحكمُعليهُبحاكمُآخر،ُُالقاعدة اَلوىل: أنُالذوقُواحلالُوالوجد:ُهلُهوُحاكمُأوُحمكومُعليه،

ُويتحاكمُإليه؟
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عال،ُأوُحالُمنُالحوال،ُأوُذوقُمنُالذواق،ُأنهُإذاُوقعُالنزاعُيفُحكمُفعلُمنُالف القاعدة الثانية:

ُاملقبولةُعندُاهلُوعندُعبادهُ هلُهوُصحيحُأوُفاسد؟ُوحقُأوُباطل؟ُوجبُالرجوعُفيهُإىلُاحلجة

ُ.املؤمني،ُوهيُوحيه

ُإىلُ القاعدة الثالثة: ُأوُالتحريم؟ُفلينظر ُالسالكُحكمُيشءُهلُهوُاإلباحة ُأو ُأشكلُعلُالناظر إذا

 .وغايتهمفسدتهُوثمرتهُ

اج ُكامُمرُيفُحكايةُ(660ُ) ازيُمعُأيبُاحلسيُالدرَّ ومنُوقتُ،ُوفيهاُقالُالخي:ُيوسفُبنُاحلسيُالرَّ

ُ ُّبذاُالبيتُالصَّلةُهوُذاُأقرأُالقرآنُملُيقطرُمنُعينيُقطرةُوقدُقامتُعلَّ  (.70.ُانظرُ)صالقيامة 

 (.31تقدمُتريهُ)ص(619ُ)

 (.70تقدمُتريهُ)صُ(613)

ُفقُمنُبيتي:البيتُمل (616)

ُأرشّباُوأزعمهاُحراماُ**ُوأرجوُعفوُربُذيُامتنانو

ُويرشّباُويزعمهاُحَّلالُ**ُوتلكُعلُالشقيُخطيئتان

ُ)ُاأورده ُالذهب ُمروج ُيف 7/672ُاملسعودي ُالرفاء ُوالّسي ،)ُ(ُ ُواملحبوب ُاملحب (،7/132ُيف

ُُ(7/309ُوالرشييشُيفُرشحُمقاماتُاحلريريُ) ُُُن.للمأموُاونسبوهُوغيهم،، ابنُحجرُيفُوأورده

ونسبهُلحدُشعراءُاملائةُالثالثةُوملُيعينه؛ُلعلهُتورعاُأنُينسبُللخليفةُشيئاُكهذاُُ(39/22فتحُالباريُ)

 ويفُبعضُألفاظهامُاختَّلفُيفُالروايات.ُُدونُبينة.

بنُحجةُأجدهُيفُديوانه.ُوأوردهُاُ(ُوعزاهُالبنُالنبيهُومل167ُصُأوردهُالصفديُيفُنِصةُالثائرُ)(611ُ)

 وعزاهُالبنُالعفيف.ُُ(6/393ُ)ُاحلمويُيفُخزانةُالدب

)اخلد(ُبدالُُُالبيتُالثاينُيسبقُالولُببيت،ُوفيه:ُفيهُوُ،(20ديوانهُ)صوهاُيفُُ،لكشاجم البيتان(617ُ)

ُ(33/308البصارُ)ُابنُفضلُاهلُالعمريُيفُمسالكُاُوأوردهُُمن:ُ)اللون(،ُو)واتى(ُبدالُمن:ُ)واف(.

 ُألفاظهامُاختَّلفُيفُالروايات.ويفُبعضُ ُ.ُلهونسبهام

ُاوأوردهُ.ليبُالشيصُمونسبه،ُ(ُوبينهامُعندهُبيتُآخر308ابنُوكيعُيفُاملنصفُ)صُاأورده(613ُ)

(،ُوالقشيي673ُحيانُيفُاإلمتاعُواملؤانسةُ)صُ(،ُوأبو6/12ُالّسيُالرفاءُيفُاملحبُواملحبوبُ)

 ويفُبعضُألفاظهامُاختَّلفُيفُالروايات.ُُ،ُدونُنسبة.وغيهمُ(،3/382يفُالرسالةُالقشييةُ)

ُاخلرائطيُيفُاعتَّللُالقلوبُ)(612ُ) ُابنُاجلوزيُيفُذم3/306ُرواها (177ُاهلوىُ)صُ(،ُومنُطريقه

وأوردُالبيتُالولُابنُُُ(ُدونُنسبة.7/76وأوردهاُالرشييشُيفُرشحُمقاماتُاحلريريُ)ُُدونُنسبة.
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(،ُوالّساجُالقاريُيفُمصارع86ُ)صُُ،ُوالوشاءُيفُالظرفُوالظرفاءُ(7/367قتيبةُيفُعيونُالخبارُ)

 ويفُبعضُألفاظهامُاختَّلفُيفُالروايات.ُُ.دونُنسبةُ،ُمجيعهم(6/62العشاقُ)

ُيفُُالبيتان َبن الساعايت،(617ُ) ُ(3/397)ُهديوانوها ُ)ذي(، ُبدالُمن: ُ)ذو( ُبدالُُوُُ،وفيه: )صبحها(

روضةُ»اُابنُالقيمُيفُوأورده )ربع(ُبدالُمن:ُ)رسم(.ُ،ُو)اخليال()الفؤاد(ُبدالُمن:ُُ،ُومن:ُ)صبحه(

،1/33ُ(ُومدارجُالسالكيُ)612(،ُوأوردُالبيتُالولُفقطُيفُروضةُاملحبيُ)3/336)ُ«املحبي

 ُدونُنسبة.(،333ُ

-109صُأسامةُبنُمنقذُيفُاملنازلُوالديارُ)ُوُ،(6/677الّساجُالقاريُيفُمصارعُالعشاقُ)أوردهاُ(618ُ)

ُ(733(ُويفُلبابُاآلدابُ)ص103 ُوغيها، املرزباينُيفُمعجمُُا.ُوأوردهبن اللوح لقيسُاهوونسب،

وقيلُكانُيفُعامرُمجاعةُُ،قيلُهوُجمنونُبنيُعامر»: وقال لهدي بن اللوحُام(ُونسبه772الشعراءُ)صُ

احلامسةُ»واجلراويُيفُُ(،6/339الدباءُ)ُالراغبُالصفهاينُيفُحماضاتُُا.ُوأورده«جمانيُهوُأحدهم

6/030ُ)ُ«املغربية ُوالعبيديُيفُالتذكرة ُ)صُ(، 772ُالسعدية ،)ُ ُلميلُاونسبوهوغيهم، .ُ ابنُوأورد

وأوردهاُابنُالقيمُيفُروضةُُ،ُكذاُشك.لميل أو غّيهُام(ُونسبه2/302يفُاملحكمُ)ُالبيتُالولُسيدهُ

 يفُالروايات.ألفاظهامُاختَّلفُبعضُُويفُُ(ُدونُنسبة.3/67املحبيُ)

 ملُأقفُعليها.(610ُ)

ُالقاَلُيفُالماَلُ)أوردهُالبيتان َبن الروِي،(679ُ) (،ُوأبوُهَّللُالعسكريُيفُديوانُاملعاين3/662ُا

ُاآلدابُ)3/770-739)ُُ ُزهر ُيف ُواحلِصي ،)3/663(ُ ُاملحبي ُروضة ُيف ُالقيم ُوابن ،16ُص(،

ُ.(1/792)يفُديوانهُُاوهُ،البنُالروميُاونسبوهُُوغيهم،ُ(،111)صُُ(،ُويفُطريقُاهلجرتي81ُ

ُ ُيف ُالقيم ُابن ُالفوائدوأوردها ُُبدائع 6/72ُ)أيضا ُيفُ( ُاختَّلف ُألفاظهام ُبعض ُويف ُنسبة، دون

 الروايات.

ُ-باختَّلفُكبيُيفُلفظها،ُيفُقصةُعنُالغزاَلُوتأثرهُبكتابُالشفاءُالبنُسيناُُ-ُأوردهاُابنُتيمية(673ُ)

ُ.ُ«ابنُالعريب»ُحمققوهُيفُرسمُكلمةُونسبهاُالبنُالعريب،ُوشكُُ(333يفُالردُعلُاملنطقييُ)ص

ُُ(.0/631(ُوجمموعُالفتاوىُ)3/106كامُوردتُيفُالنبواتُ)ُ«القشييابنُ»ولعلهاُُقلت:

ُدونُنسبة.ُ،(623صُ(،ُوالروحُ)662يفُإغاثةُاللهفانُ)صُبلفظهاُدونُاليسيُأوردهاُابنُالقيمو

ُلغيُابنقلت ُويمعُبيُنسبتها ُيفُاملتنُمنُُ: ُالبنُالقيمُكامُجاء ُوبيُنسبتها ُابنُتيمية، القيمُعند

النسخةُ)ع(،ُعلُخَّلفُكبيُيفُاللفظُبينهامُومناسبةُالقصيد،ُأقول:ُيمعُبينهامُكونُابنُالقيمُأخذُ

لهُوصاغهُليناسبُمقالتهُيفُالغناء،ُكعادتهُيفُاستلهامُبعضُالشعارُالقديمةُوإعادةُ لفظهاُالقديمُفعدَّ

 صياغتهاُأوُالزيادةُعليها،ُواهلُأعلم.



 
 التخرجيات والتعليقات

490 
 

ُ:ُوعجزهُللمتنبي، بيت صدَ (676)

ُ ن  ُع  يك 
ن  غ  اُي  ُم  ر  ُالب د 

ة  ع  ل  ُط  لُ ُيف  ح  ُز 

(ُوابنُرشيق6/373ُ(،ُوابنُجنيُيفُاخلصائصُ)72أوردهُالصاحبُبنُعبادُيفُالمثالُالسائرةُ)ص

(.ُووردُيفُبعض118ُهوُيفُديوانهُ)صللمتنبي،ُوُ(،ُوغيهم،ُونسبوه6/669ُالقيواينُيفُالعمدةُ)

 ُ)البدر(.ُُرواياته:ُ)الشمس(ُبدالُمن:ُ

فضيلُبنُعياضُُعنُُ(7/333)(،ُوالبيهقيُيفُشعبُاإليامن37ُرواهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ)ُ(671)

فُ(،ُوذكرهُاملصن30.ُورواهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُكذلكُعنُاحلطيئةُمنُقولهُيفُقصةُ)قولهمنُ

ُعنُاحلطيئة(.672ُعنُالفضيل،3ُ/673ُُيفُإغاثةُاللهفانُ)

ُعلُمسلمُُ:قلت ُكالنوويُيفُرشحه ُمشهوًرا ث ًَّل ُم  ُبعضهم ُحتىُعده ُالذهان، ُعليه ُتتوارد ُما فهو

(33/83.)  

 (.3/308نقلُاملصنفُهذهُالفقرةُمنُتلبيسُإبليسُ)ُ(677)

ُوالتبييُ)ُ(673) ُالبيان ُيف ُاجلاحظ ُلق6/76أورده ُونسبه ُامللوح(، ُ)صيسُبن ُديوانه ُيف ُوهو ،630ُ.)

ُابنُقتيبةُيفُ ُلعمرُبنُأيبُربيعة1/31)ُ«عيونُالخبار»وأورده ُونسبه ُيفُديوانه( ُأجده ُومل وأوردهُُُ.،

(ُونسبهُليزيدُبن6/33ُالدباءُ)ُ(،ُوالراغبُالصفهاينُيفُحماضات627ُالصوَلُيفُأخبارُأيبُتامُ)ص

)قيلُهوُقيسُوقيلُُ(ُونسبهُملهديُبنُامللوح2/633تذكرةُاحلمدونيةُ)وأوردهُابنُمحدونُيفُالُُالطثرية.

 ويفُبعضُألفاظهُاختَّلفُيفُالروايات.ُُ(ُله.68ديوانُديكُاجلنُ)صوهوُيفُُُ.غيه(

 (.3/300نقلُاملصنفُهذهُالفقرةُمنُتلبيسُإبليسُ)ُ(672)

الذرائعُعندُشيخُاإلسَّلمُُانظر:ُسدُالذرائعُعندُابنُالقيمُ)رسالةُماجستي،ُسعودُالعنزي(،ُسدُ(677)

 ابنُتيميةُ)رسالةُماجستي،ُإبراهيمُاملهنا(.

 (.31انظر:ُالردُعلُمنُيبُالسامعُ)ص(678ُ)

ُ،(3/337يفُمعجمُالدباءُ)ُ(،ُوياقوتُاحلموي6/197ُأوردُالبيتُالولُالثعالبيُيفُيتيمةُالدهرُ)(670ُ)

ويفُاملصادرُالسابقة:ُُُ(ُدونُنسبة.373جرتيُ)وأوردهُابنُالقيمُيفُطريقُاهلُونسباهُليبُإسحاقُالصايب.

 وملُأقفُعلُالبيتُالثاين،ُوالُأستبعدُكونهُمنُصنعُاملصنف.ُ)املسلمون(ُبدالُمن:ُ)العابدون(.

(،2/160ُوالنقلُ)ُ(،ُوابنُتيميةُيفُدرءُتعارضُالعقل339ُأوردهُابنُمحدانُيفُصفةُالفتوىُ)ص(639ُ)

(،ُوالردُعل6/119ُوالصفديةُ)(،7/368ُ،3/326ُ،7/631ُ،730ُ،8/197ُويفُمنهاجُالسنةُ)

ُنسبة.ُ(3/161املنطقييُ) ُ)صُُدون ُالرواح ُحادي ُيف ُالقيم ُابن ُقصيدة36ُوأورده وطريقُُ(،يف



 
491 

 الكالم على مسألة السماع

 
ُاملوقعيُ)3/31ُاهلجرتيُ) ُدونُنسبة.6/377يفُقصيدة(ُوإعَّلم ُلُ( ابنُرجبُيفُُلمصنفونسبه

ُ)ُذيلُ ُطويلةُيف3/370طبقاتُاحلنابلة ُيفُقصيدة ديوانُصفيُالدينُاحللُوهوُيفُُُُوصفُاجلنة.(

ُ«.ُأوُكنتُ...إنُكنت»له،ُعلُبحرُالكاملُولفظه:ُُ(23)ص

ُلغيه،ُقلت ُونسبته ُالقيم ُالسابقيُالبن ُالبيتُعند ُوبيُجميء ُالبيتُالبنُالقيم، ُويمعُبيُنسبة :

نهُقصيدتهُأوُينشئُعليهُبكونُابنُالقيمُضمنهُقصيدتهُيفُوصفُاجلنةُكعادتهُعندماُيعجبهُبيتاُفيضم

 قصيدة.

 (.6/339انظر:ُالصواعقُاملرسلةُ)ُ(633)

 (.6/333انظر:ُالصواعقُاملرسلةُ)(636ُ)

ُحذيفةُ(631) ُعن ُبمعناه ُاملصنفُ)ُرواه ُيف ُشيبة ُأيب ُابن ُاإليامن18716ُ: ُشعب ُيف ُوالبيهقي ،)

وملُُ،ُوغيهم،(36/609)عساكرُيفُتاريخُدمشقُُوابنُُ(،3/677وأبوُنعيمُيفُاحلليةُ)ُ،(39/76)

ُعليه ُمسعودُُأقف ُابن ُاالستقامةُُعن ُيف ُتيمية ُابن  ُمسعود ُالبن ُنسبته ُيف ُاملصنف  ُتبع ُوقد ،

 (.68/367(،ُوجمموعُالفتاوىُ)6/636)

ُنعيمُبنُمحادُيفُالفتنُ)ُ(637) ُوابنُأيبُشيبةُيفُاملصنفُ)733رواه ُوالطباين18712ُ(، يفُاملعجمُُ(،

ُ 0/397ُ)الكبي 8327ُرقم: ُُوغيهم،ُ(،8323، ُالزوائد: ُجممع ُيف ُاهليثمي ُوقال رواهُُبنحوه،

 ُ(.7/673ُ)ُالطباين،ُورجالهُرجالُالصحيح

،ُوابنُأيب3/397ُاملباركُيفُالزهدُ)ابنُرويُهذاُالثرُمنُطريقُعمروُبنُمرةُعنُأيبُالبخرتيُعنُحذيفةُبهُُ(633)

ُ.،ُوغيهم(3/672،ُوأبوُنعيمُيفُحليةُالولياء3/177ُبنُأمحدُيفُالسنةُُ،ُوعبدُاهل2/328ُ،7/783شيبةُيفُاملصنفُ)

ُ ُأقفُعليه ُومل ُاملصنفُلمحد ُوعزاه ُوالدواء ُيفُموضعُمنُقولُعلُأوُ(3/671)الداء ُابنُتيمية ُوجعله .

ُ،ُوملُأقفُعليهُعنُعل،ُورواهُيفُغيُهذاُاملوضعُعلُاملحفوظ.(39/392)جمموعُالفتاوىُحذيفةُكذاُشكُ

ُيصح:قلت:ُورويُمرفوعاُوالُُ

:ُالقلوبُرويُمنُطريقُليثُعنُعمروُبنُمرةُعنُأيبُالبخرتيُعنُأيبُسعيدُقال:ُقالُرسولُاهلُ

ُ.(7/183،ُوأبوُنعيمُيفُاحللية6/668ُ،ُوالطباينُيفُالصغي37/698ُ)أمحدُوالسياقُلهُأربعة...ُفذكرهُ

ُ.(6/668)الصغيُُوالُيروىُعنُأيبُسعيدُإالُّبذاُاإلسنادقالُالطباين:ُ

ُُُ ُقالُابنُحبان: اختلطُيفُآخرُعمره،ُحتىُكانُالُيدريُماُيدثُبه،ُفكانُوفيهُليثُبنُأيبُسليم،

.ُوأبوُالبخرتيُ(6/613)املجروحيُيقلبُالسانيدُويرفعُاملراسيلُويأيتُعنُالثقاتُبامُليسُمنُأحاديثهمُ

.ُوقالُأبوُحاتم:ُملُيدركُأباُ(33/11)تذيبُالكاملُسعيدُبنُفيوزُقالُفيهُأبوُداود:ُملُيسمعُمنُأيبُسعيدُ
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ُ.(7/71)املراسيلُكامُيفُتذيبُالتهذيبُذرُوالُأباُسعيد...ُ

 فوقفه أصح ِن َفعه.

ُالبنةُأيبُجهل،ُفقالُُمقتب ًساُحديثُالنبيُُ(632) طبةُعل 
إنُفاطمةُمني،ُوأناُأتوفُأنُ:ُ»يفُخ 

ُدينها ُيف ُعليهُ.تفتن ُفأثنى ُشمس، ُعبد ُبني ُمن ُله ُصهرا ُذكر ُحدثني،ُُثم ُقال: ُإياه، ُمصاهرته يف

ولكنُواهلُالُجتتمعُبنتُرسولُفصدقنيُووعدينُفوفَُل،ُوإينُلستُأحرمُحَّلال،ُوالُأحلُحراما،ُ

 .(6770،ُومواضعُأخر،ُومسلم1339ُ)البخاريُ«ُااهلُصلُاهلُعليهُوسلم،ُوبنتُعدوُاهلُأبدًُ

(،ُوالبهاءُالعاملُيفُالكشكول6/338ُاسمُ)أوردهُابنُالوزيرُيفُالروضُالبُالبيت َبن الفاَض، (637)

ُ(.09هُلعمرُبنُالفارض،ُوهوُيفُديوانهُ)صوونسبُ،(3/700(،ُواملحبيُيفُخَّلصةُالثرُ)6/383)ُُ

 .منُبيتيُملفقووردُالبيتُيفُبعضُاملصادرُعلُأنهُ

..ُفذكرهُرويُهذاُالثرُمنُطريقُأيبُسلمةُبنُعبدُالرمحنُقال:ُكانُعمرُبنُاخلطابُإذاُجلس.ُ(638)

،7/6309ُ،ُوالدارميُيفُمسنده7/86ُ،ُوابنُسعدُيفُالطبقات321ُصُفضائلُالقرآن،ُوأبوُعبيدُيف6/782ُ)عبدُالرزاقُيفُمصنفهُوالسياقُلهُ

ُ.،ُوغيهم(6306

أبوُسلمةُبنُعبدُالرمحنُبنُعوفُالقريشُقالُفيهُأبوُحاتم:ُملُيسمعُأبوُسلمةُبنُعبدُالرمحنُمنُأيبُ

تويفُباملدينةُسنةُ،ُوكذاُملُيسمعهُمنُعمرُبنُاخلطاب،ُقالُابنُسعد:ُ(3/633راسيلُ)املموسىُالشعريُ

ُ،ُفلمُيدركُعمر.(3/337)الطبقاتُُأربعُوتسعيُوهوُابنُاثنتيُوسبعيُسنة

ُ.(7/390)ابنُسعدُيفُالطبقاتُورويُمنُطريقُحبيبُبنُأيبُمرزوقُقالُبلغناُأنُعمرُبنُاخلطاب...ُفذكرهُ

 لطريقُالسابق.ُقلت:ُوهوُمثلُا

(،773ُ«ُ)فضائلُالصحابة»(ُوزوائدهُعل289ُ«ُ)الزهد»أخرجهُعبدُاهلُبنُأمحدُيفُزوائدهُعلُُ(630)

(6919ُ)ُُفذكره.ُوهذاُواضحُاالنقطاع.ُوأخرجهُالبيهقيُيفُالشعبُُ...عنُابنُعيينة،ُقال:ُقالُعثامنُ

 .ُ.ُواهلُأعلم(ُعنُاحلسنُعنُعثامنُبه،ُوهوُكسابقه367ويفُالسامءُوالصفاتُ)

 (.1/603نسبهُاملصنفُلبعضُالعارفيُيفُمدارجُالسالكيُ)(629ُ)

ابنُالقيمُُالصفدي.ُوأوردهُ(ُوعزاهُلزينُالدين36/778ُبنُييىُالعمريُيفُمسالكُالبصارُ)اأوردهُُ(623)

ُويفُمدارجُالسالكيُ)73يفُالوابلُالصيبُ)صُ ،)6/103)،ُُ ُوورد ُالثاينُيفُبعضُُدونُنسبة. شطره

ُ«رتكُالذكرُإجَّلالُفننتكسون»اياته:ُرو ُفننتكسُُونرتك»:ُويفُأخرى. ُوملُأقفُعلُلفظُ«الذكرُأحيانا ،

(.6/103ُ(ُومدارجُالسالكيُ)3/73املصنفُهنا،ُوقدُرواهُعلُاملحفوظُمنُلفظهُيفُالوابلُالصيبُ)

 والُأستبعدُأنُيكونُالشطرُالثاينُمنُعندُاملصنفُكعادته.
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احلِصيُيفُزهرُ،ُو(667(،ُويفُالتمثلُواملحاضةُ)ص6/173ُيتيمةُالدهرُ)يفُأوردهُالثعالبيُ(626ُ)

ونسبوهُوغيهم،ُ(،692ُ(،ُوأبوُإسحاقُالوطواُِيفُغررُاخلصائصُالواضحةُ)ص3/136اآلدابُ)

ُالصايب. ُاملصنفُُُليبُإسحاق ُلفظ ُأقفُعل ُومل ُالروايات، ُاختَّلفُيف الوحيُ»ويفُبعضُألفاظه

 «.والقصب

ُصدره:ُوُ،متنبيلل عجز بيت (621)

ُمنُينُيسهلُاهلوانُعليه

(،ُوابنُوكيع323ُ)صُُ(،ُواجلرجاينُيفُالوساطة19ُالسائرةُ)صُأوردهُالصاحبُبنُعبادُيفُالمثالُ

 ُ(.327ونسبوهُللمتنبي،ُوهوُيفُديوانهُ)صُ،(،ُوغيهم286يفُاملنصفُ)ص

(673ُ،ُو)ص«أثرُإهلي»:ُ(ُبلفظ72،ُوقدُذكرهُاملصنفُكذلكُيفُطريقُاهلجرتيُ)صَ أصل لهُ(627)

.ُومنُقبلهُابنُتيميةُ«أثرُإهلي»(ُبلفظ:197ُ،798ُ،ُويفُروضةُاملحبيُ)ص«يفُبعضُاآلثار»بلفظ:ُ

.ُ«يفُبعضُاآلثار»(ُبلفظ:3/330ُ،ُويفُجامعُاملسائلُ)«ي روى»(ُبلفظ:3/63ُيفُجمموعُالفتاوىُ)

حمىُالدينُ.ُوملُأجدُهلمُسلفاُإالُ«أثرُإسائيل»(ُبلفظ:6/770ُوتبعهامُابنُرجبُيفُجمموعُرسائلهُ)

رويتهُمنُجزءُ:ُ»(ُقال38)صحُُ«عنُاهلُسبحانهُمنُالخبارُيمشكاةُالنوارُفيامُرو»ُابنُعربىُيف

 «.الّربعى

(623ُ ُاملحبيُ)صَ أصل له( ُاملصنفُكذلكُيفُروضة ُذكره ُوقد ُ)ص197، ُوالدواء ُوالداء )126ُ)

ُ)ص ُاهلجرتي ُ)72وطريق ُالسالكي ُومدارج ،)6/116ُ ،766ُ ُبلفظ: ُإهلي»( ُطريقُ«أثر ُويف ،

(ُبلفظ:3/330ُ.ُوسبقهُشيخهُابنُتيميةُيفُجامعُاملسائلُ)«يفُبعضُاآلثار»(ُبلفظ:673ُاهلجرتيُ)

وتبعهمُكذلكُابنُرجبُيفُجامعُ .«حديثُإسائيل»(ُبلفظ:8/36ُ،ُويفُجمموعُالفتاوىُ)«يفُأثر»

يفُ»(ُبلفظ:7/762ُ.ُوسبقهمُابنُكثيُيفُتفسيهُ)«يفُبعضُاآلثار»(ُبلفظ:6/118ُالعلومُواحلكمُ)

 .«بعضُالكتبُاإلهلية

:ُماُقال:ُقالُرسولُاهلُُمرُبنُاخلطابُعُمنُحديثُ(617ُ-37ُ)ملاُيفُصحيحُمسلمُُ(622)

الوضوءُثمُيقول:ُأشهدُأنُالُإلهُإالُاهلُوأنُحممداُعبدُاهلُُ-أوُفيسبغُُ-منكمُمنُأحدُيتوضأُفيبلغُ

 .تحتُلهُأبوابُاجلنةُالثامنيةُيدخلُمنُأياُشاءإالُفُ،ورسوله

ُالرتمذيُيفُجامعهُُ(627) ُ(33)رواه حدثناُجعفرُبنُحممدُبنُعمرانُالثعلبيُالكويف،ُقال:ُحدثناُ،ُقال:

ُأيبُإدريسُاخلوالينُوأيبُ ُعن ُالدمشقي، ُيزيد ُبن ُربيعة ُعن ُبنُصالح، ُعنُمعاوية ُبنُحباب، زيد

ُقال ُقال: ُبنحوُحديثُمسلمُالسابق،ُغيُأنهُرسولُاهلُُعثامن،ُعنُعمرُبنُاخلطاب، ُفذكره ...

ُ.اللهمُاجعلنيُمنُالتوابي،ُواجعلنيُمنُاملتطهرينزاد:ُ
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ُحديثُعمرُقدُخولفُزيدُبنُحبابُيفُهذاُاحلديث،ُوروىُعبدُاهلُبنُصالحقالُالرتمذيُعقبه:ُ

وعنُُ.عنُعمرُبنُعامر،عنُعقبةُوغيه،ُعنُمعاويةُبنُصالح،ُعنُربيعةُبنُيزيد،ُعنُأيبُإدريس،ُ

ُ.عنُعمر،ُوهذاُحديثُيفُإسنادهُاضطرابُعنُجبيُبنُنفي،ربيعة،ُعنُأيبُعثامن،ُ

ُ ُاحلافظ: ُشيبةُقال ُأيب ُابنا ُوعثامن ُبكر ُأبو ُاتفق ُفقد ُحممد، ُبن ُجعفر ُشيخه ُمن االختَّلفُواخلطأ

)نتائجُالفكارُُبنُنفيُوغيهاُعلُروايتهُعنُزيدُبنُاحلبابُعلُالصوابُبإثباتُعقبةُبنُعامر،ُوجبي

3/618).ُ

ُومسلمُوالربعةُ ُالقراءة ُالبخاريُيفُجزء ُروىُله ُصدوق، ُاحلافظ: ُبنُاحلبابُالعكلُقالُفيه زيد

ُ ُالرتمذيُوالنسائيُ(3/666)التقريب ُصدوقُروىُله ُالثعلبيُالكويف: ُبنُحممد ُوقالُيفُجعفر )التقريبُ.

3/373).ُ

ُوهلذهُالزيادةُشواهدُالُتصح:

عُالعنبيُقال:ُناُالعمش،ُعنُساملُبنُأيبُاجلعد،ُعنُثوبان،ُرَُّوُ مسورُبنُمُ رويُمنُطريقُُماُِنها:

ُ.(3/379)الطباينُيفُالوسطُمرفوعاُبهُُُموىلُرسولُاهل

)املراسيلُالبنُأيبُحاتمُقالُأمحدُبنُحنبل:ُساملُبنُأيبُاجلعدُملُيسمعُمنُثوبان،ُبينهامُمعدانُبنُأيبُطلحةُ

3/70).ُ

ُلطباينُعقبُروايته:ُملُيروُهذاُاحلديثُعنُالعمشُإالُمسورُبنُمورع.قالُا

،3/382ُ)عبدُالرزاقُيفُمصنفهُقلت:ُوقدُرواهُأصحابُالعمشُعنُساملُبنُأيبُاجلعدُعنُعلُموقوفاُعليهُ

ُ.،ُوغيها(3/616والضبيُيفُالدعاءُ

ُ.(3/89ُحاتمُ)املراسيلُالبنُأيبقالُأبوُزرعة:ُساملُبنُأيبُاجلعدُعنُعلُمرسلُ

وللموقوفُطريقُآخر:ُرواهُالطباينُمنُطريقُعمروُبنُثابتُعنُأيبُإسحاقُعنُاحلارثُعنُعلُ

ُ.(3/13،ُوابنُالسنيُيفُعملُاليوم3/373ُ)الدعاءُلهُموقوفاُعليهُ

ُ.(3/672)ُتذيبُالكاملُوفيهُاحلارثُبنُعبدُاهلُالعورُاهلمداينُقالُفيهُالشعبي:ُكانُكذاباُ

اُرويُمنُطريقُعبدُالرحيمُبنُزيدُالعميُعنُأبيهُعنُمعاويةُبنُقرةُحدثنيُابنُعمرُوأنسُمُوِنها:

ُُأنُرسولُاهلُ ُالزيادة ُويفُآخره ُفذكره ُمرة... ُمرة ُتوضأ ُالصغرى ُيف ُمعجمه3/33ُ)البيهقي ُيف ُعساكر ُوابن ،

6/318).ُ

 .(3/137ريبُ)التقفيهُعبدُالرحيمُبنُزيدُالعمي،ُقالُاحلافظ:ُمرتوك،ُكذبهُابنُمعيُ
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ُيفُُ(628) ُاجلمهور ُواستحبها ُاملسجد، ُيف ُاجلامعة ُوجوب ُإىل ُتبعهام ُومن ُتيمية ُوابن ُحزم ُابن ذهب

/3ُ)جممعُالهنرُُ(،6/689(،ُالفتاوىُالكبىُ)7/388املسجد،ُوملُيمنعوهاُيفُغيه.ُانظر:ُاملحلُ)

397)ُ ُواإلكليل ُالتاج ،(6/103)ُ ُاجلليل ُمواهب ،(6/103ُ ،102)ُ ُا، ُاملجموعُ(3/312)لم ،

(7/307.) 

(620ُ ُيفُحديثُالنبيُ( ُجاء ُُملا ُقال: ُافتتحُالصَّلة ُإذا سبحانكُاللهمُوبحمدكُوتباركُاسمكُأنه

ُ.وتعاىلُجدكُوالُإلهُغيك

قلت:ُرويُمرفوعاُمنُطرقُالُتلوُمنُمقال،ُإالُأهناُتنهضُبه،ُالسيامُوقدُصحُموقوفاُعلُعمرُبنُُ

  .(100)اخلطابُكامُيفُصحيحُمسلمُ

قالُاهلُتعاىل:ُيقول:ُُقالُسمعتُرسولُاهلُُُ(ُمنُحديثُأيبُهريرة103مسلمُ)كامُعندُُ(679)

،ُ﴾احلمدُهلُربُالعاملي﴿قسمتُالصَّلةُبينيُوبيُعبديُنصفي،ُولعبديُماُسأل،ُفإذاُقالُالعبد:ُ

ُقال:ُ،ُقالُاهلُتعاىل:ُأثنىُعلُع﴾الرمحنُالرحيم﴿قالُاهلُتعاىل:ُمحدينُعبدي،ُوإذاُقال:ُ بدي،ُوإذا

ُقال:ُُ-وقالُمرةُفوضُإَلُعبديُُ-،ُقال:ُجمدينُعبديُ﴾مالكُيومُالدين﴿ إياكُنعبدُوإياكُ﴿فإذا

ُنستعي ،﴾ُ ُقال: ُفإذا ُسأل، ُولعبديُما ُبينيُوبيُعبدي، ُهذا ُالِصاُِاملستقيمُصاُِ﴿قال: اهدنا

 .عبديُماُسألقال:ُهذاُلعبديُولُ﴾،الذينُأنعمتُعليهمُغيُاملغضوبُعليهمُوالُالضالي

 .(ُمنُحديثُأيبُهريرة797ُمسلمُ)ُ(673)

(،ُأماُاختَّلفُاالسمُالذيُذكرهُاملصنفُعنُاالسمُاملطبوع376ُُ-3/03انظرُمدارجُالسالكيُ)ُ(676)

 (.62)صبهُالكتابُفانظرُاملقدمةُ

 (.62)صعنُهذاُالكتابُانظرُاملقدمةُُ(671)

ُع (677) ُحديثُعائشة ُيف ُوسلم،كام ُعليه ُاهل ُصل ُالنبي ُماُُن ُعلُيشء، ُاليهود ُحسدتكم ُما قال:

ُ(.832)ابنُماجهُُحسدتكمُعلُالسَّلمُوالتأمي

قالت:ُبيناُأناُعندُالنبيُصلُاهلُعليهُوسلم،ُإذُاستأذنُرجلُمنُاليهود،ُوكامُيفُحديثُعائشةُاآلخر،ُ

سدوناُعلُيومُإهنمُالُيسدوناُعلُيشءُكامُي...ُاحلديث.ُوفيهُقالُالنبي:ُفأذنُله،ُفقال:ُالسامُعليك

ُعنها،ُوعلُقولناُخلفُ ُاهلُهلاُوضلوا ُعنها،ُوعلُالقبلةُالتيُهدانا ُاهلُهلاُوضلوا اجلمعةُالتيُهدانا

 (.73/783)أمحدُُاإلمام:ُآمي

عنُعمروُبنُمرة،ُعنُأيبُمحزةُرجلُمنُالنصار،ُعنُرجلُمنُرويُهذاُالذكرُمنُطريقُشعبةُُ(673)

ُأنهُصلُمعُ ُعنُحذيفة، ُفلامُدخلُيفُالصَّلةُرسولُاهلُبنيُعبس، ُوفيه:ُمنُالليل، ُفذكره، ...
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ُ ُلريبُاحلمد ُلريبُاحلمد ُوكانُيقول: ُله ُوالسياق ُمسنده ُيف 18/106ُ)أمحد ُمسنده ُوالطيالسُيف ،3/116ُ ُداود ُوأبو ،877ُ،

ُ.،ُوغيهم(3/660والرتمذيُيفُالشامئلُ

السُأنُشعبةُيرىُأنهُصلةُبنُزفر،ُوهوُوفيهُجمهولُوهوُالرجلُالعبس،ُغيُأنهُجاءُيفُروايةُالطيُ

ُ–كامُقالُالرتمذيُعقبُروايتهُُ–،ُوأبوُمحزةُ(3/678)التقريبُُعبس،ُقالُفيهُاحلافظ:ُثقةُروىُلهُاجلامعة

ُ(.3/681اسمهُطلحةُبنُيزيد،ُقالُفيهُاحلافظ:ُوثقهُالنسائيُروىُلهُالبخاريُوالربعةُ)التقريبُ

بُفأسقطُالرجلُالعبسُوذكرُحملُالشاهدُبلفظُآخر،ُفرواهُعنُقلت:ُوخالفُشعبةُالعَّلءُبنُاملسي

عمروُبنُمرة،ُعنُطلحةُبنُيزيدُالنصاري،ُعنُحذيفة...ُفذكره،ُوفيهُبدالُمنُحملُالشاهد:ُسمعُ

ُلكُاحلمدُ ُربنا ُاهلُملنُمحده ُله ُوالسياق ُمسنده ُيف 18/792ُ)أمحد ُمستدركه ُيف ُواحلاكم ُالكبى3/722ُ، ُوالنسائيُيف ،3186ُ،

ُ.وغيهم(

  قالُالنسائيُعقبُروايته:ُملُيسمعهُطلحةُبنُيزيدُمنُحذيفة.

اءُ 786رواهُمسلمُ)ُ(672) ع  واُالد  ر 
ث  أ ك   .(ُمنُحديثُأيبُهريرة،ُوتامه:ُف 

ُُ،لسهلُبنُعبدُاهلُالتسرتيُ(ُمنسوًبا3/137)ُ«الفتاوىُالكبى»ابنُتيميةُيفُملُأقفُعليهُإالُعندُُ(677)

(ُوغيها،3/768ُ«ُ)مدارجُالسالكي»(،ُويف3/697ُ،193ُ)ُ«ريقُاهلجرتيط»وذكرهُابنُالقيمُيفُ

 دونُنسبة.

اللهمُاغفرَُل،ُوارمحني،ُوعافني،ُكانُيقولُبيُالسجدتي:ُُكامُيفُحديثُابنُعباسُأنُالنبيُ(678ُ)

ُ.غيهم(،ُو3/76ُ،730،ُوأمحد808ُ،ُوابنُماجه687ُ،ُوالرتمذي839ُ)أبوُداودُوالسياقُلهُُواهدين،ُوارزقني

ُمجيعهمُمنُطريقُكاملُأيبُالعَّلء،ُحدثنيُحبيبُبنُأيبُثابت،ُعنُسعيدُبنُجبي،ُعنُابنُعباسُبه.

وروىُبعضهمُهذاُاحلديثُعنُكاملُأيبُ...،ُوهكذاُرويُعنُعلُ،هذاُحديثُغريبقالُالرتمذي:ُ

ُ.(683)اجلامعُُالعَّلءُمرسَّل

ُقال ُفيه، ُاختلف ُالتميمي، ُالعَّلء ُأبو ُالعَّلء ُبن ُداودُُكامل ُأبو ُله ُروى ُيطئ، ُصدوق احلافظ:

ُ.(3/730)التقريبُوالرتمذيُوابنُماجهُ

وصححُاحلديثُاحلاكمُوقال:ُهذاُحديثُصحيحُاإلسنادُوملُيرجاه،ُوكاملُبنُالعَّلءُالتميميُمنُ

ُ ُحديثه ُيمع ُ(3/101)املستدرك ُحسن ُبإسناد ُوالرتمذيُوآخرون ُداود ُأبو ُرواه ُالنووي: ُوقال )خَّلصةُ.

ُ.(1/276)البدرُاملنيُ،ُوقالُابنُامللقن:ُهذاُاحلديثُصحيحُ(3/733ُالحكام

ُ.(683)اجلامعُُوبهُيقولُالشافعيُوأمحدُوإسحاق:ُيرونُهذاُجائزاُيفُاملكتوبةُوالتطوعقالُالرتمذي:ُ

قلت:ُأماُمرشوعيتهُيفُالصَّلةُمطلقاُدونُتصيصهُباجللسةُبيُالسجدتيُفلهاُشاهدُعندُمسلمُمنُ
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الصَّلة،ُثمُأمرهُأنُُلكُالشجعي،ُعنُأبيه،ُقال:ُكانُالرجلُإذاُأسلم،ُعلمهُالنبيُماحديثُأيبُ

 .(6207)صحيحهُُيدعوُّبؤالءُالكلامت:ُاللهمُاغفرَُل،ُوارمحني،ُواهدين،ُوعافنيُوارزقني

 تقدمُتريهُقريبا.(670ُ)

 (.373تقدمُتريهُ)ص(689ُ)

نرتاءىُ»بلفظ:ُُ(088ُمذيُيفُنوادرُالصولُ)،ُواحلكيمُالرت(7/327)رواهُابنُسعدُيفُالطبقاتُُ(683)

ورواهُالفاكهيُيفُأخبارُمكةُُُقوله؛ُملاُخطبُإليهُعروةُبنُالزبيُابنتهُيفُالطواف.ُمنُعنُابنُعمر«ُاهل

،ُوالذهبيُ(79/679)يفُتاريخُدمشقُُ،ُوابنُعساكرُ(3/190)(،ُوأبوُنعيمُيفُاحللية110ُ،179ُ)

 ُ«.اهلُنتخايلُ»لفظ:ُبُ(،1/612)يفُسيُأعَّلمُالنبَّلءُ

ُاملجمع(ُُ(686) ُُ–ملُأقفُعليه،ُوأشارُحمققُ)ِ. ُاهلُخيا إىلُماُرويُبمعناهُمرفوعا،ُمنُطريقُُ–جزاه

ُصالحُ ُأبو ُأخبين ُيقول: ُالسود، ُسَّلم ُأبا ُسمع ُأنه ُالحنف، ُبن ُشيبة ُحدثني ُمسلم، ُبن الوليد

ِثل الذي يصل وَ يتم َكوعه وَ »ل:ُقاُالشعري،ُأنُأباُعبدُاهلُالشعريُأخبهُأنُرسولُاهلُ

قالُأبوُصالح:ُقلتُليبُعبدُاهلُُ.«سجوده ِثل الائع َ يأكل إَ التمرة والتمرتني َ يغنيان عنه شيئا

؟ُفقال:ُحدثنيُبهُأمراءُالجنادُخالدُالشعري:ُمنُحدثكُّبذاُاحلديث؟ُأنتُسمعتهُمنُرسولُاهلُ

)الطباينُيفُمسندُالشامييُوالسياقُلهُ.ُبنُالعاصُأهنمُسمعوهُمنُالنبيُُبنُالوليدُورشحبيلُبنُحسنةُوعمرو

،ُوابنُماجهُخمتِصا6/362ُ،ُوالبيهقيُيفُالكبى3/116ُ،ُوابنُخزيمةُيفُصحيحه31/310ُ،ُوأبوُيعلُيفُمسنده7/333ُ،ُويفُالكبي6/762ُ

ُ.،ُوغيهم(733

،ُوقدُصحُبالسامعُيفُالسندُ(1/310املرتوكونُللدارقطنيُ)الضعفاءُوفيهُالوليدُبنُمسلمُيدلسُتدليسُالتسويةُُ

ُ.(3/620)التقريبُكله.ُوشيبةُبنُالحنفُالوزاعيُالشاميُأبوُالنضُقالُفيهُاحلافظ:ُمقبولُ

،ُوقالُالبوصييُبعدُ(6/363)جممعُالزوائدُقالُاهليثمي:ُرواهُالطباينُيفُالكبيُوأبوُيعلُوإسنادهُحسنُ

ُ.(6/307)إحتافُاخليةُل:ُوحسنُاحلافظُاملنذريُهذاُاإلسنادُأنُروىُحديثُأيبُيع

 قلت:ُولهُشواهد،ُكحديثُاملسءُيفُصَّلتهُوغيه.

 (311ُتقدمُتريهُ)ص(681ُ)

:ُأحبُالكَّلمُإىلُاهلُقال:ُقالُرسولُاهلُ(ُعنُسمرةُبنُجندب،6317ُكامُيفُصحيحُمسلمُ)ُ(687ُ)

 .اهل،ُواهلُأكب.ُالُيضكُبأينُبدأتُأربع:ُسبحانُاهل،ُواحلمدُهل،ُوالُإلهُإال

(683ُ ُالبخاريُ)( ُعند 2286ُكام ُومسلمُ)7321، )6207ُ ُعنُأيبُهريرة، ُاهلُ( ُقالُرسول :ُقال:

سبحانُاهلُوبحمده،ُسبحانُاهلُُ:كلمتانُخفيفتانُعلُاللسان،ُثقيلتانُيفُامليزان،ُحبيبتانُإىلُالرمحن
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 .العظيم

رواهُ مسعود،ُوأدرجهُبعضهمُيفُحديثُالتشهد،ُقالُالدارقطني:كذاُعلُالصوابُمنُقولُابنُ(682ُ)

ُعنُعبدُاهل. ُعنُعلقمة، ُعنُالقاسمُبنُخميمرة، ُعنهُاحلسنُبنُاحلر، حممدُبنُعجَّلن،ُُ:حدثُبه

ُواحلسيُبنُعلُاجلعفي،ُوزهيُبنُمعاوية،ُوعبدُالرمحنُبنُثابتُبنُثوبان.

ُ ُوا39/33]الطباينُيفُالكبيُُابنُعجَّلنفأما ،ُ ُوغيها[6/327لدارقطنيُيفُسننه ]ابنُحبانُيفُصحيحهُُوحسيُاجلعفي،ُ،

ُُفاتفقاُعلُلفظه.ُ[6/327،ُوالدارقطنيُيفُسننه39/33ُ،ُوالطباينُيفُالكبي3/607ُ

ُ ُيفُحديثُالنبيُصلُاهلُعليهُُزهيوأما ُعنُزهي، ُبعضُالرواة ُأدرجه ُكَّلما، فزادُعليهامُيفُآخره

،079ُ]أبوُداودُُضيتُهذا،ُأوُفعلتُهذا،ُفقدُقضيتُصَّلتك،ُإنُشئتُتقومُفقموسلم،ُوهوُقوله:ُإذاُق

ُ.،ُوغيهم[6/322والدارقطنيُيفُسننهُُ،39/33،ُوالطباينُيفُالكبي7/398ُوأمحدُ

ُ ُبنُسوارورواه ُُعنُزهيُشبابة ُالكبى ُيف 6/678ُ]البيهقي ُسننه ُوالدارقطنيُيف ُوغيها[6/323، ُففصلُبيُلفظُ، ،

عنُاحلسنُبنُاحلرُُابنُثوبانوكذلكُرواهُُوقالُفيه:ُعنُزهي،ُقالُابنُمسعودُهذاُالكَّلم.،ُالنبيُ

،ُويفُالكبي7/177ُ،ُوالطباينُيفُالوسط3/601ُ]ابنُحبانُيفُصحيحهُُمنُكَّلمُابنُمسعودُوبينهُوفصلُكَّلمُالنبيُ

 انتهىُكَّلمُالدارقطني.ُ(3/368)العللُلهُُ،ُوهوُالصواب،ُوغيهم[6/327،ُوالدارقطنيُيفُسننه39/33ُ

القولُبتاممُالصَّلةُعلُماُوردُيفُحديثُابنُمسعودُهوُقولُالحنافُواملالكية،ُفرأىُالحنافُ(687ُ)

ُ ُانظر: ُسنيته. ُاملالكية ُورأى ُوالواجب، ُالفرض ُبي ُتفرقتهم ُعل ُبناء ُفرضيته ُال اهلدايةُوجوبه

عيونُ(،3/321ُ)،ُبدائعُالصنائعُ(3/366)،ُتبييُاحلقائقُ(3/132)،ُرشحُفتحُالقديرُ(3/32)

ُ(.6/636)،ُالذخيةُ(3/328)ُرشحُاملوطأُ،ُاملنتقى(3/193)املجالسُ

،ُهوُقولُالشافعية،ُواملذهبُعندُاحلنابلة،ُولمحدُروايتانُعلُالقوليُ والقولُبعدمُتامُالصَّلةُبعد 

(،1/726ُ)املجموعُُ(،6/617)البيانُ(،6/313ُ)احلاويُالكبيُ(،3/396ُ)المُالسابقي.ُانظر:ُ

 (.6/637ُ،662)املغنيُ

)أبوُدخلُاجلنةُُ«الُإلهُإالُاهل»:ُمنُكانُآخرُكَّلمهُكامُيفُحديثُمعاذُبنُجبل،ُقال:ُقالُرسولُ(688ُ)

ُ.،ُوغيهم(69/336،ُوالطباينُيفُالكبي12/121ُ،12/771ُ،ُوأمحد1332ُداودُ

ُنُمعاذُبه.مجيعهمُمنُطريقُصالحُبنُأيبُعريب،ُعنُكثيُبنُمرة،ُعُ

ُ ُابنُالقطان: ُغيُعبدُصالحُبنُأيبُعريبُقالُفيه ُوالُيعرفُروىُعنه ُالُتعرفُحاله، صالحُهذا

بل،ُروىُعنهُحيوةُبنُرشيح،ُوالليث،ُوابنُهليعة،ُ،ُوتعقبهُالذهبيُفقال:ُ(7/692)الوهمُواإليامُُاحلميد

ُ.(2/737).ُوذكرهُابنُحبانُيفُالثقاتُ(6/608)ميزانُاالعتدالُُوغيهم



 
511 

 الكالم على مسألة السماع

 

 .ُ(3/388)ولهُشواهد،ُانظرهاُيفُالبدرُاملنيُالبنُامللقنُ

 (.316)صملاُيفُحديثُمسلمُاملتقدمُتريهُُ(680)

هانئُمحيدُبنُهانئ،ُعنُعمروُبنُمالكُاجلنبي،ُحدثناُأنهُسمعُفضالةُُأيبرويُمنُطريقُُصحيح،ُ(609)

،ُوالنسائي1777ُ،ُوالرتمذي3783ُوأبوُداودُ،10/121ُ)أمحدُوالسياقُلهُ...ُفذكرهُيقولُبنُعبيدُصاحبُرسولُاهلُ

وغيهم.3/396ُُ،ُوابنُالسنيُيفُعملُاليومُوالليلة3/137ُ،3/793ُ،ُواحلاكم3/609ُ،ُوابنُحبان3/133ُ،ُوابنُخزيمةُيفُصحيحه3687ُ

عوُبعدُبامُشاء،ُأوُنحوه،ُوملُأقفُعلُمجيعهمُبلفظ:ُإذاُصلُأحدكم،ُإالُابنُالسنىُفبلفظُاملصنف:ُإذاُدعاُأحدكم.ُومجيعهمُيفُآخرهُبلفظ:ُثمُيد

ُ.لفظُاملصنف(

قالُالرتمذيُعقبه:ُهذاُحديثُحسنُصحيح.ُوقالُاحلاكم:ُهذاُحديثُصحيحُعلُرشُِمسلم،ُوملُُ

ُيرجاه.ُويفُاملوضعُاآلخرُقال:ُعلُرشُِالشيخي.ُوسكتُعنهامُالذهبي.

روىُلهُيفُالدبُاملفردُوالربعة،ُُوعمروُبنُمالكُاجلنبيُليسُمنُرواةُالصحيحي،ُغيُأنُالبخاري

 .(1/369)تاريهُروايةُالدوريُوقالُفيهُييىُبنُمعي:ُثقةُ

(ُعنُعبدُاهلُبنُمسعودُمرفوعاُيفُصفةُالتشهد،796ُ(ُومسلمُ)813ُ،2619ملاُعندُالبخاريُ)ُ(603)

 ويفُآخره:ُثمُيتخيُمنُالدعاءُأعجبهُإليه؛ُفيدعو.

قال:ُإذاُسمعتمُُأيبُسعيدُاخلدريُأنُرسولُاهلُ(ُعن181ُ)ُ(ُومسلم233ملاُعندُالبخاريُ)(606ُ)

 .النداءُفقولواُمثلُماُيقولُاملؤذن

منُقالُحيُيسمعُاملؤذنُأشهدُ(ُمنُحديثُسعدُبنُأيبُوقاصُمرفوعاُبلفظ:182ُرواهُمسلمُ)ُ(601)

رسوال،ُرضيتُباهلُرباُوبمحمدُأنُالُإلهُإالُاهلُوحدهُالُرشيكُله،ُوأنُحممداُعبدهُورسوله،ُ

ُ(ُوغيهُبلفظُاملصنف.763)ُ.ُوابنُماجهغفرُلهُذنبهُوباإلسَّلمُدينا،

وزاداُفيه:ُحيُيسمعُُ(3/373)ُوالطحاويُيفُمعاينُاآلثارُ(3/669)ُورواهُابنُخزيمةُيفُصحيحهُفائدة:ُ

 املؤذنُيتشهد.ُ

قالُحيُُمنُقال:ُُأنُرسولُاهلُُبنُعبدُاهلُجابرعنُُ(237ُ،7730ملاُيفُصحيحُالبخاريُ)(607ُ)

ُ ُالوسيلة ُآتُحممدا ُالقائمة، ُوالصَّلة ُالتامة، ُالدعوة ُاللهمُربُهذه ُالنداء: ُوابعثهُُيسمع والفضيلة،

 .حلتُلهُشفاعتيُيومُالقيامةُ؛مقاماُحمموداُالذيُوعدته

ُيفُ(603) ُُعبدُاهلُبنُعمروُأنهُسمعُالنبيُُعنُ(187صحيحُمسلمُ)ُملا ُسمعتمُاملؤذن،ُُُيقول: إذا

 .ّباُعرشاُفإنهُمنُصلُعلُصَّلةُصلُاهلُعليهُُ؛ثمُصلواُعلُ،ماُيقولُفقولواُمثل

(602ُ ُحيثُيقول:ُ( ُاملعاد، ُالصمنفُيفُزاد ُفيذكره ُاملؤذن ُيفُإجابة ُاخلامسة ُالسنة ُالدليلُعلُهذه أما
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قلُ»ُ:اخلامس:ُأنُيدعوُلنفسهُبعدُذلك،ُويسألُاهلُمنُفضله،ُفإنهُيستجابُلهُكامُيفُالسننُعنهُ

منُقالُحيُيناديُ:ُ»وذكرُاإلمامُأمحدُعنهُ.ُ«فإذاُانتهيتُفسلُتعطهُ-ُيعنيُاملؤذنيُ-ُقولونكامُي

ُرض ُوارضُعنه ُصلُعلُحممد ُالنافعة، ُوالصَّلة ُالتامة، ُالدعوة ُاللهمُربُهذه الُسخطُُااملنادي:

املغرب:ُُأنُأقولُعندُأذانُعلمنيُرسولُاهلُ:ُ»وقالتُأمُسلمةُ.ُ«استجابُاهلُلهُدعوتهُ؛بعده

وذكرُاحلاكمُيفُُذكرهُالرتمذي.«ُاللهمُإنُهذاُإقبالُليلك،ُوإدبارُهنارك،ُوأصواتُدعاتكُفاغفرَُل

ُ ُقال: ُالذان ُسمع ُإذا ُكان ُأنه ُيرفعه ُأمامة ُمنُحديثُأيب ُالتامةُ»املستدرك ُالدعوة ُربُهذه اللهم

ُوأحين ُعليها ُتوفني ُالتقوى، ُوكلمة ُاحلق ُدعوة ُهلا، ُواملستجاب ُمنُاملستجابة، ُواجعلني ُعليها، ي

أنهُُكرُعنهُوذُ ُوذكرهُالبيهقيُمنُحديثُابنُعمرُموقوفاُعليه.ُ،«صاحليُأهلهاُعمَّلُيومُالقيامة

ُ ُاإلقامة: ُكلمة ُعند ُيقول ُاهلُوأدامها»كان ُ«أقامها .ُ ُعنه ُالسنن ُ»ويف ُبيُالذانُ: ُيرد ُال الدعاء

وفيهاُُحديثُصحيح.«ُُالعافيةُيفُالدنياُواآلخرةقالوا:ُفامُنقولُياُرسولُاهل؟ُقال:ُسلواُاهل.ُواإلقامة

ساعتانُيفتحُاهلُفيهامُأبوابُالسامء،ُوقلامُتردُعلُداعُدعوته:ُعندُحضورُالنداء،ُوالصفُيفُ»:ُعنه

 .(130-6/138)زادُاملعادُُ«سبيلُاهل

،ُ(3/736ُُ)،ُوالزركيشُيفُالبهانُيفُعلومُالقرآنُ(3/687)عزاهُالغزاَلُيفُإحياءُعلومُالدينُُ(607)

ُ ُالنظر ُمصاعد ُيف ُ(3/177)والبقاعي ُالكشكول ُيف ُالعامل ُوالبهاء ُحممدُُ(6/303ُُ)، ُبن جلعفر

 ،ُوتامهُعندهم:ُولكنُالُيبِصون.الصادق

ريضُاهلُعنه،ُقالُصليتُمعُالنبي...ُفذكره،ُوفيه:ُثمُركعُُحذيفةعنُُ(776)ُمسلمُيفُصحيحملاُُ(608)

 فجعلُيقول:ُسبحانُريبُالعظيم.

إذاُرفعُُكانُرسولُاهلُ»(ُعنُأيبُسعيدُاخلدري،ُوابنُعباس:777ُ،778ُمسلمُ)ُيفُصحيحملاُُ(600)

ُ ُما ُوملء ُالسمواتُوالرض، ُلكُاحلمدُملء ُربنا ُمنُالركوعُقال: ُأهلُُرأسه ُبعد، شئتُمنُيشء

عت،ُوالُأعطيت،ُوالُمعطيُملاُمنُالثناءُواملجد،ُأحقُماُقالُالعبد،ُوكلناُلكُعبد،ُاللهمُالُمانعُملاُ

 ُواللفظُليبُسعيد.«.ُينفعُذاُاجلدُمنكُاجلد

 (.372تقدمُتريهُ)صُ(199)

قال:ُحببُإَلُالنساءُوالطيب،ُوجعلتُقرةُعينيُيفُُرويُمنُحديثُأنسُأنُالنبيُُحسن،(193ُ)

ُالصَّلة.

ُفرواهُعنُأنس:ُإسحاقُبنُعبدُاهلُبنُأيبُطلحة،ُوثابتُالبناين،ُوعلُبنُزيد.ُ

،ُفرويُمنُطريقُييىُبنُعثامنُاحلريب،ُقال:ُناُاهلقلُبنُعبدُاهلُبنُأيبُطلحةُأماُحديثُإسحاقُبن

،1/10ُ،ُوالصغي2/37ُ)الطباينُيفُالوسطُوالسياقُلهُبهُُبنُعبدُاهلُبنُأيبُطلحة زياد،ُعنُالوزاعي،ُعنُإسحاق
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،ُوالضياءُيفُالحاديث29/731ُرُيفُتاريخُدمشقُ،ُوابنُعساك37/171ُ،32/670،ُواخلطيبُيفُتاريخُبغداد7/769ُوالعقيلُيفُالضعفاءُ

ُ(7/127املختارةُ

ُ.(0/361)اجلرحُوالتعديلُاهلقلُبنُزيادُقالُفيهُابنُمعي:ُماُكانُهاهناُأحدُأثبتُيفُالوزاعيُمنُهقلُ

ُعنُهقلُالُيتابعُعلُحديثهُ(بغدادي)ييىُبنُعثامنُاحلريبُوييىُبنُعثامنُاحلريبُقالُفيهُالعقيل:ُ

ُ.(7/769عفاءُالكبيُ)الض

ُ.(2/37)الوسطُقالُالطباين:ُتفردُبهُييىُبنُعثامنُاحلريبُ

ُاملقديسُمنُطريقُموسىُبنُسهل ُالضياء ُرواه ُالبيويت، ُبنُهشام ُتابعُييىُعمرو ُوقد ناُ ،قلت:

ُ،منُالليلُُصلتُامرأةُخلفُالنبيبه،ُبلفظ:ُُحدثنيُاهلقلُبنُزيادُ،عمروُبنُهاشمُيعنيُالبيويت

إنكُلستُُ:قالُ.فقالتُإينُأجدُنشاطاُ.اضطجعيُإنُشئتُ:امُصلُحسُّباُصلُركعتيُفقالُهلافل

ُ.(7/122)الحاديثُاملختارةُُإينُجعلُقرةُعينيُيفُالصَّلةُ؛كمثل

ُ.(3/768)التقريبُعمروُبنُهاشمُالبيويتُقالُفيهُاحلافظ:ُصدوقُيطئ،ُروىُلهُابنُماجهُ

1079ُ)النسائيُُجعفرُبنُسليامنُالضبعي عنهُفرواهُوأماُحديثُثابتُالبناينُ ُيفُمسنده ُوالبزار ُوجزء31/602ُ، ،

ُ ُوغيهم(3/81مؤمل ُبنُأيبُخبزة، ُوسَّلم ،ُُ ُالكامل ُيف ُعدي ُاملنذر(7/131)ابن ُأبو ُوسَّلم ،ُُ ُوأمحد1010ُ)النسائي ،

)زياداتُعبدُُعطيةُ،ُويوسفُبنُهم(،ُوغي2/300ُ،617،ُوأبوُيعلُيفُمسنده3/673ُ،ُوأخر،ُوالطباينُيفُالوسط30/193ُ،197ُ

ُُ.(73اهلُعلُالزهدُكامُيفُاإليضاحُاملرشدُص

ُ ُالدارقطني: ُسليامنُقال ُبن ُوجعفر ُالصهباء، ُأيب ُبن ُوسَّلم ُاملنذر، ُأبو ُسليامن ُبن ُسَّلم حدثُبه

وكذلكُرواهُحممدُبنُ،ُوخالفهمُمحادُبنُزيد،ُفرواهُعنُثابتُمرسَّل،ُالضبعي،ُعنُثابتُعنُأنس

ُ.(36/79)العللُلهُُواملرسلُأشبهُبالصواب،ُنُثابتُالبِصيُمرسَّلعثامن،ُع

وأماُمنُحديثُعلُبنُزيد،ُعنُأنسُفَّلُأعرفهُإالُمنُفرواهُابنُعديُوقال:ُُوأماُحديثُعلُبنُزيد

ُ.(7/131)الكاملُروايةُسَّلمُبنُأيبُخبزة

 .(1/637)التلخيصُاحلبيُقالُابنُحجر:ُرواهُالنسائي،ُوإسنادهُحسنُ

ُسن، واهلل أعلم.حُ(196)

ُ:هوُحديثُيروىُعنُساملُبنُأيبُاجلعد،ُواختلفُعنهقالُالدارقطني:ُ

فقيل:ُعنُالثوري،ُعنُعثامنُبنُاملغية،ُعنُساملُبنُأيبُاجلعد،ُعنُابنُاحلنفية،ُعنُعل،ُقالهُأبوُُ-ُ

ُ.[39/776]اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُخالدُعبدُالعزيزُبنُأبان،ُعنُالثوري

عنُعثامنُبنُاملغية،ُعنُساملُبنُأيبُاجلعد،ُعنُعبدُاهلُبنُحممدُبنُاحلنفية،ُعنُُوقالُإسائيل،ُ-
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ُ.[39/771،ُواخلطيبُيفُتاريخُبغداد7082ُ،ُوأبوُداود68/663ُ]أمحدُُ،ُملُيذكرُعلياصهرُهلم،ُعنُالنبيُ

ُُورواهُعمروُبنُمرةُ- ُداود ُوابنُأيبُشيبةُيفُمصنفه7083ُ]أبو ُوالطباينُيفُال6/736، ُوغيهم[2/672كبيُ، ،ُوأبوُمحزةُ،

،ُعنُساملُبنُأيبُاجلعد،ُعنُرجلُمنُخزاعة،ُعنُ[39/771]اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُالثامَلُثابتُبنُأيبُصفية

ُملُيذكرُعلياُوالُابنُاحلنفية.،ُالنبيُ

ُ.[39/771]اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُوقيل:ُعنُأيبُمحزة،ُعنُسامل،ُعنُابنُاحلنفية،ُعنُبَّللُ-

اآلحادُ]ُوقالُحممدُبنُربيعة:ُعنُأيبُمحزة،ُعنُسامل،ُعنُعبدُاهلُبنُحممدُالسلمي،ُعنُالنبيُُ-

ُ.،ُوجعلهُعنُعبدُاهلُبنُأسلمُعنُرجلُمنُأسلمُأنهُسمعُالنبي(7/130واملثاينُ

 وقول عمرو بن ِرة أصح.

ل:ُحدثناُأبوُخالدُالقريش،ُحدثناُإسامعيلُبنُحممدُالصفار،ُقال:ُحدثناُحممدُبنُعبيدُاهلُاملنادي،ُقا

حدثناُسفيانُالثوري،ُعنُعثامنُبنُاملغية،ُعنُساملُبنُأيبُاجلعد،ُعنُابنُاحلنفية،ُعنُعل،ُقال:ُقالُ

ُ:ُقمُياُبَّللُفأرحناُبالصَّلة.رسولُاهلُ

ُملُيسندهُعنُعلُغيُأيبُخالدُالقريش.

،ُعنُسفيان،ُعنُعثامنُبنُاملغية،ُعنُحدثناُابنُمبرش،ُقال:ُحدثناُأمحدُبنُسنان،ُحدثناُعبدُالرمحن

ُ،ُقال:ُأرحناُياُبَّلل.ساملُبنُأيبُاجلعد،ُعنُحممدُبنُاحلنفية،ُأنُالنبيُ

حدثناُابنُمبرش،ُقال:ُحدثناُأمحدُبنُسنان،ُقال:ُحدثناُعبدُالرمحنُبنُمهدي،عنُإسائيل،ُعنُعثامنُ

احلنفية،ُقال:ُدخلتُمعُأيبُعلُصهرُلناُمنُبنُاملغية،ُعنُساملُبنُأيبُاجلعد،ُعنُعبدُاهلُبنُحممدُبنُ

النصار،ُفحضتُالصَّلة،ُفقال:ُياُجارية،ُائتنيُبوضوءُلعلُأصلُفأسرتيحُفكأنهُرآناُأنكرناُذلك،ُ

ُ،ُيقول:ُقمُياُبَّللُفأرحناُّبا.فقال:ُسمعتُرسولُاهلُ

ُأمحدُبنُعبيد،ُحدثنا ُقال:ُحدثنا ُالقايضُعبدُاهلُبنُأمحدُبنُربيعة، ُقال:ُُحدثنا احلسيُبنُعلوان،

،ُحدثناُأبوُمحزةُالثامَل،ُعنُساملُبنُأيبُاجلعد،ُعنُحممدُبنُعلُبنُاحلنفية،ُعنُبَّلل،ُأنُرسولُاهلُ

 انتهىُكَّلمُالدارقطني.ُ(366ُ-7/369)العللُلهُُقالُله:ُأرحناُّباُياُبَّلل،ُيعني:ُالصَّلة

ُالبنةُأيبُُمقتب ًساُحديثُالنبيُ(191ُ) طبةُعل 
 (.337)صجهل،ُسبقتُاإلشارةُإليهُيفُخ 

 (.6/397انظرُالرسالةُالقشييةُ)ُ(197)

ُانظرُ(193ُ) ُالوجهُأخذهاُمنُشيخه، أجابُاملصنفُعلُهذهُالشبهةُمنُأحدُعرشُوجًها،ُبعضُهذه

 (.3/632االستقامةُ)

ُ،اقال:ُمرُابنُمسعودُبلهوُمّسعًُرواهُالطبيُمنُطريقُحممدُبنُمسلم،ُعنُإبراهيمُبنُميّسة،ُ(192ُ)
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ُ.(37/362)تفسيهُُام:ُإنُأصبحُابنُمسعودُلكريفقالُرسولُاهلُ

ُورواهُابنُأيبُحاتمُمنُطريقيُعنُحممدُبنُمسلم:

عنُحممدُبنُمسلم،ُأخبينُإبراهيمُبنُميّسة،ُأنُابنُمسعودُمرُمنُطريقُأيبُاحلسيُالعكلُُاَلول

ُ.(8/6718)تفسيهُُسىُكريام:ُلقدُأصبحُابنُأمُعبدُأوُأمفقالُرسولُاهلُُ،بلهوُفلمُيقف

عبدُاهل،ُأنبأُحممدُبنُمسلم،ُأخبينُإبراهيمُبنُميّسة،ُقال:ُبلغنيُأنُابنُمسعودُمرُمنُطريقُُوالثاين

:ُلقدُأصبحُابنُمسعودُأوُأمسىُكريام.ُثمُتَّلُإبراهيمُبنُميّسة:ُفقالُرسولُاهلُُ،بلهوُمعرضا

ُ.(8/6710)تفسيهُ﴾ُوإذاُمرواُباللغوُمرواُكراما﴿

ُومسلمُ ُالبخاريُتعليقا ُروىُله ُصدوقُيطئُمنُحفظه، ُاحلافظ: ُالطائفيُقالُفيه حممدُبنُمسلم

،ُغيُأنهُتابعي،ُفاحلديثُ(3/07)التقريبُوإبراهيمُبنُميّسةُالطائفيُثبتُحافظُُ(3/392)التقريبُوالربعةُ

 مرسل.

 (،ُيفُخبينُعنُاجلنيدُواملحرتقُالبِصي.27-22تقدمُتريهُ)صُ(197)

،ُوابنُالضيسُ(6/316)ووصلهُعبدُالرزاقُيفُالتفسيُُُ(.2/363علقهُالبخاريُبصيغةُاجلزمُ)(198ُ)

،ُ(69/692)(،ُوالطبيُيفُالتفسي69ُ،63ُوالفريايبُيفُفضائلُالقرآنُ)ُ(،397ُيفُفضائلُالقرآنُ)

 ُ(ُبمعناه،ُبألفاظُمتقاربة.19277شيبةُيفُاملصنفُ)ُوابنُأيبُ

 (.36تقدمُتريهُ)ص(190ُ)

 (.36تقدمُتريهُ)ص(139ُ)

 (.6/397انظرُالرسالةُالقشييةُ)ُ(133)

 ُ.ييىُبنُأيبُكثييأيتُتريهُتالًياُمنُقولُ(136ُ)

 (.3/616انظرُاالستقامةُ)ُ(131)

قال:ُُ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ  ﴿ُ:قولهُتأويلُييىُبنُأيبُكثيُيفُرويُمنُطريقُالوزاعيُعنُ(137ُ)

ُُأنُاحلورُالعيُيرفعنُبأصواتنومعنىُالسامعُمثلُماُوردُيفُاحلديثُُ،السامع ،6323ُ)الرتمذيُوالسياقُله

ُ.،ُوغيهم(38/773،ُوالطبيُيفُتفسيه7/18ُوابنُأيبُشيبةُيفُمصنفهُ

،ُوالطبيُيف3/388ُ)ابنُأيبُالدنياُيفُصفةُاجلنةُوكذاُرويُمنُطريقُعامرُبنُيسافُعنُييىُبنُأيبُكثيُبنحوهُُ

 .،ُوغيها(38/776تفسيهُ

ُمنُطريقُالطباين.ُ(6/322ُ،628)أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُُف هبذا السناد،ضعي(133ُ)
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قال:ُأناُحممدُبنُجعفر،ُعنُزيدُبنُُ،قال:ُناُسعيدُبنُأيبُمريمُ،حدثناُعامرةُبنُوثيمةقالُالطباين:ُُ

:ُملُيروُهذاُاحلديثُعنُزيدُبنُأسلمُإالُحممدُبنُجعفر،ُتفردُبهمرفوعاُبه.ُقال:ُأسلم،ُعنُابنُعمرُ

ُ.(6/313،ُوالصغي3/370ُ)الوسطُوالسياقُلهُابنُأيبُمريمُ

ُ.(3/617)التقريبُابنُأيبُمريمُقالُفيهُاحلافظ:ُثقةُثبتُفقيهُروىُلهُاجلامعةُ

]حديثُردُالسَّلمُُسمعهأنسانُسلهُبنُعبيدُقلتُإلاقالُزيدُبنُأسلمُثقة،ُغيُأنُاحلافظُقالُفيه:ُ

شعارُإويفُهذاُاجلوابُُ.أخرجهُالبيهقيُ،ينُفكلمنيُوكلمتهإاُفسألهُفقالُأمُ،بنُعمرامنُُباإلشارة[

ُاملرتبةُالوىلُُملُيسمعُهذاُبخصوصهُمنهُمعُأنهُمكثرُعنهُفيكونُقدُدلسهُبأنه ،ُوقالُ(3/69)طبقاتُاملدلسي،

بنُعمرُإالُاماُسمعُمنُُ:فقالُ،سئلُسفيانُبنُعيينةُعنُزيدُبنُأسلمالعَّلئي:ُقالُعلُبنُاملديني:ُ

ُ.(3/378)جامعُالتحصيلُُحديثي

ُقيل ُالبخاري: ُيف ُُ:وها ُالول ُخيَّلء ُثوبة ُجر ُمن ُإىل ُاهل ُينظر ُال ُحديث: ُوالثاينُ(7/373)البخاري ،

ُ.ُ(3372)البخاريُُ:ُإنُمنُالبيانُلسحراحديث

 :ُوأياُماُكانُالمرُفلمُيِصحُبالسامعُعنُابنُعمر.قلت

ُمنُطريقُأيبُالشيخ.ُ(6/636ُ،620)أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُُضعيف هبذا السناد، (132)

الوليدُبنُأيبُثور،ُحدثنيُسعدُالطائيُأبوُجماهد،ُعنُعبدُالرمحنُبنُسابط،ُرواهُأبوُالشيخ:ُمنُطريقُُ

ُقالُرسولُاهلُعنُابنُأيبُأوفُ ُقال: ُآالفُبكرُوثامنيةُ، ُأربعة ُيزوجُالرجلُمنُأهلُاجلنة :

أيام،ُفيقلنُبأصواتُحزينةُملُيسمعُاخلَّلئقُبمثلها:ُُآالفُأيم،ُومائةُحوراء،ُفيجتمعنُيفُكلُسبعة

نحنُاخلالداتُفَّلُنبيد،ُونحنُالناعامتُفَّلُنبأس،ُونحنُالراضياتُفَّلُنسخط،ُونحنُاملقيامتُفَّلُ

ُ.(7/387،ُوطبقاتُاملحدثيُبأصبهان1/3398ُ)العظمةُُنظعن،ُطوبىُملنُكانُلنا،ُوكناُله

ُلُحممدُبنُعبدُاهلُبنُنمي:ُكذابُفيهُالوليدُبنُعبدُاهلُبنُأيبُثور،ُقا ،ُوقالُأبوُ(31/773)تاريخُبغداد

 .(6/768)الضعفاءُلهُزرعة:ُمنكرُاحلديثُيمُجداُ

ُ.(6/673)أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُُضعيف هبذا السناد،(137ُ)

وسطُ،ُوالطباينُيفُال(3/667)،ُوالبيهقيُيفُالبعثُوالنشورُ(7/32)ورواهُالبخاريُيفُالتاريخُالكبيُُ

ُ،ُوغيهم.(2/631)

ُعنُعونُبنُاخلطاب،ُعنُابنُلنس،ُعنُمجيعهمُمنُطريقُ ُأنسُابنُأيبُفديك،ُعنُابنُأيبُذئب،

ُمرفوعاُبه.

،ُوابنُلنسُ(7/670)الثقاتُوفيهُعونُبنُاخلطابُبنُعبدُاهلُبنُرافعُملُأجدُفيهُإالُتوثيقُابنُحبانُ
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ُمبهم.

دثناُأبوُخيثمة،ُثناُإسامعيلُبنُعمر،ُ،ُقالُأبوُيعل:ُح:ُورويُأيضاُمنُغيُطريقُابنُأيبُفديكقلت

مرفوعاُبنحوهُُثناُابنُأيبُذئب،ُعنُفَّلنُبنُعبدُاهلُبنُرافع،ُعنُبعضُولدُأنسُبنُمالك،ُعنُأنس

ُ.(3/382،ُوابنُأيبُالدنياُيفُصفةُاجلنة38/277ُ)مسندهُكامُيفُاملطالبُالعاليةُ

ُومدارهُأيضاُعلُعونُهذاُوابنُأنس.

حدثناُشبابةُبنُسوار،ُعنُابنُأيبُذئب،ُعمنُسمعُقالُابنُأيبُشيبة:ُُ،كذلكُموقوفاُعلُأنسُوروي

ُ.(7/16)مصنفهُفذكرهُمنُقولُأنسُُأنساُيقول

 ُُوفيهُأيضاُراوُمبهم.

د،ُقمسلمةُبنُعل،ُعنُزيدُبنُوا،ُمنُطريقُ(6/673)أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُُضعيف هبذا السناد،(138ُ)

ُمرفوعاُبه.ُهريرةعنُرجلُ،ُعنُأيبُ

ُ ُقالُابنُحبان: ُبنُعلُاخلشني، ُليسُمنُفيهُمسلمة كانُمنُيقلبُالسانيدُويرويُعنُالثقاتُما

،ُقالُاحلافظ:ُمرتوكُروىُلهُ(1/11)املجروحيُلهُُفلامُفحشُذلكُمنهُبطلُاالحتجاجُبهُ،أحاديثهمُتوها

ُ.(3/313)التقريبُابنُماجهُ

بنُبشي،ُعنُعبدُاهلُُعتابأخبناُرواهُإسحاقُبنُراهويه،ُقال:ُُ:ُورويُموقوفاُعلُأيبُهريرة،قلت

هلُيفُاجلنةُمنُسامع؟ُقال:ُنعم،ُُ:بنُمسلمُبنُهرمزُاهلرمزي،ُعنُجماهد،ُقال:ُقيلُليبُهريرةُ

ُفتحكُبعضهاُ ُريا ُيبعثُهلا ُالياقوتُوالزبرجد ُوثمرها ُالفضة، ُمنُذهبُوأغصاهنا ُأصلها شجرة

ُ.(3/729)مسندهُُنُمنهبعضاُفامُسمعُيشءُقطُأحس

قالُفيهُاحلافظ:ُضعيف،ُروىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوأبوُُعبدُاهلُبنُمسلمُبنُهرمزُاهلرمزي

،ُوقالُيفُعتابُبنُبشيُاجلزريُموىلُبنيُأمية:ُ(3/161)التقريبُداودُيفُاملراسيلُوالرتمذيُوابنُماجهُ

 .(3/189)التقريبُنسائيُروىُلهُالبخاريُوأبوُداودُوالرتمذيُوالُ،صدوقُيطئ

ُ.(6/676)أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُُضعيف هبذا السناد،(130ُ)

ُ،ُوغيهم.(3/668)يفُالبعثُوالنشورُ،ُوالبيهقيُ(8/03)يفُالكبيُورواهُالطباينُ

ُمرفوعاُبه.ُخالدُبنُيزيدُبنُأيبُمالك،ُعنُأبيه،ُعنُخالدُبنُمعدانُ،ُعنُأيبُأمامةمجيعهمُمنُطريقُ

،ُقالُاحلافظ:ُضعيفُمعُكونهُكانُفقيهاُوقدُاتمهُابنُأيبُمالكُعبدُالرمحنُبنُنُيزيدُبنخالدُبفيهُ

قالُفيهُاحلافظ:ُصدوقُربامُوهمُروىُلهُأبوُداودُُيزيدُ،ُوأبوه(3/303)التقريبُمعيُروىُلهُابنُماجهُ

 .(3/291)التقريبُوالنسائيُوابنُماجهُ
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ُ.(6327)قال:ُحديثُغريبُالرتمذيُيفُجامعه،ُوضعيف هبذا السناد، (169ُ)

ُ،ُوغيهم.(7/19)،ُوابنُأيبُشيبةُيفُمصنفهُ(3/361)وابنُاملباركُيفُالزهدُُ(6/733)ورواهُأمحدُُ

ُمجيعهمُمنُطريقُعبدُالرمحنُبنُإسحاق،ُعنُالنعامنُبنُسعد،ُعنُعلُمرفوعاُبه.

ُضعيفُر ُاحلافظ: ُقال ُالكويف، ُشيبة ُأبو ُاحلارث، ُبن ُإسحاق ُبن ُالرمحن ُعبد ُداودُفيه ُأبو ُله وى

ُ.(3/112)التقريبُوالرتمذيُ

:ُورويُموقوفاُعلُعل،ُمنُطريقُعبدُالرمحنُبنُإسحاقُكذلك،ُرواهُعنهُعبدُالواحدُبنُزيادُقلت

ُ.(6/686)البزارُيفُمسندهُ

 .(6/739)العللُاملتناهيةُقالُابنُاجلوزي:ُهذاُحديثُالُيصحُ

ملُيروُهذاُاحلديثُعنُ،ُوقال:ُ(1/678)،ُوالوسطُ(61/127)الطباينُيفُالكبيُضعيف هبذا السناد، (163ُ)

ُ.هشامُبنُحسانُإالُسليامنُبنُأيبُكريمة،ُتفردُبهُعمروُبنُهاشم

،ُوقالُابنُعدي:ُيدثُ(7/318)اجلرحُوالتعديلُقالُفيهُأبوُحاتم:ُضعيفُاحلديثُُسليامنُبنُأيبُكريمة

 .ُ(6/318)الضعفاءُالكبيُدهُهذاُاحلديثُبمناكيُوالُيتابعُعلُكثيُمنُحديثه.ُثمُروىُلهُبإسنا

 .اليامنُمنُحديثُحذيفةُبنُُ،(6927(،ُومسلمُ)وأخر،3762ُ،3216ُرواهُالبخاريُ)ُ(166)

ييىُبنُمحزة،ُقال:ُحدثنيُزيدُبنُواقد،ُقال:ُحدثنيُخالدُبنُعبدُاهلُبنُحسي،ُرويُمنُطريقُُ(161)

ُأنُالنبيُ ُحدثنيُأبوُهريرة، ُمنُلبسُاحلُقال: ُومنُرشبُقال: ُيلبسهُيفُاآلخرة، ُمل ريرُيفُالدنيا

ُيفُ ُيرشبُّبا ُمل ُالدنيا ُيف ُوالفضة ُالذهب، ُآنية ُومنُرشبُيف ُاآلخرة، ُيف ُيرشّبا ُمل ُالدنيا ُيف اخلمر

ُوآنيةُأهلُاجلنةثمُقالُرسولُاهلُُ.اآلخرة ُلباسُأهلُاجلنة،ُورشابُأهلُاجلنة، )النسائيُيفُالكبىُُ:

ُ.،ُوغيهم(7/337،ُوالطباينُيفُمسندُالشاميي،ُواحلاكمُيفُمستدركه7/677ُيفُمعاينُاآلثارُُ،ُوالطحاوي2879والسياقُلهُ

ُُ ُصحيح ُإسناد ُالعراقي: ُوقال ُيرجاه. ُومل ُاإلسناد ُحديثُصحيح ُروايته: ُعقب ُاحلاكم )املغنيُقال

3/3067).ُ

وكذاُشطرهُُُ،(6991مسلمُ،3373ُ)البخاريُابنُعمرُمرفوعاُمنُحديثُ:ُوشطرهُالولُيفُالصحيحيُقلت

 .(6971مسلمُ،3816ُ،3811ُ،3871ُ)البخاريُالثاينُمنُحديثُأنسُبنُمالكُوغيهُمرفوعاُ

 تقدمُتريهُقريبا.(167ُ)
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ُتابعُ(163) ُمنسوبُإىلُبنىُقريظة، ُالقرظيُاملدين، ُعاملُُيحممدُبنُكعبُبنُسليمُأبوُمحزة ُثقة جليل،

املسجدُفسقطُعليه،ُُرتك،ُولدُسنةُأربعي،ُوكانُيقصُيفكانُأبوهُمنُملُينبتُيومُقريظةُفُبتأويلُالقرآن.

ُئة.اوعلُأصحابهُسقف،ُفامتُهوُومجاعةُمعهُحتتُاهلدمُسنةُعرشينُوم

(،ُالثقاتُالبن317ُالبنُسعدُ)صُ،القسمُاملتممُلتابعيُأهلُاملدينةُومنُبعدهمُ-انظر:ُالطبقاتُالكبى

ُ ُ(3/133)حبان ُالولياء ُحلية ،(1/636)ُ ُدمشق ُتاريخ ،ُ ُعساكر ُالكاملُ(33/319)ُالبن ُتذيب ،

 .(3/23)،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(62/179)للمزيُ

ُ.يفُاملطبوعُمنُتفسيُابنُأيبُحاتمُأقفُعليهملُُ(162)

منُوماُأشبههُبامُرواهُابنُأيبُحاتمُيفُتفسيهُكذلكُمنُطريقُعطاءُبنُيسارُعنُكعبُالحبارُقال:ُ

يقول:ُُفإنُاهلُ؛فقالُعطاء:ُياُأباُإسحاقُ.آلخرةُوإنُدخلُاجلنةاُماتُوهوُيرشبُاخلمرُملُيرشّباُيف

 (.8/6279)ُقالُكعب:ُإنهُينساهاُفَّلُيذكرهاُ![32]الفرقان:ُُ﴾چ ڇ ڇ ڇ﴿

 وماُأشبهُاسمُحممدُبنُكعبُبكعب!

(167)ُُ ُاهلُبنُاهل دير ُبنُعبد ُبنُاملنكدر ُتويفُُ-بالتصغي-حممد سنةُالقريشُالتيميُأبوُعبدُاهلُاملدين،

ُمنُُئة.اثَّلثيُوم ُوكان ُالصاحلون، ُإليه ُيتمع ُالصدق، ُمنُمعادن ُالعَّلم، ُأحد ُإماما، ُحافظا ُثقة كان

ُ.ساداتُالقراء،ُالُيتاملكُالبكاءُإذاُقرأُحديثُرسولُاهلُ

(،ُالثقاتُالبن388ُالبنُسعدُ)صُ،القسمُاملتممُلتابعيُأهلُاملدينةُومنُبعدهمُ-انظر:ُالطبقاتُالكبى

،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(62/391)،ُتذيبُالكاملُللمزيُ(1/372)،ُحليةُالولياءُ(3/139)حبانُ

(3/131). 

 يفُثناياُالتخريج(.27ُتقدمُتريهُمرفوعاُومقطوعاُ)ص(168ُ)

ُ.(6/693)أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُُضعيف، (160)

ُ،ُوغيهم.(1/767الكاملُ)يفُ،ُوابنُعديُ(3/666)يفُصفةُالنشورُ،ُوالبيهقيُ(7117)ورواهُابنُماجهُ

ُمرفوعاُبه.ُخالدُبنُيزيدُبنُأيبُمالك،ُعنُأبيه،ُعنُخالدُبنُمعدان،ُعنُأيبُأمامةمجيعهمُمنُطريقُ

ُقالُالبيهقيُعقبُروايته:ُتفردُبهُخالدُبنُيزيد.ُ

خالدُبنُيزيدُبنُعبدُالرمحنُبنُأيبُمالكُوثقهُالعجلُوأمحدُبنُُ،هذاُإسنادُفيهُمقالقالُالبوصيي:ُ

ُوضعفهُأمحدُوابنُمعيُوأبوُداودُوالنسائيُوابنُاجلارودُوالساجيُوالعقيلُوغيهمُ،صالحُاملعري

ُ.(7/622)مصباحُالزجاجةُ
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،ُوقالُفيهُاحلافظ:ُضعيفُمعُكونهُ(1/767)الكاملُوضعَّفُخالداُهذاُابنُعدي،ُوذكرُلهُهذاُاحلديثُ

 .(3/303ريبُ)التقكانُفقيها،ُوقدُاتمهُابنُمعي،ُروىُلهُابنُماجهُ

منُطريقُإبراهيمُبنُطهامن،ُعنُاحلجاج،ُعنُقتادة،ُعنُُ(6/692)أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُُضعيف،(119ُ)

ُبه.ُ(331)صُأنسُمرفوعاُبه.ُورواهُابنُطهامنُيفُمشيختهُ

ُالبخاريُيفُالدبُاملفردُ ُروىُله ُوالتدليس، ُصدوقُكثيُاخلطأ ُاحلافظ: ُفيه ُقال حجاجُبنُأرطاة

ُبالتدليسُ(3/336)التقريبُُومسلمُوالربعة ُمشهور ُقتادة ُوكذا ُوملُيِصحُبالسامع، ُاملرتبةُ، )طبقاتُاملدلسي،

ُ.(3/71الثالثةُ

عطىُاملؤمنُيفُاجلنةُقوةُكذاُيُ :ُورويُمنُطريقُعمرانُالقطانُعنُقتادة،ُعنُأنسُمرفوعاُبلفظ:ُقلت

،ُوالطيالسُيف6312ُ)الرتمذيُوالسياقُلهُُئةوكذاُمنُاجلامع،ُقيل:ُياُرسولُاهلُأوُيطيقُذلك؟ُقال:ُيعطىُقوةُما

ُ.،ُوغيهم(1/76،ُوالطباينُيفُالوسط32/731ُ،ُوابنُحبانُيفُصحيحه1/193ُمسندهُ

ُ ُالرتمذيُعقبُروايته: ُحديثُصحيحُغريبقال ُعنُأنسُإالُمنُُ،هذا ُمنُحديثُقتادة الُنعرفه

ُ.حديثُعمرانُالقطان

ُالبخاريُتعليقاُعمرانُبنُداورُالقطانُقالُفيهُاحلافظ:ُصد وقُيم،ُورميُبرأيُاخلوارج،ُروىُله

ُ(.ُوقتادةُملُيِصحُفيهُبالسامع.3/760والربعةُ)التقريبُ

ُالعقيلُمنُطريقُقلت ُورواه ُعنُأنسُ: ُعنُقتادة، ُسعيد، ُحدثنا مرفوعاُعمرُبنُسعيدُالبحُقال:

ُيطيقبلفظ ُرسولُاهل، ُيا ُفقيل: ُقال: ُسبعيُزوجة. ُالعبدُيفُاجلنة ُيزوج ُمائة: ُيعطىُقوة ُقال: ُهن؟

ُ.(1/322)الضعفاءُالكبيُ

ُهذاُ ُله ُثمُذكر ُالعقيل:ُسمعتُالبخاريُيقول:ُبِصيُمنكرُاحلديث. عمرُبنُسعيدُالبحُقالُفيه

ُ.ُوقتادةُملُيِصحُفيهُبالسامعُأيضا.(1/322)الضعفاءُالكبيُاحلديثُ

العمش،ُعنُثاممةُمنُطرقُعنُوالشطرُالثاينُمنُاحلديثُلهُشاهدُمنُحديثُزيدُبنُالرقم،ُرويُ

،ُفقال:ُأتزعمُأنُأهلُاجلنةُبنُعقبة،ُعنُزيدُبنُأرقم،ُقال:ُجاءُرجلُمنُاليهودُإىلُرسولُاهلُ

يأكلونُويرشبون؟ُقال:ُإيُوالذيُنفسُبيدهُإنُالرجلُمنهمُليعطىُقوةُمائةُرجلُيفُالكلُوالرشبُ

كونُلهُاحلاجة،ُوليسُيفُاجلنةُأذى؟ُفقالُلهُفقالُالرجل:ُفإنُالذيُيأكلُويرشبُتُ.واجلامعُوالشهوة

،ُوابن16/38ُ،23ُ،ُوأمحد33737ُ)النسائيُيفُالكبىُُ:ُحاجةُأحدهمُرشحُيفيضُمنُجلده،ُفإذاُبطنهُقدُضمر

ُ،ُوغيهم(.1/3823،ُوالدارميُيفُمسنده32/771ُحبانُيفُصحيحهُ

 يِصحُبالسامع.،ُوملُ(3/11)طبقاتُاملدلسي،ُاملرتبةُالثانيةُالعمشُكانُيدلسُ
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ُ.رويُمنُحديثُأيبُهريرةُوابنُعباسُُضعيف،(113ُ)

ُعنُفرويُمنُطريقُُأِا حديث أّب هريرةُ ُعنُهشامُبنُحسان، ُعنُزائدة، حسيُبنُعلُاجلعفي،

حممدُبنُسيين،ُعنُأيبُهريرةُقال:ُقيل:ُياُرسولُاهلُ،ُهلُنصلُإىلُنسائناُيفُاجلنة؟ُفقال:ُإنُالرجلُ

ُُمائةُعذراءليصلُيفُاليومُإىلُ ُويفُالوسط6/28ُ)الطباينُيفُالصغيُوالسياقُله ،3/630ُ ُاجلنة3/621ُ، ُنعيمُيفُصفة ُوأبو ،

ُ.،ُوغيهم(6/692

محادُبنُأسامة،ُحدثناُهشامُبنُحسان،ُعنُزيدُبنُاحلواري،ُفرويُمنُطريقُُوأِا حديث ابن عباس

نةُكامُنفضُإليهنُيفُالدنيا؟ُقال:ُوالذيُعنُابنُعباسُقال:ُقيل:ُياُرسولُاهلُأنفضُإىلُنسائناُيفُاجل

،ُوأبوُنعيمُيف7/162ُ)أبوُيعلُيفُمسندهُوالسياقُلهُُنفسُحممدُبيدهُإنُالرجلُليفضُبالغداةُالواحدةُإىلُمائةُعذراء

ُ.،ُوغيهم(3/666،ُوالبيهقيُيفُالبعثُوالنشور6/698ُصفةُاجلنةُ

ُ ُزرعةُعنُحديثُروقالُابنُأيبُحاتم: اهُحسيُاجلعفي،ُعنُزائدة،ُعنُهشام،ُعنُسألتُأيبُوأبا

قالُأبوُحاتمُوأبوُُيفُاجلنة...؟ُقال:ُقيل:ُياُرسولُاهل،ُكيفُنفضُإىلُنسائناُ،حممد،ُعنُأيبُهريرة

ُقلتُليب:ُالوهمُمنُهو؟ُهذاُخطأ؛ُإنامُهو:ُهشامُبنُحسان،ُعنُزيدُالعمي،ُعنُابنُعباس.زرعة:ُ

ُ.(3/787)العللُلهُُقال:ُمنُحسي

فرواهُحسي،ُعنُزائدةُعنُهشام،ُعنُابنُُ:يرويهُهشامُبنُحسان،ُواختلفُعنهلُالدارقطني:ُوقا

ُعنُأيبُهريرة. ُابنُُسيين، ُذلكُعن ُقال ُأنه ُابنُسيين ُعن ُعنُهشام، ُفرواه ُابنُأسامة، وخالفه

ُ.(39/19)العللُلهُُوهوُأشبهُبالصوابُعباس.

