الكالم
على مسألة السماع

وال ريب أن [أهل السماع] معذورون؛ إذ لم جيدوا من خياطبهم بأذواقهم،
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القلوب ومرااعتها ،والفقه يف منازالتها ووارداتها -النقادوا هل!
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِ
ِ
ِّ
لقلوبِم،
ِ
يان؛ حيا ًة 
إعجازا ِمن ال َب ِ
واجلان
اإلنس
القرآن ،و ُم ْس ِم ِع 
ل
حل ْمدُ هلل  ُمن ِْز ِ
ً
ا َ
ِِ
ُوالسالم عىل
لعيونم ،والصالة
لسقام ِهم،و ُق ر ًة 
ِ
لقلوبِم،ودوا ًء 
ِ
البصائر ِهم،وغذا ًء 
ِ
ونور
ُ
ً
اس عىلمك ٍ
يهالتبيان ل َي ْق َر َأ ُه عىلالن ِ
ُ
ْث،حممدبنعبداهلل،وآلهوصحبهوسلم،
َمنن ََز َل عل
ُ
وبعدُ:
اهللسبحانهرشع   ِ ِ
ش ْع ُه ، ُ
حيث  َأ ْك َم َل هلم
فإن 
لألمة  منالسام ِع ما َأ ْغ ُ
ََ َ
ناهمبهعام  م َي ْ َ
عليهمنعم َته   ِ
ِ
الذيرش َع ُه هلميف
القرآن 
امع 
يض 
دينَهمو َأ َتم 
هلماإلسالم دينًا،وهوس ُ
َ
َ ُ َ
ََ
ور َ
إذااج َت َم ُعوا َأ َم ُروا
النبي  
ُ
حتىكان
دين ، 
ومنفر َ
ِ
ي
جمتمع َ
ِ
وخارجها ،
ِ
الصالة 
ِ
ْ
أصحاب  ِّ
ِ
اخلطاب  ُ
وسى،
وسى:«ياأبا ُم َ 
يقول أليب ُم َ 
بن 
،وكانعمر  ُ
ون
س َتم ُع َ
ون  َي ْ 
واحدً ا َي ْق َر ُأ والبا ُق َ
ُ
َذ ِّك ْر َن َ
ار بنَا»!

ض ِ
ُ
الذيبهصالح
ُ
تة يفهذاالسام ِع املشو ِع ،
الفاض َل ُة  َ
القرون  ِ 
ت 
انق َر َ 
فلام  َ
ح َص َل ْت  َف ْ َ
ُ
ي:
الفتورفيهأحدَرج َل ِ
ِ
وصارأهل
ين،
الدار ِ
ِ
القلوبوسعاد ُة َ




وفوات ح ِّظ ِه  ِمن
َ
فأ ْو َر َث ُه ذلكقسو ًة 
وغري املشو ِع؛  َ
رجلُ ُأُعُرُضُ عنالسام ِع املشو ِع  ِ
ومواجيد ِه.
ِ
وأذواق ِه
ِ
اإليامن
ِ
حقائق
ِ
لرش َب ُهوذو َق ُهمنها.
،وج َع َ 
والقصائد َ
ِ
األبيات
ِ
ورجلُُأُقُبُلُعىلسام ِع
والرُجالنُُ ُم ُنحُرُفانُ!ُ

ناآليات.
ِ
جدَ ُه ِم
وو ْ
سامع ُهوذو َق ُه َ
ل َ
ج َع َ 
ن َ 
سامعا: َم ْ
رُ

وخيُمنهامُوأصحُُ ً
ملفقمنمتنالكتاب؛زورُتاللقارئمتهيداوتقدمة.
()1جلهذهالتوطئة
ُ
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ث ا ُمل ْب َتدَ ِع ،وكان يف ا ُمل ِ
ن  َأ ْن َك َر عىل ِ
ين
أهل السام ِع ا ُملحدَ ِ 
وأقام اهلل سبحانه  َم ْ
نكر َ
دث  ِمن هذا السام ِع ،و َي ْك ُث ُر
ح ُ
ادي األيا ِم  َي ْزدا ُد ا ُمل ْ
املقتصدُ واجلايف والغايل ،وصار عىل َمت ِ
اإلنكار؛ حتى َ
غلِ ُ
احلدَ ُ
التفر ِق

األمر إىل أنوا ٍع  ِمن
آل  ُ
ِ
أهل 
يظ  ِمن ِ
ث فيه ،و َي ْزدا ُد الت 
ِ
،وح ِف َظ حدو َد
ِ
بالقول 
عاداة ،و َمن َث ب َت ُه اهللُ 
واالختالف وا ُمل ِ
ِ
الثابت  َأ ْع َطى ُكل ذيحق حق ُه َ
نفس ُه.
ظ َل َم َ 
اهللفلم َي ْع َت ِدها،و َمن َي َت َعدحدو َداهللفقد َ
أهل السام ِع يف ٍ
ِ
جدَ  ُ
القلب وال ُب ْع ِد عن مكار ِم
قسوة 
ِ
السامع  ِمن
كثري من  َي ُذ م 
وقد  َو َ
َ
ِ
اإليامن  - ُش ْب َه ًة هلميفالتمس ِك بامهمعليه ،وعد ِم ا ْلتفا ِ ُِتمإىل َمن
يقة 
وذوق حق ِ
األخالق  ِ 
ِ
ُينْ ِك ُر ُهعليهم.
ِ
ِ
القلوب
ِ
وأعامل 
األخالق ،واملحب ِة ،
ِ
شار َكهم فيام عندَهم : ِمن
ولو أن ا ُملنْك َر عليهم َ
داُتا -النقادواله ،ولو َر َأوهفو َقهميفذلك ألقرواله
اووار ِ 
ِ
الُت
ناز ِ 
والفقه يف ُم َ
ِ
ومراعاُتا ،
ِ
ِ
اس
نهومن َأ ْق َسىالن ِ
ي،ولكننفوسهمال َتنْقا ُد لـ َمنهوعىلضدِّ طريقتِ ِهم ،و َم
ُم 
ذعن ِ َ
ِ
عاملة .وإذا  َت َال َق ْت
ِ
حالوة ا ُمل
ِ
وأذواق 
ِ
القلوب،
ِ
وعنأعامل 
وأحكامها ،
ِ
همعناملحب ِة 

و َأ ْب َع ِد
ش دالت ِ
ت َأ َ 
أرواح ُهم َتنَا َف َر ْ 
ُ
نافر!

كل ُطائفةُ ُ ُمعُ ُرضُ ًُة ُعامُُ
وصارت ُ ُ
ُ
دوان ُهؤالءُ ،
بُ ُ :منُتفريطُ ُهؤالءُ ،وعُ ُ
فالبالءُ ُ ُم ُركُ ر ُ

معُاألخرىُمُنُاحلقُُ ُ،مسُتُطُ ُيلُ ًُةُعليهاُبامُمعهاُمُنُالباطلُُ.
فيتبؤ ِ
ون
ي،و ُي ِقر َ
نباطلالطائف َت ِ
ِ
ونم
اخليار 
العدل ِ
ِ
الوسط
ِ
الرصاطاملستقي ِم
ِ
اأهل
وأم ُ 
ِ
ِ
ي،و َينْقا ُد َ
َ
فمن
ِ
مامعهامم
ون 
ناحلق،و ُينْ ِك ُر َ
ِّ 
منهامم
ون ل ِـ َمـامعكل 
الفريق ِ
بحق 
ِّ 
نالباطل : َ
نالفريق ِ
حي عىل
ىوالفالح؛ أجابندا َء ُه ولبىدعو َت ُه،و َمنقال : 
ِ
ي : َحي عىلاهل ُدَ
َ
ِ
قالم
ِ
بحسباستطاعتِ ِه.
وجاهدَ ُه
ضعنه، َ
لاهللبهسلطانًا؛ َأ ْع َر َ 
البدعةوا ِّتبا ِعما م ُينَ ِّز ِ
ِ
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يففصول:
ٍ
يفهذهاملسألة
ِ
الكالم
َ
ُثمإن
ِ
يفبيان ح ِ
ِ
ُ
ُ
أواإلباحة،أوما
أوالكراهة
:وهلهوالتحريم
هايفالشيعة
كم
ففصل 
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
الكاذ ُ
َ
والفضيلة؟!
مناالستحباب
بون
فتون
يقو ُل ُها ُمل
واللهووا ُملج ِ
ِ
ِ
أهونمنتعاطيهاعىل
ِ
الع ِة
اللعب
هاعىلوجه
ِ
وفصليف َأنتعاط َي
ونواخلَ َ
ُ
ِ
فتون ِمنأناقربةوطاعةوطريقتُقربمإىلاهللتعاىل،وت ِ
َ
الكاذ َ
ُوص ُل ُهمإليه،
بونا ُمل
مايقو ُل ُه
ِّ ُ
َ
قلوبمعليه!
وَت َم ُع َ ُ
ِ
ِ
ي ،وال
يبيح ُه أحد ِمن
وفصل يف أن هذا
املسلم َ
السامع عىل هذا الوجه قبيح حرام ،ال ُ
َ
ِ
ِِ
يست ِ
نخ َل َع ِ
احلياءوالدِّ ِ
َحسنُ ُهإال َم َ
ِ
هبالقبيح.
اه َراهللَورسو َلهودينَهوعبا َد
ين
اب
،وج َ
عنوجهه َ
ج ْل َب َ
َ
ىل كل
قرآن ، َأ ْد َ 
وصاحب  ٍ
ِ
ناء 
صاحب  ِغ ٍ
ِ
بي 
ن  ُمناظر ًة  َ
س يتضم ُ
جم ْ ِل ٍ
عقد  َ 
وفصل ُيف ِ
ث
عىلهوا ُه ،وكاناحلق الذي َب َع َ 
َ
ض َيابتحكي ِم  َمنآ َث َر عق َل ُه ودي نَ ُه 
ور ِ 
واحد منهامبحج تِ ِه ، َ
ٍ
اسواه.
اهللُبهرسو َل ُهأحبإليهم ِ 
،واالستغناء
ِ
ِ
واإليامن
الع ْل ِم
نكنوز ِ
ِ
ري ُه ِم
القرآن،وما ُي ثِ ُ
ِ
التنبيهعىلفتحِسام ِع
ِ
وفصليف
يفالقرآن
ِ
هذاالذوق
ِ
بي
واملوازنة َ
ِ
هوات،
ِ
فاقوالش
ري ُه ِمنالنِّ ِ 
الشعروما ُي ثِ ُ
ِ
بهعنفتحِسام ِع
ذوقالسام ِعالشعر ِّي.
وبي ِ 
بالنسبةإىلماورا َء ُه، َ
ِ
اط
اخل َي ِ
س ِّم ِ
منهدون َ 
َ
سنذكر
ُ
الذي
ِ
كاثرناكمبالواحدألو ًفامؤل ً
فة.
فإنُاحتججتمُبالرجالُ
وإن ُاستدللتمُبالقرآنُ فهذاكتاب اهللاملج ِ
يد الذي﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ُ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾.
فسنَ ْذ ُك رلكممنهماي ِ
يصدر ِّ
كلحمق.
شف
َ
َ
وإنُاستندتمُإىلُاإلسنادُواحلديثُ َ  ُ
َ
الذوق
وإن ُجلأتم ُإىل ُالذوق ُوالوجدُ حاكمناكم إليه ،وبينا أنا أسعدُ به منكم ،وأن 
ِ
منفعة للن ِ
ً
للقلب ،ومرض ُت ُه
فس ومرض ًة
الصحيح حيكم بأن يف سامعكم 
والو ْجدَ
َ
السليم َ
َ
ِ
ِ
ِ
الذيالمدفعلهإنشاءاهللتعاىل.
الواضح
بالدليل
ننفع ِهكامسنب ِّينُ ُه
أكثر ِم
َ
ُ
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احلمد هلل اذلي وفق وهدى ،والصالة والسالم ىلع نبيه املصطىف ،وآهل وصحبه ومن اقتىف،
وبعد :فتلك تقدمة بني يدي هذا السفر اجلليل ،أنري بها درب قارئه وأوقفه ىلع بعض يشء عن
هذه الطبعة ،وهذا الكتاب ،وهؤالء املؤلفني.

الطبعات السابقة :
الطبعة األوىل:
دار
ً
بسبق حائز
ٍ
وهو
تفضيال ،فتصدى هلا :أ/راشد بن عبد العزيز احلمد ،طب َعتْها ُ
العاصمةبالرياض سنة1041هـ،بعنوان:«الكالمعىلمسألةالسامع» ،وقداعتمدعىل
نسختهاليتيمة(نسخةاإلسكوريال)،وبحقجاءتدوناملأمول؛ولقدقرأُتاكاملةمقابِ ًال
هامنجهات:
ٍ
ظهريلعوار
إياهاعىلأصلهالذيمنهانتسخ(نسخةاإلسكوريال)،ف
ُ
-1قراءاتخاطئةللنص،وماأكثرها!
-2سقطيفالنصوزيادات.
-3أخطاءإمالئيةوتصحيفاتوحتريفات.
-0خلليفمنهجالتحقيق.
-5نقصيفتوثيقالنصوصوعزوها.
هـ،بعنوان:«كشفالغطاءعنحكمسامع
ذكرت طبعتي،ودونامأخرى،نشُتاداراجليلبمرص سنة 1012
ُ
( )1
الغناء»؛وهيطبعةحمرفة متعتمدعىلأصلخطي،وإنام اعتمدت عىل طبعةدارالعاصمة،وعىلكتابمطبوع
باسم«املوازنةبيذوقالسامعوذوقالصالةوالقرآن»(ط.دارالصحابةبطنطا)منسوبإىلابنالقيموهومنه
بريء،وإناماستلهأحدهممنكتابناهذاوغريفيهوبدل.
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وإنصا ًفا له أعرض عليكم ما جاء ما زعمتُه يف أول سبع صفحات من طبعته
فحسب ،مع ما هلا من مكانة الصدر وتوفر نشاط املحقق ومهته ،فكيف األمر بام دون
الصدر!
صُ سطرُ

قولهُ

صوابهُ
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بسماهللالرمحنالرحيمصورةاستفتاء

يِّس
بسم اهلل الرمحن الرحيم  ِّ 
رب  ِّ
ِ
وأع ْنياكريمصورةاستفتاء

71 13

كإخراجاألذنوالدم

كإخراجالالذنوالدم

12 1

بسماهللالرمحنالرحيم

(زيادة)

13 5

وباعأنفاسهالدنيابتلكالعىل

وباع أنفاسه الدنيا بتلك

13 8

منادى

منادي

10 5

أسأم

أسام

10 7

ينادي

ُينا َدى

10 11

إالماوافقإرادتهأووافقهواه

إالماوافقإرادتهأوخالفهواه

10 13

قدارتوىمنمشبموتطلع

قدارتوىمنمشبموتضلع

15 1

كيفوأحدهموإذاقيلله

كيفوأحدهمإذاقيلله

األنفاسالعىل
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هذاماجاءمنذاكيفتلكمالصفحات()10-78وحسب!والختلوصفحةمنهنة
تتبعهاآهةقارئمرزوء!
َ
َ
َ
والعامةمنأهلهذاالفن،حتريفه
بهاخلاصة
ف
ِ
فإنأعجبأعجبم
نصنيعلهخا َل َ
لقولابنالقيم:«قالالنبي :الجيعلأحدكمللشيطانحظامنصالته».فحذفلفظ
(النبي ) ووضعمكانه لفظ (عبداهلل)،ثمقاليفاحلاشية:«يفاألصلقالالنبي ،
والصوابماأثبته،وهذااللفظموقوفعىلابنمسعود» .
اخللق يف هذا الصنيعلضاعت السنة صحيحها قبل ضعيفها
ُ
ليت شعري!لو اتبعه
مرفوعهاقبلموقوفها!فكلمنثبتعندهخالفمايفكالماآلخريبدلهويغريه.
ل ماتشاءيفحاشيتك ودعالنصلصاحبه ،التبدلوالتغريوالحترف،وهللاألمر
ُق ْ 
منقبلومنبعد.
الطبعة الثانية:
حققها أ/حممد عزير شمس ،ضمن سلسلة آثار ابن القيم ،طبعها جممع الفقه
اإلسالميبجدة،ودارعا مالفوائد،الطبعةاألوىل1032هـ،بعنوان:«الكالمعىلمسألة
السامع»،واعتمدعىلنسخةاإلسكوريالكذلك.
كاملةمطابقامتنهاعىلأصلها؛فاتضحيلعلوهايفالضبط
ً
وقدقرأتهذهالطبعة 
ِت ِمنقوله:«ويفاألصلاملخطوط
عىلالطبعةاألوىل(دارالعاصمة)،بيدأنحمققهاقد ُأ ِ َ
أخطاءوحتريفاتأرشتإىلبعضهايفأماكنها،وأغفلتُكثياُمنهاُألهناُمنُالناسخ،وقد
َتوزكثريايفالشكلوأخطأيفالضبط،ووضعالنقطواحلركاتيفغريمواضعها،وكتب
الشعرنثرا. »...
()1انظرطبعته(ص.)312
()2انظرمقدمةطبعته(ص.)00
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ِ
ِ
،وح ِّكمت امللك ُة العلميةوالثقافيةللمحقق عىل
الناسخ ُ
بزال
النص
ُ
فاس ُتب
يحعرين  ِّ
ً
َراهخطأ فهومنحتريفالناسخ ُي َصو ُب وال ُيشارإليه،وماتَراهصوا ًبافكان
النص،فامت
ِّ
أيضاوال ُيشارإليه،وبيخطأالناسخوملكةاملحققيضيع
عىلالناسخأنيأِتبهف ُي َصو ُب ً 
النص!
وفيامييلبيانباموقعيفهذهالطبعةمقسام ومرتباومرضوبالكلنوعمنهمخسةأمثلة
ً

متثيالواستشها ًدا،وإالفهيمنالكثرةبمكان،بللقدتركتمناألنواعخمافةاإلطالة.
ً
ُ-1أخطاءُيفُقراءةُالنصُرغمُوضوحهاُيفُاألصلُ
الصفحة السطر قوله
220 13 حيرضون
233 2 املواجيد
201 6 الصور
270 13 رشاء
314 0 ناداهم

الصواب
حيرضونه
املواخري
الصورة
رشي
نادىبم

ُ-2أخطاءُيفُقراءةُالنصُاللتبا ُرسههاُ
الصفحة السطر قوله
26 1 بمعصية
12 11 بسبب
145 1 ملوية
132 0 وهونظري
312 16 حجة

ُ

الصواب
بمعصيته
بحسب
مساوية
وهمنظري
حجته
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ُ-3ترصفهُيفُحروفُاملعاينُوأدواتُالربطُحذفاُوإضافةُوحتريفاُدونُوجهُحقُ
الصفحة

103
154
166
187
187

السطر قوله
3 ليسهذا
2 بعدأن
3 واختلفالناس
3 فقال:إناميفعله
11 وقدذكر

الصواب
وليسهذا
بعدما
اختلفالناس
قال:إناميفعله
قدذكر

ُ-4التساهلُيفُقراءةُالنصُ،واالهتاممُبامُيؤديُاملعنىُبغضُالنظرُعنُرسمُالكلهةُوصحتهُ
الصفحة السطر قوله
17 5 براء
52 8 وحرضه
66 3 ُتافت
68 11 نطقت
163 1 بسامعالشيطان

الصواب
برآء
وحرضوه
ُتافتت
لنطقت
بالسامعالشيطاين

ُ-5سقطُيفُالنصُ
الصفحة السطر قوله
34 15 قالحييى
08 13 ثمقال
84 18 وخدودهن
81 5 دقةاألنف
161 0 يصدقإيامنمويكذبا

الصواب
قالثناحييى
ثمقاليل
ووردخدودهن
دقةذلكاألنف
يصـــدقإيامنـــم
وحمبتهمويكذبا
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ُ-6زيادةُيفُالنصُدونُتنبيهُأحياناُ،ووضعهاُبنيُمعقوفنيُدونُبيانُمصدرهاُأحياناُأخرىُ
الصفحة

131
116
273
270
212

السطر قوله
1 ولكمفيهاماتشتهياألنفس
8 وصوت[عند]مصيبة
5 بعدالتقدمةمنهشيئا
0  ميكن[كسبه]حراما
12 اليصلإليه[أحد]

الصواب
فيهاماتشتهياألنفس
وصوتمصيبة
بعدالتقدمةشيئا
 ميكنحراما
اليصلإليه

ُ-7االنسياقُخلفُخطأُالناسخُ
الصفحة السطر قوله
83 16 البهجة
132 3 املتعوضيعنهبسامعالغناء
180 13 ولرأوه
111 5 وأمحس
228 3 أمراملسلمي

الصواب
املبهجة
(تكرار)
ولورأوه
وأحسن
أمراءاملسلمي

ُ-8حتسنيُتصحيفُالناسخُبتسويةُالسياقُلهُ
خطأالناسخ

تسويةاملحقق

الصواب

183 17

يرتاحونلذلكيفالشعر

يرتاحونلذلكالشعر

يرتاحونكذلكيفالشعر

180 13

ولرأوه...ألقروا

ولرأوه...وألقروا

ولورأوه...ألقروا

233 1

ولذلكاستلذاذها

ولذلكاستلذوها

وكذلكاستلذاذها

275 1

فإنالبخارييفصحيحهواحتج فإنالبخارييفصحيحهاحتج

الصفحة

343

السطر

16

واجبهذاغريواجب

واجبهذاغريواجبه

فإنالبخاريأدخلهيفصحيحهواحتج

واجبهذاغريواجبهذا
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احلاجة إىل إعادة حتقيقه؟
َي هذاالكتابإالأنمهةإعادةحتقيقه متكنقد
عىلالرغممارسدت بعضهيفطبعت ْ
ُ
ُ
نسخ ُه مفقودة ،إال نسخة يتيمة أقامت الطبعات السابقة بنيانا
توفرت بعد؛ فال تزال
عليها ،وبذه النسخة خروق يف السياق مهام حاولنا رتقها يبقى النص مرق ًعا 
الحيملتوقيعصاحبه،بلإنهناكفجوةاليعلممداهاإالاهلليفهذهالنسخةبيالورقة
َ
-123،120وقدتنبههلاحمققطبعةاملجمع.
فيشاء اهلل عز وجل -بمنِّه وكرمه وجوده وإحسانه -أن يوقفناعىل نسخة أخرى
مكتشفةحدي ًثاهلذاالكتاب،خبأهابيدفتيهجمموعحيويمنالعلومفنو ًنا،فإذابانسخة
متقنةمنسوخة سنة1432هـ منأصل ُق ِر َئ عىلاملؤلفوقوبلمع نسختهومؤرخبسنة
808هـ،يفحيأنالكتابقد ُصنِّفَسنة804هـكامجاءيفصدراالستفتاء.
ليس هذا فحسب ،وإنام جاءت تلك النسخة بذلك السقط بي ورقتي نسخة
اإلسكوريال  -123 ،120وكان حجم هذا السقط ليس بقليل؛ إذ بلغ مخس عشة
ورقة ،فتكونبذلكهيأولنسخةكاملةللكتاب،وإنشئتفقلوأولنسخة ُنسخت
منأصل ُق ِر َئعىلاملؤلفوقوبلمعنسخته.
بلوتكونتلكاخلمسعشةورقةمنأنفسماكتبابنالقيميفهذاالكتابإن م
يكنيف نظائره،حيثيعرضشواهدلفتحسامعالقرآنوذوقهومايثريهمنكنوزالعلم
واإليامن!

()1َتدهميفطبعتنامن(ص)304إىل(ص.)313
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ب ْلهإكامهلاماتصحفأوحترفمننسخةاإلسكوريالوهومنالكثرةبمكان ،بل
مجال وعبارات وكلامت وحرو ًفا كانت ساقطة من اإلسكوريال وكان حمققوها
وذكرها ً 
يرمون بالغيب  -وهلم عذرهم  -يف تقويم النص بإزائها ،وكذا نسبتها بعض األشعار 
البنالقيمبعدأنكنانعدصاحبهاجمهوال...يففوائدونكتولطائفيأتيكخبها عام
ً
قليل.
طبعتنا:
ُالنسخُاخلطيةُ:
أوالُ:نسخةُاإلسكوريالُ:
عدد ُاألوراق :102ورقة،وباسقطكبريبيالورقتي: -123،120يقدرمن15-14
ورقةتقريبا.
املقا :34×21سمتقريبا.
املسطرة:21-11سطراتقريبا.
اخلط:نسخ.
مكان احلفظ :مكتبة اإلسكوريال ،مدريد ،إسبانيا ،رقم احلفظ ( .)1513ومنه مصورة
بمكتبة اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،السعودية .وكذلك يف مكتبة اإلسكندرية،
اإلسكندرية،مرص.
رمزهاُيفُهامشُطبعتناُ:(س).
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نصاُصفحةُالظهريةُ:

ومهاعنوانالكتابوقيدالتملك،وكالمهابخطناسخاملتننفسهوإناختلفتقطةقلمه
السياميفالعنوان.
ُ-1قيدُالتهلكُيفُأعىلُاليسار:
«احلمدهللربالعاملي،
ملكه
فقريعفوربهالغنيعيلبنحممد
القادريالغزيثمالدمشقي
الشافعيعفااهللعنه،آمي»
ُ-2عنوانُالكتابُيفُأعىلُالوسطُ
«الكالمعىلمسألةالسامع
ئمةخمترصا،وجوابالشيخالعالمةاملحقق
منجوابمجاعةمناأل
ً
شمسالدينحممدابنأيببكرابنقيماجلوزيةاحلنبيلمطوال،تغمدهماهللبرمحته»
حردُاملتنُُ:
وقدجاءغفالعناسمالناسخوتاريخنسخهأوأيبياناتأخرى،وإذاقدريلأنأحرزه
فسأقولإنناسخههوصحابالتملكهوهو،عيلبنحممدالقادريالغزيثمالدمشقي
الشافعي،واهللأعلم.
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نصُاحلردُُ:
«آخره،واحلمدهللربالعاملي،وصىلاهللعىلسيدناحممدوآلهوصحبهوسلمتسليام».
املقابلةُُ:
قوبلتُهذهُالنسخةُمنُغيُناسخهاُعىلُأصلُجمهولُلنا ،أماكوناقوبلتفيدلكعىل
ذلكقيداملقابلةيفآخرالنسخة:«بلغ»،فضالعناالستدراكاتعىلاحلاشيةملاسقطمن
الناسخبغريخطه،وأماكونامنغريناسخهافيدلكعليهاختالفاخلطوالقلمبياملتن
جل االستدراكاتللسقطيفاحلاشية،اللهمإالبعضامنهامنوضعالناسخنفسه
وبي ِّ 
وإحلاقه ،كام يف استدراكه للسقط :«فقال ابن نجيد» (/26ب) ،يدلك عىل هذا خطه
ومطابقتهللمتن.
كذلك  م تنحرص االستدراكات يف احلاشية من خالل مقابلة النسخة عىل إثبات السقط
فقط،وإنامصوبتبعضامناألخطاء،كاميفورقة(/1أ):«عىلالطريق»،فرضبعىل
حرفاجلريفاملتنوكتبيفاحلاشية:«عن».وهوصواباكامجاءتيفالنسخةاألخرى،
كذلكيفالورقة(/128أ)،جاءيفاملتن:«هاشمبنعامر».فرضبعىلاألوىلوكتبيف
احلاشية«هشام».
ومن األدلة الطريفة عىل كون خط املقابلة واحلاشية دون خط املتن وقلمه وعىل كونا
استدراكاتمناملقابلوليستإحلاقاتمنالناسخ ،ماجاءيفالورقة(/111أ)،حيث
رضبالناسخعىلمجلةكتبهايفمكاناخطأ،فظناملقابلأناملتنبهسقط،فشعيكتب
يفالسقطيفاحلاشيةحتىيلتقيبالناسخ،فإذابهيقفعىلالرضبوأنماكتبهواقعبعد
مجلةالرضب،فكتبفوقحاشيتهمكرر،ولوكانهوهوماحدثهذا.
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مالحظاتُُ:
 -1النسخةباتعقيبةيفمعظمالصفحات.
 -2معظمهامشكلباحلركات.
 -3النسخةبخطناسخواحد؛اللهمإالحوايشاملقابلة.
 -4با عنوانات هامشية لألجوبة الثامنية فقط ،وبخط ناسخ املتن نفسه ،وبقطة قلم
قريبةمنالعنوانعىلالظهرية.
نسخةُمكتبةُامللكُعبدُالعزيزُالعامةُ:
عددُاألوراق:-31151(ضمنجمموع).
املقا :15×2405سمتقريبا.
املسطرة:21-11سطراتقريبا.
اخلط:نسخ.
اسمُالناسخ:أمحدبنبايزيد.
تاريخُالنسخ:سنة،1432شهرشعبان.22
مكانُاحلفظ:مكتبةامللكعبدالعزيزالعامة،الرياض،السعودية.
رمزهاُيفُهامشُطبعتنا:(ع).
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حردُاملتنُُ:
كملتاملسألةاملباركةنفعاهللبامالكهاوكاتبهاوقارئهاومصنفهاومجيعاملسلمي.وافق

«
الفراغمننسخهاعىليدالعبدالفقرياملذنب/املعتفالراجيرمحةربه القديرحممدبن
 عيسىبنعبداهللعفااهللتعاىلعنه،وذلكيفناراألحدرابععشعن شهراهللاملحرم
منسنةسبعوأربعيوسبعامئة.
كتبتهذهالنسخةاملباركةمنالنسخةالتيقرئتعىلاملصنفوقوبلتمعنسختهحسب
اإلمكان ،وأنا احلقري الفقري املذنب املعتف بالذنب والتقصري ،وأرجو اإلنابة والرجوع
املبنيةالشيفة

بعنايةاهللتعاىلوهدايتهإىلربهالعزيزالقديرأمحدبنبايزيداحلافظلتبته

املحيطةعىلمرقدالشيفاملنيفاملبنيعىلجسمأيبأيوباألنصاريعليهرمحةالباري،

وينمنخريالدعواتاملستجابةحينالوابذه

واملأمولمنإخوانالدينواخلالنأالينس
النسخةالشيفةوقراؤها باإلذعانوالقبولحقالقبولواإلذعان.
متتبعنايةمنبيدهالبدايةوالنهايةوالردوالقبول،رحماهللتعاىليلولوالديوإلخواين
وأوالديوأقربائيوجلميعأمةحممدصىلاهللتعاىلعليهوسلم.

».
سنة،1432شهرشعبان 22
مالحظاتُ:
 -1بحاشيتهفوائدوتعليقات.
 -2املدادأسود،وخطوطالتنبيهباحلمرة.

()1كذاباألصل،ولعلهاصوابا:«من».
()2كذاباألصلولعلصوابا:«وقرؤوها».
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ِّ -3
الش ْعرميزبنقطةمحراءيفبدءكلشطرونايته.
 -0بعضالورقاتباتعقيبة.
ً
مصبغة كلمة «مطلب»
الكتاب كامال بحاشيته :«مطلب كذا وكذا» .
ُ
ُ -5عن ِْو َن
باحلمرة،وحتتهاعنواناملطلب،مائالإىلأسفل.
ُقراءةُالنصُ:
قرأنا النص عىل النسختي :نسخة اإلسكوريال (س) ،ونسخة مكتبة امللك 
عبدالعزيزالعامة(ع)،ثمقرأناالنصعىلالطبعةاألوىلللكتاب(دارالعاصمة)،فالطبعة
الثانية(طبعةاملجمع).
هجاوسطايفمقابلةالنصوإثباتأوجه
وحتىالنقعفياموقعفيهمنسبقناأرسينامن ً
قراءته،قوامه رومناالوصولإىللفظاملؤلفالصحةالسياقواملعنىفحسب،فاحتمنا
احلركةقبلاحلرف،واحلرفقبلالكلمة،والكلمةقبلاجلملة،مقدميالتأويلماأمكنت
لهاللغةواجلادةعىلالتخطئةواُتامالناسخ،فإنرأيناماحقهالتصويبنصصناعىلماكان
يفاألصل،فربامماأراهأناخطأتراهأنتصوابا،أولربامترىلهخمرجاأليقمارأيت.
ُ
ولقد رجحنا بي فروق النسخ باعتبارات ال يسع املقام حرصها ،فمنها :السياق،
والرسم،وماسبقذكرهوماتاله،وأسلوباملصنف،وماذكرهاملصنفيفكتبهاألخرى،
ومقارنةلفظهبمصادره.ثم منفتتعىلالقارئ،فوضعنالهاملرجوحيفاحلاشية،لعلهيراه
أقرب،أويرىفيهفائدة.
وماحيسنذكرهمنمعا مهذااملنهج:
-1إمهالإثباتالفروقالتاليةبيالنسختي-إاللفائدةُ:-
أ-الواووالفاء،والواوو«أو»،و«قد»،معتقديماألليقبالسياق.

املقدمة

20

ب-التقديموالتأخرياليسريجدا،معتقديماألليق،مثل:ذلكهلا،هلاذلك.
ج -ماكانخطأرصحيا الوجهلهألبتة وجاءصوابهيفالنسخةاألخرى،فإناتفقت
صوابهيفاملتنوأرشت إىلاخلطأيف
ُ
النسختانعىلاخلطأوتيقنلديذلككتبت 
ُ
اهلامش،وهيمواضعقليلةجدا.
د -الظاهر واملضمر ،مثل :طاعته (الضمري عائد إىل الرسول) وطاعة رسوله ،وقال
تعاىلوقالاهللتعاىل،معتقديماألليق.
هـ-خطأمهايفاآلياتالقرآنيةوإناجتمعتا،معالتأكدمنعدماحتاملهلقراءةأخرى.
و -اختالف اختصارات صيغة التحديث الواحدة ،مثل :ثنا وحدثنا ،فان اختلفت
الصيغةنبهت،مثلثناوأخبنا.
ُ
ز -مسألة التذكري والتأنيث يف مثل :يميش ومتيش ،وغلب وغلبت ،وذلك وتلك ،وقد
اختلفتفيهام النسختاناختالفاشديدا،فرجحتبينهاموفققواعداللغة،فإناتفقتا
يفاملتنونبهتيفاهلامشعىلمااتفقتاعليه.
ُ
الصواب
َ
عىلماأرىخطأهوضعت
ُ
 -2ربطتقراءةكلكلمةبمثيالُتاالسابقاتوالالحقات،فكثرياماَتدينأقولسبقت
منقبلبلفظكذاوكذا،أووردتكذامرةبلفظكذا.
 -3بالنسبة أللفاظ الثناء عىل اهلل كسبحانه وتعاىل ،والصالة عىل النبي ،والتضية عىل
الصحابة ،والتحم عىل السلف ،اختلفت النسختان فيهن كعادة النسخ اخلطية،
مهاورست عليها،وهيالنسخة(ع).فإن
ُ
فحتىاليكوناألمراعتباطااختت إحدا
ُ
عنهالفائدةنبهت.
خرجت
ُ
ُ
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 -4النسخة(ع)أتتيفبعضاملواضع برموزدالةعىل ألفاظ خمصوصة،مثل:«تع» أي:
تعاىل،«ءم»أي :عليهالسالم،«رح» أو«رمحه» أي:رمحهاهلل ،«املص» أي :املصنف،
«رض»أي:ريضاهللعنهأوعنهم،فاستبدلتهابمقصودهادونتنبيهيفموضعه.
 -9كثريامانذكرلكسببترجيحناملايفنسخةعىلاألخرى،كقولنا:يف(ع):«العلامء»
».
واملثبتمن(س)كاميف«الردعىلمنحيبالسامع 
ً
وأقواال،
ونثرا
وآثارا
 -11فيام خيص فروق النسخ الواردة يف النصوص حدي ًثا
وشعرا ً
ً
ً
بحثناورودهذهالفروقيفكلالرواياتالواردةيفالنص،فإنوجدناقلنالك:وبا

روايةفالنوفالن،وإالقلنا:والروايةبا.
ُتوثيقُالنصوصُوتراجمُاألعالم
ُ
قراءاُتااملختلفةلقرائهاورواُتم.
-1عزونااآلياتالقرآنية،ونسبنا
 -2وخرجنااألحاديثالنبوية،ملتزميمنهجاوعراكؤو ًدا،فاليمرحديثحتىنذكر
لك صحيحه من ضعيفه ،ومنجبه من معلوله ،مستظهرين لك طرقه ورواته،
مرجحيبيجهابذتهونقاده.
-3وكذلكآثارالصحابة،اجتهدناأننخرجهامنأقدماملصادروأوثقها.
-4ووثقناكلقولونص ُذكرترصحياأوتعريضا.
 -5أما الشعر فأحيينا به صنعة كادت تندرس ،فرجعناه إىل أصوله ودواوينه ،وحققنا
القوليفشاعرهورواته.
فإن ميسعناالتوثيققلنا: منقفعليه.
-6وترمجناملاتتشوفإليهالنفسمناألعالم.
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ُضبطُالنصُُ
 -1قسمنا النص إىل فقرات ،والفقرات إىل مجل ،وخرزنا هذه اجلمل بعالمات ترقيم
تُضفيعليكمنباءالنصومجالهماتقربهعينك.
 -2كثريامايغمضالنصويزوغركنااجلملة؛لبالغةابنالقيموجريهعىلسننالعرب
املرادونوجهلكاإلعرابونمسككباملعنى.
ِّ 
يفالفصاحة،فنوقفكعىل
-3ذكرناكالمأهلاللغةحولبعضاملفرداتيفإجياز.
-4ضبطناالنصدونإفراط،إالماأشكلفضبطنامايزيلإشكاله.
-5ضبطنااألحاديثالنبويةضبطاكامال.
-6ضبطنااألبياتالشعريةورددناكلبيتإىلبحره.
ُتنسيقُالنصُ
 -1قسمنا الصفحة إىل متن يف األعىل ،وأسفله حاشية لفروق النسخ وأوجه القراءة
ورشحاملفرداتوتوجيهاملعنى مرتبةعىلاألبجدية،وعىلجانبيههامش مذكورفيه
باللوناألسود:عزواآليات،ودرجةاحلديث،وشاعرالبيتوبحره،وترقيمالنسخ
اخلطية،وتنبيهاتالغنىعنها.وباللوناألمحرعنواناتللفقراتتيضءلكالنص .
فجمعنا لك عىل هامش الصفحة وبحاشيتها من كل فائدة خالصتها ،ومن كل
إجيازه.


إطناب
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 -2أخلينا من واجهة الصفحة كل ما يعرقل مسرية القارئ نحو النص؛ فجعلنا كل ما
سوىفروقالنسخورشحاملفرداتيفختامالكتاب  -معوضعناباهلامشخالصة
ماالغنىعنهمنهذهالتعليقات  -واكتفينابوضعرقمهايفالصفحة،لريجعإليها
من شاء ،ثم وضعنا بجانب هذا الرقم حروفا تستدل با عىل حمتوى هذا التعليق،
توفرياللجهدوالوقت:
 -فإذا كان رقم التعليق اخلتامي بجانبه حرف التاء هكذاُ :

 ،فيعني أنه حيتوي عىل

ترمجةللعلمالوارد.
 -وإذاكانبجانبهحرفالعيهكذاُ :

،فيعنيأنهتعليقمناملحقق،كذكرمصدر

يفصليفاملسألة،أوتوضيحمشكل،أواستدراك،أوفائدةونحوه.
 -واذاكان بجانبهحرفالقافهكذاُ :

إحالةعىلصفحةسابقةوثقفيها
،فيعنيأنه
ُ

النص.
 -وإذا كان بجانبه حرف امليم هكذاُ :

 ،فيعني أنه رد إىل املصدر الذي استقى منه

املصنفو ميرصحبه.
-وإذاكانغفالمنحرفهكذا، ُ:فهوتوثيقللنص.
وماتنسيقناهذاإالعالماتوإشارات،إنأنتاهتديتبافتحلكالنصمرصاعيه
َ
وأتاكمنهماأرادهلكمؤلفهوحمققه.
 -3رقمناالنصعىلالنسختياخلطيتي،ووضعناالتقيميفبدءورقةالنسخةاخلطية؛
ليتوافقترقيمنامعترقيمالطبعةالثانية(ط.املجمع).
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الكشافاتُوالفهار 
-1فهرسألسامءالكتبوبياناُتاالتيوثقنامنهاالنصوص.
-2كشافباآلياتالقرآنيةوأماكنورودها.
-3كشافباألحاديثالنبويةالشيفة.
-4كشافباآلثارواألخبار.
-5كشافباألشعارواألراجيز.
-6كشافبأعالماألشخاص.
-7كشافبالكتبالواردةأسامؤها.
-8جدولاملحتويات.

ُنسبته ُ:
وهلاشقان :األول:ثبوت أنالبنالقيمكتابايفهذهاملسألة بغضالنظرعنحمتواه،
ب مث َله له .والثاين:ثبوتأن ما
س َ
يفمبحثعنوانالكتابوذ ْكر َمن َن َ 
ِ
سيأِتحتقيق ُه 
ُ
وهذا
ِ
بله،وهذانتحققهبامييل:
وقفناعليه–أي:كتابناهذا-هونفسهالذينُس َ
أوال:نسبتهإليهيفالنسختياخلطيتي.

((1هذااملبحثخاصبفتوىابنالقيمالتيمتثلجلالكتاب.
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ِ
خلروج عام نحن
كبريا ،ولوال ا
ُ
ثانيا :قوله يف هذا الكتاب :«وهذا موضع  َي ْستَدْ عي كتا ًبا ً
ِ
ِ
َ
يفكتاب
الوقوف عليهفقد َذك َْرنا ُه
فيه،فمن َأرا َد
ناالقول
وضحنا ُه و َب َس ْط
َ
بصدد ِه ألَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
(الرسالة
منازل إياك نعبد وإياك نستعي) ،ويف
بي
(مراحل السائرين َ
كتاب ِّ
املرصية)».
أما الكتاب األول فالبن القيم بال خالف ،بيد أنه اختُلف يف اسمه ،يقول بكر 
أبوزيد:«ملُأرُتسهيةُاملؤلفُلهُيفُيشءُمنُكتبه،وقداختلفتكلمةالنقلةيفبياناسم
هذا الكتاب عىل النحو اآلِت :فذكره ابن رجب والداودي وابن العامد باسم (مراحل
السائرين بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي) ...وذكره حاجي خليفة والبغدادي باسم
(مدارجالسالكييفرشحمنازلالسائرين)» .
وحسماخلالف
ىابن 
ُ
قلت : ُقيضاألمربعدأنسم
القيمنفس ُه كتا َب ُه يفنصناهذا ، ُ
ُ
وهللاحلمد.
أماالكتابالثاينفلميوقفعليهإىلاآلن،ولعلالزمانجيودبهيوما،وأغلبالظن
أنابنالقيمكتبهحيقدممرص،وقدقدمهاعدة مراتكاميقولاملقريزي ،ولعلمادة
هذاالكتابتتعلقبقولهيفهدايةاحليارى:«وقدجرتيلمناظرةبمرصمعأكبمنيشري
إليهاليهودبالعلموالرياسة» .واهللأعلم.

).
()1ابنالقيمآثارهوحياتهوموارده(ص 216-215
()2السلوكملعرفةدولاامللوك(.)132/0
()3()78/1
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ثالثا:مقارنةأسلوبمؤلفهذاالكتاببامعهدمنأسلوبابنالقيميفكتبهاألخرى،
ورباملكونه ذهالدراسةتراعياالقتضابواإلجيازقدراإلمكانلننطيليفهذه
املسألة،وإنامسنعرضأربعةأمثلةفحسبملا ُيعرفباللوازماألسلوبية،تلكالالِت
اليبحنصاحبهن،وهن:
ُ -1قولهيفكتابناويفأكثرمنموضع:«شيخاإلسالمقدساهللروحه» .وهيالزمة
أسلوبيةمعهودةبشدةيفكتبابنالقيم.
-2وكذلكقولههناكثريا:«وتأمل» .تكررتمئاتاملراتيفكتبه.
-3وقوله:«وباجلملة» .اليكادخيلومنهافصلأومسألةله.
 -4ومنهن :قوله :«فلله كم من كذا وكذا ،وكم من كذا»  ،وقارن بينه وبينه قوله يف
إعالماملوقعي:«فللهكممنسنةصحيحةرصحيةقدعطلتبه؟وكممنأثردرس
حكمهبسببه»  .وقولهيفزاداملعاد:«فللهكمهلامنقتيلوسليبوجريح،وكم
أنفق يف حبها من األموال واألرواح»  .وقوله يف مدارج السالكي :«فلله كم من
معقللإلسالمقدهدموه؟!وكممنحصنلهقدقلعواأساسهوخربوه؟!وكم من
علملهقدطمسوه؟!وكممن. »...وغريهنكثر.
()1انظرمثالص:،130،201.285
()2انظرمثالص:،37،02.151
()3انظرمثالص:،07،185.231
()0انظرمثالص:،08،265.388
()5(.)178/1
()6(.)52/1
()8()355/1

28

الكالم على مسألة السماع

رابعا:مقارنةنصوصهذاالكتاببمظانامنكتبابنالقيم؛للوقوفعىلمدىالتطابق
أوالتشابهبينهام،وأيضاسنعرضألربعةأمثلةإجيازا:
ٍ
ٍ
ِ
ُ
نظر إىلمايف
هذهالشبهة
َنحل
 -1قولهيفكتابناهذا:«إنامت َ
بذكر قاعدة نافعة،وهي  َأ ْن  ُي َ
ِ
ِ
واملفسدة»  .وقوله يف مدارج السالكي :«والذي يفصل
املصلحة
هذا السام ِع ِمن 
النزاعيفحكمهذهاملسألةثالثقواعد ...القاعدةالثالثة:إذاأشكلعىلالناظرأو
السالكحكميشءهلهواإلباحةأوالتحريم؟فلينظرإىلمفسدتهوثمرتهوغايته،
فإنكانمشتمالعىلمفسدةراجحةظاهرة،فإنهيستحيلعىلالشارعاألمربهأو
إباحته» .
ِ
ِ
ِ
واحهاإليها
باألصواتالط ِّي ِبة
القلوب
-2وقولههنا:«قالصاحبالغناء:استِ ْلذا ُذ
واست ُ
ْ
ِ
ِ
بِ ،
الصوت الط ِّي ِ
َ
ب
ُن إىل
الطفل  َي ْسك ُ
ما ال  ُي ْم ِك ُن جحو ُد ُه :فإن
واجلامل تُقاِس  َت َع َ
ِ
داء»  .وقوله يف مدارج السالكي :«ومن
احلمولة ف ُي َهو ُن عليها باحلُ ِ
الس ِري و َم َشق َة 
أعجبالعجائباستداللمناستدلعىلأنهذاالسامعمنطريقالقوم،وأنهمباح
بكونهمستلذاطبعا،تستلذهالنفوس،وتستوحإليه،وأنالطفليسكنإىلالصوت
الطيب،واجلمليقاِستعبالسريومشقةاحلمولةفيهونعليهباحلداء» .
بل إن سائر الشبه التي عرضها عىل لسان صاحب الغناء هنا إنام ساقها يف مدارج
السالكيإمجاال ،وكذلكردهعليها .
()1(ص.)11
()2()011/1
()3(ص.)271
()0(.)070/1
()5انظر:(:070/1.)077
()6انظر:(:077/1.)018

املقدمة

22

نقصيدة.
ٍ
قلت:ويل ِ
م
-3وقولههنا:« ُ 
ي ـاُمُرُس ـ ًالُلُس ـهُامُُاللُح ـظُُجمُتُه ـدًُا  **

أُنُتُ ُالُقُتُيـلُ ُبـامُ ُتُرُمـيُفـالُ ُتُصـبُ 

أُرُسُلُتُ ُطُرُفـكُ ُتُرُتـادُ ُالشـفُاءُ ُفـامُ ُ **

وافُُرُس ـولُكُُإالُُرُائ ـدُُالعُط ـبُ

ُ

ُ

ُ
،ونسبهاملنفسه أيضا،وأوردمها
بدائعالفوائد» 
أوردمهايف«اجلوابالكايف» و«

غذاءاأللباب» ونسبهاملهكذلك.
السفارينييف« 
:سفيان الثوري،ومح ٍ
َ
،الخالف
اد،والش ْع َب ِّي
-4وقولههنا:«وهوُمذهب ُسائر ُالكوفينيُ
َ
ِّ
بينَهم يف ذلك .وكذلك ُأهل ُالبرصةُ ال ُخيال ِ ُف َ
كْر ُهو َن ُه»  .وقوله يف إغاثة
ون فيه و َي َ
اللهفان:«وكذلكمذهبأهلالكوفة:سفيان،ومحاد،وإبراهيم،والشعبى،وغريهم،
اأيضابيأهلالبرصةيفاملنعمنه» .
الاختالفبينهميفذلك،والنعلمخال ًف ً 
ثمقاليفإغاثةاللهفانختامالفصله:«فمنأحبالوقوفعىلذلكفهومستوىفيف
ذلكالكتاب» .قلت:وهوكتابناهذا.واحلمدهللربالعاملي.
ُتأليفهُ:
استفتاء عن السامع املحرم ،يسبقه توطئة بذكر سنته ومراده ،يتلوه جواب ثامنية من
أعالم دمشق وقضاة مذاهبها ،يف كل مذهب علامن :يف احلنفية :أمحد بن احلسن الرازي،
()1(ص.)281
()2(ص.)150
()3(.)717/2
()0(.)76/1
()5(ص.)15
()6(.)228/1
()8(.)267/1
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وابنعبداحلق.ويفاملالكية:أبوعمروبنأيبالوليداملالكي،وأخوهعبداهلل.ويفالشافعية:
تقيالدينالسبكي،وعامدالدينابنكثري.ويفاحلنابلة:ابنقايضاجلبل،وابنقيماجلوزية.
هذاهوكتابنا.
الثامنيةوفتواهمذكره،فمثيل الينساه،إنه
َ
فلئنغفلاجلميععنهأوأنساهماألعالم 
ُ
َمن قسم قسمة العدل بي املذاهب األربعة ،وصاغ االستفتاء وأرخه ،وكاتب العلام َء
واستنطقمنأقالمهمفتواهم،ثمرتبهاو َن َظ َمهايفسفرواحد،ثمتراهينصعقبكل
فتوىأويفصدرهاأنمايفكتابهليسخطهم،وإنامصورةخ ِّطهم،هللدره!