عباسُفلمُأقفُعليهُولعلهُحتريف،ُوإنامُهوُُقلت:ُأماُقولُالدارقطنيُهشامُعنُابنُسيينُعنُابن

ُهشامُعنُزيدُالعميُعنُابنُعباس،ُوهشامُعنُابنُسيينُعنُأيبُهريرة.ُ

  .(3/661)التقريبُزيدُبنُاحلواريُالعميُقالُفيهُاحلافظ:ُضعيفُُ

 (.6/397انظرُالرسالةُالقشييةُ)ُ(116)

ديثُأنس،ُويفُبعضُألفاظهُأنُ(ُمنُح3893(،ُومسلمُ)وأخر،6817ُ،6813ُرواهُالبخاريُ)(111ُ)

ُ ُُالنبي ُالنبي ُقول ُذكر ُبعضها ُويف ُفأجابوه، ُُبدأ ُقول ُذكر ُكذلكُمنُالنصارُدون ُوروياه ،

ُ ُالنبي ُقول ُإال ُفيه ُوليس ُسعد، ُبن ُسهل ُ)ُحديث 1707ُالبخاري ،7908ُ ،ُ ومسلمُوأخر،

3897). 

موزون،ُبيدُأنهُوردتُروايةُُفيهاُغيُالروايةُالتيُأوردهاُاملصنفُمنُحديثُأنسُقولُالنبيُ(117ُ)

(ُبلفظ:ُاللهمُإنُالعيشُعيشُاآلخره،ُفأكرمُالنصار3893ُُ-368(ُومسلمُ)7900عندُالبخاريُ)
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ُ.زيادةُسببُخفيفُيفُأولهواملهاجره.ُوهيُموزونةُعلُالرجز،ُوقدُدخلهُزحافُاخلزم،ُوهوُ

]لعلُُولوُملُيكنُمنُلفظهُ،يُتثلُبهُالنبُ:يعنيُ،بنُرواحةاهوُقولُُ:بنُبطالاقالُقالُابنُحجر:ُ

 (.7/107)الفتحُُاُمنُقصدهوإنامُيسمىُشاعرًُُ:قالُ،شاعراُملُيكنُبذلكُالنبيُُاملقصود:ُلفظُابنُرواحة[

 (.3/613انظر:ُاالستقامةُ)ُ(113)

 (.70تقدمُتريهُمنُقولُالغزاَلُ)ص(112ُ)

 (.33كإبراهيمُبنُسعد،ُوتقدمُتريهُ)ص(117ُ)

 (.33نُالعنبي،ُوتقدمُتريهُ)صكعبيدُاهلُبنُاحلس(118ُ)

 (.33تقدمُتريهُ)ص(110ُ)

 (.33تقدمُتريهُ)ص(179ُ)

 (.33ُ،33تقدمُتريهُ)ص(173ُ)

 (.32تقدمُتريهُ)ص(176ُ)

 (.31تقدمُتريهُ)ص(171ُ)

 (.32تقدمُتريهُ)ص(177ُ)

 (.37تقدمُتريهُ)ص(173ُ)

 (.31تقدمُتريهُ)ص(172ُ)

ُتوحيُبنسبتهُ(ُمنُقولُالفضيل393ُتقدمُتريهُ)ص(177ُ) ُاملصنفُهنا بنُعياضُواحلطيئة،ُوعبارة

(،ُوملُأقفُعليهُعنه،ُوملُأجدُمنُتابع3/707ُالبنُمسعود،ُبلُصحُبذلكُيفُمدارجُالسالكيُ)

  (.3/673ُ،672املصنف،ُوذكرهُاملصنفُعلُاملحفوظُمنُقولُالفضيلُوحطيئةُيفُإغاثةُاللهفانُ)

 (.33تقدمُتريهُ)ص(178ُ)

نديُأمحدُبنُيُ(170) او  وقيل:ُالريوندي،ُأبوُُ-بفتحُالراءُوالواوُوسكونُالنون-يىُبنُإسحاقُبنُالرَّ

منُأهلُمروُالروذُسكنُبغداد،ُوكانُمنُمتكلميُاملعتزلة،ُثمُفارقهمُوصارُملحدا،ُواشتهرُُاخليُاملتكلم.

إحلادُوكفر،ُمنها:ُُئةُوأربعةُعرشُكتابا،ُجلهااولهُمنُالكتبُاملصنفةُنحوُمنُمُبالزندقةُوفسادُاالعتقاد.

يتدُفيهُعلُالرسلُوإبطالُالرسالة،ُ«ُكتابُالزمرد»ُ،يتجُفيهُلقدمُالعامل«ُكتابُالتاج»،ُ«فضيحةُاملعتزل»

ُ«كتابُالقصب» ُنعتُاحلكمة»، »ُ ُوهنيه، ُالُيطيقونُمنُأمره ُما ُاهلُتعاىلُيفُتكليفُخلقه قضيبُ»يسفه

اءُحمدثُوأنهُكانُغيُعاملُحتىُخلقُخلقهُوأحدثُلنفسهُالذيُيثبتُفيهُأنُعلمُاهلُتعاىلُبالشي«ُالذهب
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أبوُاحلسيُعبدُالرحيمُبنُووردُعليه:ُأبوُعلُاجلبائي،ُُيطعنُفيهُعلُنظمُالقرآنُوغيها.«ُالدامغ»علام،ُ

ُئتي.اهلكُيفُسنةُثامنُوتسعيُومُحممدُاخلياِ،ُوغيهم،ُولهُهوُطعنُعلُبعضُمؤلفاته.

،ُاملستفادُمنُتاريخُبغدادُالبنُالدمياطيُمطبوعُمعُتاريخُبغدادُ(31/398)يُانظر:ُاملنتظمُالبنُاجلوز

 .(8/333)،ُالوايفُبالوفياتُ(37/30)،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(63/37)

(139)ُُ ُمن ُاملطبوع ُيف ُعليه ُأقف ُوُ«السامع»مل ُالسلمي، ُالرمحن ُعبد ُابنُليب ُعن ُالعامل ُالبهاء نقله

،ُدونُذكرُالسلمي،ُ(1/362)ربيعُالبرارُُُ،ُوالزخمرشيُيفُ(0/77)نيةُونديُيفُالتذكرةُاحلمدواالر

 به.بذكرُالسلميُدونُقوله:ُواعتضدُُُ(33/379)وابنُتيميةُيفُجمموعُالفتاوىُ

ُأبوُعلُالبخاريُالفيلسوفُ(133) أخذُعنُأيبُعبدُاهلُالناتلُعلمُاملنطقُ،ُاحلسيُبنُعبدُاهلُبنُسينا

عُيفُالطبيعةُواملنطقُواحلساب،ُوتفقهُعلُإسامعيلُالزاهد،ُثمُرغبُيفُعلمُحتىُأحكمهُوفاقهُفيه،ُوبر

ُحتىُاختلفُ ُوالذكاء، ُبالتجربة ُوفاقُأقرانه ُبه، ُملُإالطبُواشتهر ُوسنه ُالطبُيقرؤونُعليه ُفضَّلء ليه

وكانُإذاُأشكلتُعليهُمسألةُتوضأُوقصدُاملسجدُاجلامع،ُوصلُودعاُاهلُعزُوجلُُجتاوزُستُعرشةُسنة.

البُ»،ُ«اإلنصاف»،ُ«القانون»،ُ«اإلشارات»،ُ«النجاة»،ُ«الشفاء»صنف:ُُيسهلهاُعليهُويفتحُمغلقهاُله.ُأن

قالُالذهبي:ُماُأعلمهُروىُشيئاُمنُالعلم،ُولوُروىُملاُُئةُمصنف.اوغيُذلكُماُقاربُم«ُاللغة»،ُ«واإلثم

ئةُعنُثامنُانةُثامنُوعرشينُوأربعُمماتُسُحلتُالروايةُعنه؛ُلنهُفلسفيُالنحلة،ُضال،ُالُريضُاهلُعنه.

ُوخسيُسنة.

ُلياقوتُاحلمويُ ُمعجمُالدباء ُوفياتُالعيانُالبنُخلكانُ(1/3976)انظر: ،ُسيُأعَّلمُ(6/337)،

 .(36/767)،ُالوايفُبالوفياتُ(3/310)،ُميزانُاالعتدالُ(37/313)النبَّلءُللذهبيُ

 ُ(.6/377انظرُاالستقامةُ)(136ُ)

.ُدخلُالعراق،ُواستوطنُبغداد.ُمنُفارابُتركستانالفارايب،ُُبنُأوزلغُطرخانُحممدُبنُحممدُبنُ(131)

ُ ُمائة. ُوثَّلث ُوثَّلثي ُتسع ُسنة ُبدمشق ُوتويف ُالثاينبلقب ُحكامءُُ،املعلم ُيف ُمنه ُأفضل ُقبله ُيكن ومل

،ُيوحناُبنُحيَّلنُاحلكيمُالنِصاينأيبُبرش،ُومتىُبنُيونسُ،ُوكانُأحدُالذكياء.ُأخذُاملنطقُعن:ُاإلسَّلم

ُُمنُابتغىُاهلدىُمنهاُضلُوحارلهُمصنفاتُكثيةُيفُاملنطقُواملوسيقىُ املختِصُ»كامُقالُالذهبي،ُمنها:

ماُينبغيُأنُ»،ُ«آراءُاملدينةُالفاضلة»،ُ«كتابُالتفّسة»،ُ«كتابُالنفس»،ُ«جوامعُكتبُاملنطق»،ُ«الوسط

ُوغيها.«ُأغراضُأرسطوطاليس»،ُ«يتقدمُالفلسفة

ُ البنُأيبُأصيبعةُُعيونُالنباءُيفُطبقاتُالطباء(،639ُللقفطيُ)صُبأخيارُاحلكامءُأخبارُالعلامءانظر:

 (.33/732(،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)3/331وفياتُالعيانُالبنُخلكانُ)،ُ(291)ص

 .«املوسيقىُالكبي»نظرُكتابهُاُ(137)
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 (.33تقدمُتريهُ)ص(133ُ)

ُفمنُهؤالءُالئمة:ُ(132ُ)

ذكرُالشعرُعندُسعيدُبنُاملسيب،ُىُابنُأيبُالدنياُمنُطريقُالزهري،ُقال:ُفقدُروُسعيد بن السيب،

ُ.(3/689)اإلرشافُيفُمنازلُالرشافُُفقال:ُإنامُهوُكَّلمُفحسنهُحسنُوقبيحهُقبيح

قال:ُدخلتُعلُحممدُبنُسيينُ،ُروىُابنُالسنيُمنُطريقُأيبُبكرُاهلذَلُوِنهم: حممد بن سّيين

ُ:املاءُوهوُيقولُوقدُخدرتُرجَّله،ُفنقعهامُيف

ُفناديتُالبنيُباسمهاُودعوتُ**إذاُخدرتُرجلُتذكرتُقوهلاُ

ُللقيتُنفسُنحوهاُفقضيتُ**دعوتُالتيُلوُأنُنفسُتطيعنيُ

ُلكع ُيا ُفقال: ُالشعر؟ ُهذا ُمثل ُتنشد ُبكر، ُأبا ُيا ُالكَّلم،ُُ،فقلت: ُكحسن ُحسنه ُإالُكَّلم ُهو وهل

ُ.(3/376)عملُاليومُوالليلةُُوقبيحهُكقبيحه

ُالشعرُكَّلمُفحسنهُُِنهم: الشافعي،و  روىُالبيهقيُمنُطريقُالربيعُبنُسليامن،ُقال:ُقالُالشافعي:

ُ.(37/110،ُوالسننُواآلثار6/29ُ)مناقبُالشافعيُكحسنُالكَّلم،ُوقبيحهُكقبيحُالكَّلمُ

ُ ُالكَّلمُعنُالشافعيُوأنهُملُيتكلمُبهُغيه،ُوكأهنمُملُؤوأصحابُالشافعيُيقالُالقرطبي: ثرونُهذا

ُ.ُ(36/673)تفسيهُُواهلُأعلمُ،يقفواُعلُالحاديثُيفُذلك

ُكذلكُمنُحديثُعبدُاهلُبنُعمروُُقلت: وَوي ِرفوعا ُوالطباينُيفُالوسط3/600ُ)البخاريُيفُالدبُاملفرد ،

،ُوالدارقطنيُيفُسننه8/699ُ)أبوُيعلُيفُمسندهُ،ُوعائشةُ(3/319،ُوابنُاجلوزيُيفُالعللُاملتناهية3/677ُ،ُوالدارقطنيُيفُسننه7/139ُ

 ،ُوهوُبمجموعهُحسن،ُواهلُأعلم.ُ(3/673)الدارقطنيُيفُسننهُُ،ُوأيبُهريرةُ(3/677

 .ُ(ُمنُحديثُأ يبُبنُكعب2373رواهُالبخاريُ)(137ُ)

 ُ.ُ(ُمنُحديثُأيبُهريرة6783(،ُومسلمُ)731ُ،1636ُ،2336رواهُالبخاريُ)ُ(138)

إنُروحُالقدسُالُيزالُيؤيدكُماُنافحتُعنُوفيه:ُُ،(ُمنُحديثُعائشة6709ُ)رواهُمسلمُُ(130)

 .اهلُورسوله

ُبذكرُالبيات.ُُ(ُعنُأيبُهريرة3333ُ،2333رواهُالبخاريُ)(129ُ)

قلت:ُواختلفُيفُوقفهُورفعه،ُقالُاحلافظُبعدُأنُذكرُروايةُالبخاريُيفُالتاريخُالصغيُوالطباينُيفُ

إنُأباُهريرةُكانُيقولُيفُقصصهُُ:ولفظهزبيدي،ُقال:ُالكبيُمنُطريقُعبدُاهلُبنُساملُاحلمصُعنُال

وهوُيبيُأنُقولهُيفُُ،فذكرُالبياتُ.إنُأخاُلكمُكانُيقولُشعراُليسُبالرفثُوهوُعبدُاهلُبنُرواحة



 
504 

 الكالم على مسألة السماع

 
 (.1/76)الفتحُُواهلُأعلمُ،بنُبطالاالروايةُالوىلُمنُكَّلمُأيبُهريرةُموقوفاُبخَّلفُماُجزمُبهُ

 ُتريجُاملوضعُالسابق،ُفانظره.ُرواهُالبخاريُكامُيف(123ُ)

 .ُ(ُمنُحديثُالرشيد6633رواهُمسلمُ)(126ُ)

(121ُ)(ُ ُابنُهشام ُالنبي6/391ُكامُيفُسية ُورواهاُ(ُيفُقصةُعنُإسَّلمُكعبُبنُزهيُوإنشاده ،

(ُ ُمستدركه ُيف 1/279ُاحلاكم ،271(ُ ُالصحابة ُمعرفة ُيف ُنعيم ُوأبو ُيف3/6178ُ(، ُوالبيهقي ،)

ُوغيهم.ُ،(3/697دالئلُالنبوةُ)ُ(،ُويف39/736الكبىُ)

وهذاُمنُالمورُاملشهورةُجدا،ُولكنُملُأرُذلكُيفُيشءُمنُهذهُالكتبُاملشهورةُبإسنادُقالُابنُكثي:ُ

ُ(.7/317)البدايةُوالنهايةُُأرتضيه

ُ ُالعراقي: ُقال ُالشوكاين: ُيشءقال ُمنها ُمنُطرقُالُيصح ُرويناها ُقد ُالقصيدة ُابنُوهذه ُوذكرها ،

 .(6/382نقطعُ)نيلُالوطارُإسحاقُبسندُم

بنُعبدُشمسُبنُخالدُبنُعمروُُ-وقيل:ُاحللس،ُوقيل:ُاحلليس-بنُثابتُُ-وقيل:ُكبي-عامرُُ(127)

قيل:ُأدركُاإلسَّلم،ُوأسلم،ُولهُخبُُبنُعبدُكعبُبنُمالكُأبوُكبيُاهلذَل،ُيروىُأنهُتزوجُأمُتأبطُرشا.

ُ.ىيفُطلبُحلُالزنُمعُالنبيُ

،ُاإلصابةُيفُتييزُالصحابةُالبنُ(2/637)،ُأسدُالغابةُالبنُالثيُ(7/362)اكوالُانظر:ُاإلكاملُالبنُم

 .(36/330)حجرُ

(123ُ ُالصمعيُيفُخلقُاإلنسان( ُأورده ُاللغويُص)ُ ُيفُديوانُاحلامسة378ُضمنُالكنز ُوأبوُتام ،)

القيمُيفُ(،ُوابن79ُ(،ُوثعلبُيفُقواعدُالشعرُ)ص6/230(،ُوابنُقتيبةُيفُالشعرُوالشعراءُ)3/77)

ُُُكبيُاهلذَل.ُ(،ُونسبوهُليب3/799ُمدارجُالسالكيُ)

 ُ!(ُوكانُأبوُكبيُزوجُأمه23والبيتُيفُديوانُتأبطُرشاُ)صقلت:ُ

حممدُبنُإسامعيلُالبخاري،ُناُعمروُبنُحممد،ُناُأبوُعبيدةُمعمرُبنُاملثنىُرويُمنُطريقُُضعيف،(122ُ)

ُ،يصفُنعلهُقالت:ُكنتُقاعدةُأغزلُوالنبيُُناُهشامُبنُعروة،ُعنُأبيه،ُعنُعائشةُُ،التيمي

ُيعرق ُجبينه ُفبهُ ُ،فجعل ُنورا ُيتولد ُعرقه ُوجعل ُُ،ت  ُاهل ُإَلُرسول ُعائشةُُفنظر ُمالكُيا فقال:

ُ ولوُرآكُأبوُكبيُاهلذَلُلعلمُأنكُأحقُُ،وجعلُعرقكُيتولدُنوراُ،قلت:ُجعلُجبينكُيعرقُ؟!ّبت 

ُقلتُيقول:قالت:ُُ؟قال:ُوماُيقولُأبوُكبيُ!بشعره

ُ..ُوفسادُمرضعةُوداءُمغيل.ومبأُمنُكلُغيُحيضة

ُ..ُبرقتُكبقُالعارضُاملتهلل.فإذاُنظرتُإىلُأسةُوجهه
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ُُ!وقبلُبيُعينيُوقال:ُجزاكُاهلُياُعائشةُعنيُخياُقالت:ُفقامُإَلُالنبيُ منيُكّسوريُُماُسرت 

ُ.،ُوغيهم(31/631،ُواخلطيبُيفُتاريخُبغداد6/73ُليةُ،ُوأبوُنعيمُيفُاحل7/201)البيهقيُيفُالكبىُوالسياقُلهُُمنك

ُ ُالزنبقي: ُإالُعلُقوهلمُيفُكتبُالنسابُحتتُلفظة ُأقفُله ُمل ُبنُجعفر ُبنُحممد روىُعنُعمرو

إبراهيمُبنُمحزةُالزبييُوإسامعيلُبنُأيبُأويس،ُروىُعنهُخيثمةُبنُسليامنُوغيهُوأمحدُبنُسليامنُ

ُ ُعرقة ُأهل ُالزنبقيُمن ُبكر ُومهديُبنُأبو ُبنُمنصور ُروىُعنُسعيد ُيقاربُطرابلسُالشام، بلد

ري م  وأيبُتقيُهشامُبنُعبدُامللكُاليزينُوغيهم،ُروىُ،ُجعفرُويزيدُبنُموهبُومروانُبنُجعفرُالس 

ُُعنهُحممدُبنُيوسفُبنُبرشُاهلرويُاحلافظُوغيه ُله ُوالسياق ُماكوالُيفُاإلكامل ُوالسمعاينُيفُالنساب7/667ُ)ابن ،

ُ.وغيها(ُ،2/167

وأبوُعبيدةُمعمرُبنُاملثنىُقالُفيهُاحلافظ:ُصدوقُأخباري،ُوقدُرميُبرأيُاخلوارج،ُروىُلهُالبخاريُ

ُ.(3/373)التقريبُتعليقاُوأبوُداودُ

ُاحلديثُ ُهذا ُله ُوذكر ُومنُغرائبُحديثه... ُبنُاملثني: ُمعمر ُالكاملُقالُاحلافظُاملزيُيفُترمجة )تذيب

68/130).ُ

سألنيُأبوُعلُصالحُبنُحممدُالبغداديُعنُحديثُأيبُبنُحممدُبنُيوسفُالقايض:ُقالُأبوُذرُحممدُ

لوُسمعتُّبذاُعنُغيُأبيكُُ:فقالُ،فحدثتهُبهُ]أي:ُهذاُاحلديث[،ُعبيدةُمعمرُبنُاملثنىُأنُأحدثهُبه

لينُملُأعلمُقطُأنُأباُعبيدةُحدثُعنُهشامُبنُعروةُشيئا،ُولكنهُُ؛عنُحممدُلنكرتهُأشدُاإلنكار

ُ.(31/631)تاريخُبغدادُُسنُعنديُحيُصارُخمرجهُعنُحممدُبنُإسامعيلح

إذُمنُغيُاملعقولُأنُيقولُالرسولُُ؛ثمُإنُمتنُاحلديثُلوائحُالوضعُعليهُظاهرةُعنديقالُاللباين:ُ

ِا سَت ِني كِّوَي ُ:لعائشةُأوُلغيهاُمنُالبرشُالذينُهداهمُاهلُبه،ُولهُاملنةُبعدُاهلُعليهمُ

ُزُِنك! ُمنُعرقه ُالنور ُتولد ُعلُذلكُقصة ُأحاديثُخصائصهُُد ُمن ُيفُيشء التيُالُأصلُهلا

الذيُمجعُفيهُمنُالرواياتُماُصحُوماُُ«اخلصائصُالكبى»؛ُحتىُوالُيفُكتابُالسيوطيُوشامئلهُ

 ُ.(0/328)السلسلةُالضعيفةُُملُيصحُحتىُاملوضوعات!

 ُوفيهُمنُهوُخيُمنك.ُ-املسجديعني:ُ-كامُسيأيتُقولهُلعمر:ُلقدُأنشدتُفيهُُ(127)

 سيأيتُقريبا.ُ(128)

 تقدمُقريبا.(120ُ)

 تقدمُقريبا.ُ(179)

 ،ُمنُحديثُرافعُبنُخديج.(3929)ُيفُصحيحهُمسلمكامُعندُ(173ُ)
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،ُوأبوُنعيمُيفُتاريخُأصبهانُ(2/372،ُوإحتافُاخلية6/877ُ)كامُيفُبغيةُالباحثُللهيثميكامُعندُاحلارثُيفُمسندهُُ(176)

ُبزارُيفُمسندهُ(،ُوال3/391) ،ُوأبوُطاهرُيفُ(2/616)،ُوالببيهقيُيفُدالئلُالنبوةُ(1/7)كامُيفُكشفُالستار

ُ،ُوغيهمُخلق.(6/83)املخلصياتُ

ُوكانُإذاُسقطتُلهُُ:قالُ.الُيفضضُاهلُفاكقالُله:ُُوفيهُأنُالنبيُ فكانُمنُأحسنُالناسُثغرا

ُ.سنُنبتت

هُمنُطرق...ُفبانُأنُللحديثُأصَّل؛ُفلذلكُخرجته،ُقالُاحلافظُابنُحجر:ُقصةُالنابغةُمشهورةُعن

 .(79-3/10)العرشةُالعشاريةُواهلُاملستعانُ

السكيُزكرياُبنُييى،ُحدثنيُعمُأيبُزحرُبنُحصن،ُعنُجدهُمحيدُُأيبرويُمنُطريقُُضعيف،(171ُ)

ُالنبيُ ُعند ُكنا ُبنُالم: ُبنُأوسُبنُحارثة ُقالُخريم ُقال: ُالعباسُبنُعبُبنُمنهب، ُله دُفقال

ُالنبيُُ.ياُرسولُاهل:ُإينُأريدُأنُأمدحكُاملطلبُ فأنشأُُ.:ُهاتُالُيفضضُاهلُفاكفقالُله

ُالعباسُيقول ُوذكرُقصيدة ...ُ ُله ُالكبيُوالسياق 7/631ُ)الطباينُيف ُيفُمستدركه ُواحلاكم ُالنبوة1/120ُ، ُوالبيهقيُيفُدالئل ،

ُ.،ُوغيهم(3/628

ُ ُروايته: ُعقب ُاحلاكم ُتفردقال ُحديث ُالُُهذا ُالرواة ُمن ُوأمثاهلم ُآبائهم، ُعن ُالعراب ُرواته به

ُ.يضعون

ُ.(6/391)السيُوتعقبهُالذهبيُفقال:ُولكنهمُالُيعرفونُ

ُ.(8/638)جممعُالزوائدُوقالُاهليثمي:ُوفيهُمنُملُأعرفهمُُ

املحفوظُُ،هذاُحديثُغريبُجداقلت:ُوروىُابنُعساكرُالقصيدةُمنُقولُحسانُبنُثابت،ُثمُقال:ُ

ُ.(1/790)تاريخُدمشقُ...ُثمُساقُاحلديثُبإسنادهُالبياتُللعباسأنُهذهُ

ُمرداسُ ُللعباسُبن ُأهنا ُيزعم ُالناسُمن ُومن ُقال: ُثم ُجدا. ُمنكر ُبل ُفقال: ُعليه ُكثي ُابن وعلق

ُ.(1/173)البدايةُوالنهايةُالسلمي،ُفاهلُأعلمُ

ُ ُموضوع ُحديث ُهذا ُقال: ُثم ُقصة، ُيف ُحلسان ُمنسوبة ُرواها ُاجلوزي ُابن ُبعضُوكذا ُوضعه قد

 .(3/683)املوضوعاتُلهُالقصاصُ

ويقال:ُأختُالنض،ُبنُعبدُمنافُبنُعبدُالدار،ُُالنضُبنُاحلارثُبنُعلقمةُبنُكلدةقتيلةُبنتُ(177ُ)

ُفأرسلتُإليهُأبياتاُأوهلا:ُأباهاُيومُبدرُصباُقتلُرسولُاهلُوالولُالصح.ُ

ُقمنُصبحُخامسةُوأنتُموفُ***ياُراكباُإنُالثيلُمظنةُ

ُ.وملُأرُالتِصيحُبإسَّلمها،ُلكنُإنُكانتُعاشتُإىلُالفتحُفهيُمنُمجلةُالصحابياتقالُابنُحجر:ُ
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(ُ ُالب ُعبد ُالبن ُاالستيعاب ُ)7/3097انظر: ُالثي ُالبن ُالغابة ُأسد ُبالوفيات7/613(، ُالوايف ،)ُ

 (.37/313(،ُاإلصابةُالبنُحجرُ)67/378)

بدُمنافُبنُعبدُالدار،ُكانُأشدُقريشُمباداةُللنبيُصلُبنُعُالنضُبنُاحلارثُبنُعلقمةُبنُكلدةُ(173)

وقيل:ُُ،كافراُبالصفراءصباُقتلُيومُبدرُُ،وكانُذاُقدرُيفُقريش،ُاهلُعليهُوسلمُبالتكذيبُوالذى

ُالنبيُصلُاهلُعليهُوسلمُبامئةُبعي،ُوقتلهُيومُبدرُ ُوتألفه ُالفتح،ُوقيل:ُشهدُحنينا كانُمنُمسلمة

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ):ُآياتُمنهاُعدةفيهُنزلتُأصح.ُ ۈ  ڭ ڭ )[،ُو16النفال:ُ]ُ(ۆ 

ُوغيها.ُ[76]النازعات:ُ(ىئ ىئ ىئ ی ی ی)،ُو[3]املعارج:( ۇ ۇ ۆ

(،ُمعرفةُالصحابة3/310ُ(،ُأنسابُالرشافُللبَّلذريُ)8/771انظر:ُاجلرحُوالتعديلُالبنُأيبُحاتمُ)

 (.33/26بنُحجرُ)(،ُاإلصابةُال3/193(،ُأسدُالغابةُالبنُالثيُ)3/6202ليبُنعيمُ)

،ُثمُ(6/76)كامُيفُسيةُابنُهشامُذكرُابنُإسحاقُيفُسيتهُقصيدةُقتيلةُبنتُاحلارثُأختُالنضُتبكيهُُ(172)

ملاُبلغهُهذاُالشعر،ُقال:ُلوُبلغنيُهذاُُإنُرسولُاهلُُ-ُواهلُأعلمُ-ُفيقال فقال:ابنُهشامُعقبُ

ُ.قبلُقتلهُملننتُعليه

ُقالُا ُقالُأبوُإسحاقُاحلِصي: ُبنتُقتيلةُأبياتُيفُيغمزُالعلمُأهلُبعضُوسمعتلزبيُبنُبكار:

ُ.(3/22)زهرُاآلدابُُمصنوعةُإهّنا:ُويقولُاحلارث

ملُيثبتُلناُبإسنادُصحيح،ُوقالُبعضُُ«لوُسمعتُماُقتلت»قالُابنُامللقن:ُوقالُبعضُالعلامء:ُقولهُ

ُ./أ(18ُ)غايةُمأمولُالراغبُقنوعُأهلُالعلمُعلُماُحكاهُالزبيُيفُكتابُأنسابُقريش:ُإنُشعرهاُمص

ملاُأنشدتهُقتيلةُبنتُاحلارثُشعرهاُاملعروفُترثيُبهُأخاهاُالنضُُقولُالنبيُقالُابنُالقيم:ُُفوائد:

ولكنُكانُرحيامُيقبلُُ،فإنهُملُيقتلهُإالُباحلقُ؛ليسُفيهُالندمُعلُقتلهُ،«لوُسمعتُهذاُقبلُقتلهُملُأقتله»

وقريبُ،ُقتلهُلقبلتُشفاعتهاُوتركتهأفمعناهُلوُشفعتُعنديُبامُقالتُقبلُأنُالشفاعةُويمّنُعلُاجلاين،ُ

ليسُفيهاُندامةُعلُُ،«وجلعلتهاُمتعةُيلوُاستقبلتُمنُأمريُماُاستدبرتُملاُسقتُاهلد»منُهذاُقوله:ُ

ُ.ُ(1/690)بدائعُالفوائد:ُُفإنُاهلُملُيكنُليختارُلهُإالُأفضلُالنساكُوأعَّلهاُ،أفضلُماُأتىُبهُمنُالنسك

وكذلكُُ،وغيهُ[633]نسبُقريشُصُُوالصحيحُأهناُبنتُالنضُالُأختهُكذلكُقالُالزبيقالُالسهيل:ُو

 .(3/628)الروضُالنفُُوقعُيفُكتابُالدالئل

(،ُوأماُقصةُإنشادُالعَّلءُالنبيُوقولُالنبيُلهُذلكُفلم387ُأماُاملرفوعُمنهُفقدُُتقدمُتريهُ)ص(177ُ)

(،ُثمُالحقيهُمنُالدباءُكابنُعبدُربهُيفُالعقد6/66ُنُقتيبةُيفُعيونُالخبارُ)أقفُعليهاُإالُعندُاب

 (.6/387ُالفريدُ)
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رويُمنُطريقُحممدُبنُطلحةُبنُعبدُالرمحن،ُعنُاملنكدرُبنُحممدُبنُاملنكدر،ُعنُأبيه،ُُضعيف،(178ُ)

 .،ُوغيها(3/693اإلرشافُيفُمنازلُالرشافُُ،ُوابنُأيبُالدنياُيف3/369)البخاريُيفُالتاريخُالكبيعنُجابرُبنُعبدُاهلُبهُ

حممدُبنُطلحةُبنُعبدُالرمحنُاملعروفُبابنُالطويلُقالُفيهُاحلافظ:ُصدوقُيطئُروىُلهُالنسائيُُ

،ُوقالُيفُاملنكدر:ُليُاحلديثُروىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوالرتمذيُ(3/783)التقريبُوابنُماجهُ

ُ.(3/377)التقريبُ

ُابنُقا ُعلُبيتُكعبُوقولُالنبيُورواه ُلهُنعُمقتِصا ُاهلُقولك»: ُمنُطريقُ«شكر يونسُُأيب،

املدين،ُناُإبراهيمُبنُمحزة،ُعنُعاصمُبنُسويدُالنصاري،ُعنُعبدُالرمحن،ُعنُجدهُمعاويةُبنُمعبدُ

ُ.(1/73)معجمُالصحابةُُ...ُفذكرهقال:ُقالُكعبُبنُمالك

ُفحسبُف ُالشعر ُأما ُاجلمحيُيف ُسَّلم ُابن ُ)أورده ُالشعراء ُيف3/666ُطبقاتُفحول ُقتيبة ُوابن ،)

(ُ ُاحلديث ُ)6/733غريب ُاللغة ُمجهرة ُيف ُدريد ُوابن ،)1/381ُ ،832ُ ُوالزخمرشي ُأساسُُ(، يف

ُ(.386وهوُيفُديوانهُ)صُُ(،ُونسبوهُلكعبُبنُمالك3/777البَّلغةُ)

(ُ ُالفريد ُالعقد ُيف ُربه ُعبد ُابن 6/603ُوأورده ،2/367ُ ،372ُ ،8/3ُ ُسيده ُوابن ،)ُُ املحكمُيف

ووردُالشطرُالولُيفُعدةُُُ(ُوعزاهُحلسانُبنُثابت.6/772(،ُوالزخمرشيُيفُربيعُالبرارُ)3/83)

 ُمصادر:ُجاءتُسخينةُكيُتغالبُرّبا.

،ُأماُلفظ:ُ«اهلُيعلمُإينُلحبكن»يفُثناياُالتخريج(ُمنُحديثُابنُماجهُبلفظ:2ُُتقدمُتريهُ)ص(170ُ)

روايةُرشيدُبنُعبدُاهلُالذريريُعنُثابتُعنُأنسُبه،ُورشيدُهذاُفلمُيردُإالُيفُ«ُاللهمُباركُفيهن»

ُمنكر،ُواملحفوظُاللفظُالول،ُوانظرُاملوضعُاملحالُإليه.

أماُالشعرُفحسبُفلمُأقفُعليهُإالُيفُهذاُاحلديثُولعلهُمنُاملوروثُالغنائيُالشعبيُللعربُيفُتلكُ

 أعلم.الفرتة،ُالسيامُوهوُأرجوزةُحيثُالرتنمُالفطري.ُواهلُ

ضعيف،ُرويُمنُطريقُأيبُخليفةُ]الفضلُبنُاحلباب[،ُيقول:ُسمعتُابنُعائشةُيقول:ُملاُقدمُُ(189)

ُُالنبيُ ُفذكره ُعلينا... ُطلعُالبدر ُيقلن: ُوالصبيانُوالوالئد ُجعلُالنساء ُالنبوةُاملدينة ُدالئل ُيف )البيهقي

ُ.(738صُ،ُوأبوُاحلسنُاخللعيُيفُالفوائدُاملنتقاة6/392ُ،3/622ُوالسياقُلهُ

ُقلت:ُواخت لفُهلُكانُذلكُعندُمقدمهُاملدينةُمنُمكة،ُأمُمنُتبوك.

ُيذكرهُعلامؤناُعندُمقدمهُاملدينةُمنُمكةُوقدُذكرناهُعنده،ُالُأنهُملاُقالُالبيهقيُعقبُروايته:ُ وهذا

ُ.قدمُاملدينةُمنُثنيةُالوداعُعندُمقدمهُمنُتبوك،ُواهلُأعلم

اةُيمُيفُهذاُويقول:ُإنامُكانُذلكُعندُمقدمهُإىلُاملدينةُمنُمكة،ُوبعضُالرو وتعقبهُابنُالقيمُفقال:
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لنُثنياتُالوداعُإنامُهيُمنُناحيةُالشامُالُيراهاُالقادمُمنُمكةُإىلُاملدينة،ُوالُيمرُُ؛وهوُوهمُظاهر

ُ.(7/626)الفتحُ.ُوكذاُرجحهُاحلافظُ(1/786)زادُاملعادُُّباُإالُإذاُتوجهُإىلُالشام

ُا ُكان ُما ا ُوأي  ُفاحلديثُضعيف، ُلمر ُالعراقي: منُحديثُابنُُالنبوةُالبيهقيُيفُدالئلُأخرجهقال

 .(30/336)تذيبُالكاملُهـ668ُ.ُفعبيدُاهلُبنُحممدُبنُعائشةُماتُسنةُ(3/770)املغنيُُعائشةُمعضًَّلُ

هُمنُغزوةُتبوكُفثابتُيفُصحيحُالبخ اريُمنُأماُخروجُالوالئدُوالصبيانُإىلُثنيةُالوداعُيتلقينهُمقدم 

ُاهلقال:ُُحديثُالسائبُبنُيزيدُ ،1981ُ،7762ُ)ُمعُالصبيانُإىلُثنيَّةُالوداعُ ُُذهبناُنتلقىُرسول 

7767). 

 أماُالشعرُفحسبُفلعلهُمنُاملوروثُالغنائيُالشعبيُللعربُيفُتلكُالفرتة،ُواهلُأعلم.

بنُالدئلُبنُبكرُبنُعبدُمناةُبنُعمروُبنُعبدُاهلُبنُجابرُبنُحمميةُبنُعبدُبنُعديُأنسُبنُزنيمُُ(183)

أهدرُُ.ُوهوُأخوُساريةُبنُزنيمُصاحبُقولةُعمرُاملشهورة:ُياُساريةُاجلبل.ُكانُالنبيُبنُكنانة

ُ.ُدمهُهلجائه،ُفلامُكانُيومُالفتحُأسلمُواعتذرُبأبياتُفعفاُعنهُالنبيُ

(،3/680ُةُالبنُالثيُ)،ُأسدُالغاب(701)صالبنُسعدُالصحابةُُ-اجلزءُاملتممُ-الطبقاتُالكبىانظر:ُ

 (.3/671(،ُاإلصابةُالبنُحجرُ)0/618)للصفديُُالوايفُبالوفيات

وابنُسعدُيفُالطبقاتُالكبىُجزءُمتممُُ(دونُذكرُالشعر6/797ُ)ُرواهُأبوُبكرُالدينوريُيفُاملجالسة(186ُ)

ُشأنُغزوةُمنُطريقُهشامُبنُحزامُبنُخالدُعنُأبيهُبهُمرسَّل.ُوذكرهاُالواقديُيفُ(3/701)الصحابةُ

ُ.ُ(6/767)(،ُوحممدُابنُإسحاقُكامُيفُسيةُابنُهشام6/786ُالفتحُ)مغازيهُ

صحابةُالُجزءُمتممُ(،ُوابنُسعدُيفُالطبقاتُالكبى6/709أوردهُالواقديُيفُاملغازيُ)أماُالشعرُف

ُُالديل.ُونسبوهُلنسُبنُزنيمُُوغيهم،ُ(،3/677(،ُوابنُحجرُيفُاإلصابةُ)701)ص

(،ُوالثعالبيُيف3/191ُ)ُُوابنُعطيةُيفُاملحررُالوجيزُُ،(6/77فُاملرتضُيفُالماَلُ)وأوردهُالرشي

 ُوليسُيفُديوانه.ُونسبوهُلكعبُبنُمالكوغيهم،ُ(،3/07ُاجلواهرُاحلسانُ)

ُقالُُملُأقفُعلُوفودُفروةُبنُنوفلُعلُالنبيُ(181ُ) ُالشعر،ُبلُوالُتصحُلهُصحبة، ُوإنشادهُهذا

)املراسيلُُصحبةُولبيهُ،صحبةُلهُليسُ:فقالُ؟صحبةُلهُ،نوفلُبنُفروةُعنُأيبُسألتابنُأيبُحاتم:ُ

3/322).ُ

)ابنُسعدُيفُالطبقاتُالكبىُجزءُمتممُالصحابةُوأنشدهُهذاُالشعرُهوُقردةُبنُنفاثةُُوإنامُالذيُوفدُعلُالنبيُ

،ُوابنُعساكرُيفُمعجم1/3193ُوابنُعبدُالبُيفُاالستيعابُُ،3/677،ُوالبيهقيُيفُالزهدُالكبي3/118ُ،ُواملرزباينُيفُمعجمُالشعراء3/268ُ

ُ.،ُوغيهمُخلق(7/178،ُوابنُالثيُيفُأسدُالغابة3/761ُالشيوخُ
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ُفلعلهُاختلطُعليهُ ُأقول: ُالنسبةُعنُاملصنفُكامُجاءُيفُالنسختيُ)ع،ُس(، تُهذه ُفإنُصحَّ قلت:

)أسدُالغابةُب:ُوهوُتصحيف،ُوإنامُهوُفروةُبالفاءُالمر،ُالسيامُوأنُقردةُبنُنفاثةُهذاُقالُفيهُابنُعبدُال

ُ،ُواهلُأعلم.(0/77)وإنُكانُهذاُالقولُخطأُكامُقالُابنُحجرُيفُاإلصابةُُ(7/189

البيتُالثاينُعنُلبيدُُ(2/687)ُُ،ُوالبيهقيُيفُشعبُاإليامنُ(339)صروىُابنُأيبُالدنياُيفُاإلرشافُُفائدة:

ُهُغيه.بنُربيعة،ُوقيل:ُملُيقلُبعدُإسَّلم

ُ ُأنُاملنسوبُللبيدقالُابنُحجر: ُويؤيده ُحتىُتّسبلتُباإلسَّلمُ:يتملُأنُيكونُاخلاطرانُتواردا،

ُ.(0/77)اإلصابةُ

ُبلفظ:ُ ُبيتُقردة ُبالقذة،ُالسيامُوابنُحجرُقدُأورد ُعلُاللفظُحذوُالقذة ُيتفقا ُيقصدُأهنامُمل قلت:

 حتىُاكتسيتُمنُاإلسَّلم.

 يأيتُقريبا(187ُ)

 .ُنُشعرُأيبُكبيُاهلذَلكامُسبقُم(183ُ)

قالُحممدُبنُسَّلمُاجلمحي،ُعنُابنُجعدبة،ُقال:ُماُأبرمُعمرُبنُاخلطابُأمًراُقالُابنُعبدُالب:ُ(182ُ)

 (3/17ُ)ّبجةُاملجالسُُقطُإالُتثلُفيهُببيتُشعر

ُ ُابنُأيبُشيبةُوالسياقُله ُرواه ُبالشعرُما ُوردُيفُتثله ويفُُ،(3/693)والبيهقيُيفُالكبىُُ(3/673)وما

ُالسننُ ُمنُطريقُ(7/197)معرفة ُوغيها، ُيتمثلُّبذاُ، ُكانُعمر ُقالت: ُعنُعائشة، ُعنُأبيه، هشام،

ُالبيت:

ُإليكُتعدوُقلقاُوضينها

ُمعرضاُيفُبطنهاُجنينها

 ُخمالفاُدينُالنصارىُدينها

خُدمشقُ)تاريُوالبيتيُوالثَّلثةُإىلُاخلمسةُكانُعثامنُأروىُالناسُللبيتعنُهشامُبنُعروةُقال:ُ(187ُ)

10/128.)ُ

وماُوردُيفُتثلهُبالشعرُماُرويُمنُطريقُعبدُاهلُبنُعكيمُوقتادةُعنُعثامنُأنهُكانُإذاُسمعُالذانُ

ُقال:ُ

ُمرحباُبالقائليُعدال

ُوبالصَّلةُمرحباُوأهَّل
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ُُثمُينهضُإىلُالصَّلة ُمصنفه ُيف ُشيبة ُأيب 2/07ُ)ابن ُاملدينة ُتاريخ ُيف ُشبة ُوابن ُال1/023، ُيف ُوالطباين ،ُ ُالدعاء3/87ُكبي ُويف ،

ُ.،ُوغيها(3/330

ُ ُاملحتضين ُيف ُالدنيا ُأيب ُابن ُرواه ُما ُوكذا ُله ُتاريخُدمشقُُ(3/73)والسياق ُيف ُابنُعساكر ُطريقه ومن

تل:ُأنهُ»،ُ(10/796) ُقالُمتمثَّلُيومُد خلُعليهُفق 

ُىيفُالبَّلدُومرتقُذالعادُمَّلُ**أرىُاملوتُالُيبقيُعزيزاُوملُيدعُ

ُوقالُأيضا:

 «ُويأيتُاجلبالُيفُشامريهاُالعَّلُ**بيتُأهلُاحلصنُواحلصنُمغلقُي

(ُيفُقصةُفتحُخيبُومبارزةُعلُبنُأيبُطالبُمللكهم3897ُومنُذلكُماُرواهُمسلمُيفُصحيحهُ)(188ُ)

ُ مرحب،ُوفيه:ُقالُمرحب:

ُقدُعلمتُخيبُأينُمرحبُ

ُشاكيُالسَّلحُبطلُجمرب

ُإذاُاحلروبُأقبلتُتلهب

ُفقالُعل:

ُيُسمتنيُأميُحيدرهأناُالذ

ُكليثُغاباتُكريهُاملنظره

 .فضبُرأسُمرحبُفقتله،ُثمُكانُالفتحُعلُيديه

 يأيتُقريبا.ُ(180)

 يأيتُقريبا.(109ُ)

ملاُتكشفتُاحلربُبصفيُأنشأُُبسندهُأنهُُ(6/276مسندُعمرُُ-)تذيبُاآلثارُمنُذلكُماُرواهُالطبيُ(103ُ)

ُعمروُبنُالعاصُيقول:

ُمفرعُاحلاركُمرويُالثبجُ**شبتُاحلربُفأعددتُهلاُ

ُونتُاخليلُمنُالشدُمعجُ**يصلُالشدُبشد،ُفإذاُ

 فإذاُابتلُمنُاملاءُخرجُ**جرشعُأعظمهُجفرتهُ

ُمنُطريقي:ُ(3/663)رواهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُُضعيف،(106ُ)
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ُ...ُفذكرهإسامعيلُبنُعياش،ُعنُحممدُبنُيزيدُالرحبي،ُقال:ُقيلُليبُالدرداء:ُمنُطريقُاَلولُ

،ُوابنُعساكرُيفُتاريخُ(3/623)أبوُبكرُحممدُبنُيزيدُالرحبيُترجمُلهُالبخاريُيفُالتاريخُالكبيُُفيه

ُ.(0/13)دمشق،ُوملُيذكرُفيهُجرحاُوالُتعديَّل،ُإالُابنُحبانُذكرهُيفُالثقاتُ

ُقلت:ُوهوُإسنادُمعضلُبيُحممدُبنُيزيدُوأيبُالدرداء.

يانُالثوري،ُعنُحبيبُبنُأيبُثابت،ُعنُنافعُبنُجبي،ُإبراهيمُبنُهراسة،ُثناُسف:ُمنُطريقُوالثاين

ُ.قال:ُقيلُليبُالدرداء:ُماُلكُالُتشعر،ُفذكرُمثله

ُاحلديثُ ُالشيباينُمرتوك ُإسحاق ُأبو ُالكويف ُهراسة ُبن ُإبراهيم ُفيه ُللبخاري ُالكبي ُالضعفاء3/111ُ)التاريخ ،

ُ.(3/333،ُاملجروحيُالبنُحبان6/371ُ،ُاجلرحُوالتعديلُاليبُأيبُحاتم3/36ُواملرتوكونُللنسائيُ

(ُعن77/381ُ(،ُوابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ)3/663اُأبوُنعيمُيفُحليةُالولياءُ)رواهأماُالشعرُف

ُوأوردهكامُسبقُأيبُالدرداء ُالزجاجيُيفُأخبار. ُوالزخمرشيُيفُربيعُالبرارُ)2)صُها ،)3/70ُ،)

(،36/732ُالولُيفُقصيدةُيفُشعبُاإليامنُ).ُوروىُالبيهقيُالبيتُكذلكُليبُالدرداءُاونسبوه

(ُ ُاحلامسة ُديوان ُرشح ُيف ُاملرزوقي 6/3388ُوأورده ُاخلطيم، ُبن ُلقيس ُونسبوه ُديوانهُ(، ُيف وهو

ُ(،ُوروايتهُفيه:333)ص

 يبُاملرءُأنُيلقىُمناهُ**ُويأبىُاهلُإالُماُيشاء

 ُ(.6319ُ،6313ُ،7101رواهُالبخاريُيفُصحيحهُ)ُ(101)

 ،ُفيحتملُأنهُمنُقولهُوإليهُأميل،ُأوُتثلُبه.فلمُأقفُعليهُلغيُأيبُهريرةُأماُالشعرُفحسبُ

قالتُهلاُعائشة:ُوماُ،ُوفيه:ُفلامُأكثرتُ،ُمنُحديثُعائشةُ(1813رواهُالبخاريُيفُصحيحهُ)(107ُ)

يومُالوشاح؟ُقالت:ُخرجتُجويريةُلبعضُأهل،ُوعليهاُوشاحُمنُأدم،ُفسقطُمنها،ُفانحطتُعليهُ

يُحتسبهُحلام،ُفأخذتهُفاتموينُبهُفعذبوين،ُحتىُبلغُمنُأمريُأهنمُطلبواُيفُقبل،ُفبيناُهمُاحلديا،ُوه

ُالذيُ ُهذا ُفقلتُهلم: ُفأخذوه، ُألقته، ُثم ُحتىُوازتُبرءوسنا، ُأقبلتُاحلديا ُإذ ُيفُكريب، حوَلُوأنا

 !اتمتموينُبهُوأناُمنهُبريئة

 تملُأنهُمنُقوهلاُوإليهُأميل،ُأوُتثلتُبه.أماُالشعرُفحسبُفلمُأقفُعليهُلغيُهذهُاجلويرية،ُفيح

(،6/277ُمسندُعمرُ)ُ-(،ُوالطبيُيفُتذيبُاآلثار70رواهُأبوُاحلسنُاملدائنيُيفُالتعازيُ)ص(103ُ)

(،ُوابن1/379ُ(،ُوالدينوريُيفُاملجالسةُ)71وأبوُعروبةُاحلراينُيفُاملنتقىُمنُكتابُالطبقاتُ)ص

ُ)صُ ُالعقَّلء ُوالبيه687حبانُيفُروضة ُيفُتاريخ639ُ)صُالكبيُقيُيفُالزهد(، ُوابنُعساكر ،)

ُ.ُ(ُعنُمعاويةُبنُأيبُسفيان63/317دمشقُ)
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(،ُويفُالتعازيُواملراثيُ)ص7/61ُ(،ُواملبدُيفُالكاملُ)1/73وأوردهُابنُقتيبةُيفُعيونُالخبارُ)

ُ(.1/3936(،ُوالّسقسطيُيفُالدالئلُيفُغريبُاحلديثُ)12

أوُأنشأهُملاُجاءهُنعيُأحدُأحبابه،ُقيل:ُسعيدُبنُالعاصُوعبدُاهلُبنُُعلُخَّلفُأنُمعاويةُتثلُبه،

ُعقبة. ُبن ُوالوليد ُعامر ُبن ُاهل ُعبد ُوقيل: ُأخيه، ُعتبة ُوقيل: ُاختَّلفُيفُُعامر، ُبعضُألفاظه ويف

 الروايات.

 ُ.ُ(ُمنُحديثُأيبُهريرة1973ُ،1080ُ،7982ُ،7796رواهُالبخاريُ)(102ُ)

 كامُيظهرُمنُسياقُالبيت.ُأماُالشعرُفحسبُفلعلهُخلبيب

  ُ.ُ(ُمنُحديثُعائشة3880ُ،1062ُ،3237ُ،3277رواهُالبخاريُ)(107ُ)

ُفل ُالشعر ُُحكيمُالنهشلوأما ُوابن1/3363ُالّسقسطيُيفُالدالئلُيفُغريبُاحلديثُ)ُاأورده، ،)

ُاريخُمكة(،ُوابنُالضياءُيفُت33/609(،ُوالنويريُيفُهنايةُالربُ)2/72عبدُربهُيفُالعقدُالفريدُ)

 ُحلكيمُالنهشل.ُا(،ُونسبوه660)ص

 .هوُجزءُمنُحديثُإنشادُأيبُبكرُالشعرُعندُقدومهُاملدينة،ُتقدمُقريبا(108ُ)

 ،ُفيحتملُأنهُمنُقولهُوإليهُأميل،ُأوُتثلُبه.أماُالشعرُفحسبُفلمُأقفُعليهُلغيُبَّللُ

(100ُ )ُ ُقال: ُبنُسمرة، ُرويُمنُحديثُجابر ُمنُجالستُالنبيُكام ُفكانُأصحابهُُأكثر ُمرة، مائة

ُفربامُيتبسمُمعهم ُمنُأمرُاجلاهليةُوهوُساكت، ُويتذاكرونُأشياء ُلهُُيتناشدونُالشعر، ُوالسياق )الرتمذي

 .،ُوغيهم(6/360،ُوالطيالس17/712،ُوأمحد6839ُ

ُالبخاريُ)ُ(799) ُقالُمسلم:ُعنُسعيدُ(ُمن6783ُ(،ُومسلمُ)1636رواه طريقُسفيانُعنُالزهري،

ُ..ُوساقه..فذكره،ُوقالُالبخاري:ُعنُسعيدُقال:ُمرُعمرُعنُأيبُهريرة

ُُ ُالقصةُعندهمُمرسلةقالُاحلافظ: ولكنهُيملُعلُأنُُ،لنهُملُيدركُزمنُاملرورُ؛وروايةُسعيدُهلذه

سعيداُسمعُذلكُمنُأيبُهريرةُبعدُأوُمنُحسانُأوُوقعُحلسانُاستشهادُأيبُهريرةُمرةُأخرىُفحضُ

ُُثُالبابويقويهُسياقُحديُ،ذلكُسعيد ُسلمةُسمعُحسانُيستشهدُأباُُ؛[731]البخاري فإنُفيهُأنُأبا

ُأيضاُ،هريرة ُملُيدركُزمنُمرورُعمر ُأصغرُمنُسعيدُ؛وأبوُسلمة ُ،فدلُعلُتعددُاالستشهادُ،فإنه

ُمتأخرا ُوقع ُإنام ُبه ُواستشهاده ُإىلُأيبُهريرة ُالتفاتُحسان ُأنُيكون ُُ؛ويوز الُتدلُعلُُ«ثم»لن

وغايتهُأنُيكونُسعيدُأرسلُقصةُاملرورُثمُسمعُبعدُذلكُاستشهادُُ،عدمُالتعددوالصلُُ،الفورية

 (.3/378ُُفتحُالباريُ)واهلُأعلمُُ،حسانُليبُهريرةُوهوُاملقصودُلنهُاملرفوعُوهوُموصولُبَّلُتردد

 يفُثناياُالتخريج(.309ُكامُيفُمبارزةُعلُبنُأيبُطالبُملرحب،ُتقدمُتريهُ)صُ(793)
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دخلُمكةُيفُعمرةُالقضاءُوعبدُاهلُبنُرواحةُبيُيديهُُأنُالنبيُُنُحديثُأنسُكامُرويُمُ(796)

ُيميشُوهوُيقول:

ُخلواُبنيُالكفارُعنُسبيله

ُاليومُنضبكمُعلُتنزيله

ُضباُيزيلُاهلامُعنُمقيله

ُويذهلُاخلليلُعنُخليلهُ

:ُخلُفقالُلهُالنبيُُ!رويفُحرمُاهلُتقولُالشعُفقالُلهُعمر:ُياُابنُرواحةُبيُيديُرسولُاهلُُ

،ُوابنُحبانُيف1876ُ،1826ُ،ُوالنسائيُيفُالكبى6877ُ)الرتمذيُوالسياقُلهُُعنهُياُعمر،ُفلهيُأسعُفيهمُمنُنضحُالنبل

 .ُ،ُوغيهم(3788صحيحهُ

 (.31تقدمُتريهُ)صُ(791)

 يفُثناياُالتخريج(.387ُتقدمُتريهُ)صُ(797)

 (.33تقدمُتريهُ)صُ(793)

البِصي،ُجلدهُصحبة.ُتويفُسنةُاثنتيُُواثلةُأبوُاملزينُهَّللُبنُإياسُبنُقرةُبنُاويةمعُبنُإياسُ(792)

ُولهُ ُالناس، ُوكانُمنُدهاة ُعفيفا، ُعاقَّلُفقيها ُفهام ُعَّلمة ُثقة ُوكان ُالبِصة، ُوَلُقضاء وعرشينُومائة.

ُأقضيةُتشهدُبفطنته.

تاريخُدمشقُالبنُعساكرُ،ُ(3/136(،ُأخبارُالقضاءُلوكيعُ)7/617البنُسعدُ)ُانظر:ُالطبقاتُالكبى

 (.3/333سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)،ُ(1/797(،ُتذيبُالكاملُللمزيُ)39/3)

(797)ُ(ُ ُاإلرشاف ُيف ُالدنيا ُأيب ُابن 176ُرواه ُالقضاة ُأخبار ُيف ُووكيع ،)(3/170)ُ ُيفُُ، والدينوري

 ُبألفاظُمتقاربة.ُُ(،39/63ُ،66)(،ُوابنُعساكرُيفُتاريخُدمشق6313ُاملجالسةُ)

رويُمنُطرقُعنُطلحةُبنُمِصفُاليامي،ُعنُعبدُالرمحنُبنُعوسجة،ُعنُالباءُبنُُصحيح، (798)

،19/733ُ،ُوأمحد3176ُ،ُوابنُماجه3980ُ،3909ُ،7002ُ،ُويفُالكبى3933ُ،3932ُ،ُوالنسائي3728ُ)أبوُداودُعازبُمرفوعاُبهُ

ُ..ُوعلقهُالبخاريُجازماُإىلُالنبيُ،ُوغيهمُخلق(389ُ،212

ُ،وقدُوجدناُلعبدُالرمحنُبنُعوسجةُعنُالباءُمتابعيُيفُروايةُهذاُاحلديث،ُعنُالباءاكم:ُقالُاحل

ُ-3/728)املستدركُ...ُثمُأقبلُيسوقُأسانيدهُزاذانُأبوُعمر،ُوعديُبنُثابت،ُوأوسُبنُضمعجُ:وهم

702).ُ
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ى،ُعنُصالحُبنُموس:ُورويُمنُحديثُعبدُالرمحنُبنُعوفُوالُيصح،ُرواهُالبزارُمنُطريقُقلت

ُ.ُ(1/673)مسندهُمرفوعاُبهُُعبدُالعزيزُبنُرفيع،ُعنُأيبُسلمة،ُعنُأبيه

وهذاُاحلديثُيرويهُالزهريُوحممدُبنُعمرو،ُعنُأيبُسلمة،ُعنُأيبُهريرة،ُوصالحُقالُالبزارُعقبه:ُ

ُاحلديثُعنُعبدُالعزيز،ُعنُأيبُسلمة،ُعنُأبيه،ُليُاحلديث وإنامُذكرناُُ،بنُموسىُالذيُروىُهذا

ُ.وقدُروىُصالحُبنُموسىُهذاُحديثاُآخرُّبذاُاإلسنادُملُيتابعُعليهُأيضاُ،احلديثُلنبيُعلتههذاُ

حممدُبنُإسامعيلُالبخاري،ُحدثناُييىُبنُعبدُاهلُقلت:ُوحديثُأيبُهريرةُرواهُابنُحبانُمنُطريقُ

ُعنُأيبُهريرةبنُبكي،ُحدثناُيعقوبُبنُعبدُالرمحنُاإلسكندراين،ُعنُسهيلُبنُأيبُصالح،ُعنُأبيه،ُ

ُ.(1/67)صحيحهُُمرفوعاُبه

ُ ُقالُاحلافظ: ُالبخاريُيفُكتابُخلقُأفعالُالعباد ُُعنُسهيلُفذكرهُىروُ يُ قال ُالعباد ُأفعال ،ُ[3/20]خلق

ُابنُأيبُداودُعنُالبخاريُعلُاملوافقة ُورواه ُاحلديثُ:قالُالفريايب، وأدخلُُ،غلطُابنُبكيُيفُهذا

موضعُُ]كذاُيفُاملطبوع:ُابنُماجه.ُولعلُالصوابُابنُحبان[ُفخفيُعلُابنُماجهُ:]أي:ُاحلافظ[ُقلتُ.حديثاُيفُحديث

وقدُذكرُمعاويةُُ،لكنُملُيذكرُجعفرُدليلُالعلةُ،واهلُاملوفقُ،العلةُومشىُعلُظاهرُاإلسنادُفصححه

ُاستفاد ُعام ُبنُحنبلُسأله ُأمحد ُابنُمعيُأن ُاحلديثُ،بنُصالحُعنُييى ُهذا ُله ُالتعليُفذكر قُ)تغليق

3/177).ُ

ُ.(3/177)تغليقُالتعليقُُوليبُهريرةُطريقُأخرىُأمثلُمنُاملتقدمةُأشارُإليهاُالبزارُيفُمسندهثمُقال:ُ

ماُأذنُاهلُليشءُماُأذنُلنبيُحسنُالصوتُيتغنىُبالقرآن،ُ:ُوإنامُهذهُالطريقُحلديثُآخر،ُوهو:ُقلت

ُ.ُويأيتُتريه.يهرُبه

عبدُاهلُبنُخراش،ُعنُالعوامُبنُواهُالطباينُمنُطريقُ:ُورويُكذلكُمنُحديثُابنُعباس،ُرقلت

ُوالدارقطنيُيف33/83ُ)يفُالكبيُُ:ُزينواُأصواتكمُبالقرآنحوشب،ُعنُابنُعباس،ُقال:ُقالُرسولُاهلُ ،

ُ.(3/177الفرادُكامُيفُتغليقُالتعليقُ

وغلطُباسُبه،ُقالُاحلافظ:ُسندهُحسن،ُولهُطريقُأخرىُعنُأيبُسعدُالبقالُعنُالضحاكُعنُابنُع

)تغليقُالتعليقُبتِصفُيسيُُوإنامُسمعهُالضحاكُمنُعبدُالرمحنُبنُعوسجةُعنُالباءُواهلُأعلمُ،فيهُالبقال

3/177).ُ

ُاللفظُُ:قالُابنُحبانُيفُصحيحه:ُفيقول فيه ابن اللقنُ«زينواُأصواتكمُبالقرآن»قلت:ُأماُلفظُ هذا

ُزينواُأصواتكمُبالقرآن.ُ«:ُزينواُالقرآنُبأصواتكم»يريدُبقولهُعليهُالسَّلم:ُُ.منُألفاظُالضداد

وقالُاخلطايب:ُمعنىُاحلديثُزينواُأصواتكمُبالقرآن،ُكذاُفّسهُغيُواحدُمنُأئمةُاحلديث،ُوزعمواُ
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أنهُمنُبابُاملقلوبُكامُقالوا:ُعرضتُالناقةُعلُاحلوض.ُثمُقال:ُورواهُمعمرُعنُمنصورُعنُطلحةُ

]غريبُاحلديثُُلصحيح.ُثمُرواهُبسندهُمنُطريقُعبدُالرزاقُعنُمعمرفقدمُالصواتُعلُالقرآنُوهوُا

3/132].ُُ

:ُوقدُأخرجهُاحلاكمُعنُمنصورُمنُستُطرق:ُسفيان،ُوزائدة،ُوعمروُبنُأيبُقيس،ُ]أيُابنُامللقن[ُقلت

ُوكذلكُ ُبتقديمُالقرآنُعلُالصوات، ُعنُطلحة، ُعنُمنصور، ُكلهم، ُوعامر ُوابنُطهامن، وجرير،

إالُيفُروايةُواحدةُمنُحديثُعبدُالرزاق،ُعنُُ،دمناهاُعنُاحلاكمُكلهاُبتقديمُالقرآنالطرقُالتيُق

منصور،ُعنُالعمش،ُعنُطلحةُمقدمُفيهاُالصواتُعلُالقرآن،ُوهيُيفُالطباينُالكبيُمنُطريقيُ

ُآخرين:

شب،ُعنُعمهُالعوامُبنُحوُ-قالُالبخاري:ُمنكرُاحلديثُُ-أحدها:ُمنُحديثُعبدُاهلُبنُخراشُ

ُ«.زينواُأصواتكمُبالقرآن»عنُجماهد،ُعنُابنُعباسُرفعه:ُ

حسنواُأصواتكمُ»ثانيهام:ُمنُحديثُسعيدُبنُأيبُسعيدُالبقال،ُعنُالضحاك،ُعنُابنُعباسُرفعه:ُ

ُ.]قلت:ُوقدُأبانُاحلافظُعلتهاُكامُتقدم[ُ«بالقرآن

داهاُحممولُعليها،ُويكونُفيتعيُأنُتقديمُروايةُالقرآنُهيُالصحيحة،ُومعناهاُعلُظاهرهاُوماُع

يفُموضعُاحلال،ُأي:ُزينواُأصواتكمُيفُحالُالقراءة،ُوقدُجاءُذلكُمِصحاُيفُمسندُ«ُالقرآن»قولهُ

ُ ُرفعه: ُالباء ُعن ُزاذان، ُعن ُمرثد، ُبن ُحديثُعلقمة ُمن ُاحلاكم ُومستدرك ُالقرآنُ»الدارمي زينوا

ُاللفظُعندُذكرُاملصنفُإياهُص]سيأيتُتريجُهُ«بأصواتكمُفإنُالصوتُاحلسنُيزيدُالقرآنُحسنا وهذاُالُُ،[676ذا

 .انتهى كَّلم ابن اللقن.ُ(210-0/218)البدرُاملنيُُيتملُالتأويلُوالُالقلب

 ُ(ُمنُحديثُأيبُهريرة.706ُ،701مسلمُ)(،ُو3961ُ،3917ُ،7786ُ،7377البخاريُ)رواهُ(790ُ)

ُرويُهذاُاحلديثُتاماُوخمتِصاُعلُأوجه،ُمنها:ُ(739)

:ُياُأباُموسى،ُلقدُأوتيتُمزماراُمنُمزاميُآلُ:ُقالُالنبيُالنبي دون قول أّب ِوسى[]قول ُاَلول

ُ(.677داود.ُوسيذكرهُاملصنفُ)ص

ُمزماراُمنُمزاميُآلُداود:ُ:ُقالُالنبيُالثاين ]قول النبي وَد أّب ِوسى[ .ُفلامُأخبُلقدُأويتُهذا

ُ ُموسىُقال: ُنبيُاهلُأبو ُعلمتُأن ُلقراءيتُحُلو ُحتبيايستمع ُلوُبتا ُويفُلفظُياطبُالنبي: .

ُ(.136ُعلمتُأنكُتستمعُلقراءيتُحلبتاُلكُحتبيا.ُوسيذكرهُاملصنفُ)ص

فيهُقالُاللفظُالول،ُثمُُقلت:ُويمعُبيُألفاظهُبكونُأيبُموسىُحينامُأخبهُالبشيُبقولُالنبيُ

هُللنبيُ ُخماطباُإياهُبالقولُالثاين.ُواهلُأعلم.ُتوجَّ
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مررتُبكُياُأباُموسىُالبارحة،ُوأنتُ:ُقولُالنبي:ُ]ِثل الثاين، ولكن ليس فيه ِزاِّي آل داود[ الثالث

ُلقراءتك ُفاستمعنا ُتقرأ ُلوُعلمتُبمكانكُحلبتُلكُحتبيا. ُنبيُاهل، ُيا ُوهوُماُفقالُأبوُموسى: .

ُذكرهُاملصنفُهنا.

ثناُبريدُبنُعبدُاهلُبنُأيبُبردة،ُعنُأيبُييىُاحلامين،ُحدمنُطريقُُ(3978رواهُالبخاريُ)فُأماُالول:

ُُبه.ُجدهُأيبُبردة،ُعنُأيبُموسى

ُمنُطريقي:ُ(701مسلمُ)رواهُو

ُبنحوه.ُحدثناُمالكُوهوُابنُمغول،ُعنُعبدُاهلُبنُبريدة،ُعنُأبيهمنُطريقُابنُنميُوأبيه،ُُ-

بهُقال:ُقالُُُموسىداودُبنُرشيد،ُحدثناُييىُبنُسعيد،ُحدثناُطلحة،ُعنُأيبُبردة،ُعنُأيبحدثناُُ-

ُ.لوُرأيتنيُوأناُأستمعُلقراءتكُالبارحة،ُلقدُأوتيتُمزماراُمنُمزاميُآلُداود:ُرسولُاهلُ

ُقلت:ُورويُمنُحديثُأيبُهريرة،ُوعائشة،ُوالباءُبنُعازب.

ُ،ُوأيبُبردة،ُوأنس.بريدةُبنُاحلصيبفرويُمنُحديثُُأماُالثاين:

بنُعيينة،ُعنُمالكُبنُمغولُقال:ُسمعتُعبدُاهلُبنُبريدةُا،ُفرواهُعبدُالرزاقُعنُأِا حديث بريدة

،3/27ُ،ُوكذاُالروياينُيفُمسنده39/109ُ،ُومنُطريقهُالبيهقيُيفُشعبُاإليامن6/783ُ)عبدُالرزاقُيفُمصنفهُفذكرهُُيدثُعنُأبيه

ُ.وغيهم(

ُ.(7/671)النسائيُيفُالكبىُوتابعُابنُعيينةُأبوُمعاويةُالضيرُبهُ

،ُعنُأيبُبردة،ُبنُييىُطلحةُعن،ُالمويُييىُبنُسعيد،ُفرويُمنُطرقُعنُ بردةوأِا حديث أّب

ُالشعريُبهُُعنُأيبُموسى ُوالبزارُيفُمسنده32/320ُ)ابنُحبانُيفُصحيحهُوالسياقُله ُوالبيهقيُيفُالكبى8/376ُ، ،1/38ُ،

ُوغيهم(39/01 ُعلُقولُال، ُمقتًِصا ُبيدُأنهُرواه ُقلت:ُوهوُطريقُمسلمُنفسه، دونُقولُأيبُُنبيُ.

ُموسى.

ُ،قاال:ُحدثناُمحادُبنُسلمةُ،أخبناُيزيدُبنُهارونُوعفانُبنُمسلمفرواهُابنُسعد،ُُوأِا حديث أنس

ُ،صوتهُأنُأباُموسىُالشعريُقامُليلةُيصلُفسمعُأزواجُالنبيُُ،عنُأنسُبنُمالكُ،عنُثابت

ُالصوت ُحلو ُيستمعنُ،وكان ُكُ،فقمن ُالنساء ُإن ُله ُقيل ُأصبح ُعلمتُفلام ُلو ُفقال: ُيستمعن. ن

ُ.(2/176،ُوأبوُيعلُمنُطريقُيزيدُكامُيفُإحتافُاخلية7/83ُ)ابنُسعدُيفُالطبقاتُالكبىُُاحلبتكنُحتبياُولشوقتكنُتشويقًُ

ُ.(2/176)إحتافُاخليةُقالُالبوصيي:ُهذاُإسنادُرواتهُثقاتُ

ُ.(0/01)فتحُالباريُقالُاحلافظ:ُعلُرشُِمسلمُ
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خالدُبنُنافعُالشعري،ُعنُسعيدُبنُأيبُبردة،ُعنُأيبُبردةُبنُأيبُيُمنُطرقُعنُوفرُأماُالثالث:

،ُوأبوُيعلُيف8/603ُ،ُواخلطيبُيفُتاريخُبغداد0/129ُ،ُوالطباينُكامُيفُجممعُالزوائد1/360ُ)احلاكمُيفُمستدركهُوالسياقُلهُبهُُموسى

ُ.،ُوغيهم(3/683يةُوفيهُأنُعائشةُكانتُمعهُوكذاُأبوُنعيمُيفُاحلل31/622ُمسندهُ

ُمجاعةُوضعفهُحبانُابنُووثقهُالشعري،ُنافعُبنُخالدُغيُالصحيحُرشُِعلُورجالهقالُاهليثمي:ُ

ُ.(0ُ/129)جممعُالزوائدُ

ُيفُحديثُييىُبنُقلت رَّ :ُاحلديثُصحيحُمنُغيُطريقُخالدُبنُنافعُعنُسعيدُبنُأيبُبردة،ُكامُم 

ُيرجُعنه،ُاللهمُإالُعدمُذكرهُمجلةُمزاميُآلُداود،ُفكأنهُسعيدُعنُطلحةُعنُأيبُبردة،ُولفظُخالدُال

 خمتِص،ُواهلُأعلم.

قال:ُحدثناُالوزاعي،ُعنُإسامعيلُبنُعبيدُاهلُبنُأيبُيُمنُطرقُعنُالوليدُبنُمسلمُروُضعيف،ُ(733)

،ُوابن3179ُاجهُ،ُوابنُم10/178)أمحدُوالسياقُلهُمرفوعاُبهُُاملهاجر،ُعنُميّسةُموىلُفضالة،ُعنُفضالةُبنُعبيد

ُ.،ُوغيهم(38/193،ُوالطباينُيفُالكبي1/13ُحبانُيفُصحيحهُ

ُ.ُ(3/333)التقريبُتفردُبهُميّسةُموىلُفضالةُبنُعبيد،ُقالُفيهُاحلافظ:ُمقبولُروىُلهُابنُماجهُ

ُ ُموىلُفضالة ُورويُبإسقاُِميّسة ُقلت: 10/176ُ)أمحد ُمستدركه ُيف ُواحلاكم ُالكبى3/729ُ، ُوالبيهقيُيف ،39/180ُ،

ُ.وغيهم(

ُقالُاحلاكمُعقبه:ُهذاُحديثُصحيحُعلُرشُِالشيخي،ُوملُيرجاه.

ُإ ُاحلافظُفقال: ُإالُوتعقبه ُراو ُليسُله ُوميّسة ُعلُرشطهام، ُبراو ُموصوال ُكان ُكذلكُلو ُيكون نام

ُ(1/633)نتائجُالفكارُُإسامعيل،ُفليسُعلُرشطهامُلوُذكر،ُفكيفُإذاُسقط؟!

ُبن ُالوليد ده ُجوَّ ُبنُُوقيل: ُالوليد ُأن ُفيظهر ُاللباين: ُقال ُبتدليسُالتسوية، ُمشهورا ُكان ُفإنه مسلم

 .ُ(2/333)السلسلةُالضعيفةُُوأحياناُيظهرهُويثبتهُوهوُعلةُاحلديثُ،كانُأحياناُيدلسُميّسةُهذامسلمُ

ُبالقرآنُُ(736) ُواستهزاء ُكفرا ُبعضهم ُوجعله ُعظيم، ُكالدفُمنكر ُالغناء ُبآالت ُمقرونا ُالقرآن قراءة

ُالك ُانظر: ُُريم. ُالوجيز ُرشح ُ)(33/396)العزيز ُالطالبي ُروضة ُالخيار39/27ُ، ُكفاية ،)

أماُقراءةُالقرآنُبالحلانُدونُآالتُالغناءُفإذاُأفرُِالقارئُّباُيفُاملدُوالتمطيطُوإشباعُُُ(.3/707)

وأكثرهمُُأماُدونُتفريطُففيهاُخَّلف،وُُ(.3/72اإلمجاعُعلُحتريمهُ)فتاويهُُاحلركاتُفنقلُالنوويُ

ُ ُللنووي ُمسلم ُرشح ُانظر ُكراهيتها، ُالتثريب2/89ُ)عل ُطرح ُالباري1/393-392ُُُ)(، ُفتح ،)

 ُ(.773ُُ-3/722)(،ُزادُاملعاد193ُ-1/191)(،ُجامعُاملسائلُالبنُتيمية0/76ُ)

 (.19تقدمُتريهُ)صُ(731)
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ُعجزُبيت،ُصدره:ُ(737ُ)

هُ  ي ف  ُلس  ُقال ت  ُالنَّاس  ق اب  ُر  ُكأنَّ

ُالبيتُ ُ)صأورد ُاجلرجاينُيفُالوساطة ُوال330بتاممه 6/136ُ)ُُوزينُيفُقرشُالفّسُز(، ُوصاحبُ(،

وأوردهُالصفديُيفُُ(.773،ُونسبوهُللمتنبيُوهوُيفُديوانهُ)صوغيهم(،3/368ُ)ُ«معجزُأمحد»

ونسبهُلتاجُالدينُاليمنيُعبدُالباقيُبنُعبدُُ(38/32ُ(،ُويفُالوايفُبالوفياتُ)1/33أعيانُالعِصُ)

فياُ»(ُوصدره:318ُووردُيفُديوانُابنُنباتةُ)صُُ.«شأوهاُأقولُلنظميُحيُحاولُ»وصدره:ُُاحلميد،

ُاملايضُوأمحرُخده ُالدينُزهيُ)صُ.«حلظه ُكامُقالُ»(ُوصدره:113ُووردُيفُديوانُّباء وإينُوإياه

 ُ.«قائل

 ُ.(0/132)،ُوالثعلبيُيفُالكشفُوالبيانُ(8/03)رواهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُ (733)

ُأمحُ(732) ُبن ُد ُميمون ُبن ُاهل ُعبد ُاحلارثُالغطفاين ُالعباسُبن ُبن ُابن ُاحلواريالثعلبي ُأيب اإلمام،ُ.

صحبُأباُسليامنُ.ُئتياماتُسنةُثَّلثيُومولدُسنةُأربعُوستيُومائة،ُواحلافظ،ُالقدوة،ُشيخُأهلُالشامُ

لبحرُفغرقها،ُوقال:ُياُعلم،ُملُطلبُأمحدُبنُأيبُاحلواريُالعلمُثَّلثيُسنة،ُثمُمحلُكتبهُكلهاُإىلُا.ُالداراين

ُ.أفعلُبكُهذاُاستخفافا،ُولكنُملاُاهتديتُبك،ُاستغنيتُعنك

(،73/673ُ(،ُتاريخُدمشقُ)39/3(،ُحليةُالولياءُليبُنعيمُ)03للسلميُ)صُانظر:ُطبقاتُالصوفية

 (.36/83سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)،ُ(3/120تذيبُالكاملُللمزيُ)

 .(3/28)(،ُوالقشييُيفُالرسالةُالقشيية06ُاتُالصوفيةُ)صرواهُالسلميُيفُطبقُ(737)

التسرتي،ُبضمُالتاءُالوىلُوفتحُالثانيةُُسهلُبنُعبدُاهلُبنُيونسُبنُعيسىُبنُعبدُاهلُبنُرفيعُ(738)

صحبُذاُالنونُُ،ملُيكنُلهُيفُوقتهُنظيُيفُاملعامَّلتُوالورعُوكانُصاحبُكراماتوسكونُالسيُبينهام.ُ

ُأنُالُ.ُوكانُيقولُلصحابُاحلديث:ُخالهُحممدُبنُسوارسببُسلوكهُالطريقُُ،ُوكاناملِصي اجهدوا

ُ،ُوقيلُغيُذلك.سنةُثَّلثُوسبعيُ:ئتيُوقيلايُومنامتويفُسنةُثَّلثُوث.ُتلقواُاهلُإالُومعكمُاملحابر

ُطبقاتُالصوفية ُليبُنعيمُ)322للسلميُ)صُانظر: ُالولياء ُحلية ُوفياتُالعيانُال39/380(، بنُ(،

 (.31/119سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)،ُ(6/760خلكانُ)

 .(3/29)رواهُالقشييُيفُالرسالةُالقشييةُُ(730)

ُُ-وقيل:ُسلم-بنُسلمةُُ-وقيل:ُعمر-عمروُُ(769) ُ:منُقريةُيقالُهلاأبوُحفصُالنيسابوريُاحلداد،

ُالقدوة.ُمدينةُنيسابورعندُكورداباذُ .ُنُعلامُوورعاُوحالةُوطريقةكانُمنُأفرادُخراسا،ُالرباين،ُاإلمام،

ُ،ُوقيلُغيُذلك.أربعُوستيُومائتيُ:سبعُوقيلسبعيُومائتي،ُوقيل:ُتويفُسنةُ



 
531 

 الكالم على مسألة السماع

 

(،ُتاريخُبغدادُللخطيب39/660ُ(،ُحليةُالولياءُليبُنعيمُ)391للسلميُ)صُانظر:ُطبقاتُالصوفية

 (.36/339يُ)(،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهب7/76النسابُللسمعاينُ)،ُ(37/311البغداديُ)

يفُالرسالةُُ،ُوالقشييُ(1/192)،ُوالبيهقيُيفُشعبُاإليامنُ(39/619)رواهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُُ(763)

 .(3/20القشييةُ)

اجلوزيُيفُُ،ُوابنُ(31/637)(،ُوأبوُنعيمُيفُاحللية316ُرواهُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ)صُ(766)

 ُ(.36تلبيسُإبليسُ)ص

ُالقشييُيفُالرسالةُ(761) والعَّلئيُيفُُ،ُ(3/670)،ُوابنُتيميةُيفُاالستقامةُ(3/70)القشييةُُأورده

 ُ(.367،ُوابنُامللقنُيفُطبقاتُالولياءُ)ص(3/173)إثارةُالفوائدُ

املحدث،ُالواعظ،ُالقدوة،ُ،ُاحلييُالنيسابوريُأبوُعثامنسعيدُبنُإسامعيلُبنُسعيدُبنُمنصورُُ(767)

وشاهُبنُشجاعُُ،صحبُقديامُييىُبنُمعاذُالرازيُ،الريأصلهُمنُ.ُكانُمستجابُالدعوة،ُشيخُاإلسَّلم

ماتُبنيسابورُسنةُثامنُوتسعيُ.ُثمُرحلُإىلُنيسابورُإىلُأيبُحفصُوصحبهُوأخذُعنهُطريقتهُ،الكرماين

ُ.ومائتي

(،ُتاريخُبغدادُللخطيب39/677ُ(،ُحليةُالولياءُليبُنعيمُ)379للسلميُ)صُانظر:ُطبقاتُالصوفية

 (.37/26(،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)6/120وفياتُالعيانُالبنُخلكانُ)،ُ(39/377البغداديُ)

(763ُ )ُ ُالكشفُوالبيان ُيف ُالثعلبي ُ(7/337)رواه ُاحللية ُيف ُنعيم ُوأبو ،(13/677)ُ ُيفُُ، والقشيي

ُ ُالقشيية ُالكبيُ)(3/86)الرسالة ُوالبيهقيُيفُالزهد ،130ُ ،173ُ واخلطيبُيفُاجلامعُلخَّلقُُ(،

 ُ.(7/189ُُ)،ُواهلرويُيفُذمُالكَّلمُوأهلهُ(3/373)الراويُ

كانُيتكلمُيفُجامعُالرصافةُ.ُكانُموىلُعيسىُبنُأبانُالقايضُالبغدادي،حممدُبنُإبراهيمُأبوُمحزةُُ(762)

حمباُُالغزووُكثيُالرباِوكانُ،ُكانُعاملاُبالقراءاتُوبقراءةُأيبُعمروُخصوصا،ُوثمُانتقلُإىلُجامعُاملدينة

ُبنُ.له ُالسقطيُجالسُأمحد ُوسيا ُنِصُالتامر، ُوأبا ُوبرشُبنُاحلارث، ُحنبل، ُقالُالذهبي: وليبُمحزةُ.

ُ.ئتيُودفنُببابُالكوفةاماتُسنةُتسعُوستيُوم.ُانحرافُوشطحُلهُتأويل

(،ُتاريخُبغدادُللخطيب39/169ُ(،ُحليةُالولياءُليبُنعيمُ)667للسلميُ)صُانظر:ُطبقاتُالصوفية

ُ(6/677البغداديُ) ُ)تاريخُد، ُ(33/636مشقُالبنُعساكر ُللذهبيُ)، ُالنبَّلء (،31/327ُسيُأعَّلم

 (.3/633الوايفُبالوفياتُللصفديُ)

 ُ(.660رواهُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ)صُ(767)

والقشييُيفُُ،ُ(1/192)(،ُوالبيهقيُيفُشعبُاإليامن179ُرواهُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ)ص(768ُ)
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 .(3/318)الرسالةُالقشييةُ

 (.3/318)ُُ(،ُوالقشييُيفُالرسالةُالقشيية110ُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ)صرواهُ(760ُ)

(719ُ )ُ ُبنُحممد ُيعقوبُإسحاق ُوميسان.ُالنهرجوريأبو ُبيُالهواز ُبلدة ُقيل: ُجور، ُهنر ُإىل ُنسبة .

ُ.ئةماتُبمكةُجماوراُّباُسنةُثَّلثيُوثَّلثام،ُصحبُاجلنيدُوعمروُبنُعثامنُاملكيُوأباُيعقوبُالسويس

ُالصوفيةانظر ُطبقات ُ)صُ: ُ)682للسلمي ُنعيم ُليب ُالولياء ُحلية ُالقشيية39/132(، ُالرسالة ،)ُ

(،ُالوايف33/616ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)،ُ(3/130(،ُمعجمُالبلدانُلياقوتُ)3/367للقشييُ)

 (.8/673بالوفياتُللصفديُ)

 .(3/367)رواهُالقشييُيفُالرسالةُالقشييةُُ(713)

ُ،هـ(381عبدُاملغيثُبنُزهيُاحلريبُ)ت:ُلُ«لُالواضحُيفُالنهيُعنُارتكابُاهلوىُالفاضحالدلي»كتابُ(716ُ)

(.ُوملُأقفُعلُكتابه6/312ُُ)املقصدُالرشدُو،ُ(6/173)ُاحلنابلةُيف:ُذيلُطبقاتُوذكرُكتابهُوانظرُترمجتهُ

 ُهذا.