رواجا لسلعته ،أم عاملا يستنقذ الناس من وحل فتنتهم ،أم تراها
ً
أتراه ورا ًقا يبتغي
البلوىقدعمتدمشقوقراها،فانبىأعالماملذاهبوقضاُتالدرءتلكالفتنة.
يفنسخةمكتبةامللكعبدالعزيزكانناسخهاأمينافذكرحردينللمتن:
-1حردالنسخةالتيانتسخها،لناسخهاحممدبنعبداهللبنعيسى،سنة808هـ.
النسخة التي
َ
وصفَ 
 -2ثم حرد نسخته ،وهو أمحد بن بايزيد ،سنة 1432هـ ،كذلك َ
انتسخمنهاوالتيذكرحردهاأوال،فذكرأنا ُقرئتعىلاملصنفو ُقوبلتمعنسخته.
ولكنأيمؤلف؟إنمثامنيةمؤلفي!
رباميقولقائلإنه يقصدذلكمالرجلالذيحدثتكمعنهآنفا وغفلعنهاجلميع،إنه
منمجعوضموألفونقلفتواهممنخطهمإىلسفرناهذا،ورباميقولآخرإن املقصود
هوابنالقيمصاحبآخرفتوىوأكبهن.
إن احلقيقة ستظهر عندما يزاح الغبار يوما عن تلك النسخة التي كانت بي يدي
ناسخناأمحدبنبايزيد سنة1432هـ وانتسخمنهانسخته،تلكالنسخةالتيقرئتعىل
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مصنفهاوقوبلتمعنسخته واملؤرخةبسنة808هـ (أي :بعدتاريخالفتوىبسبعسنوات
فقط)،وكأينبا قابعةحتتاسممؤلفآخررباميفإحدىمكتباتإستانبولبلدناسخنا 
أمحدبنبايزيدتئنإىلمفهرسخيلصها،أوربامسافرتتبحثعنمشتيعتقها.
ُعنوانهُ:
-1الكالمعىلمسألةالسامع.
كذاجاءعىلظهريةنسخةاإلسكوريال.
-2كشفالغطاءعنحكمسامعالغناء.
ذكرهالصفدييفالوايفبالوفيات ،وعنهالزركيليفاألعالم .
-3حرمةالسامع.
ذكرهحاجيخليفةيفكشفالظنون ،وعنهإسامعيلباشاالبغدادييفهديةالعارفي .
أما ُاالسم ُاألول الذي جاء عىل نسخة اإلسكوريال فأغلب الظن أنه من قبيل
الوصف،وأنالكتابالذيبيأيدينا م ُيوضعلهاسم بادئذيبدء؛إذإنهفتوىوإن
كثرتأوراقها،السياموهذااالسمليسذاسمةميزة،وإنامعادةماتطلقهذهالصيغة
(الكالمعىلكذا)عىلالكتباملجهولةأوغريذاتاالسم؛ولذاخلتنسخةمكتبةامللك
عبدالعزيزمناسم،ولكنطاملاجاءاسمعىلنسخةخطيةو ميأتمايعارضهأوماهو
أوثقمنهفهواملقدمسواءأكاناسامأووصفا.
.)116
()1( /2
()2(.)56/5
()3(.)654/1
()0(.)187/3
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أمااالسمالثاينفهولكتابخمتلفعنكتابنا،كتابمؤلفهابنالقيمفحسبوحوى
كالمابنالقيميفهذهاملسألةدونغريهمنالعلامء،أماكتابنا«الكالمعىلمسألةالسامع»
فمؤلفهثامنيةمنالعلامءوابنالقيموجوابهأحدهم.
فكتابناأعممنكتابابنالقيم(كشفالغطاء)؛إذإنهيشملهويشملأجوبةسبعة
منالعلامءآخرين.
وكذلك االسم الثالث فهو وصف لكتاب ابن القيم (كشف الغطاء) ليس إال ،بل
وإن ميكنمنقبيلالوصففاليرقىبحالملاذكرهالصفدي،فالصفديدمشقيعارص
ابنالقيمولقيهوسمعمنه،وهذاأعىلسندإلثباتاسمكتاب.
ً
هإجابة عىلاالستفتاء،
وجييللكاألمرأنالظنيغلبأنابنالقيمبعدأنكتبفتوا
وبعد أن كتب العلامء السبعة فتاوهيم وإجاباُتم عىل االستفتاء نفسه ،وصار الكتاب
ً
متداوال بيالناس،جيمعفتاوىالعلامءالثامنية،أقول:بعدذلكرأىابنالقيمأنفتواه
تصلحألنتكونمصن ًفامفر ًدا،فأفردهاباسمهو«كشفالغطاءعنحكمسامعالغناء».
وهلذا َأعتبكلعنواناتالطبعاتالسابقةلكتابناهذامنقبيلالتحريف:
فإن صاحبي الطبعة األوىل (دار العاصمة) والثانية (طبعة املجمع) حذفا إجابات
العلامءالسبعةوأبقواعىلإجابةابنالقيمفقط،ثمسموه:«الكالمعىلمسألةالسامع»،
وفيه من الفساد يشء ليس بقليل؛ ألن جواب ابن القيم فقط اسمه «كشف الغطاء عن
حكم سامع الغناء» كام ذكره الصفدي معارص ابن القيم ،واالسم الذي وضعوه عىل
الغالفملؤلفيشملجوابثامنيةابنالقيمأحدهم!
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واليعتذرلصاحبالطبعةاألوىلذكرهاألجوبةالسبعةيفملحقيفختامطبعته،كام
ال يشفع لصاحب الطبعة الثانية قوله :«وقد اقترصنا يف هذه الطبعة عىل نش كتاب 
ابنالقيمدونالكتاباتاألخرى؛ألنامنشورةمرارا،ثمإنهذهالسلسلةُتتمبنشتراث
ابنالقيم،فلمنحبأننجمعبينهوبيآثارغريه» .
لذاوضعناعىلغالفطبعتنا:«الكالمعىلمسألةالسامع،تأليفابنالقيموآخرين».
ولوشئتأنأفردجوابابنالقيمفقطبمصنفألسميته:«كشفالغطاءعنحكمسامع
الغناء».هذاهوالقسطاساملستقيم!
موضوعه(مسألةالسامع)

للفعلس ِم َع،فيكونبمعنىحساألذن،أويكون
:إماأنيكونمصدرا
ً
السامعلغة
َ

اسامملاتسمعهاألذن.والثاينأقربإىلمسألتنا.
ً
واصطالحا :اإلصغاءإىلذكرخمصوصعىلهيئةخمصوصة.
ً
فإنكانإصغاءإىلمشوععىلهيئةمشوعةكانمباحا،بلوربامكانمندوباإليه
كاستامعالقرآنالكريموتالوتهواألنسبمعانيهوتدبره.
وإنكانإصغاءإىلحمرمعىلهيئةحمرمةفهوالبدعيالذيانبىلهمؤلفوناالثامنية
للردعليهوإظهارحرمتهونكارتهللشعوالعقل.

وصورته كام جاء يف صدر االستفتاء :«السامع الذي ي ْشت َِم ُل عىل الدفِّ والشب ِ
ابة
َ
ِ
ِ
ِ
اللهووالط َر ِ
الر ُ
جالوالنِّسا ُء...ف َينْ ُظ ُر َ
ون
بالكف
،والتصفيق
ب
وآالت
ِّ
رض ُه ِّ
َْ
ونحوه...وحي ُ ُ
()1طبعته(املقدمةص.)05
.)162
()2انظراملحكمالبنسيده(،)511/1لسانالعرب( /7
()3 ظلتأقلبماذكرهأهلالفنيفتعاريفهوماهيتهفلمأرتضأحدهن؛فاجتهدتهذاالتعريف،واهللاملوفق.
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والغ ِ
ِ
ابات والد ِ
ت الشب ِ
ون عىل صو ِ
إليهن وهم  َير ُق ُص َ
ناء ،ويزعهونُ  َأن ذلك  ُق ْربة
فوف
ِ
ِ
ت َُق ِّر ُ ُبمإىلاهللتعاىل،و َي ِ
مومواجيد ِهماإليامني ِةعندَ هم» !
يفأذواق ِه
زيدُ
أهميته:

ِ
الكتاب لفتاوى أعالم املذاهب األربعة يف عرصهم حول
مج َع
عىل الرغم من أن َ ْ

السامع البدعي يمثل أمهية معتبة ومعلام بارزا  ُحيسب له ،إال أن كل الصيد يف جوف
جواب ابن القيم ،ربام القتضاب جوابم عن جوابه ،فقد أخرجوها عىل حقها  -وهى
الفتوى-موجزةحمكمةيطريبااخلب،أماابنالقيمفربامبدأهافتوىموجزةفتفلتتمنه
مصنفامسهبا.
ابن القيم كثر يف التصنيف والرد عىل هذا السامع الصويف البدعي،
ولقد سبق َ
كالطبييفرسالته«الردعىلمنحيبالسامع»،والطرطويشيف«حتريمالغناءوالسامع»،
وغريمها ،ولكن ما يميز عمل ابن القيم عن غريه أنه َس َل َك يف الرد عليهم مسلكَهم يف
الذوق والوجد وأعامل القلوب ،فنازعهم فيهن ،بل وادعى أنه أسعد بن منهم ،وأن
سامعهالقرآينأوفرحظاوأصحفيهنمنسامعهم.
ناألخالق ،واملحب ِة،
ِ
عليهمشار َكهمفيامعندَهم : ِم
َ
يقولرمحهاهلل:«ولوأن ا ُملنْ ِك َر 
داُتا-النقادواله،ولو َر َأوهفو َقهميف
اووار ِ 
ِ
ناز ِ 
الُت
والفقهيف ُم َ
ِ
ومراعاُتا،
ِ
القلوب
ِ
وأعامل
ِ
ي»  .
ذعن ِ َ
ذلكألقرواله ُم 

()1طبعتنا(.)0
()2طبعتنا(ص.)211
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فصوله:
يبدأكتابناباستفتاءعنالسامعاملشتملعىلاللهوواملعازف،ذاكراشبههموأحواله،
طالبامنأهلالذكرإيضاحاحلقوإزهاقالباطل.
فانبىلهثامنيةمنأعالماملذاهبوقضاُتا:
فيستفتحاجلوابقايضالقضاةتقيالدينالسبكيالشافعي،فيجملحكمهبتحريمه
يفصدرفتواه،ثميعقبهبتفصيلبعضمنأحواله.
يتلوهجاللالدينابنقايضالقضاةحسامالديناحلنفي،فيصدقعىلكالمهويشهد
عىلفتواه.
ثمقايضالقضاةابنعبداحلقاحلنفي،فيبيحرمتهوبدعيته،ذاكراأدلتهمنالكتاب
ً
والسنةوآثارالصحابةوأقوالالسلف.
ورابعهموخامسهمإماماحمراباملالكيةيفعرصهمأبوعمرووعبداهللابناأيبالوليد
املالكي،فيشهدانعىلقوهلمبمثلاملكتوبأعاله.
فابنقايضاجلبلاحلنبيل،فبعدأنيذكرتظاهراألدلةعىلذمهوالنهيعنهيردفهبامتضمنه
منوجوهمنهيعنهارشعا،خامتاكالمهبقولموفقالديناحلنبيلوابنالصالحالشافعي.
سابعهمعامدالدينبنكثريالشافعي،فيبيحرمةاستعاملآالت الطربواالستامع
إليهابأدلته،ثمالسامعوحرمته،وإنكاراألئمةله،وخيتمبالسامعالقرآين.
َ
ابن القيم فيسيل الكالم من بي يديه أودية وأنارا ،فيبدأ ببيان من
ثم يأخذ
الراية ُ
ينتفعبكالمهومنيقامبهاحلجةعليه،ثمفصل يرسمبهكالمهودندنتهإىلفصلي:فصل
يفبيانحكمهايفالشيعة،وفصليفتعاطيهاعىلوجهالقربة.
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فيذكِّربطاعةالرسول

مستدالبآياتمنالذكراحلكيم،وحمذرامنمغبةخمالفته

مستشهدابالكتابوالسنة.
ثميعودفيقسمكالمهإىلجمملومفصل:أمااملجملفقبحالسامعومفاسدهودواهيه،
وأمااملفصلفاستعراضأربعمنشبههموأقواهلم،يتخللهفصولنافعةيفإنكارمشايخ
الطريقله،وذكرمفاسده،وماهيته،وانحرافاألذواق.
يعقبذلكفصلماتعيفذوقالصالةوعبوديتها:منالوضوءإىلالتشهدوجلسته.
ِ
ثميعقدمناظرةمطولةبيصاحبغناءوصاحبقرآن،مستعرضامابدأهمنذكر
شبههموأقواهلموالردعليها،يفتسعوعشينشبهة،يفثناياهنفصولونكتوفوائدعز
مثلهاعىلغريه،ب ْلهذكرهفصالمنأنفسفصولهعنفتحسامعالقرآنوأمثلةمنه.
شبهة:
يقولحمقق(ط.املجمع):«وقدجعلاملؤلفالكتابيفقسمي:األوليفاجلواب
عن االستفتاء يف مسألة السامع ،فصل فيه الكالم حول املوضوع ،ثم ُشعر ُبوجه ُمنُ
القصور ُفيه ،حيث إنه  م يستقص شبه املبيحي واحتجاجاُتم والرد عليهم ،فأحلق به
القسمالثاين» .
وهو رجم بالغيب من مكان بعيد! وإنام هذا التقسيم من ترصف ناسخ نسخة
اإلسكوريال،هلذا ميأتهذاالتقسيموالديباجتهيفنسخةمكتبةامللكعبدالعزيز.
بلإننيأزعمأننا وإن منقفعىلنسخةمكتبةامللكعبدالعزيزوصوابا،أقولوإن
 منقفعىلذلكفمعلوملديناأنهذامنترصفالناسخ،بلومعلومعلتهوسببه،فإنهملا
()1مقدمةطبعته(ص.)20
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أدخلفصالالبنتيميةيناسبفصلابنالقيمعنذوقالصالةوسطمتنالكتاب؛ َق َس َم
الكتابقسمي:قسمقبلفصلابنتيمية،وقسمبعده،فزادديباجتي منعنده :يفناية
القسم األول ،وأخرى يف صدر القسم الثاين؛ ليحسن فعلته ،ال مدعيا أنام هكذا يف
األصل،والظاناأنأحدًاسيعتقدكونهقسمي.
مصادره :
وقدتنوعتمصادرهتنوعامثر ًيا،فبعدكتاباهللوسنةنبيه وآثارصحابته ميكتف
ً
بكتبالرافضيللسامعالبدعيوأحوالهكالشافعيوأمحدواخلاللوالطبيوابناجلوزي
وابنتيميةوغريهم،وإنامأنصفخصمهغايةاإلنصاف،فأخرجلكبارالصوفيةمستشهدا
بنصوصهممستسقيامنكتبهم،كأيبطالباملكيوأيبعبدالرمحنالسلميوأيبالقاسم
القشرييوأيبإسامعيلاهلرويوابنطاهراملقدِسوغريهم.
وإن نظرة متأملة عىل فهرسنا ألسامء الكتب وبياناُتا التي وثقنا منها النصوص،
ِ
وكشاف أسامء الكتب الواردة يف النص ،بل وكشاف أعالم األشخاص ،وكشاف اآلثار
والنصوص،ب ْلهكشافاآلياتالقرآنيةواألحاديثالنبوية-لتشهدبحقعىلهذاالتنوع.
ً
ً
وعلال،فمنذلك:
غريأنهأتأرالنظرإىلكتببعينهاأكثرعليهاالورودنال
-1الردعىلمنحيبالسامع،للقايضالطبي.
 -2فصل تلبيس إبليس عىل الصوفية يف السامع والرقص والوجد ،من كتاب تلبيس
إبليس،البناجلوزي.
-3اجلامع(األمرباملعروفوالنهيعناملنكر)،للخالل.
((1هذااملبحثخاصبفتوىابنالقيمالتيمتثلجلالكتاب.
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-4نصوصأليبموسىاملديني(ت،)751 مأقفعليهايفاملطبوعمنكتبه.
-5الرسالةالقشريية،أليبالقاسمالقشريي.
-6االستقامة،البنتيمية.
ومماُحيسنُالتنبيه عليهأناملناظرةالتيأقامهااملصنفبيصاحبالقرآن وصاحب
الغناء والسامع ،هي يف حقيقتها مناظرة بي ابن تيمية يف كتابه االستقامة ،وأيب القاسم
القشريييفرسالتهالقشريية.
فيأِت بالشبهة من كالم القشريي حتت قوله :«قال صاحب الغناء» ،ثم يتبعها برد 
ابنتيميةعليهاموسومبقوله:«قالصاحبالقرآن».
وعىل الرغم من سبك املصنف لكالم شيخه ابن تيمية يف هذه املناظرة وصياغته
أحسنسبكوصياغة،وماأمجلأنتقرأكالمابنتيميةبعينيتلميذهابنالقيموقلمه!إال
أنلهأيضافيهامننتائجاألفكاروأبكارهاوعذارىاملعاينيفخدورها،خريشاهدعىل
أنه ميقلرجيعامنالقولمكرورا،وإنامرشحالغامضوأزالاللبس،ورضباألمثلة
ً
وأقامالشواهد،وقصاحلوايشورتقاخلروق،وقيداألوابدوأطرداخلصم حتىأنكه؛
حتىصاراألمربيكالمهوكالمشيخهليسإالرضيعالبانأمتقاسام.
ل  مثل ذلك يف كل كتاب أكثر النقل منه بنصه أو معناه ،فال يدعه حتى يصبغه
و ُق ْ 
بصبغتهوينزلعليهمنروحهماجيعلهإليهأقربوبهألصق.
وعىل الرغم من عدم ترصحيه بمصدره يف كثري من النصوص السيام كتب شيخه 
ابنتيمية،إال أنه ميطمسلفظماأخذه  -هللدرهماأشدأمانته! -وإنامأقامأعالما من

املقدمة

32

اللفظوإشاراتبا  َيستدل  َمنلهمعرفةباألمرعىلأصلهومصدره ،ولوشاءلفعلمثلام
يفعلعتاةعرصنامنإلباساملعنىحلةجديدةحيلةواحتياال.
وقد اجتهدنا  -واهلل املوفق  -يف رد كثري من النصوص التي  م يرصح بنسبتها إىل
مصدرهاوأصلها.

ُقاضي القضاة تقي الدين السبكي
«عيلبنعبدالكايفبنعيلبنمتامالسبكي،تقيالدين،أبواحلسنالشافعي ،ولد
بـ«سبك العبيد» من أعامل املنوفية بمرص ،أول يوم من صفر سنة 673هـ ،وتفقه عىل
والده ،وطلباحلديثبنفسه ،ورحلفيهإىلالشامواإلسكندريةواحلجاز ،وويلبالقاهرة
تدريس املنصورية وجامع احلاكم والكهارية وغريها ،وويل قضاء الشام سنة 831هـ،
وكانطلبإىلالقاهرةبالبيدليقرريفقضائها ،فتوجهإليها ،وأقامقليالو ميتماألمر،
وأعيدعىلوظائفهبدمشق.
وكانمتقشفايفأمورهمتقلاليفاملالبس،حتىكانتثيابهيفغرياملوكبتقومبدون
مها،وكاناليستكثرعىلأحدشي ًئا،حتىإنهملاماتوجدواعليهاثنيوثالثي
الثالثيدر ً
ألفدرهم َد ْينًا ،فالتزمولداهبوفائها،وقدمجعولدهفتاويهورتبهايفأربعجملدات،كام
أفردمسائلهالتيانفردبتصحيحهاأوباختيارهايفكتابهالتوشيح.
وقد كان نزل عن منصب القضاء لولده تاج الدين بعد أن مرض ،فلام استقر تاج
الدينوبارشتوجهالشيختقيالدينإىلالقاهرة،وأقامباقلياليفدارعىلشطالنيلوهو
موعوك،إىلأنماتيفثالثمجادىاآلخرةسنة856هـ.

41

الكالم على مسألة السماع

قالاإلسنوييفالطبقات :كانأنظرمنرأيناهمنأهلالعلم ،ومنأمجعهمللعلوم
وأحسنهمكالمايفاألشياءالدقيقةوأجلهمعىلذلك ،وكانيفغايةاإلنصافوالرجوع
إىل احلق يف املباحث ولو عىل لسان آحاد الطلبة ،مواظبا عىل وظائف العبادات ،مراعيا
ألربابالفنونحماف ًظاعىلترتيباأليتاميفوظائفآبائهم» .
ُجالل الدين بن قاضي القضاة حسام الدين احلنفي
«أمحدبناحلسنبنأمحدبناحلسنبنأنورشوان،الرازياألصل،ثمالرومي،احلنفي،
أبواملفاخرابنأيبالفضائلجاللالدينابنقايضالقضاةحسامالدينابنتاجالدين ،ولد
سنة إحدى أو اثنتي ومخسي وستامئة بأنكورية من الروم ،وقرأ القرآن واشتغل يف النحو
والتفسريوالفقه ،ويلالقضاءوهوصغريابنسبععشةسنةبخرتبرت ،ودرسبدمشق،
وقدم مرص سنة  834هـ ،ويل قضاء الشام وناب عن والده قبل ذلك ،ودرس باخلاتونية
والقصاعي،وكانتلهعنايةبجامعاألصولألقاهدروساوحيفظمنهكثريا.
وكانقدانحنىمنالكب ،وإذامرضيقول :أخبينرسولاهللصىلاهللعليهوسلم
يف املنام أين أعمر .فكان كذلك ،فإنه أكمل التسعي وزاد ،وكانت وفاته يف تاسع عش
رجبسنة805هـوقدأرض.
قالالشهابابنفضلاهلل :إنهكانكثرياملروءةحسناملعارشةسخيالنفس ،أقامفوق
السبعيسنةيدرسبدمشقوغالبرؤساءمذهبهمناحلكامواملدرسيكانواطلبةعنده» .
( )1الدرر الكامنة ( )70-80/0باختصار .وانظر أيضا :أعيان العرص ( ،)176/2طبقات الشافعية الكبى
(،)131/14تذكرةاحلفاظ(.)25/1
( )2الدررالكامنة()136-135/1باختصار.وانظرأيضا:اجلواهراملضيةيفطبقاتاحلنفية(،)63/1املنهل
الصايف(.)260/1
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ُقاضي القضاة برهان الدين بن عبد احلق احلنفي
«إبراهيمبنعيلبنحممدبنأمحد،احلنفي،برهانالدينبنكاملالدين،املشهوربابن
عبد احلق ،وكان أبوه قايض احلصن ،وكان هو سبط ضياء الدين عبد احلق بن خلف
احلنبيلالواسطيفاشتهربالنسبةإليه.
قرأعىلأبيهوتفقهعىلالظهريالرومي ،وأخذالعربيةعناملجدالتونيس ،واألصول
عنالصفياهلندي،وسمعمنجدهوالفخرابنالبخاريوابنالقواسوغريهم،وحدث
وتفقهوبرعودرسوأعاد ،ومهريفمعرفةاهلداية ،وويلالقضاءبمرصبعداحلريريعش
سني ،ثم حتول إىل دمشق سنة ثامن وثالثي ،ودرس بالعذراوية واخلاتونية ،انتهت إليه
رياسةاملذهب،وماتبدمشقيفذياحلجة800هـولهستوسبعونسنة.
[قال] البدرالنابليس :كانمنأكابرالعلامء ،حيفظالفروعوكثريامناملتون ،وجيانب
أهل البدع ،طلبه النارص ملا مات احلريري عىل البيد ،فواله قضاء احلنفية ،وعزله بعد
ذلك،فرجعإىلدمشقإىلأنمات» .
ُأبو عمرو بن أبي الوليد املالكي
«أمحد بن حممد بن أمحد ابن احلاج ،اإلشبييل ،أبو عمرو املالكي ،ولد سنة 682
بغرناطة ،وقدمدمشق ،وسمعمنالفخروالفاروثيوغريمها ،وكانإمامحمراباملالكية
متصدياللفتوى،وسمعمنهالبزايلوالذهبي.
()1الدررالكامنة()52-51/1باختصار.وانظرأيضا:اجلواهراملضيةيفطبقاتاحلنفية(،)02/1املنهلالصايف
(.)128/1
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قال البزايل يف الشيوخ املتوسطي :كان أحد املفتي يف مذهبه ،وهو فاضل كثري
املطالعة،مالزمالفتوى.
قال ابن كثري :مات يف شهر رمضان سنة  805هـ ،وتأسف الناس عىل صالحه
وفتاويهالنافعةالكثريةرمحهاهللتعاىل» .
ُعبد اهلل بن أبي الوليد املالكي(أخوأيبعمرواملتقدم)
عبداهللبنحممدبنأمحدابناحلاج ،املالكي ،فخرالدين ،أبوحممدابنأيبالوليد،
إمامحمراباملالكيةبدمشقوابنإمامهم ،ولدسنة 685هـ ،وقدممعأبيهيف سنة،70
وسمعمنالفخرعيلوالتاجالفزاريواجلاملابنالشييشوغريهم.
قالالبزايل :رجلفاضل ،مضبوطاألمر ،مصون ،نزهالعرض ،منخيارالفقهاء،
اشتغلوحفظ،ولهعبادةوورديفالليلوانقطاع.
وقالابنكثري:كانرجالصاحلا،جممعاعىلجاللتهودينه،وماتيفثامنعشصفر
سنة803هـ،وكانأصغرمنأخيهبثالثسني» .
ُشرف الدين أمحد بن احلسن احلنبلي
«أمحدبناحلسنبنعبداهللبنأيبعمر ،املقدِس ،احلنبيل ،رشفالدينابنرشف
الدينابنقايضاجلبل ،ولديفشعبانسنة613هـ ،وأسمعمنإسامعيلبنعبدالرمحن
الفراء وحممد بن عيل الواسطي يف آخرين ،وطلب بنفسه بعد العش ،فسمع من التقي
سليامنونحوه،وأجازلهابنعساكروابنالقواسوغريمها.
()1الدررالكامنة()213-212/1باختصار.وانظرأيضا:توشيحالديباج(،)50/1نيلاالبتهاج(.)18/1
()2الدررالكامنة()67-68/1باختصار.وانظرأيضا:العبيفخبمنغب(.)121/0
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واشتغلبالعلمفبعيفالفنون ،وكانبارعايفالعلومبعيدالصيتقديمالذكر ،وله
نظموذهنسيال ،وأفتىيفشبيبته ،يقالإنابنتيميةأجازهباإلفتاء ،ويلالقضاءيفسنة68
فلمحيمديفواليته ،وكانصاحبنوادروخطحسن.وكانتوفاتهيفرجبسنة881هـ،
ومنتصانيفهالقصداملفيديفحكمالتوكيدومسألةرفعاليدين» .
ُعماد الدين بن كثري الشافعي
«إسامعيلبنعمربنكثريبنضوء،القييس،البرصوي،الشيخعامدالدين،ولدسنة
سبعامئةأوبعدهابيسري،وماتأبوهسنة843هـونشأهوبدمشق،وسمعمنابنالشحنة
وابن الزراد وإسحاق اآلمدي وابن عساكر واملزي وابن الريض وطائفة ،وأجاز له من
مرصالدبوِسوالواينواخلتنيوغريهم.
واشتغلباحلديثمطالعةيفمتونهورجاله ،فجمعالتفسريورشعيفكتابكبرييف
األحكام  م يكمل ،ومجع التاريخ الذي سامه البداية والنهاية ،ورشع يف رشح البخاري،
والزماملزيوقرأعليهُتذيبالكاملوصاهرهعىلابنته ،وأخذعنابنتيميةففتنبحبه
وامتحنلسببه.
وكانكثرياالستحضارحسناملفاكهة ،سارتتصانيفهيفالبالديفحياتهوانتفعبا
الناسبعدوفاته ،و ميكنعىلطريقاملحدثي يفحتصيلالعوايلومتييزالعايلمنالنازل
ونحوذلكمنفنونم،وإنامهومنحمدثيالفقهاء،وقداخترصمعذلككتابابنالصالح
ولهفيهفوائد،ماتيفشعبانسنة880هـوكانقدأرضيفأواخرعمره» .
( )1الدررالكامنة()131-137/1باختصار.وانظرأيضا:ذيلطبقاتاحلنابلةالبنرجب(،)174/5املقصد
األرشد(.)13/1
()2الدررالكامنة()006-005/1باختصار.وانظرأيضا:ذيلتذكرةاحلفاظ(،)37/1ذيلالتقييد(.)081/1
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 ابن قيم انجوزية
«حممدبنأيببكربنأيوببنسعدبنحريز،الزرعيالدمشقي،شمسالدين،ابنقيم
اجلوزية ،احلنبيل ،ولد سنة  611هـ ،وسمع عىل التقي سليامن وأيب بكر بن عبد الدائم
واملطعم وابن الشريازى وإسامعيل بن مكتوم والطبقة ،وقرأ العربية عىل ابن أيب الفتح
واملجدالتونيسوقرأالفقهعىلاملجداحلراينوابنتيمية ،ودرسبالصدريةوأم باجلوزية،
وكانألبيهيفالفرائضيدفأخذهاعنهوقرأيفاألصولعىلالصفياهلنديوابنتيمية.
وكانجريءاجلنانواسعالعلمعارفاباخلالفومذاهبالسلف،وغلبعليهحب
ابنتيميةحتىكانالخيرجعنيشء منأقواله ،بلينترصلهيفمجيعذلك ،وهوالذي
هذب كتبه ونش علمه ،واعتقل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهي وطيف به عىل مجل
مرضوبابالدرة،فلامماتأفرجعنهوامتحنمرةأخرىبسببفتاوىابنتيمية.
وقالابنكثري :كانمالزمالالشتغالليالوناراكثريالصالةوالتالوةحسناخللق
كثريالتوددالحيسدوالحيقدثمقال :الأعرفيفزماننامنأهلالعلم أكثرعبادةمنه
وكانيطيلالصالةجداويمدركوعهاوسجودها.
وله من التصانيف اهلدي وإعالم املوقعي وبدائع الفوائد وطريق السعادتي ورشح
منازلالسائرينوالقضاءوالقدروجالءاألفهاميفالصالةوالسالمعىلخرياألنامومصايد
الشيطانومفتاحدارالسعادةوالروحوحادياألرواحورفعاليدينوالصواعقاملرسلةعىل
اجلهميةواملعطلةوتصانيفأخرى ،وكلتصانيفهمرغوبفيهابيالطوائفوهوطويل
النفس فيها يتعانى اإليضاح جهده فيسهب جدا ،ومعظمها من كالم شيخه يترصف يف
ذلك،ولهيفذلكملكةقويةواليزاليدندنحولمفرداتهوينرصهاوحيتجهلا.
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وماتيفثالثعششهررجبسنة851هـ،وكانتجنازتهحافلةجدا،ورئيتله
مناماتحسنة ،وكانهوذكرقبلموتهبمدةأنهرأىشيخه ابنتيميةيفاملناموأنهسأله
عنمنزلتهفقالإنهأنزلمنزلةفوقفالنوسمىبعضاألكابرقاللهوأنتكدتتلحق
بهولكنأنتيفطبقةابنخزيمة» .







وكتب الفقري إىل ربه الغين ،الراجي عفوه وغفرانه
عبد املنعم بن عبد اهلل بن عبد املنعم السيوطي
2163/20/02هـ

( (1الدرر الكامنة ( )104-138/5باختصار .وانظر أيضا :وانظر أيضا :ذيل طبقات احلنابلة البن رجب
(،)184/5العبيفخبمنغب(،)155/0الوايفبالوفيات(.)115/2
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3

بسم اهلل الرمحن الرحيم

[وهو حسبنا ونعم الوكيل]
صورةُ ُاستفتاءُ ُكُتُبُ ُيف ُسنةُ ُأربعيُ ُوسبعامئةُُ،لُمُرُ ُأُوُجُبُ ُذلكُ،فسُئُلُُ
عنه ُأئمةُ ُأهلُ ُالعلمُ ُوالدينُ؛ ُفأُجابُوا ُعنهُ ،ال ُأُخُلُ ُاهل ُالوجودُ ُمُن ُعُدُولُُ
العُلُمُ ُومحلتُهُُ ،الذين ُيُبيُنونُ ُللنَّاسُ ُما ُأنزُلُ ُإليهم ُمُن ُرّبُمُ ،ويُعُتُصُمُونُُ
ُرشعا ُواحدً اُ ،وصُن ًفا ُواحدً اُ ُ،
بطريقةُ ُنبيُهُم! ُفإنام ُيُلُكُ ُالنَّاسُ ُإذا ُصاروا
ً
الُيُتُفاضُلُونُُيفُعلمُُوالُدينُُ.
فإذاُقبُضُ ُأهلُ ُالعُلُمُ ُوالدينُُ،وترُكُ ُالمرُ ُباملعروفُ ُوالنَّهُيُ ُعنُاملنكرُ؛ُ
صارُحينئذُ ُاملعروفُ ُماُأُلُفُتهُ ُالنفوس ُواشتهتهُُ،وصارُالدينُ ُهوُالعوائدُُ،
وصارُاملنكرُ ُماُملُيعتدهُ ُاإلنسان ُوإنُ ُكانُقدُيكونُعندُ ُاهلُتعاىلُهوُالدينُُ
الذيُبعثُبهُرسلهُ،وأنُزُلُُبهُكتبهُ؛ُفحينئذُُتُرُبُُالرضُُ،وتُقومُُالساعةُ!ُ
فنعوذ باهلل ِن ِض اَّلت الفتن ،ونسأل اهلل تعاىل أن يقينا شوَ أنفسنا!
آِني!

(أ)ُيفُ(س)«ُ:ربُُيّسُُوأعُنُُياُكريمُ».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س).
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تعاىلُتوفيقهم! ُُ -يفُالسامعُ ُالذيُ
ُ
حسُنُ ُاهل ُ
ماُتقولُ ُالسادةُ ُالعلامءُ ُُ -أُ ُ
بالكفُ،
ُ
ُوالتصفيق ُ
ُ
ب،
شتُمُلُ ُعل ُالدُفُ ُوالش َّبُابةُ ُوآالتُ ُاللهوُ ُوال َُّطرُ ُ
يُ ُ
ضهُ ُالرُجالُ ُوالنساءُُ،
ُ،وي ُ
التغبي ُبالقضيبُ ُونحوُهُ ُ
ُ
ُ،مثل ُ
نُاللهو ُ
ُ
ونحوُهُ ُمُ
ونُ
ساء ُمقابلُ ُالرُجالُُ ،فيُن ُظرُ ُ
ُجلُسُ ُالن ُ
فر َُّبام ُاختُ ُل ُطوا ُبعضُهُم ُببعضُُ ،ور َّبُام ُ
ناءُ.
علُصوتُالش َُّباباتُُوالدُفوفُُوالغُ ُ
ُ
ونُ
ص ُ
إليهنُ ُوهمُيُرقُ ُ
َّ
بةُ ُتقُرُ ُّبمُإىلُاهلُتعاىلُويُزيُدُُيفُأذواقُ ُهمُومواجيدُهُمُ
ويزعمونُأُ َُّنُذلكُقُ ُر ُ
[عندهمُ،علُزعمُهُم] !ُ َّ
نُرقُصُُ ُغفُرُُلهُ،يقولُُذلكُبعضُهُمُ،
وأنُُمُ ُ
اإليامن َُّي ُةُ ُ
احلقيقةُ ،بل ُهو ُمُن ُأهلُُ
ُ
وأن ُمن ُأُ ُن ُك ُر ُعليهم ُذلك ُحمجوبُ ُليس ُمُن ُأهلُ ُ
َُّ
لُإليهُالفقهاءُُ،
صُ
بابُ،ور َُّبامُقالواُ:نحنُوُصُلُناُإىلُماُملُيُ ُ
الل ُ
شو ُرُ،وهمُأهلُُ ُ
القُ ُ
س (/6أ)
ع (/04أ)

ظهرواُ
والز ُعقاتُُ،وربامُأُ ُ
ي ُ َُّ
خ ُ
ي/والنَّ ُ
خ ُ
وربامُارتفُعُتُ ُبينهمُالصواتُ/والشَُّ ُ
كإخراج ُ َّ
الَّلذ ُنُ والدَُّمُُ ،ومَُّلبسةُ ُالنَّارُُ ،ومسكُُ
ُ
ُإشاراتُ :
ُ
سموهنا
أشياءُ ُيُ ُ
احل َّياتُُ.
ويزعمون ُ َّ
وأحوالُ ،وأهنم ُيُ ُد ُعونُ ُّبا ُالنَّاسُ ُإىل ُاهلُ
ُ
أنُ ُهذه ُكراماتُ ُ
ناُالرشيعةُ.
ُ
لناُاحلقيقةُ،ولغيُ
ُ
تعاىلُ،ويقولونُ:
الَّلذن َّ
ُقالُابنُمنظورَّ «ُ:
ُوالَّلذنةُ:منُالعلوكُ،وقيلُ:هوُدواءُبالفارسيةُ،وقيلُ:هوُندً ىُ
ُيسقطُعلُالغنمُيفُبعضُجزائرُالبحر»ُ(لسانُالعربُ 183/31ُ:
).
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب)ُيفُ(س)«ُ:إليهم».
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س).
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فهل ُهذهُأفعالُ ُطاعةُ ُوقُرُبةُ ُودينُ ُرشُعُهُ ُاهل ُتعاىلُلعبادُهُ ُورُضُيُهُ ُمنهمُ
كامُيزعمُ ُهؤالءُالقومُُ،أمُال؟ُ
وهلُفُعُلُُرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُوسلمُشي ًئاُمُنُذلكُ،أمُال؟ُ
واتذُهُ ُدينًا؟ ُوهلُ
وِا ُيُبُ ُعلُمنُنُسُبُ ُذلكُإىلُال َُّرسولُ ُوأصحابُهُ ُ َّ ُ
هذاُمُنُاحلقُُ،أمُمُنُالباطلُ؟ُ
وهل ُهذهُطريقةُ ُأولياءُ ُاهلُتعاىلُوحزبُهُ ُوأتباعُ ُرسولُهُُ ،أمُطريقةُ ُأهلُُ
اللهوُُواللعبُُوالباطلُ؟ُ
وهلُيسوغُاإلنكارُعلُهؤالءُ،ويثابُُمنُينكرُعليهمُبيدُهُُ،أوُقلبُهُُ،أوُ
لسانُهُُ،أمُال؟ُ
وهلُذلكُمُنُاملُنكُرُُالذيُقالُفيهُرسولُُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ:
«ِن َأى ِنكم ِنك ًرا فليغ ِّيه بيده ،فإن لـم يستطع فبلسانه ،فإن لـم
يستطع فبقلبه وذلك أضعف اليمن»(ُ.)1
إنُهؤالءُالقومُُ:
ثمُ َُّ
إنُهذاُالسامعُُقُرُبةُُيُتُقُ َُّربُُّباُ.
ِنهم ِن يقولَُّ ُ:
الشافعيُ
َّ ُ
وِنهم ِن يقولُ :إ َُّنهُمباحُُ،ور َُّبامُقالُأصحابُ ُهذاُالقولُُ :إُ َُّن ُ
هوُالذيُقدُقالُبإباحةُُالسامعُ.
فهلُقالُالشافعيُُبإباحةُُالسامعُ ُ،أمُال؟ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:يزعمه».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:ذلك».

مسلم
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وِنهم ِن يقولُُ :هوُذنبُ ُصغيُُ ،يُمُحُوهُ ُ[االستغفارُُ،يقولُ ُذلكُوهوُ
س (/6ب)

جمردُُ
ِص ُعل ُفعلُهُ؛ ُلزعمُهُ ُأُ َُّن ُاالستغفارُ/الذي ُيُمُحُوهُ ُهو] ُ َُّ
م ٌّ

نُطُقُهُ ُباالستغفارُ ُمُنُغيُ ُأُنُ ُيُقُلُعُ ُبقلبُهُ ُعنهُ،فهل ُهذاُاالستغفارُُ
هذاُالذنبُُمُنُغيُُعزمُُبقلبُهُُعلُتُرُكُهُُ،أمُال؟ُ
َُّ
يُزُيلُُ
متفق عليه

وِنهم ُمُن ُيُتُجُ ُعل ُذلك ُوأ َُّنه ُمباحُ ُبحديثُ ُاحلُبُشُةُ ُالذين ُلُعُبُوا ُيفُ
املسجدُُباحلُرابُُوعائشةُُريضُاهلُتعاىلُعنهاُتُنظُرُُإليهمُمُنُوراءُُ
النبيُُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم(ُ.)2

صحيح

ُ،وأهنن ُضُبُنُ ُبالدُفُ ُأمامُ ُالنبيُُ
َُّ
النجارُ
وِنهم ُمنُيُتجُ ُبحديثُ ُبُناتُ ُ َّ
صلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم(ُ.)3

ع (/04ب)

فاملسؤول من السادة العلماءُ :تُبُيُيُ ُذلك ُكلُهُُ ،وإيضاحُهُُ ،/وتعريفُُ
الِصُاُُِاملستقيمُُ.
وفرضناُ:السؤالُُ،وفرضكمُ:اجلوابُ،قالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﭚ ﭛ ﭜ

[انلحل]04 :
[آل عمران]781 :

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ُ ،وقال ُاهل ُتعاىل ﴿ُ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ُ.
حممد وآله وصحبه وس الم
وص اّل اهلل عّل س ِيدنا ا

(أ)ُسقطُمن(ُ:ع)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ.
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جواب قايض القضاة تيق ادلين السبيك
قالُ:احلمدُُهلُ،السامعُُعلُالصورةُُاملذكورةُُمنكرُُوبدعةُُ،ملُيُرُدُُعنُنبيُُ
اجلهالُ ُأو
مُنُالنبياءُُ ،والُأُتُىُبهُكتابُ ُمُنزلُ ُمُنُالسامءُُ،بلُهوُمُنُأفعالُ ُ َُّ

ُ

احلكم اإلمجايل
للمسألة

الشياطيُُ.
الدف والش ابابةُقالُمجاعةُُمُنُالعلامءُُبتحريمُهُُ،وملُيُقُلُُالشافعيُُ
واجتمع
ِ

الوجه اتلفصييل

بإباحتُهُُ.
الرجال والنِساء ُمُن ُاملنكراتُ ُالتي ُيُبُ ُإنكارُها ُعل ُالوجهُُ
واجتمع ِ
املذكورُُ،والُيُوزُُاجتامعُُالرُجالُُوالنساءُُإالُيفُمواضعُُخمصوصةُُ،ليسُهذاُ
منهاُ.
أنُذلكُقُرُبةُُكُذُبُُوافرتاءُُعلُاهلُتعاىل/وعلُدينُهُُ.
وزعمهمُ َُّ
فإن ُالذيُيُزيدُُ
وكونه ُيُزيدُ ُيفُأذواقُهُمُالُيُقُولُهُ ُإال ُجاهلُ ُأوُمُتُجاهُلُ؛ ُ َُّ
يف ُالذواقُ ُهو ُالسامعُ ُعل ُغيُ ُهذه ُالصورةُُ ،واملواجيدُ ُاإليامنيةُ ُإنام ُتُقُوُىُ
وتُزيدُ ُمُن ُالسامع ُاملرشوعُُ :كسامعُ ُالقرآنُ ُوالسنَّةُ ُوالعُلُمُُ ،وأخبارُ ُالصاحلُيُُ،
وما ُيُؤُثُرُ ُيف ُالقلوبُُ ،ونحوُ ُذلكُ ،عل ُغيُ ُالصورةُ ُاملذكورةُ ُيف ُاالستفتاءُُ
اجلهالُُ.
الواقعةُُبيُُأكثرُُ َُّ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:و»ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:يف»ُ.

س (/1أ)
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إنُمُنُرُقُصُُغُفُرُُله»ُ،كذبُ؛ُفالرقصُُنقصُُوالغُناءُُسفاهةُُ.
وقولـهمَُّ ُ« :
إن ُمُن ُأُنُكُرُ ُذلك ُعليهم ُحمجوبُ»[ُ ،فاسدُُ ،ما ُيُصُدُرُ ُهذاُ
وقولـهمَُّ «ُ :
الكَّلمُُإال] ُمُنُجاهلُُأوُشيطانُُمُتُزُيُُبخَّلفُُزُيُهُُ،ولوُكانُقائلُُذلكُ ُم َّنُ
ُيتوجهُُاإلنكارُُعليهُ.
صحيحاُومل َُّ
يُتُقُ َُّيدُُبالسامعُاملرشوعُُكانُكَّلمُهُُ
ً
وقولـهم«ُ :إ َُّنهُليسُمُنُأهلُ ُاحلقيقةُ»ُ ،فغالبُ ُمُنُيُنُطُقُ ُباحلقيقةُ ُالُيُعُرُفُُ
مُعُناهاُ.
وقولـهم«ُ :مُنُأهلُ ُالقشورُ»ُ،إنُ ُأُرادُ ُبهُماُا َُّتفُقُ ُالفقهاءُ ُعليهُمُنُالعُلُمُُ
ومعرفةُ ُالحكامُ ُفليس ُمُن ُالقشورُ ،بل ُمُن ُاللُبُُ ،ومُن ُقال ُعليه ُإ َُّنه ُمُنُ
استحقُالدبُُ،والرشيعةُُكلُهاُلُبابُُ.
َّ ُ
القشورُُ
ع (/07أ)

وافر

وكونم ُوُصُلُواُإىلُماُملُيصُلُ ُإليهُالفقهاءُ ُفليُعُلُمُ ُأُ َُّن ُمُنُوُصُلُ ُالُيقولُُ
وكلُمُنُالفقهاءُ/والفقراءُُالصاحلُيُ ُواصلُُإىلُماُقُسُمُُلهُمُنُ
هذاُالكَّلمُ!ُ ٌّ ُ
النبوةُُ،وكثيُُ ُم َّنُسُواهمُملُيُصُلُُإىلُيشءُُ:
مياثُُ َُّ
وكــل يــدا عون وصــال لــيّل ُ **ُ
ُ

ولــيّل َ تقــر لـــهم بــذاكا

()4

كالَّلذُُنُ ُونحوُهُ ُُ -أفعالُ ُاملزوُرُينُ ُ
وتلك ُالشياءُ ُالتي ُيُرُجُوهنُا ُُ َّ ُ -

املُرائُيُ ُالشياطيُ ُالذين ُيُأُكُلُونُ ُالدُنيا ُبدُعُوُى ُالدينُُ ،وكذلك ُإمساكُ ُاحل َُّياتُُ
س (/1ب)

ونحوُهُُ،وملُيُرُدُ ُيفُكراماتُ/الولياءُ ُيشءُُمُنُذلكُ،والحوالُُالُيُعُرُفُ ُهؤالءُ
شي ًئاُمنهاُ،ومُنُدعاُبذلكُالنَّاسُُإىلُاهلُتعاىلُملُيُسُمُعُُمنهُ،ويُمُنعُُمُنُذلكُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:غالبُماُيصدرُهذاُالكَّلم»ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:والصادقي»ُ.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:الزواكر»ُ.ويفُ(ع)«ُ:الزوارين»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب.
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واحلقيقةُُوالرشيعةُُالُيتلفانُُ،ومُنُزُعُمُُاختَّلفُهامُملُيُعرُفُُاحلقيقةُُوالُ
الرشيعةُ!ُ
طاعة ُوال ُقُرُب ًُة ُوال ُدُينًا ُرشُعُهُ ُاهلُ
وليست ُالفعالُ ُالتي ُيُفُعُلُها ُهؤالء ُ ًُ
تعاىلُلعبادُهُ ُوالُرُضُيُهُ ُمنهمُ،وملُيُفُعُلُ ُرسولُ ُاهل ُصلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلمُ
شي ًئاُمُنُذلكُ،ومُنُنُسُبُ ُذلكُإىلُرسولُ ُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُعلُ
الكذابُيُُ
تعزيراُبلي ًغاُ،ويُدُخُلُ ُيفُزمرةُ ُ َُّ
أ َُّنهُفُعُلُهُ ُيُؤُ َُّدبُ ُتأدي ًبا ُشديدً اُ،ويُ َُّ
عزرُ ُ ً
علُرسولُُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ،فيتب اوأ ِقعده ِن النااَ(ُ.)5
وليس ُهذا ُمُن ُاحلقُُ ،بل ُمُن ُالباطلُُ ،وال ُهو ُطريقةُ ُأولياءُ ُاهل ُتعاىلُ

كما يف حديث
أيب هريرة وغريه

وحزبُهُُوأتباعُُرسولُهُُ،بلُطريقةُُأهلُُاللهوُُواللعبُُوالباطلُُ.
ويُسُوغُ ُاإلنكارُ ُعلُهؤالءُ ،ويُثابُ ُمُنُيُنكُرُ ُعليهمُبيدُهُ ُوقلبُهُ ُولسانُهُُ،
وهوُمُنُاملُنكُرُُالذيُيُدُخُلُُيفُمعنىُالحاديثُُالواردةُُيفُاملنكراتُُ.
إن ُالسامعُ ُقُرُبةُ ُيُتُقُ َُّربُ ُّبا»ُ،إنُ ُأُرادُ ُسامعُ ُالقرآنُُ
والقائُلُونُ ُمُنُهؤالءَُّ «ُ :
والسنَّةُ ُوحكاياتُ ُالصاحلُيُ ُونحوُها ُ ُم َّا ُله ُأثرُ ُيف ُالقلوبُُ -فصحيحُُ ،وإنُُ
أُرادُُالسامعُُعلُالصورةُُاملُسُتُفُتُىُفيهاُفليسُبصحيحُُ.
ومُن ُقال«ُ :إ َُّنه ُمباحُ»ُ ،بحيثُ ُمل ُيُتُمُعُ ُفيه ُدُفٌُّ ُوش َّبابةُُ ،وال ُرُجالُُ
ونُساءُُ،أوُمُنُيُرُمُُالنظرُُإليهُعلُالصورةُُاملنكرةُُ،والُكَّلمُُفحشُُ،والُتغزُلُُ
حرامُُونحوُُذلكُ–ُفصحيحُُ،هوُمباحُُمُنُجنسُُاملباحاتُ/كلُهاُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:أد ًبا»ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:فحيث»ُ.

س (/8أ)
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الُين ُبغُيُ
حمرمةُُ،أوُسامعُ ُماُ ُ
إىلُصورة ُ َُّ
ُ
نُالنظر ُ
ُ
ل ُفيهُمنكرُُ ُ :م
صُ
وأ َُّماُإذاُحُ ُ
ل ُالُ
الوُ ُ
ُ
ش ُبهُ ُذلكُ -فليسُبمباحُُ ،بلُحرامُُ ،والشافعيُ ُإنام ُ
وماُأُ ُ
قالُبإباحة ُ َّ
الثاين(.)6
ع (/07ب)

لم أقف عليه
من قول حيىي
متفق عليه
صحيح

وهُبعدُُذلكُإالُاالستغفارُُ
تُكبي ًةُ!ُوالُيُمُحُ ُ
صُ/عليهاُصارُ ُ
والصغيةُُ ُ
إذاُأ َّ

والقلب ُ ُم ٌّ ُ
ُ
سان ُ
بالقلبُ ُوالتوبةُ ُالصادقةُُ ،وأ َُّما ُاالستغفارُ ُباللُ ُ
ِص ُفتوبةُُ
الرازيُ(ت:)7
عاذ ُ َُّ
املعصيةُ ،قال ُيُ ُيى ُبنُ ُ ُم ُ
ُ
الكذابُيُُ ،فَّل ُُيفُيدُ ُوال ُيُرُ ُفعُ ُ
َُّ
الكذابُيُ» .
«االستغفارُُباللُسانُُتوبةُُ َُّ
()8

ار
النج ُ
وبحديث ُبناتُ ُ َُّ
ُ
راب ُ
واالحتجاجُ ُبالذين ُلُ ُعبُواُيف ُاملسجدُ ُباحلُ ُ

()9

صحيحُُيفُالنوعُُالذيُأُباحُهُُالشافعيُُ،الُيفُالنوعُُاملُسُتُفُتُىُفيهُ،واهلُأعلمُُ.
(صورةُخطه)

(أ)ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:به».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).

كتبه علي السبكي الشافعي

00

00

جواب الشيخ جالل ادلين بن قايض القضاة حسام ادلين احلنيف
قالُ :كذلك ُنقولُ ُبام ُأُفُتُى ُبه ُموالنا ُقايض ُالقضاةُ ُيف ُالعاملُيُ(عُ ُ)10
أن ُمجيعُ ُاملنكراتُ ُوالبدعُ ُيُبُ ُعلُأهلُ ُاإلسَّلمُُ
 ُأُسُبُغُ ُاهل ُتعاىل ُظ َُّلهُ! َُُّ ُ -نُكانُقادراُعلُإزالتُهاُبيدُهُ ُفليفعُلُُ ،فإنُ ُملُيُقدُرُ ُعليهاُفليُنكُرُُ
إنكارُهاُ،فمُ
ً
بلسانُهُُ ،فإنُ ُمل ُيُقدُرُ ُفليُنكُرُ ُبقلبُهُ ُوذلك ُأضعفُ ُاإليامنُُ ،كامُرُوُىُأبوُسعيدُُ
أن ُطارقُ ُبنُ ُشهابُ(تُ )11أُنُكُرُ ُعلُ
اخلدريُ ُريضُاهل ُتعاىل ُعنهُحيُ ُبُلُغُهُ ُاخلبُ ُ َُّ
معاويةُ ُيومُ ُعيدُُ ،وقال«ُ:الصَّلةُ ُقبلُ ُاخلُطبةُ»! ُوكانُقُدَُّمُ ُاخلُطبةُ ُعلُالصَّلةُُ،
فعندُ ُذلكُقالُأبوُسعيدُ ُاخلدريُ«ُ:أماُهذاُفقدُقُضُ ُماُعليه/؛ ُسمعتُ ُرسولُُ

س (/8ب)

اهل ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليه ُوسلم ُيقولُِ :ن َأى ِنكم ه ِنك ًرا فليغ ِّيه بيدهُ،

املرفوع منه رواه
مسلم

احلديثُاملشهور»(ُ ،)12وأبوُسعيدُ ُخافُ ُمُنُمعاويةُُ،وأ َُّماُطارقُ ُبنُ ُشهابُ ُكانُ
معهُرجالُُماُخافُمنهُ،وبذلكُكُ َُّلمُهُ ُ.
كتبه أمحد بن احلسن الرازي احلنفي ُرمحهُاهلُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُبعدهاُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:إنُظاهرُالرشعُالرشيفُصلواتُاهلُعليه»ُ.والعبارةُمشكلة!
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(د)ُيفُ(س)«ُ:يرى»ُ،والُروايةُبهُ.
(ه)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ،وبهُروايةُ.
(و) ُقرأها ُحمقق ُ(ُِ .دار ُالعاصمة)«ُ :كله»ُ ،فتكون ُمتعلقة ُبـ«كتبه» ُالتاليةُ ،والرسم ُأقرب ُإليهُ،
واملعنىُأقربُإلينا.
(ز)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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(م)13

وهو جواب قايض القضاة برهان ادلين بن عبد احلق احلنيفُ
احلكم اإلمجايل
للمسألة

أدلة حتريمه من
الكتاب
[األنفال]43 :

[احلج]44 :

اهل ُاملوفُقُُ ،هذا ُالسامعُ ُاملسؤولُ ُعنه ُّبذه ُالصفاتُ ُاملذكورةُ ُبدعةُُ
وحرامُُ ،تُسُقُطُ ُبهُالعدالةُُ،وتُرُدُ ُبهُالشهادةُُ ،وتُذُهُبُ ُبهُاملروءةُُ،والُنُعُرُفُ ُيفُ
قوالُلحدُُ ُم َّنُيُعُتُدُُبقولُهُُ.
حُلُهُُ ً ُ


قالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ُ،

فاملكاءُُ:التصفيقُُ،والتصديةُُ:الصفيُ(ُ.)14


ُحممدُ ُبنُ ُاحلنفيةُُ:
وقال ُاهل ُتعاىل ﴿ُ :ﯭ ﯮ ﯯ﴾ُ ،قال َُّ

«هوُالغُناءُ»(ُ.)15
[لقمان] 6 :
ع (/04أ)
[انلجم]67-35:
عبد اهلل هو
ا بن عباس

[ وقالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺﭻ﴾ُ،قالُابنُع َُّباسُُ)16(/وابنُُمسعودُ(ُ)17واحلسنُ(«ُ:)18هوُالغُناءُ»] ُ.
 وقال ُاهل ُتعاىل ﴿ُ:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﴾ُ،قالُعبدُُاهل﴿«ُ:ﮥ ﴾ُيفُلغةُُأهلُُاليمنُُبلغةُُمحُيُُ:هوُالغُناءُ»(ُ.)19

يُقالُُ:سُمُدُُفَّلنُُإذاُغُنَّىُ.
تقربُ ُبهُإىلُاهلُ
ولوُكانتُهذهُالصفاتُ ُاملذكورةُ ُمُنُمجُلةُ ُالدينُ ُو ُم َّاُيُ َُّ
لئَّل ُيكونُ ُالدينُُ
تعاىل ُلوُجُبُ ُإظهارُ ُرشعُها ُمُن ُالشَُّارُعُ ُوبيانُ ُحكمُها؛ ُ َّ ُ

[املائدة]4 :

اُناقصاُوقدُقالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﭻ ﭼ ﭽﭾ﴾.
بدوهنُ
ً
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُيفُ(س)«ُ:اجلواب».