،ُنسبةُإىلُبلدةُكبيةُ،ُبكّسُالباءُوسكونُالسيأبوُيزيدُالبسطاميُبنُسوشانُطيفورُبنُعيسى(711ُ)

ُالشأنُيفُثبوتاُعنه،ُأوُأنهُبقومسُعلُطريقُنيسابور.ُقالُالذهبي:ُ جاءُعنهُأشياءُمشكلةُالُمساغُهلا،

.ُونقلُالذهبيُعنُقاهلاُيفُحالُالدهشةُوالسكر،ُوالغيبةُواملحو،ُفيطوى،ُوالُيتجُّبا،ُإذُظاهرهاُإحلاد

يفُالشطحُأشياء،ُمنهاُماُالُيصح،ُأوُيكونُمقوالُعليه،ُوكانُيكىُعنهُ:ُتاريخُالصوفيةالسلميُيفُكتابهُ

منُنظرُإىلُشاهديُبعيُاالضطراب،ُوإىلُأوقايتُبعيُاالغرتاب،ُوإىلُ.ُوأنهُقال:ُيرجعُإىلُأحوالُسنية

أحواَلُبعيُاالستدراج،ُوإىلُكَّلميُبعيُاالفرتاء،ُوإىلُعبارايتُبعيُاالجرتاء،ُوإىلُنفسُبعيُاالزدراء،ُ

ُ.ُدُأخطأُالنظرُيفَُّفق ُ.ُماُروى،ُولهُكَّلمُنافعُقلَّ

للقشييُُ(،ُالرسالةُالقشيية39/11(،ُحليةُالولياءُليبُنعيمُ)27للسلميُ)صُانظر:ُطبقاتُالصوفية

(3/37(ُ ُلياقوت ُالبلدان ُمعجم ،)3/763)ُ ،(ُ ُللذهبي ُالنبَّلء ُأعَّلم ُبالوفيات31/82ُسي ُالوايف ،)

 (.32/603للصفديُ)

والقشييُيفُُ،ُ(39/12)(،ُوأبوُنعيمُيفُحليةُالولياء79ُلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ)صرواهُالسُ(717)

 ُ.(3/37)الرسالةُالقشييةُ

 (.3/81)رواهُالقشييُيفُالرسالةُالقشييةُُ(713)

شعبُاإليامنُُُ،ُوالبيهقيُيفُ(31/673)(،ُوأبوُنعيمُيفُاحللية30ُرواهُالسلميُيفُآدابُالصحبةُ)(712ُ)

 ُ.(3/86)ييُيفُالرسالةُالقشييةُ،ُوالقش(39/716)
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ُيميشُعلُ(،ُوفيه:19ُتقدمُتريهُ)ص(717ُ) ،ُرمحهُاهلُتعاىل!ُبلُإذاُرأيتمُالرجل  فقالُالشافعي:ُق ِصَّ 

هُعلُالكتابُوالسنَّةُاملاءُ واُأمر  ض  ر  ع    .ويطيُيفُاهلواءُفَّلُتغرتواُبهُحتىُت 

،ُمقرئُحافظُمفّس.ُثقةُموىلُآمنةُامرأةُمنُبنيُرياحيُأبوُالعاليةُالرياحيُالبِصُيعُبنُمهرانفُ رُ ُ(718)

ُ،ُوقيلُغيُذلك.سنةُتسعي.ُماتُبسنتيُأدركُاجلاهلية،ُوأسلمُبعدُموتُالنبيُ

(ُ ُنعيم ُليب ُالولياء ُحلية ُ)6/637انظر: ُعساكر ُالبن ُتاريخُدمشق ،)38/330)ُ تذيبُالكاملُ،

 .(7/697(،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)0/637للمزيُ)

،ُوابنُ(3/199ُُ)(،ُواآلجريُيفُالرشيعة62ُ(،ُواملروزيُيفُالسنةُ)72رواهُابنُوضاحُيفُالبدعُ)ُ(710)

ُ(7/02)عديُيفُالكاملُ ُيفُاإلبانة ُوابنُبطة ُوالَّللكائيُ(3/600)، ،3/26ُ)يفُرشحُالصولُُ،

 ُ.(3/37)الكَّلمُوأهلهُُ،ُواهلرويُيفُذمُ(0/170)،ُوأبوُنعيمُيفُاحلليةُ(377

(،ُوأمحد12273ُ)ُُ(،ُوابنُأيبُشيبةُيفُاملصنف87ُ)ُنسخةُنعيمُبنُمحادُ-يفُالزهدُُاهُابنُاملباركرو(779ُ)

،ُوابنُبطةُ(1/183)املعرفةُوالتاريخُُُ(،ُوالفسويُيف380ُ(،ُوأبوُداودُيفُالزهدُ)3901يفُالزهدُ)

ُ ُاإلبانة ُوالَّللكائيُيفُرشحُ(3/130)يف ،ُُ ُالرتغ(3/30)الصول ُيف ُالسنة ُوقوام يبُوالرتهيبُ،

(788.)ُ 

،3/169ُ،168ُُُ)(،ُوابنُبطةُيفُاإلبانة19ُ(،ُواملروزيُيفُالسنةُ)ص873رواهُأمحدُيفُالزهدُ)ُ(773)

117ُ ،137)ُ ُاملستدرك ُيف ُواحلاكم ،(3/387)ُ ُرشح ُيف ُوالَّللكائي ،ُُ 3/23ُ)الصول ،08)ُ،

 ُ.(1/76)وأهلهُُ،ُواهلرويُيفُذمُالكَّلمُ(1/68)والبيهقيُيفُالسننُالكبىُ

منُأهلُالكوفة،ُوقدمُبغداد،ُُ،موىلُواصلُبنُحيانُالسديُ،أبوُبكرُبنُعياشُبنُساملُاحلناُِ(776)

منُأربابُثقةُعابداُكانُ.ُواختلفُيفُاسمهُفقيل:ُشعبة،ُوقيل:ُحممد،ُوقيل:ُبلُاسمهُكنيته.ُووحدثُّبا

ُوهوُ ُاملشاهي، ُاحلديثُوالعلامء ُكبالقراءاتُعنُعاصممنُرواة ُملا ُإالُإنه ُولدُُ، سنةُخسُساءُحفظه.

ُ.ئةاماتُسنةُثَّلثُوتسعيُوم،ُووتسعي

وفياتُالعيانُ،ُ(32/376(،ُتاريخُبغدادُللخطيبُالبغداديُ)8/191انظر:ُحليةُالولياءُليبُنعيمُ)

 (.8/703(،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)11/360)(،ُتذيبُالكاملُللمزي6/131ُالبنُخلكانُ)

ُاآلجريُيفُالرشُ(771) ُرواه ُوالَّللكائيُيفُرشحُالصولُ(3/6339)يعة ،(3/76ُ ُويفُكليهام: ملُ»(،

 «.ملُيغضب»بدالُمنُ«ُيتعصب

 .(3/27)(،ُوانظرُاملغني30ُ-17روىُعنهُالروايتيُاخلَّللُيفُالوقوفُوالرتجلُ)ُ(777)
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نُكاُ،ُمنُأهلُاجلبل،ُوهيُبلدةُبيُبغدادُوواسط.أبوُطالبُاملكيُحممدُبنُعلُبنُعطيةُاحلارثي(773ُ)

ذكرُفيهُأشياءُمنكرةُمستشنعةُ«ُقوتُالقلوب»،ُولهُمصنفاتُيفُالتوحيدُوالصوفيةُمنها:ُجمتهداُيفُالعبادة

،ُنشأُواشتهرُبمكة،ُورحلُإىلُالبِصةُفقالُأقواالُمستنكرةُفاتمُلجلهاُوهجرهُالناس.ُوكانُيفُالصفات

ُ.ئةثامنيُوثَّلثامتويفُسنةُستُوُليسُعلُاملخلوقيُأضُمنُاخلالق.منُمجلةُماُقال:ُ

(،ُوفياتُالعيانُالبن37/183ُاملنتظمُالبنُاجلوزيُ)،ُ(7/333انظر:ُتاريخُبغدادُللخطيبُالبغداديُ)

 (.32/312(،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)7/191خلكانُ)

 .(6/86)قوتُالقلوبُ(772ُ)

حلنبلُشيخُاإلسَّلم،ُمنُعبدُاهلُبنُحممدُبنُعلُبنُحممدُبنُأمحدُأبوُإسامعيلُالنصاريُاهلرويُاُ(777)

ُ ُإحدىُوثامنيُوأربعامئة. ُوماتُسنة ُستُوتسعيُوثَّلثامئة، ُولدُسنة ُأيبُأيوبُالنصاري. وكانُذرية

عرضتُعلُ»امتحنُوأوذيُوسمعُيقول:ُ.ُأثرياُقحا،ُينالُمنُاملتكلمة،ُبارعاُيفُاللغة،ُحافظاُللحديث

َُل ُيقال ُال ُيقاُ:السيفُخسُمرات، ُلكن ُمذهبك، ُعن َُلارجع ُالُُ:ل ُفأقول: ُخالفك، ُعمن اسكت

ُ«.منازلُالسائرين».ُلهُمصنفات،ُواستنكرُعليهُيشءُمنُطريقتهُيفُكتابهُ«أسكت

سيُأعَّلمُالنبَّلءُ،ُ(3/331(،ُذيلُطبقاتُاحلنابلةُالبنُرجبُ)1/738انظر:ُطبقاتُاحلنابلةُليبُيعلُ)

 (.37/197)للصفديُُ(،ُالوايفُبالوفيات38/391للذهبيُ)

 ُ(.88زلُالسائرينُ)صمناُ(778)

ي همُاملمدوحيُواملذمومييُانظر:ُمدارجُالسالكيُ)ُُ(770)  (.1/379عنُطائفةُاملَّلماتيةُونوع 

 .(،ُمنُحديثُأيبُهريرة6227ُرواهُمسلمُّبذاُاللفظُ)ُ(739)

 (.86تقدمُتريهُ)صُ(733)

(736)ُ(ُ ُالسالكي ُمدارج ُيف ُالقيم ُابن 3/397ُأورده ُوأخرُ،638، ُواملقريزي ،)ُُ ُالتوحيدُيف جتريد

 ُ(،ُدونُنسبة.390)صهُ(،ُويفُرسائل77)ص

 (.70تقدمُتريهُ)صُ(731)

والَّللكائيُُ،ُ(3/6323)(،ُواآلجريُيفُالرشيعة1039ُ،1033ُرواهُابنُأيبُحاتمُيفُالتفسيُ)(737ُ)

ُالوافيةُ)(3/70)يفُرشحُالصولُ ُوأبوُعمروُالداينُيفُالرسالة واخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُ(،696ُ،

لفيُيفُالطيورياتُ)ُ،ُ(71/39)،ُوابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(8/173)  ُ(.360والس 

 (.381تقدمُتريهُ)صُ(733)
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ُ(ُمنُحديثُجندبُبنُسفيان.3702(،ُومسلمُ)6896ُ،2372رواهُالبخاريُ)ُ(732)

ُُ:ُباختصارُوتِصفُيسي(39/373ُ)فتحُالباريُُفوائد

ُ،وجزمُالكرماينُبأهنامُيفُاحلديثُبالسكونُ،لشعروالتاءُيفُآخرهاُمكسورةُعلُوفقُاُقال احلافظ:ُ-

فإنهُيصيُُ؛وهوُمردودُ،دُإسكاهنامُليخرجُالقسميُعنُالشعرتعمَُُّوزعمُغيهُأنُالنبيُُ،وفيهُنظر

ُ.ويفُالثاينُزحافُجائزُ،وهوُمنُضوبُالبحرُامللقبُالكاملُ،منُضبُآخرُمنُالشعر

ُُوقال:ُ- ُالنبي ُقاله ُاختلفُهل ُفخرجُُ،متمثًَّلُوقد ُإلنشائه ُقاصد ُغي ُنفسه ُقبل ُمن ُقاله أو

ُ.اموزونًُ

يفُُبنُأيبُالدنياُيفُحماسبةُالنفسُأوردهاُلعبدُاهلُبنُرواحةاويؤيدهُأنُُ،وبالولُجزمُالطبيُوغيهُ

ُمؤتة، ُُقصة ُجزم ُبنُرواحةابنُالتيُبأهنامُمنُشعرُاوهكذا ُالواقديُأنُالوليدُبنُالوليدُبنُ، وذكر

ُ،بسندُضعيفُوأخرجهُالطباينُمنُوجهُآخرُموصوالُيفُصلحُاحلديبية،ُنُالقسمياملغيةُقالُهذي

ُ.بنُهشامُيفُزياداتُالسيةاقالُكذاُو

ُ.مؤتةُقصةُقبلُاحلديبيةُقصةُفإنُ؛شعرهُضمنهامُرواحةُبناُيكونُأنُاحتملُحمفوظاُكانُإنُوهذا

ُ.حاكياُعنُغيهبيشءُمنُالشعرُوإنشادهُُوقدُاختلفُيفُجوازُتثلُالنبيُُوقال:ُ-

وقدُأخرجُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوالرتمذيُوصححهُوالنسائيُمنُروايةُاملقدامُُ،فالصحيحُجوازه

كانُيتمثلُمنُشعرُبنُُ:قالتُ؟يتمثلُبيشءُمنُالشعرُأكانُرسولُُ:بنُرشيحُعنُأبيهُقلتُلعائشة

ُ.ويأتيكُبالخبارُمنُملُتزودُ:رواحة

وأنهُدلُعلُجوازُوقوعُُ،«بنُعبدُاملطلباأناُُ،أناُالنبيُالُكذب»ُ:وقدُتقدمُيفُغزوةُحنيُقولهُُ

وقدُوقعُالكثيُمنُذلكُيفُالقرآنُُ،والُيسمىُذلكُشعراُ،الكَّلمُمنهُمنظوماُمنُغيُقصدُإىلُذلك

 .والقليلُمنهاُوقعُوزنُبيتُتامُ،لكنُغالبهاُأشطارُأبياتُ،العظيم

 (.6/393انظرُالرسالةُالقشييةُ)ُ(737)

ُُيت للعشى،الب(738ُ) ُوتلبية6/307ُالعيُ)صاحبُأورده ُوقطربُيفُالزمنة (،29ُاجلاهليةُ)صُ(،

ُُ(.663وهوُيفُديوانهُ)صُونسبوهُلألعشى،ُُ،(،ُوغيهم636وابنُالسكيتُيفُإصَّلحُاملنطقُ)ص

ي ُ»مجيعهمُبلفظ:ُ  «.ُرضيعا»،ُإالُاحلاتيُيفُحليةُاملحاضةُفأتىُبهُكاملصنفُبالرفعُ«رضيع 

 (.3/673االستقامةُ)انظرُُ(730)

 (.36ُ،31تقدمُتريهُ)ص(729ُ)
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 (.31ُ،37تقدمُتريهُ)ص(723ُ)

 (.36تقدمُتريهُ)ص(726ُ)

﴾:ُڇ چ چ  چ چ ڃ ڃ عندُتفسيُقولهُ﴿ُ(3ُ/171أحكامُالقرآنُ)يفُجلصاصُاُقالُ(721)

ُ.أنهُاملزمار،ُقالهُجابر:ُ(2ُ/33).ُويفُتفسيُاملاورديُاملزاميُ:اللهوقالُجابر:ُ

.ُالغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلب،ُكامُينبتُاملاءُالزرعبيهقيُيفُشعبُاإليامنُعنُجابرُمرفوعا:ُوروىُال

 يفُثناياُالتخريج(.31ُُانظرُتريهُ)ص

 (.32ُ-33تقدمُتريهُ)ص(727ُ)

 (.33تقدمُتريهُ)ص(723ُ)

 (.33تقدمُتريهُ)صُ(722)

(،1/726ُ)املقدماتُاملمهداتُُ(،3/3767)(،ُاملعونة382ُ-7/327)النوادرُوالزياداتُُ:انظرُ(727)

 ُ(.393-1/393)و)املدخلُالبنُاحلاجُُ(،1/192ُ)كاملُاملعلمُإ

 (.32تقدمُتريهُ)صُ(728)

 (.33تقدمُتريهُ)صُ(720)

 (.33تقدمُتريهُ)صُ(779)

 (.3/677انظرُاالستقامةُ)ُ(773)

(776ُ ُطاهرُالسامع( ُبن 22ُ)صُملحمد ُبغداد ُتاريخ ُاخلطيبُيف ُورواه ،)(2/292)ُ ُوابن ُيفُ، عساكر

 ُ.(7/39)دمشقُُتاريخُ

 (.6/393انظرُالرسالةُالقشييةُ)ُ(771)

(777ُ )ُ ُالقشيية ُالقشييُيفُالرسالة ُ(6/393)أورده ُوالغزاَلُيفُاإلحياء ُوابنُ(6/679)، ُيفُُ، تيمية

 ُ.(6/673)االستقامةُ

 (.3/673انظرُاالستقامةُ)ُ(773)

 (.70تقدمُتريهُمنُقولُالغزاَلُ)ص(772ُ)

ُوالقولُإنامُرويُيفُقصةُقالُاللباُ(777) ُالمر ُوهذا ُزيادة، ُيفُآخره ُفزاد ُابنُالقيمُيفُمتنه، ُأخطأ ين:

ُ(.3/672.ُقلت:ُإنامُنقلهُابنُالقيمُمنُشيخهُابنُتيميةُ)االستقامةُ(361)حتريمُآالتُالطربُباختصارُأخرىُ
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ُالتيُنذرتُأنُتضبُبالدفُفصحيحُ ُاملرأة ُقصة ُقداحلسيُبنُواة،ُرويتُمنُطرقُعنُأما قال:ُ،

ُخرجُرسولُاهلُ ُيقول: ُسمعتُأيبُبريدة ُقال: ُفلامُُحدثنيُعبدُاهلُبنُبريدة، يفُبعضُمغازيه،

إينُكنتُنذرتُإنُردكُاهلُساملاُأنُأضبُبيُُ،انِصفُجاءتُجاريةُسوداء،ُفقالت:ُياُرسولُاهل

ُرسولُاهلُ ُفقالُهلا ُيديكُبالدفُوأتغنى، ُفوإَ فَّل ،إن كنت نذَت فاضّب: جعلتُتضب،ُ.

فدخلُأبوُبكرُوهيُتضب،ُثمُدخلُعلُوهيُتضب،ُثمُدخلُعثامنُوهيُتضب،ُثمُدخلُعمرُ

ُ إن الشيطان ليخاف ِنك يا عمر، إين :ُحتتُاستها،ُثمُقعدتُعليه،ُفقالُرسولُاهلُُفألقتُالدفَّ

ي كنت جالسا وهي تضب فدخل أبو بكر وهي تضب، ثم دخل عل وهي تضب، ثم دخل عثمن وه

،39/608ُ،ُوالبزارُيفُمسنده18/01ُ،337ُ،ُوأمحد1209ُ)الرتمذيُوالسياقُلهُُتضب، فلم دخلت أنت يا عمر ألقت الدف

ُ.،ُوغيهم(39/316،ُويفُالكبى7/332ُ،ُوالبيهقيُيفُالصغي39/616ُوابنُحبانُيفُصحيحهُ

ُالبابُعنُعمرويفُُ،هذاُحديثُحسنُصحيحُغريبُمنُحديثُبريدةقالُالرتمذيُعقبُروايته:ُُ

ُ.،ُوعائشة]رواهُالشيخان[

وعنُعائشةُرواهُالفاكهيُيفُتاريخُمكةُُ،ويفُالبابُعنُعبدُاهلُبنُعمروُرواهُأبوُداودقالُاحلافظ:ُ

ُ.(7/173)التلخيصُاحلبيُُبسندُحسن

ُرويُمنُطريقي:ُفضعيف،ُ«هذاُرجلُالُيبُالباطل»أماُقولهُ

ُنُبنُأيبُبكرة،ُعنُالسودُبنُسيع،ُقال:ُأتيتُالنبيُعلُبنُزيد،ُعنُعبدُالرمحالول:ُمنُطريقُ

ُإينُقدُمحدتُريبُتباركُوتعاىلُبمحامدُومدحُوإياك ُرسولُاهل، ُيا ُفقلت: ،ُ هات ِا حدت به قال:

ُفقالُالنبيُ.َبك عز وجل ُقال: ُفجاءُرجلُأدملُفاستأذن، ُفجعلتُأنشده، ُُقال: قال:ُُ.بني بني:

ُثمُخرج ُفجعلُ،فتكلمُساعة، ُفقالُالنبيُقال: ُقال: ُفاستأذن، ُثمُجاء ُقال: ُ.بني بني:ُتُأنشده،

عمر بن الطاب قال:ُقلت:ُياُرسولُاهل،ُمنُهذاُالذيُاستنصتنيُله؟ُقال:ُُ،اففعلُذاكُمرتيُأوُثَّلثًُ

ُ.(3/72،ُوأبوُنعيمُيفُاحللية3/363ُ،ُوالبخاريُيفُالدبُاملفرد67/133ُ،137ُ)أمحدُوالسياقُلهُهذا َجل َ حيب الباطل

فيهُعلُبنُزيدُبنُجدعان،ُقالُاحلافظ:ُضعيفُروىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُومسلمُوالربعةُ

ُ.(3/793)التقريبُ

ُإبراهيمُبنُسعد،ُعنُالزهري،ُعنُعبدُالرمحنُبنُأيبُالثاين:ُمنُطريقُ ُثنا معمرُبنُبكارُالسعدي،

ُبلفظ:ُُبكرة،ُعنُالسودُبنُسيعُالتميمي ُالطاب، وليس ِن الباطل ف يشءهذا عمر بن مرفوعا

ُ.(1/736،ُواحلاكمُيفُمستدركه3/687ُ)الطباينُيفُالكبيُوالسياقُلهُ

ُقالُالذهبيُمستدركاُعلُتصحيحُاحلاكمُللرواية:ُمعمرُلهُمناكي.ُوقالُ فيهُمعمرُبنُبكارُالسعدي،

ُ ُوالُيتابعُعلُأكثره ُوهم، ُيفُحديثه ُالعقيل: ُالكبي ُوقا(7/697)الضعفاء ُجمهولُ، ُوالتعديلُلُأبوُحاتم: )اجلرح
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0/20).ُ

 ُقلت:ُوللحديثُطرقُأخرى،ُولكنُليسُفيهاُهذهُالزيادةُيفُآخره.

 (.68تقدمُتريهُ)صُ(778)

ملُأقفُعليهُيفُالصحيح،ُوإنامُاقتِصُمسلمُعلُقطعةُمنهُليسُفيهاُماُذكرهُاملصنف،ُولفظُمسلم:ُُ(770)

ُ،ُفلعلهُاشتبهُعلُاملصنف،ُواهلُأعلم.(3030)صحيحهُُمنُعلمُالرميُثمُتركهُفليسُمناُأوُقدُعىص

ُخالدُعنُسَّلم،ُأبوُحدثنيُجابر،ُبنُيزيدُبنُالرمحنُعبدأماُلفظُاملصنفُفضعيف،ُرويُمنُطريقُ

ُثَّلثةُالواحدُبالسهمُيدخلُُاهلُإنُ:يقولُُاهلُرسولُسمعت:ُقالُ،عامرُبنُعقبةُعنُزيد،ُبن

ُمنُإَلُأحبُترمواُوأنُواركبوا،ُوارموا.ُومنبلهُبه،ُوالراميُاخلي،ُصنعتهُيفُيتسبُصانعهُ:اجلنةُنفر

ُومنُونبله،ُبقوسهُورميهُأهله،ُومَّلعبتهُفرسه،ُالرجلُتأديب:ُثَّلثُإالُاللهوُمنُليس.ُتركبواُأن

،1378ُ،ُوالنسائي6331ُ)أبوُداودُوالسياقُلهُُكفرهاُ:قالُأو.ُتركهاُنعمةُفإهناُعنه،ُرغبةُعلمهُماُبعدُالرميُترك

ُ.،ُوغيهم(6/338ُ،373،ُوأمحد7797ُويفُالكبىُ

ُاجلهني،ُقالُفيهُاحلافظ:ُمقبول.ُ)كامُعندُالنسائيُيفُسننهُوغيه(وفيهُخالدُبنُزيدُأوُابنُيزيدُ

ُ،ُوغيهم(.68/371،ُوأمحد6833ُ،ُوابنُماجه7/377ُ)الرتمذيُقلت:ُوقدُتابعُخالدُهذاُعبدُاهلُبنُالزرقُ

ُ.(3/197)التقريبُروىُلهُالرتمذيُوابنُماجهُُمقبولُقالُفيهُاحلافظُأيًضا:زرقُعبدُاهلُبنُزيدُال

سويدُبنُعبدُالعزيز،ُثناُحممدُبنُعجَّلن،ُعنُسعيدُاملقبي،ُوللحديثُشاهد،ُرواهُاحلاكمُمنُطريقُ

ُ.(6/397)مستدركهُمرفوعاُبنحوه،ُقالُاحلاكم:ُصحيحُعلُرشُِمسلمُُعنُأيبُهريرة

ُالعزي ُبنُعبد ُالرتمذيُوابنُماجهُوسويد ُروىُله ُضعيفُجدا ُاحلافظ: ُفيه ُبنُنميُالسلميُقال ز

 .(3/629)التقريبُ

 (.68تقدمُتريهُ)صُ(789)

 (.663تقدمُتريهُ)صُلعلهُيقصدُحديثُاجلاريةُالسوداءُالناذرةُالضبُبالدفُبيُيديهُُ(783)

(786ُ ُاملتقد( ُعلينا ُالبدر ُالغزاَلُيفُحديثُطلع ُذكره ُما ُكانُيقصد ُإذا ُتريه ُحيثُزاد309ُ)صم ،)

 ،ُفَّلُأصلُهلذهُالزيادة.(6/677)اإلحياءُالغزاَلُفيه:ُبالدفُوالحلانُ

اُوكانُقال:ُسمعتُشيخًُُ،بقيةُبنُالوليد،ُعنُحصيُبنُمالكُالفزاري،ُرويُمنُطريقُضعيفُ(781)

ُ ُاهل ُرسول ُقال ُقال: ُاليامن ُبن ُيدثُعنُحذيفة ُبأيبُحممد، ُيكنى ُالقرآقديام ُاقرءوا ُبلحونُ: ن

العربُوأصواتا،ُوإياكمُوحلونُأهلُالكتابي،ُوأهلُالفسق،ُفإنهُسيجيءُبعديُقومُيرجعونُبالقرآنُ

ُشأهنم ُيعجبهم ُمن ُوقلوب ُقلوّبم، ُمفتونة ُحناجرهم، ُياوز ُال ُوالنوح، ُوالرهبانية ُالغناء  ترجيع
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ُ.،ُوغيهم(6/320احُيفُالبدعُ،ُوابنُوض6/671،ُوابنُعديُيفُالكامل7/381ُ)الطباينُيفُالوسطُوالسياقُلهُ

املرتبةُُ-)طبقاتُاملدلسيُفيهُبقيةُبنُالوليدُاحلمص،ُقالُاحلافظ:ُكانُكثيُالتدليسُعنُالضعفاءُواملجهوليُُ

ُ،ُوملُيِصحُبالسامع.(3/37الرابعةُ

ُوفيهُشيخُبقيةُحصيُبنُمالكُجمهول،ُوشيخهُأيضاُجمهول.

ُ.حلديثُعنُحذيفةُإالُّبذاُاإلسناد،ُتفردُبهُبقيةالُيروىُهذاُاقالُالطباينُعقبُروايته:ُ

ُ ُجمهولُوبقيةُبنُقالُاجلورقاين: ُحديثُباطل،ُوأبوُحممدُشيخُجمهول،ُوحصيُبنُمالكُأيضا هذا

ُ.(6/177)الباطيلُواملناكيُُالوليدُضعيف

عللُ)الُوبقيةُيرويُعنُالضعفاءُويدلسهمُ،وأبوُحممدُجمهولُ،هذاُحديثُالُيصحوقالُابنُاجلوزي:ُ

ُ.ُ(3/333املتناهيةُ

ُ.(3/331)ميزانُاالعتدالُقالُالذهبي:ُاخلبُمنكرُ

 ،ُومنهُينقلُاملصنف.ُ(3/677):ُأماُلفظُاملصنفُفلمُأقفُعليهُإالُعندُابنُتيميةُيفُاالستقامةُقلت

عساكرُيفُُ،ُوابنُ(39/178)(،ُوالبيهقيُيفُالسننُالكبى72ُرواهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ)(787ُ)

 ُ(.33ذمُاملَّلهيُ)

 .(3/678(،ُاالستقامةُ)6/393انظر:ُالرسالةُالقشييةُ)ُ(783)

 .(3/670انظر:ُاالستقامةُ)ُ(782)

 (.33تقدمُتريهُ)ص(787ُ)

وابنُعبدُُ،(3/726)ُمنُطريقهُالبيهقيُيفُمناقبُالشافعيوُ(،0/332أبوُنعيمُيفُاحلليةُ)رواهُُ(788)

ُُالبُيفُجامعُبيانُالعلمُ ،ُوقوامُ(3/87)اخلطيبُيفُرشفُأصحابُاحلديثُ،ُو(6/073)وفضله

 ُ(.370،ُوابنُحجرُيفُتواَلُالتأسيسُ)ص(3/663)ُاحلجةُيفُبيانُاملحجةُُالسنةُيفُ

(،ُوابنُبطةُيف371ُ)صُُ،ُوابنُأيبُحاتمُيفُآدابُالشافعيُ(31/330)رواهُابنُاملنذرُيفُالوسطُ(780ُ)

،ُ(0/333ُ،336)وأبوُنعيمُيفُاحلليةُُ،ُ(1/260)،ُوالَّللكائيُيفُرشحُالصولُ(7/626)اإلبانةُ

(،ُوابنُعبدُالبُيفُاالستذكار610ُويفُاالعتقادُ)صُ،ُ(3/736ُ،731)والبيهقيُيفُمناقبُالشافعيُ

(8/630).ُ 

ُ(!23)صماُيغبُإالُفاسق،ُومتىُكانُالتغبيأماُاملغبةُوالتغبيُفقدُتقدمُتريجُقوله:ُُ(709)

ُقتلُعلُبغدادُأهلُمرةُغيُحرضت:ُوقالُكفار،ُاجلهميةهُأنهُقال:ُوأماُاجلهميةُفقدُروىُالدارميُعن
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(،3/09ُ)السنةُُزنادقة(،ُوروىُاخلَّللُعنهُأنهُقالُيفُاجلهمية:3/693ُ)الردُعلُاجلهميةُُاملريس

ُخلفهمُ) ُ(.3/06وروىُعنهُكذلكُوقدُسئلُعنُالصَّلةُخلفهمُفقال:ُالُتصل 

يصدونُبهُالناسُعنُالقرآنُكامُقالُُالزنادقةامُأحدثُالتغبيُإالُ:ُوماُاجلهميةُعنُاملغبةُببعيد،ُفقلت

 (.32الشافعيُ)انظرُص

 (.639يأيتُتريهُ)ص(703ُ)

 (.0تقدمُتريهُ)ص(706ُ)

 .(6/393انظر:ُالرسالةُالقشييةُ)ُ(701)

حهُلعلهُيقصدُماُأوردهُابنُحزمُيفُاملحلُ(707) بيعُُمنُأنُابنُعمرُردُغبناُيفُُ(7/123،379)ُوصحَّ

 وأماُجعفرُفسيأيتُتريجُماُقيلُفيهُقريبا.ُُغنيةُوأجازُالبيع.م

عبدُاهلُبنُجعفرُبنُأيبُطالبُاهلاشمي،ُلهُصحبةُورواية،ُعدادهُيفُصغارُالصحابة،ُاستشهدُأبوهُُ(703)

ُمؤتة ُالراية؛ُيوم ُُحامَّل ُالنبي ُحجرهُفكفله ُيف ُونشأ ُهجرتاُ. ُيف ُبنتُعميسُولدته ُأسامء أمه

كريام،ُُ،كانُكبيُالشأن،ُيصلحُلإلمامة،ُووصحبهُمنُبنيُهاشمُنُرأىُالنبيُوهوُآخرُم،ُللحبشة

ُملُيكنُيفُاإلسَّلمُأجودُمنه.ُجوادا ُقيل: ُتويفُسنةُثامني، ُانظر:ُتذيبُالكاملُسنةُتسعي،ُوقيل: .

 (.2/83(،ُاإلصابةُيفُتييزُالصحابةُ)1/732(،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُ)37/127)

 .(3/683انظر:ُاالستقامةُ)ُ(702)

 (.36ُ،31تقدمُتريهُ)ص(707ُ)

 (.36تقدمُتريهُ)ص(708ُ)

 (.66تقدمُتريهُ)ص(700ُ)

ُالبَّلذريُيفُأنسابُالرشافُُ(399) ُوالطبيُيفُالتاريخُ(6/33)رواه ُوابنُ(3/112)، ُيفُُ، عساكر

وروىُابنُسعدُيفُالطبقاتُالكبىُ ُ.(2/632)،ُوابنُاجلوزيُيفُاملنتظمُ(67/621)تاريخُدمشقُ

(37/377ُ،378ُ)عساكرُيفُتاريخُدمشقُُ،ُوابنُ(1/396)،ُوالطباينُيفُاملعجمُالكبيُ(3/608)

ُجعفرُ ُوأما ُقال: ُوقالُالذهبيُيفُالسيُُعنُعلُبنُأيبُطالبُأنه ُإسنادهُ(1/687)فصاحبُهلو. :

 ُ:ُرواهُالطباين،ُورجالهُثقات.(0/303)الزوائدُُقوي.ُوقالُاهليثميُيفُجممعُ

 (.33(،ُوتقدمُتريهُ)ص70ُ،880)ُكامُعندُمسلمُ(393)

 .(6/393انظر:ُالرسالةُالقشييةُ)ُ(396)
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ُ)ُالبيت َلّب اَلسود الدؤل، (391) ُالكتاب ُيف ُسيبويه ُاملنطق3/72ُأورده ُإصَّلح ُالسكيتُيف ُوابن ،)

وهوُيفُديوانهُُ،ليبُالسودُالدؤَلُ(،ُوغيهم،ُونسبوه797ُ(،ُوابنُقتيبةُيفُأدبُالكاتبُ)ص636)ص

 ُ(.326ُ،192صُ)

 (.3/686انظر:ُاالستقامةُ)ُ(397)

 ُ(.ُمنُحديثُسلمةُبنُالكوع.3896(،ُومسلمُ)7302ُ،2378ُ،2113رواهُالبخاريُ)ُ(393)

قدُتقدمُيفُاجلهادُمنُحديثُالباءُبنُعازبُوأنهُمنُشعرُعبدُاهلُأماُالشعرُفحسبُفقالُابنُحجر:ُ

منهُبدليلُماُوقعُلكلُمنهامُماُليسُعندُُبنُرواحةُفيحتملُأنُيكونُهوُوعامرُتوارداُعلُماُتواردا

 (.7/723)فتحُالباريُُاآلخرُأوُاستعانُعامرُببعضُماُسبقهُإليهُبنُرواحة

 ُحديثُأنس.ُ(ُمن6161ُومسلمُ)ُ،(وأخر،2370ُ،2323ُرواهُالبخاريُ)(392ُ)

 (.2639منُقولُأيبُقَّلبةُأحدُرواةُاحلديث،ُانظرُصحيحُالبخاريُ)ُُ«يعني:ُالنساء»مجلة:ُ(397ُ)

 (.6/393انظر:ُالرسالةُالقشييةُ)ُ(398)

ُموضعُعلُليلتيُمنُُ(390) ُوهوُخطأ، ُبالغيُاملعجمة ُوقيل: ُوبالعيُاملهملة، ُأوله ُبضم ُبعاث: يوم

املدينة.ُوهوُيومُقتالُمنُأيامُاجلاهليةُبيُالوسُواخلزرج،ُحصلتُفيهُمقتلةُعظيمةُمنُاجلانبي،ُ

ُوغيهمُمنُاليهود.ُظةُوالنضيقريوكانُالنِصُفيهُلألوسُوحلفائهمُمنُ

الكاملُيفُالتاريخُ،ُ(3/733(،ُمعجمُالبلدانُ)1777(،ُصحيحُالبخاريُ)3/333سيةُابنُهشامُ)

(3/293). 

 (.68تقدمُتريهُ)ص(339ُ)

 (.3/682انظر:ُاالستقامةُ)ُ(333)

ُخلطُاملصنفُبيُحديثي:ُ(336)

،ُفلامُدخلُعمرُألقتُرسولُاهلُحديثُاجلاريةُالسوداءُالتيُنذرتُأنُتضبُبالدفُبيُيديُُ-

:ُإنُالشيطانُليفرقُمنكُياُعمر.ُويفُلفظ:ُيافُمنك.ُوهوُبالدفُحتتُاستها،ُفقالُرسولُاهلُ

ُيفُثناياُالتخريج(.662ُصحيح،ُتقدمُتريهُ)صُ

يكلمنهُويسألنه،ُفلامُسمعنُصوتُعمرُُالنسوةُالَّليتُعلتُأصواتنُعندُرسولُاهلُُوحديثُ-

والذيُنفسُبيدهُماُلقيكُالشيطانُقطُسالكاُفجاُإالُ:ُرسولُاهلرنُاحلجاب،ُفقالُلهُهبنهُوابتد

 .(6102،ُومسلم1607ُ،1281ُ،2983ُرواهُالبخاريُ)ُسلكُفجاُغيُفجك
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  (3/687قلت:ُوإنامُنقلهُاملصنفُهكذاُمنُشيخةُابنُتيمية،ُانظرُاالستقامةُ)

(ُمنُحديثُأمُاملؤمنيُصفية6373ُُُ)ومسلم:ُُ(،وأخرُ،6913ُ،6918البخاريُ)ُعندُكامُجاءُ(331)

 ُ،ُوفيه:ُإنُالشيطانُيريُمنُابنُآدمُجمرىُالدم.بنتُحيي

الُيعلُأحدكمُللشيطانُشيئاُمنُملُأقفُعليهُمرفوعا،ُوإنامُهوُموقوفُعلُابنُمسعودُمنُقوله:ُ(337ُ)

رواهُ.ُينِصفُعنُيسارهُكثياُلقدُرأيتُالنبيُ،ُصَّلتهُيرىُأنُحقاُعليهُأالُينِصفُإالُعنُيمينه

.ُينِصفُعنُشاملهُأكثرُماُرأيتُرسولُاهلُولفظه:ُُ(797(،ُومسلمُ)836)ُوالسياقُلهُالبخاري

 .«حظ اُمنُصَّلته»يفُقوله:ُ«ُحظ ا»لفظُاملصنف:ُُوملُأقفُكذلكُعل

 ُ(ُمنُحديثُعائشة.733ُ،1603رواهُالبخاريُ)ُ(333)

 ُنُحديثُعائشة.(ُم6779(،ُومسلمُ)2319رواهُالبخاريُ)(332ُ)

أنُييىُبنُأيوب،ُقال:ُحدثنيُعامرةُبنُغزية،ُرويُمنُطريقُسعيدُبنُأيبُمريم،ُحدثناُُحسن،(337ُ)

منُُ،ُقالت:ُقدمُرسولُاهلُ،ُعنُعائشةُحممدُبنُإبراهيم،ُحدثهُعنُأيبُسلمةُبنُعبدُالرمحن

اتُلعائشةُلعب،ُفقال:ُغزوةُتبوك،ُأوُخيبُويفُسهوتاُسرت،ُفهبتُريحُفكشفتُناحيةُالسرتُعنُبن

ُفرًسُُِا هذا يا عائشة؟ ُبينهن ُورأى ُبنايت، ُقالت: ُفقال: ُرقاع، ُمن ُجناحان ُله ِا هذا الذي أَى ا

قالت:ُأماُُ!فرس له جناحان؟قالت:ُجناحان،ُقال:ُُوِا هذا الذي عليه؟قالت:ُفرس،ُقال:ُُوسطهن؟

ُ ُُُهلاُأجنحة؟ُقالت:ُفضحكُحتىُرأيتُنواجذهأنُلسليامنُخيًَّلُُسمعت  ُداود ُوالنسائيُيفُالكبى7016ُ)أبو ،

ُ.،ُوغيهم(39/173،ُوالبيهقيُيفُالكبى8093ُ

ُابنُوهب،ُ ُأيبُالنضُعنُعروةقال:ُحدثنيُييىُبنُأيوب،ُعنُعامرةُبنُغزية،ُعنُوخالفُسعيدا

ُ.(31/377)ابنُحبانُيفُصحيحهُبنحوهُُعنُعائشة

)التقريبُظ:ُصدوقُربامُأخطأُروىُلهُاجلامعةُوقيلُهوُمنُحفظُييىُبنُأيوبُالغافقى،ُقالُفيهُاحلاف

،ُوقالُأبوُ(1/128)السننُالكبىُ،ُوقالُفيهُالنسائي:ُليسُماُيعتمدُعليه،ُوعندهُغيُحديثُمنكرُ(3/388

ُ.(2/368)اجلرحُوالتعديلُحاتمُسيئُاحلفظُ

ُقلت:ُورويُعنُغيُييىُبنُأيوبُمنُطرقُالُتصح:

عنُحممدُبنُإبراهيمُبنُُ،أخبناُييىُبنُسعيدُ:قالُ،اُهشيمحدثنفرويُمرسَّل،ُرواهُأمحدُقال:ُُ-

...ُفذكرهُبنحوه،ُثمُقال:ُملُنسمعهُدخلُعلُعائشةُوهيُتلعبُبالبناتُاحلارثُالتيميُأنُالنبيُ

ُ.(6/677)العللُومعرفةُالرجالُبروايةُابنهُمنُغيُهشيمُعنُييىُبنُسعيدُ

-ُُ ُقال: ُيفُطبقاته، ُابنُسعد ُحممورواه ُبنُأخبنا ُيزيد ُعن ُاهل، ُعبد ُبن ُخارجة ُأخبنا ُبنُعمر، د
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يوماُوأناُألعبُبالبناتُ،ُفقال:ُماُهذاُياُُرومان،ُعنُعروة،ُعنُعائشةُقالت:ُدخلُعلُرسولُاهلُ

ُ.(8/26)ُفضحكُ.فقلت:ُخيلُسليامن«ُعائشة؟

ُ.(3/708ريبُ)التقوفيهُحممدُبنُعمرُالواقدي،ُقالُاحلافظ:ُمرتوكُمعُسعةُعلمه،ُروىُلهُابنُماجهُ

ُ،عنُهشامُبنُعروة،ُعنُأبيهُ،سعيدُبنُوصالُالبِصي،ُحدثناُجعفرُبنُسليامنورويُمنُطريقُُ-

ِا ُ:ثمُنظرُفقالُ.عّل ِكانكنُ:فقالُ،ومعهاُأخواتاُفذهبنُيقمنُعنُعائشةُأهناُأهديتُإىلُالنبيُ

ُ.هذهُخيلُسليامنُ:قلتُ؟هذا يا عائشة

ُ،وغيهُشعبةولسعيدُأحاديثُعنُبنُوصالُالبِصي،ُثمُقال:ُرواهُابنُعديُفيامُي ؤخذُعلُسعيدُ

ُ.(7/721)الكاملُُ،ُوهوُإىلُالضعفُأقربُمنهُإىلُالصدقاوأحاديثهُعنهمُعامتهُالُيتابعونهُعليه

:ُولعبُعائشةُببناتاُثابتُيفُالصحيحيُدونُذكرُاخليلُذاتُالجنحةُوسهوتا،ُكامُتقدمُمنُقلت

ُإىلُعائشةُيلعبنُمعها.ُاجلواريُُحديثُتّسيبُالنبيُ

،ُقال:ُرواهُأبوُداودُبإسنادُصحيحُ ُالعراقي   .(2/706)كامُيفُإحتافُالسادةُاملتقيُوقدُصححُاحلديث 

 (.2تقدمُتريهُ)صُ(338)

ُ::ُيرويهُهشامُبنُعروة،ُواختلفُعنهقالُالدارقطنيُضعيف،(330ُ)

،ُوالطباينُيفُالكبي39/737ُ،ُوابنُحبانُيفُصحيحه8801الكبىُُ،ُوالنسائيُيف3070،ُوابنُماجه79/377ُ]أمحدُُفرواهُابنُعيينةُ-

،ُوعمرانُبنُأيبُالفضل،ُوسعيدُبنُييىُ[33/73]عللُالدارقطنيُُ،ُوييىُبنُسعيدُالموي،ُوغيهم[61/77

ُُاللخمي،ُوحديجُبنُمعاوية،ُوجريرُبنُعبدُاحلميد عن هشام، عن أبيه، عن ،ُ[6/680]ابنُراهويهُيفُمسنده

ُعائشة.

عن هشام ،ُ،ُوغيهم[39/13،ُوالبيهقيُيفُالكبى8802ُ،ُوالنسائيُيفُالكبى79/377ُ]أمحدُُورواهُأبوُإسحاقُالفزاريُ-

ُبن عروة، عن أّب سلمة، عن عائشة.

،ُوييىُبنُزكرياُ[39/13ُ،ُوالبيهقيُيفُالكبى2/313ُ،ُوابنُأيبُشيبةُيفُمصنفه8807ُ]النسائيُيفُالكبىُُوقالُأبوُأسامةُ-

 هشام بن عروة، عن َجل، عن أّب سلمة، عن عائشة.عن بنُأيبُزائدة،ُ

ُ.هشام، عن َجل، عن عائشةُعنورواهُمالكُبنُسعي،ُُ-

ُويشبهُأنُيكونُالقولُقولُييىُبنُزكريا،ُوأيبُأسامة،ُفإهنامُثبتان.

ُعائشةُ- ُعن ُسلمة، ُأيب ُعن ُزيد، ُبن ُعل ُعن ُسلمة، ُبن ُمحاد ُُورواه ُله ُانت(33/73)العلل ُكَّلمُ، هى

ُالدارقطني.
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ُومسلمُُ ُالدبُاملفرد ُالبخاريُيف ُله ُضعيفُروى ُاحلافظ: ُفيه ُقال ُجدعان ُبن ُزيد ُبن ُعل قلت:

ُ.(3/793)التقريبُوالربعةُ

ُذكرهُ ُعلُغيُما ُفرويُعنهم ُبنُسلمة، ُومحاد ُالفزاري، ُوأيبُإسحاق ُاختلفُعلُأيبُأسامة، وقد

ُوأعرضُعنُغيه.ُُالدارقطني،ُولعلُالدارقطنيُذكرُالثابتُعنهم

ُ.(2/618)عللُابنُأيبُحاتمُوقالُأبوُزرعة:ُهشامُعنُرجلُأصحُ

ُ.(0/767)البدرُاملنيُ،ُوكذاُابنُامللقنُ(3/133)كامُيفُإحتافُاملتقيُوقدُصححهُالعراقيُ

 ولناُقولُأيبُزرعةُوالدارقطني.

 (.663تقدمُتريهُ)ص(369ُ)

 (.662تقدمُتريهُ)صُ(363)

ُاُ(366) ُالرسالة ُ)انظر: ُاملصنفُمنُعند6/392ُلقشيية ُوزاد ُالقشييُاحلديثُالولُوالثاين، ُذكر ،)

 (3/603شيخهُابنُتيميةُاحلديثُالثالثُوالرابعُوالردُعليهام،ُانظرُاالستقامةُ)

صدقةُبنُأيبُعمران،ُعنُعلقمةُبنُمرثد،ُعنُزاذانُأيبُعمر،ُعنُالباءُبنُرويُمنُطريقُُحسن،(361ُ)

ُ(6/789،ُوابنُالعرايبُيفُمعجمه1/723ُ،ُوالبيهقيُيفُشعبُاإليامن7/6307ُيفُمسندهُوالسياقُلهُُ)الدارميمرفوعاُبهُُعازب

ُ.(1/138)نتائجُالفكارُقالُاحلافظ:ُهذاُحديثُحسنُمنُهذاُالوجهُ

ُ ُومسلمُوابنُماجه ُالبخاريُتعليقا ُروىُله ُصدوق، ُاحلافظ: ُقال ُبنُأيبُعمران، ُصدقة )التقريبُفيه

3/673).ُ

ُ(.302فهُالولُشاهدُصحيحُتقدمُتريهُبلفظ:ُزينواُالقرآنُبأصواتكمُ)ص:ُولنصقلت

 .(1/138)نتائجُالفكارُقالُاحلافظ:ُوآلخرهُشاهدُمنُحديثُابنُمسعودُبلفظ:ُحسنُالصوتُزينةُالقرآنُ

ُضعيف،ُرويُمنُثَّلثةُطرق:(367ُ)

ُاُبهُ:ُرواهُعبدُالرزاقُعنُعبدُاهلُبنُاملحرر،ُعنُقتادة،ُعنُأنسُمرفوعالول ،ُومنُطريقه6/787ُ)مصنفه

ُ.(3/632،ُوابنُعديُيفُالكامل31/778ُالبزارُيفُمسندهُ

ُوهوُ ُعنُأنسُغيه، ُعنُقتادة ُأحد ُالُنعلمُرواه ُاهلُبنُحمرر ُحديثُعبد ُعقبُروايته: ُالبزار قال

ُضعيفُاحلديثُجدا،ُوإنامُيكتبُمنُحديثهُماُليسُعندُغيه.

ُ.(6/637افُ)تريجُالكشقالُالزيلعي:ُحديثُضعيفُ
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ُ.(3/169)التقريبُعبدُاهلُبنُحمررُاجلزريُقالُفيهُاحلافظ:ُمرتوكُروىُلهُابنُماجهُ

ُُالثاين:ُ ُثنا ُعنُابنُرويُمنُطريقُإسامعيلُبنُعمرو، ُعنُعطاء، ُعنُابنُجريج، حممدُبنُمروان،

ُ.(3/336ابنُمردويهُُانتقاءُ–،ُوأبوُالشيخُيفُجزئه7/601ُ)الطباينُيفُالوسطُوالسياقُلهُمرفوعاُبهُُعباس

ُ.ملُيروُهذاُاحلديثُعنُابنُجريجُإالُحممدُبنُمروانقالُالطباينُعقبُروايته:ُُ

ُ.(7/373)جممعُالزوائدُُفيهُإسامعيلُبنُعمروُالبجلُوهوُضعيفقالُاهليثمي:ُُ

ُالسديُالصغيُ ُهو ُبنُمروانُهذا ُوحممد ُقالُاللباين: ُالضعيفة ُاحلافظ:(0/139)السلسلة ُفيه ُقال متهمُُ،

ُ.(3/392)التقريبُبالكذبُ

عنُأنسُبنُُ،عنُأبيهُ،حدثناُعبدُالرمحنُبنُبديلُ،الفضلُبنُحربُالبجلرويُمنُطريقُُالثالث:

ُ.(6/738،ُوالسلفيُيفُالطيورياتُ)7/678)اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُوالسياقُلهُمرفوعاُبهُُمالك

ُالنقل،ُحديثهُغيُحمفوظ،ُالُيعرفُإالُبهجمهولُبفيهُالفضلُأوُفضالةُبنُحربُالبجل،ُقالُالعقيل:ُ

 .(1/731)الضعفاءُالكبيُ

 ُُ(ُمنُحديثُأيبُهريرة.7367رواهُالبخاريُ)(363ُ)

 ُ،ُولفظه:ُيسنهُبصوتهُمنُغيُتكلف.(71رواهُاخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ)ص(362ُ)

(367)ُُ ُوالدارميُيف72ُاحلميديُيفُمسندهُ)أماُقولُالشافعيُفلمُأقفُعليه،ُوأماُقولُسفيانُفرواه ،)

(،ُواملروزيُيفُقيام6337ُرقم1/687ُُ)والفاكهيُيفُأخبارُمكةُُ(،1313ُرقم7/6387ُُ)ُمسنده

ُ ُيف ُكام ُ)صُُالليل ُ)310خمتِصه ُمسنده ُيف ُيعل ُوأبو ،)778ُ ُآداب ُيف ُحاتم ُأيب ُوابن الشافعيُُ(،

 ُ(.338)ص

 (.302تقدمُتريهُ)صُ(368)

ُاالستقامةُ)ُ(360) ُابنُتيميةُمنُضعفُحديثُحليةُ(،ُوملُيذك3/680انظر: ُذكرهُشيخه رُاملصنفُما

 القرآن.

 (.31تقدمُتريهُ)ص(319ُ)

 (.33تقدمُتريهُ)صُ(313)

 (.676تقدمُتريهُ)صُ(316)

قال:ُأقربُماُيكونُالعبدُمنُربهُُ(ُمنُحديثُأيبُهريرةُأنُرسولُاهل786ُ)ُكامُعندُمسلمُ(311)

،ُوفيه:ُوأماُالسجودُفاجتهدواُمنُحديثُابنُعباسُ(770)وهوُساجد؛ُفأكثرواُالدعاء.ُوعندهُأيضاُ
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 ُ.فقمن أن يستجاب لكميفُالدعاء،ُ

 ُالسابق.ُحديثُابنُعباسُكامُيفُلفظُ(317)

 (.302تقدمُتريهُ)صُ(313)

 (.6/397انظر:ُالرسالةُالقشييةُ)ُ(312)

 يفُثناياُالتخريج(.31ُتقدمُتريهُ)صُ(317)

 (.3/606انظر:ُاالستقامةُ)ُ(318)

 (.31ريهُ)صتقدمُت(310ُ)

 يفُثناياُالتخريج(.302ُتقدمُتريهُ)صُ(379)

 (.68تقدمُتريهُ)صُ(373)

أيبُُ(ُوغيهُمنُحديث017ُكامُعندُمسلمُ)«ُأربع»،ُوإنامُاملرويُبلفظ:ُ«ثَّلث»بلفظ:ُُأقفُعليهملُ(376ُ)

ُ.ُمالكُالشعري

 (.3/607قلت:ُوإنامُنقلهُاملصنفُبلفظهُهذاُمنُشيخهُابنُتيمية،ُانظرُاالستقامةُ)

 (.6/397انظر:ُالرسالةُالقشييةُ)ُ(371)

 .«السامع»ملُأقفُعليهُيفُكتابهُُ(377)

ُُبنُعبدُاهل،ُعنُعكرمة،ُعنُابنُعباس،ُقال:ُمرُرسولُاهلُيحسرويُمنُطريقُأيبُأويس،ُعنُُ(373)

بحسانُبنُثابتُوقدُرشُفناءُأطمه،ُومعهُأصحابهُسامطيُوجاريةُهلمُيقالُهلاُسينُمعهاُمزهرهاُ

وملُيأمرهمُوملُينههمُفانتهىُإليهاُوهيُُتلفُبيُالسامطي،ُبيُالقومُوهيُتغنيهم،ُفلامُمرُالنبيُت

ُتقولُيفُغنائها:

ُإنُهلوتُمنُحرجُ**هلُعلُويكامُ

ُ،36/733،ُوابنُعساكرُيفُتاريخُدمشق3/23ُ)أبوُنعيمُيفُأماليهُوالسياقُلهُ.ُوقال:ُالُحرجُإنُشاءُاهلُفتبسمُرسولُاهلُ

ُ.(339،ُوابنُدحيةُيفُأداءُماُوجبُص1/332ُ،ُوابنُاجلوزيُيفُاملوضوعات697ُوالديلميُيفُالفردوسُكامُيفُالغرائبُامللتقطةُقُ

الُأعلمُرواهُعنهُإالُحسي،ُوهوُحسيُبنُعبدُُ،غريبُمنُحديثُعكرمةقالُأبوُنعيمُعقبُروايته:ُ

ُ.اهلُبنُعبيدُاهلُبنُعباس

قلت:ُُقالُالدارقطني:ُتفردُبهُحسيُعنُعكرمةُوتفردُبهُأبوُأويسُعنه.ه:ُقالُابنُاجلوزيُعقبُروايت

وقالُالسعدى:ُالُيشتغلُُوقالُالنسائي:ُمرتوكُاحلديث.ُأماُحسيُفقالُعلُبنُاملديني:ُتركتُحديثه.
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وقالُُقالُأمحدُوييى:ُضعيفُاحلديث.ُوأماُأبوُأويسُفاسمهُعبدُاهلُبنُعبدُاهلُبنُأويس.ُبحديثه.

ُانتهىُكَّلمُابنُاجلوزي.مرة:ُكانُيّسقُاحلديث.ُييى

ُوقالُابنُدحيةُعقبُروايته:ُحديثُموضوع.

ُ.(3/307)،ُوالفتنيُيفُتذكرةُاملوضوعاتُ(6/373)قلت:ُوقدُذكرهُكذلكُالسيوطيُيفُالآللئُاملصنوعةُ

وابنُماجهُوإنُاحلسيُبنُعبدُاهلُمنُرجالُالرتمذيُ(:6/661ُقالُابنُعراقُالكناينُيفُتنزيهُالرشيعةُ)

ُالوضع ُفلمُيبلغُحديثه ُيفُالتقريبُ،كانُضعيفا ُأويسُمنُرجالُمسلمُوقالُاحلافظُابنُحجر ُوأبو

ُ.واهلُتعاىلُأعلمُ،صدوقُيمُ[:3/190]

ُعراقُبامُالُطائلُحتتهُ ُ.(339)هامشُأداءُماُوجبُصُقالُاللباين:ُوقدُتعقبُالسيوطيُابن 

ُفحسبُف ُالشعر ُابأما ُالبيتُالول ُيفُاملحكمُ)أورد ُوابنُمنظورُيفُلسانُالعرب2/389ُنُسيده ،)

،ُ(3/769وابنُحجةُاحلمويُيفُخزانةُالدبُ)،ُ«كالسبج»بدالُمنُُ«كالبد»كَّلهاُبلفظ:ُُ(،3/278)ُُ

ُنسبة.ُوغيهم، ُكاملةُدون ُُوأوردها ُ)القشيي ُالقشيية ُالرسالة ُيفُ(6/397يف ُتيمية ُابن ُوعنه ،

 .(،ُدونُنسبة3/602االستقامةُ)

 .(6/397)الرسالةُالقشييةُ(372ُ)

 ُ.(3/603)االستقامةُُ(377)

 ُ.(3/602)االستقامةُ(378ُ)

 (.107ُ-3/602)االستقامةُانظر:ُُ(370)

أناُأبوُعلُالفضلُُ،حممدُبنُطاهر،ُأخبناُأبوُمنصورُوحممدُبنُعبدُامللكُبنُاملظفرُبّسخسرواهُ(339ُ)

ُ،أبوُبكرُعامرُبنُإسحاقُ،ُأخبناكليبُالشايشُاهليثمُبنُ،ُأخبناعنُنِصُالكاغذيُإجازةُ،بنُمنصور

)ابنُطاهرُيفُالسامعُُعنُأنسُفذكرُاحلديثُ،عنُعبدُالعزيزُبنُصهيبُ،عنُشعبةُ،أناُسعيدُبنُعامر

ُ.163،ُوعنهُالديلميُيفُمسندهُكامُيفُالغرائبُامللتقطةُق2/71ُكامُيفُلسانُامليزانُ

وقدُسئلُعنهُُ،ذكرُإالُليعلمُأنهُموضوعُويعتبُبهوالُيُ،هوُحديثُباطلُالُيتجُبه قالُالزبيدي:ُ

ُ:القرطبيُفأجابُيفُرسالةُلهُيفُالسامعُعنهُبثَّلثةُأوجه

ُيصحُ:أحدها ُاحلديثُال ُهذا ُبحديثهُ؛أن ُيتج ُال ُحافظا ُكان ُوإن ُطاهر ُبن ُحممد ُذكرهُُ؛لن ملا

ُإىلُمذهبُاإلباحية ُونسبوه ُفيه ُتكلموا ُأهنم ُمنُشيوخه ُمناكيُيفُهذاُوعُ،السمعاينُعنُمجاعة نده

فإنهُرويُعنُمالكُوغيهُُ،ولهُفيهُمناكيُ،وهذاُاحلديثُعنهُ،«صفةُأهلُالتصوف»ـالكتابُاملسمىُب

ُ.منُأئمةُاهلدىُاملتقدميُحكاياتُعنهمُمنكرةُباطلةُقطعا
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ذكرُُ،يرويهُعنُسعيدُبنُعامرُوهوُكثيُالغلطُ،ولنُيفُسندُاحلديثُعامرُبنُإسحاقُوالُيتجُبه

أعنيُحممدُُ-ُثمُالعجبُمنُغلبةُاهلوىُوامليلُعلُهذاُالرجلُ:قالُ،هُابنُالسمعاينُيفُتاريهذلكُكل

وذلكُأنهُملاُأكملُسياقُاحلديثُوفرغُمنهُقالُيفُآخرُكَّلمهُماُأوهمُفيهُعلُالضعفاءُأنهُُ-ُبنُطاهر

ُأنسُبنُمالكُعلمُأنُرجالُهذاُاالسنادُمنُأيبُحممدُسعيدُبنُعامرُإىلاُ:علُرشُِالصحيحيُفقال

ُالصحيحي ُحديثُيف ُغي ُاالسناد ُّبذا ُالكتابيُأخرجا ُاإلُ.منُرشِ ُقصد ُولوال ُالشيخ ّبامُقال

وإالُفأيُمنفعةُهلذاُالكَّلمُإذاُكانُكلُمنُقبلُسعيدُليسُعلُرشُُِ،والتدليسُملاُصدرُمنهُمثلُهذا

ومعُأنُُإسحاق،يفُعامرُبنُمعُماُذكرهُالسمعاينُُ،ثمُإنُسعيداُنفسهُليسُمنُرشُِالكتابيُ،الصحة

فكيفُيتجُأحدُبمثلُُ،جازةُوملُيسمعهُمنهُفهوُمنقطعإالفضلُبنُمنصورُرواهُعنُاهليثمُبنُكليبُ

ُ!هذاُلوالُغلبةُاهلوى

لنُالشعرُالذيُفيهُالُُ؛أنُالواقفُعلُمتنُهذاُاحلديثُيعلمُعلُالقطعُأنهُمصنوعُموضوعُ:الثاين

يدركُماُُ،وإنامُيليقُبمخنثيُشعراءُاملولدينُ،شعرهمُوألفاظهمُيناسبُشعرُالعربُوالُيليقُبجزالة

ُ.ذكرناهُبالذوقُالضوريُمنُلهُخبةُبشعرُالعربُواملولدين

وكذلكُمعناهُالُيليقُُ،والُبكَّلمُأصحابهُ،وكذلكُألفاظُمتنُاحلديثُالُيليقُبكَّلمُرسولُاهلُ

هُيفُاجلدُواالجتهادُوالوقارُواجلَّللةُوأحوالُأصحابُّبمُللذيُتواترُعندناُمنُأحوالُرسولُاهلُ

وقدُُوكيفُيفعلُهذاُرسولُاهلُُ،وكذلكُتزيقُالرداءُعلُأربعامئةُقطعةُالُيليقُّبمُ،وحسنُاهليبة

ُاملال ُاملعيُمستنكرُ!هنىُعنُإضاعة ُعلُذلكُالعدد ُقسمته ُمنهُُ،ثم ُاحلسُوتنفر وكلُذلكُيبعده

ُ.النفس

ُُ:الثالث ُتنكره ُاحلديثُما ُالفضَّلءُ،قلوبُالعلامءأنُهذا ُجلود ُمنه ُيكونُكذلكُفَّلُُ،وتقشعر وما

إذاُحدثتمُعنيُبحديثُتعرفونهُوالُتنكرونهُوالُأقولُماُُبدليلُقولهُُ؛والُنقولهُيقولهُالنبيُ

ُانتهىُكَّلمُالزبيدي.ُُ(2/373)إحتافُالسادةُاملتقيُُهذاُآخرُسياقُالقرطبيُ.يعرفُينكرُوال

عنُسعيدُبنُعامرُالضبعي،ُكأنهُواضعُهذهُاخلرافةُالتيُفيهاُقدُلسعتُُاقعامرُبنُإسحقالُالذهبي:ُ

ُ.(1/327)ميزانُاالعتدالُُحيةُاهلوىُكبدي،ُفإنُالباقيُثقات

ُ.(3/633)الفتاوىُاحلديثيةُقالُابنُحجرُاهليتمي:ُملُيردُذلكُكله،ُبلُهوُكذبُباطلُباتفاقُأهلُاحلديثُ

باسُبنُأمحدُبنُالشاعرُأنُشيخهُمظفرُبنُإبراهيمُالقرمايسُفذكرهُاملالينيُعنُالعُأِا الشعر فحسب

 (.3/639كانُيتغنىُّبذينُالبيتيُ)الربعونُيفُشيوخُالصوفيةُ

 (.373(،ُوالصارمُاملسلولُ)ص3/107)االستقامةُانظر:ُُ(333)

 ُ.(1ومسلمُُ،397ُ،3603البخاريُ)ُ:ُمنُكذبُعلُمتعمداُفليتبوأُمقعدهُمنُالنارُلقولهُ(336)
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 (.33/38ُ،328ُ،321ُ،308(،ُجمموعُالفتاوىُ)3/607)الستقامةُا(331ُ)

ذهبُأبوُحممدُاجلوينيُإىلُكفرُمنُكذبُعلُالنبيُوإراقةُدمه،ُوقدُردُكَّلمهُابنهُإمامُاحلرميُبأنهُُ(337)

ُالُدليلُعليهُوملُيذهبُإليهُأحدُمنُالصحابُغيه.

(،ُروضةُالطالبي3/23ُءُواللغاتُ)(،ُتذيبُالسام7/87(،ُالوسيطُ)38/78انظر:ُهنايةُاملطلبُ)

 (.32/173(،ُكفايةُالنبيهُ)7/37)

صالحُبنُحيان،ُعنُابنُبريدة،ُعنُأبيه،ُقال:ُكانُحيُمنُبنيُليثُمنُيُمنُطريقُروُحسن،ُ(333)

فجاءهمُوعليهُحلةُُ،وكانُرجلُقدُخطبُامرأةُمنهمُيفُاجلاهليةُفأبواُأنُيزوجوهُ،املدينةُعلُميلي

وانطلقُفنزلُُ.كساينُهذهُاحللةُوأمرينُأنُأحكمُيفُدمائكمُوأموالكمُبامُأرىُُفقال:ُإنُرسولُاهل

ُُ،علُاملرأة إن أنت ُوقال:ُثمُأرسلُرسواًلُُ!كذب عدو اهللفأرسلُإىلُرسولُاهلُعليهُالسَّلمُفقال:

هُفجاءهُفوجدهُقدُلدغتُ.وجدته حيا فاضب عنقه وَ أَاك ِده حيا، وإن وجدته ِيتا فحرقه بالناَ

ُفذلكُقولُرسولُاهلُ ُبالنار. ُأفعىُفامتُفحرقه . ِن كذب عل ِتعمدا فليتبوأ ِقعده ِن الناَ:

،ُوالبغويُيفُمعجمهُكامُيفُالبدر3/83ُ،ُوابنُعديُيفُالكامل3/73ُ،ُوالروياينُيفُمسنده3/136ُ،136ُ)الطحاويُيفُمشكلُاآلثارُوالسياقُلهُ

ُ ُنا0/692املني ُشاهيُيف ُابن ُطريقه ُومن ،ُ ُاحلديثُومنسوخه ُمقدمة3/737ُسخ ُاجلوزيُيف ُابن ُشاهيُرواه ُوابن ُعدي ُابن ُطريق ُومن ،

ُ.،ُوغيهم(3/33املوضوعاتُ

وقالُمرة:ُليسُُ،[3/311]تاريهُروايةُالدارميُُوصالحُهذاُضعفهُابنُمعي:ُ(0/692)البدرُاملنيُقالُابنُامللقنُ

ُبيشءُبذاك ُليس ُبلفظ: ُحمرز ُابن ُرواية ُالرجال ُنظر[3/36ُ]معرفة ُفيه ُالبخاري: ُوقال .ُُ ُالوسط ُوالكبي6/396ُ]التاريخ ،

.ُوقالُابنُحبان:ُالُيعجبنيُاالحتجاجُبهُإذاُ[3/73]الضعفاءُواملرتوكونُُ.ُوقالُالنسائي:ُليسُبثقة[7/673

ُلقن.انتهىُكَّلمُابنُاملُ.[3/81]الكاملُُ.ُوقالُابنُعدي:ُعامةُماُيرويهُغيُحمفوظ[3/120]املجروحيُُانفرد

ُسمعُأسلمُمنُهلمُصهرُعنُاحلنفية،ُبنُحممدُحديثُمنُشاهدُوله:ُ(7/616)التلخيصُاحلبيُقالُاحلافظُ

ُُأمحدُورواهُقصة،ُوفيهُ،ُالنبي ُطريقُمنُالطباينُورواهُ.[2/677]يفُالكبيُُوالطباينُ[18/663]خمتِصا

ُعبدُعنُعطاء،ُعن:ُوقيلُ،[3/373عمداُ]طرقُحديثُمنُكذبُعلُمتُاحلارثُبنُاهلُعبدُعنُالسائب،ُبنُعطاء

]ميزانُُالوجوهُمنُبوجهُيصحُالُأنهُامليزانُيفُالذهبيُوادعىُ،[3/32]ابنُاجلوزيُيفُاملوضوعاتُُالزبيُبنُاهل

ُانتهىُحسنُفاحلديثُبريدة،ُحديثُوشاهدهاُبأس،ُّباُماُأمحدُطريقُأنُشكُوالُ،[6/601االعتدالُ .

 كَّلمُاحلافظ.

 (.0)صتقدمُتريهُ(332ُ)

،ُوإنامُهيُمنزلُالقومُيفُسندُجبلُأوُقبلُهنرُأوُواد،ُ«مباءة»ملُأقفُعلُمعنىُاملَّلزمةُيفُلفظةُُ(337)

(ُ ُالعي ُمعجم ُانظر: ُالقوم. ُينزله ُمنزل ُكل ُهو ُبل ُ)8/733وقيل ُاللغة ُتذيب ،)33/762ُ،)
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 (3/18(،ُلسانُالعربُ)39/326(،ُاملحكمُ)3/17الصحاحُ)

علُليسُككذبُُإنُكذباُعلُ»ولفظه:ُُ،(ُمنُحديثُاملغية7ومسلمُ)ُ(،3603رواهُالبخاريُ)(338ُ)

 .«أحد

 (.3/607)االستقامةُانظر:ُُ(330)

 (.3/607)االستقامةُانظر:ُُ(329)

 (.33تقدمُتريهُ)ص(323ُ)

 (.3/600)االستقامةُانظر:ُُ(326)

6/393ُقوتُالقلوبُ)ُ(321) ُولفظه: ُ)«تسعيُصادًقا»(، ُويفُاالستقامة ُسبعيُصا3/600، دًقا،ُ(:

  ومنهُينقلُاملصنف.

 (.600-3/607)االستقامةُانظر:ُُ(327)

رويُإباحةُالنبيذُعنُابنُمسعودُوأنسُوأسامةُبنُزيدُوأيبُمسعودُالنصاريُوأيبُالدرداءُوأيبُُ(323)

ُبنُحبيشُوالشعبيُ ُوزر ُواحلسنُبنُعلُوحممدُبنُسيينُواحلسنُالبِصيُوسويدُبنُغفلة برزة

ُالثوريُوابنُأيبُأو ُالرمحنُابنُأيبُليلُوأيبُإسحاقُالسبيعيُووسفيان عمروُبنُرشحبيلُفُوعبد

علقمةُبنُقيسُوعبدُالرمحنُوهبيةُبنُيريمُواحلارثُالعورُبنُعبدُووعبدُالرمحنُبنُذئبُوعامرةُ

وماهانُاحلنفيُوغيهم،ُوهوُُالباقرُجعفرُأيبُعلُبنُوحممدُبنُيزيدُومرةُاهلمداينُوعمروُبنُميمون

ُفةُماُملُيصلُإىلُحدُالسكر.مذهبُأيبُحني

ُليبُيوسفُ)ص ُاآلثار ُالرزاق667انظر: ُمصنفُعبد ،)ُ(0/697ُ ُمصنفُابنُأيبُشيبة698، ،)ُ

(36/697-619(ُ ُللطحاوي ُالعلامء ُاختَّلف ُخمتِص ُاملسائل7/173(، ُعيون للسمرقنديُُ(،

 وماُبعدها(.67/8ُ(،ُاملبسوُِللّسخسُ)172-173)ص

ُمنسوخةُمجعُمنُالصحابةُومنُبعدهم:ُفأماُالصحابة:ُفابنُعباسُوجابرُبنُكانُيقولُباملتعةُوأهناُغي(322ُ)

وأبوُسعيدُاخلدريُوسلمةُبنُأميةُبنُخلفُوأخوهُمعبدُُبنُأبىُسفيانُوعمروُبنُحريثعبدُاهلُومعاويةُ

ُوأسامءُبنتُأيبُبكر.ُومنُبعدهم:ُطاوسُوعطاءُوسعيدُبنُجبيُوعامةُفقهاءُمكة.

(،ُرشحُمعاينُاآلثار839ُسننُسعيدُبنُمنصورُ)،ُوماُبعدها(7/702ُاقُ)لعبدُالرزاملصنفُانظر:ُ

 (.369-0/330وماُبعدها(،ُاملحلُالبنُحزمُ)1/67ُ،62ُللطحاويُ)

 .(3307/399مسلمُيفُصحيحهُ)عنهامُرواهُهوُقولُابنُعباسُوابنُعمرُُ(327)

(،ُالتمهيدُالبنُعبد3/739ُكإباحةُاملالكيةُأكلُكلُذيُخملبُمنُالطي،ُانظر:ُاملدونةُلسحنونُ)ُ(328)
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 (.1/316املنتقىُللباجيُ)،ُ(3/337البُ)

ُرويُهذاُالقولُواشتهرُعنُمالك،ُورويُأيضاُتكذيبهُملنُادعىُعليهُذلك.ُ(320)

-38/729(،ُالبيانُوالتحصيلُالبنُرشدُ)177-6/171انظر:ُخمتِصُاختَّلفُالعلامءُللطحاويُ)

 (.7/737(،ُالذخيةُللقرايفُ)721-6/726(،ُعقدُاجلواهرُالثمينةُالبنُشاسُ)721

 (.3/600)االستقامةُانظر:ُُ(379)

 تقدمُتريهمُقريبا.(373ُ)

 (.3/193)االستقامةُانظر:ُُ(376)

يفعلُمعُأصحابه،ُحيثُكانُيطلبُمنُأحدهمُأنُيقرأُعليهُويستمعُله،ُكامُجاءُُكامُكانُالنبيُ(371ُُ)

نُحديثُابنُمسعود،ُوقدُأ مرُ(ُم899وأخر(ُوصحيحُمسلمُ)7386ُ،3970ُيفُصحيحُالبخاريُ)

(،ُوصحيحُمسلم7029ُ،7023ُأنُيقرأُالقرآنُعلُأيبُبنُكعبُكامُيفُصحيحُالبخاريُ)ُالنبيُ

(700ُ.) 

 (.338تقدمُتريهُ)ص(377ُ)

 (.33تقدمُتريهُ)صُ(373)

 (.32تقدمُتريهُ)ص(372ُ)

ُ،«ملخنثيُمنُالرجالاُلعنُالنبيُ»(ُبلفظ:3882ُ،2817ُ(ُبلفظه،ُويفُ)3883رواهُالبخاريُ)(377ُ)

 ُمنُحديثُابنُعباس.

ُعجزُبيتُالبنُاملعتز،ُصدره:ُُ(378)

َّاُكانُ ُماُف كان
ُُم  ت  س  هُ ُل  ر  ك  ُأ ذ 

ُالصفهاينُ(،ُوالراغب27(،ُوالثعالبيُيفُرسائلهُ)ص388اخللفاءُ)صُأوالدُأوردهُالصوَلُيفُأشعار

(.ُويفُبعض677ُهوُيفُديوانهُ)ص(،ُوغيهم،ُونسبوهُالبنُاملعتز،ُو6/366يفُحماضاتُالدباءُ)

 .«فظنُرشا»بدالُمنُُ«فظنُخيا»رواياته:ُ

ابنُحجةُاحلمويُيفُخزانةُ،ُو(63/680يفُالوايفُبالوفياتُ)ُالصفديُُاأوردهَُبن النبيه، القصيدة(370ُ)

ُونسب6/733الدبُ) ُاختَّلفُيفُ ،(.28يفُديوانهُ)صُيوهُُ،إىلُابنُالنبيهُاها(، ويفُبعضُألفاظها

 ات.الرواي

 (.36تقدمُتريهُ)ص(389ُ)
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وماُاجتمعُقومُيفُُ:ُ»...قال:ُقالُرسولُاهلُُ(ُمنُحديثُأيبُهريرة6200ُكامُعندُمسلمُ)ُ(383)

ُ،بيتُمنُبيوتُاهل،ُيتلونُكتابُاهل،ُويتدارسونهُبينهم،ُإالُنزلتُعليهمُالسكينة،ُوغشيتهمُالرمحة

 ...«.وحفتهمُاملَّلئكة،ُوذكرهمُاهلُفيمنُعنده

ُُ﴾   ڀ پ ﴿دليلهُقولهُتعاىل:ُُ(386) ،ُوالرفثُعندُاجلمهور:ُاجلامع.ُوالوِءُحالُاإلحرامُ[307]البقرة:

ُاإلمجاع ُانظر: ُوالقضاء. ُالكفارة ُوجتبُبه ُفاسدا، ُأم ُكانُاإلحرامُصحيحا ُسواء البنُُحرامُإمجاعا،

 (.7/609،ُاملجموعُللنوويُ)7/637(،ُاالستذكارُالبنُعبدُالب26ُاملنذرُ)صُ

(381ُ ُإن( ُتعاىل: ُقوله ُيف ُوغيه ُللمحرم ُالعام ُالنهي ُفيه ُورد ُلشهوة ُالنظر  ڇ ڇ  ڇ ڇ ﴿ام

.ُوأماُإنُكانُقصدهُفسادُاحلجُووجوبُالفديةُبسببُتكرارُالنظرُ[13-19]النور:ُاآلياتُُ﴾  ڍ

ُالصنائع ُبدائع ُانظر: ُخَّلف. ُاملسألة ُففي ُينزل ُ)ُحتى ُللزيلعي6/303ُللكاساين ُاحلقائق ُتبيي ،)

(6/32)ُ ُللعمراينُ)ال، ُللنوويُ)6/660بيان ُاملجموع ،)7/731(ُ ُاملغنيُالبنُقدامة ،)3/373-

 (.6/732(،ُكشافُالقناعُ)376

(387ُ ُللمعتكف( ُبشهوة ُاملبارشة ُنقلُاإلمجاعُعلُعدم ُابنُاملنذر ُالبُُ(29)صُيفُاإلمجاع: ُوابنُعبد ،

(ُ ُ)8/113التمهيد ُوالنوويُيفُاملجموع ُت2/163(، ُقوله ُودليلُاإلمجاع ،)ُ ڎ ڎ  ﴿عاىل:

 .[387]البقرة:ُُ﴾ڈ ڈ ژ ژ

املغنيُيفُ(،ُوابنُقدامة30ُنقلُاإلمجاعُعلُحرمةُاجلامعُيفُهنارُرمضانُابنُاملنذرُيفُاإلمجاعُ)ص(383ُ)

(7/176).ُ 

(382)ُ(ُ ُمسلم ُأنسُيف ُحديث 238ُودليله :)ُ ُاهل ُرسول ُعليه ُوراءه،ُُفقام ُواليتيم ُأنا، وصففت

ُ.لُاهلُصلُاهلُعليهُوسلمُركعتي،ُثمُانِصفوالعجوزُمنُورائنا،ُفصلُلناُرسو

(ُ ُالبُيفُاالستذكار ُابنُعبد ُالسنة: ُنقلُاإلمجاعُعلُأهنا ُوابنُالقطانُيفُاإلقناعُيف3/178ُوقد ،)

 (.3/378مسائلُاإلمجاعُ)

ُ:ُ»قال:ُقالُرسولُاهلُُحديثُأيبُهريرةُمن(333ُ)كامُعندُمسلمُُ(387) ُواحلامر  ُاملرأة  يقطعُالصَّلة 

،ُويقيُذلكُمثلُمؤخرةُالرحلوا  (ُبمعناه.339ومنُحديثُأيبُذرُ)«.ُلكلب 

(388)ُُ ُللسمرقندي ُالفقهاء ُحتفة ُ(3/66)انظر: ُللعيني ُالبناية ،(3/193)ُ ُلسحنون ُاملدونة ،(3/363)ُ،

،ُالمُللشافعيُ(3/312)،ُعيونُالدلةُالبنُالقصارُ(36-3/33)القيواينُُالنوادرُوالزياداتُليبُزيدُ

 ُ.(368-3/367)هنايةُاملطلبُللجوينيُ»ُ،ُ(137-3/131)الوسطُالبنُاملنذرُ،ُ(6/77)

 (.393تقدمُتريهُ)ص(380ُ)
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 (.679تقدمُتريهُ)صُ(309)

 (.679تقدمُتريهُ)صُ(303)

 (.679تقدمُتريهُ)صُ(306)

(301ُ )ُ ُللشيباين ُالصل ُانظر: ُالفرضُوالنفل، ُيف ُالرجال ُتؤم ُأن ُاملرأة ُمنع ُعل ،ُ(3/677)اجلمهور

ُخمت ُ)صُِص 11ُالطحاوي ُوالزيادات ُالنوادر ،)(3/683)ُ ُالم ُالكبيُ(6/169)، ُاحلاوي ،

 ُ.(3/770)،ُكشافُالقناعُ(1/11)،ُاملغنيُ(6/162ُُ)

(307ُ )ُ ُوسلم: ُعليه ُاهل ُصل ُالنبي ُ»لقول
 
اء لن س 

ُل  يق  ف  التَّص  ُو  ، ال  ج  لر 
ُل  ب يح  ُالتَّس  وأخر،3691ُُُ:البخاري]«

 ُ.[766ُ:ومسلم

 (.679تريهُ)صتقدمُ(303ُ)

 (.679تقدمُتريهُ)ص(302ُ)

 (.679تقدمُتريهُ)ص(307ُ)

 ُ.(3/137)االستقامةُ(308)

 (.626تقدمُتريهُ)صُ(300)

 (.62تقدمُتريهُ)ص(299ُ)

ُإنُاهلُُ(ُمنُحديثُابنُعباس6237ُُ-69(،ُومسلمُ)2671ُ،2236البخاري)ُرواهُ(293) بلفظ:

والنفسُُاللسانُاملنطق،ُُىالعيُالنظر،ُوزنُىحمالة،ُفزن،ُأدركُذلكُالُىعلُابنُآدمُحظهُمنُالزنُكتبُ

منُحديثُأيبُهريرةُبلفظ:ُُ(6237ُ-63مسلمُ).ُورواهُُتنىُوتشتهي،ُوالفرجُيصدقُذلكُكلهُويكذبه

،ُمدركُذلكُالُحمالة،ُفالعينانُزناهاُالنظر،ُوالذنانُزناهاُاالستامع،ُىكتبُعلُابنُآدمُنصيبهُمنُالزن

ُال ُويصدقُذلكُواللسانُزناه ُوالقلبُيوىُويتمنى، ُاخلطا، ُوالرجلُزناها ُالبطش، ُواليدُزناها كَّلم،

 .الفرجُويكذبه

)أمحدُوالسياقُلهُمرفوعاُبهُُرشيك،ُعنُأيبُربيعة،ُعنُابنُبريدة،ُعنُأبيهرويُمنُطرقُعنُضعيف، ُ(296)

ُ.،ُوغيهم(39/683البزارُيفُمسندهُ،ُو6/636،ُواحلاكمُيفُمستدركه6777ُ،ُوالرتمذي6370ُ،ُوأبوُداود18/77ُ،03ُ،360ُ

ُ.هذاُحديثُغريبُالُنعرفهُإالُمنُحديثُرشيكقالُالرتمذيُعقبُروايته:ُ

ُقالُالبزارُعقبُروايته:ُالُنعلمُروىُهذاُاحلديثُعنُعبدُاهلُبنُبريدةُإالُأباُربيعة.

ُ.(6/119الغرائبُ)أطرافُقالُابنُطاهرُاملقديس:ُتفردُبهُأبوُربيعةُاإلياديُعنُابنُبريدةُعنُأبيهُ



 
 التخرجيات والتعليقات

553 
 

رشيكُبنُعبدُاهلُالنخعيُالكويفُقالُفيهُاحلافظ:ُصدوقُيطئُكثياُروىُلهُالبخاريُتعليقاُومسلمُ

ُ.ُ(3/622)التقريبُوالربعةُ

ُ:ُولعلُمنُسوءُحفظهُروايتهُاحلديثُأيًضاُعنُأيبُإسحاقُالسبيعيُعنُابنُبريدةُعنُأبيهُبه،قلت

،ُواملحفوظُعنُأيبُربيعةُكامُقالُالبزارُ(18/360وايةُأمحدُبنُعبدُامللكُعنُرشيكُعنهامُبهُ)مسندُأمحدُمقروناُبأيبُربيعة،ُمنُر

ُآنًفا.

)التقريبُُوأبوُربيعةُاإلياديُعمرُبنُربيعةُقالُفيهُاحلافظ:ُمقبولُروىُلهُأبوُداودُوالرتمذيُوابنُماجه

3/210).ُ

ُولهُشاهدُمنُحديثُعلُبنُأيبُطالب،ُرويُمنُطريقي:

حممدُبنُإسحاق،ُعنُحممدُبنُإبراهيمُالتيمي،ُعنُسلمةُبنُأيبُنُطريقُمحادُبنُسلمة،ُعنُمُاَلول:

قالُله:ُياُعل،ُإنُلكُكنزاُمنُاجلنة،ُوإنكُذوُقرنيها،ُُأنُالنبيُُُالطفيل،ُعنُعلُبنُأيبُطالب

ُُفَّلُتتبعُالنظرةُالنظرة،ُفإنامُلكُالوىلُوليستُلكُاآلخرة ُوا6/722)أمحدُوالسياقُله ،ُ ،1/3770ُلدارميُيفُسننه

ُ.،ُوغيهم(1/311،ُواحلاكمُيفُمستدركه3/690ُ،ُوالطباينُيفُالوسط1/363ُوالبزارُيفُمسندهُ

وهذاُاحلديثُالُنعلمهُيروىُعنُعلُإالُّبذاُاإلسناد،ُوسلمةُبنُأيبُالطفيلُقالُالبزارُعقبُروايته:ُ

الُحممدُبنُإبراهيم،ُوالُنعلمُلهُإسناداُإالُوالُرواهُعنهُإُ،هذاُالُنعلمُروىُعنُعلُإالُهذاُاحلديث

ُ.هذاُاإلسناد

ُ.الُيروىُهذاُاحلديثُعنُعلُإالُّبذاُاإلسناد،ُتفردُبه:ُمحادقالُالطباينُعقبُروايته:ُ

:ُوفيهُحممدُبنُإسحاقُبنُيسارُصاحبُاملغازي،ُقالُاحلافظ:ُصدوقُيدلسُروىُلهُالبخاريُقلت

يُرغمُكونهُثقةُكامُحممدُبنُإبراهيمُالتيم،ُوملُيِصحُبالسامع.ُو(3/727)التقريبُتعليقاُومسلمُوالربعةُ

.ُوسلمةُبنُ(7/191)الكاملُالبنُعديُقالُغيُواحد،ُإالُأنُأمحدُقالُفيه:ُيرويُأحاديثُمناكيُأوُمنكرةُ

ُ.(3/673)املغنيُأيبُالطفيلُقالُفيهُالذهبي:ُقالُعبدُالرمحنُبنُخراشُاحلافظ:ُجمهولُ

حدثناُعبادُبنُيعقوب،ُقال:ُناُحممدُبنُفضيل،ُعنُعبدُالرمحنُبنُإسحاق،ُلبزار،ُقال:ُرواهُاُالثاين:

)يفُُالوىلُالنظرةُإنامُلكوالُتتبعُالنظرةُالنظرة،ُياُعل،ُُبلفظ:عنُالنعامنُبنُسعد،ُعنُعلُمرفوعاُ

ُ.(6/689مسندهُ

ُ.بنُفضلوهذاُاحلديثُملُنسمعهُإالُمنُعباد،ُعنُحممدُقالُالبزارُعقبُروايته:ُُ

بالغُابنُُ،حديثهُيفُالبخاريُمقرونُ،صدوقُرافض:ُعبادُبنُيعقوبُالرواجنيُقالُفيهُاحلافظ:ُقلت

ُالبخاريُوالرتمذيُوابنُماجهُحبانُفقالُيستحقُالرتك ُروىُله ُوقالُيفُحممدُبنُ(3/603)التقريبُ، ،
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بنُسعدُبنُحبتةُأوُحبرت:ُ،ُوقالُيفُالنعامنُ(3/396)التقريبُروىُلهُاجلامعةُُ،فضيلُبنُغزوان:ُصدوق

ُ ُالرتمذي ُله ُروى ُمقبول، ُ(3/327)التقريب ُيف ُوقال ُإسحاق، ُبن ُالرمحن ُالواسطي:ُُعبد ُاحلارث بن

ُ.(3/112)التقريبُضعيف،ُروىُلهُأبوُداودُوالرتمذيُ

جاءة،ُعنُُالنبيُسألت:ُقال،ُاهلُعبدُبنُجريرُعنُالبابُويف ُُأنُفأمرينُالف  ف  ُصحيح).ُبِصيُأ ص 

ويفُالبابُأيضاُعنُأيبُسعيدُاخلدريُمرفوعا:ُإياكمُواجللوسُيفُالطرقات...ُاحلديث،ُُ.(6330ُمسلم

ُ.(6363ُ،6323،ُومسلم6723ُ،2660ُ)البخاريوفيهُأنُمنُحقُالطريقُغضُالبِصُ

ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ ڈڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿وقالُاهلُتعاىل:ُ

 ُ.[13-19النور:ُ]ُ﴾ک   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ      ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱ

(291ُ ُ)صُالبيت للمتنبي،( ُالوساطة ُيف ُاجلرجاين 670ُأورده ُوابن ُ)صُ(، ُاملنصف ُيف (،793ُوكيع

ُالربُ) ُهناية 6/378ُوالنويريُيف ُ)صُ،وغيهم(، ُديوانه ُيف ُوهو ُللمتنبي، ُوسائرُ(377ونسبوه ،

 رشوحه.

ُ)ُاأوردهُ(297) ُاحلامسة ُيفُديوان ُتام 6/33ُأبو ُ)و(، ُالخبار ُيفُعيون ُقتيبة 7/61ُابن ُداودُُ(، وابن

(،ُويف3/77ُوأوردهاُابنُالقيمُيفُإغاثةُاللهفانُ)ُدونُنسبة.ُ،وغيهمُ(،3/73ُالظاهريُيفُالزهرةُ)

 ُ(،ُويفُغيها،ُدونُنسبة.3/07،667روضةُاملحبيُ)

(،ُيفُقصيدة6/673ُ(،ُويفُبدائعُالفوائدُ)631صُ)ُيفُالداءُوالدواءُاأوردهُالبيتان َبن القيم،(293ُ)

ويفُبعضُألفاظهامُاختَّلفُُُ.ونسبهامُلهُ(3/82السفارينيُيفُغذاءُاللبابُ)ُوأوردهالنفسه،ُُامسبهونُ

 يفُالروايات.