ُ

ُ(ج)ُسقطُمن(ُ:س)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ.

03


وبقولُهُُتعاىلُ﴿ُ:ﯘﯙ ﯚ ﴾ُُ.



النبيُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُهنُىُعنُرشُيُُ
ُ:أنُ َّ ُ
وبحديثُُأيبُأُمامُةُ َُّ

[الشعراء]440 :
أدلة حتريمه من
السنة

ن ُحرامُ(ُ.)20أُخرجُهُ ُالرتمذيُُ،
يهنُ ،وأكلُ ُأثامهنُ َُّ
نُ ،وعنُجتارةُ ُفُ َُّ
املُغنياتُ ُوبُيُعُهُ َُّ

ضعيف

وقالُ:هوُمُنُروايةُ/علُُبنُُيزيدُ ُ.

س (/5أ)



وبقوله ُعليه ُالصَّلة ُوالسَّلمَ«ُ :لن يمتلئ بطن أحدكم قي ًحا ح اتى

يريه ،خّي له ِن أن يمتلئ شع ًرا»(ُ.)21قالُأبوُعبيدةُُ:يريهُ:يُأُكُلُُبطنهُ(ُ.)22يُقالُ:

متفق عليه دون
قوهل «بطن»

وُرُاهُُيُرُيُهُُ،قالُالشاعرُ:
وَاهـ ان َ ِّب ِثـل ِـا قـد وَيننـي

**ُ

وأحى عّل أكباده ان الكاويـا

()23

ُ  وبقولُهُ ُعليه ُالصَّلة ُوالسَّلم«ُ :كان إبليس أ اول ِن ناح ،وأ اول ِن
ُ
ُتغناى»(ُ.)24


الراعُيُ،وأ َُّنهُعليهُالصَّلةُوالسَّلمُوُضُعُ ُإُصُبُعُيُهُ ُيفُ
وبحديثُ ُز َّمارةُ ُ َُّ

سحيم /طويل
ال أصل هل

ضعيف

أُذُنُيُهُ ُوعُدُلُ ُعنُالطريقُُ ،حتَّى ُانقُطُعُ ُصوتُاُ،وكذا ب ُابنُ ُعمرُ ُفُعُلُ(ُ،)25فلوالُ
أنُذلكُمنوعُُمُنُسامعُهُُيفُرشيعتُهُُلُـمُـاُوُضُعُُإصبعيهُيفُأذنيهُُ.
َُّ


وقد ُقال ُابنُ ُمسعودُ«ُ :الغُناءُ ُيُنبُتُ ُالنفاقُ ُيف ُالقلبُ ُكام ُيُنبُتُ ُاملاءُُ

العُشُبُ»(ُ،)26ونحوُهُُعنُعمرُُبنُُعبدُُالعزيزُ(ُ.)27


وقال ُعثامنُ«ُ :ما ُتُ ُنَّيُتُ ُوال ُتُغُ ُنَّيُتُ ُوال ُمُسُسُتُ ُذُكُرُي ُبيُمُينُي ُمنذُُ

جحُُبرتكُهُ!ُ
بايعتُُرسولُُاهلُعليهُالصَّلةُوالسَّلم»(ُ.)28فتُن َُّزهُُعنُالغُناءُُ،وتُبُ َُّ
(أ)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:زيد»ُ.واملثبتُكامُيفُمصادرُالتخريجُ،وهوُالصوابُ.
ُُ
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وكذلك»ُ.

أدلة حتريمه من
آثار الصحابة

ذكره عمر
وليس من قوهل

ضعيف
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وقدُقالُابنُُعمرُُلقومُُمُرُواُبهُوهمُحمُرُمُونُُوفيهمُرجلُُيُتُغُنَّى«ُ:أُالُُ

الُسُمُعُُاهلُلكم!ُأُالُُالُسُمُعُُاهلُلكم»(ُ!)29
أدلة حتريمه من
أقوال السلف
وأئمة ادلين

o

حممدُ ُعن ُالغُناءُُ ،فقال ُللسائل«ُ :أُهناكُ ُعنهُ
وقد ُسُئُلُ ُالقاسمُ ُبنُ ُ َُّ

وأُكرُهُهُُلكُ،إىلُآخرُه» ُُ.
()30

o

وقالُالشَُّعُبُيُ«ُ:لُعُنُُاملُغنيُواملُغنَّىُله»(ُ.)31

o

وقالُالضحاكُ«ُ:الغُناءُُمفسدةُُللقلبُُ،مُسُخُطُةُُللربُ»(ُ.)32

o

وأئمةُ ُالفُتُوُى ُيف ُسائرُ ُالقطارُ ُفقد ُقالُ
وأ َُّما ُقولُ ُعلامءُ ُالمصارُ ُ َُّ

ع (/04ب)

أئمتُناُ :لو ُاستُأُجُ ُر أ ُللغُناءُ ُأو ُالنَّوحُ ُأو ُقراءةُ ُشُعُرُ/مل ُيُزُُ ،وال ُأُجُرُ ُله؛ُ ُ

س (/5ب)

لهنا/معصيةُُ،واإلجارُةُ ُعلُاملعصيةُُباطلةُ(.)33
َّ ُ
o

أيضاُ :قال
ولقد ُبالُغُ ُأئمتُنا ُيف ُذلك ُحتَّى ُمُنعوا ُمنه ُأهلُ ُالذ َُّمةُ ُ ً

إهنم ُيُمُنعُونُ ُمُن ُاملُزامُيُ ُوضُبُ ُالعُيدانُُ
أبو يوسف ُيف ُحقُ ُأهلُ ُالذ َُّمةُُ َّ «ُ :
والسوادُُ.)34(»
والغُناءُُوالصُُنوجُُوالطُبُولُُ،ولعبُُاحلاممُُوطياهنُاُ،يفُالرُسُتاقُُ َّ ُ
[فسمىُ
ويف ُ«اهلدايةُ»«ُ :وال ُمُن ُيُغني ُللنَّاسُ؛ ُل َُّنه ُيُمُعُهُم ُعل ُكبيةُ»(َُّ ُ ،)35
الغُناءُُكبي ًُة] .
اقُمعربُويستعملُيفُالناحيةُالتيُهيُطرفُاإلقليم»ُ(املصباحُ
 الرستاقُ :قالُالفيومي«ُ:الرست
َّ
)ُ.
املنيُ 622/3ُ:
ُ
ىُوالرساتيقُوقدُيقالُ:كورةُكذاُ
والسوادُ:ماُحواَلُالكوفةُمنُالقر
َّ
ُُالسوادُ:قالُصاحبُالعيَّ «ُ:
كذاُوسوادهاُملاُحواَلُمدينتهاُُوقصبتهاُوفسطاطهاُمنُرساتيقهاُوقراهاُ(ُُ.)681ُ-686/7
(أ)ُيفُ(س)«ُ:استأجره»ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:واإليارة»ُ .

ُ(ج)ُسقطُمن(ُ:س)؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.

ُُ
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وين ُظرُُيفُهذاُ:
نُاملَّلهيُ ُ،
ُ
العدالة«ُ:ومنهاَّ ُ:أالُُيُلُعُبُُبيشءُُ ُم
ُ
ويفُرشوُُِ
كاملزامُيُ ُوال َُّطنابيُ ُملُجتُ ُز ُشهادتُهُُ ،وإنُملُتكنُ
بي ُالنَّاسُ ُ ُ
فإنُ ُكانتُمُسُتُشُن ُع ًةُ ُ ُ
بأنُ
ت ُشهادتُهُُ ،إال ُأنُ ُيتفاحشُ ُ ُ
جاز ُ
داء ُوضُبُ ُالقضيبُ ُ ُ
ستُشُن ُع ًةُ ُكاحلُ ُ
مُ ُ
فحينئذُ ُتسُقُطُُالعدالةُ»(.)36
ُ
ُوالكبائرُ،
ُ
خلُُيفُحدُُاملعاصُ
يُ ُر ُقصُواُبه ؛ُفيُ ُد ُ
o

وقد جعل أبو حنيفةُسامعُُالغُناءُُمُنُمجُلةُُماُيُبُتُلُُبهُاملُرُءُ(.)37

محادُ(ُ،)39
 oوهو ِذهب سائر الكوف ِينيُ :سفيانُ ُالثوريُ(ُ ،)38و َُّ
والشَُّعُبُيُ(ُ ،)40ال ُخَّلفُ ُبينهم ُيف ُذلكُ ،وكذلك أهل البرصة ُال ُيُالُفُونُ ُفيه

محاد هو ابن أيب
سليمان

ي(تُ )41أ َُّنهُكانُالُيُرُىُبه
ويُكُرُهُونُهُُ ،إال ُماُرُوُيُ ُعنُعُبيدُ ُاهلُبنُ ُاحلسنُ ُالعُنبُ ُ
بنُسعدُ(ت.)44()43
بأسا(ُ،)42وكذلك ُإبراهيمُُ ُ
ً
ُجاريةُ
ًُ
وأِا ِالك ُفإ َُّنه ُهنُى ُعن ُالغُناءُ ُواستامعُهُُ ،وقال«ُ :إذا ُاشرتُى
 oا
فوُجُدُها ُمُغني ًُة ُكان ُله ُرُدُها ُبالعُيُبُ»(ُ ،)45وهو ُمذهبُ ُسائرُ ُأهلُ ُاملدينةُ،
إالُإبراهيمُُبنُُسعدُ(ق.)46
ناءُ ،فقال«ُ:إنام ُيفعلُهُُ
نُالغ ُ
املدينة ُمُ ُ
ُ
بهُأهل ُ
ُ
عامُ ُيُرتُ َّخُصُ ُ
وقدُسُ ُئلُ ُمالكُ ُ َّ
ناُالفسُاقُ»(ُ.)47وكذاُقالُإبراهيمُُبنُُاملُنذُرُ(.)48
عندُ
َّ
o

وأِا الشافعي ُفقالُاحلسنُ ُبنُ ُعبدُ ُالعزيزُ ُاجلُرُوُيُُ:سمعتُ ُحممدُ ُبنُُ

الشافعي ُرمحه ُاهل ُيقول«ُ :تُرُكُتُ ُبالعراقُ ُشي ًئا ُيُقال ُلهُ :التغبيُُ،
َّ ُ
إدريسُ ُ
الزنادقةُ؛ُيُصُدُونُبهُالنَّاسُُعنُالقرآنُ»(.)49
أحدثُتُهَُُّ /
(أ)ُيفُ(س)«ُ:نحوُاحلداء»ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:يرقصوه»ُ.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:كذلك»ُ.

س (/74أ)

06

الكالم على مسألة السماع

قالُالبيهقيُ«ُ:الرجلُ ُيُغنيُيُ َُّتخُذُ ُالغُناءُ ُصناع ًُة ُلهُيُؤتُىُعليهُويُؤتُىُلهُ
مشهوراُ[بهُو] معرو ًفاُ،واملرأةُُ،قالُالشافعيُُ:الُيوزُُشهادةُُواحدُُ
ويكونُُ
ً

ُفإن ُمُن ُفُعُلُ ُهذا ُكانُ
منهام؛ ُل َُّنه ُمُن ُاللهوُ ُاملكروهُ ُالذي ُيُشبُهُ ُالباطلَُُّ ،
اُإىلُالسفُهُُ،ومُنُرُيضُُهذاُلنفسُهُُكانُمستخفُاُ،وإنُُملُيكنُحمُـ َُّر ًماُبُيُُ
َّ ُ
منسو ًب

ال َُّتحريمُ»(ُ.)50
ع (/04أ)

أن ُالرجلُ ُإذا ُمجُعُ/النَّاسُ ُلسامع ُغُناءُُ
وحُكُى ُالطبيُ(ُ )51عن ُالشافعيُ ُ َُّ
اجلاريةُ ُفهو ُسفيهُ ُمردودُ ُالشهادةُُ ،وغُ َُّلظُ ُيف ُذلك ُحتَّى ُقال«ُ :هو ُدُياثُةُ»(ُ،)52
وحُكُىُكراهتُهُُللتغبيُُُ-وهوُالطقطقةُُبالقضيبُُ-وقال«ُ:وضعُتُهُُالزنادقةُ»(قُ.)53
o

وأِا الِام أحد رمحهُاهلُفقالُالثرمُ«ُ:سمعتُ ُأمحدُُبنُ ُحنبلُُرمحهُاهلُ
ا

يقولُُ:التغبيُُحمُدُثُ»(.)54
أبو احلارث هو
الصائغ

لعل صوابه:

أبو عبد اهلل

قالُأبوُاحلارثُ«ُ:سألتُُأباُعبدُُاهلُوقلتُُله ُ:إ َُّنهُتُرُقُُعليهُالقلوبُ؟ُ
فقالُ:هوُبدعةُُ.وكُرُهُهُُوهنُىُعنُاستامعُهُ»(ُ.)55
قالُ[عبدُُاهلُبنُُداودُ] «ُ:أُرُىُأنُُيُضُبُُصاحبُُالتغبيُ»(ُ.)56والتغبيُُ
اسمُُهلذاُالسامعُُ.
ورُوُيُ ُعنُأمحدُ ُأ َُّنهُقال«ُ:الغُناءُ ُيُنبُتُ ُالنفاقُ ُيفُالقلبُُ ،ال ُيُعجُبُني»(ُ.)57
وذُهُبُُبعضُُأصحابُُأمحدُُإىلُحتريمُهُ(ُ.)58
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ج) ُكذا ُيف ُ(ع) ُو(س)ُ .ويف ُ«المر ُباملعروف» ُللخَّلل ُطبعة ُعمرو ُعبد ُاملنعم ُ(صُ ُ:)73
«أبو ُعبد ُاهل ُبن ُداود»ُ .ويف ُطبعة ُييى ُمراد ُ(صُ )77وطبعة ُمشهور ُسلامن ُ(صُ ُ:)23
«أبوُعبدُاهل»ُ.أيُ:اإلمامُأمحدُ،ولعلهُالصوابُ،واهلُأعلم.
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يةُ،فاحتاجُالصبيُُإىلُ
غن ًُ
ُوجاريةُمُ ُ
ًُ
اُيتيام
قالُأمحدُُفيمنُماتُوخُ َُّلفُُولدًُ ً
بيعُها«ُ :تُباعُ ُساذُجُ ًُةُ .قيل ُلهُ:إهناُتُساوُيُمغني ًُة ُثَّلثُيُ ُأل ًُفاُ ،وتُساوُيُساذُجُ ًُةُ
علُأهناُساذُجُةُ»(ُ.)59
َّ ُ
دينارا!ُقالُ:الُتُباعُُإالُ
عرشُينُُ ً
فهذاُكتابُ ُربُنا ُسبحانه ُوتعاىلُ ،وهذهُسنَّةُ ُنبيُهُ ُنبيُ ُالرمحةُ ُعليهُالصَّلةُ
والسَّلمُ ،وهذه ُأقوالُ ُأئمةُ ُالدينُ ُوالُمناءُ ُعل ُرشيعةُ ُسيُدُ ُالعاملي ُالذينُ
استُعُمُلُهُم ُاهل ُتعاىل/خلدمتُها ُ ،وجُعُلُ ُأقواهلُم ُاملأخوذُ ُّبا ُُ -يُنهُون ُعنُ

س (/74ب)

السامعُ ُاملوصوفُ ُّبذهُالصفاتُُ،ويُمُنعُونُ ُمُنُفعلُهُُ،ويُعُلُهُ ُبعضُهُمُمُسُقُ ًطاُ
للعدالةُُ،وبعضُهُمُذاه ًباُباملروءةُُ ،وبعضُهُمُمُنُقُبُيلُ ُأفعالُ ُالسفهاءُ ُواملجانيُُ
ورعوناتُ ُالنفسُُ،فبأيُ ُيشءُ ُيُعُدُلُ ُعنُذلكُ ،أمُيفُأيُ ُمسلكُ ُيُبُتُغُى ُاهلُدُىُ
فيهُمُنُاملسالكُ؟!
ثمُملُيكتفُُالقائُلُونُُبهُبإباحةُُفعلُهُُعلُالوجهُُاملسؤولُُعنهُحتَّىُجُعُلُوهُ
وطاعة ُومُنارُ
ًُ
بة ُ
قُرُ ًُ

إرشاقُ ُالنفوسُ ُبالنوارُ ُاإلهل َُّيةُُ،وذلكُكذبُ ُوافرتاءُ!ُ

وماُأشبهُهُمُبالدخولُُحتتُُمفهومُُقولُهُُتعاىل ﴿ُ:ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﯚ﴾!ُ
وإ َُّن ُذلكُقريبُ ُمُنُالكذبُ ُعلُاهلُوعلُرسولُهُُ ،سُ َُّيامُإنُ ُاجتُمُعُواُفيهُ
علُالصورُ ُاحلُسانُُ ،واملَّلبسُ ُاجلميلةُُ،واتاذُ ُالُرائُجُ ُمُنُالعُنبُ ُونحوُهُ ُماُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:بخدمتها».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:ومثار»!

[الشورى]47 :
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يُرُكُ ُالنفوسُ ُالشهوان َُّيةُ ُإىل ُإكثارُ ُالنظرُ ُوتكريرُهُُ ،ور َُّبام/دُعُتُهُ ُنفسُهُ ُإىلُ
مَّلمسةُُبدنُهُُ،فإنُُت َُّكنُ ُالشيطانُُمنهُدُعاهُُإىلُأفحشُُمُنُذلكُ.

لم أقف عليه
من قول بقية

قالُبُقُ َُّيةُ(ت«ُ:)60اللوط َُّيةُُعلُثَّلثةُُأقسامُُ:
فقسمُيُنظُرُونُُ.
ُ


اللوطية

ثالثة أقسام

 وقسمُيُصافُحُونُُ.
ُوقسمُُيُفُعُلُونُُذلكُالفعلُُالقبيحُ»(ُ!)61
ودُعُوُىُهؤالءُجوازُُذلكُوأَُّنهُقولُُالشافعيُُ،فالكَّلمُُيفُاجتامعُُهذهُالمورُُ:
مُنُالرقصُُ،والغُناءُُ،واستعاملُُآلةُُال َُّطربُ ُ،وحضورُُاملُرُدُُوالنساءُُ،ور َُّبامُكانُ
ذلكُيفُبيتُُمُنُبيوتُُاهلُسبحانهُوتعاىلُ،فهذاُقُدُرُ ُملُيُقُلُُأحدُُبحُلُهُ!ُ
ولقدُبلغُتُ ُالوقاحةُ ُبقومُ ُمُنُاملتصوُفةُ ُإىلُأنُ ُا َُّدعُوا ُُ -فيامُذُكُرُ ُيفُصُدُرُُ
االستفتاءُُ -مُنُحضورُ ُالسامعُ ُوالرقصُ ُأ َُّنهُيُثيُ ُساكنُ ُاملح َُّبةُُ،ويُرُكُ ُكامنُُ

س (/77أ)

الوُجُدُُ،/ولعُمُرُي! ُلوُكانُالسامعُ ُخال ًياُمُنُالصورُ ُاحلُسانُُ ،وحُسنُ ُصوتُُ
بةُ.
بهُ،والُاتذُهُُقُرُ ًُ
َّ ُ
املُغنيُ،وليس فيهُدُفٌُُّوالُمزمارُ؛ُلُـمُـاُأرشقُتُُنفسُهُُ
أن ُالذيُمحُلُهُ ُعلُذلكُإنام ُهوُشهواتُ ُنفسانيةُ ُوطلباتُ ُدنيويةُُ،
ُفعُلُمُ ُ َُّ
وهذهُطرائقُ ُأربابُ ُالبطالةُُ ،ومن ُغُلُبُتُ ُعليهمُحم َُّبةُ ُماُدعاهمُالشيطانُ ُإليهُ،
فنعُوذُُباهلُمُنُاخلُذالنُ!ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:يمكن».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:الضب»ُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:قول»ُ.
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ولو ُبُسُطُ ُالقولُ ُيف ُتفاصيلُ ُأفعاهلُم ُوأقواهلُم ُوحقيقةُ ُأحواهلُم ُلرأيتُُ
بدائعُ ُالبُدُعُ ُومُنكُراتُ ُالشَُّنعُُ ،فاهل ُتعاىل ُأسألُ ُالعصمةُ ُواهلدايةُُ ،وبلطفُهُُ
االستعانةُُوالكفايةُُ،وهوُحسبُناُونعمُُالوكيلُُ.
(صورةُخطه) كتبه إبراهيم بن عبد احلق احلنفي عفا اهلل عنه.

11
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جواب الشيخ أيب عمرو بن أيب الويلد املاليك
قالُ :احلمدُ ُهلُ ،وهوُحُسُبُيُ ،مُثلُ ُاملكتوبُ ُأُعَّلهُيقولُ ُأبوُعمرُوُبنُ ُأيبُ
الوليدُُاملالكيُُ.

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

10

جواب أخيه الشيخ عبد اهلل
قالُ:وكذلكُيقولُُعبدُُاهلُبنُُأيبُالوليدُُاملالكيُُ.

10

11

الكالم على مسألة السماع

11

للشيخ رشف ادلين أمحد بن احلسن احلنبيل
احلكم اإلمجايل
للمسألة

اللهم ُوفُقُ ُللصوابُُ ،اهليئةُ ُاملسؤولُ ُعنها ُمُن ُالسامعُ ُبدعةُ ُحمُ َُّرمةُُ
قالَُّ ُ :
باتفاقُ ُاجلمهورُ ُمُنُالعلامءُُ،وفاعلُ ُهذا ُُ -واحلالةُ ُهذه ُُ -آثمُ ُساقُطُ ُاملروءةُُ
مردودُُالشهادةُُ.
وقدُتظاهرُتُُالدلةُُمُنُالكتابُُوالسنَّةُُعلُذمُُذلكُوالنَّهيُُعنهُوكُشُفُُ
والئمةُُالربعةُُوغيُهمُمُنُالعلامءُُهلذهُالفاعيلُُ
َُّ
السلفُُ
وجهُُفسادُهُُ،وكُثُرُُذمُُ َّ ُ

ع (/00أ)
س (/77ب)
الوجه اتلفصييل

والنَّهيُُعن/هذهُالباطيلُُ،ولوُبُسُطُُذلكُالحتُمُلُ/جمُلداتُُ.
عنهاُرشعاُ:
عنهاُوجوهاُهنُيُُ
وقدُتضمنتُُهذهُاحلالُ ُاملسؤولُُ
َُّ
ً
ً
هي ُعنه ُباتفاقُ ُاجلمهورُُ ،وحضورُُ
الدف والش ابابة والغناء ُمُن ٌّ ُ
واجتمع
ِ
أيضاُ.
النساءُُمعُالرُجالُُعلُتلكُاحلالةُُغيُُسائغُُ ً
تقربُ ُبهُإىل ُاهلُ
بة ُيُ َُّ
وِن أعظم البدع والنكراتُ :دُعُواهمُكونُ ُذلكُقُرُ ًُ
فإن ُهذه ُالدَُّعُوى ُكذبُ ُمُن ُالقولُُ ،وباطلُ ُمُن ُالكَّلمُُ ،وافرتاءُ ُعلُ
تعاىل! ُ َُّ
َّللُ ُ،
طهرهاُاهلُتعاىلُعنُمثلُُأفعالُُهؤالء ُاجلهلةُُوالضُ َّ ُ
املطهرةَُُّ ُ،
الرشيعةُُ َُّ
مُرُتُكُبُيُالباطلُُ ،ومُظُهُرُيُاملحالُُ،فقدُعُكُسُواُالطريقُ ُيفُاحلقائُقُ؛ ُفإ َُّنهُإنامُ
إليهُباملحرماتُُومنكراتُُالبدعُ!ُ
َُّ
تقربُُ
تقربُُإىلُاهلُتعاىلُبامُرشُعُُ،والُيُ َُّ
يُ َُّ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:احلالة».

ُُ

(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ ُُُُُُُُُُ.

ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:الضَّلل»ُ،بدونُواوُ.
ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:الطريقة»ُ.
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إن ُالرقصُ ُسببُ ُللمغفرةُُ ،وإ َُّن ُاملُنكُرُ ُعليهم ُحمجوبُ»ُ،
وقولـهمَُّ «ُ :
كذبُُوّبُتُُ.
وإِساكهم النّيان وإظهاَهم ا
الَّلذن ُونحوُ ُذلك ُمُن ُأفعاهلمُ ،كدُمُُ
أحواالُ
ًُ
اُحقيقةُُ-أمورُُمُنكرُةُُ،ليسُتُُ
ًُ
إىلُالرائُيُكونُهُُد ًم
َُّ
الُخُوُيُنُُالذيُيتخ َُّيلُُ
ذلكُكرامةُفهوُأضلُُمنهم!ُ
ًُ
للصُلُحاءُُ،والُكراماتُُلألولياءُُ،ومُنُاعتُقُدُُ

واحلقيقةُ ُالتي ُهي ُالتقرُبُ ُإىل ُطاعةُ ُاهل ُتعاىل ُباإلخَّلصُ ُوإصَّلحُُ
ً
اُموافقاُلألفعالُ ُالظاهرةُ ُُ-هيُمُنُالرشيعةُ ُاملأمورُُ
الباطنُ ُعُلُ ًام ُواعتُقا ًداُوأد ًب
ّباُ،ومُنُفُعُلُُاهليئةُُاملسؤولُُعنهاُمُنُالسامعُُفقدُخالُفُُأمرُُالرشيعةُُيفُذلكُ،
وخالُفُُسلوكُُاحلقيقةُ؛ُإذُملُيُراعُُأمرُُالباطنُُبالكفُُعنُاستامعُُاملَّلهيُاملُطرباتُُُ.
والُالئمةُُ
َُّ
نُالسلفُ ُاملاضُيُُ ،
وهذهُالفعالُ ُملُيُفُعُلُهاُأحدُ ُ[يُقتدُىُبه] ُمُ َّ ُ
نُالسلفُُ،وتُبُعُهمُعلُذلكُالدَُّهُاءُُمُنُاخلُلُفُُ.
املُ َُّتبُعُيُُ،بلُكُثُرُُالذمُُهلا/مُ َّ ُ
ويُسوغُُاإلنكارُُعلُهؤالءُ،ويُثابُاملُنكُرُُعليهمُبإنكارُهُُُ.
ّ
انُ،وقيلُالدودمُ،وقيلُاملظُ.
ُ دم اَلخوينُ :قيلُهوُالعندمُ،وقيلُهوُاليدعُ،وقيلُالبقمُ،وقيلُالش َّي
وهوُعبارةُعنُعصارةُصمغيةُمحراءُ،تستخرجُمنُجذوعُشجرُ،وتستعملُيفُالطبُوالصباغُ.
انظر ُتذيب ُاللغة ُ(ُ ،196/33ُ ،09/1وأخر)ُ ،والصحاح ُ(ُ ،6173/2ُ ،3081/3وأخر)ُ،
ولسانُالعربُ(ُ،797/7ُ،09/3وأخر)ُ،والقانونُيفُالطبُ(ُ.)773/3
ُالدمهاءُ:قالُاجلوهريُ:دهاءُالناسُ:مجاعتهمُ(الصحاحُ 3067/3ُ:
).
(أ)ُيفُ(س)«ُ:وإظهار»ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.

س (/74أ)
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توبةُ
ُفرُِ] ُ ًُ
وليس ُاالستغفارُ ُمُن ُغيُ ُعُزُمُ ُالقلبُ ُوالنَّدمُ ُ[عل ُما َُّ
مُعُتب ًُةُ.
متفق عليه
صحيح

وحديثُ ُاللعبُ ُباحلُرابُ(قُ )62ليسُفيهُداللةُ ُعلُهذا ُالسامعُُ،وحديثُُ
نُيُضُبُنُُبدُفُ(قُ)63
أنسُُبنُُمالكُُريضُاهلُتعاىلُعنهُيفُذُكُرُُبُناتُُالنَّجارُُوهُ َُّ
فيهُذُكُرُُالدُفُُغيُُذيُاجلَّلجلُُبمفردُهُُمُنُغيُُش َُّبابُةُُ،وليسُالنزاعُُفيه؛ُفقدُ

ع (/00ب)

جاءُُيفُالدفُُبمفردُهُ/غيُُهذا(ُُ.)64
وإذاُرُفُعُ ُأمرُ ُهؤالء ُالفاعلُيُ ُهلذهُاهليئةُ ُاملُنكرةُ ُوالفعالُ ُاملُبُتدعةُُإىل ُوَلُُ
المرُُُ-أ َُّيدُهُُاهلُتعاىل!ُُ-مُ ُنعُهُمُعنُمثلُُهذهُالفعالُُ،وزُجُرُهُمُعنُاختَّلُُِ
الرادُعُ ُلمثاهلُمُبمثلُهُ؛ ُليكونُُ
النساءُ ُبالرُجالُ ُيفُهذهُاحلالُُ،وعُ َُّزرُهُمُالتعزيرُ ُ َُّ
ذلكُسب ًباُصادُاُلمثالُُهؤالءُعنُارتكابُُمثلُُذلكُ.
إن ُما ُوُصُلُوا ُإليه ُهوُ
وجتبُ ُاملبالغةُ ُيف ُعقوبتُهُم ُبالتعزيرُ ُعل ُقوهلُمَُّ «ُ :
إهنمُمُتقرُبُونُ ُبأفعاهلُمُاملُنكُرُةُ؛ ُفإنُالتُقرُبُُ
اللُبابُ ُدونُ ُغيهُم»ُ،وعلُقوهلُم ُ َّ ُ
ضُعليهُومُ َُّيزُهُُودُعاُإليهُ .
إىلُاهلُتعاىلُإنامُيكونُُبامُأُمُرُُبهُوحُ َّ ُ

قول ابن قدامة
املقديس

قال ُالشيخُ ُموفقُ ُالدينُ ُاحلنبلُ«ُ :هذه ُالفعالُ ُمعصيةُ ُولعبُ ُذ َُّمهُ ُاهلُ
تقربُُ
تعاىلُورسولُهُُ،وكُرُهُهُ ُأهلُ ُالعلمُ ُوسُ َُّموهُ ُبدع ًُة ُوهنُواُعنُفعلُهُُ،والُيُ َُّ
إىلُاهلُتعاىلُبمعاصُيهُُ ،والُيُطاعُ ُبارتكابُ ُمناهُيهُُ،ومُنُجُعُلُ ُوسيلتُهُ ُإىلُاهلُ
ُاتذُ ُاللهوُ ُواللعبُ ُدينًا ُكانُ
تعاىل ُمعصيتُهُ ُكان ُحظُهُ ُالطُرُدُ ُواإلبعادُُ ،ومُن َّ ُ
كمن ُسُعُى ُيف ُالرضُ ُبالفسادُُ ،ومُن ُطُلُبُ ُالوصولُ ُإىل ُاهل ُتعاىل ُمُن ُغيُُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
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طريقُُرسولُُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم/وسنَّتُهُُفهوُآيسُُمُنُالوصولُُإىلُ

س (/74ب)

املُرادُ»(ُ.)65
ق ُعلُ
وقال ُالشيخُ ُتقيُ ُالدينُ ُأبو ُعمرُو ُبنُ ُالصَّلحُ ُالشافعيُ(«ُ :)66حُ ٌّ ُ
والةُ ُالمرُ ُُ -و َُّفقُهم ُاهل ُوسدَُّدُهم! ُُ -قُمُعُ ُهذه ُالطائفةُُ ،وبُذُلُ ُالوسعُ ُيفُ
وأالُيأخُذُهمُيفُاهلُلومةُُالئمُ»ُ.
إعدامُُأفعاهلُمُاخلبيثةُُ،واستتابتُهُمُ َّ ُ،
قال«ُ :وقولُـهُم ُيف ُالسامعُ ُإ َُّنه ُمن ُالقُرُباتُ ُوالطاعاتُُ ،قولُ ُخمالفُُ
إلمجاعُُاملسلميُُ،وإمجاعُهُمُعلُخَّلفُُهذاُمنقولُُحمفوظُُمعلومُ(ُ.»)67
ثمُقال«ُ:وليُعُلُمُ ُأُ َُّن ُالدفَُّ ُوالش َُّبابةُ ُوالغُناءُ ُإذاُاجتمعُتُ ُفاستامعُ ُذلكُ
حرامُُعندُُأئمةُُاملذاهبُ(ُ.»)68واهلُتعاىلُأعلمُُُ.
(صورةُخطه) كتبه أمحد بن احلسن احلنبلي

قول
ابن الصالح
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للشيخ عماد ادلين بن كثري الشافيع
احلكم اإلمجايل
للمسألة

أدلة حتريمه من
السنة
ع (/03أ)
صحيح

قالُ :حسبُنا ُاهلُونُعُمُ ُالوكيلُُ ،استعاملُ ُآالتُ ُال َُّطربُ ُواالستامعُ ُإليهاُ
حرامُُ،كامُد َُّلتُُعلُذلكُالحاديثُُالنبو َُّيةُُ.
الرمحنُ ُبنُ ُغُنمُ ُالشعريُ ُقالُ:حدَُّثُنُيُأبوُعامرُُ
منُذلكُ:حديثُ ُعبدُ ُ َُّ
النبيُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ
أوُأبوُمالكُ(عُ-ُ)69واهلُماُكُذُبُنُيُُ-أ َُّنهُسُمُعُُ َّ ُ
يقولُ«ُ:ليكون ان ف أ اِتي أقوام يستحلون المر والـحرير والـمعازفُ ،/وذُكُرُُ

احلديثُُبطولُهُ»ُ،وقدُرواهُالبخاريُُيفُصحيحُهُُمُع َُّل ًقاُبصيغةُُاجلزمُ(ُ،)70ورواهُ
اإلمامُ ُأمحدُ ُبنُ ُحنبلُ ُيف ُمسندُهُ ُوأبو ُداودُ ُوابنُ ُماجُهُ ُيف ُسُن ُنيُهام ُبأسانيدُُ
()71
نُالئمةُ(ُ.)72
َُّ
ُ،وصححُهُُغيُُواحدُُمُ
َُّ
صحاحُُالُمطعنُُفيها

محادُُ
ف ُهي ُآالتُ ُالطربُُ ،قاله ُاإلمامُ ُأبو ُنِصُ ُإسامعيلُ ُبنُ ُ َُّ
واملعاز ُ
اجلُوُهُرُيُُيفُ«صُحاحُهُ»(ُ،)73وهوُمعروفُُيفُلغةُُالعربُُوعليهُشواهدُ(ُ.)74
س (/74أ)

نُالئمةُُإمجاعُُالعلامءُ/علُحتريمُُاجتامعُُالدُفوفُُ
َُّ
ثمُقدُنُقُلُُغيُُواحدُُمُ

والش َُّباباتُ(ُ،)75ومُنُالنَّاسُُمُنُحُكُىُيفُذلكُخَّل ًفاُشاذُا(ُ.)76

وأ َُّما ُانفرادُ ُكُلُ ُواحدُ ُمُن ُالدفُ ُواليُاعُ ُففيه ُنزاعُ ُمعروفُ ُيف ُمذهبُُ
ُأئمةُ ُالطريقةُ ُالعراق َُّيةُ ُالتحريمُُ ،وهم ُأُقُعُدُُ
اإلمامُ ُالشافعيُ(ُ ،)77والذي ُعليه َُّ
بمعرفةُ ُاملذهبُ ُمُن ُاخلراسانييُ(عُ ،)78ويتأ َُّيدُ ُما ُقالوه ُباحلديثُ ُاملتقدَُّمُُ ُ،
(أ)ُيفُ(س)«ُ:حسبي»ُ.
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والُيُستثنىُمُنُذلكُإال ُضُبُ ُالدفُ ُللجواريُيفُمثلُ ُأيامُ ُالعيادُُ،وعندُُ
قُدُومُ ُالغائُبُ ُاملُعُ َُّظمُُ ،ويف ُالعُرُسُُ ،كام ُد َُّلتُ ُعل ُذلك ُالحاديثُ(ُ )79كام ُهوُ
مقررُ ُيفُمواضعُهُُ،والُيُلُزُمُ ُمُنُإباحةُ ُذلكُيفُبعضُ ُالحوالُ ُإباحتُهُ ُيفُكُلُُ
َُّ
ُ،كامُأن ُاحلريرُ ُيُباحُ ُلبسُهُ ُللح َُّكةُ ُيفُالسفرُ ُويفُاحلربُ ُإذاُفاجأُتُهُ ُوملُيُدُُ
َُّ
حالُ
أن ُاحلريرُ ُلُبُسُهُ ُمُباحُُيفُكلُ ُحالُ! ُوكذلك ُ
غيُهُ ُونحوُ ُذلكُ،والُيقولُ ُأحدُ ُ َُّ
نظائرُُذلكُ.
عنُالسلفُُفكثيةُُجدُاُ،فمُنُذلكُ:
َّ ُ
وأماُاآلثارُُ
ونصحا! ُُ:-
ُوعمَّل ُ
ًُ
ُفقها ُوعُلُ ًام
ً
قولُ ُعبدُ ُاهل ُبنُ ُمسعودُ ُُ -وناهُيكُ ُبه ً

أدلة حتريمه من
آثار السلف

صح ُذلك ُعنهُ ،ومُنُ
«الغُناءُ ُيُنبُتُ ُالنفاقُ ُيف ُالقلبُ ُكام ُيُنبُتُ ُالربيعُ ُالبُقُلُ»ُ َّ ُ ،
النَّاسُُمُنُيرفعُهُُإىلُالنبيُُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ،والصحيحُُأَُّنهُموقوفُ(قُ.)80
وقالُابنُُمسعودُُيفُقولُهُُتعاىل﴿ُ:ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

[لقمان]6 :

ﭷ ﭸ ﭹ ﴾«ُ:هوُ–ُواهل! ُ–ُالغُناءُ»(قُ.)81
ُ،وأنُ
َُّ
ُورُوُىُالرتمذيُ ُوغيُهُ ُيفُذلكُحدي ًثاُ :أهناُ[أُنُزُلُتُ ُيفُالقُيُناتُ]
نُحرامُ(قُ.)82
ثمنهُ َُّ
ُولوُاستُقُصُيُناُالحاديثُُواآلثارُُاملرو َُّيةُُيفُهذاُاملقامُُلضاقُُهذاُاملوضعُُ
عنهُ،وقدُأُفُرُدُناهُُيفُجزءُُعلُحُدُةُ(عُ.)83
(أ)ُيفُ(س)«ُ:ولذلك»ُ.
لفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع)ُ.
ُ
(ب)ُ
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:نزلتُيفُاملغنيات»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُ،ولفظُاحلديث«ُ:الُتبيعواُالقينات»ُُ.

ضعيف
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اختاذها قربة!
ع (/03ب)
س (/74ب)

[األنعام]14 :
[األنفال]43 :

مسلم بلفظ:
مزامري

الكالم على مسألة السماع

ل ُبه ُإىل ُنيلُُ ُ
توص ُ
وطريقة ُومسلكًا ُيُ َّ ُ
ًُ
وأِا ِاّتاذ هذا ال اطرب قر ًبة ُ
ا
الثوابُ/فهو ُبدعةُ ُشُنعاءُُ ،مل ُيقلُهُ/أحدُ ُمُن ُالنبياءُُ ،وال ُنُزُلُ ُبه ُكتابُ ُمُنُ
السامءُُ،وفيهُمُشاّبةُ ُبالذينُقالُاهلُتعاىلُفيهم ﴿ُ:ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ﴾ُ.
وقالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ﴾ُ
يعنيُ:التصفيقُُوالصفيُ(قُ،)84ال َُّلذُينُُالدفُُوالش َُّبابةُُأُطُمُُوأعظمُُمنهام!ُ
أنُرسولُُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُقالُ:
وقدُثُبُتُُيفُصحيحُُمسلمُُ َُّ
«الرس ِزِاَ ا
الشيطان»(ُ ،)85فإذا ُكان ُهذا ُيف ُاجلُرُسُ ُفام ُظنك ُبالدفُُ
املُصُلُصُلُُبالصُنوجُُ،والش َُّباباتُُاملتنوعةُُالشكالُُوالصواتُ!ُ
وهلذا ُقال ُالصدُيقُ ُلتُيُنُكُ ُاجلارُيتُيُ ُال َُّلتُيُ ُكانُتا ُتُضبانُ ُبالدفُ ُعندُُ
ابنتُهُ ُعائشةُ ُيومُ ُالعيدُُ،فانُتُهُرُهُا ُوقال«ُ:أُبُمُزُمُوُرُ ُالشيطانُ ُيف ُبيتُ ُرسولُُ

متفق عليه

صل ُاهل ُتعاىل ُعليه ُوسلم»؟! ُفقال ُالنبيُ ُعليه ُالصَّلة ُوالسَّلم«ُ :دعهم يا
أبا بكر؛ فإ ان لك ِل قوم عيدً ا ،وهذا عيدنا»(ُ.)86
فأقرهُ ُعل ُقولُهُ«ُ :مُزُمُور ُالشيطانُ»ُ ،واستُثُنى ُمُن ُذلك ُيومُ ُالعيدُ ُملثلُُ
َُّ
إظهارا ُللفرحُ ُوالّسورُُ ،كام ُأُقُ َُّرتُ ُاحلُبُشُةُ ُعل ُلُعُبُهُم ُيومُُ
تلك ُاجلواري؛ ُ
ً

متفق عليه

أهنمُلوُأرادواُذلكُيفُكلُُوقتُُ
العيدُُيفُاملسجدُُباحلُرابُ(قُ،)87والُيقولُأحدُُ َّ ُ
وحيُُيُقُ َُّرونُُعليهُ.

املقصود!

بة ُِن ُأكبُ ُاملنكراتُ ُوأعظمُُ
املحرمُ ُقُرُ ًُ
أن ُاتُاذُ ُهذا ُالسامعُ ُ َُّ
والقصودَُّ ُ :
املُبُتُدُعاتُ!ُُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:بنتهُ»ُ.
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واُأنُ
وهلذا ُلـ َُّمـاُاشتُبُهُ ُأمرُهُُعلُبعضُ ُاملتصوُفةُ ُبعدُالقرونُُالثَّلثةُُ،ورُأُ َُّ

هلمُفيهُوُجُدًُاُوذو ًقاُ ،وملُيُيطُواُعُلُ ًام ُبمفسدتُهُ ُووخيمُ ُعاقبتُهُ ُُ -أُنُكُرُ ُعليهمُ

إنكار األئمة

ىلع أهل السماع

اهلُحممدُ ُبنُ ُإدريسُ ُالشافعيُُ:
َُّ
الئمةُ ُأشدَُّ ُاإلنكارُُ،حتَّى ُقالُاإلمامُ ُأبوُعبدُ ُ
َُّ
«تُرُكُتُ ُبالعراقُ ُشي ًئا ُأحدثُتُهُ ُالزنادقةُ ُيسمُونُهُ ُالتغبيُ؛ ُيُصُدُونُ ُبه ُعنُ
القرآنُ(»/قُ ،)88فهذاُقولُهُ ُيفُالتغبيُ ُوهوُعبارةُ ُعنُالتوقيعُ ُبقضيبُ ُأوُنحوُهُُ

س (/70أ)

علُجلدُ ُيابسُُ،وإنشادُ ُأشعارُ ُربان َُّيةُ ُمُرقُقُةُُللقلوبُُ،وحمُرُكةُ ُللسواكنُُ،ومعُ
هذاُوُسُمُهُمُبالزنادقةُُ ،فكيفُلوُرُأُىُماُأُحُدُثُهُ ُهؤالء ُالذينُيفُزمانُناُ :مُنُ
االستامعُ ُوالرقصُ ُعل ُالدُفوفُ ُوالش َُّباباتُُ ،مُن ُوجوهُ ُحُسانُ ُإ َُّما ُمُرُدُ ُوإ َُّماُ
أهنمُيفُتلكُاحلالُُيفُاحلضةُُالر َُّبان َُّيةُُواملعارفُُالروحان َُّيةُُ،
نسوانُُ،ويُزُعُمُونُُ َّ ُ
ويقولُ ُقائلُهُم«ُ:مُنُرُقُصُ ُغُفُرُ ُله» ُو ُماُأُشُبُهُ ُذلك! ُفإنُ/أُضافُواُمعُذلكُ
خمالطةُ ُالنسوانُ ُوالُحُداثُُ ،مع ُالشَُّخُيُ ُوالنَّخُيُُ ،وإظهارُ ُالحوالُ ُمُنُ

ع (/06أ)

َّ
الَّلذُنُُوالصباغُُ،ونحوُُذلكُماُغالبُهُُمصنوعُُمفتعُلُُيُعُلُونُهُُذريع ًُةُإىلُأكلُُ
ُ،وأهنمُمُنُالولياءُ ُالواصلُيُ ُُ -كانُذلك ُأُبُعُدُ ُهلمُ
أموالُ ُالناسُ ُبالباطلُ َّ ُ
سبيَّلُعنُاهلُدُى!ُ
وأضلُ ً ُ
َّ ُ
عنُاحلقُُ

والعلامءُ ُال ُيُنكُرُونُ ُوقوعُ ُالكراماتُ ُمُن ُالولياءُ؛ ُفإ َُّن ُذلك ُقد ُكانُ
ويكونُُ ُ ،م َّا ُال ُيُنحُِصُ ُوال ُيمكنُ ُعُدُهُ ُكثر ًُةُ ،ولكن ُمُن ُكان ُعل ُالطريقةُُ
املستقيمةُ ُوالسنَّةُ ُالقويمةُ ُكان ُحالُهُ ُمو ً
ُصحيحا ُناف ًعاُ ،فإ َُّنه ُإنام ُيُصُدُرُُ
افقا
ً
جةُ ُيف ُالدينُ ُأو ُحاجةُ ُللمسلمُيُُ ،كام ُكانتُ
مُن ُالوَلُ ُالعارفُ ُإما ُحُ َُّ
عنُالسلفُُريضُاهلُتعاىلُعنهمُأمجعي(عُ.)89
َّ ُ
الكراماتُُاملرو َُّيةُُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:أو»ُ .

ُ(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:عن»ُ.

ثبوت كرامات
األويلاء
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31

وباالُ
وقدُتُوجُدُُاحلالُُمُن ُغيُُمُ َُّتبُعُُللكتابُُوالسنَّةُُ،ولكنُيكونُُذلكُ ً ُ
ج ًُةُعليهُ،كالعالُـمُُإذاُملُيُنتُفُعُُبعلمُهُُ.
وحُ َُّ
ُالصدُيفُ«ُ :قلتُ ُللشافعيُُ :كان ُصاحبُنا ُ–ُ
قال ُيونسُ ُبنُ ُعبدُ ُالعل َّ ُ
س (/70ب)

مُالرجلُُيُمُيشُُعلُاملاءُُفَّلُتُغُرتُواُبهُ
يعنيُ:الليثُُبنُُسعدُُُ-يقولُُ:إذا/رُأُيُتُ َُّ
ِصُ،رمحهُاهلُتعاىل!ُ
حتَّىُتُعُرُضُواُأمرُهُُعلُالكتابُُوالسنَّةُُ.فقالُالشافعيُُ:قُ َّ ُ
مُالرجلُُيُمُيشُُعلُاملاءُُويُطُيُُيفُاهلواءُُفَّلُتُغُرتُواُبهُحتَّىُتُعُرُضُواُ
بلُإذاُرُأُيُتُ َُّ
أمرُهُُعلُالكتابُُوالسنَّةُ»(ُ.)90
الئمةُ ُرمحهم ُاهل ُتعاىل ُيف ُمثلُ ُهذا ُاملقامُُ ،وقد ُقال ُاهلُ
فهذه ُنصوصُ ُ َُّ

[انلحل]04 :
مدار األمر ىلع

متابعة الرشيعة

تعاىل﴿ُ:ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ﴾ُ.

ُفمدارُ ُالمرُ ُكُلُهُ ُعل ُاملتابعةُ ُللرشيعةُ ُالنبو َُّيةُ ُيف ُالقوالُ ُوالفعالُُ
والن َّيُاتُُ ،فمهام ُثُبُتُ ُأ َُّنه ُقد ُقالُهُ ُأو ُفُعُلُه ُفهو ُاحلقُ ُالذي ُال ُمُعُدُلُ ُعنهُ ُ
ُحق ُوراءُهُُ ،وما ُمل ُيقلُهُ ُومل ُيفعلُهُ ُفهو ُمُن ُالبدعُ ُالتي ُقال ُصل ُاهلُ
وال َّ ُ

صحيح

لم أقف عليه يف روايات
احلديث ،وهو ضعيف
لم أقف عليه بهذا
اللفظ ،متفق عليه
بلفظ آخر

الراشدين الهد ِيني ِن
تعاىل ُعليه ُوسلم«ُ :عليكم بسناتي وسناة اللفاء ا
بعدي ،عضوا عليها بالناواجذ ،وإ اياكم وحمدثات اَلِوَ! فإ ان ك ال حمدثة
بدعة وك ال بدعة ضَّللة»(ُ.)91

ويفُلفظُ«ُ:وك ال ضَّللة ف النااَ» ُ.
()92

وثُبُتُ ُيفُالصحيحُ ُأ َُّنهُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُقال«ُ:كل عمل ليس
عليه أِرنا فهو َد»(ُُ.)93
(أ)ُيفُ(س)«ُ:عن»ُ.
(ب)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،ولعلُالسياقُ:قالُفيهاُأوُعنها؛ُلتستقيمُمجلةُالصلةُوعائدها.
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ورُويُ ُعنه ُعليه ُالصَّلة ُوالسَّلم ُأ َُّنه ُقالِ«ُ :ا تركت شيئًا يق ِربكم إىل
الناة إ اَ أِرتكم به ،وِا تركت شيئًا يباعدكم عن النااَ إ اَ وقد ب اينته لكم»(ُ.)94
وعنه ُ
بعدي إ اَ هالك»(قُُ.)95

ضعيف

قال«ُ :تركتكم عّل/البيضاء ليلها كنهاَها َ ،يزيغ عنها

ع (/06ب)

وقالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﴾ُ،وقال ﴿ُ:ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

[انلور]30 :

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

[انلور]64 :

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ﴾ُاآليةُ.

صحيح

[آل عمران]47 :

واآلياتُُوالحاديثُُيفُهذاُكثيةُُجدُاُ.
والقصود :أ َُّنه ُمل ُيكن ُعليه ُالصَّلة ُوالسَّلم/ال ُهو ُوال ُأصحابُهُُ

س (/73أ)

يُسُتُمُعُونُ ُهذاُالسامعُ ُاملُبتدُعُُ،وإنامُكانُسامعُهُمُاإلصغاءُ ُإىلُالقرآنُُ ،وتُدُبُرُُ

املقصود!

آياتُهُُ،واستنباُُِاملعاينُالعظيمةُُمنهُ،كامُوُصُفُهمُاهلُتعاىلُبذلكُيفُكتابُهُُُ:
 -كامُقالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

[األنفال]4 :

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ُ.
 -وقالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

[الزمر]44 :

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ُ.
 -وقالُتعاىل﴿ُ:ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ﴾ُ.

[ص]45 :

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

[النساء]84 :

ﮈ﴾ُ.
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[حممد]40 :

 -وقالُتعاىل﴿ُ:ﮑ ﮒ] ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ُ.

هو ابن مسعود

وقالُبعضُ ُالصحابةُ«ُ:الُيُسُأُلُ ُأحدُكُمُ ُعنُنفسُهُ ُإال ُالقرآنُُ :فإنُ ُكانُ

إشارة لطيفة!