 (.626تقدمُتريهُ)ص(292ُ)

 (.626تقدمُتريهُ)صُُ.ُ«املخنثيُمنُالرجالُلعنُالنبيُ»جزءُمنُحديثُالبخاري:ُُ(297)

حدثناُعامرةُبنُغزية،ُعنُييىُبنُراشدُُزهي،،ُمنُطريقُيُمنُحديثُابنُعمرُروُصحيح،ُ(298)

قال:ُفأتيناهُفخرجُإليناُيعنيُُ،قال:ُخرجناُحجاجاُعرشةُمنُأهلُالشامُحتىُأتيناُمكة،ُفذكرُاحلديث

فقدُضادُُيقول:ُمنُحالتُشفاعتهُدونُحدُمنُحدودُاهلُُابنُعمرُفقال:ُسمعتُرسولُاهلُ

ُ...ُاحلديثُاهلُأمره ُوالبيهقيُيفُالكبى1307ُوأبوُداودُ،0/681ُ)أمحدُوالسياقُله ،0/03ُ،ُويفُشعبُاإليامن2/313ُ،8/372ُ،

ُ.،ُوغيهم(6/16،ُواحلاكمُيفُمستدركه39/367ُ

:ُطريقُييىُبنُراشدُهذاُرواتهُثقات،ُورويُمنُغيُطريقُييىُبنُراشدُمنُطرقُالُتلوُمنُقلت

ُمقال.ُولهُشاهدُمنُحديثُأيبُهريرة،ُولكنهُالُيصحُأيًضا.
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ملاُسئلُعنُروايةُمطرُالوراق،ُعنُنافع،ُعنُابنُعمرُمرفوعاُبه،ُُ(3/129)ماُقولُأيبُحاتمُيفُعللهُوأ

قال:ُهذاُخطأ،ُالصحيحُعنُابنُعمرُموقوف.ُأقول:ُلعلُقولهُهذاُيفُطريقُمطرُالوراق،ُالُعمومه،ُ

ُعنُ ُعنُنافعُوعنُعطاء ُورويُعنه ُومرفوعا، ُموقوفا ُفرويُعنه ُهذا نافع،ُحيثُاختلفُعلُمطر

 .ُ(31/390)والصحيحُأنهُموقوفُمنُطريقُنافعُكامُرواهُغيهُعنُنافع،ُوانظرُعللُالدارقطنيُ

 ُحديثُأيبُموسى.ُ(ُمن6797ُ(،ُومسلمُ)وأخرُ،6006ُ،7693رواهُالبخاريُ)ُ(290)

-339)صُُ،ُوالطرطويشُيفُاحلوادثُوالبدعُ(3/632)أوردهُأبوُطالبُاملكيُيفُقوتُالقلوبُ(239ُ)

،ُوابنُ(3/161)االستقامةُُُ(،ُوابنُتيميةُيف193ُاجلوزيُيفُالقصاصُواملذكرينُ)ص(،ُوابن333ُ

ُ(.373السنةُوالبدعةُ)صُ،ُوالسيوطيُيفُحقيقة7/796ُرجبُيفُفتحُالباريُ

(،ُوغيها،ُأنهُقال:6/616ُ،2/83ُ(،ُوابنُأيبُشيبةُيفُمصنفهُ)3/73وروىُابنُاملباركُيفُالزهدُ)ُ

 .نُيفُالدعاءُوماُيسمعُهلمُصوت،ُإنُكانُإالُهساُبينهمُوبيُرّبمُولقدُكانُاملسلمونُيتهدو

 ُ.(6/333)انظر:ُاقتضاءُالِصاُِاملستقيمُ(233ُ)

بادُ(236ُ) ُُ-بضمُالعي-قيسُبنُع  .ُتابعيُثقة،ُقليلُاحلديث،ُأحدُبعيُالقيسُالبِصيأبوُعبدُاهلُالض 

ُالصاحلي،ُوأخطأُمنُعدهُيفُالصحابة.

تاريخُدمشقُالبنُ،ُ(7/6113(،ُمعرفةُالصحابةُليبُنعيمُ)7/313ىُالبنُسعدُ)انظر:ُالطبقاتُالكب

(،ُاإلصابةُالبن67/27ُللمزيُ)ُتذيبُالكامل،ُ(7/737(،ُأسدُالغابةُالبنُالثيُ)70/717عساكرُ)

 (.0/616حجرُ)

،33131ُ)ُاملصنفُُ(،ُوابنُأيبُشيبةُيف633ُ(،ُووكيعُيفُالزهدُ)677رواهُابنُاملباركُيفُالزهدُ)ُ(231)

17396ُ ُالوسط ُيف ُاملنذر ُوابن ،)(3/766)ُ ُيف ُنعيم ُوأبو ،ُُُ ُالسننُ(0/38)احللية ُيف ُوالبيهقي ،

ُواخلطيبُيفُتاريخُ(7/367ُ،0/638)الكبىُ ،ُُ ُوالبغويُيفُرشحُالسنةُ(232-8/233)بغدد ،

(3/163).ُ 

ُالبخاريُ)ُ(237) ُبنُأيبُموسىُ(ُمنُحديثُأيب397ُ(،ُومسلمُ)3602رواه ُقبردة ،ُ ُأبوُوجعال:

ُفلامُشيئا،ُعليهاُيردُأنُيستطعُفلمُأهله،ُمنُامرأةُحجرُيفُورأسهُعليهُفغيشُشديدا،ُوجعاُموسى

 ُ.والشاقةُواحلالقةُالصالقةُمنُبرئ:ُُاهلُرسولُإنُ،ُاهلُرسولُمنهُبرئُمنُبريءُأنا:ُقالُأفاق،

ُتقومُالساعةُحتىُتأخذُأمتيُ:ُالقالُعنُالنبيُ(ُمنُحديثُأيبُهريرة،7130ُرواهُالبخاريُ)(233ُ)

فقيل:ُياُرسولُاهل،ُكفارسُوالروم؟ُفقال:ُومنُالناسُُ.بأخذُالقرونُقبلها،ُشباُبشبُوذراعاُبذراعُ

 إالُأولئك؟!
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سننُمنُُولفظه:ُلتتبعنُُ،(ُمنُحديثُأيبُسعيد6220(،ُومسلمُ)1732ُ،7169رواهُالبخاريُ)ُ(232)

ُحتىُلوُس ُبذراع، ُبشبُوذراعا ُقبلكمُشبا ُيا ُقلنا: ُجحرُضبُلسلكتموه. ُاليهودُُلكوا رسولُاهل،

 والنصارى؟ُقال:ُفمن!

 (.88)صتقدمُتريهُُ(237)

 (.369)صتقدمُتريهُُ(238)

 (.6/397(،ُوالرسالةُالقشييةُ)3/113)االستقامةُانظر:ُُ(230)

وُعوانةُ(،ُوأب3711ُ،3717،ُوالفاكهيُيفُأخبارُمكةُ)(7/606)رواهُالبخاريُيفُالتاريخُالكبيُ (269)

 ُعنُالزهري.(39/109ُُ)(،ُوالبيهقيُيفُالسننُالكبى1067ُ)ُُيفُاملستخرجُ

 (.3/116)االستقامةُانظر:ُُ(263)

 (.302)صتقدمُتريهُ(266ُ)

 يفُثناياُالتخريج(.302ُ)صتقدمُتريهُ(261ُ)

 ُ.عقبةُبنُعمروُ(ُمنُحديثُأيبُمسعود33(،ُومسلمُ)وأخر،1196ُ،1708ُرواهُالبخاريُ)ُ(267)

 ولفظُاملصنفُروايةُيفُاحلديث.ُ«.والُسخاب»بلفظ:ُ (،6363ُ،7818)ُالبخاريُرواه(263ُ)

 (.6/397(،ُوالرسالةُالقشييةُ)3/112)االستقامةُانظر:ُُ(262)

ُ،موىلُعبدُالرمحنُبنُقطبةُالسديُ،ثمُالبِصيُ،الكويفأبوُبرشُإسامعيلُبنُإبراهيمُبنُمقسمُ(267ُ)

لُ  وَلُاملظاملُببغدادُيفُإمامُحافظُعَّلمةُثبتُفقيهُمفتُتقيُورع.ُُ.يُأمه،ُوهةيَُّنزيلُبغدادُاملعروفُبابنُع 

ُ.ُولدُسنةُعرشُومائة،ُوتويفُسنةُثَّلثُوتسعيُومائة.أيامُهارونُالرشيد،ُوحدثُّباُإىلُأنُتويف

ُتذيبُالكامل،ُ(302)/7(،ُتاريخُبغدادُللخطيبُالبغدادي7/163انظر:ُالطبقاتُالكبىُالبنُسعدُ)

 (.0/397،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)61/(1للمزيُ)

وابنُاجلوزيُيفُتليبسُ(،167ُ،ُوصفوةُالتصوفُ)ص(72يفُالسامعُ)صُطاهرُاملقديسرواهُابنُُ(268)

ُ(633إبليسُ)ص ُالُإسامعيلُبنُعلية. ُمنُقوله، ُعنُإبراهيمُبنُإسامعيلُبنُعلية ُكَّلها وأوردهُ،

ُ ُالقشيية ُالرسالة ُيف ُب6/397)القشيي ُإسامعيل ُعن )ُ ُوأورده ُعلية. ُالربُن ُهناية ُيف النويري

(7/387)ُ،ُُ ُعنُإبراهيمُبنُإسامعيلُبنُعلية،ُوهو6/00ُ)والسبكيُيفُطبقاتُالشافعية (،ُكَّلها

 ُُالصوابُكامُسيبينهُاملصنف.

 (.3/117)االستقامةُانظر:ُُ(260)
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يَّةُأبوُإسحاقُالبِصيُالُإسامعيلُبنُإبراهيمُبنُمقسمإبراهيمُبنُ(219ُ) ل  يَّةُأمُأبيه.ُابنُع  ل  سدي،ُوع 

منُيقولُبخلقُالقرآن،ُوجرتُلهُهوُوولهُمصنفاتُيفُالفقهُتشبهُاجلدل،ُكانُأحدُاملتكلمي،ُجهمي،ُو

ُوبمِص ُمعُأيبُعبدُاهلُحممدُبنُإدريسُالشافعيُمناظراتُببغداد، ُ،بحرُبنُنِصُاخلوالينُ:حدثُعنه.

ُ.ئتياعرشةُومُبمِصُسنةُثامينُتويف.ُهوُضال.ُقالُعنهُالشافعي:ُوياسيُبنُأيبُزرارة

املغنيُ،ُ(2/336(،ُتاريخُبغدادُللخطيبُالبغداديُ)6/7لعبدُالرمحنُبنُيونسُ)ُانظر:ُتاريخُابنُيونس

 (.3/671(،ُلسانُامليزانُالبنُحجرُ)3/39يفُالضعفاءُللذهبيُ)

ُالصمُ(213) ُبكر ُأبو ُكيسان ُبن ُالرمحن ُالصولُ،عبد ُصاحبُاملقاالتُيف ُكاناملعتزَل ُأفصحُُ. من

ُ ُإالُأنهُكانُفيهُميلُعنُاإلمامُعلالناس. ُعنُالدولة، ُمنقبضا ُعلُالفقر، ُلهُوكانُدينا،ُوقورا،ُصبورا .

ُ.مات:ُسنةُإحدىُومائتيمصنفات.ُ

لسانُامليزانُالبنُ،ُ(0/796(،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)36للقايضُعبدُاجلبارُ)صُانظر:ُاملنيةُوالمل

 (.3/363حجرُ)

ُُرواهُ(216) ُ)ص(3/790)البيهقيُيفُمناقبُالشافعي ُويفُاالعتقاد ُالبُيف02ُ، ُعبد ُوابن االنتقاءُُُ(،

 ُ(.70)ص

 (،ُوفيهُأنهُضبُبطبلُوأنشدُأبياًتا.667)صتقدمُتريهُُ(211)

ُالبخاريُ)(217ُ) ُُ(ُمنُحديثُأنسُبنُمالك3793(،ُومسلمُ)3921رواه جاءُثَّلثةُرهطُإىلُيقول:

فلامُأخبواُكأهنمُتقالوها،ُفقالوا:ُوأينُنحنُمنُُ،عنُعبادةُالنبيُُ،ُيسألونبيوتُأزواجُالنبيُ

قدُغفرُلهُماُتقدمُمنُذنبهُوماُتأخر،ُقالُأحدهم:ُأماُأناُفإينُأصلُالليلُأبدا،ُوقالُآخر:ُُ!؟النبيُ

ُرسولُاهلُ ُفجاء ُفَّلُأتزوجُأبدا، ُأعتزلُالنساء ُأنا ُوقالُآخر: ُوالُأفطر، ُالدهر ُأصوم إليهم،ُُأنا

ُوكذا،ُأماُواهلُإينُلخشاكمُهلُوأتقاكمُله،ُلكنيُأصومُوأفطر،ُوأصلُ»قال:ُف أنتمُالذينُقلتمُكذا

ُُُوأرقد،ُوأتزوجُالنساء،ُفمنُرغبُعنُسنتيُفليسُمني.

وجاءُيفُ«.ُأصومُالدهرُوالُأفطر».ُبدالُمنُقوهلمُ«وقالُبعضهم:ُالُآكلُاللحم»ويفُروايةُمسلم:ُ

ُغيهاُاجلمعُبينهام.ُ

،ُوماُذكرهُاملصنفُهوُلفظُابنُتيميةُيفُمنُقولُالنبي«ُوآكلُاللحم»ُأقفُعلُلفظُاملصنف:ُومل

(ُ ُ)3/179االستقامة ُوالبيان ُالكشف ُيف ُالثعلبي ُذكره ُقبلهام ُومن ُينقل، ُومنه ،)3/393ُ،)

ُ(،ُمجيعهمُدونُسند،ُواهلُأعلم.36/732(،ُوالرازيُيفُتفسيهُ)3/273والزخمرشيُيفُتفسيهُ)

اُاللفظُشواهدُالُتصح،ُمنهاُماُرويُمنُطريقُالوليدُبنُمسلم،ُثناُعفيُبنُمعدان،ُعنُسليمُبنُوهلذ
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ُ ُاللحم،ُعامر،ُعنُأيبُأمامةُمرفوعا: ُالبدعة،ُفكلوا إينُبعثتُباحلنيفيةُالسمحة،ُوملُأبعثُبالرهبانية

ُأمرت ُبذلك ُفإين ُوناموا؛ ُوقوموا ُوأفطروا ُوصوموا ُالنساء، ُُوائتوا ُيف ُ)الروياين 6/137ُمسنده

ُ(.8/379والطباينُيفُالكبيُ

 (.7/196قالُاهليثمي:ُفيهُعفيُبنُمعدانُوهوُضعيفُ)جممعُالزوائدُ

 ُ.ُ(ُمنُحديثُأنسُبنُمالك6717رواهُمسلمُ)(213ُ)

قالوا:ُياُرسولُاهل،ُُ.ويفُبضعُأحدكمُصدقة،ُوفيه:ُمنُحديثُأيبُذرُُ(3992مسلمُ)كامُعندُُ(212)

قال:ُأرأيتمُلوُوضعهاُيفُحرامُأكانُعليهُفيهاُوزر؟ُفكذلكُُ!كونُلهُفيهاُأجر؟أيأيتُأحدناُشهوتهُوي

 ُإذاُوضعهاُيفُاحلَّللُكانُلهُأجر.

(676ُ)صوتقدمُكذلكُُ.وهوُصحيحُ،«أصواتكمبزينواُالقرآنُ»ُ:بلفظ(302ُتقدمُتريهُ)ص(217ُ)

ُ»ُ:بلفظ ُالقرآن ُبحسنوا ُاحلسن ُالصوت ُفإن ُحسناُأصواتكم ُالقرآن ُوهو«يزيد وتقدمُ. ُحسنُ،

منُحديثُسعيدُبنُأيبُسعيدُالبقال،ُعنُالضحاك،ُعنُابنُعباسُرفعه:ُ يفُثناياُالتخريج(302ُ)ص

ُبالقرآن» ُأصواتكم ُ«حسنوا ُقالُاحلافظ: ُالبقال، ُالرمحنُبنُُ،غلطُفيه ُالضحاكُمنُعبد وإنامُسمعه

 .(3/177)تغليقُالتعليقُبتِصفُيسيُُعوسجةُعنُالباءُواهلُأعلم

 (.338تريهُ)صُتقدم(218ُ)

 يفُثناياُالتخريج(.302ُتقدمُتريهُ)ص(210ُ)

 (.3/171انظر:ُاالستقامةُ)ُ(279)

:ُيقولُالربُعزُوجل:ُمنُشغلهُالقرآنُقال:ُقالُرسولُاهلُكامُيفُحديثُأيبُسعيدُاخلدريُُ(273)

هلُعلُعنُذكريُومسألتيُأعطيتهُأفضلُماُأعطيُالسائلي،ُوفضلُكَّلمُاهلُعلُسائرُالكَّلمُكفضلُا

ُ،ُوغيها(.7/6336،ُوالدارميُيفُمسنده6062ُ)الرتمذيُوالسياقُلهُُخلقه

(،ُفتحُالباري1/37ُ(،ُعللُالدارقطنيُ)3/391قلت:ُوالُيصحُمرفوعا،ُانظر:ُخلقُأفعالُالعبادُ)

(0/22ُ.) 

 (.131)صُمرفوعاُتقدمُتريه(276ُ)

 (.393)صمنُقولُالفضيلُبنُعياضُواحلطيئةُُتقدمُتريه(271ُ)

 (.31)صُمرفوعاُوموقوفاُومقطوعاُتقدمُتريه(277ُ)

 (.17تقدمُتريهُ)ص(273ُ)
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قال:ُالُيدخلُاجلنةُمنُكانُيفُقلبهُُعنُالنبيُُ(ُمنُحديثُعبدُاهلُبنُمسعود03رواهُمسلمُ)ُ(272)

قال:ُإنُاهلُمجيلُيبُُ؟اُونعلهُحسنةقالُرجل:ُإنُالرجلُيبُأنُيكونُثوبهُحسنًُ.مثقالُذرةُمنُكب

 .بطرُاحلق،ُوغمطُالناسُ:ل،ُالكباجلام

 ُ.ُ(ُمنُحديثُأيبُهريرة6327رواهُمسلمُ)ُ(277)

ُاهُعبدُالرمحنُبنُإسحاقُالواسطي،ُواختلفُعليه:روضعيف،ُُ(278)

مرفوعاُبهُُعنُالقاسمُبنُعبدُالرمحن،ُعنُأبيه،ُعنُعبدُاهلُبنُمسعودفرواهُهريمُبنُسفيانُعنه،ُُ-

ُ(.39/371)الطباينُيفُالكبيُ

ُوخالفهُهشيم،ُواختلفُعليهُأيضا:ُ-

حماربُبنُدثار،ُفرواهُإسحاقُبنُعبدُالواحدُالقريشُعنه،ُعنُعبدُالرمحنُبنُإسحاق،ُعنُُ-

ُعنُحذيفة ُبنُزفر، ُُعنُصلة ُبه ُمرفوعا ُمستدركه ُيف ُالشهاب7/170ُ)احلاكم ُمسند ُيف ُوالقضاعي ،3/303ُ،

ُ.،ُوغيهم(3/317واخلرائطيُيفُاعتَّللُالقلوبُ

،ُعنُابنُعمرُحماربُبنُدثاررطاةُبنُحبيبُعنه،ُعنُعبدُالرمحنُبنُإسحاق،ُعنُورواهُأُ-

ُ.(3/302)القضاعيُيفُمسندُالشهابُمرفوعاُبهُ

ومدارهُعلُعبدُالرمحنُبنُإسحاقُالواسطي،ُوهوُعلته،ُقالُفيهُاحلافظ:ُضعيف،ُروىُلهُأبوُداودُ

ُ.(3/112)التقريبُوالرتمذيُ

لوُمنُمقال،ُأصحهاُوهوُضعيفُيفُنفسه:ُطريقُعبيدُاهلُبنُ:ُولهُشاهدُرويُمنُطرقُالُتقلت

ماُمنُمسلمُينظرُإىلُحماسنُامرأةُأولُمرة،ُزحر،ُعنُعلُبنُيزيد،ُعنُالقاسم،ُعنُأيبُأمامةُمرفوعا:ُ

ُُثمُيغضُبِصهُإالُأحدثُاهلُلهُعبادةُيدُحَّلوتا ُوالطباينُيفُالكبي12/239ُ)أمحد ُوالروياينُيفُمسنده8/698ُ، ،

 يفُثناياُالتخريج(.302ُ.ُوانظرُماُقيلُيفُابنُزحرُوعلُبنُيزيدُ)ص(6/687

ُيُمنُطريقي:روُ(270)

سويدُبنُسعيدُاحلدثاين،ُحدثناُعلُبنُمسهر،ُعنُأيبُييىُالقتات،ُعنُرويُمنُطرقُعنُُاَلول:

ُمرفوعاُبهُُجماهد،ُعنُابنُعباس ُوالسياقُله ُوابنُعساكرُيف3/127ُ،2/78ُ،33/603ُ،31/383ُ)اخلطيبُيفُتاريخُبغداد ،

ُ.،ُوغيهم(3/387،ُويفُمشيخته6/183ُ،ُوابنُاجلوزيُيفُالعللُاملتناهية3/372ُ،ُوأبوُطاهرُيفُالطيوريات71/303ُتاريخُدمشقُ

ُعنُقلت ُعلُبنُمسهر، ُحدثنا ُعنه، ُفرواه ُوقدُخالفُأمحدُبنُحممدُبنُمّسوقُأصحابُسويد، :

ُ.(36/773)اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُعاُبهُهشامُبنُعروة،ُعنُأبيه،ُعنُعائشةُمرفو

رواهُغيُواحدُعنُسويدُعنُعلُبنُمسهرُعنُأيبُييىُالقتاتُعنُجماهدُقالُاخلطيبُعقبُروايته:ُ
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ُوهوُاملحفوظ.ُ،عنُابنُعباس

والُيتملُهشامُعنُأبيهُعنُعائشةُمثلُهذاُعندُُ،أبيُاخلطأقالُابنُالقيم:ُوأماُروايةُاخلطيبُفمنُ

قط،ُوالُُونحنُنشهدُاهلُأنُعائشةُماُحدثتُّبذاُعنُرسولُاهلُ،ُرائحةُمنُاحلديثمنُشمُأدنىُ

ُ.(3/320)الداءُوالدواءُُحدثُبهُعنهاُعروة،ُوالُحدثُبهُعنهُهشامُقط

ُقلت:ُفرجعُالمرُإىلُمسندُابنُعباس.

ُ ُاحلافظ: ُفيه ُاحلدثاينُقال ُبنُسعيد ُلُ،صدوقُيفُنفسهوسويد ُما ُيتلقن ُعميُفصار ُأنه يسُمنُإال

ُالقولُ،حديثه ُمعي ُابن ُفأفحشُفيه ُماجه ُوابن ُمسلم ُله ُروى ،ُ ُييىُ(3/629)التقريب ُأيب ُيف ُوقال ،

ُ.(3/287)التقريبُروىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوأبوُداودُوالرتمذيُوابنُماجهُُ،القتات:ُليُاحلديث

ُوقدُضعفُاحلديثُمجاعةُمنُأهلُالعلم:

ُ ُسويد: ُترمجة ُيف ُحبان ُابن ُالثقاتُيقال ُييىُُ،املعضَّلتبأيتُعن ُأيب ُعن ُمسهر ُبن روىُعنُعل

ومنُروىُُ.منُعشقُفعفُفكتمُفامتُماتُشهيداُ:قالُبنُعباسُعنُالنبيُاالقتاتُعنُجماهدُعنُ

يفُاآلثارُويقلبُالخبارُُئمثلُهذاُاخلبُالواحدُعنُعلُبنُمسهرُيبُجمانبةُرواياتهُهذاُإىلُماُيط

ُ.(3/136)املجروحيُ

ُ.(3/176)الكاملُيفُضعفاءُالرجالُكامُيفُالبدرُاملنيُلُابنُعدي:ُإنهُأحدُماُأنكرُعلُسويدُقا

ُ.(7/633)تاريخُنيسابورُكامُيفُزادُاملعادُقالُاحلاكم:ُأناُأتعجبُمنهُ

أخرجهُاحلاكمُيفُالتاريخُمنُحديثُابنُعباسُوقالُأنكرُعلُسويدُبنُسعيد،ُثمُقال:ُقالُالعراقي:ُ

ىُملاُذكرُلهُهذاُاحلديثُقال:ُلوُكانَُلُفرسُورمحُغزوتُسويدا.ُورواهُاخلرائطيُمنُنُييإيقالُ

ُ.(3/066)املغنيُُغيُطريقُسويدُبسندُفيهُنظر

ُ.(3/179)تذكرةُاحلفاظُُوسويدُتكلمُفيهُييىُبنُمعي،ُوأنكرواُعليهُهذاُاحلديثقالُابنُطاهرُاملقديس:ُ

ُ.(6/682)العللُاملتناهيةُُلُاهلُقالُابنُاجلوزي:ُهذاُحديثُالُيصحُعنُرسو

ُ.(39/311)جمموعُالفتاوىُقالُابنُتيمية:ُفيهُنظرُوالُيتجُّبذاُ

ُرويُعلُوجهي:ُالثاين:

-ُُ ُأبوُبكرُاخلرائطي،ُحدثنا قال:ُُ،أبوُيوسفُيعقوبُبنُعيسىُمنُولدُعبدُالرمحنُبنُعوفرواه

،ُعنُابنُأيبُون،ُعنُعبدُالعزيزُبنُأيبُحازمالزبيُبنُبكار،ُعنُعبدُاهلُبنُعبدُامللكُاملاجشحدثناُ

ُ(.6/113،ُواخلطيبُكامُيفُالتلخيصُاحلبي3/30)اعتَّللُالقلوبُمرفوعاُبهُُنجيح،ُعنُجماهد،ُعنُابنُعباس
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عنُابنُنجيحُعنُُ،يعقوبُبنُعيسىُمنُولدُعبدُالرمحنُبنُعوفورواهُابنُاجلوزيُمنُطريقُ -

ُ.ُ(3/162،ُوذمُاهلوى6ُ/683ُوزيُيفُالعللُاملتناهيةُ)ابنُاجلمرفوعاُبهُُجماهدُعنُابنُعباس

فقدُرواهُُ،لكنُملُينفردُبهُ،نكرهُييىُبنُمعيُوغيهُعلُسويدُبنُسعيدأوهذاُاحلديثُقالُالزركيش:ُ

ُ.سنادُصحيحإوهوُُ..،.نالزبيُبنُبكارُفقالُحدثناُعبدُامللكُبنُعبدُالعزيزُبنُاملاجشو

والُحدثُُ،فكذبُعلُابنُاملاجشون،ُفإنهُملُيدثُّبذاُ...ملاجشونوأماُحديثُابنُاقالُابنُالقيم:ُ

وياُسبحانُاهل!ُكيفُيتملُهذاُاإلسنادُ،ُبهُعنهُالزبيُبنُبكار،ُوإنامُهذاُمنُتركيبُبعضُالوضاعي

ُ!(3/373)الداءُوالدواءُالوضاعيُُفقبحُاهلُ!مثلُهذاُاملتن؟

نُاجلوزيُيفُالعللُمنُطريقُيعقوبُبنُعيسى،ُفرواهُابُ،ورويُمنُغيُحديثُسويدقالُاحلافظ:ُ

ُاخلطيبُمنُطريقُابنُ ُورواه ُأمحدُبنُحنبل، ُويعقوبُضعفه ُعنُجماهدُنحوه، عنُابنُأيبُنجيح،

بكار،ُعنُعبدُامللكُبنُاملاجشون،ُعنُعبدُالعزيزُبنُأيبُحازم،ُعنُابنُأيبُنجيحُبه،ُوهذهُالطريقُ

ُ.(6/113)التلخيصُاحلبيُُغلطُفيهاُبعضُالرواةُفأدخلُإسناداُيفُإسناد

ُالطريقُضعيفُأيضاُلضعفُيعقوبُهذاُواضطرابهُيفُروايتهُُ:وخَّلصةُالقولقالُاللباين:ُ إنُهذا

فيسلهُوالُيذكرُالواسطةُبينهُوبيُابنُأيبُنجيح،ُُ،عنُابنُأيبُنجيحُعنُجماهدُمرفوعاُ:فمرةُيقول

أيبُنجيحُعنُجماهدُعنُابنُعباسُفيسندهُُومرةُيقولُعنُالزبيُعنُعبدُامللكُعنُعبدُالعزيزُعنُابن

ُ.(3/309)السلسلةُالضعيفةُُويوصله

قالُُه،موقوًفاُعليه،ُفغل طُسويدُيفُرفعُوالصوابُيفُاحلديثُأنهُمنُكَّلمُابنُعباسُقالُابنُالقيم:ُ

دُبنُخلفُبن به،ُفعاتبتهُ:ُحدثناُأبوُبكرُالزرقُعنُسويدُ[3/160]ذكرهُابنُاجلوزيُيفُذمُاهلوىُُاملرزبانُحممَّ

ُالنبي ُ.(3/320)الداءُوالدواءُُفكانُبعدُذلكُيسألُعنه،ُفَّلُيرفعهُ،علُذلك،ُفأسقطُذكر 

ُ ُاملتنُفقالُابنُالقيم: ُمقرونةُُالُيوزُأنُيكونُمنُكَّلمهأما ُفإنُالشهادةُدرجةُعاليةُعندُاهل، ،

ُأعاملُوأحوال،ُهيُرشُِيفُحصوهلا،ُوهيُنوعان:ُعا مةُوخاصة،ُفاخلاصة:ُبدرجةُالصديقية،ُوهلا

ُاهل ُسبيل ُيف ُالشهادة ُالصحيح.، ُيف ُخسُمذكورة ُيفُُوالعامة ُرشك ُالذيُهو ُالعشق وكيفُيكون

هذاُمنُُ؟!املحبة،ُوفراغُالقلبُعنُاهل،ُوتليكُالقلبُوالروح،ُواحلبُلغيهُتنالُبهُدرجةُالشهادة

العشقُمنهُحَّلل،ُومنهُحرام،ُثمُإنُ،ُفلوُكانُإسنادُهذاُاحلديثُكالشمسُكانُغلطاُووهاُ!املحال

ُ!ُ(7/637)زادُاملعادُباختصارُُأنهُيكمُعلُكلُعاشقُيكتمُويعفُبأنهُشهيدُفكيفُيظنُبالنبيُ

منُعشقُ»ويفُحديثُرواهُأبوُييىُالقتاتُعنُجماهدُعنُابنُعباسُمرفوعا:ُوقالُشيخهُابنُتيمية:ُ

ُنظُ،«فعفُوكتمُوصبُثمُماتُفهوُشهيد ُييىُيفُحديثه ُدلُعليهُُ،روأبو ُالذيُذكره لكنُاملعنى

فمنُالتقوىُأنُيعفُعنُكلُماُحرمهُاهلُمنُنظرُبعيُُ،؛ُفإنُاهلُأمرُبالتقوىُوالصبالكتابُوالسنة
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فإنُهذاُُ،ومنُالصبُأنُيصبُعنُشكوىُماُبهُإىلُغيُاهلُُ،ومنُلفظُبلسانُومنُحركةُبيدُورجل

 .(37/726)جمموعُالفتاوىُُهوُالصبُاجلميل

 (.678صتقدمُتريهُ)(239ُ)

ُاهلوىُ)ُارواهُ(233) ُاجلوزيُيفُذم 3ُابن /196ُ ،382(ُ ُوالذهبيُيفُتاريخُاإلسَّلم ،)19/180)،ُ

ُوأوردهُاهاونسبُ ُنحرير. ُُاالبن ُيف ُالقيم ُوالدواءابن 708ُُ)صُالداء ُو(، ُاملحبييف ُروضة

 دونُنسبة.ُ،وغيهمُ(،377)ص

 (.666صتقدمُتريهُ)(236ُ)

(.3/189ُ)ُعنُابنُالفريضُنفسهُمنسوًباُلهُرواهُابنُعبدُالبُيفُّبجةُاملجالسُلفرض،البيت َبن ا(231ُ)

،ُونسبوهُوغيها(،1/393ُ)ُُ(،ُوابنُخلكانُيفُوفياتُالعيان677ُوأوردهُابنُبشكوالُيفُالصلةُ)صُ

 .رواياتالُألفاظهُاختَّلفُيفُالبنُالفريض.ُويفُبعض

 (.3/170انظر:ُاالستقامةُ)ُ(237)

 .[31]احلجرات:ُ﴾ُڇ   ڍ ڍ ڌ ڌيفُقولهُتعاىل:ُ﴿كامُُ(233)

 (.302تقدمُتريهُ)ص(232ُ)

 (.302تقدمُتريهُ)(237ُ)

ورواهُُ،(737(ُعنُابنُعباس.ُوهوُقولُجماهدُكامُيفُتفسيهُ)ص363رواهُابنُوهبُيفُاجلامعُ)ُ(238ُ)

ُفرُبنُحممدوهوُقولُجعُ.(3637«ُ)الطيوريات»،ُوالسلفيُيفُ(03-37/07ُُ)عنهُالطبيُيفُتفسيهُ

 ُ.(1/307)رواهُعنهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُُأيضا،

(230)ُُ ُابنُمفلحُيفُاآلدابُالرشعية ُ(3/312)ذكره ُوابنُكثيُيفُتفسيه ،(7/163)ُ والثعالبيُيفُُ،

ُ.،ُعنُعثامنُ(7/79)تفسيهُ

ُحامدُبنُآدمُاملروزي،ُحدثناُالفضلُبنُموسى،قلت:ُوجاءُمعناهُمرفوًعاُوالُيصح،ُرويُمنُطريقُ

ُ:عنُحممدُبنُعبيدُاهلُالعرزمي،ُعنُسلمةُبنُكهيل،ُعنُجندبُبنُسفيان،ُقال:ُقالُرسولُاهلُ

ُفرش» ُفخيُوإنُرشا ُإنُخيا ُاهلُرداءها ُإالُألبسه ُأسُعبدُسيرة ُُما ُالكبي ُويفُالوسط6/373ُ)الطباينُيف ،

8/71). 

،ُوحممدُبنُ(3/139)أحوالُالرجالُذبهُفيهُحامدُبنُآدمُاملروزيُقالُاجلوزجاين:ُكانُيكذبُويمقُيفُك

ُ.(3/707)التقريبُعبيدُاهلُالعرزميُقالُفيهُاحلافظ:ُمرتوك،ُروىُلهُالرتمذيُوابنُماجهُ

ابنُعيينة،ُعنُإسامعيلُبنُأيبُخالد،ُعنُزيادُموىلُبنيُورواهُأبوُداودُموقوفاُعلُعثامن،ُمنُطريقُ
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ةُإالُرداهُاهلُرداءُمثلهاُإنُخياُفخي،ُوإنُرشاُخمزومُقال:ُسمعتُعثامن،ُيقول:ُماُأسُعبدُبّسير

ُ.(3/336)الزهدُليبُداودُُفرش

 .(1/370)اجلرحُوالتعديلُ،ُقالُابنُمعي:ُالُيشءُزيادُموىلُبنيُخمزومفيهُ

،ُوالغزاَلُيفُ«ال،ُولكنُتبِصةُوبرهانُوفراسةُصادقة»(ُبلفظ:6/101ُ)ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُُ(229)

ُ ُو(1/63)اإلحياء ُُُاملحبُالطبيُيفُ، ُيفُمناقبُالعرشة ُُ(73-1/79)الرياضُالنضة ُ،ال»بلفظ:

ُُ.«صدقُولكنُقولُحقُوفراسةُ

وقدُذكرهُكذلكُ«.ُأوُكامُقال»:ُأماُلفظُابنُالقيمُفمنُحفظه؛ُيدلكُعلُذلكُشكه،ُحيثُقال:ُقلت

 ُبعضُأهلُالتفسيُوالفقهُكالقرطبيُوالرازيُوالسبكي،ُوملُأقفُلهُعلُسند.

ومنهُينقلُُ،(3/133)ابنُتيميةُيفُاالستقامةُُهكذاُأوردهوإنامُابنُعباس،ُُأقفُعليهُمنُقولملُُ(223)

ُُ.(ُوغيه1/67)السنةُُويفُمنهاجُُاملصنف،

ُقلت:ُورويُبنحوهُعنُمجعُمنُالسلف:

ُاحلسن البرصيُ(ُعن301ُ،307ُ(،ُوابنُأيبُالدنياُيفُالتوبةُ)12171رواهُابنُأيبُشيبةُيفُاملصنفُ)ُ-

ُُُمنُقوله.

ُُمنُقوله.ُسليمن التيميعنُُ(1/19)بوُنعيمُيفُاحلليةُأورواهُُ-

ُُُمنُقوله.ُإبراهيم بن أدهمعنُُ(0/181)ورواهُالبيهقيُيفُشعبُاإليامنُُ-

ُُمنُقوله.ُاحلسن بن صالحعنُُ(7/119)ورواهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُُ-

ُوغيهم.

ُفهوُماُتتواردُعليهُالذهان.

عمروُبنُأيبُقيس،ُعنُأيبُسفيان،ُعنُعمرُبنُنبهان،ُوالُيصح،ُرويُمنُطريقُُ:ُورويُمرفوعاقلت

:ُوجدتُاحلسنةُنوراُيفُالقلبُوزيناُيفُالوجهُوقوةُيفُعنُاحلسن،ُعنُأنس،ُقال:ُقالُرسولُاهلُ

،6/323ُُوالسياقُلهُأبوُنعيمُيفُاحللية)ُووجدتُاخلطيئةُسواداُيفُالقلبُوشيناُيفُالوجهُووهناُيفُالعملُ،العمل

ُُ.(383وابنُاجلوزيُيفُذمُاهلوىُص

 .(3/380احلديثُعللُ)وأبوُسفيانُجمهولُُمنكر،ُقالُأبوُحاتم:ُهذاُحديثُُ

 ُ.(8/687)انظر:ُتفسيُالبغويُُ(226)

 ُ.ُمنُحديثُعبدُاهلُبنُعمرُ،(3979(،ُومسلمُ)3777رواهُالبخاريُ)ُ(221)
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رمحنُبنُيزيد،ُعنُأبيه،ُعنُعبدُاهل،ُقال:ُحكيمُبنُجبي،ُعنُحممدُبنُعبدُاليُمنُطرقُعنُرو(227ُ)

ُ.منُسألُولهُماُيغنيهُجاءتُيومُالقيامةُخوش،ُأوُخدوش،ُأوُكدوحُيفُوجههُ:قالُرسولُاهلُ

،ُوالرتمذي3262ُ)أبوُداودُوالسياقُلهُفقال:ُياُرسولُاهل،ُوماُالغنى؟ُقال:ُخسونُدرها،ُأوُقيمتهاُمنُالذهبُ

ُ.،ُوأخر،ُوغيهم(2/307ُ،7/630،ُوأمحد3879ُ،ُوابنُماجه6187ُويفُالكبىُ،6306ُ،ُوالنسائي239ُ،233ُ

ُيفُحكيمُبنُجبيُ ُوقدُتكلمُشعبة ُحديثُحسن، ُقالُالرتمذيُعقبُروايته: ُالكبي ُالتاريخ ُيف 1/32ُ]كام

ُ.وغيه[

ُ.(3/372)التقريبُحكيمُبنُجبيُقالُفيهُاحلافظ:ُضعيف،ُروىُلهُالربعةُ

:ُفقالُعبدُاهلُبنُعثامنُلسفيان:ُحفظيُ]راويُاحلديثُعنُسفيانُعنُحكيم[ُييىقالُ:ُولهُمتابعة،ُقلت

)أبوُُحدثناهُزبيد،ُعنُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُيزيدفقالُسفيان:ُُ.أنُشعبةُالُيرويُعنُحكيمُبنُجبي

ُ(.،ُوغيهم3879،ُوابنُماجه6306ُ،ُوالنسائي233ُ،ُوالرتمذي3262ُداودُ

ُ ُابنُعدي: ُبنقال ُبنُحنبلُسمعتُأمحد متىُحتلُُ-ُيعنيُوهوُحاضُ-ُحفصُيقولُسئلُأمحد

قيلُلهُحديثُحكيمُبنُجبي؟ُقال:ُُ.قال:ُإذاُملُيكنُخسونُدرهاُأوُحساّباُمنُالذهبُ؟الصدقة

ُ.قال:ُحدثنيُزبيدُعنُحممدُبنُعبدُالرمحنُوملُيزدُعليهُ...ثمُحكىُعنُييىُبنُآدمُأنُالثوريُ.نعم

ُ.(1/390)الكاملُُكَّلماُنحوُذاُ.كرهُأنُيدثُبهُأماُتعرفُالرجلكأنهُأرسلهُأوُُ:قالُأمحد

ُ ُيرويهُإالُييىُبنُآدمُ،يرويهُييىُبنُآدمُعنُسفيانُعنُزبيدقالُابنُمعي: وهذاُُ،والُنعلمُأحدا

ُ(1/172)تاريهُروايةُالدوريُُولكنهُحديثُمنكرُ،لوُكانُهذاُهكذاُحلدثُبهُالناسُمجيعاُعنُسفيانُ؛وهم

ثناُيعقوبُبنُسفيان،ُفذكرُمعنىُهذهُاحلكايةُبلُإنامُعنُييىُبنُآدم،ُعنُسفيان،ُثمُقي:ُقالُالبيه

)السننُُقالُيعقوب:ُهيُحكايةُبعيدةُولوُكانُحديثُحكيمُبنُجبيُعنُزبيدُماُخفيُعلُأهلُالعلم

ُ.(7/17الكبىُ

فقالُلهُسفيان:ُوماُُفقالُلهُعبدُاهلُبنُعثامنُصاحبُشعبة:ُلوُغيُحكيمُحدثُّبذا،قالُالرتمذي:ُ

حلكيمُالُيدثُعنهُشعبة؟ُقال:ُنعم،ُقالُسفيان:ُسمعتُزبيداُيدثُّبذا،ُعنُحممدُبنُعبدُالرمحنُ

ُيزيد ُوأمحد،ُُ.بن ُاملبارك، ُبن ُاهل ُوعبد ُالثوري، ُيقول ُوبه ُبعضُأصحابنا، ُعند ُهذا ُعل والعمل

ُإذاُكانُعندُالرجلُخسونُدرهاُملُحتلُلهُالصدقة وملُيذهبُبعضُأهلُالعلمُإىلُُ،وإسحاقُقالوا:

ُ.ُ(233)سننهُُحديثُحكيمُبنُجبي،ُووسعواُيفُهذا

:ُولشطرهُالولُالذيُذكرهُاملصنفُشاهدُمنُحديثُسمرةُبنُجندبُمرفوعا:ُاملسائلُكدوحُقلتُ

ُيكدحُّباُالرجلُوجهه...ُاحلديث.
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 ة.ويفُالبابُعنُابنُعمر،ُوأيبُهريرة،ُوأيبُسعيدُاخلدري،ُوسهلُبنُاحلنظلي

 ُ(ُمنُحديثُأيبُهريرة.6817(،ُومسلمُ)وأخرُ،1637ُ،1672رواهُالبخاريُ)(223ُ)

ُرويُمنُطريقي:(222ُ)

ُ،ُفرواهُعلُوجهي:العَّلءُبنُييىُيُمنُطريقروُالول:

ُوجهه،ُيسخمُأنُالزورُبشاهدُأمرُاخلطابُبنُعمرُأنُأبيه،ُعنُحكيم،ُبنُالحوصُأخبينقالُمرة:ُ

)عبدُالرزاقُُشهادةُلهُتقبلواُفَّلُالزور،ُشاهدُهذاُإن:ُويقالُالقبائل،ُيفُبهُطافويُعاممته،ُعنقهُيفُويلقى

ُ.(8/167يفُمصنفهُ

)عبدُالرزاقُيفُمصنفهُ...ُفذكرُنحوهُعمرُعنُالوليد،ُعنُمكحول،ُعنُيدث،ُاحلجاجُسمعُأنهوقالُمرة:ُ

8/162).ُ

ُ.(3/303)التقريبُداودُوابنُماجهُالرازيُقالُفيهُاحلافظ:ُرميُبالوضع،ُروىُلهُأبوُُالعَّلءُبنُييى

ُبنُاخلطابُيفُيُمنُطريقُحروُالثاين: ُكتبُعمر ُقال: ُبنُأيبُمالك، ُوالوليد ُعنُمكحول، جاج،

)ابنُأيبُشيبةُيفُُشاهدُالزورُيضبُأربعيُسوطا،ُويسخمُوجهه،ُويلقُرأسه،ُويطافُبه،ُويطالُحبسه

ُ.(39/610،ُوالبيهقيُيفُالكبى3/316ُمصنفهُوالسياقُلهُ

ُومسلمُ ُالبخاريُيفُالدبُاملفرد ُروىُله ُوالتدليس، ُكثيُاخلطأ ُاحلافظ: ُفيه ُقال ُأرطاة حجاجُبن

ُ،ُوملُيِصحُبالسامع.(3/336)التقريبُوالربعةُ

ُبنُ ُعمر ُقيسُأن ُبن ُوعطية ُمكحول ُعن ُفرواه ُمريم، ُأيب ُبن ُاهل ُعبد ُبن ُبكر ُأبو ُاحلجاج وتابع

ُ.(39/610ىُ)البيهقيُيفُالكباخلطاب...ُفذكرهُبنحوهُ

ُ ُاحلافظ: ُقالُفيه ُفاختلطأبوُبكرُهذا ُأبوُداودُوالرتمذيُوابنُضعيفُوكانُقدُسقُبيته ُروىُله ،

 .(3/261)التقريبُماجهُ

 (.796يأيتُتريهُ)صُ(227)

 (.3/137انظر:ُاالستقامةُ) (228)

فإنُاهلُُ؛دُاجلاملواسمهاُضُ،وأهلُمجالُالصورةُيبتلونُبالفاحشةُكثيا(:138ُُ-3/137ُقالُابنُتيميةُ)ُ(220)

معُالخذُيفُاالعتبارُأنُابنُتيميةُُ،فهلُسقطُمنُالنص،ُأمُزادهُابنُالقيم«ُوإجراما»]وزادُابنُالقيمُُفاحشةُوسوءاُوفساداُوخبيثاسامهُ

ُ:؟ُاحتامالن،ُوالولُقريبُمني[نلقرآيفُاُشاهدهذكرُ

ُ.[16ُ:]سورةُاإلساء﴾ُک  گ کژ ژ ڑڑ ک    ک     ﴿ُ:فقالُتعاىلُ-
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ُ.[333ُ:]سورةُالنعامُ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   وئەئ ەئ :ُ﴿وقالُ-

ُ.[89ُ:]سورةُالعرافُ﴾ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۆۆ :ُ﴿وقالُ-

ُ.[78ُ:]سورةُهودُ﴾ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ                ہ :ُ﴿وقالُ-

ُ.[77ُ:]سورةُالنبياءُ﴾ڤٹ ٹ  ٹ  ٹ ڤ     ڤ :ُ﴿وقالُ-

ُ.[19ُ:]سورةُالعنكبوتُ﴾ېئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  :ُ﴿وقالُ-

 .[87ُ:]سورةُالعرافُ﴾ڦٹ ٹ  ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ :ُ﴿الوقُ-

(279)ُ(ُ ُمسلم ُعند 6327ُكام ُمنُحديثُأيبُهريرة ُقالُرسولُاهلُُ( ُإقال: ُإىلُينظرُالُاهلُن:

 .وأعاملكمُقلوبكمُإىلُينظرُولكنُوأموالكم،ُصوركم

 (.370تقدمُتريهُ)صُ(273)

 «.إنُاهلُمجيلُيبُاجلامل»حديث:ُُ(602تقدمُتريهُ)ص(276ُ)

 .ُ(602تقدمُتريهُ)ص(271ُ)

ُرويُمنُحديثُأيبُالدرداء،ُوأسامة،ُوابنُمسعود،ُوأيبُهريرة:ُ(277)

قال:ُحدثناُعمروُبنُدينار،ُعنُابنُأيبُمليكة،ُعنُُ،سفيان،ُفرويُمنُطرقُعنُأماُحديثُأيبُالدرداء

انُاملؤمنُيومُقال:ُماُيشءُأثقلُيفُميزُيعلُبنُملك،ُعنُأمُالدرداء،ُعنُأيبُالدرداء،ُأنُالنبيُ

،36/392ُ،397ُ،ُوابنُحبانُيفُصحيحه7/126ُ)الرتمذيُُليبغض الفاحش البذيءالقيامةُمنُخلقُحسن،ُوإنُاهلُ

ُ.،ُوغيهم(6/727،ُويفُالسامءُوالصفات39/112ُوالبيهقيُيفُالكبىُ

ُ.هذاُحديثُحسنُصحيحقالُالرتمذيُعقبُروايته:ُ

ُالشاقلت ُفيه ُليس ُولكن ُأخرى ُطرق ُوللحديث ُتاماُ: ُطرقه ُالدارقطني ُوذكر ُالتخريج، ُحمل هد

وخمتِصاُثمُقال:ُأصحهاُحديثُابنُعيينةُعنُعمروُبنُدينار،ُوحديثُشعبةُعنُالقاسمُبنُأيبُبزةُ

ُ.ُ(2/666)العللُلهُ

ُوالرتمذيُ ُداود ُوأبو ُاملفرد ُالدب ُيف ُالبخاري ُله ُروى ُمقبول، ُاحلافظ: ُقال ُملك ُبن ُيعل وفيه

ُ.(3/239)التقريبُوالنسائيُ

يدثُعنُصالحُُ،حممدُبنُإسحاق،ُفرويُمنُطريقُجريرُبنُحازم،ُقالُسمعتُوأماُحديثُأسامة

بنُكيسان،ُعنُعبيدُاهلُبنُعبدُاهلُبنُعتبة،ُقال:ُرأيتُأسامةُبنُزيدُعندُحجرةُعائشةُيدعو،ُفجاءُ

 حش البذيءيبغض الفا إن اهلل يقول:ُُمروانُفأسمعهُكَّلما،ُفقالُأسامة:ُإينُسمعتُرسولُاهلُ
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ُ(.3/322)الطباينُيفُالكبيُ

ُاهلُالُيبُالفاحشُ ُإن ُبلفظ: ُبسنده ُإسحاق ُبن ُحممد ُعن ُفرووه ُمجاعة، ُلفظه ُيف وخالفُجريرا

ُاملتفحشُأوُنحوه.

ُوّبذاُاللفظُأوُنحوهُرويُعنُغيُحممدُبنُإسحاقُمنُطرقُالُتلوُمنُمقال.

فظ:ُصدوقُيدلس،ُروىُلهُالبخاريُتعليقاُوحممدُبنُإسحاقُبنُيسارُصاحبُاملغازيُقالُفيهُاحلا

ُ،ُوملُيِصحُبالسامع.(3/727)التقريبُومسلمُوالربعةُ

سوارُبنُمصعب،ُعنُعمروُبنُقيس،ُعنُسلمةُبنُكهيل،ُ،ُفرويُمنُطريقُوأماُحديثُابنُمسعود

ُعنُشقيق،ُعنُابنُمسعودُقال:ُجاءُرجلُإىلُفاطمةُفقال:ُياُبنتُرسولُاهل،ُهلُتركُرسولُاهلُ

ُتطرفينيه ُشيئا ُوفيه:عندك ُقصة، ُيف ُفذكره ...ُُ ُالعفيفُاملتعفف، ُاحلليم ُيبُاحليي ُاهل ويبغض إن

ُ.ُ(39/302)الطباينُيفُالكبيُُالسؤالُامللحفُالفاحش البذيء

،ُوقالُالبخاري:ُمنكرُاحلديثُ(7/331)تاريهُبروايةُالدوريُقالُفيهُابنُمعي:ُليسُبيشءُُسوارُبنُمصعب

ُ.(3/39)الضعفاءُواملرتوكونُ،ُوقالُالنسائي:ُمرتوكُاحلديثُ(3/76يُ)الضعفاءُالصغ

،ُعنُعنُأيبُهريرةُُ،عنُجماهدُ،يثُيعنيُابنُأيبُسليم،ُفرويُمنُطريقُلوأماُحديثُأيبُهريرة

ُ،منُكانُيؤمنُباهلُواليومُاآلخرُفليكرمُضيفهُ،قال:ُالُيؤمنُعبدُحتىُيأمنُجارهُبوائقهُالنبيُ

ُيؤمنُبا ُليسكتومنُكان ُأو ُفليقلُخيا، ُاآلخر ُاهلُتباركُوتعاىلُيبُالغنيُاحلليمُُ،هلُواليوم إن

ُ.(32/633)البزارُيفُمسندهُُالسائلُامللحُويبغض البذيء الفاجراملتعففُ

إالُّبذاُُوهذاُاحلديثُالُنعلمهُيروىُعنُليثُعنُجماهدُعنُأيبُهريرةُقالُالبزارُعقبُروايته:ُ

ُاإلسناد.

اختلطُيفُآخرُعمره،ُحتىُكانُالُيدريُماُيدثُبه،ُفكانُيقلبُمُقالُفيهُابنُحبان:ُليثُبنُأيبُسلي

ُ.(6/613)املجروحيُالسانيدُويرفعُاملراسيلُويأيتُعنُالثقاتُبامُليسُمنُأحاديثهمُ

،ُوأيبُهريرة،ُوجابر،ُوأيبُسعيدُسهلُبنُاحلنظلية:ُويفُالبابُعنُعائشة،ُوعبدُاهلُبنُعمرو،ُوقلت

 اخلدري.

أناسُمنُاليهودُفقالوا:ُالسامُُقالت:ُأتىُالنبيُُ(،ُمنُحديثُعائشة6323ُرواهُمسلمُ)ُ(273)

 عليكمُياُأباُالقاسم...ُاحلديث.ُ

(272)ُُ ُمرفوعا: ُهريرة ُحديثُأيب ُيف ُوينِصانهُكام ُيودانه ُفأبواه ُالفطرة، ُعل ُيولد ُإال ُمولود ُمن ما

 .(6238،ُومسلم:3138ُ...ُاحلديثُ)البخاري:ُويمجسانه
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 (.602تقدمُتريهُ)ص(277ُ)

 (.6/398(،ُوالرسالةُالقشييةُ)3/177انظر:ُاالستقامةُ) (278)

 (.302تقدمُتريهُ)ص(270ُ)

 (.302تقدمُتريهُ)ص(289ُ)

(،ُوعنهُابنُتيميةُيف3/673ُ(،ُوالقشييُيفُرسالتهُ)6/673ذكرهُالغزاَلُيفُإحياءُعلومُالدينُ)(283ُ)

ُلُاملصنف.ُ(،ُومنهُينق3/173االستقامةُوسكتُعنهُ)

 .(2/169)طبقاتُالشافعيةُ.ُوكذاُالسبكيُملُيدُلهُسنداُ(3/776)املغنيُقالُالعراقي:ُملُأجدُلهُأصَّلُ

 (.3/173انظر:ُاالستقامةُ) (286)

 (.131تقدمُتريهُمرفوعاُ)ص(281ُ)

 (.31تقدمُتريهُمرفوعاُوموقوفاُومقطوعاُ)ص(287ُ)

 (.393ئةُ)صتقدمُتريهُمنُقولُالفضيلُبنُعياضُواحلطي(283ُ)

ُضعيف،ُرويُمنُحديثُابنُعباسُوأيبُأمامةُالباهل.ُ(282)

حدثناُييىُبنُعثامنُبنُصالح،ُثناُييىُبنُبكي،ُحدثنيُييىُفرواهُالطباين،ُُأماُحديثُابنُعباسُُ

:ُُ،ُقال:ُقالُرسولُاهلُبنُصالحُاليل،ُعنُإسامعيلُبنُأمية،ُعنُعبيدُبنُعمي،ُعنُابنُعباس

لربه:ُياُربُقدُأهبطُآدمُوقدُعلمتُأنهُسيكونُكتابُورسل،ُفامُكتاّبمُورسلهم؟ُقال:ُقالُإبليسُ

قال:ُفامُكتايب؟ُقال:ُُ.الَّلئكة والنبيون ِنهم، وكتبهم: التوَاة والزبوَ والنجيل والفرقانقالُرسلهم:ُ

شابك: كل كتابك: الوشم، وقرآنك: الشعر، وَسلك: الكهنة، وطعاِك: ِا َ يذكر اسم اهلل عليه، و

ُِسكر، وصدقك: الكذب، وبيتك: احلمم، وِصائدك: النساء، وِؤذنك: الزِاَ، وِسجدك: اَلسواق

ُ.(1/678،ُوعنهُأبوُنعيمُيفُاحللية33/391ُ)الطباينُيفُالكبيُ

ُ.(3/036)املغنيُقالُالعراقي:ُإسنادُضعيفُ

ُ.(3/337ائدُ)جممعُالزوُفيهُييىُبنُصالحُاليل،ُضعفهُالعقيلقالُاهليثمي:ُ

لكونهُحدثُُ؛صدوقُولينهُبعضهم،ُقالُاحلافظ:ُييىُبنُعثامنُبنُصالح:ُوفيهُشيخُالطباينُقلت

ُ.(3/307)التقريبُ،ُروىُلهُابنُماجهُمنُغيُأصله

ُعنُيزيد،ُبنُعلُعنُزحر،ُبنُاهلُعبيدُعنُأيوب،ُبنُييى،ُفرويُمنُطريقُوأماُحديثُأيبُأمامة

،ُوالطبيُيف3/21ُ،ُوابنُأيبُالدنياُيفُمكائدُالشيطان8/697ُ)الطباينُيفُالكبيُوالسياقُلهُوعاُبنحوهُمرفُأمامةُأيبُعنُالقاسم،
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ُ.(6/277مسندُعمرُُُ–تذيبُاآلثارُ

ُ.(3/036)املغنيُقالُالعراقي:ُإسنادهُضعيفُجداُ

ُ.(3/337)جممعُالزوائدُقالُاهليثمي:ُفيهُعلُبنُيزيدُالهلاينُوهوُضعيفُ

ُ.بتِصف(39/379ُ)فتحُالباريُخبُواه،ُفيهُعلُبنُيزيدُالهلاين،ُوهوُضعيفُُقالُاحلافظ:

ُيفُثناياُالتخريج(.302ُعلُبنُيزيدُالهلاينُ)صابنُزحرُوُ:ُوانظرُماُقيلُيفقلت

 .(3/388)التقريبُوفيهُأيضاُييىُبنُأيوبُالغافقيُقالُفيهُاحلافظ:ُصدوقُربامُأخطأ،ُروىُلهُاجلامعةُ

)إغاثةُاللهفانُ..ُ.القرآنُمنُأوُالسنة،ُمنُشواهدُهلاُمنهُمجلةُفكلُكثية،ُالثرُهذاُوشواهد:ُقالُابنُالقيم

 ،ُثمُأقبلُيسوقُشواهدهُشاهداُتلوُاآلخر،ُفللهُدره!(3/633

 (.6/390(،ُوالرسالةُالقشييةُ)3/178انظر:ُاالستقامةُ) (287)

قيُُحممدُبنُداودُ(288) وكانُمنُأقرانُأيبُالدينوري.ُُ-ديدُالقافبضمُالدالُاملهملةُوتش-أبوُبكرُالد 

ُالروذباري ُحتىُصحبُعل ُاملائة ُفوق ُوعمر ُاجلَّلء، ُبن ُاهل ُعبد ُوأبا ُبكرُ، ُوأبا ُالكبي ُالزقاق ُبكر أبا

ُاملِصي ُانتقلُإىلُدمشقُفسكنها. ُثم ُمدة، ُببغداد ُأقام ُبنُُهقرأوُوكانُأحدُحفاظُالقرآن، ُأيبُبكر عل:

ُ.ةئستيُوثَّلثامسنةُماتُ.ُجماهد

ُ)ص ُللسلمي ُالصوفية ُطبقات ُ)113انظر: ُبغداد ُتاريخ ،)1/376)ُ ،(ُ ُللسمعاين (،3/127ُالنساب

 (.32/318سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)،ُ(36/713تاريخُدمشقُالبنُعساكرُ)

 .(36/710)ُ،ُوابنُعساكرُيفُتاريخُدمشق(6/398)رواهُالقشييُيفُرسالتهُ(280ُ)

 (.3/178انظر:ُاالستقامةُ) (209)

 .(31)صُتقدمُمنُقولُجماهد(203ُ)

ُالعاملُيفُالكشكولُ)ُاَلبيات َلّب نواس،(206) ُالبهاء ُ(3/662أوردها ُالفطسُيفُاملجموعُ، وأوردها

(،ُوالذهبيُيفُسي6/02ُوأوردهاُابنُخلكانُيفُوفياتُالعيانُ)ُُ،(ُدونُالبيتُالرابع32اللفيفُ)ص

يفُديوانهُُيوهُ،مجيعاُليبُنواسُاونسبوهُُلثاين.دونُالبيتُاُ،ُوغيهم،ُمجعيهم(0/683النبَّلءُ)ُأعَّلمُ

 ُكامُيفُالديوان:ُ)يستخفه(ُبدالُمن:ُ)يستفزه(.ُاويفُكلُرواياتُُ(.127-122)ص

 (.31تريهُ)صتقدمُ(201ُ)

 (.3/170(،ُواالستقامةُ)6/390انظر:ُالرسالةُالقشييةُ) (207)

 (.3/189انظر:ُاالستقامةُ) (203)
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ُقالُعباسُابنُعنُمزاحم،ُبنُالضحاكُعنُجويب،نبي،ُعنُيُمنُطريقُأيبُمالكُاجلرو(202ُ) ُقال:

ُفلامُ،كلهاُوصاياُأيام،ُثَّلثةُيفُكلمة،ُألفُوأربعيُألفُبامئةُموسىُناجىُتعاىلُاهلُإن:ُُاهلُرسول

)الطباينُيفُالوسطُوالسياقُلهُ...ُاحلديثُالربُكَّلمُمنُمسامعهُيفُوقعُماُمقتهمُاآلدمييُكَّلمُموسىُسمع

ُ.،ُوغيهم(3/687،ُوعبدُاهلُبنُأمحدُيفُالسنة2/137ُ،ُوابنُبطةُيفُاإلبانة36/369ُ،ُويفُالكبي7/388ُ

ُ.(8/691ُ،39/603)جممعُالزوائدُقالُاهليثمي:ُفيهُجويب،ُوهوُضعيفُجداُُ

ُ.جلنبياُمالكُأبو:ُبهُتفردُاإلسناد،ُّبذاُإالُعباسُابنُعنُاحلديثُهذاُيروىُالقالُالطباينُعقبُروايته:ُ

أبوُمالكُاجلنبيُعمروُبنُهشامُقالُفيهُاحلافظ:ُليُاحلديث،ُأفرُِفيهُابنُحبان،ُروىُلهُأبوُداودُ

ُ.(3/767)التقريبُوالنسائيُ

،ُوالصبهاين3/72ُ)ابنُشاهيُيفُالرتغيبُيفُفضائلُالعاملُ:ُوتابعُأباُمالكُاجلنبيُاملايضُبنُحممدُعنُجويبُبهُقلت

ُ.(23/331،ُوابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُمنُطريقُابنُشاهي6/699ُجةُيفُاحلجةُيفُبيانُاملح

 .(3/332)التقريبُاملايضُبنُحممدُبنُمسعودُالغافقيُقالُفيهُاحلافظ:ُضعيف،ُروىُلهُابنُماجهُ

 ُ.(6/390)ُالقشييةالرسالةُُ(207)

 (.6/390(،ُوالرسالةُالقشييةُ)3/183انظر:ُاالستقامةُ) (208)

.ُالزاهدُالنيسابوريأبوُعلُالدقاقُُبنُإسحاقُبنُعبدُالرحيمُبنُأمحدُحممداحلسنُبنُعلُبنُُ(200)

ُالقاسمُالنِص،ُوصحبُتفقهُعلُاخلضيُوالقفال،ُشيخُأيبُالقاسمُالقشيي .ُماتُسنةُخسُباذياأبا

ُ.سنةُاثنتيُعرشةُ:وقيلوأربعامئة،ُوقيل:ُسنةُست،ُ

(ُ ُللذهبي ُاإلسَّلم ُتاريخ ُ(68/379انظر: ُبالوفي، ُ)الوايف ُللصفدي ُالشافعية36/391ُات ُطبقات ،)

 (.3/378(،ُطبقاتُالشافعيةُالبنُقايضُشهبةُ)7/160للسبكيُ)

 (.3/189انظر:ُاالستقامةُ) (799)

ُبنُالقاسمُبنُمنصورُ(793) ُأمحدُبنُحممد ُإىلُروذبار ُنسبة ُأبوُعلُالروذباري، ُوسكونُ-، بضمُأوله

أهلُُ،ُمعدودُيفكانُفقيهاُعاملاُحمدثاُ،مِصُسكنومنُأهلُبغدادُ.ُوقيل:ُاسمهُحسنُبنُهارونُ-الواو

ُالتصوف ُيف ُحسان ُتصانيف ُوله ُوالفهم، ُالفضل ُمحزةُ. ُوأبا ُالنوري، ُاحلسي ُوأبا ُاجلنيد، صحب:

 .ئةسنةُاثنتيُوعرشينُوثَّلثامبمِصُماتُُالبغدادي،ُوابنُاجلَّلء.

تاريخُبغدادُللخطيبُ،ُ(39/132(،ُحليةُالولياءُليبُنعيمُ)679انظر:ُطبقاتُالصوفيةُللسلميُ)ص

(،ُطبقات37/313ُ(،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)1/77معجمُالبلدانُلياقوتُ)،ُ(6/389البغداديُ)

 (.1/78الشافعيةُللسبكيُ)
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 (.3/330)ُالقشييةالرسالةُ(796ُ)

،ُوالقشييُ(6/389ُُ)(،ُواخلطيبُالبغداديُيفُتاريه671ُرواهُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ)صُ(791)

 ُُ.(3/330تهُيفُ)رسال

ُ)صُُ(797) ُالسلميُيفُطبقاتُالصوفية 673ُرواه ُيفُ)احللية ُنعيم ُوأبو ،)39/132)ُ والقشييُيفُُ،

 ُُ(.638ُ-637،ُوابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ)صُ(3/330)رسالتهُ

 تقدمُتريهُقريبا.(793)

لُذلكُبقولهُوهوُقولُاجلمهورُبرشطيُكامُبينهُاملصنف:ُعدمُالطول،ُوخوفُالعنت.ُواستدلواُع(792ُ)

﴿ُ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ    ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   تعاىل:

 .﴾    ڭ ۇ  ۇ  ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ُإىلُقوله:ُ﴿ک کگ

(ُ ُالم 3/7ُانظر ،7/60ُ )(ُ ُالكبي ُ)0/611احلاوي ُللخمي ُالتبِصة ُاملبسو7/3878ُِ( ،)

 (.0/333)ُالبنُقدامةُاملغنيُ(،3/38ُللّسخسُ)

(797ُ)﴿ُ  ڭ  ڭ ۓ   ۓ ے     ے ھ ھ ھ ہھ  ہ ہ ہ ۀقالُتعاىل:

،ُ(3/377انظرُتذيبُاآلثارُمسندُابنُعباسُ)،ُوأفضليته﴾،ُواختلفواُيفُجوازُالصيامُللمسافرُڭ

ُالسجستاينُ) ُأيبُدواد ُرواية ُ)3/313مسائلُأمحد ُاملعونة ُاحلاويُالكبيُ)3/786(، ،)6/122ُ،)

ُ(.7/792امةُ)(،ُاملغنيُالبنُقد6/729(،ُالتبِصةُللخميُ)1/03املبسوُِللّسخسُ)

:ُإذاُأقبلتُاحليضة،ُفدعيُالصَّلة،ُالت:ُقالُالنبيُففيُالصحيحيُعنُعائشةُأهناُقُاحلائضأماُ

 (.11،ُوأخر،ُومسلم:668ُ،169ُ)البخاري:ُُوإذاُأدبرتُفاغسلُعنكُالدمُوصل

ُبنيُاإلسَّلمُعلُخس:ُشهادةُأالُإله:ُ»وقالُالنبيُُ،﴾ڱ  ں قالُتعاىلُيفُغيُموضع:ُ﴿(798ُ)

ُرمضان ُوصوم ُواحلج، ُالزكاة، ُوإيتاء ُالصَّلة، ُوإقام ُاهل، ُرسول ُإالُاهلُوأنُحممدا »ُ ،8ُ)البخاري:

 (.32ومسلم:ُ

ليسُفيامُدونُخسُأواقُصدقة،ُوليسُفيامُدونُخسُذودُصدقة،ُوليسُفيامُ:ُ»أماُالنصابُفقالُ

 (.070،ُوأخر،ُومسلم:3793ُ،3777ُ)البخاري:ُ«ُدونُخسُأوسقُصدقة

،ُوأماُحالُ﴾ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې﴿اُإباحتهُللحَّللُفعلُالصل،ُقالُتعاىل:ُأم(790ُ)

ٱ ٻ  ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ﴿اإلحرامُفقالُتعاىل:ُ

 .﴾ ٺ

قولُاجلمهور،ُثمُاختلفواُيفُجوازُالعبور،ُفمنعهُأبوُحنيفة،ُوأجازهُُحتريمُلبثُاجلنبُيفُاملسجد(739ُ)
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(،6/623ُ،ُاحلاويُالكبيُ)(3/79(،ُالمُ)3/317حنونُ)مالكُوالشافعيُوأمحد.ُانظرُاملدونةُلس

 (.3/699(،ُاملغنيُالبنُقدامةُ)3/338املبسوُِللّسخسُ)

 (.6/390(،ُوالرسالةُالقشييةُ)3/181انظر:ُاالستقامةُ) (733)

 (.3/181انظر:ُاالستقامةُ) (736)

دونُنسبة.ُُ(37/712ُ(،ُوابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ)0/171اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُ)ُارواهُ(731)

ُالفرجُالصبهاينُيفُالغاينُ)ُاوأورده ُوالقشييُيف61/17ُأبو ،)ُ والغزاَلُيفُُ،(6/331)رسالته

 ُدونُنسبة.ُُوغيهم،ُ(،183ُُ-3/187(،ُوابنُتيميةُيفُاالستقامةُ)6/607إحياءُعلومُالدينُ)

(737ُ )ُ ُاخلطيبُالبغداديُيفُتاريه ُ(0/177)رواه ُوالقشييُيفُرسالته ُوابنُ(6/331)، ُيفُُ، عساكر

 ُ.(6/607ُُ)،ُوذكرهُالغزاَلُيفُإحياءُعلومُالدينُ(718-37/717)تاريخُدمشقُ

 ُ.(6/331)رواهُالقشييُيفُرسالتهُُ(733)

 (.633تريهُ)صتقدمُ(732ُ)

 (.633تريهُ)صتقدمُُ(737)

(738)ُُ ُمسائله ُيف ُأمحد ُاإلمام ُ)ُ–روى ُصالح 3317ُرواية ُالفقيه ُواخلطيبُيف ُله، ُواللفظ واملتفقهُ(

(3/180)ُ ُعن ُالصَّلة.ُ، ُبعد ُلتسحرت ُالشهرة ُلوال ُالعمشُوغيهُُالعمشُقوله: ُلقول وانظر

ُ ُ(2/617)املحل ُو، ُالباري ُُ،(7/317)فتح ُ(39/26)والتمهيد ُابن ُعد ُوقد ُخَّلفُُ، ُالب عبد

 ُالعمشُشذوذاُعنُاإلمجاع.

.ُانظر:ُالسدُوالنمرُوالذئبناسُمثل:ُأباحُالشافعيةُأكلُذيُالنابُمنُالسباعُإالُماُيعدوُعلُال(730ُ)

 (.1/260(،ُالمُ)1/306خمتِصُاختَّلفُالعلامءُ)

ُ»(ُعندُقوله:633ُتريهُ)صتقدمُ(769ُ) نُأهل  ُم  نُالطعمة  ُم  ُالشارع  ه  م  ُماُحرَّ ُبعض  ل  ُيفُح  ون  ل  امل ت أو 
 «.املدينةُ 

 (.633تريهُ)صتقدمُ(763ُ)

(766)ُُ ُقولُأيبُطلحة ُأمحهو ُعنه ُرواه ،ُ ُ)(63/106)دُيفُمسنده ُوالبزار ُيعلُيف7767ُ، ُوأبو ،)

 ُ(.3827(،ُوالطحاويُيفُرشحُمشكلُاآلثارُ)1000ُُ،3767ُمسندهُ)

ُاملسألةُُ(761) ُتفصيل ُوانظر ُتيمية، ُوابن ُحزم ُوابن ُأمحد ُومنعه ُمذهبُاجلمهور، ُالزانية ُنكاح جواز

ُيفُالنوادرُوالزياداتُ) ُ)7/392وأدلتها ُالتبِصة ُال3/6723(، ،)(ُ ُاحلاويُالكبي60ُ-2/68م ،)

 (.16/373(،ُجمموعُالفتاوىُ)0/777(،ُاملحلُ)323ُ-0/323(،ُاملغنيُ)0/388-309)
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ُالبيانُ)ُ(767) ُالم، ُانظر: ُالشافعيةُعلُالكراهة،ُومنعهُغيهم. ُاملبسو0/632ِأجازه ،)ُ(7/692)ُ،

 (.8/618(،ُالفروعُ)0/360(،ُاملغنيُ)3/702)ُ(،ُاملقدماتُاملمهدات3/86النوادرُوالزياداتُ)

 (.3/187انظر:ُاالستقامةُ) (763)

يفُسيُأعَّلمُوُ(،7/37ُ(،ُوالذهبيُيفُتذكرةُاحلفاظُ)22/79ابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ)ُارواهُ(762)

الغزاَلُيفُُاوأورده.ُ(336لشبل،ُوهيُيفُديوانهُ)صاُوقاالُأنشأُيقولُ،ُوغيها،(30/331)ُُالنبَّلءُ

(ُ ُالدين ُعلوم 6/600ُإحياء ،)ُ(ُ ُالكبى ُاحليوان ُحياة ُيف 6/379ُوالدميي ُيفُو(، ُالعامل البهاء

وهوُمتقدمُعلُالشبل!ُوملُأقفُُاحلسيُالنوري.ُوغيهم،ُوقالواُأنشدهاُأبو(،6/300ُالكشكولُ)

ُ(،ُوإنامُلفظهُعندُاآلخرين:3/180ُعلُلفظُاملؤلفُيفُالبيتُالثاينُإالُعندُابنُتيميةُيفُاالستقامةُ)

ُوُفامُأفهمهاُ*ُ*ُولقدُأشكوُفامُتفهمنيولقدُتشك

ُ قلت:ُولعلهُاختلطُبالبيتُالذيُيسبقه،ُالسيامُأهنامُملُيذكراهُوذكرهُمنُسواها،ُوهو:

 وبكاهاُربامُأرقني**ُُفبكائيُربامُأرقها

 (،ُمنُقولُأيبُسلامنُالدمشقي.6/332رواهُالقشييُيفُرسالتهُ)(767ُ)

وأوردهُابنُُ.دونُنسبةُ(،6/332)ُرسالته(،ُوالقشييُيف2/612ُ)ُالولياءُرواهُأبوُنعيمُيفُحليةُُ(768)

ُ(ُدونُنسبة.3/109تيميةُيفُاالستقامةُ)

ُفحسبُف ُالشعر ُ)أما ُالعشاق ُمصارع ُيف ُالقاري ُالّساج ُالطلب6/330ُرواه ُبغية ُيف ُالعديم ُوابن ،)

 (،ُونسبوهُليبُالعتاهية،ُوملُأجدهُيفُديوانه.7/3703)ُُ

...ُفذكرهُيفُاخلطابُبنُعمرُعهدُعلُأجدبتُالرضُأنعنُأيبُصالحُبيالكلرويُمنُطريقُُ(760)

ُوالسياقُلهُابنُعساكرُيفُتاريخُدمشق)فكانُهذاُماُدعاُبهُالعباسُُ،قصةُاستسقاءُعمرُبدعاءُالعباسُعامُالرمادة

ُ.(3/66،ُوابنُبشكوالُيفُاملستغيثيُباهل1/396ُ،ُوأبوُبكرُالدينوريُيفُاملجالسة62/130ُ

)التقريبُصالحُباذامُأوُباذانُموىلُأمُهانئُقالُفيهُاحلافظ:ُضعيفُمدلسُيرسل،ُروىُلهُالربعةُُأبو

3/369).ُ

روىُلهُالرتمذيُوابنُماجهُُ،الكلبيُحممدُبنُالسائبُقالُفيهُاحلافظ:ُمتهمُبالكذبُورميُبالرفض

ُ.(3/770)التقريبُيفُالتفسيُ

ُقلت ُالبَّلذري، ُأيبُعنُ،السائبُبنُحممدُجدهُعنُأبيهُعنُكلبيالُهشامُبنُعباسُحدثني:ُورواه

ُ.(7/7)أنسابُالرشافُ...ُفذكرهُالرمادةُعامُبالعباسُاخلطابُبنُعمرُاستسقى:ُقالُعباسُابنُعنُصالح
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ُفجعلهُعنُأيبُصالحُعنُابنُعباس.

ُتروهُفَّلُكذبُفهوُعباسُابنُعنُصالحُأيبُعنُعنيُحدثتُماُ:الكلبيُلناُقالُ:الثوريُسفيانُقال

ُ.(7/673جلرحُوالتعديلُ)ا

ُ ُعنُأيبُصالحُبه ُعنُجده، ُعنُأبيه، ُللكلبيُمنُطريقُأيبُيعقوبُاخلطايب، ويتُمتابعة ُبكرُور  )أبو

ُ.(3/66وابنُبشكوالُيفُاملستغيثيُباهل1/396ُُالدينوريُيفُاملجالسةُ

ُأبوُيعقوبُوأبوهُوجدهُجماهيل.

،ُوملُأقفُعليهُيفُاملطبوعُ(6/707فتحُالباريُ)ُبسنده:ُوذكرُاحلافظُأنُالزبيُبنُبكارُرواهُيفُأنسابهُقلت

ُمنه،ُوملاُيكتمل.

 ُ.ُُمنُحديثُأنسُبنُمالكُ،(3939ُ،1739)ُدونُذكرُدعاءُالعباسُوأصلهُيفُصحيحُالبخاري

 ُ.أيبُطلحةُمنُحديثُُ(6393ُ،6392ُ(،ُومسلمُ)وأخر،1663ُ،1166ُرواهُالبخاريُ)ُ(719)

(713ُ ُروُضعيف،( ُطريق ُقالُ،خليفةُنبُالفلتيُمن ُقالتُ،دجاجةُبنتُجّسةُحدثتني: ُسمعت:

ُتقولُُعائشة  هذه وجهوا :فقالُاملسجد،ُيفُشارعةُأصحابهُبيوتُووجوهُُاهلُرسولُجاء:

ُإليهمُفخرجُرخصة،ُفيهمُتنزلُأنُرجاءُاشيئًُُالقومُيصنعُوملُُالنبيُدخلُثم.ُالسجد عن البيوت

،616ُ)أبوُداودُوالسياقُلهُُجنب وَ حلائض السجد أحل َ فإين ؛السجد عن البيوت هذه وجهوا:ُفقالُبعد

ُ.،ُوغيها(6/687وابنُخزيمةُيفُصحيحهُ

أيبُاخلطابُاهلجري،ُعنُحمدوجُالذهل،ُعنُجّسة،ُقالت:ُأخبتنيُأمُسلمة،ُ:ُورويُمنُطريقُقلتُ

ُدخلُرسولُاهلُ ُفنادىُبأعلُصوتهُقالت: ُاملسجد، ُهذا ُوالُُإنُاملسجدُالُيلُ:صحة جلنب،

ُ.،ُوغيهم(7/397،ُوكذاُالبيهقيُيفُالكبى61/171ُ،ُوالطباينُيفُالكبيُبزيادةُمنكرةُيأيتُبياهنا3/636ُ)ابنُماجهُوالسياقُلهُُحلائض

ُ ُابنُحزم: ُاخلطابُاهلجريُجمهولقال ُوأبو ُفساقطُيرويُاملعضَّلتُعنُجّسة، ُحمدوج )املحلُُأما

3/793).ُ

)عللُابنُأيبُحاتمُعنُعائشةُ]عنُجّسةُ[ُّسةُعنُأمُسلمة؛ُوالصحيح:ُيقولون:ُعنُجقالُأبوُزرعة:ُ

6/318).ُ

ُفرجعُالمرُإىلُالطريقُالول.

ُ.(3/337)التقريبُأفلتُبنُخليفةُالعامريُقالُفيهُاحلافظ:ُصدوق،ُروىُلهُأبوُداودُوالنسائيُ

روىُهلاُالنسائيُيفُمسندُعلُجّسةُبنتُدجاجةُالعامريةُقالُفيهاُاحلافظ:ُمقبولةُويقالُإنُهلاُإدراكا،ُُ
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ُ.(3/777)التقريبُ

ُ ُُالنبيُعنُعائشةُعن:ُاهلُعبدُبنُوعبادُعروةُوقال،ُعجائبُجّسةُوعندقالُالبخاري: ُسدوا:

ُ.ُ(6/27)التاريخُالكبيُُأصحُوهذاُ.بكرُأيبُبابُإالُالبواب،ُهذه

ُ.(1/797)السننُواآلثارُقالُالبيهقي:ُوأماُحديثُالفلتُفإنهُليسُبالقويُ

ُ.(6/72)رشحُالسنةُُجمهولُخليفةُبنُأفلتُراويهُلنُاحلديث،ُأمحدُضعفقالُالبغوي:ُ

ُ ُقالُاخلطايب: ُاحلديثُوقالوا ُهذا ُجمهولُالُيصحُاالحتجاجُبحديثهأوضعفوا ُراويه ُالسننُُفلت  )معامل

3/78).ُ

ُاملنذريُفقالُ ُوتعقبه ُأيبُداود ُ(3/338)خمتِصُسنن ُاخلطايبُوفيامُ: ُفإحكاه ُويقال:ُنظر، ُأفلتُبنُخليفة، نه

ُفليتُ ُخليفة ُالذهلبن ُويقال: ُسفيانُُ،العامري، ُعنه ُروى ُالكوفيي، ُيف ُحديثه ُحسان، ُأبو كنيته

:ُماُأرىُبهُبأسا،ُوسئلُعنهُ[6/172]اجلرحُوالتعديلُُوعبدُالواحدُبنُزياد،ُوقالُأمحدُبنُحنبلُ،الثوري

ُفقال ُُأبوُحاتمُالرازي، ُوالتعديل ُشي[6/172]اجلرح ُوحكىُالبخاري: ُُخ، ُالكبي أنهُسمعُمنُُ[6/27]التاريخ

ُ.ُانتهىُكَّلمُاملنذري.جّسةُبنتُدجاجة

ُ.(3/793)املحلُُأفلتُغيُمشهورُوالُمعروفُبالثقةُ،باطلقالُابنُحزم:ُحديثُُ

ُ.(6/323)البدرُاملنيُوتعقبهُابنُامللقنُفقال:ُقولُابنُحزمُإنهُباطل،ُجسارةُمنهُ

ُ.(6/323،ُوالبدرُاملني3/167ُ)كامُيفُالوهمُواإليامُل:ُالُيثبتُمنُقبلُإسنادهُقالُعبدُاحلقُاإلشبيُ

ُ ُالكويف:ُتابعيةُثقة،ُوقولُالبخاري:ُإنُوتعقبهُابنُالقطانُفقال: وأماُجّسةُبنتُدجاجة،ُفقالُفيها

بيُوملاُذكرُأبوُحممدُمنُطريقُالنسائيُحديثُترديدُالن،ُالُيكفيُملنُيسقطُماُروتُ،عندهاُعجائب

ُقالُبإثره:ُ،ُحتىُأصبحُ[338]املائدة:ُ﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ُ ُبنتُدجاجة، منُحديثُجّسة

ُليستُبمشهورة. ُغيُقدامة،ُُجّسة ُالُنعلمُحدثُعنها ُفيها: ُقال ُفإنه ُذلكُمنُالبزار؛ ُأخذ وأراه

وملُأقل:ُإنُهذاُاحلديثُاملذكورُصحيح،ُوإنامُ..،ُ.وييءُعلُنظرُأيبُحممدُأنُتكونُمشهورةُمقبولة

ُ.(3/113)الوهمُواإليامُُول:ُإنهُحسن،ُوكَّلمهُهوُيعطيُأنهُضعيف،ُفاعلمُذلكأق

ُالوجهُحسنُلثقةُرواته ووافقهُابنُامللقنُفقال: ُالقولُهوُالصوابُفاحلديثُمنُهذا ُاملنيُُوهذا )البدر

6/323).ُ

الُابنُسيدُ،ُوق(3/307)نصبُالرايةُُ،ُوقالُالزيلعي:ُحديثُحسن(3/639ُ)اخلَّلصةُ:ُوضعفهُالنوويُقلت

ُ.(3/688)كامُيفُنيلُالوطارُالناس:ُإنُالتحسيُلقلُمراتبهُ

ُابنُحبانُُبلُهيُجّسة،ُوهيُوإنُوثقهاُالعجلُ،وعلةُاحلديثُليستُهيُأفلتقالُاللباين:ُ وكذا
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سيامُمعُتضعيفُمنُذكرُحلديثها؛ُفلوالُُفهامُمنُاملتساهليُيفُالتوثيق،ُفَّلُيطمئنُالقلبُلتوثيقهام؛ُال

ثمُإهناُملُيروُعنهاُمنُاملعروفيُغيُأفلتُهذا،ُوقدُذكرُيفُالتهذيبُُاُغيُحجةُعندهمُملاُضعفوه.أهن

وكلُُقدامةُبنُعبدُاهلُالعامري،ُوحمدوجُالذهل،ُوعمرُبنُعميُبنُحمدوج.ُفيمنُروىُعنهاُغيه:

ُ.(3/88)المُُهؤالءُجمهولون،ُبلُقيل:ُإنُقدامةُهذاُهوُأفلتُنفسه

،ُمنُطريقُعبدُ«إالُملحمدُوآلُحممدُ»ديثُجّسةُعنُعائشةُبزيادةُمنكرةُيفُآخره:ُ:ُرويُحفائدة

ُ ُزياد، ُبن ُبنتُدجاجةالواحد ُحدثتنيُجّسة ُالذهلُقال: ُحسان ُأبو ُأفلتُبنُخليفة ُفذكره.ُ.نا ..

ُ.م(،ُوغيه6/722،ُوالدواليبُيفُالكنى1/3916ُ،ُوابنُراهويهُيفُمسنده6/27ُيفُالتاريخُالكبيُُالبخاريُ)

ُ ُبزيادة: ُسلمة ُعنُأم ُرويُحديثُجّسة ُوعل»وكذا ُبنتُحممد، ُوفاطمة ُمنُ«إالُللنبيُوأزواجه ،

ُوابنُأيبُحاتمُيفُالعلل61/171ُ)الطباينُيفُالكبيُبهُُأيبُاخلطابُاهلجري،ُعنُحمدوجُالذهل،ُعنُجّسةطريقُ ،

ُ.،ُوغيها(6/318

ُماُيفُسنديام.ُ  وقدُعلمت 

 (.3/103انظر:ُاالستقامةُ) (716)

 (.33تقدمُتريهُ)صُ(711)

 (.619تقدمُتريهُ)ص(717ُ)

(713ُ ُمؤسسُالقراِطة( ُأحد ُوهو ُوساقيه، ُلقِصُقامته ُالشعثُامللقبُبقرمط؛ ُبن ُتنسبُحلمدان :

ُوالباطنية،ُ ُاإلسامعيلية، ُمنها: ُألقاب، ُعدة ُوهلم ُالباطنية، ُاإلسامعيلية ُرشُفرق ُمن ُوفرقته الباطنية

ُابكية،ُواملحمرة،ُوالسبعية،ُوالتعليمية.والقرامطة،ُواخلرمية،ُوالب

ُأنُ ُألوهيته،ُحيُالُيموتُحتىُيملكُالرضُُحممدُبنُإسامعيلُبنُجعفرُالصادقوزعموا وادعوا

ُ.أنهُاملهديُالذيُتقدمتُالبشارةُبهوهمُّبذاُحلولية،ُوادعواُ

ُالظاهرُوادعوا ُيالف ُباطنًا ُواإلسَّلم ُللقرآن ُواملأن ُالقيامة ُإنكار ُعل ُواتفقوا ُوالنارُ، ُواجلنة عاد

ُبأمورُيفُالدنيا،ُوغالبُمقاالتمُمستوحاةُمنُمقاالتُالفَّلسفةُواملجوس،ُوهمُأكفرُمنُ لوها وأوَّ

ُاليهودُوالنصارى.

ُوأسقطواُ ُوالنار، ُواملاء ُوالكأل ُوالموال ُالنساء ُيف ُرشكاء ُالناس ُوجعلوا ُاحلرمات، ُكل وأباحوا

ُق ُوكم ُوالصيام، ُالصَّلة ُمثل ُوانتزعواُالواجباتُالصلية ُزمزم، ُوردموا ُمنُاحلجيجُيفُاحلرم، تلوا

ُاحلجرُالسودُواستبقوهُيفُبَّلدهمُعرشينُسنة.

ُاإلسَّلميي ُمقاالت ُ)ُانظر: ُالشعري ُاحلسن ُالفرق393-3/399ليب ُبي ُالفرق للبغداديُُ(،
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ُ)ص686ُ)ص ُللغزاَل ُالباطنية ُفضائح ُبعدها(، ُاجلوزي36ُُوما ُتلبيسُإبليسُالبن ُبعدها(، وما

ُ(.377-7/391ُ،31/612ُ،30/332ُ،13/373(،ُجمموعُالفتاوىُالبنُتيميةُ)07-01)ص

ُالفكرةُعلُاحتادُاهلُاَتادية ُوتنبنيُهذه ُعدةُطوائفُضالة، ُتبنتها ُفكرة :ُاالحتادُمثلهُمثلُاحللول،

ُبجميعُخملوقاته،ُفهوُهم،ُفكلُخملوقُهوُذاتُاهلُتاما.

ُوباطنا،ُوتدعيُ:ُكلُفرقةُتنتسبُإىلُالتشيع،ُوالباطنية ُوتدعيُأنُللرشعُظاهرا ُتظهر، تبطنُغيُما

ُوقدُوضعُدينُالباطنيةُ ُتسمىُالباطنية، ُالباطل؛ ُبالظاهر ُبالباطنُاحلقُوغيهمُاهتموا اختصاصهم

ُأسامءهمُيفُ ُوقدُعددنا ُدينهم، ُإظهار ُمن ُيتمكنوا ُومل ُإىلُاإلسَّلم ُانتسبوا ُمنُاملجوسُالذين مجاعة

ُإحدىُفرقُالباطنية،ُوذكرناُشيئاُمنُمذهبهم.تعريفُالقرامطةُالتيُتعدُ

ُللغزاَل ُالباطنية ُفضائح ُانظر: ُالفرق، ُبي ُالدين623ُللبغداديُصُالفرق ُيف ُالتبصي ُبعدها، ُوما

(،ُتلبيسُإبليسُالبنُاجلوزي3/306ُوماُبعدها(،ُاملللُوالنحلُللشهرستاينُ)379ُلإلسفرايينيُ)ص

ُوماُبعدها(.03ُ)ص

ُقومُخدعهمُذكالفَّلسفة ُاليونانُ: ُمنُسبقهمُمنُحكامء ُواتبعوا ُأنُالعقلُفوقُالرشع، اؤهمُفظنوا

والرومانُوغيهمُفضلواُوأضلواُكثيا،ُومنُهؤالء:ُالكنديُوالفارايبُوابنُسيناُوابنُرشد،ُوقدُقالُ

ومادةُاحليةُوالضَّللُومثارُالزيغُوالزندقةُومنُتفلسفُعميتُُرأسُالسفهُواالنحَّللابنُالصَّلح:ُ

ُ.حماسنُالرشيعةُاملؤيدةُباحلججُالظاهرةُوالباهيُالباهرةبصيتهُعنُ

(ُ ُللشهرستاين ُوالنحل ُامللل ُللغزاَل6/332ُانظر: ُالفَّلسفة ُتافت ُبعدها(، ُوما ُإبليسُ، تلبيس

ُ.3/639وماُبعدها(،ُفتاوىُابنُالصَّلح10ُُ)ص

ُاملخلوق،ُومنهمُمنُ:ُفكرةُتبنتهاُطوائفُعدةُكاالحتادُتاما،ُوادعىُأصحاّباُأنُاهلُحلُيفاحللولية

ُعممُاحللولُيفُمجيعُاملخلوقات،ُومنهمُمنُخصهُببعضُاملخلوقات،ُويعدُالنصارىُمنُاحللولية.