اهلُ
يُبُ ُالقرآنُ ُفهو ُيُبُ ُاهل ُتعاىلُ ،وإنُ ُكان ُيُبغُضُ ُالقرآنُ ُفهو ُيُبغُضُ ُ ُ
تعاىل»(ُ.)96ويفُهذاُإشارةُُلطيفةُُملنصفُُمُنُنفسُهُ!ُ
فمُنُيُيجُ ُعندُ ُسامعُ ُالبياتُ ُوالُيُتُأُ َُّثرُ ُبسامعُ ُاآلياتُُ ،يُنوحُ ُويُبكُيُعندُُ
الرغيدُ ُوال ُيُباَل ُعندُ ُسامعُ ُالوُعُدُ ُوالوُعُيدُُ ،فمُن ُكانُتُ ُهذهُ
سامعُ ُالصوتُ ُ َُّ
صفتُهُُفليسُهوُعلُالطريقةُُالصحيحةُُ،بلُهوُمُنُالذينُإنُُملُيُتُوبُواُويُقُلُعُواُ
نُودُيُُعليهمُيومُُالقيامةُُباخلزيُُوالفضيحةُُ،واهلُسبحانهُوتعاىلُأعلمُ.
(وصورةُخطه)/كتبه إمساعيل بن كثري الشافعي

س (/73ب)

(أ)ُسقطُمن(ُ:ع)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ.
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وهو جواب الشيخ اإلمام شمس ادلين حممد بن أيب بكر احلنبيل
املعروف بابن إمام اجلوزية

قالُ :احلمدُ ُهلُ ،الكَّلم ف هذه السألة وتوابعهاُ ،وبيانُ ُمرتبتُها ُيفُ
خياُأوُرشُاُ،
الرشيعةُُ،ومنزلتُهاُعندُساداتُ ُالعارفيُُ،وتأثيُها/يفُالقلوبُ ُ ً

ع (/01أ)

ُنقصاُ ،ومباينتُها ُلطريقُ ُالسالكيُ ُإىل ُاهل ُ[تعاىلُ
ويف ُاإليامنُ ُزياد ًةُ ُأو ً

العامُلُيُ] ُعلُمرضاتُهُُ،أوُموافقتُهاُهلا ُُ -إنم ينتفع به ُمُنُحُ َُّكمُ ُكَّلمُ ُاهلُ
ُالسمعُ ُإىل ُكتابُُ
ورسولُهُ ُوأصحابُهُ ُوأئمةُ ُاإلسَّلمُ ُواهلُداةُ ُالعَّلمُُ ،وأُلُقُى َّ ُ
اهل ُتعاىل ُوسُنَّةُ ُرسولُهُ ُوهو ُشهيدُُ ،وجانُبُ ُطريقُ ُكلُ ُمبتدعُ ُيف ُدينُ ُاهلُ،
مطبوعُُعلُقلبُهُُ،جبارُُعنيدُُ.
[قد ُح َُّكم ُيف] ُذوقُهُ ُووُجُدُهُ ُوحالُهُ ُحُكُمُ ُاهل ُتعاىل ُورسولُهُُ ،وانُقادُُ
إليهُ،وجُعُلُُدينهُُوماُجاءُبهُمُرشُبُهُُالذيُيُرُدُهُُويُومُُعليهُ،وارتُضُعُُمنُثُدُيُُ
ُالنورُ ُمُن ُمشكاتُهُ ُفاستنارُ ُبه ه ُيفُ
الوُحُيُ ُوما ُانفصُلُ ُعنه ُبفطامُُ ،واقتبس ُ
جرُُ
سُدُفُ ُالظَّلمُُ،و ُهُجُرُ ُالب َُّطالُيُُ،وهاجُرُ ُبقلبُهُ ُإىلُاهل ُتعاىل ُورسولُهُُ،وهُ َُّ
وابتُكُرُُإىلُحمابُهُ؛ُابتغاءُُمرضاتُهُُوجها ًُداُيفُسبيلُهُُ.
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب) ُقبالهُيفُهامش ُ(س)ُبخطُمغاير«ُ:جوابُالشيخُشمسُالدينُابنُقيمُاجلوزيةُ،وهوُمصنفُ
ُمستقلُعظيمُيفُخصوصيةُهذهُاملسألة ُ
».
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:ربُالعاملي»ُ .
(د)ُيفُ(ع)«ُ:وحكمُعل».

ُ

ُ

ُ

ُ(ه)ُخلتُمنها(ُ:ع).

من ينتفع بالالكم

يف مسألة السماع
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طوىب هل!

فطُوبُىُلهُمُنُوحيدُُعلُكثرةُُاجليانُُ،غريبُُمعُاقرتابُُالوطانُُ،أخيُ
سفرُ ُعل ُأ َُّنه ُمقيمُ ُبيُ ُالطَّللُُ ،وعابرُ ُسبيلُ ُمل ُيُثُنُ ُعُزُمُهُ ُطُيُبُ ُالثُامرُ ُوبُرُدُُ
هتُهُ ُباملطلبُ ُالعلُ،فلمُيقنعُ ُبالدُونُُ،وباعُأنفاسُهُ ُالدُنا أ ُ
الظَُّللُُ،وتع َُّلقُتُ ُ َُّ
بتلكُالنفاسُُالعُلُُ،الُكبيعُُاخلاسُُاملُغُبُونُُ،رُفُعُُلهُعُلُمُُالسعادةُُفُشُ َُّمرُُإليهُ،

س (/76أ)

واستبانُ ُله ُطريقُ ُالوصولُ ُإىل ُاملطلبُ ُالعل/فقامُ ُواستقامُ ُعليهُ ،أجابُ
يُعلُالفَّلحُ»ُ،وبُذُلُُنفسُهُيفُمرضاةُُحمبوبُهُُ
مُناديُُاإليامنُُإذُنادُىُبه «ُ:حُ َّ ُ
بُذُلُ ُاملُحبُ ُبالرُضا ُوالسامحُ ُ،وعُلُمُ ُأ َُّنهُالبُدَُّ ُله ه ُمُنُلقائُهُ؛ ُفواصُلُ ُإليهُ
والرواحُُ ،فحُمُدُ ُعندُ ُالوصولُ ُمُّسُاهُُ ،وإنام ُ«يُمُدُُ
والسيُ ُبالغُدوُ ُ َُّ
الّسُى ُ َّ ُ

مقتبسا املثل العريب
من يقام عليه
احلجة بهذا الالكم

القومُُالّسُىُعندُُالصباحُ»(ُ.)97
نُاتذُ ُإهلُهُ ُهُواهُُ،وأض َُّلهُاهل ُعلُعلمُُ،وخُتُمُ ُعلُسمعُهُ ُوبِصُهُُ
فأ َّماُمُ َّ ُ
فأصمهُُوأعامهُُ،وأُعُرُضُُعنُالنَّاصحُُبعدُُماُبُذُلُُلهُجهدُهُُيفُنصيحتُهُُوعاداهُُ،
َُّ
وجُعُلُ ُأغَّلُِ ُمنُملُتُضُمُنُ ُلهُالعُصُمُةُ ُيفُأقوالُهُ ُوأفعالُهُ ُإمامُهُ ُوقُدُوُتُهُ ُالتيُ
ّبا ُهُداهُ ُُ -فهو ُيف ُسجنُ ُنفسُهُ ُوإرادتُهُ ُحمبوسُُ ،وقلبُهُ ُلُـمُـا ُعَُّلهُ ُمُن ُرُيُنُُ
كُسُبُهُُاملُبُعُدُُلهُعنُربُهُُأُسُودُُمُنكُوسُُُ.
فالطريقُ ُاملُوصُلُ ُله ُإىل ُاهل ُتعاىل ُعنه ُمسدودُُ ،وقلبُهُ ُعن ُالنفوذُ ُإليهُ

ع (/01ب)

حمجوبُُومصدودُُ،/قدُأُسُامُُنفسُهُُمعُالنعامُُراع ًياُمعُاهلُمُلُُ،واستطابُ
ُ أسامُ :قالُاجلوهريُ:يقالُ:سامتُاملاشية ُتسوم ُسو ًماُ،أيُ:رعتُ...وأسمتهاُأناُ،إذاُأخرجتهاُإىلُ
)ُُ.
الرعيُ(الصحاحُ 3032/3ُُ:
َّ
ُاهلملُ:قالُاجلوهري«ُ:واهلملُبالتحريكُ:اإلبلُالتيُترعىُبَّلُراعُ»ُ(الصحاحُُ.)3837/3:
(أ)ُيفُ(س)«ُ:الدنيا».
(د)ُيفُ(ع)«ُ:والسامع».

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

ُ(ج)ُيفُ(ع)«ُ:بالرضاء»ُ،ولهُوجهُ.
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الراحةُ ُوالبطالةُُ ،واستَُّلنُ ُفراشُ ُالعجزُ ُوالكسلُُ ،واستُوُعُرُ ُطريقُُ
لُقُيُامتُ ُ َُّ
الصادقُيُُ،واستُسهُلُ ُطريقُُاملُبطلُيُُ،فذاكُالذيُيُنادُىُمُنُمكانُُبعيدُ!ُ
ُ،قدُاتذُ ُبُطُرُُ
َّ ُ
وإذاُبالُغُتُ ُمعهُيفُالنَّصيحةُ ُفإنام ُتُضُبُ ُيفُباردُ ُاحلديدُ
احلقُ ُو[غُمُطُ] ُأهلُهُ ُسُ َُّل ًام ُإىلُماُيـبهُ ُمُنُالباطلُ ُويرضاهُ،فَّلُيُعرُفُ ُمُنُ
املعروفُُوالُيُنكُرُُمُنُاملنكرُُإالُماُوافُقُ/إرادتُهُُأوُخالُفُُهُواهُُ.

س (/76ب)

الرُسولُ ُوحزبُهُ ُبقلبُهُ ُولسانُهُُ،ويتحيَُّزُ ُإىلُاملُبطلُيُُ
يُستُطُيلُ ُعلُورثةُ ُ َّ

الب َّطُاليُ ُ ،فهم ُأخصُ ُشيعتُهُ ُوأعوانُهُُ ،قد ُارُتُوُى ُمُن ُمُرشُّبُم ُوتُضُ َّلُعُُ،
املقرُبيُُوتُطُ َّلُعُُ،فهوُيُركُضُُيفُميدانُُ
واسُتُرشُفُُإىلُمنازلُُأولياءُُاهلُتعاىلُ َّ
جهلُهُ ُمع ُاجلاهليُُ ،وك َّلُام ُبُ َّرُزُُ عليهم ُيف ُذلك ُامليدانُ ُظُ َّنُ ُأ َّنُه ُمُنُ

السابقُيُ!ُ
احلجةُ ،الُلَّلستجابةُ ُواالنقيادُُ،كيفُ
فهذا وأِثاله إ انم يطمع ف خطاهبم لقاِة ا
وأحدهمُمـ َُّمن ُ﴿ ﯹ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﴾ُ ،وإذا ُتُلُيُتُ ُعليهم ُآياتُ ُاهلُ ،وقُرُئتُ ُعليهم ه ُسنَّةُ ُرسولُهُُ ،وكَّلمُ
أصحابهُوأئمةُاإلسَّلمُُ-قالوا«ُ:لكمُالرشيعةُولناُاحلقيقةُ،إنَّـكمُيفُوادُونحنُ
َّ
يفُوادُ»ُ.نعم!ُيفُواديُالويلُوالثبورُ،وحقيقةُالماينُُالكاذبةُوالغرور!ُ
ُأيضاُ:فاقُعلُأصحابهُ،
ُ:وبرزت ُاليشءُتبيزً اُ،أيُ:أظهرتهُوب َّينتهُ،وب َّرزُالرجل ً
ُب ارزُ :قالُاجلوهري َّ
وكذلكُالفرسُإذاُسبقُ(الصحاحُ.)827/1ُ:
ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:واستهل».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:الباطلي».

ُ
ُ

ُ(د)ُخلتُمنها(ُ:س).
ُ(ه)ُخلتُمنها(ُ:ع).

[ابلقرة]446 :
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ن ُاملُبطُلونُ ُإذا ُبُعثُرُ ُما ُيف ُالقبورُ ُوحُصُلُ ُما ُيف ُالصدورُُ
ُليُعُلُمُ َُّ
حقيقةُُماُكانواُعليهُ،وسوءُُعاقبةُُماُصارُواُإليهُ،فعُنُُقريبُُيُنكشُفُُالغطاءُ(عُ،)98
مقتبسا قول الراجز

ويُنجُلُُالغبارُُ،ويعلمُُكلُُأحدُُأُفُرسُُحتتُهُأُمُُمحارُ(.)99

37

والكَّلمُُيفُهذهُاملسائلُُاملسؤولُُعنهاُيفُفصلُيُُ:
 الفصل األول :يفُبيانُُحُكمُهاُيفُالرشيعةُُ:وهلُهوُالتحريمُُأوُالكراهةُُ
أوُاإلباحةُُ،أوُماُيقولُهُُاملُفرتونُُالكاذُبونُُمُنُاالستحبابُُوالفضيلةُ؟ُ
 الفصل الثاني :أُ َُّن ُتعاطيُهاُعلُوجهُ ُاللعبُ ُواللهوُ ُواملُجُونُ ُواخلَُّلعُةُُ
نُأهناُقربةُ ُوطاعةُ ُوطريقُُ
يشءُ ،وتعاطيُهاُعلُماُيقولُهُ ُالكاذُبونُ ُاملُفرتونُ/:مُ َّ ُ
تُقرُّبُمُإىلُاهلُتعاىلُ،وتُوصلُهُمُإليهُ،وجتُمُعُُقلوّبُمُعليهُ–ُيشء.
ُونحن ُنتكلمُ ُُ -بعونُ ُاهل ُوتوفيقُهُ ُوإمدادُهُ! ُُ -عل ُكُلُ ُواحدُ ُمُنُ
الفصلُيُُبامُييّسهُاهلُويُفتحُُبه؛ُفإ َُّنهُالف َُّتاحُُالعليمُ!ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
عهُ،وملُيبيُمبتدأُاآلخرُ،وظنيُأنُهذاُالتقسيمُكانُمنهُيفُ
ُ
نص ُاملصنف ُعلُالفصلُالولُوموض
َّ 
ُبأعناقُكَّلمهُالباطحُتِصفُبهُُالكَّلم ُوأخذهُكلُمأخذُ.
بدءُكتابةُالفتوىُوالرسالةُ،فلامُسالت
َّ
انظرهُ(صُُ.)73
وقدُقسمُاملصنفُكَّلمهُعلُهذهُاملسألةُتقسيامُآخرُ ُ،

س (/71أ)
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ع (/08أ)
طاعة الرسول

واتباعه يف القرآن
[النساء]35 :

فأمَّا الفصل/األول:
 فقالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ُأن ُالر َُّد ُإىل ُاهل ُهو ُالردُ ُإىل ُكتابُهُُ ،والر َُّد ُإىلُ
ﰒ﴾ُ ،وقد ُأُمجعُ ُالناسُ ُعل َُّ
الرسولُُهوُالردُُإليهُيفُحياتُهُُ،وإىلُسُنَّتُهُُبعدُُماتُهُُ.
َُّ
فأُمُرُ ُسبحانُهُ ُعبادُهُ ُاملؤمنُيُ ُأنُ ُيُردُوا ُما ُتُنازُعُوا ُفيه ُإليه ُوإىل ُرسولُهُُ،
آخرا ُاإليامنُ ُرش ًطا ُيف ُهذا ُالردُُ،
وخاطُبُهُم ً ُ
ُأوال ُبلفظُ ُاإليامنُُ ،ثُم ُجُعُلُ ُ ً
فاإليامنُ ُيُوجُبُ ُعليهمُهذاُالر َُّدُ،ويُنتفُيُعندُ ُانتفائُهُُ،فمنُملُيُرُ َُّد ُماُتُنازُعُ ُفيهُ
هوُوغيُهُُإىلُاهلُورسولُهُُملُيكنُمؤمنًاُ.

تـأمل!

ُقولُهُ ﴿ُ:ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ ُكيفُأُعادُ ُالفعلُ ُُ -وهوُطاعةُُ
استقَّلال ُوإنُ ُأُمُرُ ُبامُليسُيفُالقرآنُ ُالُمُرُ ُبهُ
ًُ
ليدل ُعل ُأنهُيُطاعُ ُ
الرسولُ ُُ َّ ُ -

كما يف حديث املقدام

ىُعام ُليسُيفُالقرآنُ ُالنهيُ ُعنه؛ ُفإنه أويت الكتاب وِثله ِعه(ُ،)100وملُيُعُدُُ
وهنُ َّ ُ
الرسولُ؛ ُفإهنمُإنامُ
الفعلُ ُيفُطاعةُ ُأوَلُالُمرُُ ،بلُجُعُلُهاُضُمُنًاُوتُبُ ًعاُلطاعةُ ُ َُّ
واُعام ُهنُىُعنهُ،والُجتُبُُ
يُطاعُونُ ُتب ًعاُلطاعةُ ُالرسولُُ :إذاُأُمُرُواُبامُأُمُرُ ُبهُوهنُ َّ ُ

س (/71ب)

ً
استقَّلالُ ُيفُكلُُماُيُأُمُرُونُ/بهُويُنهُونُُعنهُ.
طاعتُهُمُ

وإىلُالرسولُ»؛ُ
َُّ
ثُمُقال ﴿ُ:ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ُوملُيُقُلُ«ُ:
ُبأن ُما ُرُ َُّد ُإىل ُاهل ُفقد ُرُ َُّد ُإىل ُرسولُهُُ ،وما ُرُ َُّد ُإىل ُرسولُهُ ُفقد ُرُ َُّد ُإليهُ
إعَّل ًما َُّ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س).
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تعاىلُ،وأُ َُّن ُماُحُكُمُ ُبهُفقدُحُكُمُ ُبهُرسولُهُُ،وماُحُكُمُ ُبهُرسولُهُ ُفهوُحُكُمُهُُ
سبحانهُوتعاىلُ.
وقال ﴿ُ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ ُوهذا ُيُعُمُ ُدقيق ُما ُتُنازُعُ ُفيه ُاملسلمُونُُ
أن ُهذاُيفُرشائعُ ُاإلسَّلمُ ُدونُُ
ظن ُ َُّ
وجليلهُ،الُيصُ ُشي ًئاُدونُ ُيشءُُ،فُمن ُ َُّ
حقائقُ ُاإليامنُُ ،ويف ُأعاملُ ُاجلوارحُ ُدونُ ُأعاملُ ُالقلوبُ ُوأذواقُهاُ
ومواجيدُهاُ ،أو ُيف ُفروعُ ُالدينُ ُدونُ ُأصولهُ ُوبابُ ُالسامءُ ُوالصفاتُُ
ُوعمَّلُوإيامنًاُ.
ًُ
والتوحيدُُ-فقدُخُرُجُُعنُمُوجُبُُاآليةُُعُ ًلام
بلُكامُأنُرسالتُهُ ُصلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلم ُعا َُّمةُ ُإىلُكلُ ُمك َُّلفُ ُيفُكلُُ
وقتُُ ،فهي ُعا َُّمةُ ُيف ُكلُ ُحُكُمُ ُمُن ُأحكامُ ُالدينُُ :أصولُهُ ُوفروعُهُُ ،حقائقُهُُ
ورشائعُهُُُ.
فمن ُأُخُرُجُ ُحُكُ ًام ُمُن ُأحكامُ ُالدينُ ُعن ُعمومُ ُرسالتُهُ ُفهو ُكمنُ/

ع (/08ب)

أُخُرُجُ ُحمكو ًم ا ُعليه ُمُن ُاملك َّلُفُيُ ُعن ُعمومُ ُرسالتُهُُ ،فهذا ُيف ُالبطَّلنُُ
كهذا!ُ
 وقالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

[انلور]36 :

ﮜ﴾ فجُعُلُ ُرمحتُهُ ُهلم ُمُعُ َّلُقُ ًةُ ُبطاعةُ ُرسولُهُُ ،كام ُجُعُلُ ُالفَّلحُ ُوالفوزُُ
مُعُ َّلُ ًق ا ُّبا ُيف ُقوله ُتعاىل ﴿ُ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﴾ُ .

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:عمل».

[انلور]34 :
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أنُأهلُُطاعُتُهُُوطاعةُُرسولُهُُهمُاملُنعُمُُعليهمُ،
 وأُخُبُُسبحانهُوتعاىلُ َُّ
والضَّللُُ،فقالُتعاىل﴿ُ:ﭹﭺﭻ
ُأنُغيُهمُهمُأهلُُالغضبُُ َّ ُ
وهذاُيُقتضُ َُّ
س (/78أ)

ﭼﭽ ﭾﭿ/ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

[النساء]14-65 :

أنُ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ُ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ ُفأُخُبُ ُ َُّ
ُوأن ُذلك ُهوُ
مُرافقةُ ُاملُنعُمُ ُعليهم ُال ُحتُصُلُ ُإال ُملن ُأطاعُهُ ُوأطاعُ ُرسولُهَُُّ ،
الفضلُُمُنُاهلُتعاىلُ،وهوُعليمُُأينُيعلُهُُوعندُُمنُيضعُهُُويصُهُُبهُ.

[األحزاب]17-14 :

 وقالُتعاىل ﴿ُ:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾.
اُهوىُللنفوسُ،الُيُرُجُُعنُ
 وكلُُماُالنَّاسُُفيهُفإ َُّماُطاعةُُللرسولُُ،وإ َُّم ًُ
فهوُهوىُلألنفسُُ،قالُتعاىل﴿ُ:ﯧ ﯨ
ًُ
المرُينُُ،وكلُُماُليسُبطاعةُُللرسولُُ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
[القصص]34 :
أهل اهلوى

ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ُ.
لن ُما ُهم ُفيهُ
أن ُهؤالء ُالقومُ ُمن ُأُتُبعُ ُالنَّاسُ ُلهوائُهُم؛ ُ َُّ
وّبذا ُيُعُلُمُ ُ َُّ
هوىُمُ َُّتبُعُُ،وقدُرُوُيُ ُعنه ُصلُاهلُتعاىلُعليهُ
فهوُجمردُ ُ ًُ
َُّ
ليسُطاعة ُللرسولُُ،
ًُ
وسلم ُأنهُقال«ُ:ثَّلث ِنجيات وثَّلث ِهلكات :فالنجيات :تقوى اهلل تعاىل

حسن

الرضا ،والقصد ف الفقر والغنى.
الِّ والعَّلنية ،وكلمة احل ِق ف الغضب و ِ
ف ِِ

والهلكات :شح ِطاع ،وه ًوى ِ اتبع ،وإعجاب ك ِل ذي َأي برأيه»(ُ.)101
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وقدُأغنىُاهل ُرسولُهُ ُوعبادُهُ ُاملؤمنيُباتُباعُ ُهُداهُالذيُهُداهمُبهُعنُ

أهل اهلدى

أهواءُ ُالذينُالُيُعلمُونُُ،وهنُى ُعنُاتُباعُأهوائُهُمُ،وأُخُبُ ُأهنمُ[لن ُيُغُنوا] ُ
ع َُّمنُا َُّتبُعُهُمُمُنُاهلُشي ًئاُ،وقُطُعُ ُاملواالةُ/بينهُوبينهمُ،وأُخبُ ُأنهُوَُلُ ُمنُا َُّتقاهُ

وا َُّتبعُُهُداهُ،فقالُتعاىل ﴿ُ:ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ/ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤُﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ُ.
وأُمُرُ ُسبحانه ُوتعاىل ُرسولُه ُوأتباعُه ُأن ُيُدُعُوا ُإليه ُعل ُبصيةُ ُفقالُ:
﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﴾ُ ،وهؤالء ُاملبتدُعُونُُ
ليسواُمُنُالدُعاةُ ُإىلُاهلُ،وليسواُعلُبصيةُُ ،بلُهمُمُنُالدُعاةُ ُإىلُالشيطانُُ،

س (/78ب)
ع (/05أ)
[اجلاثية]75-78 :

ُ داعة إىل اهلل
ىلع بصرية
[يوسف]748 :
داعة إىل الشيطان

وهمُمُنُجندُهُُوحزبُهُُ،يُدُعُونُُإىلُماُيُسُخُطُ ُاهلُورسولُهُ،ويُباعُدُُمنُرُضاهُُ
ويُقُرُبُُمُنُسخطُهُُ،فلهمُنصيبُُمُنُقولُهُُتعاىل ﴿ُ:ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ﴾ُ.

(أ)ُيفُ(س)«ُ:ورسوله».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:الُيغنون».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:يسخطه».

[انلجم]44 :

41
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وعقوبة خمالفته
يف القرآن
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وماُدعاُإليهُالرسولُ ُصلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلمُفهوُحياةُ ُالقلوبُُ،
َُّ

ونجاةُ ُالنفوسُُ،ونورُ ُالبصائرُُ ،وماُيُدعو ُإليهُخمالفوهُفهوُموتُ ُالقلوبُُ،
وهَّلكُ ُالنفوسُُ،وعُمُىُالبصائرُُ،قال ُتعاىل﴿ُ:ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

[األنفال]40 :

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ﴾ُ.
ُكيفُأُخُبُ ُعنُحيلولتُهُ ُبيُ ُاملرءُ ُوقلبُهُ ُبعدُ ُأمرُهُ ُباالستجابةُ ُلهُ
أن ُمن ُتركُ ُاالستجابةُ ُلهُ
ولرسولُهُُ ،كيف ُجتُدُ ُيف ُضمنُ ُهذا ُالمرُ ُواخلبُ ُ َُّ
[الصف]3 :

وبةُلهُعلُتُرُكُُاالستجابةُ؛ُفإ َُّنهُتعاىلُيُعاقُبُُ
ولرسولُهُُحالُُبينهُوبيُُقلبُهُ؛ُعق ًُ
ُأوالُ :قال ُتعاىل﴿ُ :ﯩ
القلوبُ ُبإزاغُتُهاُعن ُهُداها ُثان ًيا ُكام ُزاغُتُ ُهي ُعنه ً ُ

[األنعام]774 :

ﯪﯫﯬﯭﯮ﴾ُ،وقال﴿ُ:ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ﴾ُ،

[اتلوبة]741 :
س (/75أ)

وقال ﴿ُ :ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ُ ،فِصُفُ ُقلوّبُم/عن ُاهلُدىُثان ًياُ
همُأوالُ.
ًُ
لـ َُّمـاُانِصفواُعنهُبُعُدُُإذُجاء
ُحذر ُتعاىل ُمن ُخالُفُ ُأُمُرُ ُرسولُهُ ُبإصابةُ ُالفتنةُ ُيف ُقلبُهُ ُوعقلُهُُ
 وقد َُّ
ودينُهُُ،وإصابةُ ُالعذابُ ُالليمُ ُلهُ،إ َُّماُيفُاآلخرةُ ُأوُيفُالدنياُواآلخرةُُ ،فقال

[انلور]64 :

لم أقف عليه
عن سفيان

تعاىل﴿ُ:ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ُ،
قالُسفيانُُأو ُغيُهُمنُالسلفُ«ُ:وأيُُفتنة!ُ إنامُهي ُالكفرُ»(ُ.)102
توجيهاُللمعنىُ.
ًُ
ُُكذاُوضعتُعَّلمةُالرتقيم؛ُ
ُ(ب)ُيفُ(ع)«ُ:و»ُ.
ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:يدعوه»ُُ.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:من»ُ،واملثبتُمنُ(ع)ُكامُيفُجمموعُالفتاوىُ(.)397/30
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ُتوىل ُعن ُطاعةُ ُرسولُهُ ُفإنه ُالبُدَُّ ُأنُ ُيصيبُهُُ
 وأُخبُ ُسبحانه ُأُ َُّن ُمن َّ ُ
بمصيبةُ ُوقارعةُُبقُدُرُُتولُيهُُعنُطاعتُهُُ،فقالُتعاىل ﴿ُ:ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

[املائدة]05 :

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻﯼُ.﴾/

ع (/05ب)

اهل ُتعاىل ُباتباعُ ُصاطُهُ ُالذي ُنصبُهُ ُلوليائُهُ ُ ،وجعلُهُُ
 وقد ُأُمُرُ ُ ُ
وصَّلُإليهُوإىلُجنتُهُُ،وهنُىُعنُاتُباعُ ُماُسُواهُ ُمُنُالسُبلُُ،فقالُتعاىل ﴿ُ:ﭺ
مُ ً ُ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ

[األنعام]734 :

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ُ.
قالُعبدُ ُاهلُبنُ ُمسعودُ ُريضُاهل ُتعاىل ُعنهُ:خُ َّط ُلناُرسولُ ُاهل ُصلُاهلُ
طُخطو ًطاُعنُيمينُهُُوعنُ
تعاىلُعليهُوسلمُخُطاُوقال«ُ:هذا سبيل اهلل»ُ،ثمُخُ َُّ

حسن

يسارُهُُ ،ثم ُقال«ُ:هذه سبل ،عّل ك ِل سبيل ِنها شيطان يدعو إليه»ُ ،ثم ُقُرُأُُ
قولُه ُتعاىل ﴿ُ:ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇ ﴾ُاآلية(ُ.)103
كلُعملُ ُليسُعليهُأمرُهُُ
أن ُ َّ ُ
وأُخُبُ ُرسولُ ُاهل ُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم ُ َُّ
فهو/مردودُ ُعلُفاعلُهُُ،مضوبُ ُبه ُوجهُهُُ ،والُيُزُيدُهُ ُمُنُاهلُإال ُبُعُدً اُ،كامُ
ثُبُتُ ُيف ُصحيحُ ُمسلم ُعنه ُعليه ُالصَّلة ُوالسَّلم ُأ َُّنه ُقالِ«ُ :ن عمل عم ًَّل
ليس عليه أِرنا فهو َد»(قُ.)104
ويفُلفظُُآخرُ«ُ:كل عمل ليس عليه أِرنا فهو َد»(قُ.)105
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:مصيبة»ُ،ووجههاُعلُالفاعلية.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س).

متابعة الرسول
وعقوبة خمالفته
يف السنة

س (/75ب)
متفق عليه،
واللفظ ملسلم
لم أقف عليه
بهذا اللفظ
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والصغارُُ
وقدُأُخُبُ ُصلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلم ُأُ َُّن ُاهلُتعاىل ُجُعُلُ ُالذُ َُّلةُ ُ َّ ُ
علُمنُخالُفُ ُأمرُهُُ،ففيُمسندُ ُاإلمامُ ُأمحدُ ُوصحيحُيُاحلاكمُ ُوابنُ ُحبانُُ،
مُنُحديثُ ُعبدُ ُاهلُبنُ ُعمرُ ُريضُاهلُتعاىلُعنهامُقالُ:قالُرسولُ ُاهلُصلُ
ضعيف ومعناه
صحيح ثابت

الساعة؛ حتاى يعبد اهلل تعاىل
السيف بني يدي ا
اهلُتعاىلُعليهُوسلم«ُ:بعثت ب ا
وحده َ شيك له ،وجعل َزقي تت ظ ِل َحمي ،وجعل ِ
الذ الة وال اصغاَ عّل
ِن خالف أِري ،وِن تش ابه بقوم فهو ِنهم»(ُ.)106

صحيح

ويف ُجامعُ ُالرتمذيُ ُومُسندُ ُاإلمامُ ُأمحدُ ُوغيهُاُ ،عن ُالعُرُباضُ ُبنُُ
بليغةُ،ذُرُفُتُُ
موعظةُ ًُ
ًُ
سارُيُةُُقالُ:وُعُظُناُرسولُُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ
منهاُالعيونُُ،وُوُجُلُتُ ُمنهاُالقلوبُ؛ ُفقالُقائلُُ:ياُرسولُ ُاهلُ ،كأهناُموعظةُُ
السمع وال اطاعة؛ فإ انه ِن
مُودُعُ؛ ُفامذاُتُعُهُدُ ُإلينا؟ ُقال«ُ:أوصيكم بتقوى اهلل و ا

يعش ِنكم بعدي فسّيى اختَّل ًفا كث ًّيا ،فعليكم بسناتي ،وسناة اللفاء
الراشدين الهد ِيني ِن بعدي ،ت اسكوا هبا ،وعضوا عليها بالناواجذ ،وإ اياكم
ا
إن ك ال حمدثة بدعة ،وك ال بدعة ضَّللة»(ق.)107
وحمدثات اَلِوَ! ف ا

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

الرد اجململ
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إذاُعُرُفُُهذاُفالكَّلمُُيفُهذهُاملسألةُُاملسؤولُُعنهاُمُنُوجهُيُُ:
فصلُُ./
 مُ َّ ُ

ع (/34أ)

ُ وجمُمُلُُ.
َّ
فهوُأن ُهذا ُالسامعُ/علُهذاُالوجهُ ُقبيحُ ُحرامُُ،الُيبيحُهُُ
اأِا الجمل ُ
أحدُ ُمُن ُاملسلمُيُُ ،وال ُيُستُحسُنهُ ُإال ُمُن ُخُلُعُ ُجُلُبابُ ُاحلياءُ ُوالدينُ ُعنُ
وجهُهُُ،وجاهُرُُاهلُورسولُهُودينهُوعبادُهُبالقبيحُ ُ.
وسامعُُمشتملُُعلُمثلُُهذهُالمورُُقبحُهُُمُستقُ ٌُّرُيفُفُطُرُُالنَّاسُُ،حتَّىُ َّ
إنُ

الوجه املجمل
س (/44أ)
قبح هذا السماع
وحرمته

الك َُّفارُُليُعُيُونُ ُبهُاملسلمُيُُودينهمُ.

نعم! ُخواصُ ُاملسلمُيُ ُودينُ ُاإلسَّلمُ ُبُرآءُ ُمُن ُهذا ُالسامعُ ُالذي ُكمُ
حُصُلُُبُهُُمُنُمفسدةُُيفُالعقلُُوالدينُُواحلريمُُوالصبيانُُ:


فكمُأُفُسُدُُمُنُدينُُ،وأُماتُُمُنُسُنَّةُُ،وأُحُياُمُنُفجورُُوبدعةُ!

ُ قالُاملصنفُمنُقبلُ(صُ«ُ:)17الكَّلم ُيفُهذهُاملسائل ُاملسؤول ُعنهاُيفُفصليُُ.»...فهلُأضبُ
عن ُهذا ُالتقسيم ُالول ُالسيام ُأنه ُمل ُيذكر ُالفصل ُالثاين ُصاحةُُ ،واعتمد ُهذا ُالتقسيم ُالثاينُ
(الوجهي)ُالسيامُأنهُقدُأتىُبهُعلُوجههُ،أمُأنُاجلهةُمنفكة؟ُاحتامالنُُ.
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:يعيون».

مفاسد
هذا السماع
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مفاسد
هذا السماع



وكم ُهُدُمُ ُبه ُمُن ُمُرضاةُ ُاهل ُتعاىل ُورسولُهُُ ،وبُنُيُ ُبه ُمُن ُمساخطُهُُ
ومساخُطُُرسولُهُُ.



والُإلهُُإالُاهل! وكمُجُلُبُُمُنُرشكُُ،وأُخُفُىُمُنُتوحيدُُ.



وكمُفيهُمُنُفُتُحُُلطُرُقُُالشيطانُُ،وصُدُُعنُسبيلُُاهلُتعاىلُوعنُاإليامنُ!ُ



وكم ُأُنُبُتُ ُبه ُيف ُالقلبُ ُمن ُنفاقُُ ،وغُرُسُ ُفيه ُمُن ُعداوةُ ُلدينُ ُاهلُ
وشُقاقُ!ُ



وكم ُ[رفعُ ُبه] ُمُنُرقيةُ ُللزُنى ُواحلُرامُُ،وتُسهُلُ ُبهُمُنُطريقُ ُإىلُماُ
كُرُهُهُُاهلُمُنُاملعاصُواآلثامُ!ُ



وكمُقُ َُّرتُُبهُللشيطانُُوحزبُهُُمُنُعيونُُ،وتق َُّرحُتُُبهُلولياءُُاهلُوحزبُهُُ
مُنُجُفُونُ!ُ

سكر السماع

وسكر الرشاب



إىلُماُحرمُهُُاهلُتعاىلُورسولُهُُعليهاُ.
َُّ
وكمُمالُتُُبهُالطُباعُُ



ّسا إليها!ُ
وكمُسُكُرُتُُبهُالنفوسُُفعُرُبُدتُُباملحارُمُُ،وانقادتُُقُ ً ُ
وأربابُ ُاخلبةُُمُنُأهلُهُُيُعلمُونُُأُ َُّنُسُكُرُ ُالسامعُُلألرواحُُأعظمُُمُنُسُكُرُُ

الراحُُ،وأُ َُّن ُسُكُرُ ُالرشابُ ُيُفُيقُ ُصاحبُهُ ُعنُقريبُُ،
البدانُ ُوالنفوسُ ُبرشبُ ُ َّ
وسُكُرُُالسامعُُإذاُت َُّكنُُمُنُالروحُُملُيبقُهلاُيفُاإلفاقةُُمُن ه ُنصيبُُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:وقعُفيه»ُ.

ُ

ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:يستفيق».

(ب)ُيفُ(ع)«ُ:ويتسهل».
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ُ

ُ(ه)ُخلتُمنها(ُ:س).
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فلو ُسألُتُ/الطُباعُ ُما ُالذي ُخُ ُنَّثُهاُ ،وذُكُورُةُ ُالرُجالُ ُما ُالذي ُأُ َُّنثُهاُ،

س (/44ب)

لقالُتُُ:سُلُُالسامعُ؛ُفإنهُرقيةُُالزنىُوحادُيهُُ،والدَُّاعيُإىلُذلكُومنادُيهُُ.


هذاُولوُ ملُيكنُفيهُمُنُاملفاسدُ ُإالُثقل ُاستامعُ ُالقرآنُ ُعلُقلوبُ ُأهلُهُُ،
واستطالته ُإذاُقُرُئُ ُبيُ ُيُدُيُ ُسامعُهُمُ ،وِروَهم ُعلُآياتُهُ ُصُام ُوعُميانًاُ،

من أعظم مفاسده

ثقل القرآن ىلع قلوبهم

مل ُيصُلُ ُهلم ُمنه ُذوقُ ُوال ُوُجُدُ ُوال ُحَّلوةُُ ،بل وَ يصغي ُأكثرُُ
احلاضُينُ ُأو ُكثيُ ُمنهم ُإليهُ ،وَ يفهمون ُمعانيُهُُ ،وَ يغضونُ
أصواتُمُعندُُتَّلوتُهُ!ُ
فإذاُجاءُالسامعُ ُالشيطاينُ ُخُشُعُتُ ُمنهمُالصواتُُ،وهُدُأُتُ ُاحلركاتُُ،
ودارُتُ/عليهمُكؤوسُُال َُّطرُبُُوالوُجُدُُ،وحُداُحينئذُُحاديُالرواحُُإىلُحملُُ
الّسورُُوالفراحُُ.
فلغيُاهلُ،الُهلُ:
 كم ُمُن ُعيونُ ُتُسُكُبُ ُغُرُبُ ُمدامعُ ُمل ُتُفُضُ ُبقطرةُ ُمنها ُ[عل ُسامعُُالقرآنُ!ُ
 وكم ُمُنُزفراتُ ُمرتددةُ ُوأنفاسُ ُمتصاعدةُ ُملُيتصاعُدُ ُمنها] ُنُفُسُُالرمحنُ!ُ
عندُُتَّلوةُُكَّلمُُ َُّ
 وكم ُمُنُشوقُ ُووُجُدُ ُوهليبُ ُأحشاءُ ُالُيُوجُدُ ُمنهُيشءُ ُعندُ ُذكرُُربُُويتحركُُإالُعندُُسامعُُاملُبطلُيُ!
َُّ
العاملُيُُ،والُيُثُورُُ
ُُجوابُ«لو»ُحمذوفُ،والتقديرُ:لوُملُيكنُفيهُمنُاملفاسدُإالُكذاُوكذاُلكفىُُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:وذكور».
(ب)ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:بل».

ُ
ُ

يقومون».
ُ
ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:
ُ(د)ُسقطُمن(ُ:س)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ.

حاهلم عند
السماع الشيطاين
ع (/34ب)
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للمصنف (عُ:)108
ابن القيم /اكمل

س (/47أ)
وباجلملة
زعمهم أن

الرسول أباحه

تل الكتـاب فـأطرقوا َ خيفـ ًة ُ **ُ
ُوأتى الغناء فكالذباب تراقصوا

**ُ

لكناـــه إطـــراق ســـاه َهـــي
الل ه
َ
الل ه ِــا َقصــوا َلجــل
ُوَ َ

دف وِزِـــاَ ونغمـــة شـــاهد

**ُ

فمتــى َأيــت عبــاد ًة بمَّلهــي

ثقـل الكتـاب علـيهم لــ ام َأوا

**ُ

تقييــــده بــــأواِر ونــــواهي

الرقص خ ا
ف عليهم بعد الغنا
و ا

**ُ

يــا بــاط ًَّل قــد َق باَلشــباه

يــا أ اِــ ًة ِــا خــان ديــن حم امــد

**ُ

وجن ـى علي ـه وِ ال ـه اإَ ه ـي

()109

ُفمفاسدُُهذاُالسامعُُيفُالقلوبُُوالنفوسُ/والديانُُأكثرُُمُنُ
أنُُيُيطُُّباُالعُدُ!ُ
الرسولُ ُ
والصيبة العظمى والدا اهية الكبىُ :نسبةُ ُذلك ُإىل ُدينُ ُ َُّ

ُ

ورشُعُهُُ،وأنَّهُأُذُنُ ُيفُذلكُل َُّمتُهُُ،وأباحُهُ ُهلمُوأُطُلُقُهُُ،ورُفُعُ ُاحلرجُ ُعنُفاعلُهُُ
معُاشتاملُهُُعلُهذهُاملفاسدُُاملُضا َُّدةُُلرشعُهُُودينُهُ!ُ

اعتقادهم أنه
قربة وطاعة

تقربُ ُبهُإىلُاهلُ ،ودينُُ
وأعظم ِن هذه البل اية ُوأشدُ :اعتقادُ ُأنَّهُ ُقُرُبُةُ ُيُ َُّ
يُدانُ ُاهل ُبهَّ ،
ُوأن ُفيه ُمُن د ُصَّلحُ ُالقلوبُ ُوعامرتُا ُبالحوالُ ُالعل َُّيةُُ
والصفاتُ ُالزك َُّيةُ ُماُيُعلُهُ ُأفضلُ ُمُنُكثيُ ُمُنُالنوافلُُ :كقيامُ ُالليلُُ ،وقراءةُُ
القرآنُُ،وطلبُُماُيُقرُبُُإىلُاهلُتعاىلُمُنُالعلمُُالنافعُُ،والعملُُالصالحُ!ُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:منُأجل»ُ،والوزنُالُيتمله ،إالُأنُتقرأُبوصلُاهلمزة«ُ:منُاجل»ُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:اعتقا ًدا»ُ،علُأنهُتييزُلفعلُالتفضيلُ.
(د)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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ً
أنُتأثُرُُالقلوبُُبهُأسعُُوأقوىُ
وِصيبةُ:اعتقادُُ َُّ
وأعظم ِن هذا ك ِله بل اي ًة
ُوأن ُفتحُهُُ
مُن ُتأثُرُها ُبالقرآنُُ ،وأ َُّنه ُقد ُيكونُ ُللعبدُ ُأنفعُ ُمُن ُسامعُ ُالقرآنَُُّ ،

اعتقادهم تأثر

القلوب به أكرث
من القرآن

أعجلُُوأقوى ُمُنُفتحُُالقرآنُُمُنُوجوهُُمتعددةُ(ُ.)110

قول الغزايل

أن ُهذا ُمُن ُالنفاقُ ُالذي ُأنُبُتُهُ ُالغُناءُ ُيف ُالقلبُ؛ ُفإنه ُكام ُقالُ ُ
وَ َيب ُ َُّ
عبدُُاهلُبنُُمسعودُ«ُ:الغُناءُُيُنبُتُُالنفاقُُيفُالقلبُُكامُيُنبُتُُاملاءُ ُالبُقُلُ»(قُ،)111
وأيُ ُنفاقُُفوقُُهذاُالنفاقُ!ُ
حرماتُ ُمع ُالعُلُمُ ُبتحريمُها ُأسهلُ ُوأسلمُُ
أن ُارتكابُ ُاملُ َُّ
وَ َيب ُ َُّ
عاقبة/مُنُارتكاّبُاُعلُهذاُالوجهُ؛ ُ َّ
فإن ُهذاُقلب ُللدينُُ ،وِشا اقة ُلرسولُُ
ًُ
ربُ ُالعاملُيُُ ،و ه ا ِتباع ُلغيُ ُسبيلُ ُاملؤمنُيُُ ،وقد ُقال ُتعاىل﴿ُ :ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿﮀ ﮁ ﮂ﴾ُ.

(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:يفُاملاء»ُ.واملثبتُمنُ(ع)ُ
(ج)ُيفُ(س)«ُ:وأين»ُ.
(د)ُيفُ(س)«ُ:ومشاققة»ُ،علُفكُالدغامُ.
(ه)ُيفُ(س)«ُ:أو»ُ.

ارتكاب املحرمات
مع العلم بتحريمها
أسهل من فعلهم

ع (/37أ)

[النساء]773 :
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الوجه املفصل:
الرد ىلع شبههم

قالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

[املائدة]4 :
كمال ادلين فيما

أمرنا به ونهانا عنه

ﮄ ﮅﮆ ﴾ُ،فقدُأُكمُلُُاهلُتعاىلُلناُالدينُُ:


فيم أِرنا بهُ :مُن ُفريضةُ ُوفضيلةُ ُوندبُُ ،وكلُ ُسببُ ُيُنالُ ُبه ُصَّلحُُ
القلبُُوالدينُُ.

س (/47ب)



وفيم نانا عنهُ :مُنُكُلُ ُمكروهُ/وحمُ َُّرمُُ،وكلُ ُسببُ ُيُؤثُرُ ُفسا ًداُيف القلبُُ
والدينُُ.
 فإذا قال القائل(مُ :)112هذا ُالسامعُ ُاملصطلحُ ُعليه ُاملُحُدُثُ ُهو ُمُنُ


قول القائل:
السماع من ادلين

الدينُُالذيُتُصُلُحُُعليهُالقلوبُُوتُلُطُفُُوتُرُقُُ،ويُثُورُُمنهاُوُجُدُهاُوحبُهاُ.
 لزِهُأحدُُأمرُينُُ،البُدَُُّلهُمُنُأحدُهاُ:

(أ)

الزم قوهل :أن اهلل

رشعه ،والرسول فعله



الرسولُُ،
إ َُّماُأُنُُيكونُُاهلُتعاىلُرشُعُهُُلرسولُهُُحيثُُأُكُمُلُُلهُدينهُ؛ُففُعُلُهُُ َُّ
وحض ُعليهُ،ونُدُبُ ُأ َُّمتُهُودعاهمُإليه؛ ُفإنَّهُملُيُرتُكُُسب ًباُيُقرُّبُمُإىلُاهلُ
َّ ُ
تعاىلُويُنالُُبهُصَّلحُُقلوّبُمُوأُدُياهنُمُإالُرشُعُهُُوأُمُرُُبهُودُعاُإليهُ.
وقائل هذا وِعتقده جماهر بالكذب عّل اهلل وَسولهُ،مُنادُُُ-علُوقاحتهُ

وجراءتهُُ-علُاهلُوعلُرسولُهُُوعلُدينُهُ؛ُ َّ
فإنُرسولُُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُ
وسلمُودينهُُبريءُُمُنُهذاُالسامعُُالذيُفيهُمُنُاملفاسدُُماُالُيعلمُهُُإالُاهلُتعاىلُ،
(أ)ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:إليه».
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وكذلك ُأصحابُهُ ُوالتابُعُونُ ُهلم ُبإحسانُُ ،فنسبتُهُ ُإليهم ُّبُتُ ُوكُذُبُ ُوافرتاءُُ
الرسولُُ
رتسُونُ ُبه ُمُن ُسُهامُ ُحزبُ ُ َُّ
عليهم ُيُنفُقُ ُبه ُاملُبطُلونُ ُباطلُهُمُ ،ويُتُ َُّ
وأنصارُُدينُهُُ.


وإ َُّما ُأنُ ُيقولُُ :إن ُاهل ُمل ُيُرشُعُهُ ُوال ُرسولُهُُ ،ومع ُهذا ُفهو ُمُن ُالدينُُ
وحقائقُهُُالذيُيُنالُُبهُصَّلحُُالقلوبُُويُمُعُهاُعلُاهلُتعاىل.

(ب)
أو أنه لم يرشعه
ولكنه من ادلين

ناقصاُملُيُكمُلُهُُاهلُتعاىلُحتَّىُكُ َُّملُ ُه ُهؤالءُ
فيلزِه حينئذ أن يكون الدين ً
الولُونُ ُمُنُ
ُالسابُقُونُ ُ َُّ
السامعات َُّيةُُ ،وأهنم ُخُصُوا ُبخيُ ُمل ُيُسُبُقُهُم ُإليه َّ ُ
املهاجرُينُُوالنصارُ!ُ
والبُدَُُّهلؤالءُمُنُأحدُُهذُينُُالمرُينُُاملنافيُيُُلدُينُُاإلسَّلمُُ،أوُاالعرتافُ ُ

(ج)
أو أنه ابلاطل

واللعب واللهو

ُأن ُهذا ُأحسنُ ُأحوالُهُ ُوما ُيُقال ُفيهُ :أ َُّنهُ ُمُن ُالباطلُ/واللعبُُ
باحلقُُ ،وهو َُّ

س (/44أ)

واللهوُ ُالذي ُمُن ُاتذُهُ ُدينًا ُفله ُنصيبُ ُوافرُ ُمُن ُقولُهُ ُتعاىل﴿ُ :ﭞ ﭟ

[األنعام]14 :

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ﴾ُ ،ونصيبُ ُمُن ُقولُهُ/تعاىلُ:

ع (/37ب)

﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ﴾ُ ،فاملكاءُُ :الصفيُُ،

[األنفال]43 :

والتصديةُُ :التصفيقُ(قُ،)113فم َّ
نُاتذ ُالصفي ُبالش َّبابة ُوالتصفيق ُبالكف ُدينًاُ
فقدُزاحمُهؤالء!
ُُأيُ:وكذلكُأصحابهُوالتابعونُهلمُبرآءُمنُهذاُالسامعُُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:يكمله»ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:اعرتاف»ُ.
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 وقدُقالُتعاىل(م ﴿ُ:)114ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒﮓﮔ ﴾ُ.
ّس ُغيُ ُواحدُ ُمُنُالسلفُ ُلُـهُوُ ُاحلديثُ ُبأ َُّنهُالغُناءُ(ُ،)115ورُوُيُ ُيفُ
وقدُفُ َّ ُ
إن ُاهل ُتعاىل ُحُ َُّرمُ ُالقُيُنةُ ُ
ذلكُحديثُ ُمرفوعُ ُمُنُحديثُ ُعائشةُ ُأمُ ُاملؤمنُيَُُّ «ُ:
وبيعُهاُوثمنهاُوتعليمُهاُواالستامعُ ُإليهاُ.ثمُقرأ ﴿ُ:ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

النبيُ
أن ُ َُّ
ﭵ﴾ ُاآلية »ُ .ورواهُالرتمذيُ ُمُنُحديثُ ُأيبُأُمامُةُُ،ولفظُهُ ُ َُّ
ضعيف

صل ُاهل ُتعاىل ُعليه ُوسلم ُقال َ«ُ :تبيعوا القينات ،وَ تشتوه ان ،وَ
تع ِلموه ان ،وَ خّي ف ِاَة فيه ان ،وثمنه ان حرام ،وف هذا أنزلت هذه
اآلية﴿ُ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ ُاآلية»ُ .ورواهُ
اإلمامُُأمحدُُوعبدُُاهلُبنُُالزبيُُاحلميديُُيفُمُسندُيُام(قُ.)116

تفسري السلف ﴿هلو
احلديث﴾ بالغناء

ُالصحابةُ د ُوال َُّتابعُيُُ ،وهم ُأعلمُ ُالنَّاسُُ
وثُبُتُ ُتفسيُ ُذلك ُبالغناءُ ُعن َّ ُ
بالقرآنُُوتفسيُهُُ:
فقالُأبوُالصهُباءُ«ُ:سألتُُعبدُُاهلُبنُُمسعودُُعنُهذهُاآليةُُ،فقالُ:هوُ
َّ ُ
الغناءُ ُواالستامعُ ُإليه»(قُ .)117وهوُالقائلُ«ُ:الغناءُ ُيُنبُتُ ُالنفاقُ ُيفُالقلبُُ

س (/44ب)

كامُيُنبُتُُاملاءُُالبقُلُ(»/قُ.)118
 وقالُإبراهيمُُال َُّنخُعُيُ(ُ)119واحلسنُُالبِصيُ(قُ)120يفُهذهُاآليةُ«ُ:إَُّنهُُالغُناءُ»ُ.(أ)ُيفُ(ع)«ُ:رشيُاملغنية»ُ،وهوُقريبُمنُروايةُالطباينُيفُالكبي«ُ:رشيُاملغنيات».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ج)ُيفُ(س)«ُ:نزلت»ُ،واملثبتُمنُ(ع)ُكامُعندُالرتمذيُبطبعاتهُ.
(د)ُيفُ(س)«ُ:أصحابه».
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 وقالُعُكُرُمُةُُ:عنُابنُ ُعباسُ ُيفُقوله ُتعاىل ﴿ُ:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ُ:إ َُّنُالسُمُودُُهوُالغُناءُ(قُ.)121يُقالُ:سُمُدُُ

[انلجم]67-35 :

فَّلنُُإذاُغُنَّىُ.
وقد ُفُّسُ ُالسُمُودُ ُباللهوُُ ،وفُّسُ ُباإلعراضُُ ،وفُّسُ ُبالغفلةُُ ،وفُّسُُ
بالُرشُُوالبُطُرُ(ُ،)122والُينايفُتفسيُهُبالغناءُ؛ُفإنُالغناءُُثمرةُُذلكُكلُهُ؛ُ َّ
فإنُُ

تفسري السمود
وتعدده

احلاملُ ُعليهُاللهوُ ُوالغفلةُ ُواإلعراضُ ُوالُرشُ ُوالبُطُرُُ،وذلكُكلُهُمُنافُُ
للعبوديةُُ.
 وقال ُتعاىل﴿ُ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾ ُقال ُجمُاهُدُ«ُ :هوُ

[اإلرساء]60 :

الغُناءُُواملزاميُ»(ُ.)123
وقدُسامهُالنبيُُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم«ُ:صوتًا أحق فاج ًرا»ُ،ولوُكانُ
َّ ُ

(ب)

األحاديث ادلالة

ملاُكانُفاجراُ،فروىُالبخاريُُ[يفُصحيحُهُ] ُمُنُحديثُُعبدُُالرمحنُُبنُُ
مباحاُ
ً
ً

ىلع أنه من ابلاطل

عوفُ ُقالُ:دخلتُ ُعلُالنبيُ/صلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلمُويفُحُجُرُهُ ُإبراهيمُُ

ع (/34أ)

– ُيعنيُ :ابنُ ُرسولُ ُاهل ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم ُُ -وهو ُيودُ ُبنفسُهُُ ،وعيناهُ

لم أقف عليه عند

تُذُرُفُانُُ ،فقلتُُ :يا ُرسولُ ُاهلُ ،أوتُبُكُي! ُأُوُلـمُ ُتُنهُ ُعن ُالبكاءُ؟! ُفقال«ُ :إ انم
نيت عن صوتني أحقني فاجرين َ :انة عند ِصيبة ،أو ش ِق جيوب وخش
وجوه .وَ انة شيطان وصوت عند نعمة ولـهو ولعب»(ُ.)124
اَلولُ :ما ُيُدُثُهُ ُاحلزنُ ُواملصيبةُ ُمُن ُالنياحةُ ُوالدعاءُُ
أَاد بالصوت ا
بالوُيُلُُ،وتوابُعُُذلكُ.
وبالصوت ال اثاينُ:ماُيُدُثُهُُال َُّطربُُوال َُّلذةُُمُنُالغُناءُُوتوابعُهُُ.
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).