ُ ُمنهم: ُطوائف ُوهم ُالروافض، ُغَّلة ُإىل ُيرجع ُاحللولية ُفرق ُواجلناحيةُوغالب ُوالبيانية السبابية

ُةُوغيهم.َّلجيواحلُبكوكيةوالُاملقنعيةوُواخلطابيةُوالنميية

ُامطةُاملذكورونُقريباُمنُاحللولية.والقر

ُالفرقُبيُالفرق ُالتبصيُيفُالدينُلإلسفرايينيُ)ص637ُللبغداديُ)صُانظر: ُبعدها(، (،319ُوما

 (.3/361املللُوالنحلُللشهرستاينُ)

أنُامرأةُقالت:ُياُرسولُاهل،ُإنَُلُضة،ُفهلُعلُجناحُإنُتشبعتُمنُزوجيُكامُيفُحديثُأسامءُُ(712)

ُيع ُالذي ُغي ُاهل ُرسول ُفقال ُزورطيني؟ ُكَّلبسُثويب ُيعط ُمل ُبام ُاملتشبع :ُُ ،3630ُ)البخاري:
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 (6360،ُوعنُعائشة6319ُومسلمُ

قيل:ُياُرسولُاهلُُ.يقول:ُالُطيةُوخيهاُالفألُهريرة،ُقال:ُسمعتُالنبيُكامُيفُحديثُأيبُُ(717)

 .(6661،ُوأخر،ُومسلم3737ُ،3733ُ)البخاريُُوماُالفأل؟ُقال:ُالكلمةُالصاحلةُيسمعهاُأحدكم

 ملُأقفُعليه.ُ(718)

وابنُاجلوزيُ(،6/333ُويفُالرسالةُالقشييةُ)(،1/638ُأوردهُالقشييُيفُلطائفُاإلشاراتُ)(710ُ)

(،39/78ُوابنُتيميةُيفُجمموعُالفتاوىُ)(،6/626ُويفُصفةُالصفوةُ)(،638ُصُ)ُُ يفُتلبيسُإبليس

 ُبة.،ُدونُنس(1/312وابنُالقيمُيفُمدارجُالسالكيُ)

ُابنُالقيمُيفُطريقُاهلجرتيُ)صُ(779ُ) ويفُمفتاحُدارُُ(،3/703ُ(،ُويفُمدارجُالسالكيُ)633أورده

 .رواياتألفاظهُاختَّلفُيفُالدونُنسبة.ُويفُبعضُُ،(3/390السعادةُ)

(،7/312ُ)ُعيونُالخباريفُوُ(،6/338أوردهُابنُقتيبةُيفُالشعرُوالشعراءُ)ُالبيت لجنون ليّل، (773)

ُ ُ)واملبد ُالكامل ُوالقاَل3/617ُيف ،)ُ(ُ ُالماَل 3/632ُيف ُليلُُوغيهم،(، ُملجنون ُيفُُ،ونسبوه وهو

 ُ.«البيوتُ»بدالُمن:ُُ«اجللوس»ويفُبعضُرواياته:ُُ(.668ُديوانهُ)ص

 (.80تقدمُتريهُ)ص(776ُ)

ُ)ُأوردهاُ(771) ُالظاهريُيفُالزهرة6/871ُابنُقتيبةُيفُالشعرُوالشعراء ُوابنُداود وابنُ(،3/29ُ)ُُ(،

3/2ُ(ُويفُحاديُالرواحُ)3/737وابنُالقيمُيفُالداءُوالدواءُ)(،2/669ُعبدُربهُيفُالعقدُالفريدُ)

(ُ ُاملحبي ُروضة ُويف ُوالرابع(، ُالول 3/66ُالبيت ،73ُ ،678(ُ ُاهلجرتي ُوطريق )3/197ُ،)

ُ ُمجيعا ُونسبوه ُالشيص.وغيهم، ُأيب ُوت ُإىل ُالرواياتُوتقديم ُاختَّلفُيف ُبعضُألفاظها أخي.ُويف

 (.87وتقدمُذكرُالبيتُالرابعُ)صُ

 ملُأقفُعليه.ُ(777)

 ملُأقفُعليه.ُ(773)

ليبُإسحاقُُُامونسبهُ،(3/697(،ُويفُالوايفُبالوفياتُ)3/36الصفديُيفُأعيانُالعِصُ)ُاأوردهُُ(772)

 ُ(ُدونُنسبة.676صاملحبيُ)ُ(،ُويفُروضة1/601ُابنُالقيمُيفُمدارجُالسالكيُ)ُاالرقي.ُوأورده

 بعضُألفاظهاُاختَّلفُيفُالروايات.ويفُ

(777ُ ُ)ُاأوردهُالقصيدة للرصصي،( ُالعمريُيفُمسالكُالبصار ُاهل ُفضل ُالبيت32/306ُابن ُدون )

الِصصي،ُوهيُيفُُليحيىُبنُيوسفُُاهاونسبُ،(7/193الخي،ُوابنُشاكرُالكتبيُيفُفواتُالوفياتُ)ُ

ُويفُبعض/أ(.72ُسخةُجامعةُالنجاحُالوطنيةُ)،ُويفُن/أ(17)قُنسخةُدارُالكتبُالوطنيةُبتونسُديوانه
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 ألفاظهاُاختَّلفُيفُالروايات.

ُُالبيتان للمتنبي،(778ُ) (،ُوالواحديُيفُرشحُديوانُاملتنبي3/329،323ُمعجزُأمحدُ)صاحبُأوردها

(،ُوغيهم،3/693ُ،760ُويفُمدارجُالسالكيُ)ُ،(3/679وابنُالقيمُيفُشفاءُالعليلُ)ُ(،22ص)ُُ

 ُ(.71ُي،ُوهاُيفُديوانهُ)صونسبوهاُللمتنب

جامعةُبُةُديوانهنسخيفُ،ُوهيُ،ُمنُنونيتهُيفُسيةُالنبيُاَلبيات ليحيى بن يوسف الرصصي(770ُ)

يفُُ،ُوجاءُذكرُالبيتيُالوليُفقطُدونُالربعةُالخر(/أ،ب330ُقُ-/ب333ُ)قُالنجاحُالوطنية

ُ ُبدُديوانهُنسخة ُبتونساخلطية ُالكتبُالوطنية ُبيُُُ./ب(369)قُار علُاختَّلفُيفُبعضُألفاظهام

 النسختي.

(739)ُُ ُالقشيية ُاللفظ6/390ُ)الرسالة ُويأيتُّبذا ُوترويحُملنُصادفه. ُالسامعُفتنةُملنُطلبه ُولفظه: ،)

 .ُ(161ُ،178ص)

 (.330،ُتقدمُتريهُ)ص«جعلتُقرةُعينيُيفُالصَّلة»جزءُمنُحديثُُ(733)

 (.302تقدمُتريهُ)صُ(736)

العسكريُُ(،ُوأبوُأمحد6/312ُالّسيُالرفاءُيفُاملحبُواملحبوبُ)ُاأوردهُروِي،البيتان َبن ال(731ُ)

ُاملعاينُ)698يفُاملصونُ)ص ُوأبوُهَّللُالعسكريُيفُديوان ،)6/082ُ وابنُالقيمُيفُمفتاحُدارُُ(،

(ُ ُوغيهم6/78السعادة ُونسبوه(، ُوهُا، ُالرومي، ُُاالبن ُديوانه ُاملصادر:ُُُ(.1/37)ُُيف ُكل ويف

 ُ.«عهوداُجرت»بدالُمن:ُُ«صباعهودُال»

 (.20تقدمُتريهُ)صُ(737)

 (.20تقدمُتريهُ)صُ(733)

 .(6/390(،ُوالرسالةُالقشييةُ)3/103انظر:ُاالستقامةُ) (732)

 (.3/102انظر:ُاالستقامةُ) (737)

 (.166تقدمُتريهُ)ص(738ُ)

 ُ.(6/331)الرسالةُالقشييةُُ(730ُ)

 ُمًعا.ُيبُهريرةُوأيبُسعيدُأ(ُمنُحديث6799ُيفُ)(ُمنُحديثُأيبُهريرة،ُو6200رواهُمسلمُ)(729ُ)

 ُ.(6/337)رواهُالقشييُيفُرسالتهُُ(723)
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ُاملغلسُُ(726) ُاحلسنسيُبن ُالسقطيُأبو ُقدوة. ُإمام، ُكان ُصحبُمعروفاُ، ُاملجتهدين، ُالعباد أحد

ُ.ئتياإحدىُوخسيُوم،ُماتُسنةُئةاولدُيفُحدودُالستيُوم.ُالكرخي

ُللسلم ُطبقاتُالصوفية ُللخطيبُالبغداديُ)33يُ)صانظر: ُبغداد ُتاريخ ،)39/629)ُ تاريخُدمشقُ،

 (.36/383(،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)69/328البنُعساكرُ)

 ُ.(6/337)انظر:ُالرسالةُالقشييةُُ(721)

 (.3/13)ُُ(،ُشفاءُالعليل3/316الفوائدُ)انظر:ُُ(727)

(،ُالصواعق3/636ُ(،ُالروحُ)3/376ُ،677(،ُالداءُوالدواءُ)32/178جمموعُالفتاوىُ)انظر:ُُ(723)

(ُ ُ)7/3783املرسلة ُالصيب ُالوابل ُالعليل3/72(، ُشفاء ُالسالكي3/313ُ)ُُ(، ُمدارج ،)

 (.3/82(،ُمفتاحُدارُالسعادةُ)1/371)

 (.3/729مدارجُالسالكيُ)انظر:ُُ(722)

 (.6/790(،ُوالصواعقُاملرسلةُ)3/72:ُأعَّلمُالنبوةُللامورديُ)انظرُ(727)

 (.6/789يامنُ)شعبُاإلانظر:ُُ(728)

 املوضعُالسابق.انظر:ُُ(720)

ُالبخاريُ)ُ(779) 2938ُرواه ُوأخر2312، ،(ُ ُومسلم ُمنُحديث77ُ(، ُيبُهريرة.أ( ُالبخاريُ، ورواه

 ُ(ُمنُحديثُأيبُرشيحُالعدوي.78(،ُومسلمُ)وأخر،2930ُ،2313ُ)

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿قولهُُسئلُعنُسمعتُرسولُاهلُكامُيفُحديثُعمرُبنُاخلطابُقال:ُُ(773)

:ُإنُاهلُعزُوجلُخلقُآدم،ُثمُمسحُظهرهُبيمينه،ُفاستخرجُ،ُفقالُرسولُاهلُ﴾  ڦ ڤ ڤ

منهُذرية،ُفقال:ُخلقتُهؤالءُللجنةُوبعملُأهلُاجلنةُيعملون،ُثمُمسحُظهرهُفاستخرجُمنهُذرية،ُ

ُيعملون ُالنار ُأهل ُوبعمل ُللنار ُهؤالء ُخلقت ُفقال: ُله ُوالسياق ُداود ُ)أبو ُاحلديث. ...7791ُ،

ُ،ُوغيهم(.33362،ُوالنسائيُيفُالكبى1973ُذيُوالرتم

ُيفُحديثُُ ُقال:ُوكام ُوسلم، ُوكانُمنُأصحابُالنبيُصلُاهلُعليه ُالسلمي، ُقتادة ُالرمحنُبن عبد

يقول:ُخلقُاهلُآدمُثمُخلقُاخللقُمنُظهره،ُثمُقال:ُهؤالءُللجنةُوالُأباَل،ُُسمعتُرسولُاهلُ

ُأباَل ُوال ُللنار ُ)اوهؤالء ُاحلديث. ...ُ ُله ُوالسياق ُمستدركه ُيف ُالقضاء3/83ُحلاكم ُيف ُوالبيهقي ،

 ،ُوغيهم(.6/39،ُوابنُحبانُيفُصحيحه3/667ُوالقدرُ

 (.1/737(،ُمدارجُالسالكيُ)3/89(،ُشفاءُالعليلُ)3/338انظر:ُإعَّلمُاملوقعيُ)ُ(776)
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ُالقشييةُ)ُ(771) ُالرسالة ُوالداءُوالدواءُ)6/700انظر: (،3/13ُ،712ُ(،ُروضةُاملحبيُ)3/760(،

 (.6/37ُ،1/36(،ُمدارجُالسالكيُ)3/168(،ُطريقُاهلجرتيُ)3/672شفاءُالعليلُ)

وماُاجتمعُقومُيفُُ:ُ»...قال:ُقالُرسولُاهلُُ(ُمنُحديثُأيبُهريرة6200ُكامُعندُمسلمُ)ُ(777)

ُ،لرمحةبيتُمنُبيوتُاهل،ُيتلونُكتابُاهل،ُويتدارسونهُبينهم،ُإالُنزلتُعليهمُالسكينة،ُوغشيتهمُا

 ...«.وحفتهمُاملَّلئكة،ُوذكرهمُاهلُفيمنُعنده

ُ)صُ(773) ُالشيازيُيفُطبقاتُالفقهاء ُ(367أورده 3/312ُوالسمعاينُيفُالنسابُ)، عبدُاحلقُو(،

(،ُويفُمفتاحُدار6/380ُوابنُالقيمُيفُإعَّلمُاملوقعيُ)(،377ُ)صُيفُذكرُاملوتُاإلشبيلُيفُالعاقبة

 ُنسبة.دونُُ(،ُوغيهم،3/78السعادةُ)

قال:ُالُيدخلُاجلنةُمنُكانُيفُُعنُالنبيُُ(ُمنُحديثُعبدُاهلُبنُمسعود03مسلمُ)كامُعندُُ(772)

قال:ُإنُاهلُمجيلُُ؟اُونعلهُحسنةقالُرجل:ُإنُالرجلُيبُأنُيكونُثوبهُحسنًُ.قلبهُمثقالُذرةُمنُكب

 .ُ(602تقدمُ)صُ.بطرُاحلق،ُوغمطُالناسُ:يبُاجلامل،ُالكب

.ُ:ُإنُاهلُيبُأنُيرىُأثرُنعمتهُعلُعبدهقال:ُقالُرسولُاهلُُديثُعبدُاهلُبنُعمرو،كامُيفُحُ(777)

 ،ُوغيهمُ(33/136،ُوأمحد1293،ُوابنُماجه6830ُ)الرتمذيُوالسياقُلهُ

ُاملوقعيُ)ُ(778) ُإعَّلم ُ)3/371انظر: ُاللهفان ُإغاثة ،)3/38(ُ ُالقرآن ُأقسام ُيف ُالتبيان ،)3/337ُ،)

 .(3/613روضةُاملحبيُ)

واحدُمنُالسلفُفرواهُالطبيُيفُتفسيهُُمعناهُعنُغيرويُ(،ُو6/373انظر:ُإغاثةُاللهفانُ)ُ(770)

ُ(.6/219ُ(،ُوابنُأيبُحاتمُيفُتفسيهُعنُسفيانُ)3/167عنُاحلسنُالبِصيُ)

 هوُماُتواردُعليهُالذهان.ُفقلت:ُ

 ُ(ُدونُنسبة.1/31أوردهُابنُالقيمُيفُزادُاملعادُ)ُ(789)

 ُ(ُمنُحديثُعبدُاهلُبنُزيدُبنُعاصم.3923(،ُومسلمُ)7119ُ،7673خاريُ)رواهُالب(783ُ)

 ُ.تريجُمنُالقرآن(786ُ)

 .ُ(617تقدمُتريهُ)صُ(781)

...ُاحلديثُ)الرتمذيُ:ُإنُالصدقةُلتطفئُغضبُالربقال:ُقالُرسولُاهلُُ،كامُيفُحديثُأنسُ(787)

 .(7/797(،ُورويُعنُمجعُمنُالصحابةُ)انظرُالبدرُاملني227ُ

رُواالستغفارُمنُالصدقاتُكامُجاءُيفُحديثُأيبُذرُُ ك  ،ُأنهُقال:ُيصبحُعلُعنُالنبيُقلت:ُوالذ 
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ُوكلُ ُصدقة، ُوكلُتليلة ُصدقة، ُوكلُحتميدة ُصدقة، ُفكلُتسبيحة كلُسَّلمىُمنُأحدكمُصدقة،

 (.769...ُاحلديثُ)مسلمُتكبيةُصدقة

ُالفتاوىُ)ُ(783) ُجمموع ُالعليلُ)39/633انظر: ُشفاء ُطريقُاهلجرتيُ)3/677(، ُإقامة3/327ُ(، ،)

 (.3/708الدليلُعلُإبطالُالتحليلُ)

)ابنُماجهُبهُُمالكُبنُمغول،ُعنُحممدُبنُسوقة،ُعنُنافع،ُعنُابنُعمريُمنُطرقُعنُرو،ُصحيحُ(782)

ُ.،ُوغيهم(3/113،ُويفُعملُاليومُوالليلة39630ُ،ُوالنسائيُيفُالكبى1717ُ،ُوالرتمذي3332ُ،ُوأبوُداود1837ُ

 «.التوابُالرحيم»،ُفقيل:ُ«التوابُالغفور»:ُواخت لفُعلُمالكُبنُمغولُيفُلفظُلتق

أكثرُُواهلُإينُلستغفرُاهلُوأتوبُإليهُيفُاليومُ»(ُمنُحديثُأيبُهريرةُبلفظ:2197ُرواهُالبخاريُ)ُ(787)

 .«مائةُمرة»(ُمنُحديثُالغر،ُبلفظ:6796ُرواهُمسلمُ)وُُ«.منُسبعيُمرة

(788)ُ 

ُضعيفُ(780) ُقال:ُرويُمنُطرقُعنُ، عكرمةُبنُعامر،ُعنُييىُبنُأيبُكثي،ُعنُهَّللُبنُعياض،

يقول:ُالُيرجُالرجَّلنُيضبانُالغائطُكاشفيُعنُُحدثنيُأبوُسعيد،ُقال:ُسمعتُرسولُاهلُ

،176ُنُماجهُ،ُواب13ُ،12ُ،17،ُوالنسائيُيفُالكبى33ُ)أبوُداودُوالسياقُلهُُيمقتُعلُذلكُفإنُاهلُُ؛عورتامُيتحدثان

ُ.،ُوغيهم(3/630ُ،629،ُواحلاكمُيفُمستدركه3/18ُ،ُويفُالصغرى3/326ُ،ُوالبيهقيُيفُالكبى37/736ُوأمحدُ

ُ ُيرويهُييىُبنُأيبُكثي،ُواختلفُعنهقالُالدارقطني: ُفرواهُعكرمةُبنُعامر، واختلفُعنُعكرمةُ،

ُ:أيضا

،ُواحلاكم12ُ،ُوالنسائيُيفُالكبى176ُ)ابنُماجهُ دفرواه الثوَي، عن عكرِة، عن عياض بن هَّلل، عن أّب سعي -

 .،ُوغيهم(3/629يفُمستدركهُ

ُ.(36/366)اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُوكذلكُقالُعبدُامللكُبنُالصباح:ُعنُعكرمةُ-

)النسائيُيفُالكبىُُوقالُعبيدُبنُعقيل:ُعنُعكرمةُبنُعامر،ُعنُييى،ُعنُأيبُسلمة،ُعنُأيبُهريرةُ-

ُ.(6/23ُيفُالوسطُ،ُوالطباين3/82

ُ.(13)أبوُداودُُوقالُأبانُالعطار:ُعنُييى،ُعنُعبدُاهلُبنُأيبُقتادة،ُعنُأبيهُ-

وقالُمسكيُبنُبكي:ُعنُالوزاعي،ُعنُييى،ُعنُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُثوبان،ُعنُجابرُبنُُ-

ُ]قلت:ُويأيتُالكَّلمُعلُهذهُالرواية[.ُ(3/629والوهمُواإليامُُ،1/163)حديثُابنُالسكنُكامُيفُإحتافُاملهرةُُعبدُاهل

،ُواحلاكمُيفُمستدركه3/326ُ)البيهقيُيفُالكبىُُوقالُغيُمسكي:ُعنُالوزاعي،ُعنُييىُبنُأيبُكثيُمرسَّلُ-

3/629).ُ
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ُانتهىُكَّلمُالدارقطني.ُ(607-33/602)العللُلهُ وأشبهها بالصواب حديث عياض بن هَّلل، عن أّب سعيد

ُا ُبنُعامر ُعنُييىُابنُأيبُكثيُاضطرابُعكرمة ُويفُروايته ُصدوقُيغلط، ُاحلافظ: لعجلُقالُفيه

(3/102.)ُ

يفُروايةُعنه:ُعنُعياضُبنُهَّلل،ُويفُروايةُُ،عكرمةُبنُعامر،ُعنُييىُبنُأيبُكثيقالُابنُالقطان:ُ

يعرف،ُوهوُمعُذلكُكلهُجمهولُالُُ.أيبُزهيُعنه:ُعنُهَّللُبنُعياض،ُويفُروايةُعنه:ُعنُعياضُبن

ُ.(1/371)الوهمُواإليامُوالُيعرفُبغيُهذاُ

هوُأنُابنُمهديُرواهُعنُُ:وبيانُذلك،ُوللحديثُمعُذلكُعلةُأخرى،ُوهيُاضطرابُمتنهوقال:ُ

روايةُأيبُحذيفةُعنُ،ُويفُلُاملقتُعلُالتكشفُوالتحدثُيفُحالُقضاءُاحلاجةفجععكرمةُبنُعامر،ُ

،ُورواهُأبوُبرشُالدواليبُمنُطريقُر،ُوملُيذكرُالتحدثعكرمةُجعلُالتوعدُفيهاُعلُالتكشفُوالنظ

ُ.بتِصفُواختصار(629ُ-3/630)الوهمُواإليامُسفيانُعنُعكرمة...ُفجعلُالتوعدُعلُالتحدثُفحسبُ

ُ.(3/330)اخلَّلصةُوقالُالنووي:ُحديثُحسنُ

:ُقالُ،سنانُبنُيزيدُبنُحممد:ُولهُطريقُأخرىُعنُييىُبنُأيبُكثي،ُرواهاُالدواليبُمنُطريقُقلت

ُ.(3/73)الكنىُفذكرهُبنحوهُُأباهُسمعُأنهُ،خَّلدُأخبين:ُقالُ،كثيُأيبُبنُييىُعنُ،يزيدُأنا

فيهُحممدُبنُيزيدُبنُسنانُابنُأيبُفروةُالرهاوي،ُقالُاحلافظ:ُليسُبالقوي،ُروىُلهُالنسائيُيفُمسندُ

ُ.(3/296)التقريبُاجهُ،ُوقالُيفُأبيه:ُضعيف،ُروىُلهُالرتمذيُوابنُم(3/331)التقريبُعلُ

،ُعنُحممدُبنُاَلوزاعي، عن حييىمسكيُبنُبكي:ُعنُمنُطريقُُ-كامُتقدمُ–أماُماُرواهُابنُالسكنُ

ُبنحوه.ُعبدُالرمحنُبنُثوبان،ُعنُجابرُبنُعبدُاهل

ُ.(3/629)الوهمُواإليامُفقالُابنُالقطان:ُإنامُيصحُمنُحديثُجابرُ

:ُ(607-33/602)العللُلهُمرسَّل،ُوهوُالصحيح،ُقالُالدارقطنيُُ:ُورواهُأبانُالعطارُعنُالوزاعيقلت

،ُواحلاكمُيفُمستدركه3/326ُ]البيهقيُيفُالكبىُُوقالُغيُمسكي:ُعنُالوزاعي،ُعنُييىُبنُأيبُكثيُمرسَّل

3/629].ُ

ُعنُحديثُعكرمةُعنُييىُعنُهَّللُبنُعياض،ُوحديثُالوزاعيُعنُييىُ ئ ل  قالُأبوُحاتمُوقدُس 

ُ.(3/311)عللُابنُأيبُحاتمُُوحديثُعكرمةُوهمُ،-يعني:ُحديثُالوزاعيُُ–،ُقال:ُالصحيحُهذاُمرسَّل

وهوُمرسلُعندهم.ُثناُأبوُسلمة،ُثناُأبان،ُعنُييىُبنُأيبُكثي،ُُ،ملُيسندهُإالُعكرمةقالُأبوُداود:ُ

ُ.(1/777)كامُيفُحتفةُالرشافُُنحوُحديثُعكرمةُعنُالنبيُ

ُ.(3/736)تاريخُأيبُزرعةُالناسُيفُييىُبنُأيبُكثيُكامُقالُأمحدُوأبانُالعطارُمنُأثبتُ
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ُييىُقلت ُعن ُحديثُالوزاعي ُأمحد: ُقال ُفيها، ُمتكلم ُكثي ُأيب ُبن ُييى ُعن ُالوزاعي ُورواية :

)مسائلُ،ُوقال:ُزعمواُأنُكتبهُعنُييىُبنُأيبُكثيُضاعتُ(3/22)مسندُعمرُبنُاخلطابُليعقوبُبنُشيبةُمضطربُ

 .ُ(3/730ايةُأيبُداودُأمحدُبرو

ُانظر:ُُُ(709) كتابُإقامةُالدليلُعلُ ،(87-2/37ُ،81)الفتاوىُالكبىُعنُاحليلُوإنكارُالسلفُهلا

 .إبطالُالتحليل

قال:ُعرشةُيفُُأنُرسولُاهلُُحديثُسعيدُبنُزيد،ُوجاءُذكرهمُيفُالعرشةُهمُاملبرشونُباجلنةُُ(703)

ُأبوُبكرُيفُاجلنة،ُوعمرُيفُاجلنة، ُ،وأبوُعبيدةُ،وعبدُالرمحنُ،وطلحةُ،والزبيُ،وعلُ،وعثامنُاجلنة:

وسعدُبنُأيبُوقاص.ُقال:ُفعدُهؤالءُالتسعةُوسكتُعنُالعارش،ُفقالُالقوم:ُننشدكُاهلُياُأباُالعورُ

أبوُالعورُهوُسعيدُبنُزيدُبنُعمروُبنُنفيلُُُ.منُالعارش؟ُقال:ُنشدتوينُباهل،ُأبوُالعورُيفُاجلنة

 ،ُوأخر،ُوغيهم(8317ُ،8310،ُوالنسائيُيفُالكبى311ُ،ُوابنُماجه7239ُ،7233ُ،ُوأبوُداود1778ُ،1777ُلسياقُلهُ)الرتمذيُوا

إنُاهلُاستبطأُقلوبُاملؤمني،ُفعاتبهمُعلُرأسُثَّلثُعرشةُسنةُمنُرويُعنُابنُعباسُأنهُقال:ُُ(706)

  (8/30،ُتفسيُابنُكثي:37/670ُ)تفسيُالقرطبي:ُُنزولُالقرآن

ُاحلورُ(701) ُيُمنُطريق ُبنُجندبُعنجاج، ُعنُسمرة ُاحلسن، ُعن ُُقتادة، ُبه ُلهُمرفوعا ُوالسياق )أمحد

،7/692ُ،637ُ،ُوالطباينُيفُالكبي39/761ُ،ُوالبزارُيفُمسنده6/689ُ،ُوسعيدُبنُمنصورُيفُسننه6279ُ،ُأبوُداود11/163ُ،11/170ُ

ُ.(1/188،ُوالصغرى0/337ُوالبيهقيُيفُالكبىُ

ُوالتدليسُ،ةانُأرطحجاجُب فيهُ ُالبخاريُيفُالدبُاملفردُقالُاحلافظ:ُصدوقُكثيُاخلطأ ُروىُله ،

ُ.(3/336)التقريبُُومسلمُوالربعة

ُ:ُوقدُصحُبالسامعُيفُروايةُأيبُداود،ُحدثناُسعيدُبنُمنصور،ُحدثناُهشيم،ُحدثناُقتادة.ُقلت

ُإال ُاملصنفُهذه، ُوقدُصحُحجاجُبالتحديثُيفُرواية ُفقدُقالُاللباين: ُأننيُيفُريبُمنُثبوتا؛

أخرجهُالبيهقيُمنُطريقُاملؤلفُإالُأنهُقال:ُعنُحجاجُعنُقتادة،ُوهوُالصوابُعندي،ُوقالُأمحدُ

ُ.بتِصفُيسي(6/113ُ)المُثناُهشيمُأناُحجاجُبنُأرطاةُعنُقتادةُبه.ُوتابعهُمجعُعنُحجاجُبهُمعنعنًاُ

خَّلفاُليبُداود،ُفقدُرواهُسعيدُنفسهُيفُسننهُمثبًتاُُ:ُإنُرواهُالبيهقيُعنُسعيدُبنُمنصورُمعنعنًاقلت

ُالتحديث،ُقال:ُناُهشيم،ُقال:ُأناُحجاج،ُقال:ُناُقتادةُبه.

ُ.(7/637،ُوالطباينُيفُالكبي3381ُ)الرتمذيُوتابعُاحلجاجُسعيدُبنُبشيُ

ُ ُالرتمذيُعقبُروايته: ُحديثُحسنُصحيحُغريبقال ُقتادةُ،هذا ُعن ُأرطاة، ُبن ُاحلجاج ُورواه

ُ.نحوه
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ُ.(617)التقريبُسعيدُبنُبشيُالزديُقالُفيهُاحلافظ:ُضعيف،ُروىُلهُالربعةُُ

جعفرُبنُسعدُبنُسمرة،ُعنُخبيبُبنُسليامنُبنُسمرة،ُعنُولهُطريقُآخر،ُرواهُالطباينُمنُطريقُ

ُ.(7/633)املعجمُالكبيُمرفوعاُبنحوهُُأبيه،ُعنُسمرةُبنُجندب

وقدُجهدُاملحدثونُ،ُماُمنُهؤالءُمنُيعرفُحالههُوشيخُشيخه:ُقالُابنُالقطانُيفُجعفرُهذاُوشيخ

ُ.(3/797)كامُيفُميزانُاالعتدالُُبهُمجلةُأحاديث،ُقدُذكرُالبزارُمنهاُنحوُاملائةُىفيهمُجهدهم،ُوهوُإسنادُيرو

ُ.(3/797)ميزانُاالعتدالُُوبكلُحالُهذاُإسنادُمظلمُالُينهضُبحكمقالُالذهبي:ُ

ُلول.فرجعُالمرُإىلُالطريقُا

ُاملرتبةُُيرسلُكثياُعنُكلُأحدوفيهُاحلسنُالبِصيُملُيِصحُبالسامع،ُوقالُفيهُاحلافظ:ُ )طبقاتُاملدلسي،

،ُواختلفُيفُسامعهُعنُسمرة:ُفمنهمُمنُأثبته،ُومنهمُمنُنفاه،ُومنهمُمنُأثبتهُيفُحديثُ(3/60الثانية،ُ

ُالعقيقةُفقط،ُومنهمُمنُأثبتهُيفُبضعةُأحاديث.ُ

ُ،ُوملُيِصحُبالسامع.(3/71ُ،)طبقاتُاملدلسي،ُاملرتبةُالثالثةمشهورُبالتدليسُُقتادةُوكذاُُ

ُقال:ُيقول:ُالشيخُالُيكادُأنُيسلم،ُوالشاب،ُ...قالُعبدُاهل:ُسألتُأيبُعنُتفسيُهذاُاحلديث:ُفائدة

 .(11/163)أمحدُُقال:ُالرشخ:ُالشبابُ.أيُيسلم،ُكأنهُأقربُإىلُاإلسَّلمُمنُالشيخ

 (.3/677لصحاحُ)انظرُاُُ(707)

(،ُوأمحدُبنُييىُالعمري6/3377ُأوردهُاجلراويُيفُاحلامسةُاملغربيةُ)ُالبيت َلّب العَّلء العري،(703ُ)

وأوردهُُ(.303ُ(،ُونسبوهُليبُالعَّلءُاملعري،ُوهوُيفُسقطُالزندُ)ص33/737البصارُ)ُيفُمسالكُ

 ُدونُنسبة.ُ(1/33ُ(،ُويفُمدارجُالسالكيُ)1/631ابنُالقيمُيفُبدائعُالفوائدُ)

فإنُُ!ذاتُيومُلصحابه:ُأالُمشمرُللجنةُحديثُأسامةُبنُزيد،ُقال:ُقالُرسولُاهلُمقتب ًساُ(702ُ)

اجلنةُالُخطرُهلا،ُهيُوربُالكعبةُنورُيتألل،ُوريانةُتتز،ُوقِصُمشيد،ُوهنرُمطرد،ُوفاكهةُكثيةُ

ُأبدا،ُيفُحب ُيفُمقام ُوزوجةُحسناءُمجيلة،ُوحللُكثية ُّبيةنضيجة، ُيفُدارُعاليةُسليمة ُونضة، ُ.ة

ُرسولُاهل ُيا ُُ.قالوا:ُنحنُاملشمرونُهلا، ُماجهُ ثمُذكرُاجلهادُوحضُعليهُ.قولوا إن شاء اهللقال: )ابن

ُ.،ُوغيهم(7/71،ُوالبزارُيفُمسنده32/180ُ،ُوابنُحبانُيفُصحيحه7116ُوالسياقُلهُ

 فيهُالضحاكُاملعافري،ُقالُاحلافظ:ُمقبول

ُفمرَُُّ،يسيُيفُطريقُمكةُكانُرسولُاهلُقال:ُُ،(6272مسلمُ)عندُُيبُهريرةأحديثُاُمقتب ًسُُ(707)

 ُ ُمج  ُهذا ُاملفردونُياُرسولُاهلُ.ون  د  رِ ف  ال   بق  س  ُ،دانعلُجبلُيقالُلهُمجدان،ُفقال:ُسيوا ُ؟قالوا:ُوما

 .ا،ُوالذاكراتقال:ُالذاكرونُاهلُكثيًُ
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(708ُ ُ)ص( ُالفوائد ُيف ُالقيم ُابن ُ)72أورده ُاملحبي ُروضة ُويف ،)ُ 781ُص ُطريق ُويف اهلجرتيُُ(،

ُ(ُدونُنسبة.37)ص

 قلت:ُلعلُهذاُالبياتُالتيُملُت ذكرُإالُعندُاملصنفُيفُكتبه،ُلعلهاُللمصنفُنفسه،ُواهلُأعلم.

،ُ(6383)أبوُداودُقال:ُالُجلبُوالُجنبُيفُالرهانُُمقتب ًساُحديثُعمرانُبنُاحلصيُعنُالنبيُُ(700)

ُغ ُيذكر ُومل ُلفظة ُ«يفُالرهان»يه ُالقطان: ُابن ُقال ،ُ ُعنُُ«يفُالرهان»زيادة ُعنبسة ُهيُمنُرواية إنام

ُمنُاملدرج ُالزيادة ُهذه ُوالُآمنُأنُتكون ُمنُفوقهُُ،احلسنُعنُعمران، ُأو ُييىُبنُخلف، فّسها

 .(6/83)الوهمُواإليامُُفاتصلتُباخلب،ُفاعلمُذلك

ُ ُقالُمالك: ُالفرسقالُالطحاوي: ُاليشءُيستحثُبهُفيسبق،ُُأنُيلبُوراء حيُيدبرُويركُوراءه

ُدناُمنُالغايةُحتولُُ:فذلكُاجللب.ُواجلنب أنُينبُمعُالفرسُالذيُيسابقُبهُفرسُآخر،ُحتىُإذا

والُنعلمُيفُُ.اجلنب:ُأنُيكونُإىلُجنبهُيتفُبهُللسباقُ:الُالليثقُ...صاحبهُعلُالفرسُاملجنوب

 (.3/331ُ)رشحُمشكلُاآلثارُُرناهاُيفُهاتيُالروايتيذلكُقوالُغيُهذينُالقوليُاللذينُذك

أُبهُعملهُملُيّسعُبهُنسبهُ)مسلم:ُ(899ُ) طَّ  (.6200كامُيفُحديثُأيبُهريرةُمرفوعا،ُويفُآخره:ُومنُب 

 (.3/19انظر:ُإغاثةُاللهفانُ)ُ(893)

 (.3/686(،ُالداءُوالدواءُ)3/7انظر:ُإغاثةُاللهفانُ)ُ(896)

(،6/327ُ(،ُإغاثةُاللهفانُ)3/392(،ُإعَّلمُاملوقعيُ)3/369ملستقيمُ)انظر:ُاقتضاءُالِصاُِاُ(891)

 (.1/39زادُاملعادُ)

ُخالدُبنُعبدُالرمحنُالعبدي،ُعنُسامكُبنُحرب،ُعنُطارقُبنُشهاب،ُعنُعمررويُمنُطريقُ(897ُ)

،ُوأبوُالشيخُيفُطبقاتُاملحدثي1/773ُ،ُوابنُعديُيفُالكامل6/8ُ،ُوالعقيلُيفُالضعفاءُالكبي1/3337ُ)الدواليبُيفُالكنىُمرفوعاُبهُ

ُ«.ومبينًاداعياُ»،ُوملُأقفُعلُلفظُاملصنفُ«ومبلغاداعياُ».ُكلهمُبلفظُ،ُوغيهم(7/601بأصبهانُ

ُ.(3/380)التقريبُفيهُخالدُبنُعبدُالرمحنُالعبديُأبوُاهليثمُالعطار،ُقالُاحلافظ:ُجمهولُ

عنُسامك،ُوالُأدريُسمعُخالدُمنُسامكُأوُويفُقلبيُمنُهذاُاحلديثُيشءُعنُخالدُقالُابنُعدي:ُ

ُ.(1/773)الكاملُُحلقهُأمُال

ُاحلديثُرجلُجمهول،ُالُأعلمهُروىُشيئاُمنُقالُالدارقطني:ُ ُالذيُحدثُعنُسامكُّبذا خالدُهذا

ُ.(3/88)تعليقاتهُعلُاملجروحيُالبنُحبانُُاحلديثُغيُهذاُاحلديثُالباطلُعنُسامك

ُ.(3/673الضعيفةُُ)السلسلةقالُاللباين:ُموضوعُ
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ُ ُتيمية: ُابن ُبهقال ُآمن ُأثيبُعلُذلكُُفمن ُبهُُ،منُالوليُواآلخرين ُآمن ُثوابُمن ُكان وإن

علُأنهُإمامُمطلقُجلميعُُ،وأطاعهُيفُالرشائعُاملفصلةُأعظمُمنُثوابُمنُملُيأتُإالُباإليامنُاملجمل

ُمنُإيامنُكلُمؤمنُمنُالوليُواآلخرينُ،الذرية ُنصيبا ُيفُاجلنُكُ،وأنُله ُأنُكلُضَّللُوغواية ام

ُنسخةُشعيبُبنُأيبُمحزةُعنُالزهريُفهذاُيققُالثرُاملرويُويؤيدُماُيفُ،واإلنسُإلبليسُمنهُنصيب

قال:ُبعثتُُ-وإماُمنُمراسيلُمنُفوقهُمنُالتابعيُُ،إماُمنُمراسيلُالزهريُ-ُمرسَّلُعنُالنبيُ

ُو ُالفتاوىُمغوياُوليسُإليهُمنُالضَّللةُيشءُداعياُوليسُإَلُمنُاهلدايةُيشءُوبعثُإبليسُمزينا )جمموع

39/760).ُ

:ُملُأقفُعلُمنُذكرُهذاُالطريقُاملرسلُغيُابنُتيمية،ُونسخةُشعيبُبنُأيبُمحزةُعنُالزهريُملُقلت

ُ ُالنسخةُكلها ُمطبوعة،ُوعلُالرغمُمنُكونُالبخاريُروىُهذه كامُيقولُاخلليلُيفُاإلرشادُُ–أرها

ُليُ–ُ(3/308) ُإالُيفُإالُأنه ُاللهم ُليسُعلُرشطه، ُاحلديثُاملرسلُلنه ُهذا سُبمستغربُأالُيذكر

 الرتاجمُوهوُماُملُأجده.ُ

 (.6/637(،ُبدائعُالفوائدُ)3/693انظر:ُمدارجُالسالكيُ)ُ(893)

 (.3/02انظر:ُإغاثةُاللهفانُ)ُ(892)

 .(6/168(،ُزادُاملعادُ)3/193(،ُشفاءُالعليلُ)6/303انظر:ُمدارجُالسالكيُ)ُ(897)

 ة.(ُدونُنسب66أوردهُابنُالقيمُيفُالرسالةُالتبوكيةُ)صُ(898)

 (.3/17(،ُإغاثةُاللهفانُ)3/13ُ،17انظر:ُجمموعُالفتاوىُ)ُ(890)

 (.3/627(،ُروضةُاملحبيُ)6/100انظر:ُمدارجُالسالكيُ)ُ(839)

 «.نالشيطا»بدالُمنُ«ُإبليس»وفيهُُُ(ُدونُنسبة.379ُ)صالداءُوالدواءُأوردهُابنُالقيمُيفُ(833ُ)

(،ُواملرزوقي3/678ُ(،ُوابنُداودُالظاهريُيفُالزهرةُ)3/36أوردهُالتبيزيُيفُرشحُديوانُاحلامسةُ)(836ُ)

وأوردهُابنُسيدهُيفُرشحُاملشكلُُُ.السندي َلّب عطاء ونسبوهُُوغيهم،(،3/32ُيفُرشحُديوانُاحلامسةُ)

ويفُمدارجُالسالكيُُ،ُ(3/627حبيُ)وأوردهُابنُالقيمُيفُروضةُاملُ.لزياد اَلعجممنُشعرُاملتنبيُونسبهُ

 (،ُوغيها،ُدونُنسبة.6/100)

(،ُوسيبويهُيف173ُأوردهُأبوُزيدُالقريشُيفُمجهرةُأشعارُالعربُ)ص البيت لعنتة بن شداد ِن ِعلقته،(831ُ)

ُ،ونسبوهُلعنرتةُبنُشدادوغيهم،ُُ(،6/162ُ،729ُ،8/37(،ُوابنُسيدهُيفُاملحكمُ)6/672)ُُالكتابُ

ُ :ُ»،ُمجيعهمُبلفظ(81يوانهُ)صوهوُيفُد ن رت  ُع  ون  ع  وملُيردُباللفظُالخيُُُ«.ولقدُذكرتك»بدالُمن:ُُ،«ي د 

يفُروضةُاملحبيُُ-ومنهُينقلُُ–ُابنُالقيم(،ُو3/383إالُعندُابنُتيميةُيفُاملستدركُعلُجمموعُالفتاوىُ)
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قلت:ُولعلهُاختلطُببيتهُُ.(6/100ويفُمدارجُالسالكيُ)ُ(،198ُ(،ُويفُطريقُاهلجرتيُ)ص627صُ)

 «.القادم:ُولقدُذكرتكُوالرماح...

(837ُ ُالعربُ)ص ،البيت لعنتة بن شداد( ُأشعار ُالقريشُيفُمجهرة ُزيد ُأبو ُو172أورده ُيفُ(، سيبويه

ونسبوهُلعنرتة،ُوهوُيفُُ،وغيهمُ،(621)صُُ،ُوالزوزينُيفُرشحُاملعلقاتُالسبعُ(6/672الكتابُ)

وملُيردُباللفظُالخيُإالُعندُُُ.«نحويُشواجر»بدالُمن:ُُ،«منيُنواهل»:ُمجيعهمُبلفظُُ(.87ديوانهُ)

ُو3/383ابنُتيميةُيفُاملستدركُعلُجمموعُالفتاوىُ) ُالصميعيابنُالقيمُيفُمدارجُالسالكي(، ُ/طبعة

 «.شواجرُفينا(:ُ»7/73يفُإحدىُطبعاتُتفسيُابنُكثي/دارُطيبةُ)،ُو(7/6310)

 (.3/627(،ُروضةُاملحبيُ)6/100انظر:ُمدارجُالسالكيُ)ُ(833)

 (.37/02انظر:ُجمموعُالفتاوىُ)ُ(832)

 (.3/677(،ُشفاءُالعليلُ)6/329انظر:ُإغاثةُاللهفانُ)ُ(837)

يقول:ُمنُسلكُطريقاُيطلبُفيهُعلامُسلكُاهلُُسمعتُرسولُاهلُُكامُيفُحديثُأيبُالدرداء،ُُ(838)

اُلطالبُالعلم،ُوإنُالعاملُليستغفرُلهُمنُيفُبهُطريقاُمنُطرقُاجلنة،ُوإنُاملَّلئكةُلتضعُأجنحتهاُرض

ُواحليتانُيفُجوفُاملاء ُومنُيفُالرض، ُاحلديثُالسموات، ...(ُ ُله ُوالسياق ُدواد ُوالرتمذي1273ُأبو ،

 .(،ُوغيهم661،ُوابنُماجه6286ُ

ُالشعرُوالشعراءُ)،ُالبيت للعشى َ أّب نواس (830) ُابنُقتيبةُيف الزهرةُُ(،ُوابنُداودُالظاهريُيف3/77أورده

ُالشعرُ)ص6/762)ُُ ُُ(.371)صُُوهوُيفُديوانهُُ،(،ُوغيهم،ُونسبوهُلألعشى370(،ُوابنُطباطباُيفُعيار

(،ُونسبهُليبُنواس،ُوملُأجدُله7/303ُ(،ُويفُزادُاملعادُ)3/379وأوردهُابنُالقيمُيفُالداءُوالدواءُ)

ُسلفا،ُقلت:ُولعلهُاختلطُعليهُببيتُأيبُنواس:ُ

عُ  ين**ُُإغراءُ ُاللومُ ُنَُّفإُلوميُعنكُد   الداءُ ُهيُكانتُبالتيُوداو 

 ُ(.199،ُوابنُرجبُيفُلطائفُاملعارفُ)صُ(3/691)ُذكرهُابنُكثيُيفُتفسيه(869ُ)

(863ُ )(ُ ُاللهفان ُإغاثة ُ)3/63انظر: ُالصابرين ُعدة ،)3/73(ُ ُالسالكي ُمدارج ُمفتاح3/19ُ(، ،)

 (.3/63(،ُرسالةُابنُالقيمُإىلُأحدُإخوانهُ)3/32السعادةُ)

 (.70تقدمُتريهُ)ص(866ُ)

ُالبنةُأيبُجهل،ُسبقتُاإلشارةُإليهُ)صُمقتب ًساُحديثُالنبيُ(861ُ) طبةُعل 
 (.337يفُخ 

يزيدُبنُأيبُزياد،ُعنُسليامنُبنُعمروُبنُالحوص،ُقال:ُحدثنيُأبوُهَّلل،ُعنُرويُمنُطريقُ(867ُ)

ُدهاُيقولُلصاحبه:يفُسفر،ُفسمعُرجليُيتغنيانُوأحُأيبُبرزة،ُقال:ُكناُمعُالنبيُ
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ُزوىُاحلربُعنهُأنُينُفيقباُ**يزالُحوارُماُتزولُعظامهُ

ُفقيلُلهُفَّلنُوفَّلنقالُرسولُاهلُ ُاللهمُأركسهامُيفُالفتنةُركسا،ُُ.:ُمنُهذا؟ُقال: ُفقال: قال:

ُ!ُودعهامُيفُالنارُدعا ،ُوابنُأيبُشيبةُيفُمصنفه0/191ُ،139ُ،177ُ،ُوالبزارُيفُمسنده11/61ُ،ُوأمحد31/760ُ)أبوُيعلُيفُمسنده

ُ.،ُوغيهم(7/362

ُقالُالبزارُعقبُروايته:ُأبوُهَّللُالعكيُرجلُغيُمعروف.

ُ.(7/767)ميزانُاالعتدالُقالُالذهبيُيفُهذاُاحلديث:ُغريبُمنكرُ

ُ ُحديثُالُيصحقالُابنُاجلوزي: ُفي،ُهذا ُلقنتويزيدُبنُأيبُزيادُكانُيلقنُيفُآخرُعمره قالُعل:ُ،

)املوضوعاتُُوقالُابنُعدي:ُكلُرواياتهُالُيتابعُعليها،ُرمُبهاوقالُابنُاملبارك:ُ،ُجُبحديثهوييىُالُيت

6/68).ُ

ُ ُفقال: ُالسيوطي ُيقتضُالوضعوتعقبه ُال ُيفُمسندهُ]أمحد[ُواحلديثُأخرجهُ،هذا ُمنُ، ُشاهد وله

وقالُ.ُنُالعاصمعاويةُوعمروُبُ:فسألُعنهامُفقيلُله،ُوفيه:ُالطباينُيفُالكبيُعندحديثُابنُعباسُ

ُقانعُيفُمعجمهُ]ابن[ ُبنُالتابوت: ُبنُرفاعة ُبنُرافعُوعمرو ُمعاوية ُهو ُأزالتُُ.فإذا ُالرواية وهذه

اإلشكالُوبينتُأنُالوهمُوقعُيفُاحلديثُالولُيفُلفظةُواحدةُوهيُقولهُابنُالعاصُوإنامُهوُابنُ

ُ.(103-3/109)الآللئُاملصنوعةُباختصارُُأعلمواهلُُ،رفاعةُأحدُاملنافقيُوكذلكُمعاويةُبنُرافعُأحدُاملنافقي

ُقلت ُمنُطريقُُأِا شاهد الطباين: ُعنُابنُفرواه ُعنُطاوس، ُعنُليث، ُالنخعي، عيسىُبنُسوادة

ُ.(33/18)املعجمُالكبيبنحوهُُعباس

ُ.(8/363)جممعُالزوائدُقالُاهليثمي:ُفيهُعيسىُبنُسوادةُالنخعيُوهوُكذابُ

ُ ُاللباين: ُخفيُعلُاقال ُإىلولعله ُحمرًفا ُعنده ُوقع ُلنه ُلسيوطيُحاله، ُالنخعي: ُالسود ُعيسىُبن

ُ.(37/333)السلسلةُالضعيفةُ

العباسُالتيمي،ُناُسيفُبنُعمروُقال:ُحدثنيُأبوُعمرُُأيبُسعيدُفرواهُمنُطريقُوأِا شاهد ابن قانع

ُ.(6/61)معجمُالصحابةُلهُُموىلُإبراهيمُبنُطلحة،ُعنُزيدُبنُأسلم،ُعنُصالحُشقران

ففيُترمجتهُساقُُ،هوُابنُإبراهيمُ«شعيب»صوابه:ُ،ُحمرفُ«سعيد:ُ»(37/336)السلسلةُالضعيفةُلُاللباينُقا

ُ.[3/2]الكاملُيفُضعفاءُالرجالُُحديثهُهذاُابنُعديُيفُالكامل

ُبقولُاللباينُقلت ُفإنُأخذنا ُُ-ُ«فسيفُبنُعمرو»: ُابنُقانع ُوصوابهُُ-كامُوردُعند حمرفُأيضا،

جاءُعندُالسيوطيُيفُالآللئ،ُمنُشيوخُشعيبُبنُإبراهيم،ُبلُوهوُالذيُيرويُُكامُ«سيفُبنُعمر»

ُ.(79/383)،ُوابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(1/668)عنُموىلُإبراهيمُبنُطلحةُكامُعندُالطبيُيفُتاريهُ
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فحشُابنُحبانُالقولُأُ،عمدةُيفُالتاريخُ،ضعيفُيفُاحلديثسيفُبنُعمرُالتميميُقالُفيهُاحلافظ:ُ

ُ.(3/626)التقريبُروىُلهُالرتمذيُ،ُفيه

،ُملُأقفُلهُعلُترمجة،ُقالُالذهبي:ُسيفُبنُأبوُعمرُموىلُإبراهيمُبنُطلحةوفيهُأيضاُشيخُسيف،ُ

 .(6/633)ميزانُاالعتدالُباختصارُعمرُكانُيرويُعنُخلقُكثيُمنُاملجهوليُ

مي،ُثناُنصيُبنُأيبُالشعث،ُعمروُبنُعبدُالغفارُالفقي:ُولهُشاهدُآخرُيرويهُالطباينُمنُطريقُقلت

يزيدُبنُأيبُزياد،ُعنُعبدُاهلُبنُاحلارثُبنُنوفل،ُعنُاملطلبُبنُعنُُورشيك،ُوأبوُبكرُبنُعياش،

ُ.(7/311)املعجمُالوسطُبنحوهُُربيعة

ُ.(8/363)جممعُالزوائدُقالُاهليثمي:ُفيهُمجاعةُملُأعرفهمُ

 ويزيدُبنُأيبُزيادُقدُعرفت ه.

 (.131تقدمُتريهُ)صُ(863)

 (.36تقدمُتريهُ)صُ(862)

 (.36تقدمُتريهُ)صُ(867)

فإنُالصحايبُالذيُشهدُالوحيُوالتنزيلُفأخبُعنُآيةُمنُالقرآنُأهناُنزلتُيفُكذاُقالُاحلاكم:ُُ(868)

 ُ(.69معرفةُعلومُاحلديثُص)ُوكذاُفإنهُحديثُمسند

علُأنُتفسيُُالشيخان[ُ]أي:ُوقدُاتفقا:ُوقولُاحلاكمُهذاُيصصُقولهُيفُاملستدرك،ُحيثُقال:ُقلت

3/762ُ)ُالصحايبُحديثُمسند ُوقال: ُشهدُ(. ُالذي ُالصحايب ُتفسي ُأن ُالعلم ُطالبُهذا ليعلم

 (6/681)ُالوحيُوالتنزيلُعندُالشيخيُحديثُمسند

ُعنُلسانُواحلقُأنُضابطُماُيفّسهُالصحايبُإنُكانُماُالُجمالُلَّلجتهادُفيهُوالُمنقواًلُقالُاحلافظ:ُ

وعنُالمورُاآلتية،ُواإلخبارُعنُعملُ،ُكاإلخبارُعنُالمورُاملاضيةُ،وإالُفَّلُ،لرفعالعربُفحكمهُا

 (.3/82ُ)النكتُعلُابنُالصَّلحُُلهُثوابُخمصوصُأوُعقاب

ُوالطباينُ(1/330)(،ُوالفسويُيفُاملعرفةُوالتاريخ30783ُرواهُمعمرُيفُاجلامعُ)(860ُ) يفُاملعجمُُ،

ُوالبيهقيُيف8783)ُ(0/332)الكبيُ ،)ُُ ُالكبى ُالشعبُ)(3/636)السنن ُويف ُوقال7777ُ، ،)

 ُورجالهُرجالُالصحيح.ُ:ُرواهُالطباينُموقوًفا،ُ(39/313)اهليثميُيفُاملجمعُ

ييىُبنُالعَّلء،ُأنهُسمعُبرشُبنُنمي،ُأنهُسمعُمكحوالُيقول:ُإنهُسمعُيزيدُبنُيُمنُطريقُروُ(819)

،7/109ُ،ُويفُمسندُالشاميي8/33ُ،ُوالطباينُيفُالكبي6231ُوالسياقُلهُُ)ابنُماجهفذكرهُُعبدُاهل،ُأنهُسمعُصفوانُبنُأمية

ُ.،ُوابنُعديُيفُالكامل،ُوغيهم(6/736وابنُالعرايبُيفُمعجمهُ
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،ُوقالُ(3/303)التقريبُالرازيُقالُاحلافظ:ُرميُبالوضع،ُروىُلهُأبوُداودُوابنُماجهُُالعَّلءُبنُييىفيهُ

ُ.(3/367)التقريبُم،ُروىُلهُابنُماجهُيفُشيخهُبرشُبنُنمي:ُمرتوكُمته

ُ.(7/338)تذيبُالكاملُبتِصفُقالُاملزي:ُملُيروُابنُماجهُلبشيُبنُنميُإالُهذاُاحلديثُ

ُ.(7/3873)ذخيةُاحلفاظُُييىُمرتوكُاحلديث،ُوهذاُيعرفُبيحيى،ُملُيروُغيهقالُابنُطاهرُاملقديس:ُ

ُ.(7/108ميزانُاالعتدالُ)قالُالذهبي:ُبرشُهالك،ُفلعلُاحلديثُمنُوضعهُ

أحسبهُأنُيكونُموضوعا،ُفإنُييىُبنُالعَّلءُوشيخهُمرتوكانُُ،هذاُحديثُمنكرُجداقالُابنُكثي:ُ

:ُكانُييىُبنُالعَّلءُيضعُاحلديث،ُ[3/377]الضعفاءُواملرتوكونُالبنُاجلوزيُُقالُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُ،إمجاعا

ُ.ُانتهىُكَّلمُابنُكثي.(7/607)جامعُاملسانيدُُوبرشُبنُنميُأسوأُحاالُمنه

برشُبنُنميُالبِصيُقالُفيهُييىُبنُُ،هذاُإسنادُضعيف:ُ(1/330)ُقالُالبوصييُيفُمصباحُالزجاجة

ُمنُأركانُالكذبُ:سعيدُالقطان ُُكانُركنا ُاجلوزي ُالبن ُواملرتوكون تركُالناسُُ:وقالُأمحدُ،[3/377]الضعفاء

ُُحديثه ُحاتم ُأيب ُالبن ُوالتعديل ُالبخاريُ،[6/128]اجلرح ُاحلديثُ:وقال ُُمنكر ُالصغي ُأبوُُ،[3/11]الضعفاء وقال

وييىُبنُالعَّلءُقالُُ،[3/397]املغنيُُغيُثقةُ:وقالُالنسائيُ،[6/128]اجلرحُوالتعديلُالبنُأيبُحاتمُُمرتوكُ:حاتم

ُواملرتوكونُالبنُاجلوزيُُكانُيضعُاحلديثُ:فيهُأمحد هُالُيتابعُعليهُأحاديثُ:وقالُابنُعديُ،[3/377]الضعفاء

 ُ.ُانتهىُكَّلمُالبوصيي.[0/68]الكاملُ،ُبيُالضعفُعلُروايته،ُوأحاديثهُموضوعاتُوكلهاُغيُحمفوظة

ُعنُجعفرُبنُحممدُ،ُعنُأبيه،ُعنُجدهُ،موسىُبنُعمييُمنُطريقُعبادُبنُيعقوب،ُحدثناُروُ(813)

،ُواآلجريُيفُحتريم3/360ُالشافعيُيفُالغيَّلنياتُُ)أبوُبكرمرفوعاُبهُُ،ُعنُعلُبنُأيبُطالب]علُبنُاحلسيُبنُعل[

ُ.(3/307النردُوالشطرنجُ

،ُوقالُ(8/333)اجلرحُوالتعديلُفيهُموسىُبنُعميُالقريشُالضير،ُقالُأبوُحاتم:ُذاهبُاحلديثُكذابُُ

 .(8/32)الكاملُابنُعدي:ُوعامةُماُيرويهُماُالُيتابعهُالثقاتُعليهُ

ُاحلاف ُ:بالغُابنُحبانُفقالُ،حديثهُيفُالبخاريُمقرونُ،صدوقُرافضظ:ُوعبادُبنُيعقوبُقالُفيه

ُ.(3/603)التقريبُُ،ُروىُلهُالبخاريُوالرتمذيُوابنُماجهيستحقُالرتك

ُ.(3/310)املراسيلُالبنُأيبُحاتمُوعلُبنُاحلسيُبنُعلُزينُالعابدينُقالُفيهُأبوُزرعة:ُملُيدركُعلي اُ

فرجُبنُفضالةُاحلمص،ُعنُعلُبنُأمامة،ُرويُمنُطريقُُ:ُولهُشاهدُالُيثبتُمنُحديثُأيبقلت

ُالقينات،ُوالُتشرتوهن،ُوالُتعلموهن»مرفوعا:ُُيزيد،ُعنُالقاسم،ُعنُأيبُأمامة ُ،«...ُاحلديثالُتبيعوا

 (.31ُتقدمُتريهُ)ص

سليامنُبنُساملُأبوُداودُ،ُقال:ُحدثناُحسانُبنُأبىُسنان،ُعنُرجل،ُعنُحسن،ُرويُمنُطريقُ(816ُ)
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،ُوأبوُنعيمُيف3/60ُ،ُوابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُوالسياقُله8/06ُ)مسددُيفُمسندهُكامُيفُإحتافُاخليةُدونُسندُمرفوعاُهريرةُُأبى

ُ.(1/330احلليةُعنُحسانُعنُأيبُهريرةُ

ُفيهُراوُمبهم،ُوروايةُأيبُنعيمُمنقطعةُبيُحسانُوأيبُهريرة.

ُ ُرواهُحسان،قالُأبوُنعيمُعقبُروايته: ُعنُأيبُُكذا ُغيهُعنُاحلسن، عنُأيبُهريرةُمرسًَّل،ُورواه

ُ.هريرةُمتصًَّلُ

ُ ُابنُامللقن: ُعنُأيبُهريرةُوقال ُعنُرجل، ُمنُحديثُحسانُبنُأيبُسنان، روىُسعيدُبنُمنصور

ورواهُأبوُعبدُاهلُبنُمنجويهُُ.قالُالرتمذي:ُهذاُحديثُغريبُالُنعرفهُإالُمنُهذاُالوجه...ُمرفوًعا

ُ ُعنُرميحُاحلزاميُعنُأيبُُ«الساعةأرشاُِ»يفُكتابه ُعنُجابر، ُعمرة ُثنا منُحديثُأسيدُبنُزيد:

ُ(.67/312)التوضيحُُهريرةُبنحوه

ُقلت:ُملُأقفُعلُماُذكراه.ُ

 (.62ولهُشواهد،ُمنهاُماُرواهُالبخاريُمعلًقاُتقدمُتريهُ)ص

 (.31تقدمُتريهُ)صُ(811)

التفاتُإىلُمنُُيضُكامُتقررُيفُعلومُاحلديث،ُفَّلُُقالُابنُحجر:ُعلُأنُالرتددُيفُاسمُالصحايبُال(817ُ)

حُأنهُعنُأيبُمالكُالشعري،ُوهوُ صحايبُمشهورُ)فتحُالباري:ُُأعلُاحلديثُبسببُالرتدد،ُوقدُترجَّ

39/33.)ُ 

 (.62تقدمُتريهُ)صُ(813)

وصدقةُالبخاريُُ:ُوهذاُمنقطعُملُيتصلُماُبيُ(7/323)فقدُقالُيفُاملحلُُ،يقصدُابنُحزملعلهُ(812ُ)

 ُوكلُماُفيهُفموضوع.ُ،أبداُءبنُخالد،ُوالُيصحُيفُهذاُالبابُيش

 (.31تقدمُتريهُ)ص(817)

 ُ(ُمنُحديثُابنُعباس.7976رواهُالبخاريُ)(818ُ)

،ُوليسُفيها. (810)  ملُأقفُعليه،ُوطبعُلهُآمال 

نُأنس،ُعنُعبيدُبنُهشام،ُحدثناُابنُاملبارك،ُعنُمالكُبُ]احللبي[ُنعيمُأيبرويُمنُطريقُُباطل، (879)

،ُوابنُعساكر7/326ُوابنُحزمُيفُاملحلُ ،3/76)الكَّليبُيفُجزئهُوالسياقُلهُمرفوعاُبهُُحممدُبنُاملنكدر،ُعنُأنسُبنُمالك

ُ.،ُوغيهم(33/621،ُويفُذمُاملَّلهي33/621ُيفُتاريخُدمشقُ

ُه ُقال: ُالثناءُعليه، ُاحلديثُوقيلُلهُرواهُرجلُبحلبُوحسنوا ُباطلُقالُأمحدُوقدُسئلُعنُهذا ذا
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ُ.(3/392)العللُروايةُاملروذيُ

ُ.(7/77)كامُيفُتذيبُالتهذيبُُبنُاملنكدرادُبهُأبوُنعيمُوالُيثبتُهذاُعنُمالكُوالُعنُتفرَُّقالُالدارقطني:ُ

ُ ُابنُقالُابنُحزم: ُعرفُقطُمنُطريقُأنس،ُوالُمنُرواية ُحديثُموضوعُمركب،ُفضيحةُما هذا

ُوالُمنُجه ُوالُمنُحديثُمالك، ُاملباركاملنكدر، ُابن ُابنُشعبانُُ،ة ُإىل ُاملبارك ُابن وكلُمنُدون

جمهولون.وابنُشعبانُيفُاملالكييُنظيُعبدُالباقيُبنُقانعُيفُاحلنفيي،ُقدُتأملناُحديثهامُفوجدناُفيهُ

ُاختلطتُ ُأو ُذكرها، ُتغي ُفإما ُالفضائح، ُوعظيم ُالَّلئح، ُوالوضع ُالبحت، ُوالكذب ُالبي، البَّلء

ُ.(7/326)املحلُُلروايةُعنُكلُمنُالُخيُفيهُمنُكذاب،ُومغفلُيقبلُالتلقيكتبهام،ُوإماُتعمداُا

ُ،هنمُجمهولونُفإنُأباُنعيمُويزيدُبنُعبدُالصمدُمشهورانأوملُيصبُيفُدعواهُوتعقبهُاحلافظُفقال:ُ

ُيغنيُعنُاإلعادة ُما ُبنُاملعمر ُيفُترمجتيُإبراهيمُبنُعثامنُوأمحد ُتقدم ُُ،وقد خرجُالدارقطنيُأوقد

 .(3/178)لسانُامليزانُُديثُاملذكورُيفُغرائبُمالكُمنُطريقيُآخرينُعنُأيبُنعيماحل

،ُ«فسمع»(ُبلفظ7/326ُ)وابنُحزمُيفُاملحلُُ،«ليستمع»(ُبلفظ:3/76ُ)الكَّليبُيفُجزئهُرواهُُ(873)

ُيستمع»(ُبلفظ33/621ُ)ويفُذمُاملَّلهيُُ(33/621)وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشق». 

 (.678تقدمُتريهُ)صُ(876)

عنُعل،ُوقدُأوردهُابنُقفُعليهُ(ُمنُحديثُجريرُبنُعبدُاهلُالبجل،ُوملُأ6330رواهُمسلمُ)ُ(871)

ماُذكرهُاملصنفُُعلُوإنامُحديثُُُالصوابُمنُحديثُجرير.ُ(ُعل02ُصُالقيمُيفُروضةُاملحبيُ)

ب هُعليه.«الُتتبعُالنظرةُالنظرة»آنفاُبلفظ:ُ  ،ُفلعلهُش 

 (.6/392(،ُوالرسالةُالقشييةُ)3/680)انظر:ُاالستقامةُُ(877)

 (.29تقدمُتريهُ)صُ(873)

 (.3/680انظر:ُاالستقامةُ)(872ُ)

 (.29ملُأقفُعلُتضعيفُاإلمامُأمحدُهلذاُاحلديث.ُوتقدمُتريجُاحلديثُ)صُ(877)

 (.28تقدمُتريهُ)صُ(878)

(6/339ُقشييةُ)،ُوالرسالةُال«السامعُلطفُغذاءُالرواح»(ُولفظه:3/797ُانظر:ُاالستقامةُ)ُ(870)

 «.لسامعُلطفُعندُالرواح»ولفظه:ُ

 (.3/797انظر:ُاالستقامةُ)ُ(839)

 (.167)صُالروذباريُتقدمُمنُقولُُوإنامُملُأقفُعليهُعنُاجلنيد،ُ(833ُ)
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 (.696تقدمُتريهُ)صُ(836)

ُإالُعندُاملصنفُيفُإعَّلمُاملوقعيُوملُينسبهُلُ(831) ُللجنيد، ُملُأقفُعليهُوالُمنسوبا حدُالُأصلُله،

ُ(.3/133ُ(،ُوكذاُيفُجَّلءُالفهامُ)3/7(،ُويفُطريقُاهلجرتيُوقدُنسبهُللجنيدُ)6/388)

لُقال:ُكُ(،ُمنُحديثُأيبُهريرةُأنُرسولُاهل7689ُومعناهُصحيح،ُروىُالبخاريُيفُصحيحهُ)

منُقال:ُمنُأطاعنيُدخلُاجلنة،ُوُ!قالوا:ُياُرسولُاهل،ُومنُيأبى؟ُ.أمتيُيدخلونُاجلنةُإالُمنُأبى

 .ُعصاينُفقدُأبى

 (.338تقدمُتريهُ)صُ(837)

لُيفُالصواعقُاملرسلةُُ(833) ُوفصَّ جه، ُمنُُ(1/877)ملُيِصحُاملصنفُبمخر  ُالرتمذيُوغيه ُرواه فقال:

ُ.(3/69)حديثُعلُبنُأيبُطالب.ُوكذاُابنُتيميةُيفُاالستقامةُ

فإذاُالناسُيوضونُيفُُابنُأخيُاحلارثُالعور،ُعنُاحلارث،ُقال:ُمررتُيفُاملسجدرويُمنُطريقُ

الحاديثُفدخلتُعلُعل،ُفقلت:ُياُأميُاملؤمني،ُأالُترىُأنُالناسُقدُخاضواُيفُالحاديث،ُقال:ُ

فقلت:ُماُ.ُيقول:ُأالُإهناُستكونُفتنةُوقدُفعلوها؟ُقلت:ُنعم.ُقال:ُأماُإينُقدُسمعتُرسولُاهلُ

والُيشبعُمنهُالعلامء،ُوالُيلقُعلُكثرةُوفيه:ُُ...ُاحلديث،املخرجُمنهاُياُرسولُاهل؟ُقال:ُكتابُاهل

ُ.ُالرد،ُوالُتنقضُعجائبه ُوالبزارُيفُمسنده6092ُ)الرتمذيُوالسياقُله ،1/73ُ ُوالدارميُيفُمسنده ُوابنُأيبُشيبةُيف7/6908ُ، ،

ُ.،ُوغيهم(2/363مصنفهُ

جمهول،ُويفُاحلارثُُهذاُحديثُغريبُالُنعرفهُإالُمنُهذاُالوجهُوإسنادهُقالُالرتمذيُعقبُروايته:

ُ.مقال

ُ ُروايته: ُعقب ُالبزار ُإالُقال ُعل، ُعن ُرواه ُنعلم ُوال ُعل، ُعن ُإال ُيروى ُنعلمه ُاحلديثُال وهذا

ُ.ُاحلارث

ُ.(3/797)التقريبُابنُأخيُاحلارثُالعورُقالُفيهُاحلافظ:ُجمهول،ُروىُلهُالرتمذيُ

،ُويفُحديثهُضعفُ،ورميُبالرفضُ،أيهكذبهُالشعبيُيفُراحلارثُبنُعبدُاهلُالعورُقالُفيهُاحلافظ:ُ

ُ.(3/372)التقريبُروىُلهُالربعةُُ،وليسُلهُعندُالنسائيُإالُحديثي

قال:ُناُحممدُبنُكعبُ:ُوالبنُأخيُاحلارثُالعورُمتابعة،ُرويتُمنُطريقُحممدُبنُإسحاق،ُقلت

ُ ُعنُعلُبنُأيبُطالب، ُاهلُالعور، ُعنُاحلارثُبنُعبد ُسمعتُرسولُالقرظي، ُاهلُُقال:

،ُفقالُياُحممد:ُإنُأمتكُخمتلفةُبعدكُقال:ُفقلت:ُفامُمنُاملخرجُياُجبيلُقال:ُيقول:ُأتاينُجبيلُ

ُكتابُاهل ُوفيه:ُوالُيفنىُعجائبه. ُاحلديث، ...ُ ُيفُمسنده 1/79ُُ)البزار ُوأمحد ُله، ُيعلُيفُمسنده6/333ُوالسياق ُوأبو ،
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3/196).ُ

ُفمدارهُعلُاحلارث.

ُ]حد ُقالُابنُكثي: ُبعضهمُمنُيث[ ُبلُقدُكذبه ُفيه، ُاحلارثُالعورُوقدُتكلموا مشهورُمنُرواية

وقصارىُهذاُاحلديثُأنُيكونُمنُ،ُجهةُرأيهُواعتقاده،ُأماُإنهُتعمدُالكذبُيفُاحلديثُفَّلُواهلُأعلم

 .(3/63)تفسيهُوقدُوهمُبعضهمُيفُرفعه،ُوهوُكَّلمُحسنُصحيحُُُكَّلمُأميُاملؤمنيُعل

 (.763-3/791(،ُواالستقامةُ)336-6/339رسالةُالقشييةُ)الُانظر:ُُ(832)

 ُ.(6/606)،ُوالغزاَلُيفُاإلحياءُ(6/339)ذكرهُالقشييُيفُالرسالةُ(837ُ)

 (.6/339)ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُُ(838)

 ُ.(6/339)ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُ(830ُ)

 (.3/798)(،ُوعنهُابنُتيميةُيفُاالستقامة6/339ُ)ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُُ(829)

بنُرويمُبنُيزيدُأبوُحممدُالبغداديُوقيل:ُرويمُبنُحممدُبنُأمحد،ُوقيل:ُُرويمُبنُأمحدُبنُيزيدُ(823)

ُمنُأهلُ ُالكبي. ُرويم ُوجده ُالصغي، ُرويم ُوهو ُاحلسي، ُأبو ُوقيل: ُاحلسن، ُأبو ُوقيل: ُبكر، ُأبو كنيته:

ُ.ئةامُماتُسنةُثَّلثُوثَّلثُ.وكانُمقرئاُ،علُمذهبُداودُالصبهاينظاهرياُوكانُفقيهاُبغداد،ُ

تاريخُبغدادُللخطيبُ،ُ(39/602(،ُحليةُالولياءُليبُنعيمُ)377انظر:ُطبقاتُالصوفيةُللسلميُ)ص

 (.37/617سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)ُ،(0/768البغداديُ)

 ُ.(6/333)رواهُالقشييُيفُرسالتهُُ(826)

الصادُاملهملتيُويفُآخرهاُالراءُنسبةُإىلُُبضمُاحلاءُوسكونأبوُاحلسنُاحلِصي،ُُعلُبنُإبراهيمُ(821)

ُاحلُ  ُمجع ُصياحلِصُوهو ُبغداد. ُوبِصيُالصلُسكن ُاملجاهدة، ُوشدة ُاملوصوفيُبالعبادة، ُأحد ،ُكان

ُ.ئةماتُببغدادُسنةُإحدىُوسبعيُوثَّلثام.ُصحبُأباُبكرُالشبل

ُ)ص ُللسلمي ُالصوفية ُطبقات ُ)123انظر: ُالبغدادي ُللخطيب ُبغداد ُتاريخ النسابُُ،(31/639(،

 (.3/120(،ُاللبابُالبنُالثيُ)7/376للسمعاينُ)

 ُ.(6/333)رواهُالقشييُيفُرسالتهُ(827ُ)

 ُ.(6/333)ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُُ(823)

ُُأبوُعثامنُاملغريبُ-سلمُ:وقيل–ُسعيدُبنُسَّلمُ(822) ك نتي، ر  ُ:منُقريةُيقالُهلاُ،منُناحيةُقيوانالك 

ك ن تُ ر  ثمُنونُساكنة،ُوتاءُمثناة:ُبلدُعلُساحلُالبحرُُ،ثانيه،ُوكّسُالكافُالثانيةُبفتحُأوله،ُوسكون-ك 
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ولقيُُ،وأباُعمروُالزجاجيُ،وحبيباُاملغريبُ،صحبُأباُعلُبنُالكاتب.ُُأقامُباحلرمُمدةُ-يفُجزيرةُصقلية

ُيعقوبُالنهرجوري ُالدينوريُ،أبا ُالصائغ ُبن ُاحلسن ُوأبا ُثَّلثُوسبع. ُسنة ُوماتُّبا ُنيسابور يُورد

ُ.ئةوثَّلثام

ُ)ص ُللسلمي ُالصوفية ُطبقات ُ)138انظر: ُالبغدادي ُللخطيب ُبغداد ُتاريخ النسابُُ،(39/326(،

 (.32/169(،ُسيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)7/731معجمُالبلدانُلياقوتُ)،ُ(33/81للسمعاينُ)

 ُ.(6/333)(،ُوالقشييُيفُرسالته123ُرواهُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ)صُ(827ُ)

.ُالصعلوكيُالنيسابوريأبوُسهلُبنُسليامنُبنُهارونُاحلنفيُالعجلُُبنُسليامنُبنُحممدُحممدُ(828)

العرويض،ُصاحبُوجهُيفُاملذهبُالشافعي.ُقالُالذهبي:ُُالشافعيُاملتكلمُالنحويُاملفّسُاللغويالفقيهُ

ُ.ئةماتُيفُآخرُسنةُتسعُوستيُوثَّلثام،ُوولدُسنةُستُوتسعيُومائتي.ُمناقبُهذاُاإلمامُمجة

ُ ُللذهبيُ)7/697البنُخلكانُ)ُوفياتُالعيانانظر: ُالنبَّلء ُالوايفُبالوفيات32/613ُ(،ُسيُأعَّلم ،)

 (.1/327(،ُطبقاتُالشافعيةُللسبكيُ)1/393للصفديُ)

 ُ.(6/333)رواهُالقشييُيفُرسالتهُ(820ُ)

 (.6/336)ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُُ(879)

ُالرمحنُبنُأمحدُ(873) ُأبوُسليامنُعبد ُالعنسُالداراينُبنُعطية ُمنُأهلُداريا، ُإىلُجنبُ، وهيُضيعة

ُ.ئتياتويفُسنةُخسُعرشةُوم،ُوئةاولدُيفُحدودُالربعيُوم.ُاإلمام،ُالكبي،ُزاهدُالعِص.ُدمشق

(،ُوفياتُالعيان33/361ُ)(،ُتاريخُبغدادُللخطيبُالبغدادي0/637ُانظر:ُحليةُالولياءُليبُنعيمُ)

 (.39/381َّلمُالنبَّلءُللذهبيُ)(،ُسيُأع1/313البنُخلكانُ)

 ُ.(73/633)،ُوابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(6/339)ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُُ(876)

 ُ.(6/771ُ،339)ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُُ(871)

 ُ.(6/339)رواهُالقشييُيفُرسالتهُُ(877)

 ُ.(6/339)رواهُالقشييُيفُرسالتهُُ(873)

 (.763-3/791انظرُاالستقامةُ)ُ(872)

 (.398مُتريهُ)صتقد(877ُ)

 (.161تقدمُتريهُ)صُ(878)

 (.731تقدمُتريهُ)صُ(870)



 
 التخرجيات والتعليقات

597 
 

 (.167تقدمُتريهُمنُقولُأيبُعلُالدقاقُ)صُ(889)

 ُ.(3/793)االستقامةُُُُ(883)

 (.393تقدمُتريهُ)صُ(886)

 (.731تقدمُتريهُ)صُ(881)

وأسامةُ ،(3/333هرةُ)(،ُوابنُداودُالظاهريُيفُالز3/399أوردهُابنُقتيبةُيفُالشعرُوالشعراءُ)ُ(887)

ُ)ص ُالشعر ُيفُالبديعُيفُنقد 333ُبنُمنقذ ،)ُ ُجلميلُوغيهم، ُ)صُُ،ونسبوه ُيفُديوانه ،ُ(397وهو

ُروايةُ ُترد ُومل ُحب(. ُ)كان... ُأو ُفضَّل(، ُ)أن... ُأو ُفضل(، ُ)كان... ُبلفظ ُإما ُالواردة والروايات

ُروايةُاملصنفُ)كان...ُفضَّل(ُ)كان...حبا(ُإالُعندُأسامةُبنُمنقذُوابنُسيدهُوأبوُعلُالقيس،ُأم ا

(،ُوأبو8/777ُوأوردهُابنُسيدهُيفُاملحكمُ)ُفلمُأقفُعليها.ُويفُبعضُألفاظهُاختَّلفُيفُالروايات.

(،ُونسبوهُللهذَل،ُوشطرهُالثاين:ُحباُلغيكُقدُأتاها3/778ُاإليضاحُ)ُعلُالقيسُيفُإيضاحُشواهدُ
ُرُ أُ  ُس 

 ُ.ُل 

 (.731تقدمُتريهُ)صُ(883)

 (.731تريهُ)صُتقدمُ(882)

 (.737تقدمُتريهُ)صُ(887)

 (.737تقدمُتريهُ)صُ(888)

 (.737تقدمُتريهُ)ص(880ُ)

 .منُحديثُعائشةُُُ،(،ُوأخر786ُ،783(،ُومسلمُ)،ُوأخر71ُ،3333رواهُالبخاريُ)ُ(809)

 تَّلوةُاهلُسبحانهُوتعاىلُللقرآنُيفُاجلنةُملُيصحُفيهاُحديث.ُ(803)

إذاُدخلُأهلُاجلنةُرمحنُماُهمُفيهُمنُالنعيمُكامُيفُحديثُصهيبُمرفوعا:ُاستفراغُلذةُالنظرُإىلُالُ(806)

ُتدخلناُ ُأمل ُتبيضُوجوهنا؟ ُأمل ُفيقولون: ُأزيدكم؟ ُشيئا ُتريدون ُاهلُتباركُوتعاىل: ُيقول ُقال: اجلنة،

ُ ُفيكشفُاحلجاب، ُقال: ُالنار؟ ُمن ُوتنجنا ُإىلُرّبمُعزُاجلنة، ُالنظر ُأحبُإليهمُمن ُشيئا ُأعطوا فام

 .(383مسلمُ.ُ)وجل

جاءتُمنسوبةُالبنُالقيمُيفُالنسخةُ)ع(ُكامُتقدمُيفُاملتن،ُوملُأقفُعليهاُيفُغيُهذاُالكتاب؛ُماُُ(801)

 يؤكدُنسبتهاُالبنُالقيم.

 (.737تقدمُتريهُ)ص(807ُ)
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(803)ُ(ُ ُاملحاضة ُالقاريُيفُمصارع2/373ُروىُالتنوخيُيفُنشوار ُوالّساج (6/303ُالعشاقُ)ُ(،

ُالخي ُقبل ُللبحرتيُ،البيتي ُأجدهُ،ونسبوها ُومل ُوأورد ُديوانه. ُيف ُالوساطةُُا ُيف اجلرجاين

ُ،(1/381(،ُوالعكبيُيفُرشحُديوانُاملتنبيُ)28صاملتنبيُ)ُ(،ُوالواحديُيفُرشحُديوان638ُ)ص

ُ ُونسبوه ُ)ُالبيتُالرابع ُبغداد ُتاريخ ُاخلطيبُالبغداديُيف ُوأورد ُالظاهري. ُداود ُ(،39/167البن

وملُأقفُعلُأولُثَّلثةُُلسمنون.ُاونسبوهُالبيتُالرابعُمعُآخر،ُ،(36/339النسابُ)والسمعاينُيفُُ

 ُأبيات.

 (.737تقدمُتريهُ)صُُ(802)

 (.17مثلُعريب،ُتقدمُتريهُ)صُ(807)

ُمقتب ًساُقولُالشاعر:ُُ(808)

ُووحداناُزرافاتُإليهُطارواُ**ُهلمُناجذيهُأبدىُالرّشُُإذاُقوم

 (.6/116والعقدُالفريدُ)(،3/683ُانظرُعيونُالخبارُ)

ُُاأورده(800) ُيف ُتيمية ُ)ابن ُالفتاوى 6/630ُجمموع ُويف ،)(ُ ُالصحيح ُوغيها،(7/108اجلواب ،ُ

ُالعينيُاوأوردهُُللتلمساين.ُامونسبه ُونس337)صُاللويسُيفُجَّلء ُوأوردهُامهب( ابنُُاللبلباين.

 اختَّلفُيفُالروايات.ويفُبعضُألفاظهاُُ(،ُدونُنسبة.1/739القيمُيفُمدارجُالسالكيُ)

 (.399تقدمُتريهُ)ص(099ُ)

(،2/6336ُ(،ُواجلوهريُيفُالصحاحُ)1/681أوردهُسيبويهُيفُالكتابُ)ُالبيت للكميت بن زيد،(093ُ)

(.ُووردتُرواياته722ُ)صُهوهوُيفُديوانُونسبوهُللكميت،ُُ،ُوغيهم،(39/06سيدهُيفُاملحكمُ)ُوابنُ

ُ ُديوانه: ُيف ُكام ُكتبُاللغة ُُ«يكمأسفل»يفُكل ُمن: ُالسنةُُُ.«أصغريم»بدال ُمنهاج ُيف ُتيمية ُابن ُعند إال

الرجوع الى الديوان لمعرفة  ُ.«أصغريم(ُوردت6/139ُ(ُوابنُالقيمُيفُمدارجُالسالكيُ)7/663)

 ما قبلها هل يتحدث عن مثنى او جمع

 (.737تقدمُتريهُ)ص(096ُ)

 (.733تقدمُتريهُ)صُ(091)

 (.733تقدمُتريهُ)صُ(097)

 (.732قدمُتريهُ)صتُ(093)

(092ُ ُالقرآن( ُمحلة ُآداب ُيف ُالتبيان ُالثَّلثة: ُالقوال ُهلذه ُ)صُانظر ُ(391للنووي ُوالبدعُ، احلوادث

ُ)ص ُالكبى327للطرطويش ُالفتاوى ،)ُ(ُ ُتيمية ُ(3/177البن ُمفلحُ، ُالبن ُالرشعية اآلداب

 (.6/171(،ُاالعتصامُللشاطبيُ)6/133)
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ُا(097ُ) ُفعلُالنبيُويشهدُلقولُاملصنفُمنُأنُالصورة معُالصحابةُحيثُكانُُلثالثةُهيُالكمل:

ُكامُجاءُيفُصحيحُالبخاريُ ُالنبيُصلُاهلُعليهُوسلم، ُعليهُويستمعُله يطلبُمنُأحدهمُأنُيقرأ

ُوقدُأ مرُالنبي899ُوأخر(ُوصحيحُمسلمُ)7386ُ،3970ُ) أنُيقرأُُ(ُمنُحديثُابنُمسعود،

(.ُوهوُفعل700ُ(،ُوصحيحُمسلمُ)7029ُ،7023)ُالقرآنُعلُأيبُبنُكعبُكامُيفُصحيحُالبخاري

 (.338الصحابةُكامُتقدمُمنُقولُعمرُليبُموسى:ُذكرناُربنا.ُفيأخذُيفُالقراءةُ)تقدمُتريهُص

 (.732تقدمُتريهُ)صُ(098)

 (.732تقدمُتريهُ)صُ(090)

 (.737تقدمُتريهُ)صُ(039)

 َُّلل.(ُمنُطريقُاخل781رقم6/776ُُ)رواهُابنُبطةُيفُاإلبانةُُ(033)

 ُ.(3/33)،ُوذكرهُابنُاجلوزيُيفُصفةُالصفوةُ(0/376)رواهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُُ(036)

 (.696تقدمُتريهُ)ص(031ُ)

 (.696تقدمُتريهُ)صُ(037)

 (.693تقدمُتريهُ)صُ(033)

 (.693تقدمُتريهُ)صُ(032)

 ُ.(6/339)ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُُ(037)

 ُ(.3861لمُ)،ُومس(1799ُ،1833ُ،7638رواهُالبخاريُ)(038ُ)

فَّلُيغرتنُامرؤُأنُيقول:ُإنامُكانتُبيعةُأيبُبكرُفلتةُوتت،ُأالُوإهناُقدُكانتُ:ُعمرُقولُمنُذلكُ(030)

ُ(.2819)البخاريُُكذلك،ُولكنُاهلُوقىُرشها،ُوليسُمنكمُمنُتقطعُالعناقُإليهُمثلُأيبُبكر

حُصدرُأيبُبكرُللقتال،ُفعرفتُأنهُ:ُفواهلُماُهوُإالُأنُرأيتُاهلُرشيفُقتالُمانعيُالزكاةُومنهُقوله

 (.69،ُوأخر(،ُومسلمُ)3799ُ،2063البخاريُ)ُاحلق.

(،397ُ-391صفةُالفتوىُواملفتيُواملستفتيُالبنُمحدانُ)صوُ(73صُ)انظر:ُتذيبُالجوبةُ (069)

الفتاوىُُجمموعُ،ُ(633-7/678)،ُاملوافقاتُللشاطبيُ(8/1027)التحبيُرشحُالتحريرُللمرداويُ

 ُ.(337-30/336)يةُالبنُتيم

ُ(.397-391ص)البنُمحدانُوصفةُالفتوىُُ(73ص)انظرُتذيبُالجوبةُُ(063)

 

 



 
611 

 الكالم على مسألة السماع

 

 



 الفهارس والكشافات

  306التوثيرر  وم اجرر  مصررر   فهرر   -1

  366الق آنيرررررر  اآليررررررر  كشررررررر  -2 

  356النبويررررر  ثيررررراألحر  كشرررررر  -3 

  336ر اآلثررررررررررررر كشرررررررررررررر  -4 

  376واأل اجيرررر  األشرررر ر  كشررررر  -5 

  385األعرررررررررررر   كشررررررررررررر  -6 

  366الكترررررررررررر  كشررررررررررررر  -7 

  365املحتويررررررررررر  جرررررررررر و  -8 

 

     



 
 

 الفهارس والكشافات 
602 

 



 
 

 فهرس املصادر واملراجع 
603 

 فهرس مصادر ومراجع التوثيق 

 للجورقاين، األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري -6 -1

هر، حتقي :  . 546أيب عب  اهلل احلسني بن إب اهيم  

عب  ال محن الف يوائي،  ا  الصمي ي، ال يرض، 

  .1001هر، 6411الطب   ال اب  ، 

ية وجمانبة الفرق اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناج -1

 البن بطة العكربي، املذمومة = اإلبانة الكربى

هر، حتقي :  ضر بن ن سرن م طي وآخ ين، 687 

  ا  ال اي ، ال يرض.

 يب منصور أل ،أبو الطيب املتنبي وما له وما عليه -6

حمم   هر، حتقي : 416عب  امللك بن حمم     لثعالبيا

، جر ي الت احلسني ، مكتب حميي ال ين عب  احلمي 

 القره ة.

 للبوصريي، العرشة املسانيد بزوائد املهرة اخلرية إحتاف -4

، هر840  شهرب ال ين أمح  بن أيب بك أيب ال بر  

الوطن،   ا حتقي :  ا  املشكرة للبحث ال لمي، 

 . 6666، هر6410الطب   األوىل، 

ملرتىض ، إحتاف السادة املتقني برشح إحياء علوم الدين -5

ض حمم  بن حمم  احلسيني   أيب الفي الزبيدي

هر، مؤسس  التر يخ ال  يب، بريو ، 6105

  .6664هر، 6464

البن ، إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة -3

، هر851  الفضل أمح  بن عيل أيب حجر العسقالين

حتقي : جمم  امللك فه  وم ك  خ م  السن  والسرية 

 .  6664 -هر  6465الطب   األوىل ، ، النبوي 

 هر،681:   إب اهيم بن ي قوب يوسف أل يب ،اآلثار -7

 بريو ، ال لمي ، الكت    ا  الوفر، أيب: حتقي 

6655 .  

املجموعة يف اإلشارة إىل الفرائد  إثارة الفوائد -8

ص ح ال ين خليل بن كيكل ي  للعالئي، املسموعة

هر، حتقي : م زوق بن هير ،  ا  ال لو  736 

هر، 6415نو ة، الطب   األوىل واحلكم، امل ين  امل

1004.  

أمح  بن عم و  البن أ يب عاصم، ، اآلحاد واملثاين -6

هر، حتقي :  . برسم اجلواب ة،  ا  187الشيبرين   

  .6666هر، 6466ال اي ، ال يرض، الطب   األوىل، 

البن حجر  ،األحاديث العرشة العشارية االختيارية -60

، حتقي : هر851  الفضل أمح  بن عيل أيب العسقالين

ف ا  حمم  ولي ،  ا  البشرئ  اإلس مي ، بريو ، 

  .1006هر، 6414الطب   األوىل، 

املستخرج من األحاديث األحاديث املختارة =  -66

، املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهام

أيب عب  اهلل حمم  بن عب  الواح   لضياء الدين املقديس

طب   الثرلث ، هر،  ا  خرض، لبنرن، ال346  

  .1000هر، 6410

 للسان الدين ابن اخلطيب ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة -61

 ا  الكت  ال لمي ، بريو ، الطب   ، هر 773  

 هر. 6414األوىل، 

 ابن صحيحاإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان =  -66

أيب حرتم حمم  بن  البن حبان،  بلبان ابن برتتيب حبان

ت تي  ابن بلبرن ، ره654حبرن بن أمح  البستي   

 حتقي :هر،  766األمري ع ء ال ين الفر يس   

 بريو ، الطب   ،ال سرل  األ نؤوط، مؤسس  ش ي 

 . 6666، هر6464، الثرني 

أمح  بن عيل أيب بك   للجصاصأحكام القرآن،  -64
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هر، حتقي  حمم  القمحروي،  ا  إحيرء 670ال ازي  

 هر.6405الرتاث ال  يب، بريو ، 

أيب إسحرق إب اهيم بن  للجوزجاين، جالأحوال الر -65

هر، حتقي : عب  ال ليم البستوي، 156ي قوب   

 ح يث أكر مي، فيصل آبر ، بركسترن.

حمم  بن حمم   لغزايلايب حرم  أل، إحياء علوم الدين -63

 هر،  ا  امل  ف ، بريو .505الطويس   

أيب القرسم  للزجاجي ،أخبار أ يب القاسم الزجاجي -67

حتقي :  . عب  ، هر 667سحرق   عب  ال محن بن إ

  .6680، ال  اق،  ا  ال شي احلسني املبر ك، 

أيب بك  حمم  بن حييى  للصويل ،أخبار أ يب متام -68

حتقي : خليل حممو  عسرك  وآخ ين، ، هر 665 

 6400 ،الطب   الثرلث  ، بريو ، ا  اآلفرق اجل ي ة

 .  6680 ،هر

ر  ال ين مج للقفطي، أخبار العلامء بأخيار احلكامء -66

هر، حتقي : 343أيب احلسن عيل بن يوسف   

إب اهيم شمس ال ين،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، 

  .1005هر، 6413الطب   األوىل 

 حمم  بن خلفأيب بك   لوكيع ،أخبار القضاة -10

هر، حتقي : عب  ال  ي  مصطفى امل اغي، 603 

، هر6633املكتب  التجر ي  الكربى، الطب   األوىل، 

6647.  

  للفاكهي، أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه -16

 هر، حتقي :  171   أيب عب  اهلل حمم  بن إسحرق 

الطب    ،بريو ، عب  امللك بن  هيش،  ا  خرض . 

 .هر6464 الثرني ،

أيب ج ف  أمح  بن  للطحاوي ،العلامء اختالف -11

 نذي ، اهلل عب .  : حتقي  ،هر616 حمم  بن س م   

 الثرني ، الطب   بريو ، مي ،اإلس  البشرئ   ا 

  . 6665 هر،6463

أيب  البن مودود املوصيل، االختيار لتعليل املختار -16

هر، مطب   احللبي، 386الفضل عب  اهلل بن حممو    

  .6667هر، 6653

، أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعني يف رجب -14

  عم  بن حسن األن ليس  بن دحية الكلبيال

خت يج : حمم  ، ري الشرويشحتقي : حمم  زه، هر366

، بريو ، املكت  اإلس مي، نررص ال ين األلبرين

 . 6668 ،هر6466 ،الطب   األوىل

 أيب البن أ يب حاتم الرازي ،آداب الشافعي ومناقبه -15

، حتقي : عب   هر617  حمم  عب  ال محن بن حمم  

الطب   ،  ا  الكت  ال لمي ، بريو الغني عب  اخلرل ، 

 .  1006، ره6414األوىل، 

ابن شمس الدين ل  ،واملنح املرعية اآلداب الرشعية -13

، عرمل هر736أيب عب  اهلل حمم  بن مفلح    مفلح

 ، بريو .الكت 

حمم  بن  أل يب عبد الرمحن السلمي ،آداب الصحبة -17

هر، حتقي : جم ي فتحي السي ،  ا  461احلسني   

هر، 6460الصحرب  للرتاث، طنطر، الطب   األوىل 

6660.  

عب  اهلل بن  البن قتيبة ،= أدب الكتاب أدب الكاتب -18

ال ايل،  حمم  هر، حتقي : 173مسلم ال ينو ي   

  . 6686 هر،6401 ،مؤسس  ال سرل 

 اهلل حمم  بن إسامعيل أيب عب  للبخاري، األدب املفرد -16

 ا  البشرئ  حتقي : حمم  فؤا  عب  البرقي، هر، 153  

هر، 6406، الطب   الثرلث ، بريو ، اإلس مي 

6686.  
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زك ير حميي ال ين حييى بن أيب  للنووي ،األذكار -60

 ا  ، حتقي : عب  القر   األ نؤوط، هر373  رش  

 .  6664 ،هر 6464، بريو ، الفك 

 ،معجم األدباءإرشاد األريب إىل معرفة األديب =  -66

شهرب ال ين يرقو  بن عب  اهلل  لياقوت احلموي

  ا  عبر ، إحسرن حتقي :، هر313ال ومي   

 6464 بريو ، الطب   األوىل، اإلس مي، الغ ب

  .6666، هر

أيب عيل حمم  بن  لقطرب ،األزمنة وتلبية اجلاهلية -61

الضرمن،  صرلح حرتم . : هر، حتقي 103املستنري   

  .6685هر،  6405، الطب   الثرني ، مؤسس  ال سرل 

جر  اهلل حممو  بن عم و  للزخمرشي ،أساس البالغة -66

 ال لمي ، الكت   ا  برسل، حمم : هر، حتقي  568  

  .6668، هر 6466 الطب   األوىل،، بريو 

أيب عم  يوسف بن عب   بن عبد الربال، االستذكار -64

 هر، حتقي : سرمل حمم  عطر وحمم  عيل 436اهلل   

 الطب   األوىل،، بريو  ال لمي ، الكت  م وض،  ا 

 . 1000، هر 6416

 718  مح  بن عب  احلليم أ البن تيمية ،االستقامة -65

جرم   اإلمر  حمم  بن ، حتقي : حمم   شر  سرمل، هر

 .هر 6406، األوىل، الطب   س و 

أيب  بن عبد الربال، يف معرفة األصحاب االستيعاب -63

 عيل حتقي : هر،  436عم  يوسف بن عب  اهلل   

 بريو ، الطب   األوىل، اجليل،  ا  البجروي، حمم 

  .6661، هر 6461

أيب احلسن عيل بن أيب الك    البن األثري ،سد الغابةأ  -67

حتقي : عيل م وض، عر   عب   هر، 360  

الطب   األوىل،  بريو ، املوجو ،  ا  الكت  ال لمي ،

   .6664هر، 6465

 أيب بك  أمح  بن احلسني للبيهقي، األسامء والصفات -68

، حتقي : عب  اهلل احلرش ي، مكتب  هر 458  

  .6666هر، 6466لطب   األوىل، السوا ي، ج ة، ا

أيب بك   البن أ يب الدنيا ،اإلرشاف يف منازل األرشاف -66

نجم عب   .  هر، حتقي :186عب  اهلل بن حمم   

الطب   األوىل ، ال محن، مكتب  ال ش ، ال يرض

  .6660هر، 6466

أيب بك   للصويل، أشعار أوالد اخللفاء وأخبارهم -40

روي، هر، مطب   الص665حمم  بن حييى   

  .6663هر، 6655

 أيب البن حجر العسقالين ،يف متييز الصحابة اإلصابة -46

حتقي :  . عب  اهلل هر ،  851   الفضل أمح  بن عيل

للبحوث، القره ة،  الرتكي برلت رون م  م ك  هج 

  .1008هر، 6416الطب   األوىل، 

   الشيباين ملحمد بن احلسن ،األصل = املبسوط -41

ينوكرلن، وزا ة األوقر  هر، حتقي : حمم  بو686

هر، 6466والشؤون اإلس مي ، قط ، الطب   األوىل، 

1061.  

أيب يوسف ي قوب بن  البن السكيت ،إصالح املنطق -46

 إحيرء م ع ،  ا  حمم  حتقي :، هر، 144إسحرق   

  .1001،  هر 6416 ال  يب، الطب   األوىل، الرتاث

 فراد من حديث رسول اهل ألأطراف الغرائب وا -44

ابن  املقديسحمد بن طاهر مل،  لإلمام الدارقطني

، حتقي : حممو  حسن نصر  هر507   القيرساين

والسي  يوسف،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، الطب   

  .6668هر، 6466األوىل، 

  هر،760  موسى بن إب اهيم للشاطبي ، االعتصام -45



 
 

 الفهارس والكشافات 
606 

 اجلوزي، ابن  ا  وآخ ين، الشقري حمم .  : حتقي 

  . 1008 هر،6416   األوىل، ب  الط ،ال مر 

االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب  -43

أيب بك  أمح  بن  للبيهقي، السلف وأصحاب احلديث

، حتقي : أمح  عصر  الكرت ،  ا  هر 458   احلسني

 هر. 6406اآلفرق اجل ي ة، بريو ، الطب   األوىل 

أيب بك  حمم  بن ج ف   للخرائطي، اعتالل القلوب -47

 ال م  اش، النررش:  ن ا  مح ي: حتقي  هر، 617  

 ال يرض، الطب   الثرني ، ،املك م  مك  البرز، مصطفى

  .1000هر6416

 البن قيم اجلوزية، عن رب العاملني عالم املوقعنيإ -48

 حمم  عب  الس  حتقي : ، هر756حمم  بن أيب بك    

الطب   األوىل، ، ريو ب،  ا  الكت  ال لمي ، إب اهيم

 . 6666 ،هر6466

بن حمم     أيب احلسن عيل للاموردي أعالم النبوة، -46

هر،  ا  اهل  ، بريو ، الطب   األوىل، 450

 هر.6406

ص ح ال ين  للصفدي، وأعوان النرص أعيان العرص -50

زي   أيب عيل .  حتقي :، هر 734خليل بن أيبك   

 الفك ، بريو ، و ا  امل ررص، الفك   ا  وآخ ين،

  .6668، هر 6468 األوىل، الطب  ،  مش 

 البن قيم اجلوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -56

هر ، حتقي : حمم  حرم  756حمم  بن أيب بك    

 الفقي، مكتب  امل ر  ، ال يرض.

عيل بن احلسني    الفرج األصفهاينأل يب ، األغاين -51

هر،  ا  إحيرء الرتاث ال  يب، الطب   األوىل، 653

 هر. 6465

 عيل أل يب احلسن القطان ،اإلمجاع مسائل يف اإلقناع -56

 الفر وق فوزي،  حسن: حتقي  هر،318  حمم  بن

  . 1004 هر،6414 األوىل، الطب   احل يث ،

، = رشح صحيح مسلم إكامل املعلم بفوائد مسلم -54

أيب الفضل عيرض بن موسى بن  للقايض عياض

هر، حتقي :  . حييى إسامعيل،  ا  544عيرض   

  .6668هر، 6466، الطب   األوىل، الوفرء، مرص

اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف  -55

نرص عيل  ، البن مركوال أيباألسامء والكنى واألنساب

، بريو ،  ا  الكت  ال لمي ، هر475  بن هب  اهلل 

 . 6660،هر6466 ،الطب   األوىل

ملحب الدين ، الرياض النرضة يف مناقب العرشة   -53

ر،  ا  ه634يب ال بر  أمح  بن عب  اهلل   أ الطربي

    الثرني .بطالكت  ال لمي ، بريو ، ال

حمم  بن احلسني  أل يب عبد الرمحن السلمي ،السامع  -57

، السن  66جمل  الرتاث ال  يب، ال    هر، 461  

  .6685اخلرمس ، نيسرن 

أيب عب  اهلل حمم  بن إ  يس    للشافعي، األم -58

  .6660هر، 6460ريو ، هر،  ا  امل  ف ، ب104

أيب عب  اهلل حمم  بن إ  يس    للشافعي، األم -56

هر، 6411 الطب   األوىل، ،مرص، الوفرءهر،  ا  104

1006.  

 لقايلا أل يب عيل، = النوادر= شذور األمايل األمايل -30

حمم  عب  حتقي : ، هر653إسامعيل بن القرسم   

ني ، الطب   الثر،  ا  الكت  املرصي ، اجلوا  األصم ي

 . 6613، هر6644

، أليب س ي  حمم  بن عيل أ يب سعيد النقاش مايلأ -36

 4جمموع هر، خمطوط، 464األصبهرين النقرش   

 ، املكتب  الظره ي ،  مش . ( 56 - 40) 10 قم 
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أيب القرسم  للرشيف املرتىض ،رتىضالسيد امل أمايل -31

، حتقي : السي  حمم  ب   463عيل بن الطره    

، القره ة، مطب   الس ر ةحللبي، ال ين الن سرين ا

  .6607هر، 6615الطب   األوىل، 

أيب عيل أمح  بن حمم  بن  للمرزوقي ،رزوقيامل أمايل -36

حتقي : حييى وهي  اجلبو ي،  هر، 416احلسن   

  .6665اإلس مي، الطب   األوىل،   ا  الغ ب

عيل بن حمم   لتوحيدياأل يب حيان  ،اإلمتاع واملؤانسة -34

، بريو ، ، املكتب  ال رصي هر400بن ال بر    

 هر. 6414 الطب   األوىل،

 للصاحب بن عباد ،األمثال السائرة من شعر املتنبي -35

 يرسني، مكتب  آ  حسن حمم  حتقي :، هر 685  

  .6635، هر 6685 بغ ا ، الطب   األوىل، النهض ،

أيب بك   للخالل، األمر باملعروف والنهي عن املنكر -33

حييى  .هر، حتقي :  666 ون   أمح  بن حمم  بن هر

هر، 6414م ا ،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، لبنرن، 

1006.  

بن عبد ال ،االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء... -37

هر، حتقي :  436   أيب عم  يوسف بن عب  اهلل الرب

غ ة، مكتب  املطبوعر  اإلس مي ،  عب  الفترح أيب

  .6667 هر،6467حل ، الطب   األوىل 

أيب س   عب  الك يم بن حمم   للسمعاين ،األنساب -38

 امل لمي حييى بن ال محن عب  حتقي :، هر 531  

 حي   ال ثامني ، امل ر    ائ ة جملس وغريه، اليامين

  .6631، هر 6681 آبر ، الطب   األوىل،

 البن املنذر األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف، -36

هر، حتقي : أمح   666  أيب بك  حمم  بن إب اهيم 

سليامن، يررس كام ،  ا  الف ح، الفيو ، الطب   

  .1060هر، 6466الثرني ، 

اإليضاح املرشد من الغي يف الكالم عىل حديث  -70

لشمس ال ين السخروي   حبب من دنياكم إيل، 

عب  املن م السيوطي، م ا  الوطن،  :هر، ق اءة 601

 هر.6465ال يرض، الطب   األوىل، 

احلسن بن  أل يب عيل القييس ،ح شواهد اإليضاحإيضا -76

 محو  بن حمم  . : حتقي  ،هر 3عب  اهلل   ق 

الطب   ، بريو  اإلس مي، الغ ب  ا  ال عجرين،

  .6687، هر 6408 األوىل،

بك  أمح  بن  أيب للبزار، مسند البزارالبحر الزخار =  -71

اهلل  زين ال محن حمفوظ حتقي : ، هر161  عم و 

املنو ة، الطب    امل ين ، واحلكم ال لو  كتب م وآخ ين،

  .1006   :6688 األوىل،

ع ء  للكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع -76

هر،  ا  الكت  587ال ين أيب بك  بن مس و    

  .6683هر، 6403ال لمي ، بريو ، الطب   الثرني ، 

حمم  بن أيب بك     البن قيم اجلوزية ،بدائع الفوائد -74

  ا  الكترب ال  يب، بريو .  هر، 756

ثار الواقعة يف البدر املنري يف ختريج األحاديث واآل -75

رساج ال ين أيب حفص  ن امللقنالب، الرشح الكبري

الغيط  ، حتقي : مصطفى أيبهر804عم  بن عيل   

وىل، الطب   األ، ال يرض،  ا  اهلج ةوآخ ين، 

 . 1004، هر6415

أيب عب  اهلل حمم  بن  البن وضاح البدع والنهي عنها، -73

هر، حتقي : عم و عب  املن م 183وضرح الق طبي   

سليم، مكتب  ابن تيمي ، القره ة، الطب   األوىل، 

 هر.6463

، هر 584   ألسامة بن منقذ ،البديع يف نقد الشعر -77
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 واإل شر  الثقرف  وزا ة ب وي وآخ ين،  . أمح : حتقي 

 وسو ير(. املتح ة )مرص ال  بي  اجلمهو ي ، القومي

ب   ال ين حمم   للزركيش ،القرآن يف علوم الربهان -78

الفضل،  هر، حتقي : حمم  أيب 764بن عب  اهلل   

 مكتب   ا  الرتاث، القره ة.

   أيب بك  أمح  بن احلسني للبيهقي، البعث والنشور -76

، حتقي : عرم  أمح  حي  ، م ك  األبحرث هر 458

وىل، واخل مر  الثقرفي ، بريو ، الطب   األ

  .6683هر، 6403

بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث = مسند  -80

نو  ال ين عيل بن أيب بك     للهيثمي، احلارث

هر، حتقي :  . حسني أمح  البرك ي، م ك  خ م  807

السن  والسرية النبوي ، امل ين  املنو ة، الطب   األوىل، 

  .6661هر، 6466

كام  ال ين  البن العديم، يف تاريخ حلب بغية الطلب -86

،  ا  زكر  سهيل.   حتقي :، هر 330عم  بن أمح    

  .6688هر، 6408، بريو ، الفك 

أيب حمم   لبدر الدين العيني، البناية رشح اهلداية -81

هر،  ا  الكت  ال لمي ، 855حممو  بن أمح    

  .1000هر، 6410بريو ، الطب   األوىل، 

أيب  بن عبد الربال ،وأنس املجالس هبجة املجالس -86

حتقي : حمم  ، هر 436عم  يوسف بن عب  اهلل   

، بريو ، لبنرن،  ا  الكت  ال لمي م يس اخلويل، 

  .6686الطب   الثرني ، 

، يف كتاب األحكام الواقعني بيان الوهم واإلهيام -84

هر، 318 بن حمم    احلسن عيل البن القطرن أيب

آيت س ي ،  ا  طيب ، ال يرض، الطب    حتقي : احلسني

  .6667هر، 6468وىل األ

أيب  للعمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي -85

هر، حتقي : قرسم  558احلسني حييى بن أيب اخلري   

هر، 6416النو ي،  ا  املنهرج، ج ة، الطب   األوىل، 

1000.  

  عثامن عم و بن بح   يبأ للجاحظ، البيان والتبيني -83

الطب   ، عب  الس   هر ون: ، حتقي هر 155

، هر6405القره ة، ، مكتب  اخلرنجي، خلرمس ا

6685.  

الولي  حمم  بن  أيب البن رشد ،البيان والتحصيل -87

: حمم  حجي حتقي    ،هر510أمح  الق طبي   

الطب    ، ا  الغ ب اإلس مي، بريو ، نيوآخ 

 . 6688 ،هر6408الثرني ، 

أيب عب  اهلل  للمواقالتاج واإلكليل ملخترص خليل،  -88

هر،  ا  الكت  ال لمي ، 867سف   حمم  بن يو

  .6664هر، 6463الطب   األوىل، 

، أليب زك ير حييى )رواية الدارمي(تاريخ ابن معني  -86

هر، حتقي :  . أمح  نو  سيف،  ا  166بن م ني   

 هر.6400، املأمون للرتاث،  مش 

، أليب زك ير حييى )رواية الدوري(تاريخ ابن معني  -60

. أمح  نو  سيف، هر، حتقي :  166بن م ني   

م ك  البحث ال لمي وإحيرء الرتاث اإلس مي، مك  

  .6676هر، 6666املك م ، الطب   األوىل، 

عب  ال محن يب س ي  أل ،املرصي تاريخ ابن يونس -66

هر،  ا  الكت  647   بن أمح  بن يونس الص يف

  هر. 6416األوىل،  ال لمي ، بريو ، الطب   

ي  أيب ميمون بن ) وا تاريخ أ يب زرعة الدمشقي -61

عب  ال محن بن عم و  أل يب زرعة الدمشقي اش (، 

هر، حتقي : شك  اهلل القوجرين، جمم  اللغ  186 
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 ال  بي ،  مش . 

أل يب نعيم  ،تاريخ أصبهان = ذكر أخبار أصبهان -66

، حتقي : سي  ره460أمح  بن عب  اهلل    األصبهاين

، كرسوي،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، الطب   األوىل

  .6660هر، 6460

 للذهبي، ووفيات املشاهري واألعالم تاريخ اإلسالم -64

شمس ال ين أيب عب  اهلل حمم  بن أمح  ابن قريامز   

  ا  ت م ي، الس   عب  عم  حتقي :، هر 748

، هر 6466 بريو ، الطب   الثرني ، ال  يب، الكترب

6666.  

اهلل حمم  بن  أيب عب  للبخاري، التاريخ األوسط -65

، حتقي : حممو  إب اهيم زاي ،  ا  هر153   امعيلإس

الوعي، حل ، مكتب   ا  الرتاث، القره ة، الطب   

  .6677هر، 6667األوىل، 

 للطربي، تاريخ الرسل واململوك = تاريخ الطربي -63

هر،  ا  الرتاث، 660أيب ج ف  حمم  بن ج ي    

 هر.6687بريو ، الطب   الثرني ، 

 اهلل حمم  بن إسامعيل أيب عب  للبخاري، التاريخ الكبري -67

 . ائ ة امل ر   ال ثامني ، حي   آبر ، هر153  

أيب زي  عم  بن شب  بن  البن شبة، تاريخ املدينة -68

 هر.6666هر، حتقي : فهيم شلتو ، 131عبي ة   

أيب بك   للخطيب البغدادي ،وذيوله تاريخ بغداد -66

  اس   آلخ ين، وذيوله هر ، 436   أمح  بن عيل

 ا  الكت  ،  : مصطفى عب  القر   عطروحتقي

 . هر 6467الطب   األوىل،  ،بريو ، ال لمي 

أيب بك  أمح  بن  للخطيب البغدادي  ،تاريخ بغداد -600

 الغ ب  ا  عوا ، بشر  .  حتقي :هر،  436   عيل

، هر6411 بريو ، الطب   األوىل،، اإلس مي

1001.  

 عيل بن احلسن بن هب  البن عساكر ،تاريخ دمشق -606

 ال م وي، غ ام  بن عم  حتقي :، هر، 576   اهلل

   .6665، هر 6465 الفك ،  ا 

تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة  -601

هبرء ال ين حمم  بن أمح   البن الضياء ،والقرب الرشيف

  ا  نرص، أيمن إب اهيم، ع ء حتقي :، هر 854  

، هر6414 ،الطب   الثرني ، بريو ، ال لمي  الكت 

1004.  

مجر  ال ين أيب الف ج عب   البن اجلوزي ،التبرصة -606

، ،  ا  الكت  ال لمي هر 567ال محن بن عيل   

  .6683، هر 6403 بريو ، الطب   األوىل،

 عيل بن حمم  ال ب ياحلسن اللخمي   يبأل ،التبرصة -604

 حتقي :  . أمح  نجي ، وزا ة األوقر ، ،هر 478  

 . 1066، هر 6461 ، الطب   األوىل،قط 

 طره  سفرايينيأل يب املظفر اإل ،الدين يف التبصري -605

 عرمل احلو ، كام : حتقي  هر،476   حمم  بن

  . 6686 هر،6406 األوىل، الطب    لبنرن، الكت ،

زك ير أيب  للنووي ، القرآن محلة آداب يف التبيان -603

 حمم : حتقي  ،هر373  حميي ال ين حييى بن رش  

 الثرلث ، الطب   بريو ، ح  ،  ابن  ا  احلجر ،

  . 6664 هر،6464

حمم   البن قيم اجلوزية التبيان يف أقسام القرآن، -607

هر، حتقي : حمم  الفقي،  ا  756بن أيب بك    

 امل  ف ، بريو .

 عيل بن عثامن الزيلعي الدين لفخر ،احلقائق تبيني -608

 القره ة، بوالق، األمريي ،  الكربى املطب   هر،746 

  .هر6666 األوىل، الطب  
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تقي ال ين أمح   للمقريزي، املفيد جتريد التوحيد -606

مكتب  حتقي : يرسني احلوشبي، ، هر 845بن عيل   

هر، 6418، اليمن، الطب   األوىل، اإلمر  الوا عي

1007.  

 عيل ال ين ع ء للمرداوي ،التحرير رشح التحبري -660

 اجلربين ال محن عب .  : حتقي  هر،885   سليامن بن

 األوىل، الطب   ال يرض، ال ش ، مكتب  ،خ ينوآ

  . 1000 هر،6416

نررص ال ين أيب عب   لأللباين، حتريم آالت الطرب -666

 ، مؤسس  6666ال محن حمم  بن احلرج نوح   

،  ا  الص ي ، اجلبيل، الطب   الثرلث ، بريوتال يرن، 

  .1005هر، 6413

 أيب بك  لآلجري، واملالهي حتريم النرد والشطرنج  -661

هر، حتقي : حمم  س ي  630بن احلسني   حمم 

عم ،  ئرس  إ ا ا  البحوث ال لمي  واإلفترء، 

  .6681هر، 6401الس و ي ، الطب   األوىل، 

أيب  للمزي، حتفة األرشاف بمعرفة األطراف -666

، حتقي : هر741  يوسف بن عب  ال محناحلجرج 

عب  الصم  رش  ال ين، املكت  اإلس مي، ال ا  

  .6686هر، 6406الطب   الثرني ، القيم ، 

 السمرقندي الدين عالء بكر أل يب ،الفقهاء حتفة -664

 ال لمي ،  الكت   ا  هر،540 نحو   أمح  بن م حم

  . 6664 هر،6464 الثرني ، الطب   بريو ،

ختريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عاجلها  -665

هر، 6410حمم  نررص ال ين    لأللباين، اإلسالم

هر، 6405، بريو ، الطب   األوىل، املكت  اإلس مي

6684.  

ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري  -663

مجر  ال ين أيب حمم   للزيلعي، الكشاف للزخمرشي

هر، حتقي : عب  اهلل بن 731عب  اهلل بن يوسف   

عب  ال محن الس  ،  ا  ابن خ يم ، ال يرض، الطب   

 هر.6464األوىل، 

شمس  للذهبي، فاظ= طبقات احل تذكرة احلفاظ -667

 748ال ين أيب عب  اهلل حمم  بن أمح  ابن قريامز   

 الطب   األوىل، ،، بريو ،  ا  الكت  ال لمي هر

  .6668، هر6466

شمس ال ين أيب عب  اهلل  للذهبي، تذكرة احلفاظ -668

حتقي : عب   ،هر 748حمم  بن أمح  ابن قريامز   

الطب    ال محن امل لمي،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ،

  6668 ،هر6466األوىل، 

ابن  املقديسحمد بن طاهر مل، تذكرة احلفاظ -666

، حتقي : مح ي السلفي،  ا  هر507   القيرساين

هر، 6465الصمي ي، ال يرض، الطب   األوىل، 

6664.  

حمم  بن احلسن  البن محدون، التذكرة احلمدونية -610

هر، حتقي : إحسرن عبر   531البهرء ال رميل   

،  ا  صر  ، بريو ، الطب   األوىل، وبك  عبر 

6663.  

ملحم  بن عب  ال محن بن عب  ، التذكرة السعدية -616

حتقي : عب  اهلل ، هر 8املجي  ال بي ي )جمهو (    ق 

  .6671هر، 6666، بغ ا ، مكتب  األهلي اجلبو ي، 

حمم  طره  بن عيل  للفتني، تذكرة املوضوعات -611

، رع  املنريي إ ا ة الطب، هر683  الص يقي اهلن ي 

 .هر6646الطب   األوىل، 

أيب  للرتمذي، = العلل الكبري العلل الكبريترتيب  -616

طرل   ت تي  أيب هر،176 عيسى حمم  بن عيسى  
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عرمل وآخ ين،  صبحي السرم ائي حتقي : القريض،

 هر.6406، الكت ، بريو 

البن ، الرتغيب يف فضائل األعامل وثواب ذلك -614

هر، حتقي : 685    أيب حفص عم  بن أمح شاهني

حمم  حسن إسامعيل،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، 

  .1004هر، 6414الطب   األوىل، 

أيب القرسم  لقوام السنة، الرتغيب والرتهيب -615

هر، اعتنى به 565 إسامعيل بن حمم  األصبهرين  

الطب   ، أيمن صرلح ش برن،  ا  احل يث، القره ة

  .6666هر، 6464، األوىل

أيب حمم  زكي  للمنذري، رتهيبالرتغيب وال -613

هر، حتقي : 353ال ين عب  ال ظيم بن عب  القوي   

إب اهيم شمس ال ين،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، 

 هر. 6467الطب   األوىل، 

أيب ال بر  حمم  بن ي ي     لمربدل، التعازي -617

 مرص. اجلمل،  ا  هنض  إب اهيم: حتقي ، هر185

عيل بن حمم    أيب احلسن  للمدائني ،التعازي -618

الطب   ،  ا  البشرئ صرلح،  هر، حتقي : إب اهيم114

 . 1006، هر6414 ،األوىل

أيب بك   للكالباذي ،التعرف ملذهب أهل التصوف -616

، ،  ا  الكت  ال لمي هر680حمم  بن أيب إسحرق   

 بريو .

هل التقديس بمراتب املوصوفني أتعريف  -660

 قالينالبن حجر العس، = طبقات املدلسني بالتدليس

، حتقي :  . هر 851   الفضل أمح  بن عيل أيب

عرصم الق يويت، مكتب  املنر ، عامن، الطب   األوىل، 

  .6686هر، 6406

أيب عب  اهلل حمم  بن  للمروزي ،الصالةتعظيم قدر  -666

، حتقي :  . عب  ال محن الف يوائي، هر164 نرص  

 .هر6403مكتب  ال ا ، امل ين  املنو ة، الطب   األوىل، 

، تعليقات الدارقطني عىل املجروحني البن حبان -661

عيل بن عم  بن أمح     أل يب احلسن الدارقطني

هر، حتقي : خليل ال  يب،  ا  الفر وق احل يث ، 685

 ا  الكترب اإلس مي، القره ة، الطب   األوىل، 

  .6664هر، 6464

البن حجر  ،تغليق التعليق عىل صحيح البخاري -666

هر ، 851   أمح  بن عيلالفضل  أيب العسقالين

املكت   ،حتقي : س ي  الق قي، الطب   األوىل

 .هر6405،  بريو  و ا  عام ، اإلس مي

أيب  للواحدي، التفسري البسيط = تفسري الواحدي -664

هر، حتقي : 438احلسن عيل بن أمح  بن حمم    

 سرل   كتو اه(، عام ة البحث ال لمي  65جمموع  )

   بطو  اإلس مي ، الحمم  بن س  بجرم   اإلمر 

 هر.6460األوىل، 

 تفسري القرآن العظيم مسندا عن رسول اهل  -665

حمم   أيب البن أ يب حاتم الرازي، والصحابة والتابعني

، حتقي : أس   هر617  عب  ال محن بن حمم  

الطي ، مكتب  ن ا  مصطفى البرز، مك  املك م ، 

  .6667هر، 6467الطب   األوىل 

سامعيل إالف اء  أيب بن كثريال، عظيمتفسري القرآن ال -663

سرمي س م ،  ا  طيب ، هر، حتقي : 774  عم  بن 

 . 6666هر، 6410ال يرض، الطب   الثرني ، 

 الرزاق بن مهام الصنعاين ب  ل ،تفسري القرآن -667

 مكتب هر، حتقي : مصطفى مسلم حمم ، 166 

  .6686هر، 6460الطب   األوىل، ، ال ش ، ال يرض

أيب املظف  منصو  بن  للسمعاين، نتفسري القرآ -668
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هر، حتقي : يررس بن إب اهيم وغنيم بن 486حمم    

عبر ،  ا  الوطن، ال يرض، الطب   األوىل، 

  .6667هر، 6468

 أيب البن حجر العسقالين، تقريب التهذيب -666

،  ا  ال شي ، سو ير، هر851  الفضل أمح  بن عيل

  .6683هر،  6403الطب   األوىل، 

البن نقطة  ،عرفة رواة السنن واملسانيدالتقييد مل -640

هر، حتقي : كام  316م  بن عب  الغني   حم احلنبيل

الطب   بريو ، يوسف احلو ،  ا  الكت  ال لمي ، 

   .6688هر، 6408 ،األوىل

مجر  ال ين أيب الف ج  البن اجلوزي، تلبيس إبليس -646

، ، بريو  ا  الفك ، هر 567عب  ال محن بن عيل   

  .1006هر،  6416وىل، الطب   األ

، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -641

 الفضل أمح  بن عيل أيبالبن حج  ال سق ين 

، مؤسس  ق طب ، حسن قط حتقي : هر ، 851 

 . 6665، هر6463الطب   األوىل، ، مرص

 يب أل، = التمثيل واملحارضة التمثل واملحارضة -646

، هر 416    عب  امللك بن حمم لثعالبيمنصور ا

  اس  وحتقي : زهي  س  و، أط وح   كتو اه، كلي  

  .1003 – 1005اآل اب واللغر ، جرم   اجل ائ ، 

بن ال، واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد -644

هر،  436أيب عم  يوسف بن عب  اهلل    عبد الرب

 ،وزا ة األوقر  ،مصطفى ال لوي وآخ حتقي : 

 .هر 6687، املغ ب

زيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة تن -645

عيل بن حمم  بن عيل  البن عراق الكناين، املوضوعة

عب  الوهرب عب  اللطيف وعب   :هر، حتقي 636  

اهلل حمم  الص ي  الغام ي،  ا  الكت  ال لمي ، 

 هر.6666بريو ، الطب   األوىل، 

 حمم  بن حمم  أل يب حامد الغزايل ، الفالسفة هتافت -643

 امل ر    ا   نير، سليامن: حتقي  هر،505   ويسالط

  .ال اب    الطب   املرصي ،

وتفصيل الثابت عن رسول اهل من  هتذيب اآلثار -647

أيب  للطربي ،(، ومسند ابن عباسمسند عمر) األخبار

 حممو  حتقي :،  هر660ج ف  حمم  بن ج ي    

 امل ين، القره ة. مطب   شرك ،

أيب عب  اهلل احلنبيل  البن حامد هتذيب األجوبة، -648

، حتقي : السي  صبحي 406احلسن بن حرم   

السرم ائي، عرمل الكت  ومكتب  النهض  ال  بي ، 

  .6688هر، 6408الطب   األوىل، 

زك ير حميي أيب  للنووي، هتذيب األسامء واللغات -646

رشك  ، حتقي : هر373  ال ين حييى بن رش  

،  ا  الكت   ال لامء بمسرع ة إ ا ة الطبرع  املنريي

 ال لمي ، بريو .

 أيب البن حجر العسقالين، هتذيب التهذيب -650

مطب    ائ ة امل ر   ، هر851  الفضل أمح  بن عيل

 .هر6613الطب   األوىل، ، النظرمي ، اهلن 

أيب  للمزي، هتذيب الكامل يف أسامء الرجال -656

 : ، حتقي هر741  يوسف بن عب  ال محناحلجرج 

الطب   ، بريو ، ل سرل مؤسس  ا، بشر  عوا  . 

  .6680هر،  6400األوىل، 

أيب منصو  حمم  بن أمح   لألزهري ،هتذيب اللغة -651

 إحيرء  ا  م ع ، عوض حمم  حتقي :، هر670  

  .1006 بريو ، الطب   األوىل،، ال  يب الرتاث

البن حجر ، توايل التأسيس ملعايل حممد بن إدريس -656
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هر ، 851  الفضل أمح  بن عيل أيب العسقالين

حتقي : عب  اهلل القريض،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، 

  .6683، هر6403الطب   األوىل، 

توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم  -654

 حمم  بن عب  اهلل البن نارص الدين ،وألقاهبم وكناهم

 ال  قسويس، مؤسس  حمم  حتقي :ال مشقي، 

  .6666 بريو ، الطب   األوىل،، ال سرل 

 ن امللقنالب، توضيح لرشح اجلامع الصحيحال -655

هر، 804رساج ال ين أيب حفص عم  بن عيل   

حتقي :  ا  الف ح للبحث ال لمي وحتقي  الرتاث، 

هر، 6416نرش  ا  النوا  ،  مش ، الطب   األوىل، 

1008.  

أيب حرتم حمم  بن حبرن بن  البن حبان، الثقات -653

،  ثامني  ائ ة امل ر   الهر، 654أمح  البستي   

  .6676هر، 6666الطب   األوىل، ، حي   آبر 

مايل ابن  أمايل ابن مردويه = أثالثة جمالس من  -657

بك  أمح  بن موسى بن م  ويه    ، أيبمردويه

حمم  ضيرء ال محن األعظمي،  ا   .هر، حتقي :  460

علو  احل يث، اإلمر ا  ال  بي ، الطب   األوىل، 

  .6660هر، 6460

تفسري عن تأويل آي القرآن = جامع البيان  -658

أيب ج ف  حمم  بن ج ي     للطربي، الطربي

عب  السن   .الرتكي و   اهلل عب  . : هر، حتقي 660

  .1006، هر 6411 هج ، الطب   األوىل، يامم ،  ا 

 للعالئي، جامع التحصيل يف أحكام املراسيل -656

ص ح ال ين أيب س ي  خليل بن كيكل ي   

السلفي، عرمل الكت ، بريو ،  هر، حتقي : مح ي736

  .6683هر، 6407الطب   الثرني ، 

أيب  للرتمذي، اجلامع الصحيح = سنن الرتمذي -630

أمح  شرك   حتقي :، هر176 عيسى حمم  بن عيسى  

، وإب اهيم عطوة عوض حمم  فؤا  عب  البرقيو

الطب   ، مرص، مكتب  ومطب   مصطفى البريب احللبي

   6675 -هر  6665الثرني ، 

يف رشح مخسني حديثا من  جامع العلوم واحلكم -636

زين ال ين عب  احلنبيل  البن رجب ،جوامع الكلم

األ نؤوط  ش ي  حتقي :، هر765ال محن بن أمح    

بريو ، الطب   ، ال سرل  مؤسس  برجس، وإب اهيم

  .1006، هر6411 السرب  ،

  أمح  بن عب  احلليم  البن تيمية، جامع املسائل -631

تخ جهر وحققهر: حمم  ع ي  شمس، هر ، اس 718

 هر.6411 ا  عرمل الفوائ ، الطب   األوىل، 

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول  -636

صحيح =  اهل صىل اهل عليه وسلم وسننه وأيامه

 النجرة طوق  ا  النررص، زهري حمم  ، حتقي :البخاري

 عب  فؤا  حمم  ت قيم بإضرف  السلطرني  عن مصو ة)

 هر.6411 ، الطب   األوىل،(رقيالب

أيب عم   بن عبد الربال، جامع بيان العلم و فضله -634

، حتقي : أيب األشبر  هر 436يوسف بن عب  اهلل   

ال هريي،  ا  ابن اجلوزي، الطب   األوىل، سن  

 هر.6464

، اجلامع تفسري القرآن = تفسري القرآن من اجلامع -635

هر، 667عب  اهلل بن وه  بن مسلم  البن وهب 

حتقي : ميكلوش مو اين،  ا  الغ ب اإلس مي، 

  .1006الطب   األوىل، 

عب  اهلل بن وه   البن وهب ،اجلامع يف احلديث -633

اخلري،  مصطفى أيب. ، حتقي :  هر667بن مسلم  
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هر، 6463، الطب   األوىلالس و ي ،  ا  ابن اجلوزي، 

6665.  

 للق طبي ،= تفسري القرطبي القرآن ألحكام اجلامع -637

، هر376   أمح  بن حمم أيب عب  اهلل شمس ال ين 

 ا  الكت  ، حتقي : أمح  الرب وين وإب اهيم أطفيش

  .6634، هر6684الطب   الثرني ، ، املرصي 

للخطيب ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع -638

، حتقي :  . هر 436   أيب بك  أمح  بن عيل البغدادي

هر، 6406رض، حممو  الطحرن، مكتب  امل ر  ، ال ي

6686.  

هر = مصنف عب  656  ملعمر بن راشد ، اجلامع -636

 ال زاق )ملح  به(.

حمم   أيب البن أ يب حاتم الرازي، اجلرح والتعديل -670

جملس  ائ ة امل ر   ، هر617 عب  ال محن بن حمم  

 ، ا  إحيرء الرتاث ال  يب، حي   آبر ، ال ثامني 

 . 6651 ،هر6176الطب   األوىل، ، بريو 

عب   ، ملؤمل بن إهرب أيبء املؤمل بن إهابجز -676

هر،  واي  أمح  بن عب  اهلل بن 154ال محن الكويف   

هر، حتقي : عام  بن ف ة،  ا  664نرص بن ه     

 هر.6466البخر ي، ب ي ة، الطب   األوىل، 

جزء فيه أحاديث أ يب حممد عبد اهل بن حممد بن  -671

رين   ، امل  و  بأيب الشيخ األصبهجعفر بن حيان

بك  أمح  بن موسى بن م  ويه    هر، انتقرء أيب663

هر، حتقي : ب   بن عب  اهلل، مكتب  ال ش  460

 هر.6464ال يرض، 

جزء فيه من حديث أ يب احلسني عبد الوهاب بن  -676

هر، 663   للكال يب، احلسن الكال يب عن شيوخه

حتقي : مشهو  بن حسن آ  سلامن، ال ا  األث ي ، 

  .1003هر، 6417الطب   األوىل، 

أيب  لويسلآل ،جالء العينني يف حماكمة األمحدين -674

هر، مطب   امل ين، 6667الربكر  ن امن بن حممو    

  .6686هر، 6406

، = أنساب األرشاف مجل من أنساب األرشاف -675

هر، حتقي : سهيل 176   أمح  بن حييى للبالذري

زكر  و يرض ال  كيل،  ا  الفك ، بريو ، الطب   

  .6663هر، 6467األوىل، 

حمم  بن  أل يب زيد القريش ،مجهرة أشعار العرب -673

البجروي،  حمم  حتقي : عيل ،هر 670أيب اخلطرب   

 مرص.  ا  هنض 

البن   ي  أيب بك  حمم  بن احلسن  ،مجهرة اللغة -677

  ا  ب لبكي،  م ي حتقي : هر، 616األز ي   

  .6687 للم يني، بريو ، الطب   األوىل، ال لم

أيب عب  ال محن عب  اهلل بن  بن املباركال، اجلهاد -678

هر، حتقي :  . ن يه محر ، ال ا  686املبر ك   

  .6671التونسي ، تونس، 

 البن تيمية ،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح -676

 بن عيل: حتقي ، ، هر 718  أمح  بن عب  احلليم 

الس و ي ، الطب    ال رصم ،  ا ، حسن وآخ ين

  .6666، هر6466 الثرني ،

 ،يف تفسري القرآن = تفسري الثعالبي اجلواهر احلسان -680

هر،  875عب  ال محن بن حمم     لثعالبي يب زيد األ

 إحيرء  ا  املوجو ، عب  وعر   م وض حمم  حتقي :

 هر. 6468، بريو ، الطب   األوىل، ال  يب الرتاث

 البن قيم اجلوزية،  إىل بالد األفراح حادي األرواح -686

 ، القره ة.امل ينمطب   ،  هر756ك    حمم  بن أيب ب

بن حمم   أيب احلسن عيل للاموردي احلاوي الكبري، -681
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الكت   ا  حتقي : عيل م وض وآخ ، هر، 450  

  .6666، هر6466، بريو ، الطب   األوىل، ال لمي 

 ،احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة -686

هرين أيب القرسم إسامعيل بن حمم  األصب لقوام السنة

 ا  ، حمم  بن  بي  امل خيل، حتقي :  هر565  

 . 6666، هر6466الطب   الثرني ، ، ال يرض، ال اي 

حديث عيل بن حجر السعدي عن إسامعيل بن  -684

، إلسامعيل = أحاديث إسامعيل بن جعفر جعفر املدين

هر، حتقي : عم  بن 680بن أيب كثري     بن ج ف

 يرض، الطب    فو ، مكتب  ال ش ، رشك  ال يرض، ال

  .6668هر، 6468األوىل، 

= األمر باالتباع والنهي عن  السنة والبدعة حقيقة  -685

عب  ال محن بن أيب  الل الدين السيوطيجل، االبتداع

هر، حتقي : ذي  بن مرصي القحطرين،  666بك    

 هر.6406مطرب  ال شي ، 

أل يب نعيم ، حلية األولياء وطبقات األصفياء -683

هر، مطب   460عب  اهلل   أمح  بن  األصبهاين

  .6674هر، 6664الس ر ة، القره ة، 

عيل بن أيب  البرصي يب احلسن أل ،احلامسة البرصية -687

حتقي : عر   سليامن مجر ، مكتب  ، هر 356الف ج   

هر، 6410، القره ة، الطب   األوىل، اخلرنجي

6666.  

أيب بك  حمم  بن  للطرطويش ،احلوادث والبدع -688

 : عيل بن حسن احللبي،  ا  ابن ، حتقي560الولي   

  .6668هر، 6466اجلوزي، الطب   الثرلث ، 

أيب البقرء حمم  بن  للدمريي ،حياة احليوان الكربى -686

هر،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، 808موسى   

 هر.6414الطب   الثرني ، 

قسم شعراء  -وجريدة العرص  خريدة القرص -660

م  بن حمم  أيب عب  اهلل حم للعامد األصفهاين، الشام

هر، حتقي :  . شك ي الفيصل، 567صفي ال ين   

  .6634: 6655املجم  ال لمي ال  يب ب مش ، 

 احلموي ةالبن حج ،خزانة األدب وغاية األرب -666

 عصر  حتقي :، هر 867تقي ال ين أيب بك  بن عيل   

 اهل   و ا  البحر ، بريو ، ومكتب   ا  ش يتو،

1004.  

الفتح عثامن بن جني    أيب البن جني ،اخلصائص -661

 املرصي  حتقي : حمم  عيل النجر ، اهليئ ، هر 661

  .6651هر، 6676للكترب،  ال رم 

، يف أعيان القرن احلادي عرشخالصة األثر  -666

 ا  ، هر6666حمم  أمني بن فضل اهلل    للمحبي

 صر  ، بريو .

خالصة األحكام يف مهامت السنن وقواعد  -664

حميي ال ين حييى بن رش  زك ير أيب  للنووي، اإلسالم

، حتقي : حسني إسامعيل اجلمل، مؤسس  هر373  

  .6667هر، 6468ال سرل ، بريو ، الطب   األوىل، 

خالصة البدر املنري يف ختريج أحاديث الفتح  -665

رساج ال ين أيب حفص عم  بن  ن امللقنالب، الكبري

، حتقي : مح ي السلفي،  ا  ال ش ، هر804عيل   

 .هر6460 الطب   األوىل،

يف اللسن  ضمن الكنز اللغوي)خلق اإلنسان  -663

أيب س ي  عب  امللك بن ق ي     لألصمعي ،العر يب(

املطب   حتقي :  . أوغست هفن ،  هر، 163

  .6606، بريو ، الكرثوليكي  لآلبرء اليسوعيني

الداء والدواء = اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء  -667

أيب بك     حمم  بن البن قيم اجلوزية، الشايف
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جمم  الفقه هر، حتقي : حمم  أمجل إص حي، 756

الطب   األوىل، ، ج ة،  ا  عرمل الفوائ واإلس مي 

 هر. 6416

الل الدين جل، الدر املنثور يف التفسري باملأثور -668

حتقي : ، هر 666عب  ال محن بن أيب بك     السيوطي

 . عب  اهلل الرتكي،  ا  هج ، الطب   األوىل، 

 . 1006هر، 6414

أمح  بن  البن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل -666

  شر  حمم  ال كتو : حتقي ، ، هر 718  عب  احلليم 

 اإلس مي ، س و  بن حمم  اإلمر  جرم   سرمل،

  .6666، هر 6466 الس و ي ، الطب   الثرني ،

أيب عب  ال محن حمم  بن فضيل بن  للضبي، الدعاء -100

ال  ي  الب يمي، هر، حتقي :  . عب  665غ وان  

هر، 6466، ال يرض، الطب   األوىل،  مكتب  ال ش

6666.  

   أمح  بن سليامن القرسم أيب للطرباين ،الدعاء -106

 ا   ،مصطفى عب  القر   عطر، حتقي :  هر630

 .6466الطب   األوىل، ، بريو ، الكت  ال لمي 

، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة -101

هر ، حتقي :  458   بن احلسني أيب بك  أمح  للبيهقي

عب  امل طي قل جي،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، 

 .هر6405الطب   األوىل، 

أيب حمم   للرسقسطي ،الدالئل يف غريب احلديث -106

 مكتب  القنرص، حمم .  : قرسم بن ثربت، حتقي 

، هر 6411 ال يرض، الطب   األوىل، ال بيكرن،

1006.  

  حسن بسج،  ا  ، رشح: أمحديوان ابن الرومي -104

هر، 6416الكت  ال لمي ، لبنرن، الطب   الثرلث ، 

1001.  

، حتقي :  . أنيس املق يس، ديوان ابن الساعايت -105

  .6668اجلرم   األمرييكي ، بريو ،  

 ، القره ة.، مكتب  زه انديوان ابن الفارض -103

رشحه: عب  اهلل برشر فك ي، ، ديوان ابن النبيه -107

 .هر.6666، الكتبي

،  ا  إحيرء الرتاث ال  يب، ن نباتة املرصيديوان اب -108

 بريو .

 آ  حسن حمم : ، حتقي  يوان أيب األسو  ال ؤيل -106

  الثرني ، الطب   بريو ، اهل  ، ومكتب   ا  يرسني،

  . 6668 هر،6468  

، رشح: حممو  أفن ي واصف، ديوان أ يب نواس -160

  .6868، الطب   األوىل، املطب   ال مومي  بمرص

  .6650، حتقي : حمم  حسني، ديوان األعشى -166

حبي  بن أو  الطرئي    أل يب متام ،ديوان احلامسة -161

جرم   اإلمر  حمم  هر، حتقي : عب  اهلل عسي ن، 166

  .6686هر، 6406، الطب   األوىل، بن س و 

، حتقي :  . كرمل مصطفى الشيبي، ديوان الشبيل -166

هر، 6683املجم  ال لمي ال  اقي، الطب   األوىل، 

6637.  

صححه: أمح  عبر  ، ديوان الرشيف الريض -164

 .ببريو  ،املطب   األ بي األزه ي، 

، مج  ورشح وحتقي :  .حمم  نبيل ديوان الكميت -165

  .1000، بريو ، الطب   األوىل،  ا  صر  ط يفي، 

هر، 6406، لبنرن، ،  ا  بريو  ديوان املتنبي -163

6686.  

احلسن بن  ل سك ييب ه   األ ،ديوان املعاين -167
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حتقي : أمح  سليم ، هر 665هلل بن سهل   نحو عب  ا

، الطب   األوىل،  ا  الغ ب اإلس ميغرنم، 

  .1006هر، 6414

،  ا  صر  ، بريو ، لبنرن، ديوان هباء الدين زهري -168

  .6634هر، 6686

، اعتنى به: عب  ال محن املصطروي، ديوان تأبط رشا -166

هر، 6414، بريو ، الطب   األوىل،  ا  امل  ف 

1006.  

 ، بريو . ا  صر  ، ديوان مجيل -110

، حتقي : عب  ديوان سحيم عبد بني احَلسحاس -116

هر، 6636، مطب    ا  الكت  املرصي ال  ي  امليمني، 

6650.  

 ، بريو .،  ا  صر  ديوان صفي الدين احليل -111

، حتقي :  . حييى ديوان عمرو بن شأس األسدي -116

اجلبو ي،  ا  القلم، الكويت، الطب   الثرني ، 

  .6686ر، ه6406

  .6866، بريو ، مطب   اآل اب، ديوان عنرتة -114

، حتقي :  .نررص ال ين يمديوان قيس بن اخلط -115

  .6637، بريو ،  ا  صر  األس ، 

، مج  وحتقي : عب  الستر  ديوان قيس بن امللوح -113

 .مكتب  مرصأمح  ف اج، 

، حتقي :  . النبوي ش  ن، مكتب  ديوان كشاجم -117

  .6667، هر6467، القره ة، اخلرنجي

 سرمي: وحتقي  ،   اس ديوان كعب بن مالك -118

 األوىل، الطب   بغ ا ، النهض ، مكتب  ال رين، مكي

  . 6633 هر،6683  

ذخرية احلفاظ املخرج عىل احلروف واأللفاظ =  -116

حمد بن مل، الذخرية يف األحاديث الضعيفة واملوضوعة

، حتقي : عب  هر507   ابن القيرساين املقديسطاهر 

الف يوائي،  ا  السلف، ال يرض، الطب    ال محن

  .6663هر، 6463األوىل، 

 إ  يس بن أمح  ال ين شهرب للقرايف ،الذخرية -160

 الغ ب  ا  ،وآخ ين حجي حمم : حتقي  هر،384 

  . 6664 األوىل، الطب   بريو ، اإلس مي،

إسامعيل عب  اهلل بن أيب  للهروي ،ذم الكالم وأهله -166

، مكتب    ال محن الشبلعب حتقي :هر، 486حمم    

 الطب   األوىل، امل ين  املنو ة، ال لو  واحلكم

  .6668هر، 6468

أيب بك  عب  اهلل بن  البن أ يب الدنيا، ذم املالهي -161

حمم ، حتقي : عم و عب  املن م، مكتب  ابن تيمي ، 

 هر.6463القره ة، الطب   األوىل، 

عيل بن احلسن بن هب   البن عساكر ،ذم املالهي -166

هر ، حتقي : ال  يب ال ائ  الف يرطي،  ا   576   اهلل

هر، 6413البشرئ  اإلس مي ، الطب   الثرني ، 

1005.  

مجر  ال ين أيب الف ج عب   البن اجلوزي ،ذم اهلوى -164

حتقي : مصطفى عب  ،  هر 567ال محن بن عيل   

األوىل، الطب   ، القره ة ،ا  الكت  احل يث الواح ،  

 . 6631، هر 6681

 ...، ما عليه مدعو التصوف من الغناء والرقص ذم -165

البن ق ام  املق يس موف  ال ين عب  اهلل بن أمح    

  .6686هر، 6406هر، الطب   الثرني ، 310

)مطبوع ضمن تر يخ بغ ا   تاريخ بغداد ذيل -163

حم  ال ين حمم  بن أيب الفضل  البن النجار وذيوله(،

 ا  حتقي : مصطفى عب  القر   عطر،  هر،346  
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  هر.6467األوىل،  الكت  ال لمي ، بريو ، الطب   

زين احلنبيل  البن رجب، ذيل طبقات احلنابلة -167

هر، حتقي :  .عب  765ال ين عب  ال محن بن أمح    

ال محن بن سليامن ال ثيمني، مكتب  ال بيكرن، 

  .1005هر، 6415ال يرض، الطب   األوىل، 

جر   للزخمرشي، ربيع األبرار ونصوص األخيار -168

هر، مؤسس  األعلمي،  568اهلل حممو  بن عم و   

 هر.6461بريو ، الطب   األوىل، 

عثامن بن  أل يب سعيد الدارمي، الرد عىل اجلهمية -166

هر، حتقي : ب   بن عب  اهلل،  ا  ابن 180س ي    

  .6665هر، 6463األثري، الكويت، الطب   الثرني ، 

عب  احلليم أمح  بن  البن تيمية ،الرد عىل املنطقيني -140

 ، بريو .، ،  ا  امل  ف هر 718  

، للقريض أيب الطي  الرد عىل من حيب السامع -146

طره  بن عب  اهلل بن طره  الطربي الشرف ي  

هر، حتقي : جم ي فتحي السي ،  ا  الصحرب  450 

  .6660هر، 6460للرتاث بطنطر، الطب   األوىل 

ن قيم الب،  = زاد املهاجر إىل ربه الرسالة التبوكية -141

حتقي :  . حمم  ،  هر756حمم  بن أيب بك     اجلوزية

 مجيل غرزي، مكتب  امل ين، ج ة.

عب  الك يم بن هوازن للقشريي ، الرسالة القشريية -146

حممو   .عب  احلليم حممو ،   .، حتقي :  هر 435  

  ا  امل ر  ، القره ة.، بن الرشيف

 ملذهب أهل السنة يف االعتقاداتالرسالة الوافية  -144

، أليب عم و ال اين عثامن بن س ي  وأصول الديانات

،  ا  اإلمر  أمح ،  غش ال جميهر، حتقي : 444  

 .  1000، هر6416، الطب   األوىل، الكويت

أيب عب  اهلل حمم  بن إ  يس    للشافعي، الرسالة -145

هر، حتقي : أمح  شرك ، مكتب  احللبي، مرص، 104

  .6640هر، 6658الطب   األوىل، 

تقي ال ين أمح  بن  للمقريزي ،ل املقريزيرسائ -143

، القره ة، الطب    ا  احل يث هر، 845عيل   

 هر.6466 األوىل،

  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -147

، لآللويس شهرب ال ين حممو  بن لويس= تفسري اآل

هر، حتقي : عيل 6170عب  اهلل احلسيني   

ال لمي ، بريو ، الطب    عب البر ي عطي ،  ا  الكت 

 هر.6465األوىل، 

حمم  بن أيب بك     البن قيم اجلوزي  ،الروح -148

  ا  الكت  ال لمي ، بريو .،  هر756

، الروض األنف يف رشح السرية النبوية البن هشام -146

  القرسم عب  ال محن بن عب  اهلل  أيب للسهييل

 ا  إحيرء ،  : عم  عب  الس   الس مي، حتقيهر586

 ،هر6416الطب   األوىل، ، اث ال  يب، بريو الرت

1000 . 

، يف الذب عن سنة أ يب القاسم الروض الباسم  -150

هر، 840أيب عب  اهلل حمم  بن إب اهيم    البن الوزي 

 هر.6466، ،  ا  عرمل الفوائ ال م ان  . عيل: حتقي 

املعجم الروض الداين إىل املعجم الصغري=  -156

   أمح  بن سليامن مالقرس أيب للطرباين، الصغـري

حتقي : حمم  شكو  أم ي ، نشر  املكت  ،  هر630

 . 6685، هر6405اإلس مي، بير و  

أيب  للنووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني -151

، حتقي : هر373  زك ير حميي ال ين حييى بن رش  

زهري الشرويش، املكت  اإلس مي، بريو ، الطب   

  .6666هر، 6461الثرلث ، 
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أيب  البن حبان ،ونزهة الفضالء عقالءروضة ال -156

، هر654حرتم حمم  بن حبرن بن أمح  البستي   

 الكت   ا  احلمي ، عب  ال ين يحمي حمم  حتقي :

 بريو .، ال لمي 

 البن قيم اجلوزية ،ونزهة املشتاقني روضة املحبني -154

 ا  الكت  ال لمي ، ،  هر756حمم  بن أيب بك    

  .6686هر،  6406بريو ، 

مجر   البن اجلوزي، التفسرياملسري يف علم  زاد -155

هر،  567ال ين أيب الف ج عب  ال محن بن عيل   

حتقي : عب  ال زاق امله ي،  ا  الكترب ال  يب، 

 هر.6411بريو ، الطب   األوىل، 

حمم  بن أيب بك     البن قيم اجلوزية ،زاد املعاد -153

 املنر  مكتب  بريو ، ،ال سرل  مؤسس ،  هر756

مي ، الكويت، الطب   السرب   وال رشون، اإلس 

  .6664 ،هر6465

   أيب بك  أمح  بن احلسني للبيهقي ،الزهد الكبري -157

عرم  أمح  حي  ، مؤسس  الكت   حتقي :هر ،  458

 . 6687هر، 6408 الثرلث الطب   ، الثقرفي ، بريو 

امل وزي ويليه زير ا  )نسخ   الزهد والرقائق -158

عب  ال محن عب   أيب ن املباركالبنسخ  ن يم بن محر (، 

هر، حتقي : حبي  686اهلل بن املبر ك بن واضح   

ال محن األعظمي،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، 

 . 1004هر، 6415الطب   الثرني ، 

سليامن بن األش ث  أل يب داود السجستاين ،الزهد -156

، يررس بن اب اهيم، غنيم بن عبر هر، حتقي : 175 

هر، 6464الطب   األوىل، ة، القره  ا  املشكرة، 

6666 . 

 أمحد بن حممد بن حنبلأل يب عبد اهل ، الزهد -130

، بريو ، الطب    ا  الكت  ال لمي هر، 146 

 . 6666هر، 6410األوىل، 

هر، حتقي : عب  146   هلناد بن الرسي، الزهد -136

ال محن الف يوائي،  ا  اخللفرء للكترب اإلس مي، 

 .هر6403الكويت، الطب   األوىل 

، حتقي : عب  هر667   لوكيع بن اجلراح، الزهد -131

ال محن الف يوائي، مكتب  ال ا ، امل ين  املنو ة، الطب   

  .6684هر، 6404األوىل، 

 للحرصي القريواين ،األلباب وثمر زهر اآلداب -136

حتقي : حمم  ، هر 456يب إسحرق إب اهيم بن عيل   أ

ب   ، بريو ، الط ا  اجليلحميي ال ين عب  احلمي ، 

 ال اب  .

أيب بك  حمم  بن  او   البن داود الظاهري ،الزهرة -134

، السرم ائي :  . إب اهيمحتقي هر، 167األصبهرين   

هر،  6403، األ  ن، الطب   الثرني ، مكتب  املنر 

6685.  

 البن حجر اهليتمي، الزواجر عن اقرتاف الكبائر -135

هر، 674شهرب ال ين أيب ال بر  أمح  بن حمم    

  .6687هر، 6407فك ، الطب   األوىل،  ا  ال

وأثره يف اختياراته سد الذرائع عند ابن القيم  -133

 ال ا  األث ي ، ال ن ي، بن ملوح س و ، لالفقهية

  .1007هر، 6418عامن، الطب   األوىل، 

، إلب اهيم سد الذرائع عند شيخ اإلسالم ابن تيمية -137

بن مهنر،  ا  الفضيل ، ال يرض، الطب   األوىل، 

  .1004هر، 6414

أمح  بن عب  اهلل بن  أل يب العالء املعري، سقط الزند -138

هر، 6673هر،  ا  صر  ، بريو ،  446  سليامن 

6657.  
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 هاوأثر واملوضوعة سلسلة األحاديث الضعيفة -136

نررص ال ين أيب عب  ال محن  لأللباين، السيئ يف األمة

  ، مكتب  امل ر  ، 6666حمم  بن احلرج نوح   

  .6666هر، 6461ب   األوىل، ال يرض، الط

   ابن القيرساين املقديسحمد بن طاهر مل ،السامع -170

املجلس األعىل ، الوفر امل اغي أيب ، حتقي :هر507

 .القره ة، للشئون اإلس مي 

أمح  بن عم و الشيبرين    البن أ يب عاصم، السنة -176

هر، حتقي : نررص ال ين األلبرين، املكت  187

هر، 6400،   األوىلاإلس مي، بريو ، الطب 

6684.  

أمح  بن حمم  بن هر ون  اخلالل أل يب بكر ،السـنة -171

عطي  ال ه اين،  ا  ال اي ،   .هر، حتقي : 666  

  .6686، هر6460 األوىل،الطب   ، ال يرض

هر، 160  لعبد اهل بن أمحد بن حنبل، السنة -176

حتقي :  . حمم  بن س ي  القحطرين،  ا  ابن القيم، 

  .6683هر، 6403   األوىل، ال مر ، الطب

أيب عب  اهلل حمم  بن نرص  للمروزي، السنة -174

سرمل السلفي، مؤسس  الكت   هر، حتقي :164 

 .هر6408 ،الطب   األوىل .الثقرفي ، بريو 

أيب عب  اهلل حمم  بن  البن ماجه، سنن ابن ماجه -175

حمم  فؤا  عب   هر، حتقي : 176ي ي  الق ويني   

 .كت  ال  بي  ا  إحيرء ال، البرقي

سليامن بن  أل يب داود السجستاين، سنن أ يب داود -173

حمم  حميي ال ين عب   هر ، حتقي :175 األش ث 

 .املكتب  ال رصي ، بريو ، احلمي 

عيل بن  أل يب احلسن الدارقطني، سنن الدارقطني -177

هر، حتقي : ش ي  األ نؤوط 685عم  بن أمح    

وىل، وآخ ين، مؤسس  ال سرل ، بريو ، الطب   األ

  .1004هر، 6414

أيب بك   للبيهقي ،ري = السنن الصغرىالسنن الصغ -178

عب  امل طي هر ، حتقي :  458   أمح  بن احلسني

قل جي، جرم   ال  اسر  اإلس مي ، ك اتيش، 

  .6686، هر6460 الطب   األوىل

أيب بك   للبيهقي ، بريالك= السنن  الكربىالسنن  -176

حمم  عب  القر     :حتقيهر ،  458   أمح  بن احلسني

الطب   الثرلث ، ،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، عطر

 . 1006، هر6414

 بن أمح أيب عب  ال محن  للنسائي، الكربى السنن -180

، حسن عب  املن م شلبي حتقي : هر، 606   ش ي 

، هر6416الطب   األوىل، ،  بريو ، مؤسس  ال سرل 

1006 . 

بن  س ي أليب عثامن  ،سنن سعيد بن منصور -186

هر ، حتقي :  . س   بن 117 منصو  بن ش ب   

الطب   عب  اهلل آ  محي ،  ا  الصمي ي، ال يرض، 

    .6666، هر6464األوىل، 

س ي  بن أليب عثامن  ،سنن سعيد بن منصور -181

هر ، حتقي :  . س   بن 117 منصو  بن ش ب   

،  . خرل  اجل ييس،  ا  األلوك عب  اهلل آ  محي ، 

     .1061، هر6466األوىل،   الطب ال يرض، 

س ي  بن ، أليب عثامن سنن سعيد بن منصور -186

: حبي  ال محن هر، حتقي 117 منصو  بن ش ب   

 6406األعظمي، ال ا  السلفي ، اهلن ، الطب   األوىل 

  .  6681هر، 

 واي  الك جي ) سؤاالت الربقاين للدارقطني -184

   عيل بن عم  بن أمح  أل يب احلسن الدارقطني(، عنه
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كت  خرنه  هر، حتقي :  . عب  ال حيم القشق ي،685

 .هر6404الطب   األوىل، ، الهو ، مجييل

شمس ال ين أيب عب   للذهبي ،سري أعالم النبالء -185

: حتقي  ،هر 748اهلل حمم  بن أمح  ابن قريامز   

ال سرل ،  مؤسس  األ نؤوط، ش ي  بإرشا  جمموع 

  .6685، هر 6405، الثرلث  بريو ، الطب  

أيب القرسم  لقوام السنة، سري السلف الصاحلني -183

حتقي :  . هر، 565 إسامعيل بن حمم  األصبهرين  

 ك   بن حلمي،  ا  ال اي ، ال يرض.

عب  امللك بن هشر   البن هشام، السرية النبوية -187

هر، حتقي : مصطفى السقر وآخ ين، مطب   166 

  .6655هر، 6675احللبي، القره ة، الطب   الثرني ، 

ملعني  ،عن زوار املزار شد اإلزار يف حط األوزار -188

أيب القرسم اجلني  بن حممو    ب    الدين الشريازي

 هر، حتقي : حمم  الق ويني وعبر  إقبر ، 740

  .6646هر،  6638، مطب   املجلس، طه ان

رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة من  -186

، دهمالكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني من بع

هر، 468أيب القرسم هب  اهلل بن احلسن    لاللكائي

حتقي :  . أمح  بن س   بن مح ان الغرم ي،  ا  طيب ، 

  .6665هر، 6463ال يرض، الطب   ال اب  ، 

أيب حمم  احلسني بن مس و   غويللب، رشح السنة -160

ش ي  و حتقي : زهري الشرويش ،هر563  

 ،ب   الثرني الط، بريو  ،األ نؤوط، املكت  اإلس مي

  .6686، هر6406

أيب عب  اهلل حسني  للزوزين ،رشح املعلقات السبع -166

 ، الطب   األوىلحيرء الرتاث ال  يبإ،  ا  بن أمح 

  .1001، هر6416

 البن رجب ،اللهم لبيك رشح حديث لبيك -161

، هر765زين ال ين عب  ال محن بن أمح    احلنبيل 

 مك ، ائ الفو عرمل  ا  ف يرن، آ  ولي .   حتقي :

 هر.6467 املك م ، الطب   األوىل،

أيب زك ير حييى بن  للتربيزي ،رشح ديوان احلامسة -166

 القلم، بريو . هر،  ا  501عيل   

أيب عيل أمح  بن  للمرزوقي ،رشح ديوان احلامسة -164

مح  أمني وعب  أنرشه  هر، 16حمم  بن احلسن   

، بريو ، الطب   األوىل،  ا  اجليل ،الس   هر ون

  .6666هر، 6466

عب  اهلل بن  لعكربي يب البقاء األ ،رشح ديوان املتنبي -165

 السقر وآخ ين، مصطفى حتقي :، هر363احلسني   

 بريو .، امل  ف   ا 

أيب احلسن عيل بن  للواحدي ،رشح ديوان املتنبي -163

هر، حتقي : ف ي  خ  يرتييص، ب لني، 483أمح    

6866.  

ين زاحلنبيل  البن رجب، رشح علل الرتمذي -167

هر، حتقي :  . 765ال ين عب  ال محن بن أمح    

مهر  عب  ال حيم، مكتب  املنر ، األ  ن، الطب   األوىل، 

  .6687هر، 6407

حمم  بن عب  الواح   للسيوايسرشح فتح القدير،  -168

 هر،  ا  الفك ، بريو .386  

أيب ج ف  أمح  بن  للطحاوي، رشح مشكل اآلثار -166

 : ش ي  هر، حتقي616 حمم  بن س م   

 ،الطب   األوىل، األ نؤوط، مؤسس  ال سرل ، بريو 

  .6664، هر6465

أيب ج ف  أمح  بن  للطحاوي، رشح معاين اآلثار -600

حتقي : حمم  زه ي  هر،616 حمم  بن س م   
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وحمم  سي  جر  احل ، عرمل الكت ، الطب   األوىل، 

  .6664هر، 6464

أيب ال بر   للرشييش ،رشح مقامات احلريري -606

 حتقي : حمم  أيب، هر366  بن عب  املؤمن   أمح

هر، 6466، بريو ، املكتب  ال رصي الفضل إب اهيم، 

6661.  

 يونس بن منصو  للبهويت، اإلرادات منتهى رشح -601

 هر،6464   األوىل، الطب   الكت ، عرمل هر،6056  

6666 .  

عب  احلمي  بن  البن أيب احل ي ، رشح هنج البالغة -606

الفضل إب اهيم،  حتقي : حمم  أيب، هر353هب  اهلل   

هر، 6463 ا  اجليل، بريو ، الطب   الثرني ، 

6663.  

أيب  للخطيب البغدادي، رشف أصحاب احلديث -604

حمم  س ي   حتقي :، هر 436   بك  أمح  بن عيل

 .هر6467 األوىل،الطب   خطي  أوغيل، 

أيب بك  حمم  بن احلسني  لآلجري، الرشيعة -605

ب  اهلل ال ميجي،  ا  الوطن، هر، حتقي :  . ع630 

  .6666هر، 6410ال يرض، الطب   الثرني ، 

   أيب بك  أمح  بن احلسني للبيهقي، شعب اإليامن -603

مكتب  ، عب  ال يل عب  احلمي  . هر، حتقي :  458

  .1006هر، 6416، الطب   األوىل، ال يرض، ال ش 

عب  اهلل بن مسلم  البن قتيبة ،الشعر والشعراء -607

 6416، القره ة، ،  ا  احل يث هر 173   ال ينو ي

 هر.

 للرتمذي، الشامئل املحمدية واخلصائل املصطفوية -608

، حتقي : سي  هر176 أيب عيسى حمم  بن عيسى  

عبر  اجلليمي، املكتب  التجر ي ، مك  املك م ، الطب   

  .66666هر، 6466األوىل، 

الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن  -606

أيب احلسني أمح  بن  البن فر   ،كالمها العرب يف

 ،هر6468 األوىل الطب   ،،  ا  الكت  ال لمي فر  

6667.  

 البن تيمية ،الصارم املسلول عىل شاتم الرسول -660

 يحتقي : حمم  حمي ،هر 718  أمح  بن عب  احلليم 

 ال ين عب  احلمي ، احل   الوطني الس و ي.

 وهريللج ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -666

 أمح : حتقي ، هر666أيب نرص إسامعيل بن محر    

بريو ، ، للم يني ال لم  ا  عطر ، الغفو  عب 

  .6687،  هر 6407 الطب   ال اب  ،

= خمترص املخترص من املسند  صحيح ابن خزيمة -661

أيب بك  حمم  بن  بن خزيمةال ،الصحيح عن النبي 

هر، حتقي : ال كتو  حمم  مصطفى 666إسحرق  

الطب   الثرني  ، عظمي، املكت  اإلس مي، بريو األ

  .6661، هر6461

أيب بك  عب  اهلل بن حمم   البن أ يب الدنيا، صفة اجلنة -666

، حتقي : عم و عب  املن م سليم، مكتب  ابن هر186 

 تيمي ، القره ة، مكتب  ال لم، ج ة.

أمح  بن عب  اهلل  أل يب نعيم األصبهاين، صفة اجلنة -664

: عيل  ضر عب  اهلل،  ا  املأمون هر، حتقي 460  

  . 6665 هر،6465 الثرني ، الطب   ،للرتاث،  مش 

أيب  البن محدان ،واملفتي واملستفتي صفة الفتوى -665

 نررص حتقي :، هر 365عب  اهلل أمح  بن مح ان   

بريو ، الطب   ، اإلس مي املكت  األلبرين، ال ين

 هر.6667 الثرلث ،

 أل يب نعيم األصبهاين ،صفة النفاق ونعت املنافقني -663
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هر، حتقي :  . عرم  صربي، 460أمح  بن عب  اهلل   

 ا  البشرئ  اإلس مي ، بريو ، الطب   األوىل، 

  .1006هر، 6411

ابن  املقديسحمد بن طاهر مل، صفوة التصوف -667

، حتقي : غر ة املق  ،  ا  هر507   القيرساين

، هر6463املنتخ  ال  يب، بريو ، الطب   األوىل، 

6665.  

أيب  البن بشكوال ،الصلة يف تاريخ أئمة األندلس -668

: حتقي ، هر 578القرسم خلف بن عب  امللك   

 اخلرنجي، الطب   الثرني ، مكتب  ال طر ، ع   السي 

  .6655، هر 6674

، الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة -666

هر، حتقي : 756حمم  بن أيب بك     البن قيم اجلوزية

يل بن حمم  ال خيل،  ا  ال رصم ، ال يرض، الطب   ع

 هر.6408األوىل، 

الضعفاء = أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من  -610

، أليب ز ع  ال ازي عبي  اهلل بن عب  الك يم املحدثني

هر، حتقي : س  ي بن مه ي اهلرشمي، عام ة 134  

 البحث ال لمي برجلرم   اإلس مي ، امل ين  املنو ة.

اهلل حمم  بن  أيب عب  للبخاري ،الصغري ضعفاءال -616

، حتقي : أمح  بن أيب ال ينني، هر153   إسامعيل

  .1005هر، 6413مكتب  ابن عبر ، الطب   األوىل، 

أيب ج ف  حمم  بن عم و  للعقييل، الضعفاء الكبري -611

كت  حتقي : عب  امل طي قل جي،  ا  الهر، 611  

  .6684، هر6404ال لمي ، بريو ، الطب   األوىل، 

أل يب احلسن ، الضعفاء واملرتوكون للدارقطني -616

هر، حتقي : 685عيل بن عم  بن أمح     الدارقطني

 . عب  ال حيم القشق ي، جمل  اجلرم   اإلس مي ، 

 .34، 36، 30، 56ال    

رساج ال ين أيب  البن امللقن، طبقات األولياء -614

هر، حتقي : نو  ال ين 804حفص عم  بن عيل   

كتب  اخلرنجي، القره ة، الطب   الثرني ، رشيب ، م

  .6664هر، 6465

أيب احلسني حمم  بن  البن أ يب يعىل، طبقات احلنابلة -615

حمم  حرم  الفقي،  ا  هر، حتقي : 513حمم    

 امل  ف ، بريو .

ترج ال ين عب   للسبكي، طبقات الشافعية الكربى -613

هر، حتقي :  . حممو  776   الوهرب بن تقي ال ين

، القره ة،  هج  ا   . عب  الفترح احللو، وي الطنرح

 هر.6466الطب   الثرني ، 

أيب بك  بن  بن قايض شهبةال، طبقات الشافعية -617

هر، حتقي :  . احلرفظ عب  ال ليم خرن، 856أمح    

 هر. 6407عرمل الكت ، بريو ، الطب   األوىل، 

حمم   أل يب عبد الرمحن السلمي، طبقات الصوفية -618

هر، حتقي : مصطفى عب  القر   461   بن احلسني

عطر،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، الطب   األوىل، 

  .6668هر 6466

سحرق إب اهيم بن إ أيب للشريازي ،طبقات الفقهاء -616

 عبر ، إحسرن حتقي :هر، 473  عيل الشريازي 

  .6670 الطب   األوىل،، بريو  ال  يب، ال ائ   ا 

الطبقة )جزء متمم الصحابة  الطبقات الكربى -660

أيب عب  اهلل حمم  بن س      البن سعد ،اخلامسة(

 السلمي، مكتب  صرمل بن حمم : حتقي ، هر160

، هر 6464 الص ي ، الطرئف، الطب   األوىل،

6666.  

)جزء متمم الصحابة الطبقة  الطبقات الكربى -666
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أيب عب  اهلل حمم  بن س      البن سعد ،الرابعة(

ل  ي  عب  اهلل عب  ا  .حتقي  و  اس : ، هر160

السلومي، مكتب  الص ي ، الطرئف، اململك  ال  بي  

 هر. 6463الس و ي ، 

تابعي أهل املدينة )جزء متمم  الطبقات الكربى -661

أيب عب  اهلل حمم  بن س    البن سعد ،(ومن بعدهم

زير  حمم  منصو ، مكتب  ال لو   :حتقي  ،هر160  

 هر.6408امل ين  املنو ة،  واحلكم،

أيب عب  اهلل حمم  بن  البن س  ، الكربى الطبقات -666

، صر    ا ، عبر  إحسرن حتقي :هر ، 160س     

  .6638الطب   األوىل، ، بريو 

، أليب والواردين عليها طبقات املحدثني بأصبهان  -664

الشيخ األصبهرين عب  اهلل بن حمم  بن ج ف    

هر، حتقي : عب  الغفو  البلويش، مؤسس  636

  .6661هر، 6461الطب   الثرني ، ال سرل ، بريو ، 

أيب  البن سالم اجلمحي ،طبقات فحول الشعراء -665

حممو   هر، حتقي :161عب  اهلل حمم  بن س     

 هر.6400شرك ، مطب   امل ين، ج ة، 

أيب  للعراقي ،طرح التثريب يف رشح التقريب -663

هر،  803  مح  بن عب  ال حيم الفضل زين ال ين أ

،  ا  إحيرء هر813   يل ال ينز ع  و وأبوأكمله ابنه 

 .الرتاث ال  يب، بريو 

 أيب للطرباين، طرق حديث من كذب عيل متعمدا -667

 ، حتقي : عيل  هر630   أمح  بن سليامن القرسم

حسن وهشر  إسامعيل، املكت  اإلس مي،  ا  عام ، 

 هر.6460عامن، الطب   األوىل، 

البن قيم  ،وباب السعادتني طريق اهلجرتني -668

، السلفي   ا ال ، هر756حمم  بن أيب بك     اجلوزية

 هر.6664 القره ة، الطب   الثرني ،

أمح   ص   ال ين سلفيأل يب طاهر ال ،الطيوريات -666

حتقي :  سامن م ريل، عبر  ، هر573  بن حمم  

الطب   األوىل ، أضواء السلف، ال يرض كتب م، صخ 

 . 1004هر، 6415

بد احلق عالبن اخلراط  ،العاقبة يف ذكر املوت -640

 خرض، حمم  خرض حتقي :، هر586   اإلشبييل

 الكويت، الطب   األوىل،، األقىص  ا  مكتب 

  .6683، هر6403

  للرافعي، العزيز رشح الوجيز = الرشح الكبري -646

هر، 316عب  الك يم بن حمم  بن عب  الك يم  

حتقي : عيل م وض وآخ ،  ا  الكت  ال لمي ، 

  .6667، هر6467بريو ، الطب   األوىل، 

عب  اهلل بن حمم   األصبهاين أل يب الشيخ ،العظمة -641

 املبر كفو ي،  ا  اهلل  ضرء حتقي :، هر663  

 هر.6408 ال يرض، الطب   األوىل،، ال رصم 

 اهلل عب  ال ين ج   البن شاس ،الثمينة اجلواهر عقد -646

 الغ ب  ا   حلم ، محي   . :حتقي    هر،363  نجم بن

  . 1006 هر،6416 األوىل، لطب  ا بريو ، اإلس مي، 

أيب عم  شهرب ال ين  البن عبد ربه ،العقد الفريد -644

ال لمي ،  الكت   ا  هر،618أمح  بن حمم    

 . هر 6404 بريو ، الطب   األوىل،

القرسم  أيب البن حبي  النيسربو ي املجانني عقالء -645

 الس ي ، حمم : حتقي ، هر403   احلسن بن حمم 

 6405 الطب   األوىل،، بريو  ،ال لمي  الكت   ا 

  .6685، هر

 البن اجلوزي، العلل املتناهية يف األحاديث الواهية -643

هر، 567مجر  ال ين أيب الف ج عب  ال محن بن عيل   
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حتقي : إ شر  احل  األث ي، إ ا ة ال لو  األث ي ، 

  .6686هر، 6406بركسترن، الطب   الثرني ، 

ية = علل العلل الواردة يف األحاديث النبو -647

عيل  أل يب احلسن الدارقطني، (11: 1الدارقطني )ج

حتقي : حمفوظ ال محن هر، 685بن عم  بن أمح    

 ،الطب   األوىل، ال يرض،   ا  طيب ، زين اهلل السلفي

  . 6685، هر6405

العلل الواردة يف األحاديث النبوية = علل  -648

عيل  أل يب احلسن الدارقطني، (15: 12الدارقطني )ج

عل  عليه: حمم  بن هر، 685  بن أمح    بن عم

الطب   ، ال مر ،  ا  ابن اجلوزي، ال بريس صرلح

 .هر 6417، األوىل

أل يب ، العلل ومعرفة الرجال )رواية ابنه عبد اهل( -646

هر، حتقي : 146  أمحد بن حممد بن حنبلعبد اهل 

ويص اهلل بن عبر ،  ا  اخلرين، ال يرض، الطب   

  .1006هر، 6411الثرني ، 

، وغريه( روذيالعلل ومعرفة الرجال )رواية امل -650

هر، 146  أمحد بن حممد بن حنبلأل يب عبد اهل 

حتقي : ويص اهلل بن عبر ،  ا  اخلرين، ال يرض، 

  .1006هر، 6411الطب   الثرني ، 

حمم  عب  ال محن  أيب البن أ يب حاتم الرازي، العلل -656

حلمي  ، حتقي : س   بن عب  اهلل اهر617  بن حمم  

  .1003هر، 6417وآخ ين، الطب   األوىل، 

لبدر ، عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري -651

هر،  ا  855أيب حمم  حممو  بن أمح     الدين العيني

 إحيرء الرتاث ال  يب، بريو .

البن رشيق ، يف حماسن الشعر وآدابهالعمدة  -656

 حمم  حتقي :، هر436أيب عيل احلسن    القريواين

اجليل، بريو ، الطب     ا  احلمي ، ب ع ال ين حميي

  .6686، هر 6406 اخلرمس ،

أيب بك  أمح  بن  البن السني، عمل اليوم والليلة -654

مكتب   ا  بشري حمم  عيون،  حتقي :هر، 634حمم   

مكتب  املؤي ، ال يرض، الطب   الثرلث ، البيرن،  مش ، 

  .6664هر، 6464

ل ين حمم  بن أكمل ا للبابريت، العناية رشح اهلداية -655

 هر،  ا  الفك .783حمم  بن حممو    

ال لوي أيب احلسن حمم   البن طبرطبر ،عيار الشعر -653

 نررص بن ال  ي  عب  هر، حتقي :611بن أمح    

 اخلرنجي، القره ة. املرن ، مكتب 

   الفراهيدي للخليل بن أمحد]منسوب[  ،العني -657

إب اهيم   . و مه ي املخ ومي  . :حتقي هر، 670

 اهل  . ومكتب  ،  ا سرم ائيال

عب  اهلل بن مسلم  البن قتيبة ،عيون األخبار -658

، بريو ،  ا  الكت  ال لمي هر،  173ال ينو ي   

 هر.6468

   عم  بن عيل القصار املالكي البن، األدلة عيون -656

 امللك مكتب  ، س   بن  احلمي  عب .  : حتقي  هر،667

 . 1003   هر،6413 ال يرض، الوطني ، فه 

بن أيب أصيب   ، العيون األنباء يف طبقات األطباء -630

  .هر، حتقي : 338أيب ال بر  أمح  بن القرسم   

 ن ا   ضر،  ا  مكتب  احليرة، بريو .

عيل  بن للقريض عب  الوهربعيون املجالس،  -636

، مكتب  مبري بن كيبركرهإهر، حتقي : 411املرلكي   

  .1000هر، 6416ال ش ، ال يرض، الطب   األوىل، 

 حمم نرص بن  للسمرقندي ،عيون املسائل -631

مطب   ، ين النرهيحتقي :  ص ح ال ، هر675 
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 هر.6683، أس  ، بغ ا 

غاية مأمول الراغب يف معرفة أحاديث ابن  -636

رساج ال ين أيب حفص عم  بن  ن امللقنالب، احلاجب

 هر، خمطوط، املكتب  األزه ي . 804عيل   

 للسفاريني ،ابيف رشح منظومة اآلد غذاء األلباب -634

هر، 6688شمس ال ين أيب ال ون حمم  بن أمح    

، هر 6464، الثرني  ، مرص، الطب  مؤسس  ق طب 

6666.  

الغرائب امللتقطة من مسند الفردوس مما ليس يف  -635

الفضل  أيب البن حجر العسقالين، الكتب املشهورة

 ، خمطوط،  ا  الكت  املرصي .هر851  أمح  بن عيل

 لوطواط يب إسحاق األ ،واضحةغرر اخلصائص ال -633

 شمس إب اهيم: حتقي ، هر768حمم  بن إب اهيم   

 الطب   األوىل،، بريو  ال لمي ، الكت   ا  ال ين،

  .1008، هر 6416

عب  اهلل بن مسلم  البن قتيبة ،غريب احلديث -637

 اجلبو ي، اهلل عب .   هر، حتقي : 173ال ينو ي   

 هر.6667 ،ال رين، بغ ا ، الطب   األوىل مطب  

القرسم بن س    أل يب عبيد، غريب احلديث -638

 خرن، مطب    حمم .  : هر، حتقي 114اهل وي   

الطب   األوىل، ، آبر  حي   ال ثامني ، امل ر    ائ ة

  .6635هر، 6684

أيب إسحرق إب اهيم بن  للحر يب ،غريب احلديث -636

، الق ى أ  جرم   ال ري ، سليامن.   حتقي : إسحرق،

 هر.6405  ، الطب   األوىل،املك م مك 

لعبد القادر الغنية لطالبي طريق احلق عز وجل،  -670

رل ،  ا  إحيرء خحمم   :هر، حتقي 470   اجليالين

  .6663هر، 6463الرتاث ال  يب، بريو ، 

أيب عم و عثامن  البن الصالح ،فتاوى ابن الصالح -676

 اهلل عب  موف .   حتقي : ،هر346   بن عب  ال محن

بريو ، ، الكت  عرمل،  واحلكم ال لو  ب مكت القر  ،

 هر.6407 الطب   األوىل،

شهرب ال ين  البن حجر اهليتمي، الفتاوى احلديثية -671

 هر،  ا  الفك .674أيب ال بر  أمح  بن حمم    

 البن حجر اهليتمي ،الفقهية الكربى الفتاوى  -676

هر، 674شهرب ال ين أيب ال بر  أمح  بن حمم    

هر، املكتب  681فركهي   مج هر عب  القر   ال

 اإلس مي .