ابلخاري وهو ضعيف
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فإن ُيف ُالنفسُ ُقوةُ ُال َُّطربُ ُوقوةُ ُاحلزنُ ُوالسفُُ ،فإذا ُأُورُدُ ُعليهاُ
َُّ
واردُ ُأُثارُ ُمنها ُذلك ُأُ َُّثرُ ُفيها ُهذا ُالصوتُ ُوتوابعُهُُ ،وهذا ُالصوتُ ُوتوابعُهُُ
ُفاستفزها ُالشيطانُ ُحينئذُُ ،ونال ُمنهاُ
َُّ
قوةُ ُالواردُ ُوضعفُ ُالنَّفُسُ،
بحسبُ ُ َُّ
مُرادُهُُبمعصيتهُُاهلُتعاىلُ،واخلروجُُعنُأمرُهُُيفُهذهُاحلالُُ[وهذهُاحلال] ُ.
وهلذا ُرشُعُ ُاهلُتعاىل ُلعبادُهُ ُعندُ ُهذُينُ ُالواردُينُ/ما ُيفُظُ ُبهُالعبدُ ُقلبُهُُ

س (/44أ)

ما حيفظ القلب
عند هذين الواردين

كما يف حديث
صهيب

ويستفزهُُ:
َُّ
وإيامنُهُُودينهُُأنُُيستلُبُهُ ه ُالشيطانُُ


فرشُعُُهلمُعندُُاملصيبةُُ:الصبُُواالسرتجاعُُ.



وعندُ ُالنعمةُُ :سجودُ ُالشكرُُ ،والتواضعُ ُهلُ ،ومحدُهُ ُوشكرُهُ( ،)125فبذلكُ
ُأن ُبالصبُ ُواالسرتجاعُ ُتُندفُعُ ُاملصيبةُ ُعن ُالقلبُ ُأوُ
تُدُومُ ُالنعمةُُ ،كام َُّ
تُفُُ.
فعارُضُُالشيطانُُوحزبُهُُأمرُُاهلُ،ورشُعُواُعندُُاملصيبةُُوالنعمةُُالصوتُيُُ

المحقُيُُالفاجرُينُُُ:
 صوتُُالندبُُوالنياحةُُوالدُعاءُُبالوُيُلُُوالعُوُيلُُ،وتوابعُُذلكُ. وصوتُُالغُناءُُواملزاميُُوآالتُُاللهوُُ،وتوابعُُذلكُ.(أ)ُيفُ(س)«ُ:نفس»ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:ورد»ُ.
(ج) ُ خلت ُمنها(ُ :ع)ُ ،وكأن ُناسخها ُظنها ُتكرارا ُفلم ُيكتبهاُ ،واملثبت ُمن ُ(س)ُ ،أيُ :يف ُحالُ
الطربُويفُحالُاحلزنُوالسفُ.
(د)ُيفُ(س)«ُ:بام»ُ.
(ه)ُيفُ(ع)«ُ:يسلبه»ُ.
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أن ُالغُناءُُ
حي ُوبصيةُ ُمُ ُن َُّورُةُ ُبنورُ ُاإليامنُ ُ َُّ
يتبي ُملن ُله ُقلبُ ُ ٌّ ُ
وبذلك ُ َّ ُ
الشيطاين ُوآالتُ ُاللهوُ ُإنام ُنُصُبُها ُالشيطانُ ُمُضا َُّد ًُة ُلمرُ ُاهل ُتعاىلُ،
َُّ
والسامعُ ُ
ضة ُلُـمُـا ُرشُعُه ُلعبادُهُ ُوجعُلُه ُسببُ ُصَّلحُ ُقلوّبُم ُوأدياهنُمُ،
ومُعارُ ًُ
سنُُهلمُذلكُفأطاعوهُ،وز َُّينهُُهلمُفا َُّتبعوه!ُ
واستخفَُُّالشيطانُُحزبُهُُوحُ َّ ُ
نُقلُنصيبُهُُمُنُالعلمُُواإليامنُُصاحُُ
ولُـ َُّمـاُفُعُلُواُذلكُواستُجابُُهلمُمُ َّ ُ
ُوحذرُوا ُمنهمُ ،وهنُوا ُعنُ
َُّ
ّبم ُجندُ ُاهل ُوحزبُهُ ُمُن ُكلُ ُقطرُ ُوناحيةُ،

ع (/34ب)

مشاّبتُهُمُ /واالقتداءُ ُّبمُ ،مُن ُسائرُ ُطوائفُ ُأهلُ ُالعلمُُ :فصاحُ ُّبم ُأئمةُُ
احلديثُُ ،وأئمةُ ُالفقهُُ ،وأئمةُ ُالتفسيُُ ،وأئمةُ ُالزهدُ ُوالسلوكُ ُإىل ُاهل ُتعاىلُ،
واُمنهمُكلُاحلذُرُُ:
َّ ُ
وحُ َُّذرُ


فقدُذُكُرُناُكَّلمُُابنُُمسعودُُ،واحلسنُُالبِصيُُ،وإبراهيمُُالنَّخُعُيُ(قُ.)126



وأ َُّماُأبوُحنيفةُ ُوأصحابُهُ ُفمُنُأُشُدُ ُالنَّاسُ ُفيه ُ ،وأسهلُ ُماُعندهمُفيهُ:
أ َُّنهُمُنُالذنوبُُواملعاص.)127(/



محادُُ
((وهذاُمذهبُ ُسائُرُ ُأهلُ ُبلدُهُ ُقدَُّسُ ُاهلُروحُهُُ ،مثلُُ :سُفيانُ ُالثوريُُ ،و َُّ
ابنُُأيبُسُليامنُُ،وقبلُهُالشَُّعُبُيُُوإبراهيمُ(قُ،)128الُخَّلفُُبينهمُيفُذلك.



«وكذلكُعلامءُ ُالبِصةُُ ،الُخَّلفُ ُبينهمُيفُاملنعُ ُمنه ُ،إال ُماُيُروُىُعنُ
هُكانُالُيرىُبهُبأسا))(مُ .)130لكنُليسُ
عُبيدُ ُاهلُبنُ ُاحلسنُ ُالعنبيُ(قُ :)129أَُّن
ً
ساقُ؛ُفإنُهذاُالُيُيزُهُُأحدُُمُنُأهلُُالعلمُ.
علُهذهُالصفةُُالتيُيفعُلُهاُالفُ َّ ُ

(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُُبعدهاُيفُ(س)«ُ:وأهل».
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).

(ج)

آثار السلف ادلالة
ىلع أنه من ابلاطل

س (/44ب)
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ُالساجُيُ«ُ :وكذلك ُمذهبُ ُمجيعُ ُأهلُ ُاملدينةُُ ،إالُ
قال ُزكريا ُبنُ ُيُيُى َّ ُ
هُكانُالُيرىُبهُبأسا» ُ.
إبراهيمُُبنُُسعدُُوحدُهُُ،فإ َُّن
ً
()131



قال ُالقايض ُأبو ُالطيبُ ُطاهرُ ُبنُ ُعبدُ ُاهل ُالطبيُ«ُ :فقد ُأُمجعُ ُعلامءُُ
المصارُ ُعلُكراهتُهُ ُواملنعُ ُمنهُ ،والوصفُ ُلعوارُهُ ُوتأثيُهُ ُيفُالقلوبُ»ُ.

متفق عليه
بنحوه

ُالرجَّلنُُ :إبراهيمُُ ،وعبيدُ ُاهلُ ،وقدُ ُ
قال«ُ :وإنام ُفارقُ ُاجلامعةُ ُهذان َُّ
قال ُرسوُل ُاهل ُصل ُاهل ُعليه ُوسلمِ«ُ :ن فاَق المعة ِات ِيت ًة
أحب أن يستبئ
جاهل اي ًة»(ُ ،)132فالصّي إىل قول المعة أوىلَ ،س ايم ِن
ا
لدينه وحيتاط لنفسه »(ُ.)133

(أ)ُيفُ(س)«ُ:لدينه»ُ.
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(( فإن قال قائل ُمُنُهذهُالطائفةُ ُاملفتونةُ ُبسامعُ ُالغُناءُُ :نحنُالُنُدُعُُ
سامعُ ُالغُناءُ ُإذاُكانُقولُ ُبعضُ ُ[أهل ُالعلم] ُ ً
موافقاُملاُنقولُهُ ُونعتقدُهُُ ،إالُ
بدليلُُمُنُكتابُُاهلُتعاىلُ.
أن ُاعتقادُ ُهذهُالطائفةُ ُخمالفُ ُإلمجاعُ ُاملسلمُيُ؛ ُفإ َُّنهُليسُ
 فاجلوابَُّ ُ :
يفُاملسلمُيُُمُنُجُعلُهُطاع ًُةُودينًاُ،والُرُأُىُإعَّلنُهُيفُاملساجدُُ،والُحيثُُكانُ
مُن ُالبُقاعُ ُالكريمةُ ُواجلوامعُ ُالرشيفةُ؛ ُفكان ُمذهبُ ُهذه ُالطائفةُ ُخمال ًفا ُملاُ


قول القائل :ال ندعه
مادام موافقا لقول
بعض العلماء

(أ)
قوهلم خمالف
إلمجاع املسلمني
وعلمائهم

اجتمعتُ ُعليهُالعلامءُُ،ونعوذُُباهلُمُنُاخلُذالنُ))(مُ!)134
((وقد ُقال ُالشافعيُ/يف ُكتابُ ُ«أدب ُالقايض »«ُ :إُ َُّن ُالغُناءُ ُلُـهُوُ ُ
مكروهُُيُشبُهُُالباطلُُ،ومنُاستكُثُرُُمنهُفهوُسفيهُُتُرُدُُشهادتُهُ»(ُ.)135
قالُالشافعيُ«ُ:وصاحبُ ُاجلاريةُ ُإذاُمجُعُ ُالنَّاسُ ُلسامعُهاُفهوُسفيهُ ُتُرُدُُ
شهادتُهُ»(ُ،)136وقال«ُ:/هوُدُياثُةُُ،وأخافُ ُأُنُ ُيكونُ ُدُيُو ًثا»(ُ.)137قالُأبوُالطيبُُ:
سفيهاُل َُّنهُدعاُالنَّاسُ ُإىلُالباطلُُ ،ومنُدعاُالنَّاسُ ُإىلُ
«وإنامُجُعُلُ ُصاحبُها ُ ً
ً
اُفاسقا»))(مُ.)138
كانُسفيه
الباطلُُ
ً

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:العلامء»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُكامُيفُ«الردُعلُمنُيبُالسامع»ُ،ومنهُينقلُاملصنف.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:أمجعتُ»ُ،واملثبتُمنُ(ع)ُكامُيفُ«الردُعلُمنُيبُالسامع»ُ.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:القضا»ُ،وستأيتُيفُ(س)ُبلفظ«ُ:القضاة»ُانظرُحاشيةُ(صُ.)661واملثبتُمنُ(ع)ُ
كام ُيف ُالرد ُعل ُمن ُيب ُالسامع ُللطبي ُ(ص ُُ ،)68ومنه ُينقل ُاملصنفُ ،وكذا ُيف ُمناقبُ
الشافعي ُالبن ُالثي ُأيضا ُ(ص ُُ ،)377ومناقب ُالشافعي ُللبيهقي ُ(ُ )631/3غي ُأنه ُقالُ
«آداب»ُ.وستأيتُأيضاُيفُ(ع)ُبلفظ«ُ:القضاء»ُ.انظرُ(صُُ.)661
(د)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ،واملثبتُمنُ(س)ُكامُيفُمصادرُالتخريج.

س (/40أ)
ومن هؤالء العلماء
الشافيع

لمأقفىلع«أدبالقايض»،
وإنماكتاباألقضية

ع (/34أ)
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وقال ُالشافعيُ«ُ :خرجتُ ُمُن ُبغدادُ ُوخُ َُّلفُتُ ُّبا ُشي ًئا ُأُحُدُثُتُهُ ُالزنادقةُُ
يسمُونُهُُال َُّتغُبُيُُ،يُصُدُونُُال ُنَّاسُُبهُعنُالقرآنُ»(قُُ.)139
هذا ُوال َُّتغُبُيُ ُضُبُ ُبقضيبُ ُعل ُجلدُ ُأو ُخمدةُ ُ ،يُرُجُ ُله ُصوتُُ،

تعريف اتلغبري

ونُمعهُأشعاراُمُرقُقُ ًُةُمُزهُدُ ًُةُ.
ويُنشُدُ
ً
فإذاُكانُهذاُقولُُالشافعيُُُ-قدَُّسُُاهلُتعاىلُروحُهُُ[ُ-يفُهذاُالسامعُ] ُ،
ما يتضمنه السماع

والغاينُالتيُتتضمنُُُ:
َُّ
فامُقولُهُُيفُسامعُُالشعارُُ


ثُشكواهُُ.
ذُكُرُُاملعشوقُُ،وحسنُُمُلُقاهُُ،وعذوبةُُعتابُهُُ،وبُ َّ ُ



لُمنُسُواهُ ُ.
وعُ َُّزةُُاملليحُُ،وذُ َّ ُ



وحَّلوةُ ُالعُطُفُ ُوالوُصالُ ُواإلقبالُ ُوالتَّلقُ ُ،ومرارةُ ُالصدُ ُواهلُجرانُُ
واإلعراضُُوالفُراقُُ.



ووصفُ ُحماسنُ ُاملليحُ ُواملليحةُُ :مُنُاعتدالُ ُأغصانُ ُالقُدُودُُ،وتفتُحُ ُوُرُدُُ
الساجُُ ،وفُلُقُُ
اخلُدُودُُ ،وحُسنُ ُاستدارةُ ُرُ َُّمانُ ُالنهودُُ ،وفتورُ ُال َُّطرُفُ ُ َّ ُ
صُبحُ ُاجلبيُ ُيفُسوادُ ُشعرُ ُالليلُ ُالدَُّاجُُ،وليُ ُاملُعاطفُ ُواعتداهلُاُ،وّبجةُُ
تلكُاملحاسنُُوكامهلُا .

(أ) ُيفُ(ع)«ُ:نحوه»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُ،وستأيتُهذهُاللفظةُ(صُ)623يفُكَّلُالنسختيُموافقةُملاُ
يفُ(س)ُهناُ.ويفُاالستقامة«ُ:وهوُالضبُبالقضيبُعلُجلدُخمدةُأوُغيها»ُ(.)192/3
(ب)ُيفُ(س)«ُ:فيه».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:يواه».
(د) ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،منُبابُحذفُياءُاملنقوصُاملحلُبألُيفُحالتي ُالرفعُواجلرُ،ومثلهاُالساجُ
ُ(ِ)ُيفُ(س)«ُ:ومجاهلا».
والداجُ،وسيأتيانُقري ًباُ ُ.
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هذاُمعُكونُهُُمُنُ:أِردُيُرُوقُُالعيونُُمنظرُهُُ،ويُدُعُوُإىلُغيُُالعفافُُتُثُنيهُُ
وتُكُّسُهُُ،الُيُسُرتُ ُوجهُهُ ُبنقابُُ،والُمعاطفُهُ ُبجُلُبابُُ .أوُاِرأة ُحسناءُُ،
قدُأُخُذُتُ ُحماسنها ُومجاهلُا ُبمجامعُ ُالقلوبُ ُوالعيونُُ،فصوتُاُومجاهلُاُ
فتنةُُلكلُُمفتونُُ.



هذا ُإىل ُما ُيقرتُنُ/بذلكُ :مُن ُالدُفوفُ ُاملُجُلُجَُّلتُُ ،والش َُّباباتُُ

س (/40ب)

املُطُرُباتُُ،واملُواصُيلُُاملُهُيُجاتُ!ُ
لشافعيُوغيُهُمُنُأئمةُُاملسلمُيُُ،بلُومنُلهُنصيبُُمُنُالعلمُُ
َّ ُ
فحاشى ُا
والدينُُ :أنُ ُيُنسُبُواُإباحةُ ُمثلُ ُهذاُإىلُرشيعةُ ُربُ ُالعاملُيُ ُوسُنَّةُ ُرسولُهُ ُالميُُ،
والرشادُُ،والشكُُواليقيُُ.
ىُوالضَّللُ ُ،والغيُُ َُّ
َّ ُ
الذيُفرقُتُُرسالتُهُُبيُُاهلُدُ
َُّ
ومُنُأبطلُ ُالباطلُ ُوأبيُ ُاملحالُُ :االستداللُ ُعلُحُلُ ُهذهُالعظائمُ ُبغُناءُُ
جُويريتُيُ ُدونُ ُالبلوغُ ُمُن ُجواري ُالنصارُ ُيف ُيومُ ُعُيدُ ُبأبياتُ ُمُن ُأشعارُُ
العربُُيفُوصفُُاحلربُُوالشجاعةُُوالبُأُسُُونحوُُذلك(قُ،)140غنا ًُء/جمُ َُّر ًداُعنُ
ساقُُاملُبطلُيُُ ُم َّاُذكرناهُوغيُهُُ.
مجيعُُماُعليهُسامعُُالفُ َّ ُ
ُالش اباباتُ:قالُدوزي«ُ:نوعُمنُاملزامي»ُ(تكملةُاملعاجمُالعربيةُ.)619/ُ2ُ:قلتُ:ولعلهاُماُيعرفُ
باسمُالنايُُ.
ُالواصيلُ:قالُدوزي«ُ:ماصولُ:آلةُموسيقيةُهوائيةُ...أنبوبُمنُالقصب»ُ(تكملةُاملعاجمُالعربيةُ:
)ُ.قلتُ:وهيُتفرتقُعنُالنايُيفُكوهناُمركبةُمنُقطعتيُ،أماُالنايُفقطعةُواحدةُُ.
ُ
72/39
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب)ُكذاُرسمهاُبالياءُ يفُ(ع)ُو(س)ُ.ويفُقواعدُالرسمُإذاُكانتُفعَّلُترسمُألفهُياءُلكوهناُرابعةُ،
وينصب ُما ُبعدهُ ،أما ُإذا ُكانت ُحرفا ُفرتسم ُباللفُ ،وير ُما ُبعدهاُ .والنساخ ُال ُيلتزمونهُ،
وسرتدُص(ُ،)797فيسمهاُ(ع)ُباللفُ،ويرسمهاُ(س)ُبالياء.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:والضَّلالت»ُ.

(ب)

بطالن استدالهلم
بغناء اجلويريتني

متفق عليه

ع (/34ب)
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هو جعفر بن حممد
النسايئ

حممدُ«ُ :قلتُ ُليب ُعبد ُاهل ُ -يعنيُ :أمحدُ ُبنُ ُحنبلُُ:-
قال ُجعفرُ ُبنُ ُ َُّ
حديثُ ُالزُهُرُيُ ُعنُعروةُ ُعنُعائشةُُ،وهُشامُ ُعنُأبيهُعنُعائشةُُ ،عنُجوارُُ
يُغنيُُ،أُيُشُُهذاُالغناءُ؟ُقالُ:غُناءُُالراكبُُ:أتيناكمُأتيناكم»(ُُ.)141
قالُاخلَّللُ«ُ:أناُأمحدُُبنُُالفرجُُاحلُمُصُُ،قالُ:ثناُيُيُىُبنُُسعيدُُ،حدثناُ
َّ ُ
أبو ُعُقُيلُُ ،عن ُّبُ َُّيةُُ ،عن ُعائشةُ ُقالتُ :كانت ُعندنا ُيتيمةُ ُمُن ُالنصارُُ،
ناهاُرجَّل ُمُنُالنصارُُ ،فكنتُ ُفيمنُأهداهاُإىلُزوجُهاُ ،فقالُرسولُُ
ًُ
فزوجُ
َُّ

حسن

اهل ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليه ُوسلم«ُ :يا عائشة ،إ ان اَلنصاَ ناس فيهم غزل ،فم
قلت»؟ قالتُ:دُعُوناُبالبكةُُ،ثمُانِصفواُ.قالُ:أفَّل قلتم:

هزج

أتينـــــــــاكم أتينـــــــــاكم

**ُ

فحيونـــــــــا نح ِيـــــــــيكم ُ

ا
الــــذهب اَلحـــــ
ُولــــوَ

**ُ

ُــــر ِـــا ح الـــت بـــواديكم

الســـــمرا
ولـــــوَ احل ابـــــة ا

**ُ

ء لــــم تســـمن عـــذاَيكم

()142

فهذاُوأمثالُهُ ُالذيُأُذُنُ ُفيهُرسولُ ُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ،ملُيُأُذُنُُ
كما يف حديث

أيب هريرة وغريه
س (/43أ)

يفُتلكُاملصائُبُ ُوالدَُّواهُي! ُومُنُكُذُبُ ُعليه ُمُتعمُدً ا ُفُلُيُتُبُ َُّوأُ ُمقعدُه ُمُنُ
النَّارُ(قُ!)143
واالستداللُ ُّبذه ُالقصةُ ُوأمثاهلُا ُعل ُحُلُ ُهذه/العظائمُ ُاملعلومُ ُقبحُهاُ
بالفُطُرُ ُالسليمةُ ُوالعقولُ ُالصحيحةُ ُُ-يُشبُهُ ُاالستداللُ ُعلُحُلُ ُاخلمرُ ُواملُسكُرُُ
هاُرشبةُمُنُماءُُ،فإذاُضُ َُّمُأحدُهاُإىلُ
ًُ
بأكلُقبضةُُمُنُترُُأوُزبيبُُويرشبُُفوقُ
اآلخرُُيفُاإلناءُُحتَّىُأُسُكُرُُثمُرشُبُهُُكانُكضمُهُُهذاُإىلُهذاُيفُبطنُهُ!ُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س).
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وعقولُ ُهذا ُمبلغُها ُمُن ُالعلمُ ُواملعرفةُ ُحقيقُ ُبمُن ُنُصُحُ ُنفسُهُ ،وخافُ
ُ،وتزودُُليومُمعادُهُُ،وعُلُمُُأَُّنهُموقوفُُبيُيُدُيُُاهلُتعاىلُومسؤولُ ُ-اأَ
َُّ
مقامُُربُهُ
ت هبا وبأهلهاُ.
يعبأ هبا شيئًا  ،وأ اَ يغ ا

السلفُ ُهوُالغُناءُُ،قالُاحلافظُ ُأبوُموسىُ
ُ:إن ُال َُّتغُبُيُ ُيفُلسانُ ُ َّ ُ
وقدُقيل َُّ
ُالرقُصُُ ،فُيُغُبُونُُ
املُدُينُيُ(ت«ُ :)144قيلُ :إ َُّنه ُالغُناءُ؛ ُل َُّنه ُيملُ ُالنَّاسُ ُعل َُّ
[بالرقُصُُبالدُفُ] ُوالفُحُصُُوحُثُيُُالرتابُ»(.)145
الرضُُ َُّ
قالُأبوُمُوسُى«ُ:قالُالشافعيُُ:بالعراقُُزنادقةُُوُضعواُال َُّتغُبُيُُُ-ويفُروايةُُ:
أُحُدُثُواُالقصائدُ(ُ -ُ )146ليُشُغُلُواُالنَّاسُ ُعنُالقرآنُ(قُ.»)147قال«ُ:وسُئُلُ ُأمحدُ ُبنُُ
حنبلُ ُعنُال َُّتغُبُيُُ ،فقالُ:بدعةُُ،إذاُرأيتُ ُإنسانًاُمنهمُيفُطريقُ ُفخُذُ ُيفُطريقُُ
آخرُ (ُ.»)148
صارُ ُإمامُ ُاملالك َُّيةُ ُبالعراقُ ه «ُ :سُئل ُمالكُُ
وقال ُأبو ُاحلسنُ ُبنُ ُالقُ َّ ُ
عن/السامعُُ،فقالُ:الُيُوزُُ .قيلُ:فإ َُّن ُباملدينةُ ُقو ًماُيُسُمُعُونُذلك! ُقالُ:إنامُ

ساقُُ ،قالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ﴾ُ ،أهوُ
يُسمُعُ ُذلكُعندُناُالفُ َّ ُ
بحقُ؟ُفقالُالسائلُ:ال»(.)149
اخلَّللُ ُعن ُيزيدُ ُبنُ ُهارونُ(تُ )150إمامُ ُاإلسَّلمُ ُيف ُوقتُهُُ ،أ َُّنهُُ
ويف ُجامعُ ُ َّ ُ
قال«ُ:ماُيُغُبُُإالُفاسُقُُ،ومتىُكانُالتغبيُ»()151؟!ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:ملن».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ج)ُيفُ(س)«ُ:بالدق»ُ،باملثناةُ،ولهُوجه.
(د)ُيفُ(س)«ُ:أخرى»ُ،وكَّلهاُجائزُلغة.
(ه)ُخلتُمنها(ُ:س).

اتلغبري وحكمه
لم أقف ىلع نصوص

أيب موىس املديين مجيعها

لم أقف ىلع رواية
أحدثوا القصائد

لم أقف ىلع قوهل
إذا رأيت إنسانا

تابع( :أ)

قوهلم خمالف إلمجاع
املسلمني وعلمائهم

ع (/30أ)
مالك

[يونس]44 :

لم أقف ىلع اآلية
وما بعدها

يزيد بن هارون
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أمحد بن حنبل
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ويفُمسائلُُعبدُُاهلُبنُُأمحدُُبنُُحنبلُُقال«ُ:سألتُُأيبُعنُالغُناءُُ،فقالُ:
الغناءُُيُنبُتُُالنفاقُُيفُالقلبُُ،الُيُعجُبُنُي»(ُ.)152

س (/43ب)

قالُعبدُ ُاهلُ:وحدَُّثنيُأيبُ ،قالُ:حدَُّثني/إسحاقُ ُبنُ ُعُيسُىُال َّطُبَُّاعُُ،
عامُ ُيُرتُ َّخُصُ ُفيه ُأهلُ ُاملدينةُ ُمُن ُالغُناءُ؟ُ
قال«ُ :سألتُ ُمالكُ ُبنُ ُأنسُ ُ َّ
(ق)153
ُبرُأ ُاهل ُغُناءُهم ُعن ُغُناءُُ
فقالُ :إنام ُيفعلُهُ ُعندُنا ُالفُ َّسُاقُ» ُ .هذا ُوقد َّ

إبراهيم بن املنذر

الفُ َّسُاقُُاليومُُ.
وقالُاخلَّللُُ:أخبينُالعباسُُبنُُحممدُُالدُورُيُُقالُ:سمعتُُإبراهيمُُبنُُ
َّ ُ
املُنذرُ(تُ)154وسُئُلُُفقيلُله«ُ:أنتمُتُرخُصونُيفُالغُناءُ؟ُفقالُ:مُعاذُُاهل!ُماُيُفعُلُُ
ساقُ»(ُ.)155
هذاُعندُناُإالُالفُ َّ ُ

مكحول

اخلَّللُ ُعن ُمُكُحُولُ ُقال«ُ :مُن ُمات ُوعندُهُ ُمُغنيةُ ُمل ُيُصُ َّلُ ُ
وذُكُرُ ُ َّ ُ
عليه»(ُ.)156
وقد ُأنكر ُالسلفُ ُمُن ُالسامعُ ُما ُهو ُدونُ ُهذا ُبكثيُُ ،ولو ُشاهُدُوا ُهذاُ
الشتدَُُّإنكارُهُمُلهُوعُظُمُُجدُاُ.

ابن بطة العكربي

ورأيتُ ُليبُعبدُ ُاهلُبنُ ُب َُّطةُ(تُ )157جوا ًباُعنُسامعُ ُالغُناءُ(عُ،)158أناُأذكرُهُُ
بنصُهُُ،قالُُ:
((سُأُلُنُي ُسائلُ ُعن ُاستامعُ ُهذا ُالذي ُيسمُونُهُ ُالقولُُ ،وهو ُالغُناءُُ
أنُ
واإلصغاءُ ُإليه ُوجمالسةُ ُأهلُهُُ ،فنهيتُهُ ُعن ُذلكُ ،وأنكرتُهُ ُعليهُ ،وأعلمتُهُ ُ َُّ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:ترخص»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُكامُيفُمصادرُالتخريجُ،وكامُسبقُيفُ(صُُ)32وكامُسيأيتُ
يفُ(صُ.)661
(ب)ُيفُ(س)«ُ:ملن»ُ،واملثبتُمنُ(ع)ُكامُيفُمصادرُالتخريج.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:نصل»ُ،واملثبتُمنُ(ع)ُكامُيفُمصادرُالتخريج.
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ُوحرمُتُهُ ُالسنَّةُُ ،وأنكرتُهُ ُالعلامءُُ ،وجتافاه ُالعقَّلءُُ،
َُّ
ذلك ُما ُحُظُرُهُ ُالكتابُ،
واستحسنهُالسفهاءُُوالسخفاءُُ.
ُيتحل ُبالعلمُُ ،ويُنسبُُ
َّ ُ
مجاعة ُمُن ُالشيوخُ ُو ُم َّن
ًُ
وزُعُمُ ُالسائلُ ُأنه ُلُقُيُ ُ
إليهُ،يفُمجاعةُُسُواهمُ ُم َّنُيُظهُرُُالنسكُُوالتقشُفُُويُدعُونُُإىلُالزُهدُُوالتعبُدُُ،
يضُونُهُ ُويستمعُونُ ُإليه ُويستحسُنونُهُُ،ويتجُونُ ُيفُذلكُبتحريفُ ُالقولُُ،
ويُدُعُونُُإليهُمُنُأطاعُهُمُ،ويُستُجهُلُونُُمُنُخالُفُُمجاعتُهُمُ.
وإينُ ُقد ُتد َُّبرتُ ُما ُحكاه ُوعرفتُ ُمُن ُأُشارُ ُإليهُ ،ومُن ُيُفُعُلُ ُذلكُ
سمىُيفُاحلقيقةُُاجلبيةُ(عُ)159الُالصوفيةُُ،أُهُلُُهُمُُدن َُّيةُُ،
ويُواهُُ،فتلكُطائفةُُتُ َُّ
وأخَّلقُ ُرد َُّيةُُ،ورشائعُ ُبدع َُّيةُُ،يُظهُرونُ ُالزُهدُ ُوالتقشُفُ ُوهمُأهلُ ُجهالةُُ/

ع (/30ب)

وغفلةُُ،وكلُُأسباّبُمُظُلمةُُووُحُشُةُُ،يُدَُّعُونُُالشَُّوقُ/واملحبةُُبإسقاُُِاخلوفُُ

س (/46أ)

والرجاءُُ،يُضُونُ ُالغُناءُ ُويُستُمُعُونُهُ ُمُنُالحداثُ ُوالنساءُُ،يُطرُبُونُ ُعندُُ
َُّ

أن ُذلك ُمُنُ
استامعُهُم ُلذلكُ ،ويُرقُصُونُ ُويُتُغاشُونُ ُويُتُاموُتُونُُ ،ويُزعُمُونُ ُ َُّ
تعاىلُعامُ
َّ ُ
مُإليهُ،وأهنمُيُرُونُهُ ُويشاهدُونُهُُ ،
َّ ُ
شدَُّةُ ُحُبُهُمُلرّبُمُتعاىلُومُنُشُوقُهُ
اُكبيا!ُ
يقولُاجلاهُلُونُُعُلُو ً
ُكذّبُم ُالكتابُُ ،والسنَّةُُ ،والصحابةُُ ،والتابعونُُ،
وكلُ ُهؤالء ُفقد َُّ
وصاحلوُهذهُالمةُُ:
(أ)ُيفُ(س)«ُ:له».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:فعل».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:ويسمعونه».
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 قالُتعاىل ﴿ُ:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

[لقمان]6 :

ﭜﭝﭞﭟ﴾ُ،وقالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ﴾ُ،

الكتاب

حتُ ُبذلك ُالخبارُُ ،وقال ُبذلك ُالعلامءُُ
قيلُ :هو ُالغُناءُ ُواالستامعُ ُإليهُ ،صُ َُّ
والخيارُ(قُ ،)160ال ُيُنكُرُهُ ُإال ُالسُفهاءُ ُوالفجارُُ ،وقال ُتعاىل﴿ُ :ﮎ ﮏ

[الفرقان]14 :
جماهد

ﮐ ﮑ ﴾ُقيلُ:الغُناءُ(قُ.)161
 وعن ُجمُاهُدُ ُقال«ُ :يُنادُي ُمنادُ ُيومُ ُالقيامةُُ :أُيُنُ ُالذين ُكانوا ُيُنزُهُونُُ
أسامعُهُمُعنُاللهوُ!ُفيُحُلُهم ُاهلُيفُرياضُُاجلنَّةُ»(ُ.)162

الشعيب
لم أقف عليه
ابن مسعود

 وعنُالشَُّعُبُيُ«ُ:أ َُّنهُدُعُيُ ُإىلُوليمةُُ،فسُمُعُ ُصوتُ ُهلوُُ،فقالُ:إ َُّماُأنُُ
يُرُجُهُم ُ،وإ َُّماُأنُُنُخُرُجُ»(ُ.)163
 وعن ُابنُ ُمسعودُ«ُ :أ َُّنه ُدُعُيُ ُإىل ُوليمةُُ ،فُسُمُعُ ُصوتُ ُهلوُ؛ ُفرُجُعُُ،
فلُقُيُهُُالذيُدعاهُ،فقالُ:ماُلكُرُجُعُتُ؟!ُفقالُ:سمعتُُرسولُُاهلُ[صلُاهلُ

ضعيف

عليه ُوسلم] ُيقولُِ«ُ :ن ك اثر سواد قوم فهو ِنهم ،وِن َض عمل قوم
فهو شيك ِن عمله»(.)164

يزيد بن هارون
الشافيع

ُ وقالُيزيدُُبنُُهارونُ«ُ:ال َُّتغُبُيُُبدعةُُوضَّللةُ»(ُ.)165
 وقال ُالشافعيُ«ُ :التَّغبيُ ُأُحُدُثُتُهُ ُالزنادقةُ؛ ُيُصُدُونُ ُالنَّاسُ ُبه ُعنُ
القرآنُ»(قُ.)166
(أ)ُيفُ(ع)ُ«ُ:فيجعلهمُ»ُ،وبهُرواية.
(ب)ُيفُ(ع)ُ«ُ:نخرجهمُ».
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(د)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

قوهلم :بعض العلماء موافق ملا نقول
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 وقالُاإلمامُُأمحدُ«ُ:هوُبدعةُُوحمُدُثُ»ُ،وهنُىُعنُاستامعُهُ(قُُ.)167
ساقُ»(ق.)))168
 وقالُمالكُ«ُ:إنامُيفعلُهُُعندُناُالفُ َّ ُ
هذا آخرُ جوابِ ابنِ بطة.

أمحد
مالك
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إنكارمشايخ
الطريق هل
س (/46ب)
لم أقف ىلع نصوص

أيب موىس املديين مجيعها

ابن جنيد
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إنكاَ ُمشايخُ ُالطريقُ ُالعارفُيُ ُبآفاتُهُ ُوسوءُ ُتأثيُهُ ُيفُالقلوبُ ُفكثّيُ
وأماُ ُ
جدُاُ،وكثيُُ /م َّنُحضُهُُمنهمُتابُُمنهُتوبُتُهُُمُنُالكبائرُُ:
أن ُأبا ُالقاسمُ ُالنَِّصُاباذُ َّيُ (تُ )170دُخُلُُ
 وذُكُر ُأبو ُموسى ُاملُدُينُيُ(َُّ «ُ :)169
علُإسامعيلُ ُبنُ ُنُجُيدُ(تُ ،)171فقال ُابنُ ُنُجُيدُُ :ياُأباُالقاسمُُ ،سُمُعتُ ُأ َُّنكُمُولُعُُ
بالسامعُ؟ ُفقالُ :نعم ُأيا ُالشيخُ؛ ُالسامعُ ُخيُ ُمُن ُأُنُ ُتقعُدُ ُوتُغتابُُ .فقال ُلهُ:
نُكذاُوكذاُسنةُتُغتابُ»ُ.
ًُ
هيهاتُ!ُزُ َُّلةُُتُزُلُُيفُالسامعُُأعظمُُمُ

ع (/33أ)

 قالُأبوُموسى«ُ:وذكرُنِصُ ُبنُ ُعلُُ ،قالُ:سمعتُ ُأباُحممدُ/جعفرُ ُبنُُ

شيخ جعفر بن حممد

ليلة ُمعُأصحابُناُ ،فابتُدُأُُ
الزاهدُ ُيقولُ:سمعتُ ُشيخيُيقولُ:اجتمعتُ ُ ًُ
حممدُ ُ َُّ
َُّ

[األنبياء]33 :

القوالُ ُفقامواُورُقُصُواُوكنتُ ُمعهمُ،فنودُيتُ ُيفُسُيُ :ياُهذا ﴿ُ،ﯤ ﯥ
َُّ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾ُ.فهُرُبُتُُوقلتُُ:إنُالسامعُُخمُاطرةُ»ُ.
اجلنيد

لم أقف عليه
من قول اجلنيد

 قال ُأبو ُموسى«ُ :وأخبنا ُعبدُ ُالكريمُ ُبنُ ُعبدُ ُالرزاقُُ ،أبنا ُأمحدُ ُبنُُ
عل ُبنُ ُمُفُلُحُ ُيقولُُ:
الفضلُُ ،حدثنا ُأبو ُالع َُّباسُ ُالنَّسُوُيُُ ،قالُ :سمعتُ ُ َُّ
البغدادي ُيقولُُ :قال ُاجلُنيُدُ (تُ :)172خرجتُ ُليل ًُة ُفلُقُيُنُيُ
َّ ُ
سمعتُ ُفارسُ ُ
إبليسُُ ،فقالُ :أتعبني ُُ -واهل ُُ -أصحابُك! ُقلتُُ :كيف؟ ُقالُ :إنُ ُعرضتُُ
عليهمُأذكارُُالدنياُاشتُغُلُواُبأذكارُُاآلخرةُُ،وإُنُُعرضتُُعليهمُأذكارُُاآلخرةُُ
(أ) ُيف ُ(ع) ُو(س) ُبالدال ُاملهملةُ ،واملثبت ُمن ُالنساب ُللسمعاينُ ،قال «ُ :بفتح ُالنونُ ،وسكونُ
الصاد ُوفتح ُالراء ُاملهملتي[ُ ،وسكون ُاللفي]ُ ،وبينهام ُالباء ُاملوحدة ُويف ُآخرها ُالذالُ
املعجمة»ُ(.)391/31
(ب)ُيفُ(س)«ُ:جنيد».

إنكار مشايخ الطريق هلذا السماع
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اشتُغُلُوا ُبالذكرُ ُهلُ ،إال ُأُينُ ُأُستُحسُنُ ُمنهم ُخُ َُّطتُيُُ :السامعُُ ،والنظرُ ُإىلُ
الحداثُ(ُ.»)173
 قال ُأبو ُموسى«ُ :أخبنا ُاإلمامُ ُأبو ُبكرُ ُالقُ َُّزازُُ ،ثنا ُاخلطيبُ(ُ،)174

املحرتق ابلرصي

حممدُُ ،قالُ :سمعتُ ُاحلسنُ ُبنُ ُاحلسيُ ُيقولُُ:
أخبين ُعبدُ ُالصمدُ ُبنُ ُ َُّ
البِصي(تُ)175
َّ ُ
الصويف ُيقولُ :سمعتُ ُاملُحُرتُقُ ُ
َُّ
يُ
سمعتُ ُأبا ُالفرجُ ُالرُسُتُمُ َّ ُ
نياُولذاتُاُ
َُّ
يقولُُ:رأيتُ ُإبليسُ ُيفُالنومُُ،فقلتُ ُلهُ:كيفُرأيتُناُعُزُفُنا ُعنُالدُ
وأمواهلُا؛ ُفليس ُلك ُإلينا ُطريقُ؟ ُفقالُ :كيف ُرأيتُ ُما ُاشتملتُ ُبه ُقلوبُكُمُ
باستامعُُالسامعُُ،ومُعارشةُُالحداثُ»؟!ُ
 قالُأبوُموسى«ُ:ثنا ُأبوُطاهرُ/حممدُ ُبنُ ُعبدُ ُالغفارُ ُاهلُمُذاينُُ ،قالُ:
سمعتُ ُوالديُيقولُُ:سمعتُ ُأمحدُ ُبنُ ُاحلسنُ(تُ،)176وهوُشيخُ ُالصوفيةُ ُمُنُ
نُقالُ:إن ُاالستامعُ ُإىلُاملناهُي ُُ -أوُقالُ:املَّلهُي ُُ -مباحُُ
َُّ
املتأخرُينُُ ،يقولُُ :مُ
لهُفهوُإىلُمذهبُ ُاإلباحةُ ُأقربُُ،ولوُبُلُغُ ُالعارفُ ُإىلُماُبُلُغُ ُمُنُسُنُيُ ُأحوالُهُُ
رخصُُله ُااللتفاتُُإىلُاملناهُيُأو املَّلهُي»ُ.
ملُيُ َّ ُ
احتجتُ ُاملُباحُ َُّيةُ ُبامُرُوُيُ ُعنُ
 قالُأبوُموسىُ:قالُبعضُ ُاملشايخُُ:فإنُ ُ َُّ

س (/41أ)

أمحد بن احلسن

أحد املشايخ

عل ُرسولُ ُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُ
عائشةُ ُريضُاهل ُتعاىل ُعنهاُقالُتُ«ُ:دُخُلُ ُ َّ

وسلم ُيف ُأيامُ ُالترشيقُ ُوعندي ُجاريتانُ ُلعبدُ ُاهل ُبنُ ُسَُّلُمُ ُتُضُبانُ ُبالدُفُُ
قلناُهلمُ:إنُرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُوسلمُجُ َُّوزُُذلكُللجاريتُيُُ
َُّ
وتُغنيانُ»(ُ.)177
(أ)ُيفُ(س)«ُ:ثنا».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:عبدُالرمحن»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُكامُيفُمصادرُالتخريج.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:وأنا».
ُ
(د)ُبعدهاُيفُ(ع)ُ:إىلُ.

متفق عليه دون قوهل:
لعبد اهلل بن سالم
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خاص ًُة؛ُوهلذاُقال«ُ:يا أبا بكر ،إ ان لك ِل قوم عيدً ا ،وهذه
لصغرُهاُيفُأيامُ ُالعيدُُ َّ ُ
أ ايام عيدنا».
ع (/33ب)

فإن قيلُ:أليسُقدُجُ َُّوزُهُُالرشعُُيفُالنكاحُ/واخلُتانُ؟ُُ
قلناُ:جُ َُّوزُُذلكُإلعَّلنُُالنُكاحُُ،كامُرُوُىُأبوُشُعُيبُُاحلُ َُّراينُُ،ثناُسُيُجُ ُبنُُ

ُ،أن ُعمرُ ُبنُ ُاخلطابُ ُ«كان ُإذاُ
يُونُسُُ،ثنا ُهُشُيُمُُ ،عنُخالدُُ،عنُابنُ ُسيينُ َُّ
منقطع

فدلُ
سُمُعُ ُصوتُ ُالدُفُ ُسُألُ ُعنهُ،فإنُ ُقالواُ :عُرُسُ ُأوُخُتانُ؛ ُسُكُتُ»()178؛ ُ َّ ُ
رخصُُيفُبعضُُالحوالُُدونُُبعضُُ،وكانتُالدُفُوفُُيفُذلكُ
علُأنُذلكُمُ َّ ُ
َُّ
الوقتُ ُكالغُرُابُيلُُ ،أُمُاُسُمُعُتُ ُماُرُوُتُ ُعائشةُ ُعنُالنبيُ ُصلُاهلُتعاىلُعليهُ

ضعيف
ضعيف
وقيل موضوع

وسلمُأ َُّنهُقال«ُ:أعلنوا هذا النِكاح ،واضبوا عليه بالغربال»(ُ.)179
ورُوُيُ ُعن ُالنبيُ ُعليه ُالصَّلة ُوالسَّلم ُأ َُّنه ُقال«ُ :إذا كان يوم القياِة
نادى ِناد :أين ا الذين كانوا

ينزِ هون أنفسهم عن ال الهو وِزاِّي ا
الشيطان؟

أسكنوهم َياض السك .ث ام يقول اهلل عزا وج ال لَّلئكته :أسمعوهم حدي
وثنائي ،وأعلموهم أ اَ خوف عليهم وَ هم حيزنون»(قُ.)180

(أ) ُيفُ(ع)«ُ:رشيح»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُ،قالُابنُالصَّلح«ُ:سيجُبنُيونسُ،وسيجُبنُالنعامنُ،
وأمحد ُبن ُأيب ُسيجُ ،هؤالء ُالثَّلثة ُباجليم ُوالسي ُاملهملةُ ،ومن ُعداهم ُفيها ُفهو ُبالشيُ
املنقوطةُواحلاءُاملهملةُ،واهلُأعلم»ُ(معرفةُأنواعُعلومُاحلديثُ.)131/3ُ:
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ،والُروايةُبهُ.

قوهلم :السماع حضره األولياء
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 فإن قال/قائل(مُ:)181فهذاُالسامعُُقدُحضُهُُمجاعةُُمُنُالولياءُُ،و ُم َّنُ

ال ُيُشكُ ُيف ُعُلُوُ ُمنزلتُهُ ُعندُ ُاهل ُتعاىلُ ،مثلُُ :اجلُنيُدُ ُوأصحابُهُُ ،والشُبُلُ(تُ)182
قول القائل :السماع
(ت)183
ُ ،ومُن ُقبلُهُ ُمثلُُ :ذي ُالنونُُ حرضه مجاعة من األويلاء
الرازيُ
وأمثالُهُُ ،مثلُُ :يوسفُ ُبنُ ُاحلسيُ ُ َُّ
املِصيُ(تُ،)184وغيُهم؛ُفكيفُيُسُوغُُلكمُتطُئتهُمُواإلنكارُعليهم!
س (/41ب)

 فاجلواب من وجوه:
 أحدها:

براءة أويلاء اهلل
من هذا السماع

أ َُّن ُهذاُالسامعُ ُاملسؤولُ ُعنهُعلُهذاُالوجهُ ُقدُبُ َُّرأُاهل ُتعاىل ُمنه ُأولياءُهُ
وأُعاذُهمُمنهُ،وحاشاهمُأنُيكونُ ُأحدُ ُمنهمُحُضُهُ ُأوُرُضُيُهُ ُأوُأُباحُهُُ،وإنامُ
أن ُمجاع ًُة ُكانواُيُتُمُعُونُ ُيُذكُرونُ ُاهلُ
السامعُ ُالذيُحُضُهُ ُمنُحُضُهُ ُمنهمَُّ ُ :
تعاىلُوالدارُ ُاآلخرةُُ،وأعاملُ ُالقلوبُوآفاتُاُ،ومُصُحُحاتُ ُالعاملُُ ،وأحكامُُ
ُوحتركُتُ ُهُمُهُم ُواشتاقتُُ
َُّ
الذوقُ ُوالوُجُدُ ُواإلرادةُ؛ ُفإذا ُر َُّقتُ ُقلوّبُم
نفوسُهُمُإىلُالسيُ ُقامُحادُ ُيُدُوُأرواحُهُمُوقلوّبُم؛ ُليُطُيُبُ ُهلاُالسيُ ُإىلُاهلُ
تعاىلُوالدارُُاآلخرةُُ،ويُذُكُرُهاُمنازُهلُاُالُوُىلُُ،كامُقيلُ:
وح اي عـّل جناـات عـدن فإ انـا ُ **ُ
ُولكنانا سبي العـد ِو فهـل تـرى

**ُ

ِنازلــك اَلوىل وفيهــا الخــ ايم
ُنعــود إىل أوطاننــا ونســ الم

أمثلة من سماع
أويلاء اهلل
ُابن القيم /طويل

()185

[وكامُقالُاآلخرُ] ُ:
ن ِقل فؤادك حيث شئت ِن اهلوى

**ُ

ُكم ِنزل ف اَلَض يألفه الفتى

**ُ

(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ِــا احلــب إ اَ للحبيــب اَل اول ُ
()186
ُوحنينــه أبــدً ا َل اول ِنــزل

اكمل
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وقولُ ُاآلخرُُ:
طويل
ع (/36أ)

أبت غلبـات ا
الشـوق إ اَ تقربـا ُ **ُ
ُوِا كان صدِ ي عنك صدا َِّللة/

**ُ

إليـــك وذاك العـــذل إ اَ ِنبـــا ُ
ُوَ ذلك العـراض إ اَ تببـا

()187

وقولُ ُاآلخرُُُ:
س (/48أ)
املتنيب /طويل

حبيب تركت النااس لـ امـا عرفتـه ُ **ُ
ُوكاد سوَي َ يفي بنداِتي

**ُ

كأ انم ِا جـ ا
ف ِـن زاد قـادمُ /
ُعّل تركه ف عمري التقـادم

()188

وقولُ ُاآلخرُُ:
سمنون املحب/
طويل

لقد كان يسبي القلب ف كـ ِل ليلـة ُ **ُ

ثمنون أو تسعون نف ًسـا وأَجـح ُ

ُيــيم هبــذا ثــ ام يــألف غــّيه ُ **ُ

ُويسلوهم ِن فوَه حـني يصـبح ُ

وكان فؤادي خال ًيا قبـل حـ ِبكم ُ **ُ

وكان بذكر اللق يلهو ويمرح

فل امــا دعـا قلبـي هـواك أجابـه ُ **ُ

فلس ـت أَاه ع ـن جناب ـك ي ـبح ُ

فإن شئت واصلني وإن شئت َ تصل ُ

**ُ

فلس ـت أَى قلب ـي لغ ـّيك يص ـلح ُ

حرِت ِناي ِنك إن كنت كاذ ًبـا ُ

**ُ

وإن كن ـت ف الــدنيا بغ ـّيك أف ـرح ُ

وإن كان يشء ف الـبَّلد بأسهـا ُ **ُ

ُ

ه

إذا غبت عن عيني لعيني يملـح

()189

(أ)ُيفُ(س)«ُ:وقال».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:وقال»ُ.
(ج) ُيفُ(س)«ُ:وكان»ُ،وبهُروايةُابنُفضلُالعمريُيفُمسالكُالبصارُ(ُ،)02/33والصفديُيفُ
الوايفُبالوفياتُ(.)376/1
(د)ُيفُ(س)«ُ:وقال».
(ه)ُيفُ(ع)«ُ:ويمزح»ُ،وبهُروايةُ.
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وقولُُاآلخرُُ:
قالوا غدا العيد ِاذا أنت َبسـه

**ُ

فقلت خلعـة سـاق حبـه جرعـا

ُفقــر وصــب مهــا ثوبــان تــتهم

**ُ

الدا هر ل ِـأتم إن غبـت يـا أِـل

**ُ

ُقلب يرى إلفه اَلعيـاد والمعـا
()190
والعيد ِا دِت ل ِـر ًأى وِسـتمعا

بسيط



وقولُُاآلخرُُ:
ب اهلــوى
أحبــك ح ابــني حــ ا

**ُ

وحبـــا َل ناـــك أهـــل لـــذاكا

ُفأ اِ ـا ا ال ـذي ه ـو ح ـب اهل ـوى

**ُ

ُفـشء شغلت بـه عـن سـواكا

وأ اِــا ا الــذي أنــت أهــل لــه

**ُ

فرفعك للحجب ح اتى أَاكـا

وِـــا احلمـــد ف ذا وَ ذاك ل

**ُ

ولكن لك احلمد ف ذا وذاكا

متقارب

()191

وقولُُاآلخرُُُ:


**ُ

وتكـــتم ع اوادهـــا ِـــا هبـــا

تــوت النفــوس بأوصــاهبا

ُوِ ـا أنصــفت ِهجــة تشــتكي

**ُ

ُجواهــا إىل غــّي أحباهبــا/

()192

رصدر /متقارب
س (/48ب)

[وقولُُاآلخرُ] ُ:
وَكب سوا وال اليل ِرخ سـدوله

**ُ

ُ

ب الطــالع قــاتم
عــّل كــ ِل ِغــ ِ
ُ

ُيرى إلفهُ:أيُ:يرىُإلفُحبيبهُومَّلزمتهُهوُالعيدُواجلمعُ.واهلُأعلمُُ.
 بأوصاهباُ:قالُاجلوهريُ:الوصبُ:املرضُ(الصحاحُُُ.)611/3ُ:
(أ)ُيفُ(س)«ُ:والدهر»ُ،والوزنُيتملهُ،والُروايةُبهُُُُُُُ.
ُ
(ب)ُيفُ(س)«ُ:فكشفك»ُ،وبهُروايةُ ُ.