أمح  بن عب  احلليم  البن تيمية، الفتاوى الكربى -674

حتقي : حمم  ومصطفى عب  القر   عطر،  ،هر 718  

 ا  الكت  ال لمي ، بريو ، الطب   األوىل، 

  .6687هر، 6408

أيب  للنوويفتاوى النووي = املسائل املنثورة،  -675

، ت تي  هر373  زك ير حميي ال ين حييى بن رش  

ابن ال طر ، حتقي : حمم  احلجر ،  ا  البشرئ  

هر، 6467اإلس مي ، بريو ، الطب   السر س ، 

6663.  

فتاوى ومسائل ابن الصالح يف التفسري واحلديث  -673

أيب عم و عثامن بن  البن الصالح، واألصول والفقه

عب  امل طي قل جي، هر، حتقي : 346   عب  ال محن

هر، 6403و ، الطب   األوىل،  ا  امل  ف ، بري

6683.  

البن حجر  ،فتح الباري رشح صحيح البخاري -677

 هر ،851  الفضل أمح  بن عيل أيب العسقالين

 ت قيمأرش  عىل طب ه الشيخ حم  ال ين اخلطي ، 

، بريو  ، ا  امل  ف  ،البرقي حمم  فؤا  عب 
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 .هر6676

 البن رجب، فتح الباري رشح صحيح البخاري -678

هر، 765ال ين عب  ال محن بن أمح     زيناحلنبيل 

حتقي : حممو  ش برن وآخ ين، مكتب  الغ برء األث ي ، 

  .6663هر، 6467امل ين  املنو ة، الطب   األوىل 

هر، حتقي : 118   روزيلنعيم بن محاد امل، الفتن -676

سمري ال هريي، مكتب  التوحي ، القره ة، الطب   

  .6666هر، 6461األوىل، 

حمم   البن زغدان، برخص السامعفرح األسامع  -680

حمم   حتقي :  .هر، 881   بن أمح  الي لتيني

، الطب   ال ا  ال  بي  للكترب، الرشيف ال محوين

 . 6685األوىل، 

 البغدادي طاهر بن القاهر لعبد ،الفرق بني الفرق -686

 احلمي ، عب  ال ين ييحم حمم : حتقي  هر،416 

  . 6665 هر،6463 بريو ، ال رصي ،  املكتب 

أيب عب  اهلل  ابن مفلحشمس الدين ل ،الفروع -681

حتقي : عب  اهلل الرتكي،  ،هر736حمم  بن مفلح   

هر، 6414مؤسس  ال سرل ، الطب   األوىل، 

1006. . 

 حمم  بن حمم  أل يب حامد الغزايل ،الباطنية فضائح -686

 ب وي، ال محن عب : حتقي  هر،505   الطويس

 هر،6686 ويت،الك الثقرفي ،  الكت   ا  مؤسس 

6634 .  

أمحد بن حممد بن أل يب عبد اهل ، فضائل الصحابة -684

هر، حتقي :  . ويص اهلل عبر ،  ا  ابن 146  حنبل

  .6666هر، 6410اجلوزي، ال مر ، الطب   الثرني  

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل  -685

أيب عب  اهلل حمم  بن أيوب    البن الرضيس، باملدينة

هر، حتقي : ع وة ب ي ،  ا  الفك ،  مش ، 164

  .6687هر، 6408الطب   األوىل 

القرسم بن س   اهل وي  أل يب عبيد، فضائل القرآن -683

م وان ال طي ،  ا  ابن كثري، حتقي : ، هر114  

  .6665هر، 6465 مش ، بريو ، الطب   األوىل، 

   أيب بك  ج ف  بن حمم  للفريا يب، فضائل القرآن -687

قي : يوسف جربيل، مكتب  ال ش ، هر، حت606

 . 6686هر، 6406، الطب   األوىل، ال يرض

أيب بك  أمح  بن  للخطيب البغدادي ،الفقيه واملتفقه -688

ابن  ا  ، عر   ال  ازيحتقي :  هر ، 436   عيل

 . هر 6416، ال مر  ،اجلوزي

ص ح ال ين  البن شاكر الكتبي ،فوات الوفيات -686

 عبر ، إحسرن  :حتقي، هر734حمم  بن شرك    

  .6674: 6676بريو ، الطب   األوىل، ، صر    ا 

حمم  بن  الشافعي  يب بكرأل، لغيالنيات= االفوائد  -660

، حققه كرمل هر 654بن عب ويه الب ا    عب  اهلل 

أس  ،  ا  ابن اجلوزي، ال مر ، الطب   األوىل، 

  .6667هر، 6467

أيب بك  ،  واي  الفوائد املنتقاة )اجلزء الثالث عرش( -666

هر، 654اهيم الشرف ي   حمم  بن عب  اهلل بن إب 

حفص عم  بن حفص املرصي  ،  انتقرء أيب

 ،   ا  الكت  الظره ي ،  مش .6053خمطوط،  قم 

=  الفوائد املنتقاة احلسان الصحاح والغرائب -661

، أليب احلسن عيل بن احلسن اخلل ي   اخللعيات

قي : هر، خت يج أمح  بن احلسن الشريازي، حت461

صرلح اللحر ، ال ا  ال ثامني ، عامن، مؤسس  ال يرن، 

  .1060هر، 6466بريو ، الطب   األوىل، 

) ضمن الفوائد املنتقاة العوايل اجلزء السادس  -666
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، انتقرء أيب الفتح كتاب املخلصيات وأجزاء أخرى(

ابن أيب الفوا   احلرفظ،  واي  أيب طره  املخلص 

هر، حتقي : 666    حمم  بن عب  ال محن بن ال بر

نبيل س   ال ين ج ا ، وزا ة األوقر  والشؤون 

  .1008هر، 6416اإلس مي ، قط ، الطب   األوىل، 

حمم  بن أيب بك     البن قيم اجلوزية ،الفوائد -664

 ، بريو ، الطب   الثرني ،،  ا  الكت  ال لمي  هر756

  .6676، هر 6666

   أيب بك  ج ف  بن حمم  للفريا يب، القدر -665

، حتقي : عب  اهلل املنصو ، مكتب  أضواء هر606

  .6667هر، 6468السلف، ال يرض، الطب   األوىل 

أيب سهل حمم  بن احلسن    للزوزين، قرش الفرس -663

 م ك  املرن ، ال  ي  عب  ال كتو  هر، حتقي :445نحو 

 اإلس مي ، وال  اسر  للبحوث فيصل امللك

  .1003، هر 6417 ال يرض، الطب   األوىل،

مجر  ال ين  البن اجلوزي، القصاص واملذكرين -667

، حتقي :  . هر567أيب الف ج عب  ال محن بن عيل   

، بريو ، املكت  اإلس مي، حمم  لطفي الصبرغ

 . 6688، هر6406الطب   الثرني ، 

أيب ال بر  أمح  بن حييى    لثعلب ،قواعد الشعر -668

 التواب، مكتب  عب   مضرن .  هر، حتقي :166

  .6665 القره ة، الطب   الثرني ، ي،اخلرنج

   حمم  بن عيل ، أليب طرل  املكيقوت القلوب -666

 ا  الكت  ، عرصم الكيريل  .هر، حتقي : 683

 . 1005، هر6413الطب   الثرني ، ، بريو ، ال لمي 

موف  ال ين عب  اهلل  البن قدامة املقديس، الكايف -400

 ا  هر، حتقي :  . عب  اهلل الرتكي، 310بن أمح    

  .6667هر، 6468هج ، القره ة، الطب   األوىل 

يب احلسن عيل بن أ البن األثري، الكامل يف التاريخ -406

حتقي : عم  الت م ي،  ا   هر،360أيب الك    

هر، 6467الكترب ال  يب، بريو ، الطب   األوىل، 

6667.  

أيب ال بر  حمم   لمربدل ،واألدب اللغة يفالكامل  -401

 إب اهيم، الفضل أيب حمم  ي :حتق، هر185بن ي ي    

، هر 6467 الثرلث ، الطب   ال  يب، القره ة، الفك   ا 

6667.  

أيب أمح  بن  البن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال -406

هر، حتقي : عر   أمح  عب   635ع ي اجل جرين  

املوجو  وآخ ين،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، 

 . 6667، هر6468

ث واآلثار = مصنف الكتاب املصنف يف األحادي -404

أيب بك  عب  اهلل بن حمم   شيبة أ يب بنال ،ابن أ يب شيبة

هر، حتقي : كام  احلو ، مكتب  ال ش ، 165  

 هر.6406ال يرض، الطب   األوىل، 

= كتاب  تفسري القرآنكتاب تفسري القرآن  =  -405

 666أيب بك  حمم  بن إب اهيم    البن املنذر ،التفسري

الس  ،  ا  املآث ، امل ين   س   بن حمم  ، حتقي :هر

 . 1001، هر6416الطب   األوىل ، النبوي 

أيب برش عم و بن عثامن    لسيبويه ،الكتاب -403

، حتقي : عب  الس   هر ون، مكتب  اخلرنجي، هر680

  .6688، الطب   الثرلث القره ة، 

 بن منصو  للبهويت ،عن متن اإلقناع القناع كشاف -407

  .ل لمي  ا  الكت  ا هر،6056   يونس

نو   للهيثمي، كشف األستار عن زوائد البزار -408

حتقي : حبي  هر، 807ال ين عيل بن أيب بك    

الطب   ، مؤسس  ال سرل ، بريو ، ال محن األعظمي
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 . 6676 ،هر  6666األوىل، 

القرآن = تفسري تفسري عن الكشف والبيان  -406

 أيب إسحرق أمح  بن حمم  بن إب اهيملث لبي ؛ لالثعلبي

بن عرشو ،  ا  إحيرء الرتاث ار، حتقي : ه417 

 هر.6411 ،الطب   األوىل، ال  يب، بريو 

 حمم  بن حسني، لبهرء ال ين ال رميل الكشكول -460

 ا  ، حمم  عب  الك يم النم ي ، حتقي :هر6066 

، هر6468الطب   األوىل ، الكت  ال لمي ، بريو 

6668 . 

 كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، -466

، 816أيب بك  حمم  بن عب  املؤمن    للحصيني

حتقي : عيل بلطجي وآخ ،  ا  اخلري،  مش ، 

6664.  

أمح  بن  البن الرفعة ،كفاية النبيه يف رشح التنبيه -461

هر، حتقي : جم ي 760حمم  بن عيل األنصر ي  

، وىلبرسلو ،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، الطب   األ

1006.  

برش حمم  بن أمح  أيب  للدوال يب ،الكنى واألسامء -466

، ح   ابن  ا  الفر يريب، نظ  حتقي :، هر660  

  .1000، هر 6416 الطب   األوىل،، بريو 

الل جل ،آللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعةلا -464

هر،  666عب  ال محن بن أيب بك     الدين السيوطي

حتقي : ص ح عويض ،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، 

  .6663 هر،6467الطب   األوىل، 

، هر584   ألسامة بن منقذ ،لباب اآلداب -465

القره ة، الطب    السن ، مكتب  شرك ، حمم  أمح  حتقي :

  .6687، هر 6407 الثرني ،

أيب احلسن  البن األثري ،اللباب يف هتذيب األنساب -463

 .بغ ا ، املثنى،  ا  هر 360عيل بن أيب الك     

 مجر  ال ين حمم  بن البن منظور ،لسان العرب -467

 ،الطب   الثرلث ، بريو ،  ا  صر   ،هر 766مك     

 .هر6464

الفضل  أيب البن حجر العسقالين، لسان امليزان -468

، غ ة يبعب  الفترح أ  حتقي :، هر851   أمح  بن عيل

 .  1001الطب   األوىل، ،  ا  البشرئ  اإلس مي 

للقشريي ، لقشرييا= تفسري  لطائف اإلشارات -466

 إب اهيم هر، حتقي : 435  عب  الك يم بن هوازن 

 الطب   الثرلث .، للكترب ال رم  املرصي  اهليئ  البسيوين،

 ،فيام ملواسم العام من الوظائف لطائف املعارف -410

زين ال ين عب  ال محن بن أمح    احلنبيل  البن رجب

 ، بريو ، الطب   األوىل، ا  ابن ح  هر، 765

  .1004 ،هر6414

أيب دين ابن مفلح برهان ال، املبدع رشح املقنع -416

هر، حتقي : حمم  884إسحرق إب اهيم بن حمم    

الطب   ،  ا  الكت  ال لمي ، بريو حسن الشرف ي، 

 . 6667، هر6468األوىل، 

حمم  بن أمح  بن أيب سهيل  للرسخيس، املبسوط -411

هر، 6406هر،  ا  امل  ف ، بريو ، 486  

6686.  

أمح  أيب بك   للخطيب البغدادي ،املتفق واملفرتق -416

، حتقي :  . حمم  صر ق آي ن،  ا  هر 436   بن عيل

  .6667هر، 6467القر  ي،  مش ، الطب   األوىل، 

البن  ،مثري العزم الساكن إىل أرشف األماكن -414

مجر  ال ين أيب الف ج عب  ال محن بن عيل    اجلوزي

ال اي ،  إب اهيم،  ا  عيل م زوق حتقي :، هر567

  .6665، هر 6465 الطب   األوىل،



 
 

 الفهارس والكشافات 
630 

أليب بك  ال ينو ي أمح   ،املجالسة وجواهر العلم -415

سلامن،  آ مشهو   حتقي :هر، 666 بن م وان  

،  ا  ابن ح  ، مج ي  الرتبي  اإلس مي ، البح ين

 . 6668، هر6466، الطب   األوىلبريو ، 

سنن املجتبى من السنن= السنن الصغرى =  -413

   ي ش  بن أمح أيب عب  ال محن  للنسائي ،النسائي

مكت  ، غ ة حتقي : عب  الفترح أيبهر،  606

الطب   الثرني ، ، حل ، املطبوعر  اإلس مي 

 .  6683هر، 6403

، ملجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكنيا -417

أيب حرتم حمم  بن حبرن بن أمح  البستي  البن حبان

هر، حتقي : حممو  إب اهيم زاي ،  ا  الوعي، 654  

 هر.6663ىل حل ، الطب   األو

أل يب نعيم ، جملس من أمايل أ يب نعيم األصبهاين -418

هر، حتقي : سرع  460أمح  بن عب  اهلل    األصبهاين

بن عرم  غرزي،  ا  الصحرب ، طنطر، الطب   األوىل، 

  .6686هر، 6460

أيب الفضل أمح  بن حمم   للمي اين ،جممع األمثال -416

  ال ين يحمي حمم  حتقي :، هر568بن إب اهيم   

 بريو .، امل  ف   ا  احلمي ، عب 

 لداماد أفندي جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، -460

ث اهر،  ا  إحيرء الرت6078  عب  ال محن بن حمم  

 ال  يب.

نو  ال ين  للهيثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد -466

حتقي : حسر  ال ين هر، 807عيل بن أيب بك    

ر، ه6464الق يس، مكتب  الق يس، القره ة، 

6664.  

أمح  بن فر   بن  البن فارسجممل اللغة،  -461

هر، حتقي : زهري سلطرن، مؤسس  665زك ير   

  .6683هر، 6403ال سرل ، بريو ، الطب   الثرني ، 

  أمح  بن عب  احلليم  البن تيمية، جمموع الفتاوى -466

حتقي : عب  ال محن بن حمم  بن قرسم،  ، هر 718

 . 6665، هر6463 ، امل ين  النبوي ،جمم  امللك فه 

 ف  جأمني ال ول  أيب  لألفطيس ،املجموع اللفيف -464

،  ا  الغ ب هر 565حمم  بن حمم  بن هب  اهلل   ب   

 هر. 6415 ، بريو ، الطب   األوىل،اإلس مي

، زين احلافظ ابن رجب احلنبيل جمموع رسائل -465

هر، حتقي : طل ت 765ال ين عب  ال محن بن أمح    

هر، 6414ر وق، الطب   الثرني ، احللواين،  ا  الف

1006.  

زك ير حميي أيب  للنووي، املجموع رشح املهذب -463

 ،،  ا  الفك .هر373  ال ين حييى بن رش  

أمح  بن عب   البن تيمية، جمموعة الرسائل الكربى -467

 هر،  ا  إحيرء الرتاث ال  يب، بريو . 718  احلليم 

عثامن عم و بن  يبأ للجاحظ ،املحاسن واألضداد -468

بريو ،  ،،  ا  ومكتب  اهل   هر 155  بح  

 هر.6416

، حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء -466

أيب القرسم احلسني بن حمم     للراغب األصبهاين

، بريو ، الطب   ،  ا  األ قم بن أيب األ قمهر501

 هر. 6410 األوىل،

للرسي  ،املحب واملحبوب واملشموم واملرشوب -440

حتقي : ، هر631ن الرسي بن أمح    أيب احلس الرفاء

، جمم  اللغ  ال  بي  ب مش مصبرح غ ونجي، 

  .6683هر، 6407

إب اهيم بن  أل يب إسحاق اخلتيل، املحبة هل سبحانه -446
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عب  اهلل، حتقي : عر   عب  الشكو ،  ا  احلضر ة، 

  .1006هر، 6414ال يرض، الطب   األوىل، 

عب  اهلل بن أيب بك   البن أ يب الدنيا، املحترضين -441

، حتقي : حمم  خري  مضرن،  ا  ابن هر186حمم   

  .6667هر، 6467ح  ، بريو ، الطب   األوىل، 

يف تفسري الكتاب العزيز = تفسري  املحرر الوجيز -446

أيب حمم  عب  احل  بن  البن عطية األندليس ،عطيةابن 

هر، حتقي : ال حرل  الفر وق وآخ ين، 541غرل    

ي ، الطب   الثرني ، قط قر  المطبوعر  وزا ة األو

  .1007هر، 6418

شمس ال ين  البن عبد اهلادي، املحرر يف احلديث -444

هر، حتقي :  . يوسف امل عشيل 744حمم  بن أمح    

وآخ ين،  ا  امل  ف ، بريو ، الطب   الثرلث ، 

  .1000هر، 6416

أيب احلسن  البن سيده، واملحيط األعظماملحكم  -445

 احلمي  عب  حتقي :، هر458عيل بن إسامعيل   

 بريو ، الطب   األوىل،، ال لمي  الكت   ا  هن اوي،

  .1000، هر 6416

عيل بن أمح     البن حزم الظاهري، املحىل باآلثار -443

حتقي : حمم  منري ال مشقي، املطب   املنريي ، هر، 453

 هر. 6656القره ة، الطب   األوىل 

أمح     عيل بن البن حزم الظاهري، املحىل باآلثار -447

 هر،  ا  الفك ، بريو .453

 البخاريحمود مل املحيط الربهاين يف الفقه النعامين -448

عب  الك يم  ، حتقي :هر363ب هرن ال ين بن أمح    

الطب   األوىل، ،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، اجلن ي

 . 1004 هر6414

 ،خمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة -446

حمم  بن عب  الك يم    حمم  بن البن املوصيل

، القره ة احل يث،  ا  إب اهيم، سي  حتقي :، هر774

  .1006، هر6411 الطب   األوىل،

أيب ج ف  أمح  بن  للطحاوي ،خمترص الطحاوي -450

أيب الوفر : حتقي  ،هر616 حمم  بن س م   

 حي   آبر . ،جلن  إحيرء امل ر   الن امني  ،األفغرين

، ضان وكتاب الوترخمترص قيام الليل وقيام رم -456

،  هر 845تقي ال ين أمح  بن عيل    للمقريزي

ح يث أكر مي، فيصل آبر ، بركسترن، الطب   األوىل 

 . 6688هر، 6408

= خمترص كتاب صفوة األدب ونخبة ديوان العرب  -451

أيب  للجراوي، احلامسة املغربيةمحاسة اجلراوي = 

 حمم  حتقي :، هر306ال بر  أمح  بن عب  الس     

بريو ، الطب   ، امل ررص الفك   ا  ال اي ،  ضوان

  .6666 هر، 6466األوىل، 

أيب احلسن عيل بن إسامعيل  البن سيده، املخصص -456

إحيرء الرتاث   ا  ،خليل جفر  حتقي :، هر458  

  .6663، هر 6467 بريو ، الطب   األوىل،، ال  يب

بني منازل إياك نعبد وإياك  مدارج السالكني -454

حمم  بن أيب بك     ن قيم اجلوزيةالب ،نستعني

 ا  الكترب ، : حمم  امل تصم برهللحتقي ،  هر756

 . 6663 ،هر 6463الطب   الثرلث ، ، بريو ، ال  يب

أيب عب  اهلل حمم  بن  بن احلاج العبدريال ،املدخل -455

 . ا  الرتاث، مكتب  هر767حمم    

مجر  ال ين أيب الف ج عب   البن اجلوزي ،املدهش -453

 قبرين، م وان  . حتقي :، هر567بن عيل    ال محن

، هر6405 الطب   الثرني ،، بريو ، ال لمي  الكت   ا 

6685.  
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بن س ي  التنوخي،  ا  الكت    لسحنون ،املدونة -457

  .6664هر، 6465ال لمي ، بريو ، الطب   األوىل، 

مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من  -458

أيب حمم  عفيف ال ين عب   لليافعي، حوادث الزمان

  ا  املنصو ، خليل: هر، حتقي 738اهلل بن أس     

، هر 6467 الطب   األوىل، ،بريو  ال لمي ، الكت 

6667.  

حمم  عب   أيب البن أ يب حاتم الرازي، املراسيل -456

، حتقي : شك  اهلل هر617  ال محن بن حمم  

قوجرين، مؤسس  ال سرل ، بريو ، الطب   األوىل، 

 هر.6667

 الدر املنظم يف=  مرشد الزوار إىل قبور األبرار -430

موف  ال ين أيب  البن أ يب احلرم ،زيارة اجلبل املقطم

، ال ا  املرصي  هر365حمم  بن عب  ال محن   

 هر. 6465 ، القره ة، الطب   األوىل،اللبنرني 

الل الدين جل، مرقاة الصعود إىل سنن أ يب داود -436

هر، حتقي :  666بك    عب  ال محن بن أيب  السيوطي

حمم  شري  رشيف،  ا  ابن ح  ، بريو ، الطب   

  .1061هر، 6466ألوىل، ا

أيب  للمسعودي، ومعادن اجلوهر مروج الذهب -431

أس    :هر، حتقي 643احلسن عيل بن احلسني   

 هر.6046 اغ ،  ا  اهلج ة، قم، 

، البن فضل اهلل يف ممالك األمصار مسالك األبصار -436

املجم  الثقريف، ، هر746ن حييى   ال م ي أمح  ب

 هر.6416أبو ظبي، الطب   األوىل، 

ابنه صرلح(، ال ا   واي  ) أمحدمام اإلمسائل  -434

  ال لمي ، اهلن .

 السجسترين(،  واي  أيب  او ) أمحداإلمام مسائل  -435

حتقي : طر ق عوض اهلل، مكتب  ابن تيمي ، مرص، 

   .6333هر،6410الطب   األوىل، 

 للحاكم النيسابوري، الصحيحني املستدرك عىل -433

حتقي : هر، 405أيب عب  اهلل حمم  بن عب  اهلل   

 ، ا  الكت  ال لمي ، مصطفى عب  القر   عطر

  .6660هر، 6466األوىل،  الطب  ، بريو 

البن ، املستغيثني باهل تعاىل عند املهامت واحلاجات -437

هر،  578أيب القرسم خلف بن عب  امللك    بشكوال

املجلس األعىل لألبحرث رنوي  مر ين، حتقي : م

، م  ي ، ال لمي  م ه  الت رون م  ال رمل ال  يب

6666.  

)مطبوع ضمن تر يخ  ملستفاد من تاريخ بغدادا -438

أمح  بن أيبك    البن الدمياطي بغ ا  وذيوله(،

حتقي : مصطفى عب  القر   عطر،  ا  الكت   هر،746

  هر.6467األوىل،  ال لمي ، بريو ، الطب   

، ل يل بن اجل   بن عبي  اجلوه ي مسند ابن اجلعد -436

 ،مؤسس  نر  ، حتقي : عرم  حي  هر، 160  

  .6660 هر،6460الطب   األوىل، ، بريو 

 او  سليامن بن  ، أليبمسند أ يب داود الطياليس -470

هر، حتقي :  . 104    او  بن اجلر و  الطيرليس

حمم  بن عب  املحسن الرتكي،  ا  هج ، مرص، 

  .6666هر، 6466الطب   األوىل، 

   أمح  بن عيل أل يب يعىل املوصيل، مسند أ يب يعىل -476

حسني سليم أس ،  ا  املأمون ، حتقي : هر607

  .6684هر، 6404  األوىل، سن   ، الطبللرتاث

 أيبالبن راهويه ، مسند إسحاق ابن راهويه -471

هر، 168 احلنظيل   ي قوب إسحرق بن إب اهيم

فو  البلويش، مكتب  اإليامن، امل ين  عب  الغ . حتقي : 
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 . 6666هر، 6461، الطب   األوىل، النبوي 

أيب بك  عب  اهلل بن  للحميدي، مسند احلميدي -476

 ا  ،  سليم أس ني : حسيهر حتق166 ال بير   

  .6663السقر،  مش ، الطب   األوىل، 

حمم   لل ا مي أيب ،سنن الدارميمسند الدارمي =  -474

، حتقي : حسني هر155 ل محن  عب  اهلل بن عب  ا

ال ا اين،  ا  املغني، الس و ي ، الطب   األوىل، 

 . 1000، هر6461

، أليب بك  حمم  بن هر ون ال ويرين مسند الروياين -475

هر، حتقي : أيمن عيل أيب يامين، مؤسس  607  

 هر.6463ق طب ، القره ة، الطب   األوىل، 

 بن نسليام القرسم أيب للطرباين، مسند الشاميني -473

، حتقي : مح ي السلفي، مؤسس   هر630   أمح 

  .6684هر، 6405بريو ، الطب   األوىل  ال سرل ،

أيب عب  اهلل حمم  بن  للقضاعي، مسند الشهاب -477

هر، حتقي : مح ي السلفي، مؤسس  454س م    

  .6683هر، 6407ال سرل ، بريو ، الطب   الثرني ، 

ن العدل املسند الصحيح املخترص بنقل العدل ع -478

، = صحيح مسلم إىل رسول اهل صىل اهل عليه وسلم

حمم  فؤا  عب   ، حتقي :هر136   ملسلم بن احلجاج

 .بريو ،  ا  إحيرء الرتاث ال  يب، البرقي

أل يب نعيم  ،املسند املستخرج عىل صحيح مسلم -476

، حتقي : حمم  هر460أمح  بن عب  اهلل    األصبهاين

الطب   ، بريو ، مي حسن الشرف ي،  ا  الكت  ال ل

  .6663، هر6467، األوىل

ي قوب بن يب يوسف أل، مسند عمر بن اخلطاب -480

هر، حتقي : كام  احلو ، مؤسس  131  شيب 

 هر.6405الكت  الثقرفي ، بريو ، الطب   األوىل، 

 أمحد بن حممد بن حنبلأل يب عبد اهل ، املسند -486

هر، حتقي : ش ي  األ نؤوط وآخ ين، 146 

، هر6416ل ، بريو ، الطب   األوىل، مؤسس  ال سر

1006 . 

مشكاة األنوار فيام روي عن اهل سبحانه من  -481

حميي ال ين حمم  بن عيل    البن عر يباألخبار، 

هر، حتقي : حمم   اغ  الطبرخ، املطب   ال لمي ، 368

  .6617هر، 6643حل ، الطب   األوىل، 

مجر  ال ين أيب  البن اجلوزي، مشيخة ابن اجلوزي -486

هر، حتقي : حمم   567لف ج عب  ال محن بن عيل   ا

حمفوظ،  ا  الغ ب اإلس مي، بريو ، الطب   

  .1003الثرلث ، 

يب س ي  إب اهيم بن طهامن أل، مشيخة ابن طهامن -484

هر، حتقي : حمم  طره  مرلك، جمم  اللغ  638  

  .6686هر، 6406ال  بي ،  مش ، 

ج ف  أيب حمم   للرساج القاري ،مصارع العشاق -485

 ، بريو .،  ا  صر  هر500بن أمح    

=  مصاعد النظر لإلرشاف عىل مقاصد السور -483

، املقصد األسمى يف مطابقة اسم كل سورة للمسمى

   أيب احلسن إب اهيم بن عم  البقرعي لربهرن ال ين

عب  السمي  حسنني، مكتب   هر، حتقي :  .885

هر، 6408الطب   األوىل،  ،امل ر  ، ال يرض

6687.  

 للبوصريي، مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه -487

، هر840  شهرب ال ين أمح  بن أيب بك أيب ال بر  

الطب   ، بريو  ، ا  ال  بي ،  : حمم  الكشنروييقحت

 .هر 6406الثرني ، 

، = الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار  املصنف -488
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، هر165أيب بك  عب  اهلل بن حمم     شيبة أ يب بنال

، األوىل الطب   ا  القبل ، ج ة، ، حمم  عوام  حتقي :

 . 1003، هر6417

   الصنعاين مهام بن الرزاق لعبد، املصنف -486

املجلس ، األعظمي ال محن حبي  حتقي :هر، 166

، اإلس مي املكت ال لمي، اهلن ، يطل  من: 

   . 6686 هر6406، الثرني  بريو ، الطب  

حلسن بن ا  يب أمحد العسكريأل ،املصون يف األدب -460

هر )خر  أيب ه   681عب  اهلل بن س ي    

 هر ون، مطب   الس   عب  حتقي :، ال سك ي(

  .6684 الكويت، الطب   الثرني ، حكوم 

البن حجر  ،املسانيد الثامنية املطالب العالية بزوائد -466

هر ، 851  الفضل أمح  بن عيل أيب العسقالين

 ا  ، ث يتنسي :  . س   الشجمموع   سرئل  كتو اه، 

الطب   األوىل، ، ال رصم ،  ا  الغيث، الس و ي 

  .1000هر، 6410 : 6668، هر6466

، يف تفسري القرآن = تفسري البغوي معامل التنزيل -461

هر، 563  بن مس و   نيأيب حمم  احلس لبغويل

،  ا  طيب ، وآخ ين حمم  عب  اهلل النم  حتقي : 

  .6667هر، 6467الطب   ال اب  ،  ،ال يرض

أيب  للخطا يب، معامل السنن = رشح سنن أ يب داود -466

هر، املطب   688سليامن مح  بن حمم  بن إب اهيم   

  .6661هر، 6656ال لمي ، حل ، الطب   األوىل، 

أمح  بن  أل يب العالء املعري]منسوب[  ،معجز أمحد -464

، القره ة، ،  ا  امل ر  هر 446  عب  اهلل بن سليامن 

  .6661هر، 6466الطب   الثرني ، 

 بن سليامن القرسم أيب للطرباين، األوسط املعجم -465

 عب  و اهلل عوض بن طر ق ، حتقي : هر630   أمح 

، القره ة، احل مني احلسيني،  ا  إب اهيم بن املحسن

 .6665، هر6465، األوىل الطب  

شهرب ال ين  لياقوت احلموي ،معجم البلدان -463

 ، ا  صر   ،هر313يرقو  بن عب  اهلل ال ومي   

 . 6665 بريو ، الطب   الثرني ،

أيب عبي  اهلل حمم  بن  للمرزباين ،معجم الشعراء -467

 ك نكو، مكتب .    .: حتقي ، هر684عم ان   

الطب   الثرني ، ، بريو  ال لمي ، الكت   ا  الق يس،

  .6681هر، 6401

عيل بن احلسن بن  البن عساكر، معجم الشيوخ -468

ء تقي ال ين،  ا  هر، حتقي :  . وفر 576   هب  اهلل

  .1000هر، 6416البشرئ ،  مش ، الطب   األوىل، 

أيب احلسني عب  البرقي  البن قانع، معجم الصحابة -466

هر، حتقي : ص ح بن سرمل املرصايت، 656بن قرن    

مكتب  الغ برء األث ي ، امل ين  املنو ة، الطب   األوىل، 

 هر.6468

 سليامن القرسم أيب للطرباين ،13ج املعجم الكبري -500

، حتقي : مح ي السلفي،  ا   هر630   أمح  بن

هر،  6465لصمي ي، ال يرض، الطب   األوىل، ا

6664..  

 أمح  بن سليامن القرسم أيب للطرباين ،املعجم الكبري -506

، ، حتقي : مح ي السلفي،  ا  ابن تيمي  هر630  

 ، الطب   الثرني .القره ة

ن حمم    أيب س ي  أمح  ب البن األعرا يب، املعجم -501

هر، حتقي : عب  املحسن بن إب اهيم،  ا  ابن 640

  .6667هر، 6468اجلوزي، الطب   األوىل، 

) واي  ابن حم ز(، أليب زك ير حييى  معرفة الرجال -506

هر، حتقي : حمم  كرمل القصر ، 166بن م ني   
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هر، 6405جمم  اللغ  ال  بي ،  مش ، الطب   األوىل، 

6685.  

أيب بك  أمح  بن  للبيهقي ،معرفة السنن واآلثار -504

امل طي قل جي،  عب  .  حتقي :هر ،  458   احلسني

 ،بركسترن ،ك اتيش ،جرم   ال  اسر  اإلس مي 

 . 6666، هر6461 ،الطب   األوىل

أمح  بن عب   أل يب نعيم األصبهاين ،معرفة الصحابة -505

 الوطن،  ا  عر   ال  ازي،: حتقي ، هر460اهلل   

  .6668، هر 6466 وىل،ال يرض، الطب   األ

، = مقدمة ابن الصالح علوم احلديثمعرفة أنواع  -503

   أيب عم و عثامن بن عب  ال محنالبن الص ح 

هر، حتقي : نو  ال ين عرت،  ا  الفك ، سو ير، 346

  .6683هر، 6403 ا  الفك  امل ررص، بريو ، 

أيب يوسف ي قوب بن  للفسوي، املعرفة والتاريخ -507

 قي : أك   ال م ي، مؤسس هر، حت177سفيرن   

  .6686هر، 6406ال سرل ، بريو ، الطب   الثرني ، 

للقايض عبد املعونة عىل مذهب عامل املدينة،  -508

، هر411  أيب حمم  عب  الوهرب بن عيل الوهاب

حتقي : محيش عب  احل ، املكتب  التجر ي ، مك  

 املك م .

أيب عب  اهلل حمم  بن عم  بن  للواقدي، املغازي -506

 ا  ، حتقي : مر س ن جونسهر، 107    واق

هر، 6406، الطب   الثرلث ، بريو ، األعلمي

6686.  

نررص بن عب   للمطرزي، املغرب يف ترتيب املعرب -560

 هر،  ا  الكترب ال  يب.360السي    

املغني عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف  -566

)هبامش =ختريج أحاديث اإلحياء  حياء من األخباراإل

أيب الفضل زين ال ين  للعراقي ،إحياء علوم الدين(

 ا  ابن ح  ، ، هر 803  مح  بن عب  ال حيم أ

  .1005، هر6413 ،الطب   األوىلبريو ، 

شمس ال ين أيب عب   للذهبي، املغني يف الضعفاء -561

  .، حتقي :  هر 748اهلل حمم  بن أمح  ابن قريامز   

  نو  ال ين عرت.

موف  ال ين عب  اهلل بن  ملقديسالبن قدامة ا، املغني -566

حتقي : عب  اهلل الرتكي وعب  الفترح هر، 310أمح    

، احللو،  ا  عرمل الكت ، ال يرض، الطب   الثرلث 

  .6667هر، 6467

 ،ومنشور والية العلم واإلرادة مفتاح دار السعادة -564

 ا  ،  هر756حمم  بن أيب بك     البن قيم اجلوزية

 الكت  ال لمي ، بريو .

 املشتهرة األحاديث من كثري بيان يف احلسنة املقاصد -565

هر،  601   لشمس الدين السخاوي، األلسنة عىل

ال  يب،  الكترب اخلشت،  ا  عثامن حتقي : حمم 

  .6685 هر، 6405 األوىل، بريو ، الطب  

 عيل أل يب احلسن األشعري، اإلسالميني مقاالت -563

 عب   ينال  يحمي حمم : حتقي  هر،614   إسامعيل بن

  . 6660 هر،6466 بريو ، ال رصي ، املكتب  احلمي ،

الولي  حمم  بن  أيب البن رشد، املقدمات املمهدات -567

، حتقي :  . حمم  حجي، هر510   أمح  الق طبي

هر 6408الطب   األوىل ،  ا  الغ ب اإلس مي

6688 . 

برهان ، املقصد األرشد يف ذكر أصحاب أمحد -568

إب اهيم بن حمم     أيب إسحرقالدين ابن مفلح 

، عب  ال محن بن سليامن ال ثيمني .حتقي :  هر، 884

هر، 6460مكتب  ال ش ، ال يرض، الطب   األوىل، 
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6660 . 

 الك يم عب  بن للشه سترين حمم  ،والنحل امللل -566

 امل  ف ،    ا  حمم  سي  كي ين،: حتقي  هر،548 

  . 6675 هر،6665 الثرني ، الطب   بريو ،

، أليب احلسن خيثم   خيثمة بن سليامن حديث من -510

، حتقي :  . عم  عب  الس    هر646بن سليامن   

هر، 6400ت م ي،  ا  الكترب ال  يب، لبنرن، 

6680.  

هر،  584   ألسامة بن منقذ، املنازل والديار -516

حتقي : مصطفى حجرزي،  ا  س ر  الصبرح، 

  .6661هر 6461القره ة، الطب   الثرني ، 

 أيب بك  أمح  بن احلسني للبيهقي ،فعيمناقب الشا -511

حتقي : السي  أمح  صق ، مكتب   ا  هر ،  458  

  .6670هر، 6660الرتاث، القره ة، الطب   األوىل 

= مسند عبد بن  املنتخب من مسند عبد بن محيد -516

بن محي  احلمي  أيب حمم  عب  ، لعبد بن محيد ،محيد

 انتخبه أيب إسحرق هر،146   أو الكيس الكيش

حتقي : صبحي السرم ائي،  الشريش إب اهيم بن خ يم.

مكتب  السن ، القره ة، وحممو  خليل الص ي ي، 

  .6688هر، 6408الطب   األوىل، 

مجر   البن اجلوزي، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك -514

، هر 567ال ين أيب الف ج عب  ال محن بن عيل   

ت  عب  القر   عطر،  ا  الك ومصطفى حتقي : حمم 

  .6661هر، 6461ال لمي ، بريو ، الطب   األوىل، 

أيب الولي   للباجي األندليساملنتقى رشح املوطأ،  -515

هر، مطب   الس ر ة، 474سليامن بن خلف   

 هر.6661القره ة، الطب   األوىل، 

 أل يب عروبة احلراين ،املنتقى من كتاب الطبقات -513

صرلح،  إب اهيم: هر، حتقي 668احلسني بن حمم    

  .6664 البشرئ ، الطب   األوىل، ا  

احلسن  البن وكيع ،املرسوق منهوللسارق  املنصف -517

 خليف ، عم : حتقي ، هر666بن عيل الضبي   

  .6664 بنغرزي، الطب   األوىل، يونس،  قر جرم  

أمح  بن عب  احلليم  البن تيمية ،منهاج السنة النبوية -518

 اإلمر  جرم   سرمل،  شر  حمم  حتقي :، ، هر 718  

 اإلس مي ، الس و ي  الطب   األوىل، س و  بن حمم 

  .6683، هر 6403

= رشح  املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج -516

زك ير حميي ال ين حييى بن أيب  للنووي، صحيح مسلم

، بريو ،  ا  إحيرء الرتاث ال  يب، هر373  رش  

 هر.6661الطب   الثرني ، 

  بن أمح  امل ت يل اجلبر عب  لقريض، لاملنية واألمل -560

،  ا  امل  ف  عصر  ال ين حمم . هر، حتقي :  465  

 . 6685اجلرم ي ،  

، (2، ج1بني شعر أ يب متام والبحرتي )ج املوازنة -566

 هر،670أيب القرسم احلسن بن برش   آلمديل

 ال اب  . الطب  ، امل ر    ا  صق ، أمح  السي  حتقي :

، (3)جبني شعر أ يب متام والبحرتي  املوازنة -561

 ،هر670أيب القرسم احلسن بن برش   آلمديل

 القره ة، ،اخلرنجي املحر ب، مكتب  اهلل عب .   حتقي :

  .6664 األوىل، الطب  

 بن إب اهيم للشاطبي يف أصول الرشيعة، املوافقات -566

 . عب  اهلل   از،  ا  الفك   :حتقي   هر،760  موسى

 ال  يب

ب للحطامواهب اجلليل لرشح خمترص خليل،  -564

هر، 654حمم  بن حمم  بن عب  ال محن    الرعيني
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هر، 6416حتقي : زك ير عمريا ،  ا  عرمل الكت ، 

1006.  

أيب  للقسطالين ،باملنح الربانية املواهب اللدنية -565

حتقي : ، هر616ال بر  أمح  بن حمم  بن أيب بك    

، الطب   املكت  اإلس ميصرلح أمح  الشرمي، 

 . 1004هر، 6415الثرني ، 

أيب الطي   للوشاء، والظرفاء املوشى = الظرف -563

 كام  هر، حتقي :615حمم  بن أمح  بن إسحرق   

، هر 6676 اخلرنجي، الطب   الثرني ، مكتب  مصطفى،

6656.  

مجر  ال ين أيب الف ج  البن اجلوزي، املوضوعات -567

هر، حتقي : عب  ال محن 567عب  ال محن بن عيل   

 ين  املنو ة، الطب   األوىل: عثامن، املكتب  السلفي ، امل

  .6638هر 6688 : 6633هر 6683

شمس ال ين أيب عب  اهلل  للذهبي، ميزان االعتدال -568

حتقي : عيل ، ،هر 748حمم  بن أمح  ابن قريامز   

الطب   األوىل، ، بريو ،  ا  امل  ف ، حمم  البجروي

 .  6636 -هر  6681

 أيب حفص البن شاهني، ناسخ احلديث ومنسوخه -566

هر، حتقي : سمري ال هريي، 685عم  بن أمح    

هر، 6408مكتب  املنر ، ال  قرء، الطب   األوىل، 

6688.  

 718  أمح  بن عب  احلليم  تيمية البن ،النبوات -540

 السلف، أضواء الطويرن، ال  ي  عب  حتقي :، هر

  .1000،هر6410 الس و ي ، الطب   األوىل،

البن ، ذكارنتائج األفكار يف ختريج أحاديث األ -546

، هر 851   الفضل أمح  بن عيل أيب حجر العسقالين

حتقي : مح ي السلفي،  ا  ابن كثري،  مش ، الطب   

  .1008هر، 6416الثرني ، 

أل يب إسحاق ...، نثل النبال بمعجم الرجال -541

)م ررص(، مج ه: أمح   رشيفحجرزي حمم   احلويني

بن عطي  الوكيل،  ا  ابن عبر ، مرص، الطب   

  .6061هر، 6466وىل، األ

كام   للدمريي ،يف رشح املنهاج النجم الوهاج -546

هر،  ا  املنهرج، ج ة، 808ال ين حمم  بن موسى   

  .1004هر، 6415الطب   األوىل، 

احلنبيل  البن رجب، نزهة األسامع يف مسألة السامع -544

،  ا  طيب هر، 765زين ال ين عب  ال محن بن أمح    

 6407الطب   األوىل ،  ،ف يرنحتقي : ولي  ال، ال يرض

  .6683هر، 

مص   بن  أل يب عبد اهل الزبريي، نسب قريش -545

هر، حتقي : ليفني 163عب  اهلل بن مص     

 ب وفنسر ،  ا  امل ر  ، القره ة، الطب   الثرلث .

أيب عيل  للتنوخي، وأخبار املذاكرة نشوار املحارضة -543

، حتقي : عبو  الشرجلي، هر684املحسن بن عيل   

 هر. 6666، بريو ، لبنرن،  ا  صر  

مجر  ال ين  للزيلعي، نصب الراية ألحاديث اهلداية -547

هر، حتقي : حمم  731أيب حمم  عب  اهلل بن يوسف   

عوام ، مؤسس  ال يرن، بريو ،  ا  القبل ، ج ة، 

  .6667هر، 6468الطب   األوىل، 

ص ح  للصفدي، نرصة الثائر عىل املثل السائر -548

هر، حتقي : حمم  عيل  734بن أيبك    ال ين خليل

 سلطرين، مطبوعر  جمم  اللغ  ال  بي  ب مش .

من غصن األندلس الرطيب وذكر  نفح الطيب -546

شهرب  للتلمسرين ،وزيرها لسان الدين بن اخلطيب

 حتقي :، 6046ال ين أمح  بن حمم  املق ي   

: 6600، بريو ،  ا  صر   عبر ، إحسرن

6667.  

 للاموردي، تفسري املاوردي النكت والعيون = -550

حتقي : السي  بن  هر،450بن حمم     أيب احلسن عيل
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 عب  املقصو ،  ا  الكت  ال لمي ، بريو .

شهرب  للنويري، هناية األرب يف فنون األدب -556

، حتقي :  . هر766   أمح  بن عب  الوهربال ين 

حييى الشرمي وآخ ين،  ا  الكت  ال لمي ، بريو ، 

  .1004هر، 6414 الطب   األوىل،

إمر   للجويني، يف دراية املذهب هناية املطلب -551

 هر، حتقي : 478  عب  امللك بن عب  اهلل احل مني 

عب  ال ظيم ال ي ، منشو ا  وزا ة األوقر    .

  .1007هر، 6418القط ي ، الطب   األوىل 

أيب  البن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر -556

 طره : حتقي  ،هر 360   احلسن عيل بن أيب الك  

 ، بريو ،املكتب  ال لمي  الطنرحي، ال اوي وحممو 

  .6676، هر6666

، نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول -554

 هر،610بن عيل  أيب عب  اهلل حمم  للحكيم الرتمذي

، مكتب  اإلمر  البخر ي، حتقي : إسامعيل إب اهيم

  .1008هر، 6416الطب   األوىل، 

 اهلل عب القريواين  زيد أ يب البن، زياداتوال النوادر -555

 احللو الفترح عب : حتقي  هر،683    ال محن عب بن 

 الطب   بريو ، اإلس مي، الغ ب  ا  وآخ ين،

  . 6666 األوىل،

حمم  بن عيل    للشوكاين، نيل األوطار -553

طي،  ا  احل يث، بهر، حتقي : عصر  الصبر6150

  .6666هر، 6466مرص، الطب   األوىل، 

عيل بن  للمرغيناين، اهلداية يف رشح بداية املبتدي -557

حيرء إ ا  ، ط   يوسف، حتقي : هر566   أيب بك 

 .بريو ، الرتاث ال  يب

 البن قيم اجلوزية ،من الكلم الطيب الوابل الصيب -558

  ا  إب اهيم، سي : حتقي ،  هر756حمم  بن أيب بك    

  .6666 القره ة، الطب   الثرلث ،، احل يث

ص ح ال ين خليل بن  للصفدي، وايف بالوفياتال -556

، أمح  األ نؤوط وت كي مصطفىهر،  734أيبك   

 . 1000، هر6410، بريو ،  ا  إحيرء الرتاث

 للقايض اجلرجاين ،الوساطة بني املتنبي وخصومه -530

 حتقي ، هر 661أيب احلسن عيل بن عب  ال  ي    

 حمم  إب اهيم وعيل الفضل أيب حمم : ورشح

 .مطب   عيسى البريب احللبي ي،البجرو

حمم  بن  لغزايلايب حرم  أل، الوسيط يف املذهب -536

حتقي : أمح  حممو  وآخ ،  هر،505حمم  الطويس   

 هر.6467 ا  الس  ، القره ة، الطب   األوىل، 

 البن خلكان، وأنباء أبناء الزمانوفيات األعيان  -531

، هر386شمس ال ين أمح  بن حمم  بن إب اهيم   

، بريو ،  ا  صر   عبر ، إحسرن حتقي :

 . 6664هر، 6676

الوقوف والرتجل من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن  -536

 أمح  بن حمم  بن هر ون   اخلالل أل يب بكر، حنبل

وي حسن،  ا  الكت  رس، حتقي : سي  كهر666

  .6664هر، 6465ال لمي ، بريو ، الطب   األوىل، 

 يب منصور أل ،عرصيف حماسن أهل ال يتيمة الدهر -534

.   حتقي :،  هر 416عب  امللك بن حمم     لثعالبيا

الطب    ،بريو ، ال لمي  الكت   ا   ،ميحق مفي 

  .6686هر، 6406 األوىل،
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 660 ال أصل له ابن آ  ، خلقتك لنفيس، وخلقت كل يشء لك

 460 متفق عليه إىل اهلل مر  او  عليه صرحبه أح  ال مل

 176 البخاري )املخنثني( أخ جوهم من بيوتكم

 654 صحيح يهأح كم فليب أ بحم  اهلل والثنرء عل إذا  عر

 بم نره 654 متفق عليه املؤذن يقو  مر مثل فقولوا الن اء سم تم إذا

 بم نره 654 مسلم املؤذن، ثم صلوا عيل يقو  مر مثل فقولوا املؤذن سم تم إذا

كرنوا إذا كرن يو  القيرم  نر ى منر : أين الذين

 ين هون أنفسهم عن اللهو

ر، م فوع 38عن جمره ،  34 ال يصح مرفوعا

 عن ابن املنك   686

 38 ضعيف أعلنوا هذا النكرح، وارضبوا عليه برلغ بر 

 634 ضعيف اقتلوا شيوخ املرشكني واستبقوا رشخهم

 118 ضعيف ال جم نحوروإيركم ول ،وا الق آن بلحون ال  بؤاق 

 645 مسلم أق ب مر يكون ال ب  من  به وهو سرج 

 661 ضعيف ن املتطه ينابني، واج لني مللهم اج لني من التوا

 بم نره 647 صحيح )بني السج تني( اللهم اغف  يل، وا محني، وعرفني

 666 ضعيف كسر و عهام يف النر   عر سهام يف الفتن  ك أاللهم 

 688 متفق عليه اللهم أي ه ب وح الق  

 بنحوه686، 14، 60، 3 صحيح ألحبكن )جلوا  يرضبن برل  ( إين ي لم اهلل

 116، 686 متفق عليه هعيش إال عيش اآلخ  اللهم ال

 657 متفق عليه أمل أج كم ض ال فه اكم اهلل يب، وأع اء فألفكم اهلل يب

 635 ضعيف إن كرن ابن مس و  لك يام

م أة نذ   أن ف  )ال وإال فررضيب، نذ   كنت إن

 ترضب بني ي يه برل  (

وقد خلطه بحديث  بم نره 115 صحيح

 بم نره 140 بم نره، 117، آخر

 660 مرسلأنس بن زنيم  – عليه وسلم ت رىل صىل اهلل – وأنش ه
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 ف فر عنه ر؛يل يو  فتح مك  قصي ة يم حه هبي ال

 660 مل أقف عليه عن فروة عليه وف ر رمروأنش ه ف وة بن نوفل بن عم و ل

البخاري واختلف  ن أخر لكم ال يقو  ال فثإ

 يف وقفه ورفعه

688 

ليغنني أزواجهن بأحسن  اجلن إن أزواج أهل 

 سم هر أح  قط أصوا 

 673 ضعيف هبذا اإلسناد

 667 مسلم إن اهلل ت رىل قر  عىل لسرن نبيه: سم  اهلل لرمن مح ه

 606 مسلم إن اهلل ال حي  الفحش وال التفحش

 163 مسلم إن اهلل ال ينظ  إىل صو كم وأموالكم

 166 مسلم  ه عليهرإن اهلل لريىض عن ال ب  يأكل األكل  حيم

 606 حسن هبذا اللفظ ءذيإن اهلل يبغض الفرحش الب

 677 ضعيف هبذا اإلسناد نحن احلسرن :إن احلو  ال ني يغنني يف اجلن 

 661 ال أصل له نس واجلن أن  او  كرن يستم  لصوته احلسن اإل

 681 ضعيف إن ال جل منهم ليصل يف اليو  إىل مرئ  عذ اء

 688 مسلم بنحوه  ك مر  مت تنرفح عن نبيهإن  وح الق   م

 بم نره 181 متفق عليه والشرق  واحلرلق  الصرلق  من ب ئ  اهلل  سو  إن

 أحكم أن وأم ين احلل  هذه كسرين  اهلل  سو  إن

   أ ى بام وأموالكم  مرئكم يف

 بم نره 156 حسن

 677 ضعيف هبذا اإلسناد جذوعهر من ذه  :إن يف اجلن  شج ة

 678 ضعيف هبذا اإلسناد ن يف اجلن  جمتم ر للحو  ال نيإ

 686، 687 البخاري إن من الش   حكم 

ضعيف، وقد خلطه  إن هذا  جل ال حي  البرطل

 املصنف بحديث آخر

113 

ضعيف ومل أقف  إنام هنيت عن صوتني أمحقني فرج ين

 عليه يف البخاري

56 ،143 ،147 ،186 

 بنحوه 668بم نره، 

 677 ضعيف هبذا اإلسناد م  احلو  ال ني يف كل سب   أير أنه جيت

 44 صحيح أوصيكم بتقوى اهلل والسم  والطرع 

 607 متفق عليه أو  زم ة تلج اجلن  عىل صو ة القم  ليل  الب  
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 655 اآلحاديث النبويةكشاف  

 44 ضعيف السرع  يب ثت برلسيف بني ي 

ب ثت بكرس امل امري، وأقسم  يب ال يرشب عب  يف 

 ه اهلل يو  القيرم  محيامال نير مخ ا إال سقر

 400 ضعيف

 671 باطل من اهل اي  يشء وليس إيل ،ب ثت  اعير ومبينر

 )ملر سئل: نسرء ال ني احلو  من أفضل ال نير نسرء بل

  ال ني( احلو  أ  أفضل ال نير

 678 ضعيف هبذا اإلسناد

مل أقف عليه هبذا  فبي يسم 

 اللفظ

85 

 66 صحيح هرت كتكم عىل البيضرء ليلهر كنهر 

 150بنحوه،  166 موضوع )إنشر  أع ايب( عن  سامعه  تواج  النبيف

 147 مسلم بلفظ أربع ث ث يف أمتي من أم  اجلرهلي  ال يرتكوهنن

 40 حسن ث ث منجير  وث ث مهلكر 

 بم نره 654 متفق عليه )يف صف  التشه ( يتخري من ال عرء أعجبه إليهثم 

 أصحربه فكرن م ة، مرئ  نم أكث   النبي جرلست

 ... ف بام يتبسم م هم الش   يتنرش ون

 بم نره 661 صحيح

 18 مسلم اجل   م مر  الشيطرن

)ملر أنش ته ش   أيب كبري  ج اك اهلل خريا ير عرئش 

 اهلذيل(

 ضعيف، 

 وقيل موضوع

688 

 187 متفق عليه من أهل الوب  الف ا ينوالغلظ وقسوة القل  يف  ءاجلفر

 ج ء منه بم نره 643ج ء منه، 656 حسن ج لت ق ة عيني يف الص ةإيل النسرء والطي ، وحب  

 بم نره 161، 141 حسن هبذا اللفظ زينوا الق آن( :)وانظ  حسنوا الق آن بأصواتكم

 46 حسن خطر وقر : هذا سبيل اهلل خط لنر  سو  اهلل 

 660 ل لهال أص خلقتك لنفيس ف  تل  ، وتكفلت ب زقك ف  تت  

 عهام ير أبر بك ؛ فإن لكل قو  عي ا، وهذا عي نر 

 )جلر يتني من جوا ي األنصر  تغنيرن(

بم نره،   660، 38بم نره،  56، 18 متفق عليه

 ج ء منه 147، 167بم نره،  117

 656 صحيح إنك أنت التواب الغفو  ؛ ب اغف  يل وت  عيل

 654 مسلم بنحوه ال سو  ضيت برهلل  بر وبرإلس    ينر وبمحم 

 165 متفق عليه  وي ك ير أنجش  سوقك برلقوا ي 
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 663 صحيح )وانظ : حسنوا الق آن( زينوا الق آن بأصواتكم

 403 مسلم من حديث جابر عن نظ  الفجرءة سألت  سو  اهلل 

 بم نره 653 مسلم سبحرن  يب ال ظيم ) اك ر يف صف  ص ته(

 143 ضعيف صوترن مل ونرن

 466 ال أصل له )ح يث ق يس(  وج يل، لو أتوين من كل ط ي وع يت

 60 صحيح عليكم بسنتي وسن  اخللفرء ال اش ين امله يني من ب  ي

 177 متفق عليه بنحوه ال ينرن ت نيرن وزنرمهر النظ ، والي  ت ين وزنرهر البطش

 فام: ... قر قر  إبليس ل به: ير  ب ق  أهبط آ  

 الش   وق آنك الوشم، كتربك: قر  كتريب؟

 666بنحوه،  666 ضعيف

 665 مسلم  نصفني عب ي وبني بيني الص ة قسمت: ت رىل اهلل قر 

ت طه )ملر قيل له إن  فسل انتهيت فإذا يقولون كام قل

 املؤذنني يفضلوننر(

 بم نره 654 صحيح

 145 مسلم )ال عرء يف السجو ( قمن أن يستجرب لكم

 66 ال أصل له وأو  من تغنىكرن إبليس أو  من نرح، 

 وا زقني واه ين، وعرفني، وا محني، يل، اغف  اللهم

 )يقوله بني السج تني(

 بم نره 647 صحيح

 400 ضعيف كس  املغني  واملغني ح ا ، وكس  ال اني  سحت

 ،بقوسه ههو يلهو به ال جل فهو برطل إال  ميركل ل

  فإهنن من احل ؛وم عبته ام أته ،وتأ يبه ف سه

ضعيف ومل أقف 

 عليه يف البخاري

113 

 ، وكرن يل صواح كنت أل   برلبنر  عن  النبي 

 يل بن م ي... فيرسهبن إيل فيل بن م ي.

 بم نره 140 متفق عليه

 663 ضعيف وقيل حسن حرئض وال جن رال أحل املسج  ل

)ل جل قر :  ال آذن لك، وال ك ام ! كذبت ع و اهلل

 ي(ال أ زق إال من  يف بكف

 400 موضوع

)ل جل أنش : هل عيل وحيكام إن  ت رىل ال إن شرء اهلل

 عشقت من ح ج(

 167، 148 موضوع

، 51بنحوه،  17بنحوه،  66 ضعيف ال تبي وا القينر ، وال تشرتوهن 

 بنحوه 406
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 657 اآلحاديث النبويةكشاف  

 403، 178 ضعيف   النظ ة النظ ةرتبتال 

 663 متفق عليه ال ت خل امل ئك  بيتر فيه كل  وال صو ة

ال ت ا  املسأل  بأح هم حتى جييء يو  القيرم  

 حمروليس يف وجهه م ع  ل

 603 متفق عليه

عليه مرفوعا  أقفمل  ال جي ل أح كم للشيطرن حظر من ص ته

 وإنام هو موقوف

166 

ألن يمتلئ جو  أح كم قيحر حتى ي يه خري له من 

 أن يمتلئ ش  ا

 666بنحوه،  66 متفق عليه

.. قرلوا: ال جل يف قلبه مثقر  ذ ة من كرب ال ي خل اجلن  من

 إن اهلل مجيل حي  اجلام  ال، حي  أن يكون ثوبه حسن.. قر :

ج ء  606ج ء منه،  163 مسلم

 660منه، 

 181 البخاري أخذ األمم قبلهر شربا بشرب، وذ اعر بذ اعر لتأخذن أمتي م

 181 متفق عليه لرتكبن سنن من كرن قبلكم حذو القذة برلقذة

 644 صحيح ل يب احلم ! ل يب احلم !

 بنحوه 176،  175، 131 البخاري برلنسرء ال جر  من املتشبهني اهلل ل ن  سو  

)أليب موسى  لق  أويت هذا م مر ا من م امري آ   او 

 األش  ي(

بم نره،   161، 185، 143 متفق عليه

 بم نره 643

له فقر   .ق  أويت هذا م مر ا من م امري آ   او ل

 حتبريا حلربته لك أبو موسى: لو علمت أنك تسم 

 بم نره 661،643 صحيح

فج لت أستم   ،لق  م    بك البر ح  وأنت تق أ

 حتبريا لك حلربته تسم  أنك علمت لو: فقر  لق اءتك

 بم نره 643، 185، 663 صحيح

 واحلبش  حج يت برب عىل يومر اهلل   سو   أيت لق 

 يسرتين ب  ائه اهلل  املسج  و سو  يف يل بون

 بم نره، 60بم نره ،  3 متفق عليه

 بم نره 140

 141 ضعيف وحلي  الق آن الصو  احلسن ،لكل يشء حلي 

 160 متفق عليه بنحوه لكني أصو  وأفط ، وأقو  وأنر ، وأت وج النسرءو

 681 ضعيف زوج  ث ثنياجلن   للمؤمن يف

لق آن من ذنر إىل ال جل احلسن الصو  برأهلل أش  

 صرح  القين  إىل قينته

 606، 141، 663 ضعيف

 بم نره 660 ضعيف والصبيرن النسرء ج ل امل ين   النبي ق   لرام



 مو  ه   جته ط   احل يث

 

الكشافاتو الفهارس  658 

 علينر الب   طل  :يقلن والوالئ 

)ملر سم  أخت النرض  لو سم تهر قبل ذلك مل أقتله

 ت ثي أخرهر(

 686 مل يثبت

 187 ريالبخا () يف صف  النبي وال غليظ  ،ليس بفظ

 156 متفق عليه ليس كذب عيل ككذب عىل غريي

 145، 141 البخاري ليس منر من مل يتغن برلق آن

 بنحوه 401بنحوه،  175، 13 صحيح ليكونن يف أمتي أقوا  يستحلون اخلم  والرح ي  والرم رز 

 606، 663  ذنه لنبي حسن الصو  يتغنى برلق آنأمر أذن اهلل ليشء ك

 66 ضعيف ق بكم إىل اجلن  إال أم تكم بهمر ت كت شيئر ي

وقد  متفق عليه )ل م ( مر  آك الشيطرن سرلكر فجر إال سلك فجر غري فجك

  خلطه بحديث آخر

168 

مر من عب  ي خل اجلن  إال وجيلس عن   أسه وعن  

 غنيرنهت جليه ثنترن من احلو  ال ني 

 678 ضعيف هبذا اإلسناد

 686 ضعيف  وج ثنتني وسب ني زوج مر من عب  ي خل اجلن  إال وي

 686 ضعيف )لك   بن مرلك( قلته بيت ش   مر نيس  بك

 له ف سر بينهن و أى بنريت.: قرلت عرئش ؟ ير هذا مر

   قرع من جنرحرن

 بم نره 140 حسن

 166 مسلم واملؤمن القوي خري وأح  إىل اهلل من املؤمن الض يف

 180 صحيح فق  ضر  اهلل يف أم همن حرلت شفرعته  ون ح  من ح و  اهلل 

 يف قص 66، 5 مسلم من  أى منكم منك ا فليغريه بي ه

 607 حسن من سأ  النر  وله مر يكفيه جرء  مسألته خ وشر

 عن ابن ك   680، 676 صحيح من رشب اخلم  يف ال نير مل يرشهبر يف اآلخ ة

 167 ضعيف ف وكتم فام  مر  شهي اعمن عش  و

بنحوه،  46، 46بنحوه،  60 متفق عليه يس عليه أم نر فهو   من عمل عم  ل

 بنحوه 666

 53 متفق عليه بنحوه من فر ق اجلامع  مر  ميت  جرهلي 

 654 مسلم بنحوه وبرإلس    ينر  املؤذن..  ضيت برهلل  بر يسم  حني قر  من

 نرهبم  654 البخاري الن اء: اللهم  ب هذه ال عوة الترم  يسم  حني قر  من



 مو  ه   جته ط   احل يث

 

 656 اآلحاديث النبويةكشاف  

 405 باطل  ق   إىل قين  يسم  منهر ص  يو  القيرم  يف أذنيه اآلنك من

 ، ومل بنص عىل كونه ح يثر656 صحيح اجلن   خل «اهلل إال إله ال» ك مه آخ  كرن فمن

 651 متفق عليه ضيفه ن كرن يؤمن برهلل واليو  اآلخ  فليك   م

 34 ضعيف من كث  سوا  قو  فهو منهم

 150، 166، 30، 6بم نره:  متفق عليه  النر  من مق  ه فليتبوأ مت م ا عيل كذب من

 165 متفق عليه )ملر ح ا برلقو ( من هذا السرئ ؟ قرلوا: عرم  بن األكوع

 163 ضعيف النظ ة سهم مسمو  من سهر  إبليس

 140 ضعيف )ملر سرب  عرئش ( هذه بتلك

 زام  صو  ف ل )حني سم  هكذا  أيت  سو  اهلل 

 (الط ي  عن وع   أذنيه يف إصب يه  فوض 

 406بم نره، 66 ضعيف

 116 متفق عليه ويف سبيل اهلل مر لقيت، صب   ميتإهل أنت إال 

)ملر سئل  هو اخت   خيتلسه الشيطرن من ص ة ال ب 

 عن االلتفر (

 140 البخاري

 676 متفق عليه )صحر  الذه  والفض ( هم يف ال نير، ولنر يف اآلخ ةرهي ل

 688 مسلم (أمي  بن أيب الصلت ش    نش  )ملر أ   هيه هيه

ويف ح   اهلل  ير ابن  واح  بني ي ي  سو  اهلل 

 !تقو  الش  

 بم نره 661 صحيح

فإنكم ال ت عون  ؛ ب وا عىل أنفسكما ،ير أهير النر 

 أصم وال غرئبر

 186 متفق عليه

يف اليو   فإين ألتوب إليه ،توبوا إىل  بكم ،ير أهير النر 

 م ة سب ني من أكث 

 630 متفق عليه

 630 حسن أ حنر برلص ة ،ير ب  

ير عرئش ، إن األنصر  نر  فيهم غ  ، فام قلت )ملر 

 زوجوا يتيم  من األنصر  ل جل من األنصر (

 بنحوه 406، 30 حسن

 406 حسن يمسخ قو  من أمتي يف آخ  ال مرن ق  ة وخنرزي 
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 661 اآلثاركشاف  

 اآلثار كشاف 

 مو  ه األث  القرئل

   

 65 )سامع الغنرء( كرن ال ي ى به بأسر إب اهيم بن س  

 31 )الغنرء( م رذ اهلل! مر يف ل هذا عن نر إال الفسرق إب اهيم بن املنذ 

 107 والسن  برلسبيل عليكم أيب بن ك  

 -أو قر : امل هي  -من قر : إن االستامع إىل املنرهي  أمح  بن احلسن

 له؛ فهو إىل مذه  اإلبرح  أق بمبرح 

37 

 106 )حمب  اهلل( هي املقر  الذي يلتقي فيه مق م  ال رم  وسرق  اخلرص  أبو إسامعيل األنصر ي

 664 أ أيت لو رضبتك بكف من ت اب، أكنت أقتلك؟ إير  بن م روي 

عملت يف املجره ة ث ثني سن ، فام وج   شيئر أش   البسطرمي أبو ي ي  

 ال لم ومترب تهعيل من 

106 

 31 سألني سرئل عن استامع هذا الذي يسمونه القو  بط   ابن

: قسم ينظ ون، وقسم اللوطي  عىل ث ث  أقسر  بن الولي  بقي 

 يصرفحون، وقسم يف لون ذلك الف ل القبيح

68 

 661 أهله  يف مصبح ام ئ كل أبو بك  الص ي 

 661   أبيتن  هل ش  ي ليت أال ب   بن  برح

 446، 106 كل ف ل يف له ال ب  بغري اقت اء فهو عيش النفس التسرتي سهل بن عب  اهلل 

إذا هرش عليك كل  الغنم ف  تشتغل بمحر بته وم اف ته،  - ابن تيمي 

 )االست رذة من الشيطرن( وعليك برل اعي فرستغث به

بام ...  ال ينبغي أن يقر  هذا إال هلل، وال ينبغي أن يقر  ملخلوق -

  عو  يف السجو  هبام )قو  الشرع : ير من ألوذ به فيام أؤمله(

مر أعلم أح ا من املشريخ املقبولني يؤث  عنه يف السامع  -

 نوع  خص  ومح  إال ويؤث  عنه املن  والذ 

)قوله: ال، إن  هذا احل يث موضوع برتفرق أهل امل  ف  برحل يث -

  إن عشقت من ح ج (شرء اهلل. حني قر  الشرع : هل عيل وحيكام

664 

 

644 

 

466 

 

148 
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)تواج  النبي  هذا كذب مفرتى موضوع برتفرق أهل ال لم -

 عن  سامعه قو  الشرع : ق  لس ت حي  اهلوى كب ي( 

ير شيخ، إن كرن هذا  حيكى عن ب ض امللوك أنه قر  -

)ل جل عمل هذا السامع  ط ي  اجلن  فأين ط ي  النر 

 وأحرض فيه الصو  اجلميل  واألصوا  املط ب (

150 

 

174 

 ﴾گ گ گ  ﴿الكف   وأي فتن  إنام هي -  سفيرن الثو ي

 يتغن مل من منر : ليس)تفسريا لقوله  يستغني به -

 (الشرف يبرلق آن. وق  أنك ه عليه 

 وق ن م ه غريه ومل يسمه 41

141 

 115 )السامع( ال يف احلسنر  وال يف السيئر  ابن ج يج

 ومل يسمه 653 لق  جتىل اهلل ل بر ه يف ك مه الصر ق ج ف  بن حمم 

إذا  أيت امل ي  يسم  السامع فرعلم أن فيه بقرير من  - اجلني 

 الل  

 - واهلل - أت بني: فقر  إبليس، فلقيني ليل  خ جت -

م خطتني: السامع، ه... إال أين أستحسن من !أصحربك

 والنظ  إىل األح اث

ه عني ي قوب، ثم به إن قميص يوسف ذهبت بسبب -

 برصه. فرستحسن ذلك مني عر  

إن اهلل لرمرر خرط  األ واح يف امليثرق األو  بقوله:  -

 األ واح، فإذا سامع عذوبته استف غت ا ﴾ڄ ڄڄ ﴿

 ذلك ذك  ح كهم السامع سم وا

 الفق اء يف ث ث  مواض  تن   ال مح  عىل  -

 خلت عىل الرسي يومر ف أيت عن ه  ج  مغشير  -

 عليه 

 السامع فتن  ملن طلبه، ت ويح ملن صر فه -

الط ق كلهر مس و ة عىل اخلل ، إال من اقتفى أث   -

 ال سو  عليه الص ة والس  

 من صر فه السامع اسرتاح، ومن تكلفه فتن به -

من مل حيفظ الق آن ومل يكت  احل يث ال يقت ى به يف  -

 بنحوه 648، 77

 

 بم نره 633، 33

 

 

650 

 

666 

 

 

648 

650 

 

616 ،648 

بم نره،  466، 101

 بنحوه 446

645 

 بنحوه 446، 101
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 663 اآلثاركشاف  

 هذا األم 

هذا قو  مشريخ القو ، وإنام ت خص املتأخ ون فيه حبر   ابن اجلوزي

 للهو

78 

 666 أ ب   عىل القلوب حذيف  بن اليامن

 661 منك خري هو من وفيه املسج [ :فيه ]أي أنش   لق  حسرن بن ثربت

)ملر سم  قو  أيب ال رلي : ت لموا  ص ق ونصح - البرصي احلسن

 اإلس   والسن (

 ﴾ ڄ ڄ ﴿ الغنرء هو -

   ف  الصو  برل عرء ب ع  -

103 

 

 بنحوه 51، 61

186 

 416، 464 أيش أعمل بسامع ينقط  إذا انقط  من يسم  منه؟ )عيل بن إب اهيم( احلرصي

)قو  أيب ال رلي :  هبذا؟ير أبر عيل، أنت ح ثت حمم ا  حفص  بنت سريين

 ت لموا اإلس   والسن (

103 

... من مل ي ن أف رله وأحواله كل وقت برلكترب والسن  أبو حفص النيسربو ي

 ف  ت  ه يف  يوان ال جر 

101 

 101 من علم الط ي  إىل اهلل ت رىل سهل عليه سلوكه أبو مح ة البغ ا ي

 قوله: إذا مر قر  يل  يب()وهو يبكي ملر سم  أع  عيل!  - بن حنبلا

 )السامع( إنه من البرطل والب ع -

 ب ع  وهنى عن استامعه )التغبري( -

ب ع ، إذا  أيت إنسرنر منهم يف ط ي  فخذ يف ط ي   -

 آخ  )التغبري(

 تبرع سرذج  )اجلر ي  املغني ( -

 التغبري حم ث -

 التغبري صرح  يرضب أن أ ى

ملر سئل عن ح يث ) غنرء ال اك : أتينركم أتينركم -

 عرئش  عن جوا  يغنني(

 الغنرء ينبت النفرق يف القل ، ال ي جبني -

ليس منر  :قوله  )يف تفسري حيسنه بصوته مر استطرع -

 من مل يتغن برلق آن(

76 

685 

63 

36 

 

67 

 بنحوه 136 بنحوه، 35 ،63

63 

30 

 

63 ،31 

141 



 مو  ه األث  القرئل

 

الكشافاتو الفهارس  664 664 

 61 ﴾ەئ وئ وئ ﴿هو الغنرء  )حمم ( بن احلنفي ا

 685 )السامع( إنه من املح مر  يف أبو حن

 446، 106 من عمل عم  ب  اتبرع سن  فبرطل عمله ابن أيب احلوا ي

 400 تفسري الصحريب عن نر يف حكم امل فوع النيسربو ي احلركم

 666 مسلام أقتل حني أبريل ولست خبي  بن ع ي

 660 ي ي  امل ء أن ي طى منره أبو ال   اء

 78 قص   يوسف بن احلسني ال ازي من بغ ا  ال  اج أبو احلسني

 665 وح ا هذا الغ   بجمل فهر  عىل وجهه وقط  حبرله ال قي أبو بك 

 ، مبرح لل هر السامع ح ا  عىل ال وا ؛ لبقرء نفوسهم - ال قرق أبو عيل 

كرن ذو النون صرح  إرشا  عىل ذلك ال جل، حيث  -

 )ل جل تواج ( نبهه أن ذلك ليس مقرمه

 بم نره 466، 614

618 

 463، 463 من اثنني أح  إيل من واح السامع  أبو سليامن ال ا اين

 )ل جل تواج ( ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿قر :  - ذو النون املرصي

إن الصو  احلسن خمرطبر  وإشر ا  أو عهر اهلل  -

 ت رىل كل طي  وطيب 

618 

617 ،666 

 الفقه أبو ال بر  بن رسيجويف  أسترذي يف التصو : اجلني  - ال وذبر ي أبو عيل 

 ليتنر ختلصنر منه  أسر ب أ  -

 ن م، ق  وصل ل م ي! ولكن إىل سق  -

 هو مبرح لل هر ؛ حلصو  جمره اهتم -

614 

446 

614 

614 

اختلف الفقهرء يف السامع: فقر  ب ضهم: هو مبرح، وقر   ابن ال اون ي

 ب ضهم: هو حم  ، وعن ي: أنه واج 

683 

 640، 667، 617 قلوب إىل احل وا   ح  ي عج ال 

 وكذلك مذه  مجي  أهل امل ين ، إال إب اهيم بن س   السرجي زك ير بن حييى 

  وح ه، فإنه كرن ال ي ى به بأسر )السامع(

 بم نره 111، 53

 له حل اإلشر ة ع   فمن ،ظره ه فتن  وبرطنه عربة - الشبيل

 برل ربة السامع

ی ﴿سم  قوله: )ملر  األحبرب بمثل هذا خيرط   -

 ﴾(ی جئ  حئ مئ ىئ

466 ،466 

 

650 



 مو  ه األث  القرئل

 

 665 اآلثاركشاف  

 وليم ، إىل )ملر  عي إمر أن خت جهم، وإمر أن نخ ج - الش بي

 هلو( صو  فسم 

 ل ن املغني واملغنى له -

34 

 

64 

 إن الغنرء هلو مك وه يشبه البرطل - الشرف ي

 

أنر خمرلف البن علي  يف كل يشء، حتى يف قو  ال إله  -

 إال اهلل

ل  اق شيئر يقر  له: التغبري، أح ثته ال نر ق ؛ ت كت بر -

 يص ون به النر  عن الق آن

 

 حكمي يف أهل الك   أن يرضبوا برجل ي  والن ر  -

 الش   ك  : فحسنه كحسن الك  ، وقبيحه كقبيحه -

وصرح  اجلر ي  إذا مج  النر  لسامعهر فهو سفيه ت    -

 شهر ته

أيتم ال جل يميش عىل املرء قرص،  محه اهلل ت رىل! بل إذا   -

  أيتم إذا )ملر سم  قو  الليث  ويطري يف اهلواء ف  تغرتوا به

 ( به تغرتوا ف  املرء عىل يميش ال جل

ال جيوز شهر ة واح  منهام )ال جل وامل أة يتخذان  -

 الغنرء صنرع (

ألن يبتىل ال ب  بكل ذن  مر خ  الرشك برهلل ت رىل خري  -

 برلك   يف هذه األهواءله من أن يبتىل 

 لو تصو   جل أو  النهر  مل يأ  نصف النهر  إال وهو أمح  -

 لكفتهم« وال رص»لو فك  النر  يف سو ة  -

 )ل جل مل يط ب لقوا ( ]وال يصح عنه[ مر لك حس -

صرح  اجلر ي  إذا ) هو  يرث ، وأخر  أن يكون  يوثر -

 (مج  النر  لسامعهر

: ليس قوله  )يف تفسري ننحن أعلم هبذا من سفير -

 منر من مل يتغن برلق آن(

بنحوه،  683، 57

 بنحوه 116

188 

 

، 36 ،58 :بنحوهو، 16 ، 65

34 ،685 ،666 ،116 ،

116 ،156 ،136، 668 

160 

 666، ومل يسمه 687

 57بنحوه،  63

 

 بنحوه 103، 60

 

 

63 

 

160 

 

 440، بم نره 668

665 

188 

57 

 

141 



 مو  ه األث  القرئل

 

الكشافاتو الفهارس  666 666 

  ف  بن حمم جلشيخ 

 اه  األهب يال 

)ملر كرن يف سامع فنو ي: ير هذا أجئتنر  إن السامع خمرط ة

 برحل  أ  أنت من ال عبني(

33 

)ملر كرن حيرض  السامع أل برب القلوبالصويف م  قلبه...  شيخ ممن صح  اجلني 

 السامع فإن أعجبه جلس وقر  األوىل، وإال م  وقر  الثرني (

463 

 احل ب يف  وني جت كرن الصحرب  - الصحرب 

 حم مون وهم الش   ينش ون كرنوا -

661 

661 

 666  بنر ت رجي  من الوشرح قرلت ام أة سو اء: ويو  - صحربي 

 464، 465 املستم  بني استتر  وجتل الص لوكي أبو سهل

قم  هذه  -وفقهم اهلل وس  هم!  -ح  عىل والة األم   ابن الص ح

 )أصحرب السامع( الطرئف 

15 

 

 64 الغنرء مفس ة للقل  مسخط  لل ب ركالضح

 وإنام ج ل صرحبهر سفيهر ألنه  عر النر  إىل البرطل - طره   أبو الطي  الطربي

 )صرح  اجلر ي  إذا مج  النر  لسامعهر(

 )الغنرء( ق  أمج  علامء األمصر  عىل ك اهته واملن  منه -

وهذه الطرئف  خمرلف  جلامع  املسلمني؛ ألهنم ج لوا  -

 )أهل السامع( غنرء  ينر وطرع ال

57 

53 

 

683 

من أنك  السامع مطلقر غري مقي  فق  أنك  عىل سب ني  أبو طره  املكي

 ص يقر

154 

 663 بتوب  إال  ف  وال بذن  إال ب ء ن   مر ال بر  بن عب  املطل 

 الوجه يف وضيرء القل ، يف لنو ا للحسن  إن - بن عبر ا

 السن  أهل هوجو تبيض﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ﴿ -

 والب ع  الف ق  أهل وجوه وتسو  واجلامع ،

   الغنرء هو: محري بلغ  اليمن أهل لغ  يف ﴾ۀ ﴿ -

 يف اآلي  هذه ن لت ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ -

 الغنرء

   املتف سون هم ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ -

605 

110 

 

 بنحوه 56، 61

 400بنحوه،  61

 

605 

 440لك  ، وعليكم بأصحرب ال جترلسوهم، وال أصحرب ا عب  ال محن بن مه ي



 مو  ه األث  القرئل

 

 667 اآلثاركشاف  

 )الصوفي ( القامط 

 عب  اهلل بن  او 

 )وقيل أمح  بن حنبل(

 63 أ ى أن يرضب صرح  التغبري

 66  و اه ي يه :ي يه: يأكل بطنه، يقر  م م  بن املثنى  عبي ةأبو 

 65 )سامع الغنرء(كرن ال ي ى به بأسر عبي  اهلل بن احلسن ال نربي

 برلش   ل عثامن متث - عثامن بن عفرن

 ت رىل اهلل ك   من شب ت لرام قلوبنر طه   لو -

 وجهه صفحر  عىل اهلل أظه ه إال شيئر  جل أضم  مر -

 لسرنه وفلتر  

 بيميني ذك ي مسست وال تغنيت وال متنيت مر -

عم   آ مي عمل عينيه.. مر وال نر يف أح كم ي خل -

     اءه  ت رىل اهلل ألبسه إال

660 

668 ،461 

605 

 

66 

605 

 465، 465 : فوجه منهر للم ي ينالسامع عىل ث ث  أوجه أبو عثامن احلريي

 قلوب أهل احل  حررضة، وأسامعهم مفتوح  - أبو عثامن املغ يب

 من ا عى السامع ومل يسم  صو  الطنبو  -

466 

463 ،468 

   وامل اقب الصحب  م  اهلل: بحسن األ ب، و وا  اهليب - أبو عثامن النيسربو ي

 من أم  السن  عىل نفسه قوال وف   نط  برحلكم  -

106 

101 

 660 برلش   متثل عيل  عيل بن أيب طرل 

ه يطوافنر )ملر خط  إل يف اهلل نرتاءى ونحن هذا أتقو  - بن عم ا

 ع وة بن ال بري ابنته يف الطوا (

 )ل جل يتغنى وهو حم  ( ! لكم اهلل سم  ال أال -

 هومل يسم 48

 

64 

 برلش   متثل عم   عم  بن اخلطرب

: قرلوا فإن عنه، سأ  ال   صو  سم  إذا كرن 

 سكت خترن؛  أو ع  

  (اخل ف ) كفرفر األم  هذا من نجو  أين و   

 )فيأخذ أبو موسى يف ق اءة الق آن(  ! بنر ذك نر  موسى، أبر ير

660 

38 

 

441 

 بم نره 161، 130، 668

 660 برلش   عم و بن ال رص   متثل عم و بن ال رص

 107 (؟السنيمن الذي إذا ذك   األهواء مل يغض  ليشء منهر ) )أبو بك ( بن عيرشا



 مو  ه األث  القرئل

 

الكشافاتو الفهارس  668 668 

) في  بن  أبو ال رلي 

 مه ان(

 103 ت لموا اإلس   والسن ، فإذا ت لمتموه ف  ت غبوا عنه

إنه ق  يكون أنف  للقل  من ق اءة الق آن من ست  أوجه  الغ ايل

 )السامع(  أو سب 

 ومل يسمه 163

الفضيل بن عيرض 

 )وقيل: احلطيئ (

 683، ومل يسمه 606 الغنرء  قي  ال نر

 ونسبه البن مس و 

)أف ر   هذه األف ر  م صي  ول   ذمه اهلل ت رىل و سوله موف  ال ين ابن ق ام  

 أهل السامع يف سامعهم(

14 

، وعن  كرنوا يستحبون خفض الصو : عن  الذك  قيس بن عبر 

 اجلنرئ ، وعن  القتر 

186 

أ أيت إذا مي  اهلل يو  القيرم  بني احل  والبرطل، ففي  القرسم بن حمم 

 )لسرئل عن الغنرء( أهيام جي ل الغنرء؟

118 

 64 )الغنرء( أهنرك عنه وأك هه لك 

ولو ص ق القو  يف قص هم وجت  هم وتصوفهم لرمرر  الكي ين عب  القر   

  وهبم وجوا حهم بغري سامع كترب اهلل ت رىلان عجوا يف قل

85 

 بنحوه 103، 60 إذا  أيتم ال جل يميش عىل املرء ف  تغرتوا به بن س   الليث

 الذي جرء برلص ق: الق آن. وص ق به: املؤمن - جمره 

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ    ٿ﴿

 ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿هو الغنرء وامل امري  -

ذين كرنوا ين هون ينر ي منر  يو  القيرم : أين ال -

 ؟أسامعهم عن اللهو

636 

 

56، 

 م فوعر، 38 ،34 

املنك    ابن عن 686

 وأشر  إىل ابن جمره 

 أيت إبليس يف النو ، فقلت له: كيف  أيتنر؟ ع فنر عن  املحرتق البرصي

 ال نير ولذاهتر

37 

 680م فوعر، 676 من رشب اخلم  يف ال نير مل يرشهبر يف اآلخ ة حمم  بن ك  

 من )برب وال من يغني للنر ؛ ألنه جيم هم عىل كبرية امل غينرين

 تقبل( ال ومن شهر ته تقبل

64 

 666  األحيرء؟ ميت مر أت  ون - بن مس و ا



 مو  ه األث  القرئل

 

 666 اآلثاركشاف  

   فه عليهر اهلل اسم يذك  فلم ال اب  ال جل  ك  إذا -

 الشيطرن 

ص تك )الشهر تني يف  قضيت فق  ذلك قلت فإذا -

 التشه (

 الب ع  يف االجتهر  من خري ن الس يف االقتصر   -

 القل  كام ينبت املرء البقل يف النفرق ينبت الغنرء -

 

 

 واملنك  امل  و  به ي    قل  له يكن مل من هلك -

 واالستامع الغنرء هو ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ﴿  -

   إليه

400 

 

656 

 

107 

بنحوه،  17بنحوه، 66

46 ،51 ،65 ،685 

 666بم نره، 683بنحوه، 

666 

بنحوه،  51،  17، 61

666 

 666 ام ئ وأمرمه خلف من سر  إذا م روي  بن أيب سفيرن

 174 )ملر صر وا  يست ملونه يف السامع( أنر كنت عم ي ترئبر وال أ  ي مغن ع   عىل التوب 

 31 عليه من مر  وعن ه مغني  مل يصل مكحو 

كرنوا ين هون  ذينإذا كرن يو  القيرم  نر ى منر : أين ال )حمم ( بن املنك  ا

 ؟أنفسهم عن اللهو

 م فوعر، 38 جمره ، عن 34 

 املنك   ابن عن 686

 36 قيل: إنه الغنرء؛ ألنه حيمل النر  عىل ال قص )التغبري( أبو موسى امل يني

 كرن له   هر برل ي  إذا اشرتى جر ي  فوج هر مغني  - )اإلمر ( مرلك

 (والسامع غنرءإنام يف له عن نر الفسرق )الرتخص يف ال -

 

 قيل عن مرلك أنه رضب بطبل ]ال يصح[ -

65 

، 35، 31 بنحوه، 36 ،65

 116بم نره،  685

143 

 التصو : الصرب حتت األم  والنهي - بن نجي ا

كل حر  ال يكون عن نتيج  علم فإن رض ه أكث  عىل  -

 صرحبه من نف ه

هيهر ! زل  ت   يف السامع أعظم من كذا وكذا سن   -

 يف حوا  م  أيب القرسم النرصابرذي() تغترب

101 

101 

 

33 

 51 ﴾ڄ ڄ﴿ إنه الغنرء النخ ي إب اهيم 

 33 )يف حوا  م  ابن نجي ( السامع خري من أن تق   وتغترب برذي أبو القرسماالنرص



 مو  ه األث  القرئل

 

الكشافاتو الفهارس  670 670 

إذا  أيت امل ي  يسم  القصرئ  ويميل إىل ال فرهي  ف   - النو ي أبو احلسني

 ت ج خريه

 م  السامع وآث  األسبربالصويف: من س -

من  أيته ي عي م  اهلل حرل  خت جه عن ح  ال لم  -

 الرشعي؛ ف  تق بن منه

78 

 

463 ،467 

106 

 

 أفضل األحوا  مر قر ن ال لم - النه جو ي أبو ي قوب 

حر  تب ي ال جوع إىل األرسا  من حيث اإلح اق  -

 )السامع(

101 

466 ،416 

 666 وعنرئهر  طولرهر من ليل  ير أبو ه ي ة

 60 االستغفر  برللسرن توب  الكذابني بن م رذ ال ازي حييى

 التغبري ب ع  وض ل  - ي ي  بن هر ون

 مر يغرب إال فرس ، ومتى كرن التغبري؟! -

34 

36 

)ي قوب  أبو يوسف

 بن إب اهيم(

 64 )أهل الذم ( إهنم يمن ون من امل امري ورضب ال ي ان

ير سي ي، تلو  أهل ال ي عىل قوهلم: يوسف بن احلسني  يوسف بن احلسني ال ازي

 زن ي 

76 

)ملر سم  إقرم  الص ة   كنر يف احلرضة فرصنر عىل البرب من مل يسمه

 وهو يف السامع(

163 

 410، 466 ال يصلح السامع إال ملن كرنت له نفس ميت  وقل  حي 

يل به إقبر   فأث  يف هذا البيت! وج لت أ   ه، وحصل 

 )البيت: ت ل  قلبي حبكم زمن الصبر( ب   إع اض

646 

ڦ  ﴿ا عى قو  حمب  اهلل ت رىل فأن   اهلل ت رىل آي  املحب :  

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 بنحوه 164، 81

... قلنر هلم إن  سو  فإن احتجت املبرحي  بام  وي عن عرئش  

  يتني لصغ مهر يف أير  ال ي  خرص جوز ذلك للجر اهلل 

38 

 631 )أي: احليل( إن ا تكرب احل ا  عىل وجهه أسهل منهر 

 673 ﴾ىئ ىئ ىئ﴿ إن احلربة هرهنر هي السامع احلسن يف اجلن  

 663 ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿الغنرء  إنه 



 مو  ه األث  القرئل

 

 671 اآلثاركشاف  

 466، 464 السامع ن اء، والوج  قص  

: سامع برشط الصحو... وسامع السامع عىل قسمني 

 برشط احلر 

466 ،411 

 163 الغفل  )يسقط الف ائض( ألهل األو ا  

 64 للغنرء أو النوح أو ق اءة ش   مل جي  لو استأج  

مثل الذي يصيل وال يطمئن يف ص ته كمثل اجلرئ  إذا  

 فتنرو  منه لقم  أو لقمتني ق   إليه ط ر 

646 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

 