خلتُمنها(ُ:س)ُ.
ُ
ُ(ج)

الرشيف الريض/
طويل
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الرشيف الريض/
طويل

ف ظهوَ العـزائم

حدوا عزِات ضاعت اَلَض بينها

**ُ

فصاَ ساهم

تـريم نجــوم ال اليـل ِــا يطلبونــه

**ُ

عّل عاتق ِ
الشعرى وهام الناعـائم

()193

وقولُ ُاآلخرُُ:
بسيط

قــوم مهــوِهم بــاهلل قــد علقــت

**ُ

مهــة تســمو إىل أحــد
فــم لـــهم ا

ُفمطلب القوم ِوَهم وسـ ِيدهم

**ُ

الصـمد
ُيا حسن ِطلبهم للواحد ا

(ع)194

**ُ

ِن الـمطاعم وال ال اذات والولـد

ِا إن تنازعهم دنيا وَ شف

()195

وقولُُاآلخرُُ:
طويل

إذا غبت عن عيني ت اَّل بـك الفكـر

**ُ

لم أقف عليهما

ُفك ـ ِل لس ـان ع ـن ه ـواك م ـ ِب

**ُ

وإن ل يزَين ال اطيف طاف بك الـ ِِّ
()196
ُوك ِل ه قلب أنت ف ط ِيه نــش

وقولُُاآلخرُُ:
ع (/36ب)
عماد ادلين احلزايم/
اكمل

ِن كـان ف ظلـم ال اليـال سـاَ ًيا

**ُ

َصد الناجوم وأوقـد الصـباحا/

ُحتاـى إذا ِـا البـدَ أَشـد نـوَه

**ُ

ُترك النجـوم وَاقـب الصـباحا

ح اتى إذا انجـاب ال اظـَّلم بـأسه

**ُ

الصـباح بـأسه قـد َحـا
وَأى ا

ترك السـاَج والكواكـب ك الهـا

**ُ

السنا الو اضـاحا
والبدَ واَتقب ا

ُقالُاجلوهريُ:وامتألُاليشء َّ
ُوتألُبمعنىُ(الصحاحُ.)71/3ُ:وإنامُسهلتُُاهلمزةُضورةًُ.
(أ)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:خذوا»ُ،بمعجمتيُ،والُروايةُبهُ،واملثبتُمنُمصادرُالتخريجُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:تراهم»ُ،والوزنُيتملهُ،والُروايةُبه.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:وقال»ُ.
(د)ُ(ه)ُيفُ(ع)«ُ:وكل»ُ،والوزنُيتمله.

()197
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وقولُُاآلخرُُ:
وبدا له ِن بعد ِا اندِل اهلـوى

**ُ

بـــرق تـــأ الق ِوهنًـــا لــــمعانه

الــرداء ودونــه
ُيبــدو كحاشــية ِ

**ُ

ُصعب الـذَى ِتم ِن ًعـا أَكانـه

فبدا لينظر كيف َح فلـم يطـق

**ُ

نظــ ًرا إليــه وصــدا ه حرِانــه

فالنااَ ِا اشتملت عليه ضـلوعه

**ُ

والاء ِا سمحت به أجفانـه/

()198

حممد بن صالح العلوي/
اكمل

س (/45أ)

((وقولُُاآلخرُُ:
يـــا غاد ًيـــا ف غفلـــة وَائحـــا

**ُ

إىل ِتــى تستحســن القبائحــا

ُوك ـم إىل ك ـم َ ّت ـاف ِوق ًفــا

**ُ

ُيســـتنطق اهلل بـــه الواَحـــا

واعج ًبــا ِن ـك وأن ـت ِب ــرص

**ُ

كيف ِنابت ال اطريق الواضحا

رجز

()199

وإىل ُمثلُ ُهذا ُأُشارُ ُاإلمامُ ُأمحدُ ُيف ُاإلباحةُُ ،قال ُأبو ُحامُدُ ُاخلُلُقاينُُ:
قلتُ ُلمحدُ ُبنُ ُحنبلُُ:ياُأباُعبدُ ُاهلُ ،هذهُالقصائدُ ُالرُقاقُ ُالتي ه ُيفُذكرُ ُاجلنَّةُُ
أيُيشءُُتقولُُفيها؟ُفقالُ:مثلُُأيُُيشءُ؟ُقلتُُ:يقولونُ:
والنَّارُُ َّ ُ،
إذا ِــــــــا قــــــــال ل َ ِّب
ُوّتفــي ا
الــذنب ِــن خلقــي

**ُ

أِــــا اســــتحييت تعصــــيني

**ُ

ُوبالعصــــــيان تــــــأتيني

()200

ل! ُفأُعدتُ ُعليه؛ ُفقام ُودُخُلُ ُبُيتُهُ ُور َُّد ُالبابُُ ،فسمعتُُ
فقالُ :أُعُدُ ُعُ َُّ

نحيبُهُمُنُداخلُُوهوُيُردُدُُالبيتُيُ))(مُ.)201

(أ) ُكذا ُيف ُ(ع) ُو(س) ُبالنصبُ ،ويف ُمصادر ُالتخريج ُبالرفعُ ،وكَّلها ُجائز ُلغةُ ،وما ُجاءت ُبهُ
الروايةُأوىل.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:سجانه»ُ،وبهُرواية.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:مسحت»ُ،ورسمهاُقريبُمنُروايةُوردتُيفُالبيت«ُ:سحت»ُ.
ُ(ه)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(د)ُيفُ(ع)«ُ:ابن»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُكامُيفُمصادرُالتخريجُ .

هزج أو
جمزوء الوافر
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وأمثالُ ُهذهُالشعارُ ُالتيُتتض َُّمنُ ُإثارةُ ُماُيفُالقلبُ ُمنُاحلُبُ ُواخلوفُُ
والرجاءُُوالطلبُُوالُنسُُوالشَُّوقُُوالقُربُُوتوابُعُهاُ.
َُّ
فصادفُسامعُ ُهذهُالشعارُ ُمُنُقلوّبُمُحُباُوطل ًبا؛ ُفأُثارُهُ ُإثار ًُة ُمتزج ًُةُ
بحظُ ُالنَّفسُُ،وهوُنصيبُهاُمُنُال َُّلذةُ ُوال َُّطربُ ُالذيُيُدُثهُالسامعُُ،فيُظُنُ ُتلكُ
ال َُّلذةُ ُوال َُّطربُ ُزياد ًُة ُيفُصَّلحُ ُالقلبُ ُوإيامنُهُ ُوحالُهُ ُالذيُيُقرُبُهُ ُإىلُاهل ُتعاىلُ
وهو ُحمضُ ُحظُ ُالنَّفسُ! ُفهذا ِنشأ الغلط الذي عرض للقومُ ،كام ُسيأيتُ
تقريرُهُ ُوبسطُهُ ُإنُشاءُاهل ُتعاىلُ،وهذاُهوُالذيُأُنكرهُ ُالعارُفُونُ ُمُنُالقومُُ،
مضتُهُُللقلبُُأكثرُُمُنُ
إنُ َّ ُ
ُ،وحذرُواُمنهُوقالواَُّ ُ:
َُّ
وتابُُمنه ُمنُتابُُمنهم
س (/45ب)

نفعُهُُ،وإفسادُهُ ُلهُأكثرُ ُمُنُصَّلحُهُُ،وسيأيت/عنُقريبُ(ج) ُُ -إنُشاءُاهل ُتعاىلُ
ُتقريرُُهذاُبحُكُمُُالذوقُُوالوُجُدُُ.ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُُانظر(ُ:صُ.)690
ُُانظر(ُ:صُ.)03
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُبعدهاُيفُ(ع)ُكلمةُتشبهُأنُتكون«ُ:سيئة»ُ،ولعلهاُحمرفةُعنُأخرى.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:قرب»ُ.
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 الوجه الثاني من اجلواب:/
أن ُهذاُالسامعُ ُوإنُ ُكانُقدُحُضُهُ ُوفُعُلُهُ ُمن ُالُنشكُ ُيفُدينُهُ ُوصدقُهُُ
َُّ
وصَّلحُهُ ُفقد ُأُنُكُرُهُ ُمن ُهو ُأفضلُ ُمنهم ُعندُ ُالُ َُّمةُُ ،وأعل ُشأنًاُ ،وأُصدقُُ
حاالُ ،وأُعرفُ ُباهل ُوبأمرُهُُ ،فإن ُكان ُقد ُحُضُهُ ُوفُعُلُهُ ُمائةُ ُوَلُ ُهل ُفقدُ
ًُ

ع (/31أ)

إناكنحرضهمنال
نشكيفدينهفقدأنكره
منهوأفضلمنهم

أُنُكُرُه ُعليهمُأكثرُُمُنُألفُُوَلُُهلُتعاىل:


فإنُُكانُقدُحُضُهُُ[أبوُبكرُ] ُالشُبُلُُ،فقدُغابُعنهُأبوُبكرُُالصدُيقُُ.

أبو بكر الصديق



لرازيُُفلمُيُضُهُُالفاروقُُالذيُ
وإنُُكانُقدُحُضُهُُيوسفُُبنُُاحلسيُُا َُّ

الفاروق عمر

فُ َُّرقُُاهلُبهُبيُُاحلقُُوالباطلُُعمرُُبنُُاخلطابُُ.


وإنُُكانُقدُحُضُهُُالنوُرُيُ(تُ)202فقدُغابُعنهُذوُالنورُينُُعثامنُُبنُُع َُّفانُُ.



وإنُُكانُقدُشُهُدُهُُذوُالنونُُاملِصيُُفلمُيشهُدُهُُعلُُبنُُأيبُطالبُُاهلاشميُُ.

يلع بن أيب طالب



فقدُصح ُعنهُأنهُتابُُ
َّ ُ
وإنُ ُكانُقدُحُضُهُ ُسيدُ ُالطائفةُ ُأبوُالقاسمُ ُاجلُنيُدُ ُ

أبو القاسم اجلنيد

عنهُوتُرُكُهُُقبلُُوفاتُهُ ُ.
()203



وإنُ د ُكان ُقد ُفُعُلُهُ ُأضعافُ ُأضعافُ ُهؤالء ُفقد ُغابُ ُعنه ُاملُهاجُرونُُ
والنصارُ ُكلُهُمُ ،وأهلُ ُبُدُرُُ ،وأهلُ ُبُيُعُةُ ُالرضوانُُ ،ومجيعُ ُأصحابُُ
رسولُُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ،وال َُّتابُعونُُهلمُبإحسانُُ،ومجيعُُأئمةُُ
الفقهُ ُواإلفتاءُُ،ومجيعُ ُأئمةُ ُاحلديثُ ُوالسنَّةُُ،ومجيعُ ُأئمةُ ُالتفسيُُ،ومجيعُُ

(أ)ُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع)ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:أنكر»ُ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
ُ
بعدهاُيفُ(س)ُكلمةُغيُمقروءةُ،ويستقيمُالكَّلمُبدوهنا.
(د)ُ

ذو انلورين
عثمان

لم أقف ىلع
توبة اجلنيد
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الذابُيُُعنُرسولُُاهلُصلُاهلُ
أئمةُُالقراءةُُ،ومجيعُُأئمةُُاجلرحُُوالتعديلُُ َُّ
تعاىلُعليهُوسلمُودينُهُُ،فمُنُالنَّاسُُإالُأولئك!ُ
طويل

فـــأي فريقينـــا أحـــق بأِنـــه ُ **ُ
ُ

س (/44أ)
[فصلت]04 :

إذا بعث اهلل العبـاد ويمـع

()204

ُ
فةُ.
ناكمُبالواحدُُألو ًفاُمؤ َُّل ًُ
فإن احتججتم بالرجالُكاثُرُ
وإن استدللتم بالقرآنُفهذاُكتابُُاهلُاملجيدُُالذيُ﴿ﮓ ﮔ ﮕ/ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﴾ُ.
وإن استندتم إىل السناد واحلديث ُفسنذُكُرُ ُلكمُمنهُماُيُشفُيُصدرُ ُكلُُ
حمقُُ.
وإن لأتم إىل الذوق والوجد ُحاكُمُناكمُإليهُ،وب َُّينَّاُأ َُّناُأسعدُ ُبهُمنكمُ،
ومض ًُةُ
َّ ُ
بأن ُفيه ُمنفع ًُة ُللنَّفسُ ُ
وأن ُالذوقُ ُالسليمُ ُوالوُجُدُ ُالصحيحُ ُيكمُ ُ َُّ
َُّ
للقلبُُ،ومضتُهُ ُأكثرُ ُمُنُنفعُهُ ُكامُسنبيُنهُ ُبالدليلُ ُالواضحُ ُالذيُالُمدفعُ ُلهُ
إنُشاءُاهلُتعاىلُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُانظر(ُ:صُُُ.)03
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:يبعث»ُ،والوزنُيتملهُ.
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 الوجه الثالث من اجلوابُ :
ُأولُـهم/إىل ُآخرُهُم ُلُـمُـاُ
أ َُّنه ُلو ُا َُّتفُقُ ُعليه ُمجيعُ ُالطائفةُ ُوحُضُوهُ ُمُن َُّ
ج ًُةُ
فإهنمُبعضُُاملسلمُيُُ،واتفاقُهُمُالُيكونُحُ َُّ
أصَّل؛ُ َّ ُ
كانُلكمُيفُذلكُحجةُُ ً ُ
الذينُسميُناهمُ.
َُّ
علُمنُسُواهمُمُنُطوائفُُأهلُُالعلمُُ

ع (/31ب)

لو اتفق عليه مجيع
أهل الطائفة لم يكن
حجة ىلع من سواهم

جةُ ُرشع َُّيةُ ُيُبُُ
فمن ُقال ُمُن ُأهلُ ُاإلسَّلمُ ُإ َُّن ُاتفاقُ ُالسامعات َُّيةُ ُحُ َُّ
اتباعُهاُ،أوُاتفاقُُالفقراءُُ،أوُاتفاقُُالصوف َُّيةُُحجةُ؟!ُ
فإنُ
فهذا ُملُيقلُهُُأحدُُمُنُاملسلمُيُُ،ومنُقالهُفقدُخُرُقُُإمجاعُُاملسلمُيُ؛ُ َُّ
جةُُكتابُُاهلُتعاىلُ،وس َُّنةُُرسولُهُُ،وأقوالُُأصحابُهُُ،وإمجاعُُالُ َُّمةُُ.
احلُ َُّ
 الوجه الرابع [من اجلواب] :

أهل الطائفة لم جتمع
عليه بل منهم من أنكره

أن ُالصوف َُّيةُ ُواملشايخُ ُملُجتُمُعُ ُعلُذلكُ،بلُكثيُ ُمنهمُأوُأكثرُهُمُأُنُكُرُهُُ
َُّ
وعابُهُُوأُمُرُُباجتنابُهُُ:


((قالُأبوُاحلسنُُعلُُبنُُعبدُُاهلُبنُُجُهُضُمُُيفُكتابُُ«ّبجةُالسار(عُ:»)205
حدثني ُأبو ُعبدُ ُاهل ُاملقري ُ ،قالُ :ثنا ُعبدُ ُاهل ُبنُ ُصالحُُ ،قالُ :قال َُلُ
جُنيُدُ ُ:إذاُرأيتُُاملُرُيدُُيُسُمُعُُالسامعُُفاعلُمُُ َّ
أنُفيهُبُقاياُمُنُاللعبُ))(مُ.)206

(أ)ُيفُ(س)«ُ:هلذا»ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ج) ُ كذاُيفُ(ع)ُو(س)ُبدونُهزُ،وهوُحمتملُلألمرينُ:املقريُواملقرئُ،واختلفتُأيضاُطبعاتُ
تلبيسُإبليسُ:فإحداهاُباهلمزُ،وأخرىُبدونهُ،وملُأهتدُللصوابُفيهامُ.
(د)ُيفُ(س)«ُ:اجلنيد»ُ،واملثبتُمنُ(ع)ُكامُيفُمصادرُالتخريجُ.
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«بهجة األرسار»

اجلنيد
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«حاكيات الصوفية»
أبو احلسني انلوري
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((وقالُأبوُعبدُ ُاهلُابنُ ُباكُوُيُهُ ُيفُكتابُ ُ«حكاياتُالصوفية(عُ:»)207سمعتُُ ُ
يُ،يقولُ:سمعتُُاملُرُتُعُشُُ،يقولُ:سمعتُُأباُاحلسيُُ
أمحدُُبنُُحممدُُالبُدُعُ َّ ُ
ي ُيقولُ ُلبعضُ ُأصحابُناُ:إذاُرأيتُ ُاملُرُيدُ ُيُسمُعُ ُالقصائدُ ُويُمُيلُُإىلُ
النوُرُ َُّ
الرفاهيةُ ُفَّل ُتُرُجُ ُخيُهُ))(مُ ،)208قال ُاحلافظُ ُأبو ُالفرجُ ُعبدُ ُالرمحنُ ُبنُ ُعلُُ:

س (/44ب)

خصُ ُاملتأخُرونُ ُفيهُحُباُللهوُ؛ ُفتُعُدَُّىُ
«هذاُقولُ ُمشايخُ ُالقومُُ،/وإنامُتُرُ َّ ُ
رشُهُمُمُنُوجهُيُ:
أن ُ َّ
الكلُ ُكانواُ
لهنم ُيُظنونُ ُ َُّ
 أحدمها :سوءُ ُظُنُ ُالعوامُ ُبقدمائُهُم؛ ُ َّ ُهكذا.
واُالعوامُ،فليسُللعاميُُحجةُُإالُأنُُيقولُ[ُ:فَّلنُُ
َُّ
أهنم ُجُ َُّرؤُ
 والثاينُ َّ :كذاُيُفُعُلُُ،و] ُفَّلنُُيُفُعُلُُكذاُ.
قالُ :وقد ُتُشُ َُّبثُ ُحبُ ُالسامعُ ُبقلوبُ ُخُلُقُ ُمنهم؛ ُفآثُرُوهُ ُعل ُقراءةُُ
هوىُ
القرآنُُ،ورُ َُّقتُ ُقلوّبُمُعندُهُماُالُتُرُقُ ُعندُ ُالقرآنُ؛ ُوماُذاكُإال ُلتمكُنُ ُ ًُ
باطنُُ،وغلبةُُطبعُُ،وهمُيظنونُغيُُهذا»(ُ!)209

يوسفبنحسنيالرازي

ع (/38أ)

الّساجُُ ،قالُ:
ثم ُساقُ ُمُن ُتاريخُ ُاخلطيبُ(ُ )210بإسنادُهُ ُإىل ُأيب ُنُِصُ ُ َّ ُ

الدراجُ(تُ،)211قالُ:قصدتُ ُيوسفُ ُبنُُ
«حُكُىَُلُبعضُ ُإخواين/عنُأيبُاحلسيُ ُ َُّ
يُسألتُُعنُمنزلُهُُ،فكلُُمُنُأسألُهُُ
الر َّ ُ
ازيُمُنُبغدادُُ،فلامُدخلتُُ َُّ
الر َّ ُ
احلسيُُ َُّ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:الرجال»ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ج)ُسقطُمن(ُ:س)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ.
(د)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:أيبُجعفر»ُ،ولعلهُحتريفُ،واملثبتُمنُمصادرُالتخريج.
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عنه ُيقولُُ :أُيُشُ ُتُفُعُلُ ُبذلك ُالزنديقُ؟! ُفض َُّيقُوا ُصدرُي ُح َُّتى ُعُزُمُتُ ُعلُ
فَّلُأقلُمُنُ
َّ ُ
االنِصافُُ،فبُتُُتلكُالليلةُُيفُمسجدُُ،ثمُقلتُُ:جئتُُهذاُالبلدُُ
زيارتُهُ! ُفلم ُأُزُلُ ُأُسألُ ُعنهُح َُّتىُدُفُعُتُ ُإىلُمسجدُهُ ُوهوُقاعدُ ُيفُاملُحُرابُُ،
علُ
وبيُ ُيُدُيُهُ ُ[رجلُ ُعليه] ُمصحفُ ُوهو ُيُقرأُُ ،فسلمتُ ُعليهُ ،فر َُّد ُ َّ

السَّلمُُ،وقالُ:مُنُأين؟ُقلتُُ:مُنُبغدادُُ،قصدتُُزيارةُُالشيخُ.فقالُ:حتُسُنُُ
أنُُتقولُُشي ًئا؟ُقلتُُ:نُعُمُ.وقلتُُ:
َأيتــك تبنــي دائ ًبــا ف قطيعتــي ُ **ُ
ُ

ولو كنت ذا حزم هلـدا ِت ِـا تبنـي

()212

ُ
فأُطُبُقُ ُاملصحفُ ُوملُيُزُلُ ُيُبكُيُح َُّتىُابت َُّلتُ ُحليتُهُ ُوثوبُهُُ ،ح َُّتىُرُمحُتُهُ ُمُنُ

الريُ ُعل ُقولُـهمُ :يوسفُ ُبنُُ
كثرةُ ُبكائُهُُ ،ثُم ُقال َُلُ :يا ُسيدُيُ ،تُلُومُ ُأُهُلُ ُ َُّ
احلسيُ ُزنديقُُ،ومُنُوقتُ ُالصَّلةُ ُهوُذاُأُقرأُ ُالقرآنُ ُملُيُقُطُرُ ُمُنُعينيُقطرةُُ
علُالقيامةُُّبذاُالبيتُ»()213؟!ُ
وقدُقامُتُُ َّ

(أ)ُيفُ(س)«ُ:مسجد»ُ.
(ب) ُكذا ُيف ُالصل ُومصادر ُالتخريجُ ،إال ُيف ُإحدى ُطبعات ُتلبيس ُإبليس ُ(حتقيق ُالسحيباين)ُ:
«رحل»ُباحلاءُاملهملةُ(صُ.)ُ18
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُُ.

الويلد بن الزييد/
طويل

81
ٌّ
لك مأخوذ من
قوهل ومرتوك

س (/47أ)
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 الوجه اخلامس:
أ َُّنهُماُمُنُأحدُ ُبعدُ ُرسولُ ُاهلُصلُاهل ُعليهُوسلمُإال ُومأخوذُ ُمُنُقولُهُُ
ومرتوكُُ ،وال ُيُقتدُى ُبأحدُ ُيف ُأقوالُهُ ُوأفعالُهُ ُوأحوالُهُ/كلُهاُ ،إال ُرسولُ ُاهلُ
بالضَّللةُُ
صلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلمُ،فمُنُنُ َُّزلُ ُغيُهُيفُهذهُاملنزلةُ ُفقدُرشُحُ ُ َّ ُ
بأُ ُمنهُأحوجُ ُماُ
صدراُ،والُيُغنُيُعنهُذلكُالغُيُ ُمُنُاهلُشي ًئاُ،بلُيُتُ َُّ
والبدعةُ ُ ً
يكونُ ُإليهُ ،قال ُاهل ُتعاىل ُ ﴿ُ:ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

[ابلقرة]761-766 :

ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟﯠ [ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ] ﴾ُ.
فكلُ ُمن ُبُعُدُ ُرسولُ ُاهل ُصلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلم ُيُبُ ُعُرُضُ ُأقوالُهُُ
علُماُجاءُبهُالرسولُُ :فإنُ ُكانتُمقبول ًُة ُلديهُقُبُلُتُُ ،وإالُ
َُّ
وأفعاله ُوأحوالُهُ ُ
رُ َُّدتُُ.
الرسولُ ُعل ُأقوالُُ
فأُبُى ُالظالـمُونُ ُاملفتونُونُ ُإال ُعُرُضُ ُما ُجاء ُبه ُ َُّ
الشيوخُ ُوطريقتُهُمُوأصولُـهم؛ ُفعُ َُّم ُبذلكُاملُصابُُ ،وعُظُمُتُ ُاملُحنةُ ُواشتدَُّتُُ
أهنمُهمُأهلُ ُالبدعُُ،
ن ُّبم ُاجلاهلُونُ ُ َّ ُ
الرز َُّيةُُ،واشتدَُّتُ ُغُربةُ ُالدينُ ُوأهلُهُُ،وظُ َُّ
وأصحابُ ُالطرائقُ ُواآلراءُ ُهم ُأهلُ ُالس َُّنةُُ ،ويُأُبُى ُاهل ُإال ُأنُ ُيُقُيمُ ُدينهُُ ،ويُتُ َُّمُ
ع (/38ب)

نورُهُُ،ويُعلُُكلامتُهُُوكلامتُُرسولُهُُ،ويُنِصُُحزبُهُُولوُكُرُهُُاملُبطُلُونُُ!/
اللفظُالكريمُخلتُمنه(ُ:س)ُ.
ُ
(أ)ُ
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
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 الوجه السادس:
أنُمُنُنُقُلُُعنهُأنهُحُضُُالسامعُُمُنُالقومُُفليسُفيهمُرجلُُواحدُُيُسُوغُُ
َُّ

من نقل عنهم حضور
السماع ليس فيهم من
يسوغ تقليده

تقليدُهُ ُيف ُالدينُ؛ ُفإ َُّنه ُليس ُفيهم ُإمامُ ُمُن ُأئمةُ ُالفتوُى ُوالعلمُ ُالذين ُيُسُوغُُ
تقليدُهُمُيفُاجلملةُُ.
وأعلُمُنُحُضُهُ ُقومُ ُهلمُصدقُ ُوزهدُ ُوأحوالُ ُمعُاهلُ،ولكنهمُليسواُ
بمعصومُيُُ،والُهلمُقولُُيُكىُمعُأقوالُُالعلامءُُالذينُدارتُُالفتوُىُواحلُكُمُُ
علُأقوالُـهُمُ.
وغايةُُأحدُهُمُأنُُيكونُُحضورُهُُلهُمُنُالسعيُُاملغفورُُالذيُيُغفُرُهُُاهلُلهُ
بصدقُهُ ُوكثرةُ ُحسناتُهُ ُوحُسنُ ُن َُّيتُهُُ ،فأ َُّما ُأنُ ُيُ َُّتخُذُ ُقدو ًُة ُوإما ًما ُفهذا ُباطلُُ
قط ًعا؛ُإذُليسُمنُأهلُُاالجتهادُُومنُلهُقولُُبيُُأهلُُالعلمُُ.
س (/47ب)

 الوجه/السابع:
أ َُّنهُلوُفُرُضُ ُأ َُّنهُمُنُأهلُ ُاالجتهادُ ُو ُم َّنُيُسُوغُ ُالعملُ ُبقولُهُ ُفقدُخالُفُهُُ
مُنُهوُمثلُهُُأوُأجلُُمنهُ،واحلاكمُُبيُُاملتنازعُيُُ:كتابُُاهلُ،وسنَّةُُرسولُهُُ،وماُ

لو فرض أن فيهم من
يسوغ تقليده فقد خالفه
من هو مثله أو أجل منه

كانُعليهُهوُوأصحابُهُُ.
فأ َُّما ُأنُ ُيُ َُّكمُ ُذوقُ ُواحدُ ُوحالُهُ ُووُجُدُهُُ ،ويُعُلُ ُإما ًما ُوقدو ًُة ُبَّلُ
برهانُ ُمُنُاهل ُتعاىل ُورسولُهُ ُ

الضَّللُ ،وهوُمُنُأكبُ ُأسبابُُ
ُ -فهذا ِنشأ ا

تقربُ ُإليهُإال ُبامُيُـبُهُ ُويُرضاهُُ ُ،
فإن ُاهل ُتعاىل ُالُيُ َُّ
البُعدُ ُمُنُاهلُتعاىلُومُقتُهُ؛ ُ َُّ
لصدقه»ُ.
ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:
أحد»ُ.
(ب)ُيفُ(س)ُ «ُ:
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الُبامُيذُوقُهُُكلُُأحدُُويُستُحسُنهُُويُواهُُ،وكيفُيليقُُبمُنُيُدَُّعيُحم َُّبةُُاهلُتعاىلُ
تقربُ ُإليه ُبام ُمل ُيُرشُعُهُ ُعل ُلسانُ ُحبيبُهُ ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليهُ
وإرادتُهُ ُأنُ ُيُ َُّ
وسلمُ،وبامُالُيُـبُهُ ُويُرضاهُ ُمُنُالقولُ ُوالعملُ ُواهلُدُى؟! ُوهلُهذاُإال ُعيُُ
البُعُدُُمنه!ُ
وقدُقالُغيُُواحدُُمُنُالسلفُ«ُ:ا َُّدعىُقومُُحم َُّبةُُاهلُتعاىلُفُأُنُزُلُُاهلُتعاىلُ
[آل عمران]47 :

[آيةُ ُاملح َُّبةُ] ﴿ُ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾»(ُ ،)214فلم ُيُقُلُُ
ُوغنوا ُواطرُبُوا ُعل ُصوتُ ُاملزاميُ ُوالش َُّباباتُ ُوالحلانُ ُاملُطرُباتُُ
فارقُصُوا ُ
بالتوقيعاتُُوالنغامتُ!ُ
تقربُ ُإليه ُّبذاُ
سبيَّل ُ ُم َّن ُيُدَُّعُي ُحم َُّبةُ ُاهل ُتعاىل ُويُزعُمُ ُأ َُّنه ُيُ َُّ
فمُن ُأُضُلُ ُ ً ُ
السامعُُالشيطاينُُ،الذيُهوُحظُُالنفسُُوالشيطانُ!
[قالُاملصنفُ] :
فهـــل ســـمعتم قـــط ف ســـناة ُ **ُ

ص احت عن الختـاَ أو ف كتـاب ُ

ــرقص ديـــن كـــذا ُ **ُ
ُأ ان الغنـــا والـ ا

اب ُ
الربــ ُ
ُصــوت يــراع أو أخيــه ا

هــــذا كتــــاب اهلل ِــــا بيننــــا ُ **ُ

ِنـــ ازه عـــن باطـــل واَتيـــاب

وهــــذه الســــناة قــــد ب اينــــت ُ **ُ

ِــراده حتاــى اســتبان الكتــاب

ع ( /35أ )

إن أنـــتم أعفيتموهـــا ِـــن الــــ ُ **ُ

الصواب/
ـتحريف أبـرصتم طريق ا

س (/44أ)

وهــذه أصــحاب خــّي ا لــوَى ُ **ُ

الصحاب/
وهديم أفضل هدي ِ

ابن القيم /رسيع

(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ،واملثبتُمنُ(ع)ُكامُيفُمصادرُالتخريجُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:أعفيتمونا»ُ،والوزنُيتملهُدونُاملعنىُ.
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وهــــذه أتبــــاعهم بعــــدهم ُ **ُ

ِض ـوا عــّل نجه ـم الســتطاب

وتــــابعوهم بعــــدهم هكــــذا ُ **ُ

ِ ـن ك ـ ِل ق ـرن ه ـديم َ يع ـاب

وأ اول القـــــــوم وســـــــاداتم ُ **ُ

ِ ـن ك ـ ِل ِ ـن دعوت ـه تس ـتجاب

وكــل ِــن أعطــاه َب الــوَى ُ **ُ

لســان صــدق وثنــا ِســتطاب

هـــل فـــيهم ِـــن عابـــد َ ابـــه

**ُ

بالرقص والـ ازفن وخلـع الثيـاب
ا

باَلوتـاَ والـدفِ والنــ

**ُ

ــــناي إىل الناـــة داَ ال اثـــواب

يـــزه ا
الشـــوق لطيـــب الغنـــا

**ُ

السـحاب
ح اتى يمـ ار القلـب ِـ ار ا

ويزعـــق ال ازعقـــات ِـــن قلبـــه

**ُ

لقـــ اوة الـــواَد عنـــد ا
الشــــراب

و ا
الشــــوق قــــد أضم نّيانــــه

**ُ

ف القلب لوَ الدا ِع يري لذاب

ويثقــــل الــــوحي عــــّل قلبــــه

**ُ

الصخر َ كالتاب
الصخر فوق ا
ك ا

قلنـــا نعـــم هـــذا الغنـــا قربـــة

**ُ

تدين ِن الفـوز وحسـن الـبآب

فالبعـــد ف القـــرآن ح اتـــى لقـــد

**ُ

هجرتــوه لــن ّتــافوا العتــاب

ِـــن هاهنـــا قيـــل بـــأ ان الغنـــا

**ُ

ينبت ف القلب النِفـاق العجـاب

أن الغنـــا قربـــة
يـــا قـــوم لـــو ا

**ُ

لـــاء ِـــع كـــ ِل نبـــي َبـــاب

الــرقص دينًــا لنــا
أو كــان هــذا ا

**ُ

()215

يشتاق

(أ)ُيفُ(س)«ُ:أصحاّبم»ُ،والوزنُيتملهُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:نشتاق»ُ،والوزنُيتملهُدونُاملعنىُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:يدين»ُ.

لكانت الناـة ِـأوى الـذباب

84
هال دخلوا يف السماع
بالرشوط اليت رشطها
من قدلوه
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 الوجه الثامن:
أُ َُّناُنُناشُدُكمُاهل!ُهلُتُدُخُلُونُُيفُالسامعُُبالرشوُُِالتيُرشُطُهاُمُنُأباحُهُُ
ُم َّنُقُ َُّلدتُوهُ؟ُ
فإهنمُرشُطُواُفيهُرشو ًطاُمذكور ًُةُيفُكتبُُالقومُ(مُ:)216
َّ ُ

أال يتلكفوه



قول اجلنيد
س (/44ب)

يدخله بقلب
مملوء بربه



حارسا قلبه من السماع
للنفس والشيطان



حافظا قلبه
عن الغفلة



مطابلا نفسه
حبقوق العبودية
ع (/35ب)



أال ُيتك َُّلفُوا ُالسامعُُ ،وقالوا«ُ :مُن ُتك َُّلفُهُ ُفُتُنُ ُبهُ ،ومُن ُصادُفُهُُ
منهاُ َّ ُ :
اسرتاحُ ُبه»(قُ .)217فأخبواُأنهُفتنةُ ُملنُاختارُهُ ُوقصدُهُُ،وراحةُ ُملنُصادُفُهُُ
ُ
ُلن ُقصدُُ
اتفا ًقاُ ،وهذا ُمُن ُأبيُ ُيشءُ ُعل ُأ َُّنه/ليس ُبقربةُ ُوال ُطاعةُ؛ َُّ
ُيكونُفتنةُ،بلُالُتصحُُإالُبذلكُ.
ًُ
الطاعاتُُوالقُرُبُُوإرادتُاُال
ومنهاُ :أنُ ُيُدُخُلُهُ ُبقلبُ ُملوءُ ُبربُهُُ،فارغُ ُمُنُشهواتُهُ ُوحظوظُهُُ،ذُكُرُ ُاهلُ
فيه ُيف ُحملُ ُاخلطراتُ ُوالوساوسُُ ،وقد ُمُلُكُ ُعليه ُذُكُرُ ُربُهُ ُوساوسُهُُ
وخطراتُهُُ.
بوا ًباُعلُبابُُقلبُهُُ،يُرُسُهُُمُنُالسامعُُللنفسُُوالشيطانُُ،
ومنهاُ:أنُُيُقُعُدُُ َُّ
جمر ًداُهلُولعبوديتُهُ(عُ.)218
سامعا ُ َُّ
بلُيكونُسامعُهُُ ً
ومنهاُ :أنُ ُيُفُظُ ُقلبُهُ ُيفُالسامعُ ُمُنُطوارقُ ُالغفلةُ ُعنُاهلُتعاىلُوالتفاتُهُُ
إىلُسُواهُ.
يتلقى ُما ُيُرُدُ ُعليه ُمُن ُإشارةُ ُالسامعُ ُبمطالبةُ ُنفسُهُ ُبحقوقُُ
ومنهاُ :أنُ ُ َُّ
العبوديةُُ :مُنُجتريدُ ُالتوحيدُُ ،واإلنابةُ ُإىلُاهل ُتعاىلُ،وتعليقُ ُاهلمُ ُكلُه/بهُ،
ولومُُالنفسُُيفُإيثارُهاُح َُّظها ُعلُمرضاتُهُُوحمابُهُُ.

(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:حلظها»ُ.
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ومنهاُ :أنُ ُيكونُ ُيفُسامعُهُ ُهذاُباهلُوهلُومعُاهل(ع)219؛ ُليكونُ ُلهُنصيبُُ

سامعا باهلل
وهلل ومع اهلل

ومنهاُ :أنُ ُيلوُ ُالسامعُ ُ ُم َّنُالُتُؤمُنُ ُالفتنةُ ُبهُ ُ،م َّنُالُيُـحُلُ ُسامعُ ُصوتُهُُ

خمليا سماعه ممن

وافرُُمُنُقولُهُ«ُ:فبي يسمع» ُ.
()220



والتلذُذُُبالنظرُُإليهُ.

لم أقف عليه
بهذا اللفظ

ال تؤمن الفتنة به

فبهذه الشوط أباح السمع ِن أباحه ِن القوم وحضوهُ.
ثُمُقالُعارفُ ُالقومُ ُوسيدُهمُبَّلُمدافعُ ُالشيخُ ُعبدُ ُالقادرُ ُالكُيَّلينُ(تُ)221
بعدُُذكرُهُُآدابُُالسامعُ«ُ:ولوُصُدُقُُالقومُُيفُقصدُهُمُوجترُدُهُمُوتصوُفُهُمُلُـمُـاُ
انزُعُجواُيفُقلوّبُمُوجوارحُهُمُبغيُ ُسامعُ ُكتابُ ُاهلُتعاىل؛ ُإذُهوُكَّلمُ ُحمبوّبُمُ
الولُيُ ُواآلخرُينُُ ،واملاضُيُ ُوالغابُرُينُُ،
وصفتُهُُ ،وفيه ُذُكُرُهُ ُوذُكُرُهُمُ ،وذُكُرُ ُ َُّ
واملحبُُواملحبوبُُ،واملُرُيدُُواملُرادُُ،وعُتابُُاملُدَُّعُيُُملح َُّبتُهُُولومُهُمُ،وغيُُذلكُ.
فلمـا اخت ال قصدهم وصدقهمُ،وظُهُرُتُُدعواهمُمُنُغيُُبيُنةُُوزورُهُمُ،
ا
وقيامُهُم/معُالرسمُ ُوالعادةُ ُمُنُغيُ ُغريزةُ ُباطنةُ ُوصدقُ ُالّسيرةُُ،واملعرفةُُ
واملكاشفةُ ُوالعلومُ ُالغريبةُُ ،واالطَّلعُ ُعل ُالسارُُ ،والقُربُ ُوالُنسُُ،
والوصولُ ُإىل ُاملحبوبُُ ،والسامعُ ُاحلقيقيُ ُوهو ُالقرآنُ ُواحلديثُُ ،والكَّلمُ
الذيُهو سنةُ ُاهلُمعُالعلامءُ ُبهُواخلُ َُّلصُ ُمُنُالولياءُ ُوالبدالُ ُوالعيانُُ،
وخُلُتُ ُبواطنهُمُمُنُذلكُكلُهُُ -وقفوا ُمعُالقولُ ُوالبياتُ ُوالشعارُ ُالتيُ
تُثيُُالطُباعُُ،وتُيُجُُثائرةُُالعُشُقُُبالطُباعُُالُبالقلوبُُوالرواحُ»(ُ.)222
فهذا كَّلم ِن قد خب السمع وعلم ِا فيه ِن اآلفات!
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
القوال»ُ.
(ب)ُكذاُيفُ(ع)ُ،ورسمتُيفُ(س)«ُ:القوال»ُ،ثمُضبُعلُألفهاُ،ويفُمصدرُالتخريجَّ «ُ:

س (/44أ)
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من أباحه دون رشط

وأ َُّماُمُنُأُخُذُ ُيفُإباحتُهُ ُو ُاستحبابُهُُ،ومدحهُمُن ُغيُ ُتعرُضُ ُآلفاتُهُُ -فإ َُّنهُ
حمجوبُ ُعنُصَّلحُ ُقلبُهُ ُومعرفةُ ُمفسداتُهُُ،والفرقُ ُبيُ ُحظُ ُالنفسُ ُوالشيطانُُ
وحقُ ُالربُُ،وهوُ ُم َّن ُيُعبُدُ ُاهل ُعلُماُتُواهُ ُنفسُهُ ُوحتبُهُُ،الُعلُماُيُـبُهُ ُاهلُ
ويُرضاهُُ،وليسُالشأنُُيفُ[ذلكُأنُ] ُتُرُيدُُاهلُ،بلُتُرُيدُُماُيُرُيدُُاهلُ.

أصحاب اإلرادة
ثالثة

وأصحاب الَادة ثَّلثة أنواعُ:
ُاملُريدُونُُهلُتعاىلُ.
ُواملُريدُونُُمُنُاهلُ.


اهل ُتعاىلُ ،وهؤالء ُهم ُأولياءُ ُاهلُ
ُيُرُيدُ ُ ُ

ُواملُريدُونُ ُلُـمُـا

فإهنمُواقُفُونُ ُمعُمرادُ ُاهلُ
املقربُونُ ُ،وهمُأهلُ ُاإلرادةُ ُالصحيحةُ؛ ُ َّ ُ
َُّ
الدينيُُالذيُيُـبُهُُويُرضاهُُمنهمُ.
ع (/64أ)

واملُريدُونُ ُمُن ُاهل ُتعاىل/واقُفُونُ ُمع ُحظوظُهُم ُوإراداتُمُ ،بحسبُُ
تفاوتُمُفيهاُ،وبحسبُُهُمُهُمُُ.
تقربُواُإليهُبمراضُيهُُوماُيـبهُُمنهمُ،وماُرشُعُهُُهلمُعلُ
واملُريدُونُُهلُإنُُملُيُ َُّ
مُأهنمُالُيُصُلُونُُإليهُإالُمُنُطريقُهُ ه ُُ-وإالُفهُمُُمقُوتُونُُ
لسانُُرسولُهُ ُوأُعُلُمُهُ َّ ُ
عندُهُُ ،مطرُودُونُ ُعن ُبابُهُُ ،مُبُعدُونُ ُعن ُقربُهُُ ،ولو ُكان ُيف ُقلوّبُم ُمُن ُاملح َُّبةُُ

س (/44ب)

والشَُّوقُُواإلرادةُُأمثالُُاجلبالُ/ملُيُنفُعُهُمُشي ًئاُح َُّتىُيقُفُواُمعُمرادُهُُمنهمُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:من»ُ .
(ب)ُيفُ(س)«ُ:أنك».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:ما»ُ.

ُ
ُ

ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:واملقربون»ُ،بواوُ.
ُ(ه)ُيفُ(ع)«ُ:طريقته»ُ.
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فإهنم ُرُأُوا ُالسامعُ ُيُثيُ ُساكنُُ
وِن هاهنا غلط القوم ف ِسألة السمعُ َّ ُ ،

منشأ غلط القوم

احلبُ ُوالوُجُدُ ُمُن ُقلوّبُمُ ،ويُيُجُ ُالقلبُ ُيف ُسفرُهُ ُإىل ُاملحبوبُُ ،ويُزعُجُهُُ
إزعاجاُالُيُسُتُقُرُ ُمعهُ،فيُتاحُ ُالقلبُ ُإىلُاملقاماتُ ُالعاليةُُ،ويُنافُسُ ُيفُالقُرُبُُ
ً
عجيبةُ،ومواجيدُ ُوأذوا ًقاُالُيُمكُنهمُدفعُهاُ
ًُ
فيهُأحواال ُ
ًُ
مُنُحمبوبُهُُ،فيُحدُثُ ُ
عن ُقلوّبُمُ ،ومل ُيُرُوُها ُتُسُتُجُلُبُ ُبمثلُ ُالسامعُُ ،فلو ُالمُهُم ُفيه ُكلُ ُالئمُ ُملُ
يُصغُواُإىلُمَُّلمُهُُ،وقالواُملنُالمُهُمُ:
أقــــول ل اَّلئــــم الهــــدي َِّلِتــــه ُ **ُ ذق اهلوى وإن اسطعت الـمَّلم لـم(ُ)223
ُ

فهمُيُعذُرُونُُاللُ َُّوامُُإذُهمُحمجُوبُونُُعامُفيهُالقومُُمُنُتلكُالحوالُُ،والُ

الرشيف الريض/
بسيط

يُلُتُفُتُونُ ُإىلُمَُّلمُهُمُ،بلُقدُيُسُتُلُذُُأحدُهُمُالـمَُّلمُةُُكامُقيلُ:
أجد الــمَّلِة ف هـواك لذيـذ ًة ُ **ُ
ُ

حبا لذكرك فليلمنـي

اللـوم( )224أبو الشيص /اكمل

ا

وَ َيب اأنم ِعذوَون؛ إذ ل يدوا ِ ُن ياطبهم بأذواقهم ،ويك ِلمهم

عّل ِقتض أحوالـهم ،ويشاَكهم ف وجدهم وشأنمُ ،فيناديم ِن ِكان
قريبُ ،وإنام ُيُبتلُونُ ُبجافُ ُجُلُفُ ُأبعدُ ُيشءُ ُعن ُمعامَّلتُ ُالقلوبُُ
وأحوالُـها ُومُنازالتُاُ ،كثيفُ ُالطباعُ ،مُوكلُ ُبإنكارُ ُما ُمل ُيُطُ ُبعُلُمُهُُ ،غليظُُ
احلجابُُعنُشأنُُالقومُُوماُتع َُّلقُتُُبهُهُمُهُم؛ُفيُنكُرُُعليهمُإنكارُُمنُملُيُذُقُُ
ما ُذاقُوهُ ُوال ُبارشُ ُما ُبارشُوهُُ ،وال ُذاقُ ُمُن ُالرشابُ ُالذي ُرشُبُوهُُ ،فأعاملُُ
ُ،أوُكأهناُملُتُرشُعُُقطُ!ُ
َّ ُ
كأهناُرشيعةُُمنسوخةُ
القلوبُُعندُه ُ َّ ُ
(أ)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:استطعت»ُ،والُروايةُبهُ،والوزنُالُيتملهُ،واملثبتُمنُمصادرُالتخريجُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:يلفتون»ُ.
(ج) ُيفُ(ع)«ُ:من»ُُ .
(د)ُيفُ(س)«ُ:عندهم»ُ.

معذورون!
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فتو الدت

بني القسوة وامليعان

الحنة بني قسوة هؤَء ومجودهم ،وِيعان هؤَء وانحَّللـهمُ،

فإذاُمجُعُهُامُجملسُُكاناُكامُقيلُ:
اكمل
س (/40أ)

شق ًة وست ِغ ِر ًبـاُ** ُ /
ساَت ِـ ِ
ُ

شق وِغـ ِرب
ش اتان بـني ِــ ِ

()225

فكلُمُنُالطائفتُيُُتُنادُيُالخرىُمُنُ ُ
مكانُُبعيدُ!ُ
ٌّ ُ

الطائفتنيُ،

ع (/64ب)

صاحب
اذلوق املحمدي
والوجد اإلبراهييم

البراهيمي حيكم عّل
الحمدي والوجد
وصاحب الذوق
ِ
ِ
حقُمُنُالفريقُيُُ،ويُنكُرُُماُيُبُُإنكارُهُُمُن/الطريقُيُ ُ،ويُسُيُُ
ويُواَلُمُنُمعهُ ٌّ ُ
أن ُاحلقيقةُ ُبَّل ُرشيعةُُ
إىل ُاهل ُتعاىل ُبيُ ُحقائقُ ُاإليامنُ ُورشائعُ ُاإلسَّلمُُ ،ويُعُلُمُ ُ َُّ
وأنُ
خيالُ ُباطلُ ُوسابُُ ،والرشيعةُ ُبَّل ُحقيقةُ ُقُرشُ ُقد ُجُرُدُ ُمُن ُاللُبابَُُّ ُ ،
المرُ ُإنام ُقام ُباحلقيقة الباطنة ُوعليها ُالثوابُ ُوالعقابُُ ،وبالشيعة

الظاهرةُ

وهي ُمظهرُ ُالمرُ ُوالنهيُ ُواحلكمُ ُوالسبابُُ ،وهي ُبمنزلةُ ُالبُدُنُُ ،واحلقيقةُُ
اإليامن َُّيةُ ُبمنزلةُ ُالروحُُ ،والروحُ ُال ُقُوامُ ُهلا ُبدونُ ُالبُدُنُُ ،وبدنُ ُال ُروحُ ُفيه ُمُنُ

مجُلةُ ُالمواتُُ ،والدينُ ُينتظمُ

ُالمرُينُ ُانتظا ًما ُواحدً اُ ،وله ُجسدُ ُوروحُُ

وقلبُُ،فجسدُهُُاإلسَّلمُُ،وروحُهُُاإليامنُُ،وقلبُهُُاإلحسانُُ.
اإلسالم واإليمان
واإلحسان

 فالسَّلمُ:الرشائعُُالظاهرةُُالعاصمةُُللدمُُواملالُُ.
 واليمنُ:احلقائقُُالباطنةُُاملُنجُيةُُمُنُالنَّارُُ.
 والحسانُ :املقاماتُ ُالعاليةُ ُالتي ُتُنالُ ُّبا ُالدرجاتُ ُالعُلُ ُوالقُرُبُ ُمُنُ

املقربُيُُمُنُعبادُهُُ.
اهلُتعاىلُوالدخولُُيفُزمرةُُ َُّ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:الطريقتي».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:جترد».

ُ
ُ

ُ(ج)ُبعدهاُيفُ(ع)ُكلمةُتشبهُأنُتكون«ُ:ثالث»ُ.
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:انتظم»ُ.

ُ
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عمنُ
فشمرُوا ُإليهُ ،وخُفُيُ ُذلك ُاللواءُ ُ َُّ
أن ُاملُحبُيُ ُرُفُعُ ُهلم ُلواءُ ُ َُّ
وَ َيب ُ َُّ
أُعرضُ ُعن ُهذا ُالشأنُ ُواشتُغُلُ ُبغيُهُُ ،ولكن ُسُلُكُ ُكثيُ ُمنهم ُإليه ُعل ُغيُُ

دُرُبُُاإليامنُُواإلحسانُ؛ُفبُعدُواُمُنُمطلوّبُمُعلُقُدُرُُانحرافُهُم!ُ
أنُالسامعُُمُنُ
شمرُواُإىلُعُلُمُُاملح َُّبةُُ،ورُأُوُاُ َُّ
الصادُقُونُُمُنُأربابُُالسامعُُ َُّ
و َّ ُ

توصلُ ُّبا ُإىل ُظهورُ ُالكوامنُ ُالباطنةُُ :مُن ُحم َُّبةُ ُاهل ُتعاىلُ،
السبابُ ُالتي ُيُ َّ ُ
والشَُّوُقُُإليهُ،واالرتياحُُإىلُقُرُبُهُُولقائُهُُ،وتوابعُُذلكُ:مُنُاحلزنُُعلُالتقصيُُ،
ُاليامُُاخلاليةُُ،والندمُُوالسفُُعلُماُفُرُُُِمُنُالعبدُُمُنُ

والتفريطُُيفُإضاعتُ ُه
أسبابُ ُعُتُبُ ُاهل ُعليه ُوإبعادُهُ ُإ َُّياهُ ،واخلوفُ/مُن ُطردُهُ ُعن ُبابُهُُ ،ووقوعُُ
احلجابُ ُبينه ُوبيُ ُربُهُ ،ورُأُوُهُ ُحاد ًيا ُيُدُو ُبالرواحُ ُإىل ُبَّلدُ ُالفراحُ؛ ُفيُطُيُبُُ
هلاُالسيُُ،فإذاُحُداُهلاُاحلادُيُجُدَُّتُُيفُالسيُُعلُظهورُُعُزُماتُاُ،الُُتُلُوُيُعلُ
أهلُُوالُمالُُ،كامُقيلُ:
هلا أحاديث ِن ذكراك تشـغلها

**ُ

عن ا
الشـراب وتلهيها عن الـ ازاد ُ

ُهل ـا بوجه ـك ن ـوَ ت ــستضء ب ـه

**ُ

ُوِ ـن ح ـديثك ف أعقاهب ـا ح ـادي

السّي أوعدها
إذا شكت ِن كَّلل ا

**ُ

()226

َوح القدوم فتحيا عنـد ِيعـاد

س (/40ب)

بسيط

وُكامُقيل:
إذا نحــن أدلـــجنا وأنــت أِاِنــا ُ **ُ
ُوإن نحن أضللنا ال اطريق ولـم نجد

**ُ

كفى بالطايا طيب ذكراك حاديـاُ /
ُدلي ًَّل كفانا نوَ وجهـك هاديـا

()227

(أ)ُيفُ(س)«ُ:طاعتهُيف»ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:يشغلها»ُ،وكذاُيفُجامعُاملسائلُالبنُتيميةُ(ُ)363/3واملثبتُمنُ(ع)ُكامُيفُمصادرُ
التخريج.
(ج) ُيف ُ(ع)«ُ :ويلهيها»ُ ،وكذا ُيف ُجامع ُاملسائل ُالبن ُتيمية ُ(ُ ،)363/3واملثبت ُمن ُ(ع) ُكام ُيف ُمصادرُ
التخريج.