 672 الفهارس والكشافات

 



 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

 

 673 األشعار واألراجيزكشاف  

 األشعار واألراجيزكشاف  

 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

      

  السامء جبر سبحرن 
 
 664 جم وء الكرمل 6 أبو ال ترهي  عنرء

 81 رسي  16 املصنف كترب   فهل سم تم قط يف سن 

 = = = = ال برب   كذا   ين وال قص الغنر أن

 = = = = ا تيرب  و بيننر مر اهلل كترب هذا

 = = = = الكترب   بينت ق  السن  وهذه

 = = = = الصواب   الر من أعفيتموهر أنتم إن

 = = = = الصحرب   وهذه أصحرب خري ا لو ى

 = = = = املستطرب   وهذه أتبرعهم ب  هم

 = = = = ي رب   وترب وهم ب  هم هكذا

 = = = = تستجرب   وأو  القو  وسر اهتم

 = = = = مستطرب    ب الو ى وكل من أعطره

 = = = = الثيرب   هل فيهم من عرب   به

 = = = = الثواب   يشترق برألوتر  وال   والنر

 = = = = السحرب   هي ه الشوق لطي  الغنر

 = = = = الشر اب   وي ع  ال عقر  من قلبه

 = = = = لذاب    والشوق ق  أرض  نريانه

 = = = = كرلرتاب   ويثقل الوحي عىل قلبه

 = = = = املآب   قلنر ن م هذا الغنر ق ب 



 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

 

 674 الفهارس والكشافات

 = = = = ال ترب   فرلب   يف الق آن حتى لق 

 = = = = ال جرب   من هر هنر قيل بأن الغنر

 = = = =  برب   ير قو  لو أن الغنر ق ب 

 = = = = الذبرب   أو كرن هذا ال قص  ينر لنر

 70 طويل 1  او  الظره يم ررص البن  جتنبر أبت غلبر  الشوق إال تق بر

 = = = = حتببر م ل   ص  عنك ص ي كرن ومر

 633 طويل 6 جمهو  عذابر مآ ب كرنت يف الشبرب ألهلهر

 641 طويل 1 جمهو  مذه    اهلوى   وكنت أ ى أن ق  تنرهى يب

 = = = = أل     فلام ت قينر وعرينت حسنهر

 667 مقتض  4 أبو نوا  الط ب   حرمل اهلوى ت  

 = = = = سب    سب  انقرىض كلمرر

 = = = = يرنرترح    الهي  تضحكني

 = = = = ال ج    سقمي من ت جبني

 178 بسيط 1 املصنف تص    ير م س  لسهر  اللحظ جمته ا

 = = = = ال ط    أ سلت ط فك ت تر  الشفرء فام

 63 بسيط 6 خمتلف فيه احلط    تبت ي ا عرذيل فيه ووجنته

 668 بسيط 6 أبو إسحرق الصريب والقص    ق  ي جى التقرؤمهرالض  والنون 

 460 كرمل 5 املصنف هثواب   حرظك عن سواه إن ت  رن ه ل

 = = = = هبخطرب   الغنر سم  عن صنه سم ك وكذاك

 = = = = به أوىل   خرئن بمقل   ؤيته أت و 

 = = = = هبكترب   برلغنر متىل ق  سم  وي و 

 = = = = هبرب   من األلرى  من املحر  أ نى مر هيهر 



 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

 

 675 األشعار واألراجيزكشاف  

 686 كرمل 6 ك   بن مرلك الغ ب   زعمت سخين  أن ستغل 

 184، 88 كرمل 6 جمهو  ومغ ب   سر   مررشق  ورس  مغ بر

 76 متقر ب 1 رص   مر هبر متو  النفو  بأوصرهبر

 = = = = أحبرهبر تشتكي مهج  أنصفت ومر

 664 قر بمت 6 األعشى هبرمنهر  وكأ  رشبت عىل لذة

 666 طويل 6 أنش ه أبو ه ي ة  نجت   هر وعنرئهررير ليل  من طول

 148 مقتض  6 جمهو  كرلسبج   هررأقبلت ف ح ل

 = = = = وهج   لرهر أ ب   فقلت

 167، 148 = = = ح ج   وحيكام هل عيل

 71 كرمل 4 احل امي عام  ال ين املصبرحر من كرن يف ظلم الليريل سر ير

 = = = = اإلصبرحر نو ه أ ش  الب   مر إذا حتى

 = = = = الحر ق  بأرسه الظ   انجرب إذا حتى

 = = = = الوضرحر كلهر والكواك  املسر ج ت ك

 76  ج  6 جمهو  القبرئحر ير غر ير يف غفل  و ائحر

 = = = = اجلوا حر موقفر ختر  ال كم إىل وكم

 = = = = الواضحر مبررص وأنت منك واعجبر

 70 طويل 7 سمنون املح  وأ جح   كرن يسبي القل  يف كل ليل  لق 

 = = = = يصبح   غريه يألف ثم هبذا هييم

 = = = = ويم ح   حبكم قبل خرلير فؤا ي وكرن

 = = = = يربح   أجربه هواك قلبي  عر فلام

 = = = = يصلح   تصل ال شئت وإن واصلني شئت فإن

 = = = = أف ح   كرذبر كنت إن منك منري ح مت



 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

 

 676 الفهارس والكشافات

 = = = = يملح   بأرسهر الب   يف يشء كرن وإن

 63 م ي  1 كشرجم تنق ح   ذهبي اللون حتس  من

 = = = = وأفتضح   فضيحته من خوفوين

 686 كرمل 6 جمهو  يفلح   هوجه  فإذا  أى الشيطرن طل 

 666 واف  1 خمتلف فيه أ ا ا منره ىي ي  امل ء أن ي ط

 = = = = استفر ا ومريل فرئ يت امل ء يقو 

 646 واف  4 املصنف زا ا عبي ك يف اجلهرل  ق  متر ى

 = = = = عنر ا منه ي ضيك الذي يف وف ط

 = = = = انقير ا يشء  بغري أترك ق  ]هو[ وهر

 = = = = ف ا ى ف  ا برلبرب واقف هو وهر

 646 واف  6 م ررص للمصنف ف ا ى وهر هو واقف برلبرب ف  ا

 686 أ جوزة 1 أنش ته األنصر  حمم ا  وا حمم انحن الذين بري

 = = = = أب ا أب ا بقينر مر اجلهر  عىل

 163 طويل 6 جمهو  و     يطرل  برألو ا  من كرن غرف 

 67 واف  1 جمهو  ص و    أال مر للمليح  لرم ت  ين

 = = = = ي و    قومي عوا  ف ر ين م ضت

 660 طويل 6 ف فيهخمتل برلي    ت لم  سو  اهلل أنك م  كي

 71 بسيط 6 جمهو  أح    قو  مهومهم برهلل ق  علقت

 = = = = الصم    وسي هم موالهم القو  فمطل 

 = = = = والول    رش  وال  نير تنرزعهم إن مر

جمهو  وإل  يس بن  ال ا    هلر أحر يث من ذك اك تشغلهر

 أيب حفص  مر يشبههام

 86 بسيط 6



 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

 

 677 األشعار واألراجيزكشاف  

 = = = = يحر    هب ترستيضء نو  بوجهك هلر

 = = = = مي ر    أوع هر السري ك   من شكت إذا

 410، 605،176 كرمل 1 جمهو  اخلرل    وإذا  آك ال رب ون تيقنوا

 605 = = = شره    وشم وا الن يم  ذاك  إىل فس وا

 63 رسي  1 أبو الشيص نر ا ير ذا الذي زا  ومر زا 

 = = = = ال ا  مست ج  ال ا  ببرب م 

 666 طويل 6 أنش ه م روي   سرئ    ذا سر  من خلف ام ئ وأمرمهإ

 71 طويل 1 مل أقف عليهام الررسر  إذا غبت عن عيني مت  بك الفك 

 = = = = نررش   خمرب هواك عن لسرن فكيل

 686 طويل 6 خمتلف فيه السم    خيط  بيننر يخطرذك تك وال

 644 بسيط 1 املتنبي هأحرذ    ير من ألوذ به فيام أؤمله

 = = = = هجرب      كررسه أنت عظام النر  جيرب ال

 646 كرمل 4 الرصرصي ه ير    واحلشر حير من ثوى بني اجلوان

 = = = = هأعشر    هرئم بحبك قل  عىل عطفر

 = = = = هأوطر    نحبه يقريض فيك كئيبر وا حم

 = = = = هأستر    وكلام الغ ا  من يستفي  ال

 عج ه فقط 134 بسيط 6 ابن امل ت     ربرخرال  أذك ه لست ممر كرن مر فكرن

 466 بسيط 1 خمتلف فيه وأمر  ير عرذيل أنت تنهرين وتأم ين

 = = = = أخبر    عمى  حت الوج  وأعص  أط ك فإن

 686 أ جوزة 1 أنش ه جوا  من األنصر  النجر    نحن جوا  من بني النجر 

 = = = = جر    جر  من حمم ا حبذا ير

 178 طويل 1 جمهو  املنرظ     ائ ا وكنت متى أ سلت ط فك



 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

 

 678 الفهارس والكشافات

 = = = = صرب    قر   أنت كله ال الذي  أيت

 67 كرمل 1 ابن السرعريت الغر     ذي طل   سبحرن فرل  صبحه

 = = = = ال ا     طيوفه اخلير  بأ جرء م  

 668 بسيط 6 زين ال ين الصف ي وامل ض   إذا م ضنر ت اوينر بذك كم

 76 بسيط 6 خمتلف فيه ج عر لوا غ ا ال ي  مرذا أنت البسهقر

 = = = = واجلم ر حتتهام ثوبرن مهر وصرب فق 

 = = = = ومستم ر أميل ير غبت  إن مأتم يل ال ه 

 688 طويل 6 عب  اهلل بن  واح   سرط    يتلو كتربه وفينر  سو  اهلل

 = = = = واق    فقلوبنر ال مى ب   اهل ى أ انر

 = = = = املضرج    ف اشه عن جنبه جيريف بيتي

 73 طويل 6 جمهو  وجيم    فأي ف يقينر أح  بأمنه

 666 طويل 1 أنش ه خبي   رصعيرم ولست أبريل حني أقتل مسلام

 = = = = مرم ع   يشأ وإن اإلله ذا  يف وذلك

أنش ه صبيرن األنصر   الو اع طل  الب   علينر

 يف قص  ض يف 

 660 لجم وء ال م 1

 = = = =  اع   علينر الشك  وج 

 168 طويل 6 ابن الف يض وخرئف   خير  ذنوبر مل تغ  عن وليه

 667 كرمل 6 ابن الفر ض يتصطف   أنت القتيل بكل من أحببته

 167 متقر ب 1 جمهو     يط   تول  برل ش  حتى عش 

 = = = = ق  غ    موج  ظنهر لرجر   أى

 67 طويل 1 خمتلف فيه عرش    واومرذا عسى الواشون أن  يتح ث

 = = = = اخل ئ    حبيب  أنت الواشون ص ق ن م



 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

 

 676 األشعار واألراجيزكشاف  

 168، 111 طويل 6 األعشى ف ق  نت  ضي ر لبرن ث ي أ  تقرسام

 150 منرسح 1 كرن مظف  بن   اقي لس ت حي  اهلوى كب يق  

 = = = إب اهيم يتغتى هبام وت يرقي به شغفت  الذي احلبي  إال

 643 طويل 1 ابن ال ومي هنرلكر  جر  إليهموحب  أوطرن ال

 = = = = لذلكر ذك هتم أوطرهنم ذك وا إذا

 618 جم وء الواف  6 جمهو  احتنكر صغري هواك عذبني

 = = = = مشرتكر قلبي يف مج ت وأنت

 = = = = بكى لرمكرترئ  ت ثي أمر

 8 واف  6 خمتلف فيه بذاكر وكل ي عون وصر  ليىل

 76 متقر ب 4 قيل  اب   ال  وي  لذاكر هلوىأحبك حبني ح  ا

 = = = = سواكر اهلوى ح  هو الذي فأمر

 = = = = أ اكر له أهل أنت الذي وأمر

 = = = = وذاكر يل ذاك وال ذا يف احلم  ومر

 660 بسيط 1 أنش ه ق  ة بن نفرث  إقبرال برن الشبرب فلم أحفل به ب ال

 = = = = الرسبر أجيل يأتني مل إذ هلل فرحلم 

 135 خفيف 1 ابن النبيه ت تي  قمت ليل الص و  إال قلي 

 = = = = طوي  لرجرفني إن الرجفون ل اقي قل

 646 طويل 6 مل أقف عليه أحتو    ت ل  قلبي حبكم زمن الصبر

 633 طويل 6 أبو ال  ء امل  ي املنرهل   إذا اشترقت اخليل املنرهل أع ضت

 661 طويل 1 أنش ه ب    وجليل   ن ليل أال ليت ش  ي هل أبيت

 = = = = وطفيل   جمن  ميره يومر أ  ن وهل

 178 كرمل 6 املتنبي القرتل   وأنر الذي اجتل  املني  ط فه



 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

 

 680 الفهارس والكشافات

 646 جم وء ال مل 6 جمهو  أمجل   كل يو  تتلون

 653 طويل 6 جمهو  امل احل   نه بذنبهعيف  امل ء وكيف 

 466، 600 بسيط 6 املتنبي زحل   بهخذ مر ت اه و ع شيئر سم ت 

 643، 36 كرمل 1 خمتلف فيه األو    نقل فؤا ك حيث شئت من اهلوى

 = = = = من     الفتى  يألفه األ ض يف من   كم

 416 كرمل 6 خمتلف فيه يرل  ر سرئ لو كرن يف قلبي كق   ق م 

 688 كرمل 6 أبو كبري اهلذيل املتهلل   وإذا نظ   إىل أرسة وجهه

 68 كرمل 6 مل أقف عليهر مرخجل   بك   تذك ين لرجرج ال ذ 

 = = = = ممتيل و وهنر ال طي  كرلغصن ومتيس

 = = = = بيل والقىل هج ك حتر  هذه ير

 654 كرمل 6 جمهو  من     ن لوا بمك  يف قبرئل هرشم

 661 أ جوزة 1 حكيم النهشيل هل  أه لهأهيف  مصبحكل ام ئ 

 = = = = هن ل   ن له كرشا من أ نى واملو 

 406، 30 ه ج 6 متثل به النبي  منحييك   أتينركم أتينركم

 30 = = = مبوا يك   األمحر الذه  ولوال

 30 = = = معذا يك   السم ا احلب  ولوال

 65 واف  6 أح  ش  اء الق ن الثرلث ح امر ويررشهبر وي عمهر ح ال

 683 منرسح 6 جمهو  ن     الو نحن وإيركم نمو 

 467، 608 طويل 6 خمتلف فيه أعظم   فإن كنت ال ت  ي فتلك مصيب 

 647، 36 طويل 1 املصنف املخيم   وحي عىل جنر  ع ن فإهنر

 = = = = ونسلم   ت ى فهل ال  و سبي ولكننر

 641 كرمل 4 أبو الشيص متق     وقف اهلوى يب حيث أنت فليس يل



 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

 

 681 األشعار واألراجيزكشاف  

 = = = = يك       جره ا نفريس فأهنت وأهنتني

 = = = = منهم   أحبهم فصر   أع ائي أشبهت

 641، 87 = = = اللو    أج  امل م  يف هواك لذيذة

، 184، 610 خفيف 6 املتنبي إي     عليه اهلوان يسهل هين من

 عج ه فقط

 76 طويل 6 الرشيف ال يض قرتم   و ك  رسوا والليل م خ س وله

 = = = = ال  ائم     األ ض ضرعت  ع مر  ح وا

 = = = = الن رئم     يطلبونه مر الليل نجو  ت هيم

 70 طويل 1 املتنبي قر   حبي  ت كت النر  ملر ع فته

 = = = = املتقر     بن امتي يفي ال  رسو ي وكر 

 87 بسيط 6 الرشيف ال يض رم  ل   أقو  ل ئم امله ي م مته

 686 كرمل 6 عنرتة األ هم   وال مرح كأهنر كولق  ذك ت

 686 كرمل 6 عنرتة ي م    جق  ذك تك وال مرح شواول  

 606 طويل 6 خمتلف فيه فتمكنر أترين هواهر قبل أن أع   اهلوى

 وال أعني بذلك أصغ هيم

 

 

 466 واف  6 الكميت الذوينر

 658، 164 أ جوزة 3 أنش ه عرم  بن األكوع  اهت ينر اهت ينر مر أنت  لوال اللهم

 658، 164 = = = ينرصل صلينر وال تص قنر وال

 658، 164 = = = علينر علينر سكين  فأن لن

 658، 164 = = = القينر القينر إن األق ا  وثبت

 234 = = = أتينر أتينر بنر صيح إذا إنر



 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

 

 682 الفهارس والكشافات

 234 = = = علينر علينر  عولوا وبرلصيرح

 66 متقر ب 4 املصنف الغنر ب ئنر إىل اهلل من م ررش

 = = = = بنر فرستهرنوا ىلع أنتم قو  ير قلت وكم

 = = = =  ش نر غيهم عىل استم وا ولرام  

 = = = = تنتنر املرصطفى مل  عىل ف شنر

 76 كرمل 4 حمم  بن صرلح ال لوي هلرم رن   وب ا له من ب   مر ان مل اهلوى

 = = = = هأ كرن   و ونه ال  اء كحرشي  يب و

 = = = = هح مرن   يط  فلم الح كيف لينظ  فب ا

 = = = = هأجفرن   ضلوعه عليه اشتملت مر فرلنر 

 164 طويل 6 أبو األسو  ال ؤيل بلبرهنر فإال يكنهر أو تكنه فإنه

 76 طويل 6 الولي  بن ي ي  تبني  أيتك تبني  ائبر يف قطي تي

 68 طويل 1 ابن ال ومي ت اين أعرنقهر والنفس ب   مشوق 

 = = = = اهليرامن   صبربتي ت و  كي فرهر وألثم

 466 طويل 3 خمتلف فيهر ت اين فيسم ه والقل  ق  زا  شوقه

 = = = = الرهيرمررن   ظرمئر  م نره  القل  منه فيرشب

 = = = = واألذنرن   خ  من ب ض قرله شيئر فيذك 

 = = = = ولسرين خواط ي ي عى منك  قيبر كأن

 = = = =  مقرين منظ ا ب  ك عينري نظ   فام

 = = = = ب نرين مسم ر  ب  ك أذنري  سم ت وال

 666 طويل 6 أنش ته صحربي   نجرين ويو  الوشرح من ت رجي   بنر

 ه ج أو  1 جمهو  ت صيني إذا مر قر  يل  يب

 جم وء الواف 

76 



 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

 

 683 األشعار واألراجيزكشاف  

 = = = = تأتيني خلقي من الذن  وختفي

 644 كرمل 3 الرصرصي حريان    يثه وح املجرلس ذك ه وح

 = = = = احليرن   جملس  يف بذك ه أخل وإذا

 = = = = النسيرن   ي   مل املحب  عىل واملستهر 

 = = = = أجفرن   مبر  ا لقر  هتوى مر قيل لو

 = = = = ال اين بق بكم ال مرن سمح إن ترهلل

 = = = = أجفرن   الث ى يف شك ا اخل  ألعف ن

 666  مل 6 خمتلف فيه فنن    ب و قرء هتو  يف الضحى

 = = = = تفهمني أفهمهر ف  كيأب ولق 

 = = = = ت  فني أع فهر برجلوى أين غري

 48 كرمل 3 املصنف الهي تيل الكترب فأط قوا ال خيف 

 = = = = اهلل ت اقصوا  فكرلذبرب الغنرء وأتى

 = = = = بم هي شره  ونغم  وم مر    

 = = = = ونواهي  أوا لرام عليهم الكترب ثقل

 = = = = برألشبره   الغنر  ب   معليه خف وال قص

 = = = = هي إال حمم   ين خرن مر أم  ير

 ي  ي    ي و  فتنجيل عني مهومي
 646 جم وء الواف  1 أبو إسحرق ال قي ه 

 ي  عل     يمضري  حني برلرمرسة ويميض
 = = = = ه 

 641، 86 طويل 1 خمتلف فيه حر ير إذا نحن أ لرجنر وأنت أمرمنر

 = = = = هر ير نج  ومل الط ي  أضللنر نحن وإن

 641 طويل 6 جمنون ليىل خرلير خ ج من بني البيو  ل لنيأو

 66 طويل 6 سحيم املكروير و ينني مثل مر ق    و اهن  يب



 مو  ه بح ه أبيرته شرع ه قرفيته ص   البيت

 

 684 الفهارس والكشافات

 

 

 

 

 

 

 

 



  همو  ال لم          مو  ه ال لم

 

 685 األعالمكشاف  

كشاف األعالم   

 مو  ه ال لم

  

 616 آ   

 188 إب اهيم بن إسامعيل بن علي 

، 53، 65 إب اهيم بن س  

111 

 680، 31، 63 إب اهيم بن املنذ  احل امي

 56 إب اهيم سبط النبي 

 614 إب اهيم احل يب

 107 أيب بن ك  

 67 األث   أبو بك 

 37 أمح  بن احلسن شيخ الصوفي 

 30 أمح  بن الف ج احلميص

 33 أمح  بن الفضل

 78 أمح  بن حمم  الرب عي

 650 أمح  بن مقرتل ال كي

 678 أمح  بن مني 

 116، 31 إسحرق بن عيسى الطبرع

 188 إسامعيل بن علي 

 61، 13 إسامعيل بن كثري الشرف ي

 106 أبو إسامعيل األنصر ي

 616 األعمش

 666  ام أة سو اء من الصحرب 

 أمي  بن أيب الصلت

 

688  

 مو  ه ال لم

، 51، 66 أبو أمرم  البرهيل 

678 ،686 ،

114 ،670 ،

406 

 165 أنجش  احلبيش

 677 ابن ألنس

 660  يليأنس بن زنيم ال 

، 677، 14 أنس بن مرلك

681 ،141 ،

405 

 166 أبو أيوب األنصر ي 

 664 إير  بن م روي 

، 56، 13 البخر ي

636 ،665 ،

401 

 141 الرباء بن عرزب 

، 35، 31 ابن بط  أبو عب  اهلل

686 

 68 بقي  بن الولي 

، 661، 660، 18 أبو بك  الص ي 

113 ،167 ،

168 ،147 ،

658 ،634 

 661، 660، 630 ب   بن  برح 



 مو  ه ال لم
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 30 هبي  )موالة ل رئش (

 63 البيهقي

 78 ابن بركويه أبو عب  اهلل

 678، 17 الرتمذي

 446، 106 التسرتي سهل بن عب  اهلل 

، 148، 664 ابن تيمي 

150 ،646 ،

650 

 614 ث ل  )أمح  بن حييى(

، 55، 65 الثو ي

616 

 616، 115 ابن ج يج

 33 ج ف  بن حمم  األهب ي

 30 ج ف  بن حمم  النسرئي

 648 ج ف  بن نرص

، 75، 36، 33 اجلني  بن حمم  أبو القرسم

77 ،101 ،

666 ،610 ،

611 ،616 ،

614 ،645 ،

648 ،646 ،

650 ،466 ،

463 ،466 ،

446 

 78 ابن اجلوزي )عب  ال محن بن عيل(

 13 الصحرح( )صرح   اجلوه ي

 166، 111 جرب  بن عب  اهلل 

 666 حذيف  بن اليامن 

، 686، 688 حسرن بن ثربت 

661 

 37 احلسن بن احلسني بن حكامن

 680 حسن بن عيل بن حسن الربا 

، 55، 51، 61 احلسن البرصي

103 ،186 

 678 أ  احلسن البرصي )خرية(

 616 احلسني بن أمح  بن ج ف  

 416، 464 و احلسن عيل بن إب اهيم(احلرصي )أب

 101 أبو حفص النيسربو ي )عم  بن سلم (

 103 حفص  بنت سريين

 101 أبو مح ة البغ ا ي )شيخ الشيوخ(

 680 محي  اخل اط

 55، 65 محر  بن أيب سليامن

، 51، 13، 63 ابن حنبل

30 ،36 ،31 ،

35 ،76 ،

685 ،141 ،

136 ،186 ،

188 ،186 ،

406 

 61 في  حمم ابن احلن

، 55، 65 أبو حنيف  )اإلمر (

685 

، 463، 106 ابن أيب احلوا ي )أمح (

446 

 680 ابن أيب حرتم ال ازي

 405، 680 أبو حرتم ال ازي



  همو  ال لم          مو  ه ال لم

 

 687 األعالمكشاف  

 63 أبو احلر ث الصرئغ

 76 أبو حرم  اخللقرين

 400 احلركم النيسربو ي

 666 خبي  بن ع ي 

 37 اخلطي  البغ ا ي

، 36، 30 اخل   أبو بك 

440 

 38 خرل  احلذاء

 686، 678 خرل  بن م  ان

 166، 660 أبو ال   اء 

 78 ال  اج أبو احلسني

 618، 614 ال قرق أبو عيل

ال قي )أبو بك ، حمم  بن 

  او (

665 

 686 )أبو بك (بن أيب ال نير ا

 463، 463 ال ا اين أبو سليامن 

 686  او  بن عم و الضبي

امن بن أبو  او  )سلي

 األش ث(

13 

 677 ابن أيب ذئ 

 166 أبو ذ  

 441، 446، 614 ال وذبر ي أبو عيل 

 417، 464  ويم

 683 ابن ال اون ي

 30 ال ه ي

 673 زي  بن أسلم

 677 زي  بن واق 

 650 الرسي بن املغلس السقطي

 614 ابن رسيج أبو ال بر 

 38 رسيج بن يونس

 78 الرساج أبو نرص الطويس

 677 أبو جمره  س   الطرئي

 673 س ي  بن أيب م يم

 66 أبو س ي  اخل  ي 

 41 سفيرن

 164 سلم  بن األكوع

 678 أ  سلم  

 678 سليامن بن أيب ك يم 

 38 ابن سريين

 687 ابن سينر

 111، 53 السرجي زك ير  بن حييى 

، 75، 36 الشبيل أبو بك 

466 ،650 ،

466 ،468 

 688 سوي  الرشي  بن

 616 رشيك بن عب  اهلل

، 55، 65، 64 الش بي

34 

 38 أبو ش ي  احل اين

 33 جل ف  بن حمم  األهب ي شيخ

 463 اجلني  صح  ممن شيخ

، 60، 7، 5 الشرف ي

65 ،66 ،13 ،

16 ،60 ،57 

 ،58 ،56 ،

36 ،34 ،



 مو  ه ال لم
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685 ،683 ،

687 ،666 ،

103 ،116 ،

116 ،160 ،

141 ،156 ،

136 ،170 ،

176 ،188 ،

186 ،668 ،

665 ،440 

الرصرصي )الشرع ، حييى بن 

 يوسف(

646 ،644 

 464، 465 الص لوكي أبو سهل 

 15 ابن الص ح

 666، 51 أبو الصهبرء

 64 الضحرك

، 57، 53، 63 الطربي طره  بن عب  اهلل أبو الطي 

683 

 666، 678 الطرباين

 66 طر ق بن شهرب

 148، 114 ابن طره  املق يس )حمم (

 154 أبو طره  املكي

، 51، 18، 3 عرئش  

30 ،38 ،

688 ،660 ،

117 ،167 ،

140 ،406 

 103 عرصم األحو 

 663، 686 (ال بر  )عم النبي 

 31 ال بر  بن حمم  ال و ي

 686 ال بر  بن م  ا  السلمي

 33 أبو ال بر  النسوي

 678 أبو شيب  ال محن بن إسحرق  عب

 677 طعب  ال محن بن سرب

 56 عب  ال محن بن عو  

 406، 13 عب  ال محن بن غنم األش  ي

 188 عب  ال محن بن كيسرن األصم

 440 عب  ال محن بن مه ي

 أبو عب  ال محن السلمي 

 )حمم  بن احلسني(

683 ،616 ،

648 

 37 عب  الصم  بن حمم  اخلطي 

 37 عب  الغفر  اهلمذاين

 33 عب  الك يم بن عب  ال زاق

 677  بن أيب أوىفعب  اهلل 

 31 عب  اهلل بن أمح  بن حنبل

 63 عب  اهلل بن  او 

 161 عب  اهلل بن ال بري بن ال وا 

 51 عب  اهلل بن ال بري احلمي ي

 166، 161   عب  اهلل بن ج ف  الطير 

 686، 688 عب  اهلل بن  واح  

 77 عب  اهلل بن صرلح )عن اجلني (

،  56، 61 عبر   عب  اهلل بن

110 ،111 ،

161 ،166 ،

605 ،400 

، 64، 66 عب  اهلل بن عم  

673 ،111 ،



  همو  ال لم          مو  ه ال لم

 

 686 األعالمكشاف  

161 ،166 ،

406 

 666 عب  اهلل بن عرم  

 405، 686 عب  اهلل بن املبر ك

عب  اهلل بن حمم  بن عب  

 ال محن ال ازي )عن اجلني (

648 

،  66، 61 عب  اهلل بن مس و  

17 ،46 ،46 ،

51 ،55 ،65 ،

666 ،656 ،

635 ،685 ،

683 ،107 ،

111 ،161 ،

166 ،666 ،

400 

أبو عب  اهلل املق ي )عن عب  

 اهلل بن صرلح(

77 

 405 عبي  بن هشر  احللبي أبو ن يم

، 53، 55، 65 عبي  اهلل بن احلسن ال نربي

111 ،116 

 66 م م  بن املثنى أبو عبي ة

 166  عبي ة بن اجل اح وأب

، 75، 66 ن عثامن بن عفر

668 ،660 ،

181 ،605 ،

461 

أبو عثامن احلريي النيسربو ي 

 )س ي  بن إسامعيل(

101 ،106 ،

465 ،465 

أبو عثامن املغ يب )س ي  بن 

 س  (

464 ،463 ،

466 ،464 ،

468 

 44 ال  برض بن سر ي 

 30 ع وة بن ال بري

 616 عطرء بن أيب  برح

 30 أبو عقيل )حييى بن املتوكل(

 51 عك م  )موىل ابن عبر (

 686 ال  ء بن احلرضمي 

، 678، 75 بن أيب طرل   عيل

660 ،166 ،

616 ،400 ،

403 

 77 عيل بن عب  اهلل بن جهضم

عيل بن مفلح )عن فر   

 البغ ا ي عن اجلني (

33 

، 75، 38 عم  بن اخلطرب 

668 ،660 ،

661 ،113 ،

164 ،168 ،

130 ،634 ،

406 ،441 

 66 عب  ال  ي  عم  بن

أبو عم  األنامطي )عن 

 اجلني (

666 

 660  عم و بن ال رص

 166 عام  بن يررس 

 677 عون بن اخلطرب



 مو  ه ال لم
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 141 ابن عيين 

 107 ابن عيرش أبو بك 

 103 أبو ال رلي 

 165، 164 عرم  بن األكوع 

 677 ابن أيب ف يك

 37 أبو الف ج ال ستمي الصويف

 660  وف وة بن نوفل بن عم

 33 فر   البغ ا ي)عن اجلني (

 687 الفر ايب )الفيليسو (

 681 قتر ة

 14 (وف  ال ينابن ق ام  املق يس م

 37 الق از أبو بك 

، 616، 148 القشريي أبو القرسم

614 ،648 

 36 ابن القصر  أبو احلسن

 186 قيس بن عبر 

 118، 64 القرسم بن حمم  )بن أيب بك (

 688 ذيل )الشرع (أبو كبري اهل

 686، 688 ك   بن زهري 

 686  ك   بن مرلك

 85 الكي ين عب  القر   

 668، 187 لقامن احلكيم 

  103، 60 الليث بن س  

، 34، 56 جمره 

636 ،686 

 37 املحرتق البرصي

 673 حمم  بن ج ف  بن أيب كثري

 616حمم  بن عب  ال محن بن أيب 

 ليىل

 37 لغفر  اهلمذاينحمم  بن عب  ا

 680 حمم  بن ك   )الق ظي(

حمم  بن حمم  بن سليامن 

 البرغن ي

405 

امل ت ش )أبو حمم  عب  اهلل بن 

 حمم (

78 

 166 م وان بن احلكم

 616 مس   بن ك ا 

 166  م رذ بن جبل

، 666، 66 م روي  بن أيب سفيرن 

166 

 678 الرضي  أبو م روي 

 31 مكحو 

 405، 686 ك   حمم ابن املن

 648، 616 ذ )أبو بك ، حمم  بن عب  اهلل(بن ممشرا

 610، 670 موسى 

، 663، 668 أبو موسى األش  ي

130 ،186 ،

185 ،161 ،643 

أبو موسى امل يني )حمم  بن 

 أيب بك  األصبهرين احلرفظ(

36 ،33 ،37 ،

38 

 13 ابن مرجه

، 31، 36، 65 )اإلمر ( مرلك

35 ،686 ،

685 ،111 ،

116 ،114 ،

405 



  همو  ال لم          مو  ه ال لم

 

 661 األعالمكشاف  

 101، 35 ابن نجي  أبو عم و

نرص بن عيل )عن ج ف  بن حمم  

 ال اه (

33 

 33 النرصابرذي أبو القرسم

 677، 673 األصبهرينأبو ن يم 

 55، 51 النخ ي إب اهيم

 686 النرض بن احلر ث 

أخت النرض بن احلر ث 

 )قتيل (

686 

)بن حبت  أو  الن امن بن س  

 حبرت(

678 

 664 أبو نوا  )الشرع (

، 78، 75 النو ي أبو احلسني

106 ،463 ،

467 ،468 

، 617، 75، 36 ذو النون املرصي

618 ،666 

667 ،640 

 686 النربغ  اجل  ي 

 406 نرف  )موىل ابن عم (

 38 هشيم بن بشري

 678 )الق  ويس( بن حسرن هشر 

 30 هشر  بن ع وة بن ال بري

 401 شيخ البخر ي(هشر  بن عام  )

 677 الولي  بن أيب ثو 

 666 الولي  بن عقب  

 30 حييى بن س ي  )األنصر ي(

 60 حييى بن م رذ ال ازي

، 34، 36 ي ي  بن هر ون

166 

 76، 78، 36 يوسف بن احلسني ال ازي

 103، 60 يونس بن عب  األعىل الص يف
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 693 

كشاف الكتب   

 مو  ه اسم الكترب 

  

 ومل يسمه 111 اخت   ال لامء ل ك ير السرجي

 116، 57 أ ب القريض )أ ب القضرء(، من األ  للشرف ي

 687 اإلشر ا ، البن سينر

 77 هبج  األرسا ، البن جهضم

 78 تر يخ بغ ا  

 36 جرم  اخل  

البرغن ي )أبو بك  حمم  اجل ء الثرين من ح يث 

 بن حمم  بن سليامن(

405 

 78 حكرير  الصوفي ، البن بركويه

ال ليل الواضح يف النهي عن ا تكرب اهلوى 

 الفرضح، ل ب  املغيث بن زهري

106 

 640 ال سرل  املرصي ، للمصنف

 114 السامع )مسأل  السامع(، ملحم  بن طره  املق يس

 115، 656 السنن

 406، 400، 13 جهسنن ابن مر

 13 سنن أيب  او 

 406، 678، 51، 44، 17، 66 سنن الرتمذي )جرم  الرتمذي(
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 13 الصحرح، للجوه ي

، 177، 143، 165، 113، 687،  60 الصحيح

186 ،186 ،166 ،646 

 44 صحيح ابن حبرن

 401، 665 ،175 ،636، 56، 13 البخر يصحيح 

 46، 18 صحيح مسلم

 164، 686 الصحيحرن

 686، 673 ، أليب ن يم األصبهرينصف  اجلن 

 400 الغي نير 

 154 قو  القلوب، أليب طرل  املكي

م احل السرئ ين بني منرز  بني إيرك ن ب  وإيرك 

 نست ني، للمصنف

640 

 683 مسأل  السامع، أليب عب  ال محن السلمي

 31 مسرئل عب  اهلل بن أمح 

 44 املست  ك )صحيح احلركم(

 666 سن  أيب ي ىلم

 403، 406، 51، 44، 13 مسن  أمح 

 51 مسن  احلمي ي

 406 مرسه بن  مس  مسن  

 666، 666، 678 م جم الطرباين

 65 اهل اي ، للم غينرين
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 4 ................................................................................  حمتويات املقدمة

 5 ...............................................................................................  توطئة

 58-8 ................................................................................ بني يدي القارئ

 8 ............................................................................... عن هذه الطبعة

 8 .......................................................... الطب ر  السربق 

 8 ............................................................. الطب   األوىل

 01 ............................................................ الطب   الثرني 

 04 .................................................. احلرج  إىل إعر ة حتقيقه

 05 .................................................................. طب تنر

  05 ................................................. النسخ اخلطي 

 01 ................................................... ق اءة النص 

 00 .............................. وت اجم األع   توثي  النصوص 

 02 ................................................... ضبط النص 

 02 .................................................. تنسي  النص 

  05 ......................................... والفهر   الكشرفر 
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 23 ................................................................ شبه      

 23 ............................................................. مصر  ه 

 22 ........................................................................ عن هؤالء املؤلفني

 22 ........................................ السبكي ال ين تقي القضرة قريض

 41 ....................... احلنفي ال ين حسر  القضرة قريض بن ال ين ج  

 40 .......................... احلنفي احل  عب  بن ال ين ب هرن القضرة قريض
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 40 ............................................   املرلكي الولي  أيب بن اهلل عب 

 40 ...................................... احلنبيل احلسن بن أمح  ال ين رش 
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 43 .......................................................................... صو  النسخ اخلطي 
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 66 ..................................................... اجلوزي  إمر  ابن اإلمر  الشيخ جواب 

 66 ........................................................................ مق م  املصنف 

 66 .................................................. من ينتف  برلك   يف مسأل  السامع

 64 .................................................... الك   هبذا احلج   عليه يقر  من

  67 .......................................... فصلني يف عنهر املسؤو  املسرئل هذه يف الك 



 مو  ه                                                                                                   املوضوع

 

 جدول احملتويات  667

   68 ................................................ الق آن الك يم يف واتبرعه  ال سو  طرع 
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 40 ......................................................... أهل اهلوى وأهل اهل ى 

  46 ............................................... و عرة إىل الشيطرن  عرة إىل اهلل 

41 ......................................... مترب   ال سو  وعقوب  خمرلفته يف الق آن الك يم 

 :41 ... [14]األنفر :  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿قوله ت رىل 

 :41 ................. [36]النو :  ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ﴿قوله ت رىل 

 :46 ................. [46]املرئ ة:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ەئ وئ  ﴿قوله ت رىل 

 :46 ......................... [656]األن ر :  ﴾چ چ چ چ ڇ﴿قوله ت رىل 

46 .......................................... مترب   ال سو  وعقوب  خمرلفته يف السن  املطه ة 

 46 ........................................ «هذا سبيل اهلل. ثم خط خطوطر» :ح يث 

 46 ........................................ «من عمل عم  ليس عليه أم نر» :ح يث 

 44 ....................................... «ب ثت برلسيف بني ي ي السرع » :ح يث 

 44 .................................. «أوصيكم بتقوى اهلل والسم  والطرع » :ح يث 

  45 ......................... : مفصل وجمملعنهرمن وجهني املسؤو  املسرئل هذه يف الك 

 45 ......................................................................... الوجه املجمل 

 45 ......................................................... قبح هذا السامع وح مته 

 45 ............................................................... مفرس  هذا السامع 

 43 ..................................................... سك  السامع وسك  الرشاب 

 47 ........................................ قلوهبم  عىل الق آن ثقل  مفرس ه أعظم من 

 47 ...................................................... الشيطرين السامع عن  حرهلم 

 48 ........................................................ أبرحه ال سو  أن زعمهم 
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  48 ........................................................ اعتقر هم أنه ق ب  وطرع 

 46 ......................................... اعتقر هم تأث  القلوب به أكث  من الق آن 

 46 ................... ا تكرب املح مر  م  ال لم بتح يمهر أسهل وأسلم من ف لهم 

 50 ..................................................... ال   عىل شبههم[ :]الوجه املفصل 

 50 ................................................ كام  ال ين فيام أم نر به وهنرنر عنه 

 القلوب  عليه تصلح الذي ال ين من هو املح ث عليه املصطلح السامع هذا» قرئل: قو  ال 

 50 ................................................ «وحبهر وج هر منهر ويثو  وت ق، وتلطف

  50 ......................................... !، وال سو  ف لهرشعه اهللالز  قوله أن 

   56 ................................................ رشعه ولكنه من ال ين!مل يأو أنه 

  56 ................................................ من البرطل والل   واللهو أو أنه 

 51 ................................................... اآلير  ال ال  عىل ذلك 

 51 .......... [7-3﴾ ]لقامن: ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ  : ﴿قوله ت رىل -

 56 .................. [36-56﴾ ]النجم: ڱ ڱ ڱ ں  : ﴿قوله ت رىل -

 56 ........... [34﴾ ]اإلرساء: ے ے ۓ ۓ ڭ  : ﴿قوله ت رىل -

 56 ................................................ األحر يث ال ال  عىل ذلك 

 56 .................... «إنام هنيت عن صوتني أمحقني فرج ين» :ح يث -

 55 ............................................... آثر  السلف ال ال  عىل ذلك 

 55 ........................................................ ابن مس و  -

 55 .................................................... احلسن البرصي -

 55 ................................................... إب اهيم النخ ي -

 55 .......................................................... أبو حنيف  -

 55 ..................................................... سفيرن الثو ي -

 55 ................................................. يب سليامنأمحر  بن  -

 55 ........................................................... الش بي -

 53 ........................ علامء البرصة إال عبي  اهلل بن احلسن ال نربي -

 53 ............................... مجي  أهل امل ين  إال إب اهيم بن س   -
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 53 .....................................................علامء األمصر  -

  :ون تق ه، نقوله ملر  موافقر ال لم أهل ب ض قو  كرن إذا الغنرء سامع ن ع ال نحن»قو  القرئل 

 57 ............................................................. «ت رىل اهلل كترب من ب ليل إال

 57 ...................................... قوهلم هذا خمرلف إلمجرع املسلمني وعلامئهم 

 57 ................................................................. الشرف ي 

 58 ..................................................... ت  يف التغبري -

 58 .............................. مر يتضمنه السامع من حم مر  وقبرئح  -

 56 .............................. بط ن است الهلم بح يث اجلوي يتني  -

 36 .................................................... حكمهالتغبري و  -

 36 .................................................................... مرلك 

 31 ........................................................... ي ي  بن هر ون 

 31 ............................................................ أمح  بن حنبل 

  31 .......................................................... إب اهيم بن املنذ 

  31 .................................................................. مكحو 

 36 ...................................... عن سامع الغنرء هابن بط  ونص جواب 

 33 .......................................................... إنكر  مشريخ الط ي  له 

  33 ................................................................. ابن نجي 

  33 ............................................... شيخ ج ف  بن حمم  ال اه 

  33 .................................................................... اجلني 

 37 ......................................................... املحرتق البرصي 

  37 ............................................. أمح  بن احلسن شيخ الصوفي 

 ]37 ..... أح  املشريخ وقوله: إن احتجت املبرحي  بام  وي ]يف ح يث اجلر يتني 

  :اهلل  عن  من لته علو يف يشك ال وممن األوليرء، من مجرع  حرضه ق  السامع هذا»قو  القرئل 

 36 ......................................... «وأمثرله... والشبيل وأصحربه، اجلني : مثل ت رىل،

 36 .......................... من هذا السامع الوجه األو  من اجلواب: ب اءة أوليرء اهلل 

 75 ..... منهم أفضل  هو من أنك ه فق    ينه يف نشك ال  من حرضه كرن الوجه الثرين: إن 
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 77 ........ سواهم من عىل حج   يكن مل الطرئف  أهل  مجي  عليه اتف  الوجه الثرلث: لو 

 77 ....................... أنك ه منهم  كثري بل عليه جتم   مل الطرئف  الوجه ال اب : أهل 

  77 .................................................................... اجلني 

 78 ........................................................سني النو يأبو احل 

 78 ................................................. يوسف بن حسني ال ازي 

  80 .................................... الوجه اخلرمس: كل مأخوذ من قوله ومرتوك 

 86 ......... تقلي ه يسوغ من  فيهم ليس السامع  حضو  عنهم نقل الوجه السر  : من 

 86 .... منه أجل أو  مثله هو من خرلفه  فق  تقلي ه يسوغ  من فيهم أن ف ض الوجه السرب : لو 

  84 ................... قل وه من  رشطهر التي برلرشوط  السامع يف  خلوا الوجه الثرمن: ه 

 84 ............................................................. فمن رشوطه 

 84 ....................................................... أال يتكلفوه  -

 84 ........................................... ي خلوه بقل  مملوء ب به  -

 84 ........................... والشيطرن  للنفس السامع  من قلبه حر سر  -

 84 ............................................. حرفظر قلبه عن الغفل   -

 84 ...................................... مطرلبر نفسه بحقوق ال بو ي   -

 85 ............................................ سرم ر برهلل وهلل وم  اهلل  -

 85 ................................... به الفتن  تؤمن ال  ممن سامعه خملير  -

 83 .................... من أبرحه  ون رشط فإنه ممن ي ب  اهلل عىل مر هتواه نفسه 

 83 ....................................... أصحرب اإل ا ة ث ث  أنواع  -

 87 .................................................. منشأ غلط القو   -

 87 ........................................................ عذ  القو   -

 88 ...................... اإلب اهيمي والوج  املحم ي الذوق صرح   -

 88 ......................... احلقيق  البرطن  والرشي   الظره ة 

 88 ............................. إليامن واإلحسرناإلس   وا 

 60 ........................... النكت  التي أوجبت للقو  حضو  السامع  -

 66 ......................... حل هذه الشبه  يف قرع ة املصلح  واملنف    -
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 61 ....................................... هتييج السامع للح  املشرتك  -

   66 ..................................... حم كر  اهلوى ث ث 

 65 ...................................... سامع ال وا  خري من سامعهم  -

 65 ........................................ أي إيامن يثم  من سامعهم!  -

 68 ..................................................... ثام  سامعهم!  -

  600 ................................................................... السامع من مفرس 

 600 ..................................... اإليامن وحقرئ   الق آن م رين  يف الفك  ثقل 

 600 .................................................... ال رجل  اللذا   إىل  عوته 

 606 .............................................................. لذة املنكح 

  606 .......................... ال ر   من ع   مقرص  الرشع يف س  الذ ائ 

 601 ................................................. حم مر  الرشي   قسامن 

  601 ................................................ السامع ح   س ا للذ ائ 

   606 ................................................. إفضرء السامع إىل املح 

  :إىل  هلر ال اعي للطبرع، امل عج املط ب ، اآلال  هبذه املط ب الغنرء هذا سامع إن »قو  القرئل 

 604 .................................................... «عن ي... يؤث  ال - ولوازمه ال ش 

   600 .................................. هذا فتح لبرب اإلبرح  وخ ق لسيرج الرشي 

  603 ....................................................... الطبرع البرشي  فيك حي 

 603 .................................................. نكت  السامع ورسه ولبه 

 607 ........................................................... لو كرن سامعك برهلل 

 608 ........................................ بصو  اهل ا  والبلبل است الهلم 

 :606 ....................................................................... مرهي  السامع 

 606 .................................................. شبه : ت لقهم بام يست لون به 

  :660 ................................................... وط هبرالنفس  التذاذشهوة 

 666 .................................................... هل السامع من زا  القلوب 

 :666 ................................................ انح ا  األذواق واألعام  والقلوب 

   664 ................................................................. القلوب أ ب 
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   664 ................................................................... أج 

 664 .................................................................. أغلف 

  665 ................................................................ منكو 

 665 .................................................................. هجني 

  665 .......................................... األذواق الصحيح لح والصرالسلف 

  663 .................................................. املتأخ ون واألذواق املنح ف 

  663 ........................................... بني الذوق الصحيح والذوق الفرس 

   667 ....................................................... سامع أصحرب حمم 

  668 .................................................... عم  بن اخلطرب 

  668 ..................................................... عثامن بن عفرن 

 :610 ......................................... نكت  خفي : مر وج  صر ق إال وأعقبه قبض 

 610 ............................................................. سب  هذا القبض 

  611 .................................................... اآلني  ث ث  والرشاب ث ث 

 611 ........................................ الرشاب الطره  يف اإلنرء النجس 

 611 ........................................ الرشاب النجس يف اإلنرء النجس 

  611 ......................................... الرشاب الطره  يف اإلنرء الطره 

  616 ................................................................ والقلوب ث ث 

 616 ........................................................... صحيح سليم 

 616 ........................................................... سقيم م يض 

 616 ......................................................... قل  فيه مر ترن 

  614 ............................................... موازن  بني ذوق السامع وذوق الص ة 

 614 ...................................................... الص ة ق ة عيون املحبني 

 614 ................................................. حظ القل  من عبو ي  الص ة 

  617 ......................................... النر  يف است ام  اجلوا ح ث ث  أقسر 

  617 ............................................................. أهل اليقظ 

  617 ............................................................. أهل اخليرن 
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  617 ............................................................. أهل الغفل 

 616 ............................................. رس الص ة إقبر  القل  وحضو ه 

 666 ................................................................ عبو ي  الص ة 

 666 ................................................................ الوضوء 

 661 ................................................. ذك  الف اغ من الوضوء 

  666 .......................................................... استقبر  القبل 

 666 .............................................................  ف  الي ين 

  666 ......................................................... تكبرية اإلح ا 

 666 ......................................................... ذك  االستفترح 

 664 ............................................. االست رذة برهلل من الشيطرن 

 665 ........................................................ استه   الق اءة 

  665 ................................................................. الفرحت 

 663 .................................................... ﴾پ پ ﴿ -

 668 ............................................  ﴾ پ پ ﴿ -

 668 ...............................................  ﴾ ڀ ڀ ﴿ -

 666 ...............................................  ﴾ ٺ ٺ ٺ ﴿ -

 666 .....................................  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ -

 640 .........................................  ﴾ٹ ٹ ٹ  ﴿ -

 641 ...............................  ﴾ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ﴿ -

 646 ............................................................  آمني -

  646 ................................................. عن  ال كوع ف  الي ين 

 646 ..................................................... التكبري بني األ كرن 

 646 ................................................................. ال كوع 

 644 .................................................. ذك  ال ف  ب   ال كوع 

 644 .................................................... االعت ا  من ال كوع 

  645 ................................................................ السجو 



 مو  ه                                                                                                   املوضوع

 

الكشافاتو الفهارس  704 

 643 ............................................  أسامء الص ة اخلمس -

 643 ................................................. اجللو  بني السج تني 

 648 .......................................................... السجو  الثرين 

  646 ............................................ تك ا  هذه األقوا  واألف ر 

 646 ............................................. التشه  األخري واجللو  له 

 650 .....................................................  «التحير » -

 650 ....................................................  «الصلوا » -

 656 ......................................................  «الطيبر » -

 651 ............................  «الس   عىل عبر  اهلل الذين اصطفى» -

 656 ...................................................  «شهر ة احل » -

 656 ..............................  «الص ة عىل النبي وسؤا  حرجته» -

 654 .....................................  «سنن إجرب  املؤذن اخلمس» -

 655 ............................................ رس الص ة و وحهر اإلقبر  عىل اهلل 

 655 ................................................ منرز  اإلقبر  يف الص ة 

 656 ................................................. م  رشع الص ة وصو هترحك 

 656 .................................................................. ثم ة الص ة 

 630 ................................. من كرنت الص ة سجنر له، ومن كرنت ن يام له 

 631 ................................... الذوق هذا  مثل مهسامع يف  السامع ألهل هل 

 636 ............................................. منرظ ة بني صرح  غنرء وصرح  ق آن 

 :واأللف وال   يف أحسنه...  واتب  القو  استم  من يبرش أن  سوله ت رىل اهلل أم  ق  الشبهة األوىل

 636 ............................................................ تيض ال مو  واالستغ اققي﴾ ھ ﴿

   634 .............................. الوجه األو  يف ال  : اهلل ال يأذن برستامع كل قو 

 633 ................................... الوجه الثرين: امل ا  برلقو  يف اآلي  هو الق آن 

  :633 ...............................................   لت  يف ال ه أالوجه الثرلث 

 637 ............... اهلل أن له الذي القو  ت م فهي لل مو  أ  كرنت الوجه ال اب : إن 

 637 .............................. السو ة يف الق آن  والوجه اخلرمس: السيرق من أ 
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 670 ....... رعه يف أو  السو ة سن القو  هو الرأحسن املأمو  برتبالوجه السر  : أح 

 676 ................. عنه امل  ضني وذ   للق آن املستم ني  عىل اهلل الوجه السرب : ثنرء 

  671 ....................................... الق آن يف  الغنرء استامع الوجه الثرمن: ذ 

 671 .................................. نفو هم من ب ض أنواع السامعالترس :  الوجه 

  :676 ...................................... حسن فيه  ليس القو  أكث الوجه ال ررش 

 675 .............................. القو  أحسن اتبرع  عىل اهل اي  احلر ي عرش: ت لي  الوجه 

 :من كرن لرمرر ح امر كرن ولو السامع، أنه التفسري يف جرء ﴾ىئ ىئ ىئ  ﴿ الشبهة الثانية 

 673 ...........................................................................  .أهل اجلن   أفضل ن م

 673 ................................ احلو  وغنرء  احلسن برلسامع  احلربة سريتف 

 673 ......................................... احلو  غنرء يف  الوا  ة األحر يث 

 يف هلم مبرحر يكون أن اآلخ ة يف عبر ه به اهلل ين م اليشء كون من يل   هل 

 676 ..................................................................  ال نير؟ 

 676 .................................................  احل ي  والذه  -

 676 ...........................................................  اخلم  -

 676 ........................................  صحر  الذه  والفض  -

 680 ................. اآلخ ة يف است امهلر  من ح مرهنم تأويل 

 680 ...................... ال نير يف سم ه  ين ه ملن اجلن  سامع 

 686 ......................................... وسب ني ثنتني  من ال واج -

 :اجلمل ..  يف الرشع مبرح يف مذمو  عىل يسم  الطيب .. إذا مل برألحلرن األش ر  سامع الشبهة الثالثة

 عىل  غب ال  توف  للمستم  يوج  مر .. ثم  النبي ي ي بني أنش   األش ر  أن خ   وال

  ق ي  هو مر  ال سو  لفظ عىل ج ى الرشع، وق  يف وخمتر   ال ين يف الطرعر .. مستح 

 686 .......................................................................................   الش    من

684 .................................................. هذه الشبه  مبني  عىل مق متني 

 685 .............................................. السامع ول  سفرح هلذين املق متني 

 685 .......................................... طرع  إنه يقل  مل يف السامع ت خص من 

 685 ................................................ السامع ذ   السلف عن املحفوظ 
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 683 ....................................... املسلمني إلمجرع  خمرلف  ق ب  قو  بكونهال 

 683 ............................................................  ابن ال اون ي 

 687 ...............................................................  ابن سينر 

 687 ................................................................  الفر ايب 

 687 ......................................................... ال   عىل املق م  األوىل 

 664 .......................................  أوجه فسر  حج  صرح  السامع 

 664 .......................... : ح م  سامع األحلرن جم  ةاألو  الوجه -

 664 .................................. الوجه الثرين: الرتكي  له خرص  -

 663 ...........  ليلك جواز ق اءة الق آن برألحلرن! الوجه الثرلث: ط   -

   667 ........................................................ ال   عىل املق م  الثرني 

 664 ...................................................  هي مبني  عىل أصلني 

 668 ................................................... األصل األو  -

 666 .................................................... األصل الثرين -

 666 ........................... الوجه األو  من األصل الثرين 

   106 .................................... األعام  أ ب 

  106 ............. األصل املستقيمني هبذا وصرة الشيوخ 

 106 ......................... احلوا ي أيب ابن 

 106 ................ التسرتي  اهلل عب  بن سهل 

 101 ................... النيسربو ي  حفص أبو 

   101 ................................... اجلني 

 101 ............. أبو عثامن احلريي النيسربو ي 

 101 ........................ أبو مح ة البغ ا ي 

  101 ................................ ابن نجي 

 101 .................. أبو ي قوب النه جو ي 

  106 ............. ال لم برتبرع  املستقيمني وصرة الشيوخ 

 106 ....................... أبو ي ي  البسطرمي 
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 106 ....................... أبو احلسني النو ي 

 106 ............. أبو عثامن احلريي النيسربو ي 

  104 ............. اهلوى واتبرع  الض   من و سوله  اهلل أم  خمرلف 

  105 .......................... ب ع  السامع ومر تتضمنه 

  103 .............. ظه  مر عنهم   ظه  ولو الب ع  ألهل السلف ذ 

 103 ......................... الشرف ي والليث 

  103 ................................ أبو ال رلي 

   107 ............................. أيب بن ك 

  107 ....................... عب  اهلل بن مس و 

 107 ........................   بن عيرشأبو بك 

  108 ............................. من األصل الثرين الثرينالوجه 

  160 ........................................................حمب  اهلل وأصوهلر الث ث 

 160 .............................................. األصل األو : اإلخ ص 

  160 ................................................... األصل الثرين: اجلهر 

 161 .............................................. صفر  أهل املحب   -

 166 ............................................ النر  يف اللو  ث ث   -

 166 ....................................... ال ئمون عىل اجلهر  ث ث   -

   164 ....................................... األصل الثرلث: مترب   احلبي 

 164 ....................................................... آي  املحب   -

  164 ................................ تقصري السامعرتي  يف هذه األصو  الث ث 

 164 ....................................................... آي  املحب   -

 163 ...................... احلرضة أ برب سامع  من أهون الفسرق سامع -

 168 .................................................. بني السامعرتي  وقسرة القلوب 

 166 ................................................... أهل الرصاط املستقيم 

 ين اهلل: اتبرع وت ك  .........................................................  

  110 .............   الش    من ق ي  هو مر  النبي لسرن عىل ج ى ال   عىل قوله: ق 
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   السلف  من بإبرحته قر  وممن برألحلرن، األبير  واألكرب  السلف سم  : وق الرابعةالشبه :

 وهو إبرحته، عىل منهم فرإلمجرع  احل اء فأمر الغنرء، يبيحون كلهم احلجرز وأهل أنس، بن مرلك

 111 ................................................................................. والغنرء

 111 ............................................... امل  و  عن أئم  السلف إنكر ه 

 116 ................................................................... وكذا مرلك 

 116 ..................................................................... والشرف ي 

  116 ................................................................ وفقهرء الكوف 

 :بطبل،  رضب أنه مرلك عن حكري  «السامع مسأل » يف طره  بن حمم  ذك  ق  الشبهة اخلامسة 

 114 .............................................................  !مرلك ومرلك أبيرتر، وأنش 

 114 ................................ مرلك أجل عن  اهلل وعن  أهل اإلس   من ذلك 

 

 :أنه ج يج ابن عن  وي: ذلك يف اآلثر  واستفرضت األخبر  و    وق  الشبهة السادسة 

 أي ففي وسيئرتك،  بحسنرتك ويؤتى القيرم  يو  بك أيت إذا: »له  فقيل السامع، يف ي خص كرن 

 115 ..... املبرحر  من أنه: ي ني. «السيئر   يف وال احلسنر   يف ال: فقر  السامع؟ يكون اجلرنبني

 115 .................................... ال ي    عن ابن ج يج وال أهل مك  الغنرء 

 113 ..............املحض احل   عىل تصرب ال التي  للنفو  البرطل  ب ض يف الرتخيص 

 :وجه عىل وبسامعه مك وهر... ال وا  من وجي له حي مه، ال الشرف ي فهذا الشبهة السابعة 

 هذه فإن السامع؛ من النوع هذا يف الك   وليس برملح مر ،  يلحقه وال الشهر ة... به ت    التلهي

 متفك ين بقلوهبم  يكونوا أو بسهو، للسامع يق  وا أو بلهو، يسم وا أن عن  تبتهم  جلت الطرئف 

 116 ........................................................................  !لغو مضمون يف

 160 ....................................... لإليامن  مضر  الشرف ي  عن  اخلرص  سامع 

  160 .................................... الك    أهل يف قوله نظري  فيهم الشرف ي قو 

 166 .................................... السامع عىل وجهني: هلو، حم ث ألهل ال ين 

 :161 .......  (.السامع إبرح  يف آثر  ج ف  بن اهلل وعب   عم ابن عن  وي وق  الشبهة الثامنة 

 161 ...................................................... مر نقل عن ابن عم  برطل 

 161 ............................. غري  مر نقل عن ابن ج ف  أنه له جر ي  تغنيه يف بيته 
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 166 ..................................... األم  أ كرن به ي ر ض ممن ج ف  ابن ليس 

 لغنرءاخلطرب... وا بن عم  احل اء ... وكذلك سم  أنه النبي  عن ثبت  لشبهة التاسعة:ا 

 164 ................................................. مط ب  بأصوا  انشر  منهام كل واحل اء

 164 .................................................................. جواز احل اء 

 164 .................................................. ح اء سلم  بن األكوع  

 164 .................................................... ح اء أنجش  احلبيش 

 163 ...................................... للغنرء سامعهم  وأصحربه النبي  عن ينقل مل 

  163 ................................................... احل اء  عىل الغنرء فسر  قير 

 :اجلر يتني  ح يث من وال ر  رصاخل وعلمه اشته  ق  مر البرب هذا يف يكفينر الشبهة العارشة 

 167 ........................................................   عرئش  بيت يف تغنيرن كرنتر اللتني

  167 .................................. سامه الص ي  م مو  الشيطرن وأق ه النبي 

 167 ....................................... بني م مو  اجلر يتني وم مو  أهل السامع 

 168 ........................... الرتخيص يف الغنرء يف األعير  والنكرح ملثل اجلر يتني 

 168 ............................................................. عل  الرتخيص فيه 

  166 ................... وتقليلهر  املفرس  وتكميلهر وت طيل ملصرلحا  حتصيل يف أصو 

 140 .............................. اليسري  احلظ النفس الكثري بإعطرء اخلري استج ب 

 140 ............................................   الل   من عرئش   متكينه 

 140 .......................................   أسه عىل  برل   امل أة رضب 

 146 ............................................... بربطيل إال  تنقر  ال النفس 

 حتسني إىل ن ب ... فإذابرلق آن الصو  حتسني إىل  النبي : ن بةالشبهة احلادية عرش 

 حتسني يف ح ج وأي به، ويتغنى برلش   الصو   حيسن أن جرز به والتغني برلق آن الصو 

 141 .......................................................................  !برلش   الصو 

 146 .................... فضل حسن الصو  برلق آن ال فضل حسن الصو  برلغنرء 

 فسه : كل مر ي ني عىل طرع  اهلل فهو حممو  يف إعرنته عىل الطرع  ال أنه حممو  يف نقاعدة

 146 .................................................................... عىل اإلط ق

  145 ................................... «برلق آن يتغن  مل من منر ليس»  :قوله من امل ا 
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 إبرح   يقتيض خطربه مل ونرن... ومفهو  صوترن: قر  أنه  النبي عن صح :ةالشبهة الثانية عرش 

 143 .....................  .التخصيص  فرئ ة لبطلت وإال احلرلتني، هرتني غري يف الصوتني هذين غري

 143 ...................................................... هذا احل يث حج  عليك 

 143 ....................................................... امل ا  بصو  امل مر  هنر 

 147 .......................... اجلواب عىل قوله مفهو  اخلطرب يقتيض إبرح  غريمهر 

 هل عيل  النبي ي ي بني أنش   ج  املق يس أن طره  ابن  وى ق  :ةالشبهة الثالثة عرش :

 148 .................. «ت رىل اهلل شرء إن ال: » اهلل  سو  وحيكام إن عشقت من ح ج؟ فقر 

 148 .............................................................. ح يث مكذوب 

 ق  لس ت حي  اهلوى   :وأنش ه  إىل النبي أتى أع ابير أن  وي وق  :ةالشبهة الرابعة عرش

 150 .............................................................. كب ي... فتواج  النبي 

 150 .............................................................. ح يث مكذوب 

  150 ........................................... اخل   يف كف  وقتل من كذب عليه 

 ثيرهبم، وم قوا فتواج وا، يومر سم وا الصف  أصحرب أن  وي : وق ةالشبه  اخلرمس  عرش 

 156 ....................................................................... فيهم األسوة  ولنر

 156 ........................................................ هذا من ج اب الكذب 

   غري مطلقر السامع أنك  من: «القو » كتربه يف املكي طرل  أبو : قر ةعرش السر س الشبه 

 154 ....................................................... ص يقر سب ني عىل أنك  فق   مقي 

 154 .................. إن كرن حرضه سب ون فق  أنك  عليهم من هو أكث  ع  ا وعلام 

 154 ....................... مر كرن منهم من حرضه من أهل الص ح غم   حسنرته 

  155 ............................ مهي حت علم مر الص ح  أهل فيه تأو  ممر أمثل 

 155 ........................................  املتأولون يف النبيذ املسك  -

 155 ......................................  املتأولون يف املت   والرص  -

 155 ................................. املتأولون يف حل ب ض األط م   -

 155 ................................ يف مسأل  حشوش النسرء املتأولون -

 155 ....................................... يف القتر  يف الفتن  املتأولون -

  153 ......................................................  ون آحر هر عصم  األم 
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 158 .................................. املتأخ ون هللك  املتق مني اخت   نكت : لوال 

 158 ........................... ئم  املتبوعني يف مثل هذا التأويلفتن  وقوع األ 

 158 ........................................  طرئف  املقل ين للمتأولني -

 156 ......................................  طرئف  امل ت ين عىل املتأولني -

 156 ................................................  الرصاط املستقيم -

 156 ...............................  مثر  ذلك مر وق  يف مسأل  السامع -

 136 ......................................   ع  السامع وزير هترت  ج ب -

 136 .............................................. إنشر  القصرئ 

 136 .................................... التغبري ورضب القضي 

 131 .............................................. ح ك  ال فو 

 131 ..................................... ح ك  األوتر  وال ي ان

 131 .............................................. ح ك  ال قص

 131 ...................................... صو  الرياع والشبرب 

 136 ..... إخ اج السامع يف قرل  يلطف مر فيه من املنك ، ويلي  بمقرص هم منه -

 136 .................................................. مغني أم  

 134 ............................................ عرش  وم شوق

 134 ............................................... نم  ان حسر

 134 ........................................ أش ر  فسرق وفجر 

 135 ................................................ أش ر  كف ي 

 135 ........................... آال  اليهو  والنصر ى واملجو 

 133 ...................................................... الكف 

 137 .........................................  قواع  املح مر  األ ب  -

 136 ........................ أهل السامع الشيطرين وأهل السامع اإليامين -

 136 .......................... آثر  الشيرطني عىل أهل السامع الشيطرين -

  156 ................................. وحمب  الشيطرن له مك اه  ال محن لسامعهوجوه 

  170 ............................... الوجه األو : الصو  واألصوا  املح م 
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 176 ....................................  منرفرة ال بر ا  للصو  املبرح  -

  174 ......................................... الوجه الثرين: التط ي  برآلال 

 175 ............................................ الوجه الثرلث: إيقر  الشموع 

 175 ................................... الوجه ال اب : تنوع املطرعم واملشر ب 

 175 ...................................... الوجه اخلرمس: ال قص والتخنيث 

  175 .................................. رز الوجه السر  : آال  اللهو وامل 

 173 ............................................ الوجه السرب : عرشاء السوء 

  173 ......................................... الوجه الثرمن: ح كر  النفو 

  173 ......................................... الوجه الترس : الفحشرء واملنك 

 177 ...................................  قو  النرظ : أنر ال أنظ  لشهوة -

  186 ......................................الوجه ال ررش:  ف  الصو  برلذك 

 186 ........................... مواطن ح ك  النفو  الش ي ة الث ث -

 181 .........................  زعمهم أن الطبو  من إح اث عثامن  -

  186 ................ الوجه احلر ي عرش: عش  الصو  والتح يض عىل الفس 

 184 ........................... الوجه الثرين عرش: الص  عن ذك  اهلل والص ة 

 ت رىل اهلل قر  النر ، من صرحبه عىل به اهلل أن م ممر الصو  : حسنةالشبه  السرب   عرش :

: فقر  الفظي ، الصو   ت رىل اهلل وذ . احلسن الصو  إنه: التفسري يف قيل ،﴾ھ ے ے ۓ ۓڭ﴿

 185 ........................................................... ﴾يت جث مث ىث يث﴿ 

 به املن م أح  بل فيام  عليه، املن م شرء فيام است امله إبرح  يقتيض ال ن م  اليشء كون 

 185 .......................................................................... و ضيه

 183 .................. وف له كرلصو  الفظي  كسبه من ليس مر عىل ال ب  يذ  ال اهلل 

 جحو ه...  يمكن ال ممر إليهر واحهرواسرت الطيب  برألصوا  القلوب استلذاذ :ةالشبه  الثرمن  عرش

 يقو  قوا  فيه بموض  فج نر اهلرج ة،  الشرف ي وقت م  أميش كنت: قر  علي  بن إسامعيل وحكى

 188 ...............  !حس لك مر: فقر . ال: فقلت هذا؟ أيط بك : يل قر  ثم. إليه بنر مل: فقر  شيئر،

 188 .............................................. بط ن قص  ابن علي  م  الشرف ي 

 186 ....................................... رشعي حكم  منه يستفر  ال  للذة موجبر كونه 
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 186 ......................................... شبه  اإلبرحي  بشهواهتر القلوب استلذاذ 

 160 ............................ ح امر وال ح ال  كونه عىل ي   لذيذا ال اليشء كون 

  166 .......... الرشي   به جرء  ممر والق بر  الطرعر  عىل اللذا  بجنس االست رن 

 161 ..................................................... شهوة األكل ولذهتر 

 161 .................................................... شهوة النكرح ولذهتر 

 161 .................................................. ن ولذتهالصو  احلس 

  164 ........................................................ أصل غلط هذه الطرئف 

 164 ...................................................... ج ل اخلرص عرمر 

 164 ....................................................... ج ل املقي  مطلقر 

  164 ......................................................... األقيس  البرطل 

 165 ......................................... الصو  والصو  تيبني الواق ني يف فتن 

  163 .............................................. من حجج أهل فتن  الصو 

 163 .......................................  «إن اهلل مجيل حي  اجلام » -

 167 .......................  «من عش  وعف وكتم فام  مر  شهي ا» -

 167 ...........................  «وحيكام إن عشقت من ح جهل عيل » -

 167 ..........................  ال ش  واملحب  غري  اخل حتت االختير  -

 168 ....................... احلسن والصو  املليح   الصو ة صرح  إك امهم 

 166 ................................. حمب  الصو  حتى تصري طواغيت ت رظم 

  166 ...................................... م تق  طرعتهرح متهر وجرهل بني 

  606 ....................................... جم   احلسن ال يثي  اهلل عليه وال ي رق 

 606 ............................. يمتحن مل ممن أفضل  صربو فشك  امتحن من 

 601 ............................................ م ات  النر  عن  االمتحرن 

 606 ..................... اهلل ح مه عام عف  إذا احلسن الصو   صرح  ثواب 

 606 ..................... اهلل ح مه عام عف  إذا الصو ة املليح   صرح  ثواب 

 604 .................. اهلل ح مه  عام ي ف مل إذا املليح   الصو ة صرح  عقرب 

   604 .....................................................  وجوه النر  أ ب 
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 605 ................ األعام  من والقبح احلسن الوجوه تستاك أين من -

 603 ......................................... املتوسمني من هذه األم  -

603 ............................................... عثامن 

 603 ........................................... ابن عبر  

 603 ........................................ ظهو  أث  مر يف القل  عىل الوجه 

 607 ................................... والكذب  الص ق أكث  السام  ظهوً ا 

 607 ....................................... ظهو  أث  مر يف القل  عىل اللسرن 

 607 .................................. ت  ج ظهو  أث  مر يف القل  عىل الوجه 

 608 .............................................  ء أهل مجر  الصو ة برلفرحش ابت 

 608 .......................................... اجلام  الكسبي واجلام  اخللقي 

  660 ................................. البرطن واخلل   الظره  اخلل   بني ال  ق 

 للصو  يستم   أنه وت رىل تبر ك  به عن أخرب ق   النبي كرن : إذاةالشبه  الترس   عرش 

 كرن  او  أن  وي ق عليه... و وأثنى وأعجبه موسى  أيب صو  استم  والنبي احلسن،

 661 .................................... والوحش  والطري واجلن اإلنس احلسن لصوته يستم 

  661 .................................................. ى برلصو الشأن فيام يؤ   إنام 

  661 .................................... ال محن ق آن عىل  الشيطرن ق آن فسر  قير 

  666 ................................................... النر  يف السامع أ ب   أقسر 

  :665 ........ ونهب  حيمله  ال مر م ه سرم ه السري وحيمل يطي  احلسن الصو الشبه  ال رشون 

  665 .............................................. الصو  احلسن وحت يك النفو 

 663 ............................  الصو  الشيطرين واستف ازه النفو  -

 667 ....................................................... وسرئل الشيطرن اخلمس 

 668 ....................................................... صبغ  اهلل وصبغ  السامع 

 :يف األ واح خرط  لرمرر اهلل إن: قر  اجلني ، نتحركم إىل نحن الشبه  احلر ي  وال رشون 

 ح كهم السامع  سم وا فإذا األ واح، عذوبته سامع تاستف غ﴾ ڄ ڄڄ ﴿ : بقوله  األو  امليثرق

 666 ...............................................................................  ذلك ذك 

 666 .............................................. م صو  غري عن  مص ق غري نقل 
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  610 ....................برهلل ال ر   للجني   نسبته فسر  ثم ومن  القو  هذا فسر  أ ل 

 616 ....................................................... حتتمل ال مر اآلي  حتميل 

  611 .................................................................... توب  اجلني 

 لبقرء ال وا ؛ عىل ح ا  السامع : يقو  م تهس: الشبه  الثرني  وال رشون: قر  أبو عيل ال قرق 

 614 ............. قلوهبم حليرة ألصحربنر؛ مستح   .جمره اهتم حلصو  لل هر ؛ مبرح  .نفوسهم

  614 ............................................ هلذا القو   بر يذال و عيل أيب إنكر 

 615 ................................................... الرشي   ت  ه  ممر التقسيم هذا 

   615 ...................................املكلفني  أوصر  برخت    األحكر  اخت 

   احلسن: خمرطبر  الصو   عن سئل وق  املرصي النون ذو قر  وال رشون:الشبه  الثرلث 

 ي عج ح  وا  : فقر  السامع، عن أخ ى م ة وسئل وطيب . كل طي  ت رىل اهلل أو عهر وإشر ا 

 617 ................... ت ن ق  بنفس إليه أصغى ومن حتق ، بح  إليه أصغى فمن احل ، إىل القلوب 

 617 ......................................................الوجه األو  ال   اإلمجريل 

 617 ............................ جت ي ال هؤالء أض ر  أض ر  عن كري احل 

 617 ............................... هذا الك   ال ت    صحته عن ذي النون 

 617 .............................. إن صح فله حكم أمثرله من غري امل صومني 

  618 ............................ مهي حت علم مر الص ح  أهل فيه تأو  ممر أمثل 

 618 ........................................  املتأولون يف النبيذ املسك  -

 616 ......................................  املتأولون يف املت   والرص  -

 616 ....................   األكل ب   طلوع الفج  يف  مضرناملتأولون يف -

 616 ............................. املتأولون يف أكل كل ذي نرب وخمل  -

 616 ................................ يف مسأل  حشوش النسرء املتأولون -

 616 .................................... يف أكل الرب  للصرئم املتأولون -

 616 ......................................... يف نكرح ال اني  املتأولون -

 616 ....................................... يف القتر  يف الفتن  املتأولون -

  660 ............................................. مي ان أهل ال لم واالعت ا 

   660 .................................................. السرلك الث ث أصو 
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 666 .................................................... الوجه الثرين: ال   التفصييل 

  666 ..........................................قوله: الصو  احلسن خمرطبر 

 661 ............... م ات  محل مر جي ه املستم  من خمرطبر  وإشر ا  -

 661 ..................................  مصر   املخرطبر  واإلشر ا  -

 666 .......................... كل واح  إنام يسم  من حيث هو

 664 .........................................  رشوط صح  اإلشر ا  -

 664 ................................ أمثل  عىل إرشا  صحيح 

 665 ................... ﴾پ ڀ ڀ ڀ  ﴿ ه ت رىل:قول

 665 ...... ﴾ک ک ک گ   ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ قوله ت رىل:

 665 ...... ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ﴿ قوله ت رىل:

 665 ........ ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ  ﴿ قوله ت رىل:

 663 .... ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ  ﴿ قوله ت رىل:

 663 .......  «صو ة وال كل  فيه بيتر امل ئك  ت خل ال» :قوله 

 663 ............ «جن  وال ئضلرحر املسج  أحل ال» :قوله 

 667 ...........................   ح  ي عج القلوب إىل احل  قوله: السامع وا 

 668 ........................................  أهل السامع وأهل الك   -

 668 .........................................  يف قوله «النفس»امل ا  بر -

  666 ......................................... قوله: من أصغى إليه بح  حتق 

 640 ..................................................   عوى التحق  -

 640 ...........................   ح  ي عج القلوب إىل احل  قوله: السامع وا 

 646 ............................. صر فه ومل يتكلفه أمثل  عىل السامع النرف  إذا 

 646 .....................  «الصبر زمن حبكم قلبي ت ل »قو  الشرع :  -

 646 .................................  «   تتلون يو  كل »قو  الشرع :  -

 641 ................  «اهلوى  يب تنرهى ق  أن أ ى وكنت»قو  الشرع :  -

 641 .....................  «ل لني البيو  بني من وأخ ج»قو  الشرع : -

 641 ....................  «أمرمنر وأنت أ لرجرنر نحن إذا»قو  الشرع : -
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 641 ................ «يل فليس أنت حيث يب اهلوى وقف»و  الشرع :ق -

 646 ........................  «ف  ا برلبرب واقف هو وهر»قو  الشرع : -

 646 .........................  «مهومي عني فتنجيل ي و »قو  الشرع :  -

 646 ...................  «واحلشر اجلوانح بني ثوى من ير»قو  الشرع :  -

 644 ...........................  «أؤمله فيام به ألوذ من ير»قو  الشرع :  -

 644 ......................  «وح يثه  ذك ه  وح املجرلس»قو  الشرع :  -

 643 ......................  «إليهم ال جر  وحب  أوطرن»قو  الشرع :  -

 643 ................  «اهلوى من  شئت حيث فؤا ك نقل»قو  الشرع :  -

 647 ......................  «فإهنر ع ن جنر  عىل وحي»قو  الشرع :  -

 كل ويأخذ سامعهم، يف ال مح  عليهم تن   قو  عىل تنك ون الشبه  ال اب   وال رشون: كيف 

 ث ث  يف الفق اء   عىل ال مح  تن  : قر  أنه اجلني  عن نرص بن ج ف  فذك  نهر،م بنصيبه  منهم 

 648 .......................... مواض : عن  السامع... وعن  أكل الط ر ... وعن  حمرو ة ال لم

  648 .................................................... ال ي    صحته عن اجلني 

 648 ................................................... نصوص للجني  حج  عليك 

 146 ............................ إن كرن مر حكيته حمفوظر فهو حمتمل للسامع املرشوع 

 650 .................. ومر يثريه من كنوز ال لم واإليامن ه  فتح سامع الق آن وذوقهمن شوا 

 ﴿650 .............................  [83: اإلرساء]  ﴾ی ی جئ  حئ مئ ىئ 

 ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿[، وقوله: 68]يوسف:  ﴾چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ

 650 .......................................................... [66]يوسف:  ﴾ې ې

 ﴿ 650 .................................  [107   – 105: الش  اء] ﴾ جئ  حئ  مئ  ىئ 

 ﴿ 650 ............................  [14: األنفر ]  ﴾  ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 ﴿ [66: احلرش] ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ............................... 656 

 ﴿ 656 ........................................  [68: احلج] ﴾ ی ی  ی جئ حئ مئ 

 ﴿  656 ................................  [666: عم ان آ ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

 ﴿ 656 ...................................................  [64: احلج ] ﴾ ٺ ٺ ٺ 

 ﴿ 651 .......................................  [11: الذا ير ] ﴾ ہ ہ ھ  ھ ھ 
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 ﴿ 651 ......................  [16: الذا ير ] ﴾ ے ے ۓ ۓ  ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ 

 ﴿ 651 ......................  [666: التوب ] ﴾ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۇ ۇ 

 «651 ................................ «ضيفه  فليك   اآلخ  واليو  برهلل يؤمن كرن من 

 ﴿  656 ............  [8 – 7: الكهف] ﴾ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ 

 ﴿ 656 .........................  [66: ، احل ي 145البق ة: ]  ﴾ جث مث   ىث يث  حج مج جح 

 ﴿    656 ............................................ [15: يونس]  ﴾حئ  مئ ىئ  يئ جب 

 ﴿ 654 ................................  [5: ال نكبو ] ﴾ ۇئى ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 ﴿  654 ................................  [66: األع ا ] ﴾ پ پپٻ ٻ ٻ ٻ 

 ﴿ 655 ..................................  [667: البق ة] ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 ﴿  655 ..........................  [60: عم ان آ ] ﴾ ڤ ڤ ٹٹ ڤٹ   ٹ 

 ﴿  653 ...........................  [18   – 17: الطو ] ﴾ۅ ۉ  ۉ ې ې ې 

 ﴿  657 ....................................  [4: الفتح]  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 ﴿  656 .....................................  [88-87: األنبيرء]  ﴾ک ک ک ک گ 

 ﴿  636 .............  [15-14: إب اهيم] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 ﴿  631 ..........................  [6-1: الصف]  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 ﴿  636 ...........................  [63: احل ي ] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 ﴿ 633 ............................................  [54: سبأ]  ﴾ ک ک ک ک گ 

 ﴿  637 .........................................  [16: احل ي ] ﴾گ گ گ ڳ ڳ 

 ﴿  638 ......................................  [11: األنبيرء]  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې 

 ﴿  636 ......................................... [86  -88: الش  اء]  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 ﴿  670 .........................  [14: السج ة]  ﴾چ ڇ ڇ ڇڇ چ چچ 

 ﴿  676 ........................................  [64: عم ان آ ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ 

 ﴿  671 ..................................  [63-64: فصلت] ﴾ژژ ڑ ڑ کک 

 ﴿ 674 .............  [76: الف قرن] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 ﴿  675 ...............................  [10: اإلرساء] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ 

 ﴿  678 ..................  [65: املرئ ة] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
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 ﴿  680 ..............................  [17: األنفر ]  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 ﴿  684 ................................  [607  -605: النسرء]  ﴾ې ې ى ى ائ 

 ﴿  687 ........................  [16-10: امللك] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ 

 ﴿  688 ............................  [45: األنفر ] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 ﴿ 660 ..........................  [10: الف قرن]  ﴾ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ 

 ﴿  666 ...............................................  [4-6: الرشح]  ﴾ۀ ہ ہ ہ 

 ﴿  665 .......................................................  [6-6: ال رص]   ﴾  ٱ 

  مر ن  ي وال! وتكثريهر؟ الشواه  هبذه غ ضك مر ن  ي   وال رشون: الترب  الشبه  ال اب 

 667 .........................................  !وإثبرتر؟ نفير هبر وا تبرطهر السامع  بمسأل  ت لقهر

 667 .................................................... ق آنلالتنبيه عىل فتح سامع ا 

 667 ....................................... املوازن  بني ذوق الق آن والسامع الش  ي 

 ممر أرصح منه ومن ه  للغنرء، ال سو  ك اه  السن  يف الشبه  اخلرمس  وال رشون: فأوج نر 

 666 ...................................................................  .بصرية لن  ا  ذك ته؛

  666 ................................................... ح م  الغنرء يف السن  النبوي 

 :فسم  سف ، يف  عنهام ت رىل اهلل  يض عم  ابن م  كنر: قر  نرف  عن الشبه  السر س  وال رشون 

 فلو. ف ل  اهلل  سو    أيت هكذا :قر  الط ي ... ثم عن وع   أذنيه يف إصب يه فوض  زام  صو 

 حل ثبت وإذا ، النبي ف ل وكذلك يسم ه، أن عىل نرف ر اهلل عب  أق  لرمرر  ح امر ال م  صو  كرن

 406 ........................................ مثله املصلصل  وال فو  واملواصيل فرلشبربر   ال م 

 406 .......................................................... احل يث حج  عليكم 

 406 .................................................... الف ق بني السامع واالستامع 

 404 ................................................................. السامع 

 405 ............................................................... االستامع 

 403 .................... القص  يف السم   حلرس  واللمس والنظ   مالش حرس  مسرواة 

 :زوجهر، إىل أه يت األنصر  جوا ي من جر ي   أن  عرئش  عن الشبه  السرب   وال رشون 

 . فهذا«نحييكم فحيونر أتينركم أتينركم: قلتم أال غ  ، فيهم  قو  ... األنصر : » اهلل  سو  فقر 

 406 ................... الغنرء عن يصربون  ال غ   فيهم لذينا القو  بأن وت ليل الغنرء، إىل منه ن ب
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 406 ................................................................ ح ث ض يف 

 406 ........................................فإن صح فهو ت خيص يف الغنرء ل ر ض 

 كرن ومر والذوق، امل  ف  أهل عن  لأل واح غذاء ألطف الشبه  الثرمن  وال رشون: السامع 

 460 ............................................................  !منه؟ يمن  كيف  املن ل  هبذه

 460 ......................................... هل هو غذاء للنفو  أو غذاء لل وح؟ 

 466 ......................................... و غذاء للنفو  طي  أو خبيث؟هل ه 

 :يتلقوهنر التي وإشر اهتم آخ ، شأن السامع عليهم أنك تم الذين القو  شأن الشبه  الترس   وال رشون 

 466 ............  :مك وهر أو حمذو ا ظره ه كرن وإن والبطرل   والل   اللهو أهل إشر ا  غري السامع من 

 466 ............  السامع  له حل اإلشر ة ع   فمن ة،عرب وبرطنه فتن  ظره ه الشبيل عن السامع: (1)
 466 ................ حي  وقل  ميت  نفس له كرنت ملن إال السامع يصلح ال: ال ر فني ب ض (2)
 466 ........... اإلح اق حيث  من األرسا  إىل ال جوع تب ي حر : السامع عن النه جو ي (3)
 466 ........ والصحو، وسامع برشط احلر  ال لم برشط سامع  :قسمني عىل ب ضهم: السامع (4)
 فتشري غريهم، عن ت  ب التي امل رين يشه ون»السامع:  عن  وجو  الصوفي   ويم عن (5)

 464 ...........................................................................  ! إيل إيل: إليهم
 464 ........................  ! منه؟ يسم  من انقط  إذا ينقط  بسامع أعمل أيش احلرصي: (6)
 464 .................................................... قص  والوج  ن اء، السامع : قرلوا (7)
 464 ....................... مفتوح   موأسامعه حررضة، احل  أهل قلوب: املغ يب عثامن أبو (8)
 465 ....................................... وجتل استتر  بني الص لوكي: املستم  سهل أبو (9)
: والثرين  واملبت ئني، للم ي ين: منهر فوجه: أوجه ث ث  عىل السامع: النيسربو ي  احلريي عثامن أبو (11)

 465 ..................................................... االستقرم  ألهل : والثرلث للصر قني،
 465 .......................... واح  من إيل أح  اثنني ال ا اين عن السامع: من سليامن أبو (11)
 463 ...................... األسبرب  وآث  السامع سم  من: الصويف عن النو ي احلسني أبو (12)
 وصفري البرب، ورصي  الطنبو ،  صو  يسم  ومل السامع ا عى من: »املغ يب عثامن أبو (13)

 463 ...................................................................م ع  مفرت فهو - ال يرح
 وجلس ا هإز ف ش  استطربه فإن السامع، موض  حيرض اجلني  صح  ممن املشريخ ب ض (14)

 463 ....... وم  ن له وأخذ. القلوب أل برب السامع : قر  يستطبه مل وإن. قلبه م  الصويف: وقر 

   467 .......................................................... الوجه املجمل يف ال 
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 467 ....................... غريتهر حكرير  عن أقوا  ال يثبت هبر حكم رشعي 

 467 ................................................................. الوجه املفصل 

  467 .................................... قولك: القو  هلم يف السامع شأن آخ 

 468 ........................................................... قو  الشبيل (1)
 410 ................   ميت  نفس له كرنت ملن إال السامع يصلح ال: قرئللاقو   (2)
 416 ..................................................... قو  النه جو ي (3)
 411 ........... والصحو ال لم برشط سامع: قسمني عىل السامع: القرئل قو  (4)
 417 ............................................................ قو   ويم (5)
 416 ........................................................ قو  احلرصي (6)
 466 ................................ قص  والوج  ن اء، قو  القرئل: السامع (7)
 466 ................................................. قو  أيب عثامن املغ يب (8)
 464 ............................................. سهل الص لوكي قو  أيب (9)
 465 .....................................قو  أيب عثامن احلريي النيسربو ي (11)
 463 .............................................. قو  أيب سليامن ال ا اين (11)
 467 .............................................. قو  أيب احلسني النو ي (12)
 468 ................................................ قو  أيب عثامن املغ يب (13)
 466 ......................................... قو  القرئل: الصويف م  قلبه (14)

 106 .......................................................................... الفهارس والكشافات

 306 .................................... فه   مصر   وم اج  التوثي  -6

 366 ............................................ ير  الق آني كشر  اآل -1

 356 .......................................... ث النبوي كشر  األحر ي -6

 336 ..................................................... كشر  اآلثر  -4

 376 ........................................ كشر  األش ر  واأل اجي  -5

 385 ................................................... كشر  األع   -3

 366 .................................................... كشر  الكت  -7

 365 ................................................. ج و  املحتوير  -7
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يْطَراُق َساهٍ اَلهي  ْيَفًة، لَكينَُّه إ ْطَرقُوا ال خي
َ
َ الكيَتاُب فَأ  تُِلي

بَــابي  ََت الغيـَناُء َفََكذلُّ
َ
ْجلي اهللي تََراقَـُص  وَأ

َ
 وا، َواهللي َما َرقَُصوا أَل

! يَماَلهي َباَدةً ب يَْت عي
َ
 ُدفٌّ َوميْزَماٌر َوَنْغَمُة َشاهيٍد، َفَمََت َرأ

 ابن قيم اجلوزية
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