طويل
ع (/67أ)
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وإذا ُكان ُحُداءُ ُاإلبلُُ يُطُيُبُ ُهلا ُالسيُُ ،ويوُنُ ُعليها ُمحلُ ُاملشاقُ ُعل ُغُلُظُُ
أكبادُها ُوكثافةُ ُطُباعُها ُُ -فام ُالظنُ ُبمن ُأذابُتُ ُنارُ ُاملح َُّبةُ ُقسوةُ ُقلبُهُ ُولطفتُ

طباعهُإذاُحُداُلهُاحلادُيُبامُيُناسُبُُحالُهُ!ُ
حاال ُليست ُفيهُ ،وال ُيُدُثُ ُفيهُ
أن ُالسامعُ ُال ُيُورُدُ ُعل ُالقلبُ ُ ً ُ
وَ َيب ُ َُّ

الص َُّوانُُيُقُدُحُ ُيف
وحمبةُمل ُتكنُ ،وإنام ُيُثُيُُماُكُمُنُُفيهُ،فهوُبمنزلةُُ َّ ُ
إراد ًُةُ ًُ

ُالزُنادُُ

الصوانُُأُحدُثُُالنارُُيفُالزُنادُُ.
أنُ َُّ
ماُهوُكامنُُفيهُمُنُالنَّارُُ،الُ َُّ
حب ُكاملُُ ،أو ُخوفُُ ،أو ُرجاءُُ ،أو ُاشتياقُ ُإىل ُأيُُ
فإذا ُسُمُعُهُ ُمن ُيف ُقلبُهُ ُ ٌّ ُ

مطلوبُُكانُُ-هاجُُمُنُقلبُهُُذلكُالكامنُُ،فأُ َُّثرُُفيهُالسامعُُبحسبُُاستعدادُهُُ.
انلكتة اليت
أوجبت للقوم
حضور السماع

س (/43ب)

أن النغمت اللذيذة ولطافة اَلحلان وحَّلوتا وطيبها يناسب
وس ذلك ا
الحب ِن
لطافة ِا كمن واستت ف قلب
ِ

شواهد حمبوبهُ ،فيُذكُرُهُ ُإ َُّياها؛ ُفيُهُيجُُ

مستورا ُقبلُُ
تحرك ُحبُهُُ ،وتُلتُهُبُ ُنارُ/الشَُّوقُ ُيف ُقلبُهُُ ،وذلك ُكان ُ
لذلك ُوُجُدُهُُ ،ويُ َُّ
ً
السامعُُ،متوار ًياُحمجو ًباُبالمورُُالشاغلةُُعنهُ،فلامُوُرُدُُعليهُالسامعُُأُخُلُُباطنهُُعنُ
فتحركُُالقلبُُبمُقُتُضُُماُسُكُنُُفيهُمُنُاملح َُّبةُُ
تلكُالشواغلُ؛ُفخمُدُتُُوتوارُتُ؛ُ َُّ
والشَُّوقُُوالوُجُدُُوتوابعُُذلكُ:مُنُالُنسُُوالقُرُبُُ،أوُاحلزنُُوالسفُُعلُفوتُُ
حظُهُُمُنُحمبوبُهُُوبُعُدُهُُعنهُ،إىلُغيُُذلكُمُنُالحوالُُالتيُيُثيُهاُالسامعُُبالحلانُُ
املطربةُ ُوالنغامتُ ُاللذيذةُ ُبالشعارُ ُالرقيقةُ ُاملُناسبةُ ُللحالُُ ،املشتملةُ ُعل ُوصفُُ

املَّلحةُُواحلُسنُُوطيبُُالوصالُُوعذوبتُهُُ،وأُلُـمُُاهلُجرانُُوعذابُهُ.
ُحداء البلُ:قالُاجلوهري«ُ:احلدوُ:سوقُاالبلُوالغناءُهلا»ُ(الصحاحُُ.)6190/2ُ:
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:من»ُ.
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أوزان الشعرُ ،ولطافةُ ُاملعاينُ ،وحسنُ ُالصوتُُ ،وتُناسُبُُ

حركاتُ ُالتصفيقُ ُواإليقاعاتُُ ،وخصوصيةُ ُذلك ُاللحنُ ُ– ُلـمـا ف قلب هذا

انلكتة اليت
أوجبت للقوم
حضور السماع

ُقلبُهُُ

وحتركُ ُوهاجُتُ ُمُن
حب الشتاقُ ،فحيث ُوجد ُاملناسبة ُاضطُرُبُ ُ َُّ
ال ِ
لواعجُهُ؛ُفتنضافُُقوةُُاملناسبةُُواعتداهلُاُوتلكُاهليئةُُاالجتامعيةُُإىلُماُعندُهُمُنُ
القبولُُواالستعدادُ؛ُفتُسيُُالروحُُ،ويُطيُُالقلبُُ،وتُنبُعُثُُاجلوارحُ.
فهذه

النكتة ُالتي ُأُوُجُبُتُ ُللقومُ/حضورُ ُالسامعُُ ،ومل ُيُأُخُذُهُم ُفيه ُلومةُُ

الئمُ ،ومل ُيُصادُفُوا ُمُن ُحُ َُّلها ُوال ُمُن

ع (/67ب)

ُشُفُى ُبكَّلمُهُ ُفيهاُ ،بل ُصادُفُواُ :هذاُ

بدعةُُ ،وهذا ُحرامُُ ،وهذا ُال ُيُوزُُ ،ومن ُفُعُلُ ُذلك ُفهو ُسفيهُُ ،ونحوُ ُهذا ُمُنُ
القولُ ُالذي ُمل ُيُصُلُ ُبه ُقائلُهُ ُإىل ُباطنُ ُالدَُّاءُُ ،ومل ُيُضُعُ ُفيه ُالدواءُ ُعل ُما ُيُناسُبُهُُ

قو ًُة!ُ
مُنُالدَُّاءُُ،بلُداوُىُالداءُُبغيُدوائُهُ؛ُفلمُيُزُدُُاملرضُُإالُ َُّ
فنقولُ ُوباهل ُاملستعانُ ُوال ُحولُ ُوال ُقوةُ ُإال ُباهل ُتعاىلُ :إنم تنحل هذه

قاعدة نافعة:
املصلحة واملفسدة

ُأنُ ُيُنظرُُإىلُما ُيفُهذاُالسامعُُمُنُاملصلحةُُواملفسدةُُ:فإنُُكانت/مصلحتُهُُ

س (/43ب)

الشبهة بذكر [قاعدة نافعةُ،وهي] :
أرجحُ ُمُن ُمفسدتُهُ ُمل ُيكن ُحرا ًماُ ،وإنُ ُكانت ُمفسدتُهُ ُأرجحُ ُمُن ُمصلحتُهُ ُكانُ

حرا ًماُ،والُتُقُتُضُُالرشيعةُُغيُُهذا(عُ.)228
(أ)ُيفُ(س)«ُ:مارسة»ُ،ولعلهُتصحيفُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ج) ُيفُ(س)«ُ :قواعد ُأربعة ُإذا ُتبينت ُانحلت ُشبهة ُالسامعُ ،القاعدة ُالوىل»ُ .وهو ُمشكل ُجداُ،
وإالُفأينُهيُتلكُالربعة؟!ُواملثبتُمنُ(ع)ُ،وبهُيستقيمُالمرُ.قلتُ:ولعلُاملصنفُكتبهاُيفُ
الصل ُأربعة ُإلرادته ُالتفصيل ُكام ُيف ُمصنفاته ُالخرىُ ،ثم ُضب ُعليها ُبغية ُاالختصارُ،
فكتبهاُناسخُمنُحتتُالضبُ،وآخرُعلُالصوابُ،ويشكلُعليهُأنهُذكرُيفُمصنفاتهُالخرىُ
ثَّلثُقواعدُالُأربعُوكذاُشيخهُابنُتيميةُومنهُنقل!ُوانظرُالتعليقُ.

الكالم على مسألة السماع

91

أنُالسامعُُاملصطلحُُعليهُاملتعارفُُاليومُُبيُُالنَّاسُُمصلحتُهُُ
ومعلومُُقط ًعاُ َُّ

يف ُمفسدتُهُ ُكتُفُلُةُ ُيف ُبُحرُُ ،فإنُ ُكان ُ[فيه ُجزءُ]

ُمُن ُاملصالحُ ُففيه ُثَّلثةُُ

وعرشون ُجُز ًءا ُمُن ُاملفاسدُُ ،فهو ُأشبهُ ُالشياءُ ُباخلمرُ ُوامليّسُ ُاللذُينُ ُقال ُاهلُ

تعاىلُفيهام ﴿ُ:ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
[ابلقرة]475 :

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﴾ُ.
ومنفعةُ ،بل ُويف ُاخلمرُ ُوالزُنىُ
ًُ
وراحة ُ
ًُ
لذ ًُة ُ
أن ُيف ُالسامعُ ُ َُّ
ونُحنُ ُال ُنُنكُرُ ُ َُّ
املضةُُ ،أوُ
وعا َُّمةُ ُاملُحرماتُُ ،لكن ُالشأن ُيف ُتلك ُاملنفعةُُ :هل ُهي ُراجحةُ ُعل ُ َّ ُ

املضةُُراجحةُُعليها؟ُ
َّ ُ

والراحةُُفهوُيفُغايةُُالبُعُدُُعنُ
اللذةُُ َُّ
احتجُعلُحُلُُالسامعُُبامُفيهُمُنُ َُّ
فمنُ َّ ُ
الرشعُُ ،وعن ُمعرفةُ ُأحوالُ ُالقلوبُ ُوصَّلحُها ُوما ُيُفسُدُهاُ ،ولوال ُسطوةُُ
الرشعُ ُومظهرُهُ ُلكان ُهذا ُالقائلُ ُر َُّبام ُيتجُ ُعل ُحُلُ ُاخلمرُ ُوالزُنى ُبام ُفيهام ُمُنُ
والراحةُُ ،ولكن ُالقوم ُليسوا ُبأصحابُ ُحُجُجُُ ،وغالبُهُم ُواقفُُ
اللذةُ ُواملنفعةُ ُ َُّ
َُّ

معُذوقُهُُ.
تهييج السماع

للحب املشرتك

الرمحنُُ،
احلب الشتكُ:فيُشُرتُكُُفيهُحمُبُُ َُّ
فاعلم ا
أن السمع ي ِيج ِن القلب ا
وحمُبُ ُالوثانُُ ،وحمُبُ ُالصُلُبانُُ ،وحمُبُ ُالوطانُُ ،وحمُبُ ُالنسوانُُ ،وحمُبُُ

كل ُله ُمنه
املُرُدانُُ ٌّ ُ ،

ُنصيبُ ُورشُبُ ُوذوقُ ُعل ُحسبُ ُحم َُّبتُهُُ ،فإذا ُسُمُعُهُ ُمُنُ

هوُمفتونُُبمح َُّبةُُوثنُهُُأوُصليبُهُُأوُوطنُهُُأوُامرأةُُأوُصبيُُ-أُثارُُمُنُقلبُهُُكامنهُُ،
ع (/64أ)

وأُزُعُجُُمنهُقاطنهُُ، /وهُ َُّيجُُمنهُماُيُناسُبُُحالُهُُمعُحمبوبُهُُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:جزءُما»ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
وهيجه»ُُ.
ُ
(ج)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:
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ُالسامعُ ُهلذا ُاحلبُ ُالفاسدُ ُالقاطعُ ُعن ُاهل ُتعاىل ُاملُبُعُدُ ُعنه ُأعظمُُ

مُنُتُييجُهُُللحبُُالصحيحُُاملُوصُلُُإليهُمُنُوجوهُُعديدةُُ:
أن ُوُضُعُ ُالشعارُ ُاملسموعةُ ُاملُطرُبةُ ُفيه ُإنام ُقُيلُت
أحدهاَُّ ُ :

ُيفُ

تهييجه للحب
الفاسد أعظم من
تهييجه للصحيح

س (/46أ)

الصورُ/املعشوقةُ ُمُن ُذكرُ ُأو ُأنثىُ ،فصورتُا ُومعناها ُومضموهنُا ُإنام ُيُناسُبُُ
أتمُ،
منُقُيلُتُفيهُ،ومنُهوُمثلُهُُ،وك َُّلامُكانتُاملناسبةُُأُقُوُىُكانُالتأثيُُوالتأثُرُُ َُّ

سامعا
أنُ ًُ
وقدُعُلُمُُأربابُُاخلبةُُمُنُالسامعات َُّيةُُ َُّ
حَّلال ُوإما ُحرا ًماُ ،وغالبُ ُعُشَُّاقُ ُالصورُ ُإنام ُمُتُعُ َُّلقُ ُعُشُقُهُمُ
ألبتةُُ ،إ َُّما ُ ً ُ
ُالُيكادُُيُلُوُمُنُعُشُقُُصورةُُ

املحرمةُُ،وهمُأركانُُالسامعُُوأهلُُالذوقُفيهُ.
الصورُُ َُّ
وقد ُر َُّكب ُاهل ُتعاىل ُالطُباعُ ُعل ُشهوةُ ُالصورُ ُاملستحسنةُُ ،وامتُحُنُ ُالعبادُُ
بمجاهدةُ ُأنفسُهُم ُعل ُالصبُ ُوإيثارُ ُما ُعندُهُ ،ورشُعُ ُهلم ُمُن ُأورادُ ُالعباداتُ ُيفُ

ليلُهُم ُوهنارُهُم ُما ُيُستُعُينونُ ُبه ُعل ُحماربةُ ُداعي ُالنفسُ ُوالشيطانُ:

ُمُنُ

الصلواتُ ُاخلمس ُوتوابعُهاُ ،ومُن ُالصيامُُ ،واحلجُُ ،واجلهادُ ُالظاهرُ ُوالباطنُ؛ُ

سليام!ُ
ومعُهذاُفغلباتُُالطُباعُُودواعيُاهلوىُتُأبُى ُأنُُتُرتُكُُالعبدُُ ً ُ
وأعظمُُحمركاتُ ه ُاهلُوُىُودواعُيهُُثَّلثةُُأشياءُُتُسُكُرُُالروحُُ:
ُالنظرُُ.
ُواستامعُُالغُناءُُ.
ُورشبُُاخلمرُُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:وييج».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:سامعنا».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:يتعلق»ُ.

ُ
ُ

ُ(د)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
ُ(ه)ُيفُ(س)«ُ:حمرمات»ُ،ولعلهُتصحيفُ.

حمراكت اهلوى
ودواعيه ثالثة
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فهذهُالثَّلثةُُهي ُأقوىُأسبابُُالعُشُقُُوالفجورُُ،والنفسُُال َُّمارةُُحمُبـَّةُُهلاُ

مُؤُثُرةُُهلا؛ُفجاءُالشيطانُُإىلُالنفوسُُودعاهاُمُنُهذهُالبوابُُالثَّلثةُُ.
برطيل الشيطان

فلام ُجاءُ ُإىل ُنفوسُ ُأهلُ ُاإلرادةُ ُوالسالكُيُ ُإىل ُاهل ُتعاىل ُمل ُيُمُكُنهُ ُأنُُ
َّ ُ
يُدعُوهم ُمُن ُبابُ ُالنظرُ ُواخلمرُُ ،فدُعاهُم ُمُن ُبابُ ُالسامعُُ ،فلام ُدُخُلُوا ُمنهُ
خل ُبينها ُوبيُ ُحركةُ ُاحلبُُ ،وقُطُعُ ُعنها ُالوساوسُُ
بُرُطُلُُ نفوسُهُمُ :بأنُ ُ َّ ُ
م ُمجعُُ ،ومل ُيشوُشُ ُعليهاُ
وخطراتُ ُاملعاص ُوالفجورُُ ،ومجُعُها ُعل ُالسامعُ ُأُتُ َُّ

احة ُمُن
بوسواسُ ُوال ُخطراتُ؛ ُفوُجُدُتُ ُبذلك ُالنفوسُ ُر ًُ
إنُأحدُهُمُيُدُُمُنُاحلالُ ُيفُالسامعُُماُ
عظيمةُبجُمُعُ َُّيتُهاُ،ح َُّتىُ َُّ
ًُ
وخطراتُاُ،وقو ًُةُ
ُوساوسُهاُ

س (/46ب)

ال ُيُدُهُ ُيف ُالصَّلةُ ُوال ُعندُ ُقراءةُ ُالقرآنُ

(ع)229

! ُوكلُ ُهذا ُمُن ُبراطيلُ ُالنفسُُ/

والشيطانُ؛ُلُيُتُ َُّمُ[هلامُمرادُهُا] ُ.
ع (/64ب)

كنُُ
فلام ُذاقُتُ ُالنفوسُ ُيف ُالسامعُ ُهذا ُالذوقُ ُووُجُدُتُ ُفيه ُهذا ُالوُجُدُ/ت َُّ
َّ ُ

وثبة األسد

أنُالسامعُُقدُتكَُّنُُمنهاُوتُغُلُغُلُُيفُأجزائُهاُوثب عليها وثبة
للوثوبُُ،فلامُعُرُفُُ َُّ

قوتُهُُ
كلُمبلغُ؛ُفأُسُها ُومُلُكُهاُ،وشيطانُ ُالسامعُُكامنُُهلاُيُمُعُُ َُّ
حبُهُُمنهاُ ،وبُلُغُُ َّ ُ

اَلسد عّل فريسته ،واصطادها فيه أت ام صيد

ُ ،فواهل ُلو ُكُشُفُ ُالغطاءُ ُلبصيةُُ

عبدُُمُن َُّورُةُُبنورُُاإليامنُُلرُأُىُأهلُهُُبيُُقتيلُُوصيعُُ،وجريحُُوأسيُ!ُ
ل ُّبمُ ،فصادُقُهُم ُيُبكُيُ
عام ُحُ َّ ُ
وهذه ُأحواهلُم ُوشطحاتُم ُوكلامتُم ُتُنبُئُكُ ُ َّ ُ

علُصوتُُالش َُّبابُةُُوالدفُُوالشُعرُُالذيُلع َُّلهُ ُقيلُيفُحمُ َُّرمُُ،يُسُخُطُُاهلُطولُُ

قالُالزخمرشيُ:ومنهُألقمهُالبطيلُوهوُالرشوةُ.وإنُالباطيلُتنِصُالباطيلُ.وبُرُطُلُُفَّلنُُ:رُيشُُ
ُ
ُُ
(أساسُالبَّلغةُُُ.)32/3
ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:هلاُمرادها».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:صيده»ُ.

ُ

ُ(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
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ُليلُهُُ،ويُرُقُُويُتُواجُدُ ُويُيمُُ،وتُقُرُأُُعليهُاخلتمةُُمُن ُأوهلُاُإىلُآخرُهاُوالقلبُُمُنُ
هذه ُالحوالُ ُجمُدُبُُ ،والعيُ ُمُن ُالبكاءُ ُقُحُطُةُُ ،فيا ُلُلعقولُ! ُأيُ ُدليلُ ُأُبُيُ ُمُنُ
أن ُاكتساب ُالقلبُ ُللنفاقُ ُمُن ُهذا ُالسامعُ ُأقربُ
هذاُوأيُُبرهانُُأظهرُُمنهُعلُ َُّ

مُنُاكتسابُهُُحلقائقُ ُاإليامنُ!
وأهنمُيفُأُوجُُاحلقائقُُ
وِن هاهنا يعرف ِقادير السلف ،وفضل ِعرفتهمُ َّ ُ،

فضل السلف

اإليامن َُّيةُُ ،وهؤالء ُيف ُحضيضُها؛ ُإذ ُيقول ُعبدُ ُاهل ُبنُ ُمسعودُ«ُ :الغُناءُ ُيُنبُتُُ

صحُذلكُعنهُ.
النفاقُُيفُالقلبُُكامُيُنبُتُُاملاءُُالبقلُ»(قُ َّ ُ،)230
فأين ُهذا ُالكَّلمُ ُمُن ُكَّلمُ ُمُن ُيقولُُ :سامعُ ُالغناءُ ُأنفعُ ُللمُرُيدُ ُمُن ُسامعُُ

القرآنُُمُنُستةُُأوجهُُأوُسبعةُ(قُ!)231

قول الغزايل

أن ُهذا ُالقائلُ ُأُخُبُ ُعن ُذوقُهُ ُوذوقُ ُهذا ُاملُرُيدُُ ،وأ َُّنه ُمُن ُسامعُُ
وال ُرُيُبُ ُ َُّ

الغُناءُُالُمُنُسامعُُالقرآنُ!ُ
ظنُُ
فإذاُكانتُهذهُمفسدةُُهذاُالسامعُُاخلاصُُالذيُيُضُهُُاخلواصُُفامُال َُّ

بسامعُُالعوامُ؟ُ
عاقبةُ ،وأخفُ ُذن ًبا؛ ُفإهنم ُيُعُدُونُُ/
نعم! ُسامعُهُمُ خيُ ُمُن ُهذاُ ،وأسلمُ ُ ًُ
أنفسُهُمُفيهُعصا ًُةُالعبُيُُ،ويُعرتُفُونُُبأ َُّنهُذنبُُتُنبُغُيُالتوبةُُمنهُكامُقيلُ:
ويــــشهبا ويزعمهـــا حـــَّلَ ُ **ُ وأشهبــا وأزعمهــا حراِــا
ُ
فيا ُعج ًبا! ُأيُ ُإيامنُ ُيُثُمُرُ ُمُن ُسامع ُأبياتُ ُطاملا ُعُصُ ُاهل ُّبا ُيف ُالرضُُ،
وتغزلُُّباُيفُحمُ َُّرمُُ،كامُهوُحالُُأكثرُُالشعراءُُ
والغلبُُمُنُحالُُقائلُهاُأ َُّنهُقالُـهاُ َُّ
()232

ُُأيُ:سامعُالعوامُُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:بحقائق»ُ.

سماع العوام خري
من سماعهم
س (/41أ)

ُ

وافر
أي إيمان يثمر
من سماعهم!
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الذُينُُيُتُغُنَّىُبأشعارُهُمُ،س َُّيامُوقدُغُلُبُُعلُسامعُُالنَّاسُُالتغزُلُُبالذكورُُوذُكُرُُ
حماسنُهُمُ ،وما ُيُدُعُو ُإىل ُما ُلُعُنُ ُاهل ُتعاىل ُعليه ُفاعلُه ُوغُضُبُ ُعليهُ ،وكان ُغُناءُُ
ع (/64أ)

قديام ُكلُه ُيف ُاإلناثُُ ،ثم ُخُسُفُ ُاهل ُبعقولُ ُاملتأخرُينُ ُوقلوّبُم/؛ ُفصارُ
النَّاسُ ُ ً ُ

غناؤهُمُيفُالذكورُُ،ووصفُُحماسنُهُمُوقُدُودُهُمُوشُعُورُهُمُوخُصُورُهُم!ُ
فيا ُعج ًبا! ُأيُ ُإيامنُ ُوأيُ ُحالُ ُصحيح ُيُدُثُ ُعندُ ُسامعُ ُقولُ ُاملغني ُاملليحُُ

الصورةُُأوُاملليحةُُبيُُتلكُاملواصيلُُوالدُفوفُُوالحلانُ ُ:
بسيط

ت اب ـت ي ـدا ع ـاذل فيــه ووجنت ـه ُ **ُ
ُ

كشاجم /مديد

حالة احلطـب
حالة الوَد َ ا
ا

()233

ُ

ُ

وقولُهُ ُ:

ذهبـــي ال الـــون تســـب ِـــن ُ **ُ
خ اوف ُــــوين ِــــن فضــــيحته

**ُ

وجنتيــــه الناــــاَ تنقــــدح
ليت ُ
ــــــه واف وأفتضــــــح

ُ

()234

وقولُهُُ:
أبو الشيص /رسيع

يــــا ذا ا الــــذي زاَ وِــــا زاَ ُ **ُ
ِـــ ار بُبـــاب الـــدا اَ ِســـتعج ًَّل

**ُ

كأناــــــه ِقتــــــبس نــــــاَا ُ
ضه لــو دخــل الــدا اَ
ِــا ُ ا

()235

فيُتُواجُدُ ُعليها ُاملُرُيدُُ ،ويُبكُي ُويُنوحُُ ،ويُزعُمُ ُأ َُّنه ُأُخُذُ ُمنها ُإشار ًُةُ ،نُعُم!ُ

أُخُذُُإشار ًةُ
س (/41ب)

ُمُنُأبياتُ ُيُغضُبُ ُاهلُماُقُيلُتُفيهُوما ُأُرُيدُُّباُ،وملُيُأُخُذُُاإلشارةُُ

مُنُكَّلمُهُُ!/فلوالُداءُُكامنُُيفُالقلبُُأُثارُهُُالسامعُُلكانُالمرُُبالعكسُُ.
(أ)ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:وقوله»ُ .
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ُ

ُ(ج)ُيفُ(ع)«ُ:تقتدح»ُ،وّباُروايةُ.
ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:شارة»ُ،ولعلهاُتصحيفُ.
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وكذلكُقولُُاآلخرُُ:
أَ ِــا للمليحــة لـــم تــزَين ُ **ُ
ِرض ُـت فع ـادين ع ـ اواد ق ـوِي

**ُ

أبخــــل بالليحــــة أم صــــدود ُ

وافر

فم ل ُ
ك [لـم تري] فيمن يعـود

()236

وقولُُاآلخرُُ:
ذي طلع ـة س ـبحان فــالق ص ـبحه ُ **ُ
ِــ ار ُت بأَجــاء اليــال طيوفــه

**ُ

وِع ـاطف ج ال ـت يم ـني الغ ـاَس ُ
فبك ُ
ت عّل َسم السل ِو الدا اَس

()237

ابن السااعيت/
اكمل

وقولُُاآلخرُُ:
وِاذا عسى الواشون أن يتحدا ثوا ُ

**ُ

سوى أن يقولوا إ انني لك عاشـق ُ

نعم ُصدق الواشون أنـت حبيبـة

**ُ

إ ال وإ ُن لـم تصف ِنك الَّلئق

()238

أُفُرتُىُالواشُونُُكانواُيُشُونُُبأ َُّنهُيُبُُامرأتُهُُأوُجاريتُهُ؟!ُ
حرمُ
وإنامُتلكُالغاينُيفُحريمُُالنَّاسُُوأبنائُهُمُ،ومُدُحُُماُ َُّ

ُاهلُتعاىلُمُنُ

اخلمرُُ،وحتسيُُماُق َُّبحُهُُمُنُالفجورُُودواعُيهُُ،فتنزيلُُهذاُعلُحمبةُُاهلُوالشَُّوقُُ

أوال[ُ،وأقربُُإىلُالبُعُدُ]
إليهُأعظمُُمُنُتنزيلُهُُعلُمُنُقيلُفيهُ ً ُ

ُمُن ُسخطُ ُاهلُ

تعاىلُومقتُهُُ.
ويا ُلُ َُّلـهُ ُالعجب! ُأيُ ُإيامنُ ُيُصُلُ ُللقلبُ ُأو ُصَّلحُ ُأو ُقُرُبُ ُمُن ُاهل ُتعاىلُ

عندُُقولُُاملُغنيُ:
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:الُتري»ُ،والُروايةُبهُ،وجاءُيفُرواية«ُ:الُنرى»ُُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:حرمه»ُ.
(ج)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،وهيُمشكلةُعندُالتأملُ،إالُبضبُمنُالتكلفُُ.

طويل
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اكمل
لم أقف عليها

بكــرت تــذ ِكرين لـــجاج العــ اذل ُ **ُ

فيها وتلحظنـي بطـرف ِــخجل

وتي ُ
الرطيب ودونا
س كالغصن ا

**ُ


الرِل ضخم مـتل
كفل ُ كدعص ا

يــا هــذه حتاــام هجــرك والقــّل

**ُ

()239

جودي عّل دنف بح ِبك قـد بـل

وقولُُاآلخرُُ:
س (/48أ)
ابن الرويم /طويل

أعانقه ـا وال ـنافس بع ـد ِش ـوقة ُ **ُ
ُوألثم فاها كـي تـزول صـبابتي

**ُ

إليها وهل بعـد العنـاق تـداينُ /
ُفيشتد ِـا ألقـى ِـن اهليــمن

()240

فإنُُقالُاملُغني«ُ:أُعانُقُهُ»؛ُكانُطربُ/احلاضُينُُأكثرُ!ُ

ع (/64ب)

عامُقالُوفُعُلُُ-أنُُ
أنُاهلُتعاىلُسائُلُهُُغدً اُ َّ ُ
وقاراُ،ويُعُلُمُُ َُّ
فهلُيُلُُملنُيُرجُوُهلُ ً

بأن ُالسامعُ ُحَّللُ ُ ً
أن ُهذه ُالبَُّليا ُوأضعافُ ُأضعافُهاُ
مطلقا ُوهو ُيُعُلُمُ ُ َُّ
يُفتُيُ ُ َُّ
حرمُُاهلُتعاىلُورسولُهُُ،وذُكُرُُ
فيه؟!ُوهلُيُطُيبُُالسامعُُعندُُالقومُُإالُبمدحُُماُ َُّ

حماسنُُاملُرُدانُُوالنسوانُُ،والشعارُُالتيُقُيلُتُيفُحريمُُاملسلمُيُُوأبنائُهُم!ُُ
إنُبل َُّيةُُاإلسَّلمُُّبؤالءُمُنُأعظمُُالبَُّليا!ُ
فواهلُ َُّ
ويفُغيُ ُسبيلُُاهلُ:
ثمار سماعهم



كمُأُفسُدُُبالسامعُُمُنُقلبُ!ُ



وكمُسُلُبُُمُنُنعمةُ!ُ



وكمُجلبُُمنُنقمة!

ُُكفلُُ:قالُابنُسيدهُ:الكفلُ:العجزُ،وقيلُ:ردفُالعجزُ(املحكمُُ)12/7ُ:
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ،واملثبتُمنُ(س)ُ،ولعلهُالصوابُ.
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وكمُرُكُبُُبهُمُنُفُرُجُُحرامُ!ُ



لُبهُمُنُاملحارمُُواآلثامُ!ُ
وكمُاستُحُ َّ ُ



وكمُصُدَُُّعنُذُكُرُُاهلُوعنُالصَّلةُ!ُ



وكمُقُطُعُُعلُالسالكُيُُطريقُ ُالنجاةُ!ُ



وكمُتُافُتُتُُبهُفُراشُُالعقولُُوالحَّلمُُيفُاجلحيمُ!ُ



وكمُفاتُاُبهُمُن ُحُظُهاُمُنُاهلُتعاىلُوجنَّاتُُالنَّعيمُ!ُ
الرشكُ ُلصيدُ ُالنفوسُُ ،وال ُأُدارُ ُعلُ
تاهل ُما ُنُصُبُ ُصيادُ ُبني ُآدمُ ُمثلُ ُهذا ُ َّ ُ

رشك انلفوس

الرشكُُ
النَّدامُى ُبعدُ ُكؤوسُ ُاخلمرُ ُمثلُ ُهذه ُالكؤوسُُ ،وما ُعُلُقُتُ ُحبائلُ ُهذا ُ َّ ُ
ذرُ ُفُكاكُهُُ
بقلبُ ُإال ُوعُ َُّز ُاستُنقاذُهُ ُعل ُالنَّاصحُيُُ ،وال ُأُسُ ُبه ُمُن ُأسيُ ُإال ُوتُعُ َُّ

علُاملُخلصُيُ!ُ
[مُنُقولُُاملصنفُ] :
برئنــــا إىل اهلل ِــــن ِعـــــش ُ **ُ

هبــم ِــرض ِــن ســمع الغنــا ُ

ابن القيم /متقارب

ُوك ـم قل ـت ي ـا ق ـوم أن ـتم ع ـّل

**ُ

ُشـــفا جـــرف فاســـتهانوا بنـــا

ولـــام/اســتمروا عــّل غــ ِيهم

**ُ

َجعنـــــا إىل اهلل ف َشـــــدنا

فعشــنا عــّل ِ الــة الـــصطفى

**ُ

وِـــاتوا عـــّل تاتنـــا تنتنـــا

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

()241

س (/48ب)
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(أ)

ثقل الفكر يف معاين
القرآن وحقائق اإليمان

وِن

ِفاسدهُ :أنه ُيُثُقُلُ ُعل ُالقلوبُ ُالفكُرُ ُيف ُمعاين ُالقرآنُ ُوحقائقُُ

اإليامنُُ ،فبحسبُ ُانِصافُهُ ُإىل ُالسامعُ ُيكون ُانِصافُهُ ُعن ُذلك،

لُ
ُفمُسُتُقُ ٌّ ُ

ومُسُتُكُثُرُُ ،وكذلك ُيُثُقُلُ ُعل ُاللُسانُ ُذُكُرُ ُاهلُ ،وإنُ ُخفَُّ ُالذُكُرُ ُعل ُلسانُهُ ُكانُ

جمر ًدا ُعن ُمواطأةُ ُالقلبُ ُاللُسانُ
ذُكُ ًرا ُ َُّ

ُ ،وهذا ُأمرُ ُيعلمُهُ ُالسامعيُ ُالصادقُ ُمُنُ

نفسُهُُ ،وال ُيُمكُنهُ ُجحدُهُ ُبقلبُهُُ ،فام ُاجتُمُعُ ُالسامعُ ُوالذُكُرُ ُوالقرآنُ ُيف ُموطنُ ُإالُ

وطُرُدُُأحدُهاُاآلخرُُ،فَّلُيتمعانُُإالُحُرُ ًباُ،الُيُتُمُعانُُسلُ ً ُامُقُطُُ.
(ب)
دعوته إىل
الذلات العاجلة
ع (/60أ)

اللذاتُ ُالعاجلةُُ ،ويُدُعُو ُإىل ُاستيفائُهاُ
وِن ِفاسدهُ :أنه ُيُمُيلُ ُبسامعُهُ ُإىل ُ َُّ

مُن ُمجيعُ ُالشهواتُ/بحسبُ ُاإلمكانُُ ،وال ُيُنزُعُ

ُسامعُهُ ُعن ُاستيفائُهُا ُإالُ:

عصمةُ ُعُجُزُُ ،أو ُفقرُ ُجائحةُُ ،أو ُخوفُ ُعقوبةُ ُعاجلةُُ ،أو ُفقرُُ ،أو ُفضيحةُُ
تُذهُبُ ُبالرياسةُ ُواملروءةُُ ،أو ُخوفُ ُعقابُ ُاهل ُيف ُالدارُ ُاآلخرةُ ُإنُ ُقُوُيُ ُواردُُ
حاضا ُبغائبُ ُوال ُنقدً اُ
اإليامنُ ُعل ُواردُ ُالسامعُُ ،وإال ُقالت ُالنفسُُ :ال ُأُبُيعُ ُ
ً

بنسُيئُةُ!ُ

خذ ِا تراه ودع شيئًا سمعت به

املتنيب /بسيط

وهذاُكامنُُفيهاُ،ولوُنُاطُقُتُهاُلنطُقُتُُلكُبه!ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:للسان»ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:يردع»ُ.

()242
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اللذاتُ ُالتيُيُدُعُوُإليهاُالسامعُ ُلذةُ ُاملنكحُُ،وليستُتامُُ
((ومعظمُ ُهذه ُ َُّ

ذلة املنكح!

نهنُ،والُسبيلُ ُإىلُكثرةُُ
لذتُهُ ُإال ُيفُاملتجدداتُُ،وإنُ ُكانت ُالقديامتُ ُأمجلُ ُمُ َُّ
نُاملحرماتُ؛ُ
َُّ
املتجدداتُ ُمُنُاحلُلُ ُغال ًبا؛ ُفيُتُقاضُ ُالسامعُ/والطُباعُ ُاجتَّلّبُاُمُ

س (/45أ)

ولذلكُقالُالسلفُُالصالحُُ:الغُناءُُرُقيةُُالزُنى(( )))243مُ.)244
لذةُُ
أن ُالغُناءُ ُ َُّ
ولذتُهُ ُأقربُ ُسببُ ُمُنُجهةُ ُ َُّ
وبيُ ُالغُناءُ ُوشهوةُ ُاجلُامعُ ُ َُّ
ُاللذتُيُ ُعل ُطبعُ ُمُستعدُُ
لذاتُ ُالنفسُ؛ ُفيُجُتُمُعُ ُدُاعُي َُّ
الروحُُ ،واجلامعُ ُأكبُ ُ َُّ
ونفسُ ُفارغةُ؛ ُفيُجُدُ ُالدَُّاعُيُالقويُ ُحمَّلُ ُ ً
فارغاُالُمُدافُعُ ُله؛ ُفيُتُمُ َُّكنُ ُمنهُ ،كامُ
قيلُ:
أتاين هواها قبل أن أعرف اهلوى ُ **ُ
ُ

فصادف قل ًبـا فاَغًـا فتم اكنـا

()245

ُ

طويل

((ولـ َُّمـاُيُئُسُ ُالصيادُ ُمُنُاملتعبُدُينُ ُأنُ ُيُسُُمُعُ ُأحدُهُمُشي ًئاُمُنُالصواتُُ

املحرمُةُ ُكالعودُ ُوالطُ ُنبُورُ ُوالش َُّبابةُ ُُ -نُظُرُ ُإىل ُاملعنى ُاحلاصلُ ُّبذه ُاآلالتُُ
َُّ
ق ُعلمُهُُ،
ملنُقل ُفقهُهُ ُورُ َّ ُ
َّ ُ
سنهُ ُ
فأُدُرُجُهُ ُيفُضمنُ ُالغُناءُ ُوأُخُرُجُهُ ُيفُقالبُهُُ،وحُ َّ ُ

وإنامُمرادُهُُالتدريجُُمُنُيشءُُإىلُيشءُُ.
والعارفُُمُنُنُظُرُُيفُالسبابُُإىلُغاياتُاُونتائجُهاُ،وتأ َُّملُُمقاصدُهاُوماُ
تُؤُولُ ُإليه))(مُ ،)246ومُن ُعُرُفُ ُمقاصدُ ُالرشعُ ُيف ُسدُ ُالذرائعُ ُاملُفضُيةُ ُإىلُ
فإن ُالنظرُ ُإىلُالجنبيةُ ُواستامعُ ُصوتُا ُلغيُُ
احلرامُ ُقُطُعُ ُبتحريمُ ُهذاُالسامعُ؛ ُ َُّ
حاجةُُحرامُ ؛ُسداُللذريعةُُ،وكذلكُاخللوةُُّباُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:لذة»ُ ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:نس ًبا».

ُ
ُ

ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:صد»ُ،ولعلهُتصحيفُ.
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:حرم»ُ.

العارف من عرف
مقاصد الرشع
يف سد اذلرائع
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وحمرماتُُالرشيعةُُقسامنُُُ:
َُّ

حمرمات الرشيعة
قسمان



قسمُُحرمُُلُـمُـاُفيهُمُنُاملفسدةُُ.



وقسمُحرمُُل َُّنهُذريعةُُإىلُماُاشتُمُلُُعلُاملفسدةُ

ُ.

(ع)247

حرمُ ُوملُيُنظُرُ ُإىلُماُهوُوسيلةُ ُإليهُاستُشُكُلُُ
فمُنُنُظُرُ ُإىلُصورةُ ُهذاُاملُ َُّ
وجهُ ُحتريمُهُُ ،وقالُ :أيُ ُمفسدةُ ُيف ُالنظرُ ُإىل ُصورةُ ُمجيلةُ ُخُلُقُها ُاهل ُتعاىلُ
وداللة ُعليه؟! ُوأيُ ُمفسدةُ ُيف ُصوتُ ُمُطربُ ُبآلةُ ُتؤدُيهُُ ،أوُ
ًُ
ُآية ُ
وجُعُلُها ًُ
ع (/60ب)

استامعُ ُكَّلمُ ُموزونُ ُبصوتُ ُحسنُ/؟! ُوهل ُهذا ُإال ُبمنزلةُ ُسامعُ ُأصواتُُ
الطيورُ ُاملُطربةُُ ،ورؤيةُ ُالزهارُ ُواملناظرُ ُاملستحسنةُ ُمُنُالماكنُ ُاملُعُجُبُةُ ُالبناءُُ
والشجارُُوالهنارُُوغيُها!ُ
فيقال هلذا القائلُ :حتريمُ ُهذاُالنظرُ ُإىلُالصورُ/وهذهُاآلالتُ ُاملُطربةُ ُمُنُ

س (/45ب)
ًّ
السماع حرم سدا
لذلرائع

تُامُ ُحُكُمُةُ ُالشَُّارُعُُ ،وكاملُ ُرشيعتُهُُ ،ونصيحتُهُ ُل َُّمتُهُ ؛ ُفإ َُّنه ُحُ َُّرمُ ُما ُاشتُمُلُُ
علُاملفاسدُ ُوماُهوُوسيلةُ ُوذريعةُ ُإليهُ،ولوُأباحُ ُوسائلُ ُاملفاسدُ ُمعُحتريمُهاُ
عاقَّل ُمُنُالعقَّلءُ ُحُ َُّرمُ ُمفسد ًُة ُوأُباحُ ُالوسيلةُُ
عنهُ،ولوُأن ُ ً ُ
َُّ
لكانُتناقضاُيُن َُّزهُ ُ
ً
سفيهاُمُتَّلعُ ًباُوقالواُإ َُّنهُمتناقضُ!ُ
املُفضُيةُُإليهاُلعدَُّهُُالناسُُ ً
وهلُيُمُكُنُ ُمن ُشُ َُّم ُرائحةُ ُالرشيعةُ ُوالفقهُ ُيفُالدينُ ُأنُ ُيُورُدُ ُمثلُ ُهذاُ
الكَّلمُ؟!ُوهلُهوُإالُبمثابةُُأنُُيقالُ:


أيُمفسدةُُيفُالصَّلةُُهلُتعاىلُبعدُُالصبحُُوبعدُُالعِصُُح َُّتىُيُنهُىُعنها؟!ُُ



وأيُمفسدةُُيفُحتريمُُقطرةُُمُنُاخلمرُُالُتُسُكُرُُوالُتُغُيُبُُالعقلُُح َُّتىُيُدَُُّ
عليها؟!ُ

(أ)ُيفُ(س)«ُ:لألمة»ُ.
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وأيُمفسدةُُيفُحتريمُُالصَّلةُُإىلُالقبورُُويفُالنَّهيُعنُالصَّلةُُفيها؟!ُُ



وأيُمفسدةُُيفُ[النَّهيُعن] ُتقدُمُُرمضانُُبيومُُأوُيومُيُ؟!ُ



وعنُسبُُآهلةُُاملُرشكُيُُيفُوجوهُهُم؟!ُُ

إىلُأضعافُُأضعافُ ُهذاُ ُم َّا ُهنُىُعنهُالشارعُُسداُ[لذريعةُُإفضائُهُ] ُ
إىلُاملحرمُ ُالذيُيُكُرُهُهُ ُويُبُغُضُهُُ ،وهلُهذاُإال ُحمضُُحكمتُهُ ُورمحتُهُ ُوصيانتُهُُ
َُّ
لعبادُهُُومحيتُهُُهلمُمُنُاملفاسدُُوأسباّبُاُووسائلُها!ُ
إىلُماُحرمُهُُاهلُتعاىلُ
َُّ
أنُإفضاءُُهذاُالسامعُُ
والعاقلُُالعارفُُبالواقعُُيُعُلُمُُ َُّ
ُ،بلُكثياُماُيكونُ ُإفضاؤُهُُ
ورسولُهُ ُإنُ ُملُيُزُدُ ُعلُإفضاءُ ُالنظرُ ُفليسُبدونُهُ
ً
فوقُ ُإفضاءُ ُاخلمرُ؛ ُفإن سكر المر إفاقة صاحبه سيعة ،وسكر السمع َ

يستفيق صاحبه إَ ف عسكر اهلالكنيُ.

(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:إنام»ُ،ولعلهُتصحيفُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:للذريعةُإلفضائه»ُ.

إفضاء السماع
إىل املحرم
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قوهل :إن هذا
السماع ال يؤثر فيه

إن ُسامعُ ُهذا ُالغناءُ ُاملُطربُ ُّبذهُ
 فإن قال هذا املغرور املخدوع(مَُّ ُ :)248
اآلالتُ ُاملُطربةُُ ،املُزعجُ ُللطُباعُُ ،الدَُّاعُي ُهلا ُإىل ُالعُشُقُ ُولوازمُهُ ُُ -ال ُيُؤُثُرُُ

س (/04أ)

ع (/63أ)

عنديُ،والُأُسمعُهُ ُهلذاُالغرضُُ،والُيلتُفُتُ ُقلبيُإىلُحبُ ُماُيُوصُفُ/فيهُ،
وإنام ُأُنزُلُهُ ُعلُمُقُتُضُ ُحالُـيُووُجُدُيُيفُحبُ ُاهلُوالدارُ ُاآلخرةُُ ،فهوُيُثُيُُ
مُنُقلبيُماُهوُكامنُ ُفيهُ،كامُيُثُيُ ُمُنُقلبُ ُحمُبُ ُالدنياُوالصورُ ُماُهوُكامنُُ
فإن ُسامعي ُهل ُتعاىل ُوباهل؛ ُفَّل ُيُضُين/ما ُفيه ُمُن ُاملفاسدُُ ،بخَّلفُُ
فيهَُّ ُ ،
سامعُُأهلُُاللهوُُواللعبُُ.
 فاجلواب أن يقالُ :هذا ُموضعُ ُالغرورُ ُوالتلبيسُُ ،ومنه ُوُقُعُ ُ[منُ
وُقُعُ] ُيفُشبكةُُالسامعُُورشُكُهُُ،ورامُالتخلُصُُمنهاُفعُ َُّزُعليهُ.

(أ)

فتح بلاب اإلباحة
وخرق لسياج الرشيعة

 فيقال له ً
أوَ :ما ُالفرقُ ُبينك ُوبيُ ُمن ُيقولُُ :أنا ُأُنظُرُ ُإىل ُالصورُُ
نُ
ن ُووُرُدُ ُخُدُودُهُ َُّ
ن ُوقُدُودُهُ َُّ
املستحسنةُ ُمُن ُالنساءُ ُالجانبُُ ،وإىل ُمعاطفُهُ َُّ
ساقُُ ،فأنظرُ ُإليهُ َّنُ ُنظرُ ُاعتبارُُ
نُ ،وليس ُنُظُرُي ُنُظُرُ ُالفُ َّ ُ
وسائرُ ُحماسنُهُ َُّ
تعجبُ ُمُن ُحُسُنُ ُالصنعةُ ُيفُ
واستداللُ ُوتفكُرُ ُيف ُكاملُ ُقدرةُ ُاخلالقُ؛ ُفأُ َُّ
استدارةُ ُذلكُالوجهُ ُوحُسنُهُ ُوتناسبُ ُخُلُقُهُُ ،وتُبُلُجُ ُتلكُاجلبهةُ ُواجلبيُ ُفوقُهُُ
ُكأهنام ُخُ َُّطا ُبقلمُُ،
واستوائُهام ُ ،وتُقُوُسُ ُتُيُنُكُ ُاحلاجبُيُ ُواعتدالُ ُخُلُقُهُام َّ ُ
وأقولُُ:تُبارُكُُمنُخُ َُّطهامُبقلمُُالقُدرةُ!ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:فأنا»ُ.
(ب)ُسقطُمن(ُ:ع)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:واستوائها»ُ.
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والسوادُ ُيفُ
وأُنظُرُ ُإىل ُتُيُنُكُ ُالعينيُ ُوما ُأُودُعُتاهُ ُمُن ُاملَّلحةُ ُواحلَّلوةُ ُ َّ ُ
ذلكُالبياضُُ،وحُسُنُُشكلُهُام ُ،ومجُعُهامُملحاسنُُالوجهُُ.
ثم ُأُنظُرُ ُإىلُدُ َُّقةُ ُذلك ُالنفُ ُواستوائُهُ ُوحُسُنُ ُشكلُهُُ،وإىلُذلكُالفمُُ
واستدارتُهُُولطفُهُ ُوبديعُُخُلُقُهُُُ.
عضوا ُبعدُ ُعضوُ] ُ ،وأقولُ ُيف ه ُخَُّللُ ُذلك ُكلُهُُ :تُبارُكُ ُاهلُ
وهكذا ُ[ ً
أحسنُُاخلالقُيُ!ُُ
وإذاُرأيتُُهذهُالصورةُُذُ َُّكرُتُنُيُاحلورُُالعُيُُ،كامُقالُالقائلُُ:
فـــإذا َآك العابـــدون تي اقنـــوا ُ **ُ
ُفس ـعوا إىل ذاك الناع ـيم وش ـ امروا

**ُ

حوَ النان لدى الناعـيم الالـد ُ
ُإذ كان فيك عليه أكب شـاهد/

()249

وهل هذا إَ فتح لباب الباحة وخرق لسياج الشيعة! ُوليسُبعدُهُ ُإال ُأنُُ
يقولُ ُ :إنامُحُرُمُتُ ُاخلمرُ ُلُـمُـاُيُوقُعُ ُرشّبُاُفيهُمُنُالعداوةُ ُوالبغضاءُ ُوالصدُُ
عنُذكرُ ُاهلُوعنُالصَّلةُُ ،وأناُأُرشّبُاُلغيُ ُهذاُالغرضُُ،بحيثُال ُتُوقُعُنُيُيفُ
عداوةُُوالُبغضاءُُ،والُتصدُينُعنُذكرُُاهلُ،والُعنُفرضُُمُنُفرائضُهُ!ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:سلكهام»ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:ولفظه»ُ.
اُعضوا»ُ.
عضو
ً
(د)ُيفُ(س)ً «ُ:
(ه)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(و)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:وإذا»ُ،والُروايةُبهُ،واملثبتُكامُأوردهُاملصنفُيفُموضعيُآخرينُ(صُُ.)769ُ،637
(ز)ُيفُ(س)«ُ:تقول»ُ.

اكمل
س (/04ب)
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وكلُ ُهذاُوأمثالُهُ ُقدُرأيناهُوشاهُدناهُمُن ُالقومُُ،ويفُكتبُهُمُوخماطباتُمُ،
فانظر كيف يرق الدين ح اتى ينسلخ ِنه الرجل كانسَّلخ الشعرة ِن العجني!ُ
واملعصومُُمُنُعصمُهُُاهلُتعاىلُ.
 ثم يقال لك ثان ًياُ :الطُباعُ ُالبرش َُّيةُ ُفُيكُ ُح َُّيةُ ُملُتُتُُ،وإنُا َُّدعُيتُ ُغيُُ

(ب)
الطباع البرشية
فيك حية

هذا ُكُ َُّذبُتُكُ ُطُباعُكُ ُوبرش َُّيتُكُُ ،فإذا ُزعمتُ ُأ َُّنك ُتُسُمُعُ ُلإلشارةُ ُسُبُقُكُُ

ع (/63ب)

الطبعُ ُإىل/مقصودُهُ ُوحظُهُ ُقبلُ ُأخذُ ُاإلشارةُُ ،ثُم ُتُبُطُلُكُ ُنفسُك ُبتلكُ
اإلشارةُُ ،والطبعُ ُيُكمُلُ ُعملُهُ ُويُتُقاضُ ُح َُّظهُ ُوأنت ُمشغولُ ُعنه ُباإلشارةُُ،
حلُتُُعنكُطالُبُكُُالطبعُُبحظُهُأُتُ َُّمُمطالبةُ.
واإلشارةُُالُتُدُومُُ،فإذاُتُرُ َُّ
فأُعُل ُأحوالُكُ ُأنُ ُتُقُعُ ُيف ُحُوُمُةُ ُاحلربُ ُواجلهادُ ُفُيُدالُ ُعل ُطبعُكُُ

نكتة السماع
ورسه وبله

ً
عبودية
مر ًُةُ ،ويُدالُ ُعليك ُأخرىُ ،والغالب أ انك أسّي ِعه بجعل ح ِظه
َُّ

هلواُولع ًباُ
وقر ًبة ،وهذه نكتة السمع وسه ولبهُ،فتكونُ ُأسوأُ ُ ً ُ
حاال ُ ُم َّنُسُمُعُهُ ُ ً
وعُدَُّهُُمعصي ًُةُوذن ًبا!ُ

تأمل!

حق ُال َُّتأملُُ،وليُدُقُقُ ُالنَّظُرُ ُيفُهذاُ
ُاللبيبُ ُالفُطُنُ ُهذاُاملوضُعُ ُ َّ ُ
الدوارُ ه ُالذيُاختُطُفُ ُمُنُشاءُاهل ُتعاىل ُمُن ُالعاملُيُُ،وماُنجاُمنهُإال ُفُرُدُُ
م َُّيزُُعنُكثرةُُاهلالكُيُُ،واهلُاملستعانُُوعليهُالتُكَُّلنُُ.
ُُ

(أ)ُيفُ(س)«ُ:يفُبعض»ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:اإلشارة»ُ.
(ج)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:فتدال»ُباملثناةُالفوقيةُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب.
(د)ُيفُ(س)«ُ:جتعل»ُ.
(ه)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،ولهُوجهُ،وصوّباُحمققُ(ُِ.املجمع)ُإىل«ُ:الداء»ُ،وفيهُنظر.
(و)ُيفُ(س)«ُ:رب»ُ.
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 ثم يقال لك ثال ًثا :لوُكانُسامعُكُُباهلُوعنُاهلُتعاىلُكامُتقولُ:


لُدُ َُّلتُ ُعل ُصدقُكُ/شواهدُ ُذلكُ :مُن ُسامعُ ُكَّلمُهُ ُوأسامئُهُُ
وصفاتُهُُ،ومواعظُهُُوترغيبُهُُوترهيبُهُُ،وماُيُدُعُوُإىلُحم َُّبتُهُُويُباعُدُُعنُ
سخطُهُ.



وملُيكنُسامعُكُ ُليشءُ ُالُيُشارُ ُبهُإىلُاخلالقُُ،وإنام ُيُشارُ ُبهُإىلُ:
اخلُمُرُ ُواملُسُكُرُ ُ ،واملليحةُ ُواملليحُُ ،وطيبُ ُوصالُـهام ُوعذوبُتُهُُ
وتوابعُُذلك.

فتُعاىلُ ُاهل

ُوتُن َُّزهُ ُجنابُهُ ُوجُ َُّلتُ ُعظمتُهُ ُأنُ ُيُشارُ ُإليه ُبذلكُ ،أوُ

ُ،كَّلُواهل!ُإنُُاستجلبُُبذلكُإالُمُقُتهُوالبُعُدُمنهُ.
يُسُتُجُلُبُُرُضاهُُوقُرُبُهُُبه َّ ُ
وكيفُيوزُ ُأنُ ُتُؤخُذُ ُاإلشاراتُ ُإىلُاهلُتعاىل ُ[مُن ُاملُتغزُلُ] ُيفُالنساءُُ
واملُرُدانُ! ُوأينُهذاُ ُم َّاُيُبُ ُلهُسبحانهُمُنُاهليبةُ ُوالتعظيمُ ُوالوقارُ ُواإلجَّللُُ
لعظمتُهُُوخشيتُهُُواخلوفُُمنه!
وقدُآلُ ُّبمُهذاُإىلُأنُ ُأُطُلُقُواُيفُحقُهُ ُتعاىل ُماُيُطُلُقُهُ ُهؤالء ُالعُشَُّاقُ ُيفُ
مُعُشُوقُيهُم ُمُن ُالصُدُ ُواهلجرُ ُوالوصالُ ُوتوابعُ ُذلكُ ،ونُشُأُتُ ُمُن ُذلكُ
الشَُّطُحاتُ ُوال َُّطا َُّماتُ ُوالرُعُوناتُ ُالتي ُهي ُضدُ ُطريقُ ُالعبوديةُُ ،وكلُ ُهذاُ
أن ُمفسدةُ ُرشبُ ُاخلمرُ ُدونُ ُهذهُاملفسدةُُ
مُنُمفاسُدُ ُالسامعُ! ُوالعاقلُ ُيُعُلُمُ ُ َُّ
بكثيُ!ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:والسكر»ُ،ولعلهُتصحيفُ.
ُ
(ب)ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:تعاىل»ُ .

ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:يفُالتغزل»ُ.
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:معشوقهم»ُ.

(ج)
لو اكن سماعك
هلل!
س (/07أ)
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استدالهلم بسماع
صوت اهلزار وابللبل

ع (/66أ)

[ابلقرة]413 :

وِن العجب ُاستدالهلُم ُعل ُجوازُ ُسامعُ ُالغُناءُ ُواملعازفُ ُوالش َُّبابةُُ
والدُفُوفُ ُاملُصُلُصُلُةُ ُبسامعُُصوتُ ُاهلُزارُُوالبُلُبُلُُوالشُحُرُورُ ُو/القُمُرُيُُ !وهلُ
هذا ُإال ُمُنُجنسُ ُقياسُ ُالذينُ﴿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﴾ ُاآلية ُ،ومُنُ
جُنسُ ُقياسُ ُأهلُ ُاإلباحةُ ُالذينُيقولونُ :النَّظرُ ُإىل ُالصورُ ُاجلميلةُ ُوالتلذُذُ ُّباُ
مثلُ ُالنَّظرُ ُإىلُسائرُ ُماُخُلُقُ ُاهلُتعاىلُمُنُاملناظرُ ُاملُبهجةُ ُمُنُالزهارُ ُوالثُامرُُ
والنَّباتُُواحليوانُُ،فامُالذيُحُ َُّللُُهذاُوحُ َُّرمُُهذا!ُ
أن ُسامعُُأصواتُ ُالطيورُ ُورؤيةُ ُحماسنُ ُالنَّباتُ ُوالثُامرُُ
رتىُهذاُماُعُلُمُ ُ َُّ
أُفُ ُ

س (/07ب)

ال ُيُدُعُوُ /إىل ُما ُيُدُعُو ُإليه ُسامعُ ُالغُناءُ ُوآالت ُاللهوُ ُوالنَّظرُ ُإىل ُالصورُُ
املستحسنةُ؟!ُ
قيل ه ُ:

طويل

فإن كنت َ تدَي فتلـك ِصـيبة **ُ وإن كنت تدَي فالصـيبة أعظـم

()250

ُ

ُ

 ُاهلزاَ والبلبل والشحروَ والقمريُ:طيورُمغردةُحسنةُالصوتُُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:أصوات»ُ.
(ب)ُيفُ(ع)ُ:هذه»ُ.
(ج)ُبعدهاُيفُ(ع)﴿ُ:ﭧ﴾ُ،ولعلهُمنُالناسخُ.
(دُ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ه)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
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والتحقيق ف هذا السمع أ انه ِر اكب ِن شبهة وشهوةُ ،وهاُالصَّلنُُ

ماهية السماع:
شبهة وشهوة

اهل ُتعاىل ُمنُيُ َُّتبُعُهامُويُكُمُهامُعلُالوحيُ ُالذيُبُعُثُ ُاهلُبهُأنبياءُهُُ
ذم ُ ُ
ال َُّلذانُ ُ َُّ
ورسلُهُُ:
 قالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ

[انلجم]44 :

ﯺ﴾ُ ،فالظنُُ :الشبهةُُ ،وما ُتُوُى ُالنفسُُ :الشهوةُ(ُ .)251واهلُدُىُ
الذيُجاءناُمُنُربُناُخمالفُُهلذاُوهذاُ.
 وقالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

[اتلوبة]65 :

ﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ُ ،فاالستمتاعُ ُباخلَُّلقُ ُوهوُ
النصيبُُ:هوُالشهوةُُ،واخلُوضُُ:هوُالكَّلمُُبمُقُتُضُُالشبهةُ(ُ.)252
الولُيُ ُواآلخرُينُُ ،إال ُمُن ُعُصُمُ ُاهل ُتعاىلُ،
فهذانُ ُالدَُّاءانُ ُها ُداءُ ُ َُّ
وقليلُُماُهُمُ!ُ
وهذا السمع قد تر اكب أِره ِن هذين اَلصلني:
 فأما الشبهة اليت فيه:
فهيُتعلُقُُأهلُهُُبالشبهةُُالتيُيُستنُدُونُُإليهاُيفُفعلُهُُ،كقوهلمُ:
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:اللذان»ُ،ولعلهُتصحيفُ.

تعلقهم بما
يستدلون به
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حضُهُساداتُُاملشايخُُومنُالُمطعنُ عليهُ.



وأقرهُ ُالنبيُ ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليه ُوسلم ُيف ُبيتُهُُ ،وسُمُعُ ُاحلُداءُ ُوهوُ
َُّ
ضبُُمُنُسامعُُالغُناءُُ،وسُمُعُُالشعرُُوأُجازُُعليهُ،ونحوُُذلكُمُنُ
أن ُصحيحُهاُالُيدلُُ،وماُهوُصيحُ ُيفُ
اآلثارُ ُالتيُسنذُكُرُهاُونبيُ ُ َُّ
الداللةُُفكذبُُموضوعُُعلُرسولُُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ.



ومُنُالشبهةُ ُالتيُفيهُ :أنُالروحُ ُمتىُسُمُعُتُ ُذُكُرُ ُاملح َُّبةُ ُواملحبوبُُ

ع (/66ب)

حركُ ُذلكُملن ُيفُقلبُهُ ُيشءُ ُمُنُاملح َُّبةُ/الصادقةُُ،
والقُرُبُ ُمنهُورُضاهُ ُ َُّ

س (/04أ)

وهذاُأمرُ ُالُيُمكُنُ/دفعُهُ.
فهذا نصيب الشبهة فيه!

اتلذاذ انلفس
وطربها

 وأما الشهوة:
منهُ،فإن ُالنفسُ ُتُلُتُذُ ُبسامعُ ُالغناءُ ُوتُطُرُبُ ُبالحلانُُ
َُّ
فهيُنصيبُ ُالنفسُ ُ
املُطُرُبُةُُ،وتأخُذُ ُبحظُهاُالوافرُ ُمنهُ،ح َُّتىُر َُّبامُأُسُكُرُهاُوفُعُلُ ُفيهاُماُالُيُفعلُهُُ
ُ،فإن ُالطُباعُ ُتُنفُعُلُ ُللسامعُ ُوالصورةُ ُواخلُمرُُ ،وتُسُكُرُ ُالنفوسُ ُّباُأُتُ َُّمُ
اخلُمرُ َُّ
سُكُرُ؛ ُوهلذا ُقال ُاهل ُتعاىل ُيف ُاللوط َُّيةُ ُملا ُأُخُذُهُم ُالعذابُ ﴿ُ :ﭘ ﭙ ﭚ

[احلجر]14 :

ﭛ ﭜ ﴾ُُ.
ُ
ُللردُعلُهذهُالشبهةُانظرُ(صُُ.)20
ُللردُعلُهذهُالشبهةُانظر(صُُ.)617ُ،617
ُللردُعلُهذهُالشبهةُانظرُ(صُُ.)09
(أ)ُيفُ(س)«ُ:يطعن».

ُ

ُ(ب) يفُ(س)«ُ:أمره»ُ،ولعلهُتصحيفُ.

التحقيق يف ماهية السماع

000

فلُعُشَُّاقُُالصورُُسُكُرُةُُالُيُستُفُيقُونُُمنهاُإالُيفُعسكرُُاهلالكُيُُ،إالُمُنُ
تُدارُكُهُُاهلُتعاىلُبرمحتُهُُ،والسامعُُيُسُكُرُُالروحُُكامُتقدَُّمُُ، وتُزُيدُُ َّ
لذُتُهُُأحيانًاُ
عل َّ
ُلذُةُ ُاخلُمرُ؛ ُوهلذا ُتُؤثُرُ ُالحلانُ ُيف ُالطفالُ ُوالبهائمُ ُما ُال ُيُؤثُرُ ُغيُهاُ
فيهاُ.
وقدُتتجُ َُّردُ ُهذهُالشهوةُ ُالتيُهيُحظُ ُالنفسُ ُوهوُالغالبُ ُمُنُالسامعُُ،
وقدُتبهرجُ ُبنوعُُشبهةُُمُنُحم َُّبةُُاهلُتعاىلُوطلبُهُُوالشَُّوقُُإىلُلقائُهُُ.

جترد الشهوة
وبهرجتها

 فالشهوة فيهُ:ماُللنفوسُُمُنُاحلظُ.
 والشبهةُ:ماُللقلبُُوالروحُُفيهُمُنُالسفرُُإىلُاملحبوبُُ.
ُالزادُ ُالذي ُتُسافُرُ ُبه ُالقلوبُُ
ولكن ثم نكتةُ ،وهي ُأ َُّنه ُهل ُهذا ُمُن َُّ

هل هو من
زاد القلوب؟

ويتبيُ ِن هو عاِل ُعل ُحظُهُ ُوإرادتُهُ ُمُنُ
فهاهنا ُتُسُكُبُ ُالعباتُ ُ َّ
املحبوبُُ،سواءُُأرادُهُُحمبوبُهُُأوُملُيُرُدُهُُ،وهوُحالُُالسامعُُالشعريُُالذيُيُثُيُهُُ،

بني لون ولون!

والرواحُُإىلُحمبوّبُاُ،أوُليسُمُنُزادُُسيُهاُإليه؟ُ

وِن هو عاِل ُعل ُمرادُ ُحمبوبُهُ ُمنه ُومرضاتُهُ ُوهو ُحالُ ُالسامعُ ُالقُرآينُُ،
فهذاُلونُُوهذاُلونُُ،وبيُُاحلالُيُُأُبُعُدُُ ُم َّا ُبيُاملرشقُيُ!ُ
ُ
ُانظر(ُ:صُُ.)391ُ،72
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:يمتزج»ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:ما»ُ.

ُُ

001
غلبة سكر انلفوس
ىلع حظ القلوب
س (/04ب)
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ولجلُ ُالباطلُ ُالذي ُفيه ُتُدُخُلُ ُالدَُّواخُلُ ُالقادُحةُ ُعل ُمن ُحضُهُ ُمُنُ
الصادقُيُ؛ ُل َُّنه ُربام ُغُلُبُ ُفيه ُسُكُرُ ُالنفوسُ ُعل ُحظُ ُالقلوبُ ُوالرواحُُ،
خالصاُ
فانغُمُرُ ُيف ُحظُ ُالنفوسُُ ،فصار ُاحلكمُ ُللغالُبُ ُويُصُيُ/النصيبُ ُ ً
للنفسُُوالشيطانُُ.
فصاحبُ ُاحلالُ ُاملحمودُ ُيفُالسامعُ ُقدُيُغُلُبُ ُعليهُجانبُ ُالباطلُ ُويُنغُمُرُُ
احلقُ ُفيهُويُسُتُهُلُكُ؛ ُلكونُ ُصورةُ ُهذاُالسامعُ ُغيُ ُمرشوعةُُ،وليستُمُنُأمرُُ
الدينُُوالُمُنُاإلسَّلمُُ،فهيُصورةُُمبتدعةُ.
فلهذا ُالسببُ ُقد ُيُقُوُى ُجانبُ ُالنفسُ ُوالشيطانُ ُفيه ُعل ُجانبُ ُاحلقُُ،
وتُصُيُُاحلركةُُنفسان َُّي ًُةُالُقلب َُّي ًُةُوالُيُشُعُرُُصاحبُها؛ُلغُلُبُةُُاحلُكُمُ ُالواردُُعليهُ.

ع (/61أ)
موزونة ال مزيانا

ونفسُ ُاحلركةُ ُالتي ُأثارها ُالسامعُ/ليست ُهي ُامليزانُ ُنفسُهاُ ،بل ُهيُ
املوزونةُُ،فتُسُتُدُعُيُميزانًاُيُزُهنُاُبهُالصادقُُالناصحُُلنفسُهُُالعاملُُعلُمرادُُربُهُُ
يتبي ُله ُهل ُهي ُحركةُ ُنفسُ ُأو ُحركةُ ُقلبُ ُيفُ
ال ُعل ُمرادُهُ ُهوُ ،وحينئذُ ُ َّ ُ
مرضاةُُاملحبوبُُ.
التأِل ،واهلل الو ِفق.
فليتف اطن اللبيب هلذا الوضع ،وليقف فيه وقفة ِ

(أ)ُيفُ(س)«ُ:حكم»ُ.

احنراف األذواق واألعمال والقلوب

003
احنراف األذواق

ولـ َُّمـاُتُقادُمُ ُالعهدُُ،وطالُ ُالُمُدُُ،ودُرُسُتُ ُمعاملُ ُالدينُُ،وأُخُذُ ُالنَّاسُُ

الوَل] ُُ -كام ُقال ُتعاىل ﴿ُ :ﯘ
بُن َُّياتُ ُالطريقُُ ،وصار ُالنَّاسُ ُ– ُ[إال ُ َُّ
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ُ ،فاستُندُ ُكلُ ُقومُ ُُ -غيُ ُحزبُ ُاهلُ

واألعمال والقلوب
[املؤمنون]34 :

ورسولُهُ ُُ-إىلُظُلمُ ُآرائُهُم ُ،وحُكَُّمُواُعلُالسنَّةُ ُمقاالتُ ُشيوخُهُمُوطرائقُهُمُ
نكراُ ،واملُنكرُ ُمعرو ًفاُ ،وصار ُالغالبُ ُعل ُهذاُ
وأهواءُهُمُ ،وصار ُاملعروفُ ُمُ ً
ُ،والرأُيُُاملعجبُُبهُ،والتقليدُُالذيُليسُمعُمُقلدُهُُبرهانُُ
َُّ
اخلُلُقُُاهلوُىُاملُطاعُ
مُنُاهلُتعاىلُوالُبصيةُ ُبه[ُ ،إنُ ُمعه] ُإال ُقولُهُ ُتعاىل ُ﴿ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

[الزخرف]44 :

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ُ.
فانحُرُفُتُُلذلكُالعاملُُ،وانقُلُبُتُ ُالذواقُُ،وفُسُدُتُ ُالحوالُُ،وصُدُئُتُُ
القلوبُُ ،وكثيُ ُمنها ُانتُكُسُ ُفَّل ُيُعُرُفُ ُمُن ُاملعروفُ ُإال ُما ُوافُقُ ُهواهُ ،والُ
يُنكُرُ ُمُن ُاملُنكرُ ُإال ُما ُخالُفُ/هواهُ ،وهذا ُهو ُمُيُتُ ُالحياءُُ ،كام ه ُقالُ ُ
عبدُ ُاهلُبنُ ُمسعودُ ُريضُاهلُعنه«ُ:أُتُدُرُونُ ُما ُمُيُتُ ُالحياءُ؟ُقالواُ:الُ .قالُ:
منكرا»(ُ .)253وقالواُلهُ:ياُأباُعبد ُالرمحنُ،
هوُالذيُالُيُعُرُفُ ُمعرو ًفاُوالُيُنكُرُ ُ ً
هلك ُمنُملُيأمر ُباملعروف ُوينه ُعنُاملنكر!ُ«فقالُ:هُلُكُ ُمنُملُيكنُلهُقلبُُ
يُعُرُفُُبهُاملعروفُُواملُنكرُ»(ُ.)254
ودونُتنبيه؛ُليجعلُ
ُ
(أ)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،وحذفُحمققُ«ُِ.املجمع»ُحرفُالواوُمنُقولهُ«ودرست»ُ
الفعل ُاملايض ُجوابا ُللرشُِ ،وحرف ُالواو ُثابت ُيف ُنسخته! ُوربام ُكان ُاجلواب ُحمذوفا ُ َّ
دل ُعليهُ
ُ،وعلُالرغمُمنُكونهُمشكَّلُالقرتانهُبالفاءُ
ُ
السياقُ،أوُأنُاجلوابُقولهُ«فانحرفتُلذلكُالعامل»
إالُأنُاقرتانُالفاءُباخلبُأوُماُيفُمعناهُمعهودُبكثرةُعندُاملصنفُرمحهُاهلُ.
ُ
ُُ
ُ(د)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:االقل»ُ.ولعلُمقصوده«ُ:إالُالقل».
ُ(ه)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
ُ
ُ
ُ
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:رأيم».

س (/04أ)

لم أقف عليه
عن ابن مسعود
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فَّل يوجد غال ًبا إَ ذوق ِنحرف ،ف عمل ِنحرف ،صادَ ِن قلب
ِنحرف؛ فتخرج اَلقوال واَلحوال فيها ِن اَنحراف ِا فيها!
فعُظُمُ ُاخلُطُبُ ُواشتدَُّ ُالمرُُ،وكُثُرتُ ُالشَُّطحاتُ ُوالطا َُّماتُُ،وانسلُخُتُُ
ُلن ُالقلبُ ُمتى ُمل ُيكن ُعل ُقلبُُ
القلوبُ ُمُن ُاإليامنُ ُوأرباّبُا ُال ُيُعلمُونُ؛ َُّ
الرسولُُوأصحابُهُُ:يفُالقصدُُوالعُلمُُ،واملح َُّبةُُوالكراهةُُ،والتصديقُُ،واستحسانُُ
َُّ
ماُاستُحسُنوهُُوإيثارُهُُ،واستقباحُُماُاستُقُبُحُوهُُواجتنابُهُُُ-كانُفيهُمُنُاالنحرافُُ
عن ُاإليامنُ ُبقدرُ ُانحرافُهُ ُعن ُذلك؛ ُحتَّى ُتُعُودُ ُالقلوبُ ُكام ُقال ُحذيفةُ ُبنُُ
ع (/61ب)
القلوب أربعة
أجرد

اليُامنُُريضُاهلُعنه«ُ:/القلوبُُعلُأربعةُ»(ُُ:)255
« قلب أجرد ،فيه ساج يزهر ،فذاك قلب الؤِن»:
فإنهُأُجُرُدُُأُيُُ:متجرُدُُمُنُهذاُاالنحرافُُيفُقصدُهُُوحبُهُُوعُلُمُهُُ،متجرُدُُ
عن ُشُهواتُ ُالغيُ ُوشُبهاتُ ُالباطلُُ ،متجرُدُ ُعن ُمعارضاتُ ُأمرُ ُاهل ُتعاىلُ
بالتأويلُ ُوالشَُّهواتُُ ،وعن ُمعارضاتُ ُخبُهُ ُبالتقليدُ ُوالشُبهاتُُ ،وفيه ُمُنُ
اإليامنُ ُومبارشةُ ُروحُهُ ُلهُساجُ ُيُزُهُرُُ ،فهذاُهوُالقلبُ ُالسليمُ ُالذيُالُيُنجُوُ
إالُمُنُأُتُىُاهلُبهُ.

أغلف

 الثاين« :قلب أغلف»:
نكراُ ،بلُاملعروفُُ
وهوُقلبُ ُالكافرُ ُيفُغَّلفُُ ،الُيُعُرُفُ ُمعرو ًفاُوالُمُ ً

س (/04ب)

عندُهُُمُنكرُُ،واملُنكرُُمعروفُُ./
ُ
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« الثالث« :قلب ِنكوس»:

منكوس

أُيُُ :مكبوبُ ُكالكُوزُ ُاملُجُخُيُ ،وهو ُقلبُ ُاملنافقُُ ،وهو ُرشُ ُقلوبُُ
دائام ُأنُ ُيُدُعُوُ ُالناسُ ُإىل ُما ُيُكُرُهُهُ ُاهل ُورسولُهُُ،
اخلُلُقُُ ،وهذا ُالقلبُ ُدأبُهُ ُ ً
هاهمُعامُيـبهُُاهلُتعاىلُورسولُهُُ:مُنُالقوالُُ،والعاملُُ،واالعتقادُُ.
َّ ُ
ويُن
 الرابع« :قلب له ِادة إيمن وِادة نفاق»:

هجني

فهوُيُتُقُ َُّلبُُبيُُاملادتُيُُ،وهوُللغالبُُعليهُمنهامُ.
وتأِل أحوال اللق َآهم َ يرجون عن هذه
وِن كان له بصّية ا
اَلقسام اَلَبعة.
فمُنُأينُجتُيءُ ُالذواقُ ُالصحيحةُ ُاملستقيمةُ ُوالقلوبُ ُقدُانحرفُتُ ُأشدَُُّ
االنحرافُُعنُهُدُيُ ُنبيُهاُوماُكانُعليهُهوُوأصحابُهُ؟!ُ
والسلفُُالصالحُُكانواُيُدُونُُالذواقُُالصحيحةُُامل َُّتصلةُُباهلُتعاىلُيفُ:
 العاملُُالصحيحةُُاملرشوعةُُ.
 ويفُقراءةُُكتابُُاهلُوتدبُرُهُُواستامعُهُُ.
 ويفُمزامحةُُالعلامءُُبالرُكُبُُ.
 ويفُاجلهادُُيفُسبيلُُاهلُتعاىلُ.
 ويفُالمرُُباملعروفُُوالنَّهيُُعنُاملُنكرُُ.
 ويفُاحلبُُ[يفُاهل] ُ،والبغضُُفيهُ،وتوابعُُذلكُ.
الُانصبُماُفيهُ(الصحاحُُ.)6608/2ُُ:
ُاملجخيُ:قالُاجلوهريُ:كالكوزُجمخياُ،أيُ:مائَّل؛ُلنهُإذاُم
َّ
ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:اإليامن».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:هدى»ُ،كذاُبالضمُُ.

ُ(ج)ُيفُ(ع)«ُ:باهل».

السلف الصالح

واألذواق الصحيحة
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املتأخرون

واألذواق املنحرفة

اذلوق الصحيح
ــــوــــ
اذلوق الفاسد

فصاَ ذوق التأخرين  -إَ ِن عصمه اهلل تعاىل  -ف:


اليُاعُُوالدفُُواملواصيلُُ.



والغاينُاملُطربةُُمُنُالصورُُاملستحسنةُُ.



والزعقاتُُ.
والرقصُُ َُّ



وتعطيلُُماُيـبهُُاهلُويُرضاهُُمُنُعبوديتُهُُاملخالفةُُلـهوُىُالنفوسُُ.

فشتان بنيُ:


ذوقُُالحلانُُُ-وذوقُُالقرآنُُ.



وبنيُذوقُُالعُودُُوالطُنبُورُُ-وذوقُُ«املؤمني»ُو«النور»ُ.



ذوقُالزمُرُُ-وذوقُُ«الزُمُر».
َُّ
وبنيُ
ُ

[القمر]7 :



وبنيُذوقُُاملثاين ُُ-وذوقُُ﴿ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﴾ُ.
ُ

ع (/68أ)



وبنيُذوقُ ُاملواصيلُُوالش َُّباباتُُُ-وذوقُُ«يس»ُو«الصافات»ُ./
ُ

س (/00أ)



وبنيُذوقُُغناءُُالشعرُُ–ُوذوقُ«/سورةُالشعراء»ُ.
ُ



وبنيُذوقُُسامعُُأصحابُُاملكاءُُوال َُّتصديةُُُ-وذوقُُالنبياءُُ.
ُ



وبني ُالذوقُ ُعل ُسامعُ ُتُذُكُرُ ُفيه ُالعيونُ ُالسُودُ ُواخلُصُورُُ
ُ
والقُدُودُُُ-وذوقُُسامعُُ«سورةُيونس»ُو«هود»ُ.

(أ)ُيفُ(س)«ُ:رحم»ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:الناي»ُ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

احنراف األذواق واألعمال والقلوب
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وبني ُذوقُ ُالواقفُيُ ُيف ُطاعةُ ُالشيطانُ ُعل ُأقدامُهُم ُصُوافَُّ ُُ-
ُ
الرمحنُُيفُ«سورةُالنعام»ُو«العراف»ُ.
وذوقُُالواقفُيُُيفُخدمةُُ َُّ



وبني ُذوقُ ُالواجدُينُ ُعل ُطُرُبُ ُاملثالثُ ُواملثاين ُُ -وذوقُُ
ُ
العارفُيُُعندُُاستامعُُالقرآنُُالعظيمُُو«السبعُاملثاين»ُ.



الصافاتُ ُيفُحضةُ ُسامعُ ُالشيطانُ ُُ-
وبني ُذوقُ ُأوَلُالقدامُ ُ َّ ُ
ُ
الرمحنُُ.
الصافاتُُبيُُيُدُيُُ َُّ
وذوقُُأصحابُُالقدامُُ َّ ُ

ُسبحان ُاهل! ُهكذا ُتُنقُسُمُ ُالذواقُ ُواملواجيدُُ ،ويتم َُّيزُ ُخلقُ ُاملطرودُينُُ
مُن ُخلقُ ُالعبيدُُ ،وسبحان ُاهل ُالـمُمدُ ُهلؤالء ُوهؤالء ُمُن ُعطائُهُُ،
واملُفاوتُُبينهمُيفُالكرامُةُيومُُلقائُهُ ه .
الرحن ف قلب َجل واحد
فواهلل َ يتمع حمبة سمع الشيطان وكَّلم ا
عدو اهلل وبنت َسول اهلل عند َجل واحد أبدً ا(!)256
أبدً ا ،كم َ ِتمع بنت ِ

مقتبسا حديث
انليب يف خطبة
ٍّ
يلع البنة أيب جهل

[كامُقيل] ُ:
أنــت القتيــل بكــ ِل ِــن أحببتــه

()257

** فاخت لنفسك ف اهلوى ِـن تصـطفي

حممدُُُ-صلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ،وريضُاهلُتعاىلُعنهمُُ-
كانُأصحابُُ َُّ
هلمُالسيُُوحمُرُكُُيُرُكُُقلوّبُمُ
َّ ُ
إذاُاجتُمُعُواُواشتاقُواُإىلُحادُُيُدُوُّبمُليُطُيُبُُ
إىل ُحمبوّبُم ُأُمُرُوا ُواحدً ا ُمنهم ُيُقُرُأُ ُوالباقُونُ ُيُستُمُعُونُ؛ ُفتُطُمُئُنُ ُقلوّبُمُ،
ُ
ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:ضب»ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:حظية»ُ،ولعلهُتصحيف.
(ج)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:خلع»ُ،ولعلهُتصحيفُ،
ولعلُاملثبتُهوُالصواب.

ُ
ُ
ُ

ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:املهدي»ُ.
ُ(ه)ُيفُ(س)«ُ:القيامة»ُُ.
ُ(و)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.

ابن الفارض /اكمل

سماع أصحاب
حممد

الكالم على مسألة السماع
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وتُفُيضُ ُعيوهنُمُ ،ويُدُونُ ُمُن ُحَّلوةُ ُاإليامنُ ُأضعافُ ُماُيُدُهُ ُالسامعات َُّيةُ ُمُنُ
حَّلوةُُالسامعُُ.
وكانُعمرُ ُبنُ ُاخل َُّطابُ ُإذاُجُلُسُ ُعندُهُأبوُمُوسُىُيقولُُ:ياُأباُمُوسُىُ،/

س (/00ب)
سماع

عمر بن اخلطاب

سماع
عثمان بن عفان

ذُكُرُنا ُرُ َُّبنا! ُفيُأُخُذُ ُأبوُموسىُيفُالقراءةُ(ُ،)258وتُعُمُلُ ُتلكُالقوالُ ُيفُقلوبُُ
القومُُعُمُلُها!ُ
وكانُعثامنُُبنُُع َُّفانُُيقولُ«ُ:لوُطُهُرُتُُقلوبُناُلُـمُـاُشُبُعُتُُمُنُكَّلمُُاهلُ
تعاىل»(ُ .)259إي ُواهل! ُ((كيف ُتُشُبُعُ ُمُن ُكَّلمُ ُحمبوّبُم ُوفيهُهنايةُ ُمطلوّبُم))(م)260؟!ُ
وكيفُتُشُبُعُُمُنُالقرآنُُوإنامُفُتُحُتُُبهُالُبالغُناءُُوالحلانُ؟!ُ

زين ادلين الصفدي/
بسيط

ع (/68ب)
أبو إسحاق الصايب/
بسيط

إذا ِرضــنا تــداوينا بــذكركم ُ **ُ
ُ

فإن تركناه زاد السقم والـرض

()261

ُ
وأصحابُ ُالطرانُ والحلانُ ُعنُهذاُكلُهُ ُبمعُزُلُُ،همُيفُوادُ ُوالقومُ ُيفُ

وادُُ:/
الضب والنون قد يرجى التقاؤمهاُ
ا

**ُ وليس يرجى التقاء الوحي والقصب(ُ)262

فأين ُحالُ ُمُن ُيُطُرُبُ ُبسامعُ ُالغُناءُ ُوالقُصُبُ ُبيُ ُاملثالثُ ُواملثاين ُوذوقُهُُ
لذةُ ُالسامعُوروحُ ُاحلالُ ُوذوقُ ُطعمُ ُاإليامنُ ُإذاُسُمُعُُ
ووجدُهُُ ،إىلُحالُ ُمُنُيُدُ ُ َُّ
يفُحالُ ُإقبالُ ُقلبُهُ ُعلُاهل ُتعاىلُ ،وأُنُسُهُ ُبهُ ،وشُوُقُهُ ُإىلُلقائُهُُ،واستعدادُهُ ُلفُهمُُ
مُرادُهُُمُنُكَّلمُهُُوتنزيلُهُُعلُحالُهُ وأُخُذُهُُبحظُهُُالوافرُُمنهُُ-قارُئًاُجمُيدً اُحســنُُُ
ُالطرانُ:مفردهاُ«طر»ُ،وهيُآلةُإيقاعيةُتشبهُالدفُ(انظرُتكلمةُاملعاجمُالعربيةُُ.)127/3ُ:
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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الصوتُُوالداءُُيُقُرُأُ﴿ُ:ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

[طه]8-7 :

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ﴾؟!ُُ
وأمثالُُهذاُالنمطُُمُنُالقُرآنُُ،الذيُإذا صادف حيا ًةُمُنُقلبُُصادقُُقدُ
شم ُرائحةُ ُاملح َُّبةُ ُوذاقُ ُحَّلوتُاُ ،فقلبُهُ ُالُيُشُبُعُ ُمُنُكَّلمُ ُحمبوبُهُُ ،والُيُقُرُ ُوالُ
َُّ
يُطُمُئُنُ ُإال ُبه ُ– ُكانِ/وقعهِ ن قلبه ُكموقعُ ُوصالُ ُاحلبيبُ ُبعدُ ُطولُُ
ُحمل ُاملاءُ ُالباردُ ُيف ُشدَُّةُ ُاهلُجُيُ ُمُن ُالظمآنُُ ،فام ُظنكُُ
ل ُمنه َّ ُ
اهلُجرانُُ ،وحُ َّ ُ
بأرضُ ُحياتُاُبالغيثُُ ،أُصاّبُاُوابُلُهُ ُأحوجُ ُماُكانتُإليه؛ ُفُأُنُبُتُ ُفيهاُمُنُكلُُ
زوجُُّبيجُُقائُمُُعلُسوقُهُُيُشُكُرُهُُويُثُنُيُعليه!ُ
فهل يستوي عند اهلل وَِّلئكته وَسله والصادقني ِن عباده سمع هذا
وذوقه وذوق صاحب سمع الغناء ُمُنُسامعُ ُأهلُهُعبيدُ ُنفوسُ ُشهوان َُّيةُ ُكانُ
ونيَّلُحلظُها؟!ُ
اُللذةُُالنفوسُُ ً ُ
عقدُُجملسُُاجتامعُهُمُطل ًب َُّ
فمُنُملُيُمُيُزُُبيُُهذُينُُالسامعُيُُوالذوقُيُُفليسأُلُُر َُّبهُُبصدقُُرغبتُهُُإليهُ:
ُبهُيفُالناسُُويُفرُقُُبهُبيُُاحلقُُ
ُ
لهُنوراُيُمُيشُ
أنُُيُيُيُُلهُقلبُهُُامليُتُُ،وأنُُيُعُلُُ
ً
والباطلُ؛ُفإنهُقريبُُجميبُ!

واهلُأعلمُ.
ُُمجلةُ«كانُموقعهُ:»...مجلةُجوابُالرشُِ،وفعلهاُ«إذاُصادف»ُ ُ،
(أ)ُيفُ(س)«ُ:ورسوله».

ُ

ُ(ج)ُيفُ(ع)«ُ:نفوسهم»ُ.

س (/03أ)

الكالم على مسألة السماع

011
ما وجد صادق وجدا
إال وأعقب وجده
عند انقضائه قبض

ف التنبيه عّل نكتة خفية ِن نكت السمع يعرفها أهله
الذائُقُونُ ُمنهمُأ َُّنهُماُوُجُدُ ُصادقُ ُيفُالسامعُ ُالشعريُُ
وهيُأ َُّنهُقدُعُلُمُ ُ َُّ
قبضا ُعل ُقلبُهُُ،
َُّ
وُجُدً ا
ُوحتركُ ُبه ُإال ُوُجُدُ ُعندُ ُانقضائُهُ ُومفارقةُ ُاملجلسُ ُ ً
وأحس ُببُعُدُهُُ ،وال ُيُتُفُ َُّطنُ ُهلذا ُإال ُمُن ُيف ُقلبُهُ ُحياةُُ
َّ ُ
ووُجُدُ ُنوعُ ُاستيحاشُ ُ
وطلبُُ،وإال فـ:

املتنيب /خفيف
ع (/65أ)

ِا لـجرج بم ِيت/إيَّلم

()263

؛ُلنُقلبُهُُمغمورُ ُبحبُُالسامعُُوذوقُهُُ
ولوُسُئُلُُعنُسببُُهذاُملُيُعُرُفُهُ َُّ
ووُجُدُهُُعنُاستخراجُُأسبابُُفسادُُالقلبُُمنهُ،ولوُوُزُنُهُُبامليزانُُالعادلُُلعُلُمُُ
مُنُأينُأُيتُُ،فاسُمُعُ ُاآلنُ ُالسببُ ُالذيُنُشُأُ ُمنهُهذاُالقبضُ ُوهذه ُالوُحُشُةُُ
والبعدُُ:

سبب هذا القبض
س (/03ب)

متزجاُمُنُحقُُوباطلُُ،
لـ َُّمـاُكانُالسامعُُالشعريُُأعلُأحوالُهُُأنُُيكونُُ ً

ومر َُّك ًباُكامُتقدَُّمُ ُمُنُشُهوةُ ُوشُبهةُُ،وأحسنُأحوالُ ُصاحبُهُ ُأنُ ُتُأخُذُ ُالروحُُ/
ُمتزجا ُبحظُ ُالنفسُ ُوالشيطانُ ُغيُ ُصافُ ُوال ُخالصُُ،
ح َُّظها ُاملحمودُ ُمنه
ً
الرمحنُ ُبنصيبُ ُالشيطانُُ،واختُلُطُ ُحظُ ُالقلبُ ُبحظُ ُالنفسُُ،
فامتزجُ ُنصيبُ ُ َُّ
وهوُفيهُبالذاتُُ،
َُّ
سسُُعلُحظُُالنفسُُوالشيطانُُ
هذاُأحسنُُأحوالُهُ؛ُفإنهُمُؤُ َّ ُ

الرمحنُُفهوُفيهُبالعُرُضُُوملُيُوضُعُعليهُوالُأُسُسُعليه؛ُفاختُلُطُُُ
وأماُنصيبُُ َُّ
ُأيُ:طلبُلتكميلُنفوسهمُومعرفةُأدوائهاُوأدويتهاُ،أوُنحوهُ،واهلُأعلمُُ.
ُلعلُهذاُهوُجوابُالرشُِلقولهُ«ملاُكانُالسامعُ،»...ويشكلُعليهُاقرتانهُبالفاءُ،وهوُمعهودُعندُ
اجلوابُحمذوفاُيدلُعليهُالسياقُ.
ُ
ُ
وربامُكانُ
املصنفُ،
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:معمور»ُ.

ُ

ُ(ب)ُيفُ(ع)«ُ:فاستمع»ُ.
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الصايفُ ُوالكُدُرُُ ،وجتُاوُرُ ُاخلبيثُ ُوالطيُبُُ،
يف ُوادُي ُالقلبُ ُاملاءانُُ :املاءُ ُ َّ ُ
الرمحان َُّيةُُوالوارُداتُُالشيطان َُّيةُُ.
والُتُقُتُُالوارُداتُُ َُّ
واملستمُعُ ُالصادُقُ ُلغلبةُ ُصدقُهُ ُوظهورُ ُأحكامُ ُالقلبُ ُفيه ُيُفُى ُعليهُ
ذلك ُالوقتُ ُأثرُ ُالكُدُرُ ُوال ُيُشُعُرُ ُبهُ ،سُ َُّيام ُمع ُسُكُرُ ُالروحُ ُبه ُوغُيُبُتُها ُعنُ

فطنة من يف قلبه
حياة وطلب دون
غريه هلذا القبض

لذةُ ُالسامعُ ُوطُيبُهُ ُوُجُدُ ُال َُّلوُثُُ
ُ،فلام ُأُفاقُ ُمُنُسُكُرُهُ ُوفارُقُ ُ َُّ
سُوى ُمطلوبُهُ َّ ُ
والكُدُرُ ُالذي ُهو ُأُثُرُ ُحظُ ُالنفسُ ُوالشيطانُُ ،وأُثُرُ ُجُثُوم ُالشيطانُ ُعلُ
ُ،وأحس ُبه ُبُعُدً اُ،وك َُّلامُكانُأصدقُُ
َّ ُ
قبضاُووُحُشُ ًُة
قلبُهُ؛ ُفأُ َُّثرُ ُفيهُذلكُالثرُ ُ ً
وأتمُطل ًباُكانُوجودُهُُهلذاُأُظُهُرُُ،فاستعدادُهُُوحياةُُقلبُهُُيُوجُبُُلهُاإلحساسُُ
َُّ
ّبذاُوالُيُدُرُيُمُنُأينُأتى!ُ
وهذا له ف ا
غاالُ
الشاهد نظائر وأشباهِ ،نهاُ :أ َُّن ُالرجلُ ُإذاُاشتُغُلُ ُقلبُهُ ُاشتُ ً ُ
ُحسهُ ُوقلبُهُُ ،إذاُ
ُلذةُ ُمُلُكُتُ ُعليه َّ ُ
تامُا ُبمشاهدةُ ُحمبوبُُ ،أو ُرؤيةُ ُخمُوفُُ ،أو َُّ

من نظائر الغفلة
عن األلم الشتغال
القلب بوارده

أصابُهُ ُيفُتلكُاحلالُُضبُُأوُلُسُعُُأوُسببُُمؤملُُالُيكادُيُشُعُرُُبهُ،فإذاُفارُقُتُهُُ
مس ُالملُ ُح َُّتىُكأنهُأصابُهُ ُتلكُالساعةُُ،واللـمُ ُملُيُزُلُ ُفيهُ
تلكُاحلالُ ُوُجُدُ ُ َّ ُ
أحسُبالملُُ.
بهُ،فلامُزالُاملانعُُ َّ ُ
َّ ُ
لكنُكانُثم ه ُمانعُُيُمُنعُُمُنُاإلحساسُُ
وهلذه النكتة ُكانُبعضُ ُالصادقُيُ/منهمُإذاُفارُقُ ُالسامعُ ُبادُرُ ُإىلُجتديدُُ
ال َُّتوبةُ ُواالستغفارُُ ،وأُخُذُ ُيف ُأسبابُ ُال َُّتداوُي ُالتي ُيُدُفُعُ ُّبا ُمُوجُبُ ُأسبابُُ
القبضُُوالوُحُشُةُُوالبُعُدُُ.
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:وأتم».

ُ
ُ
ُ

ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:أصابُمنه»ُ.
ُ(ه)ُيفُ(ع)«ُ:ث َّمةُ»ُ.
ُُ

س (/06أ)
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وهذاُالقدرُ ُإنام ُيُعُرُفُهُ ُأُولُوُالفقهُ ُيفُالطريقُ/وأصحابُ ُالفُطُنُُ ،املُعُتُ ُنونُُ
بتكميلُُنفوسُهُمُ،ومعرفةُُأدوائُهاُوأدويتُهاُ،واهلُاملستعانُُ.

رشاب طاهر يف
إناء جنس

ُصحيحا ُإيامنيُاُ،
أن ُالصادُقُ ُقد ُيُدُ ُيف ُسامعُ ُالبياتُ ُذو ًقا
وَ َيب ُ َُّ
ً
عسَّل ُيف ُإناءُ ُنُجُسُُ ،كإناءُ ُمُن ُجُلُدُ ُمُيُتُةُ ُغيُُ
ولكن ُذلك ُبمثابةُ ُمُن ُسُقُيُ ُ ً ُ
ذُكُيُُ،والنفوسُ ُالصادقةُ ُالتيُعلتُ ُهُمُهاُتُ ُنبُوُعنُالرشُبُ ُيفُذلكُاإلناءُُ
وتُقُذُرُهُ ُ ،وتُأُنُفُ ُأنُ ُتُرشُبُ ُفيهُ ،بل ُتُطُلُبُ ُالرشُبُ ُمُن ُإناءُ ُيُصُلُحُ ُلذلكُ
الرشابُ ُعن ُوضعُهُ ُيف ُذلك ُاإلناءُُ،
الرشابُ ُويُناسُبُهُُ ،فإنُ ُمل ُجتُدُهُ ُصانُتُ ُ َّ ُ
َّ ُ
ذلكُالرشابُ ُيفُأيُ ُإناءُُ
َّ ُ
وانتُظُرُتُ ُبهُإنا ًُء ُيُلُيقُ ُبهُ .وغيُهاُمُنُالنفوسُ ُتُضُعُ ُ
وجدُتُهُُ:مُنُعُظامُُمُيُتُةُُ،أوُجُلُدُُمُيُتُةُُ،أوُإناءُُخُرُُطاملاُرشُبُُبهُاخلُمُرُُوأُكُلُتُُ
فيهُاملُيُتُةُُ.
الرشابُ ُوأطيبُهُ ُيفُآنيةُ ُاملُسُكُرُُ
أفَّلُيُسُتُحُيي ُالعارفُ ُأنُ ُيُرشبُ ُأطهرُ ُ َّ ُ
واملُيُتُةُُوالدَُّمُ ُوحلمُُاخلنزيرُ!ُ
ولوُجودُ ُالصادقُ ُيفُحالُ ُسامعُهُ ُذلكُالذوقُ ُوحَّلوتُهُ ُيُغُيبُ ُعنُقذارةُُ
اإلناءُ ُونجاستُهُ ُووُضارُتُهُُ ،فإذا ُفُرُغُ ُمُن ُرشُبُهُ ُوُجُ ُد ه ُزُهُومُةُُ ذلك ُاإلناءُُ
لهُذلكُقبضاُووُحُشُ ًُةُ،وباهلُالتوفيقُُ.
وأُثُرُ ُقذارتُهُُعلُقلبُهُ؛ُفيُوجُبُُ
ً
)ُ.
ُقالُصاحبُالعي«ُ:حلمُزهمُ،أيُ:منتنُ،والزهومةُُ:ريه»ُ(ُ 37/7
ُ
ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:الرشاب».
ُ
ُ
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وتتقذره».
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:يستحي»ُ،وكَّلهاُجائزُ ُ.

ُ(د)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
ُ(ه)ُيفُ(ع)«ُ:ووجد»ُ.
ُ(و)ُيفُ(س)«ُ:وآثار»ُ.
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هذاُإذاُكانُصاحبُ ُالسامعُ ُصاد ًقاُيفُحالُهُ ُمعُاهلُتعاىلُوذوقُهُُ،وكانُ
للذةُ ُوحظُ ُالنفسُ/فهو ُيُرشُبُ ُاملاءُُ
سامعُهُ ُباهل ُوهلُ ،وأما ُإنُ ُكان ُسامعُهُ ُ َُّ

رشاب جنس يف
إناء جنس
س (/06ب)

النَّجُسُُيفُاإلناءُُالقذرُُ.
الرشابُُ
وأ َُّماُصاحبُ ُالسامعُ ُالقرآينُ ُالذيُذوقُهُ ُورشبُهُ ُمنه ُفهوُيُرشُبُ ُ َّ ُ
الطهورُُيفُأنظفُُإناءُُوأطيبُهُُ.
فاآلنية ثَّلثة:
ُنظيفُُُ.

ُطاهرُ.

أنظف إناء وأطيبه

اآلنية ثالثة

ُُونُجُسُ.

ُُ

ُُوخمتلطُُُ.

ا
والشاب ثَّلثةُُ:
ُ

أطهر رشاب يف

والرشاب ثالثة

ُُونُجُسُ.

ُ

ُُومُزُوجُُ.

والقلوب ثَّلثة:
ُصحيحُُسليمُُ،فرشُبُهُُالرشابُالطهورُيفُاإلناءُُال ُنَّظيفُُ.
ُوسقيمُُمريضُُ،فرشبُهُُالرشابُالنَّجُسُيفُاإلناءُُالقذرُُ.
ُوقلبُُفيهُمادتانُُ،فرشابُهُُوإناؤهُبحسبُُاملادتُيُ.
قدرا.
وقدُجُعُلُُاهلُلكلُُيشءُُ ً

والقلوب ثالثة
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أن أحد الذوقني
ف الوازنة بني ذوق السمع وذوق الصَّلة ،وبيان ا
ِباين لآلخر ،وأ انه ك الم قوي ذوق أحدمها وسلطانه ضعف ذوق اآلخر
وسلطانه:
ولذةُ ُأرواحُ ُاملوحُدُينُُ ،وحمُكُُ
أن ُالصَّلةُ ُقُ َُّرةُ ُعُيُونُ ُاملحبُيَُُّ ُ ،
َ َيب ُ َُّ

الصالة
قرة عيون املحبني
ورمحة اهلل املهداة

أحوالُ ُالصادقُيُُ ،وميزانُ ُأحوالُ ُالسالكُيُُ ،وهي ُرمحتُهُ ُاملُهداةُ ُإىل ُعبيدُهُُ،

ع (/14أ)

رمحة ُّبم/وإكرا ًما ُهلم؛ ُليُنالُوا ُّبا ُرشُفُ ُكرامتُهُُ،
ُوعرفُهم ُّبا؛ ُ ًُ
هُداهُم ُإليها َُّ
وفضَّلُمنهُعليهمُ.
ًُ
والفوزُُبقُرُبُهُُ،الُحاج ًُةُمنهُإليهمُ،بلُمُنَّ ًُةُ

حظ القلب من
عبودية الصالة

لُحظ ُالقلبُ ُمنهاُأكملُ ُاحل َُّظيُُ
َُّ
وتُعُ َُّبدُ ُّباُالقلبُ ُواجلوارحُُمجي ًعاُ ،وجُعُ
وأعظمُهامُ،وهوُ:


إقبالُهُُعلُربُهُتعاىلُ.



وفرحُهُُوتلذُذُهُُبقُرُبُهُُ.



وتُنعُمُهُُبحبُهُُ.



وابتهاجُهُُبالقيامُُبيُُيدُيُهُُ.



وانِصافُهُُحالُُالقيامُُبالعبوديةُُعنُااللتفاتُُإىلُغيُُمعبودُهُُ.



وتكميلُُحقوقُُعبوديتُهُُح َُّتى ُتُقُعُُعلُالوجهُُالذيُيُرضاهُ ُ.

ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:حي»ُ،ولعلهُتصحيفُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:يرضيه»ُ.
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وملا ُامتُحُنُ ُاهل ُتعاىل ُعبدُهُ ُبالشهواتُ ُوأسباّبُا/

ُمُن ُداخلُ ُفيهُ

س (/01أ)

بة ُقدُمجعت ُمُنُ
وخارجُ ُعنه ُُ-اقتضُتُ ُتامُ ُرمحتُهُ ُبهُوإحسانهُإليهُأنُ ُهُ َّيأُ ُلهُمُأُدُ ًُ
مراتُُ،
كل ُيومُ ُخسُ ُ َُّ
مجيعُ ُاللوانُ ُوالتُحُفُ ُواخلُلُعُ ُوالعطاياُ،ودُعاهُ ُإليها ُ َّ ُ
ومصلحةُهلذاُالعبدُُالذيُ
ًُ
ومنفعةُ
ًُ
لذ ًُةُ
وجُعُلُُيفُكلُُلونُُمُنُألوانُُتلكُاملُأُدُبةُُ َُّ
لذةُ ُعبدُهُ ُبكلُ ه ُلونُ ُمُنُ
قدُدُعاهُ ُإىلُاملُأُدُبةُ ُليستُيفُاللونُ ُاآلخرُ؛ ُلتُكُمُلُ ُ َُّ

مأدبةاعمرةباتلحف
واخللع والعطايا

ألوانُُالعبوديةُُ،ويُكُرُمُهُُبكلُُصنفُُمُنُأصنافُُالكرامةُُ،ويكونُُكلُُفعلُُمُنُ
عليهُنوراُخاصُاُ،
أفعالُُتلكُالعبوديةُُمُكُفُ ًراُملذمومُُكانُيُكُرُهُهُُبإزائُهُُ،وليثيبُهُُ
ً
وقو ًُةُيفُقلبُهُُوجوارحُهُُ،وثوا ًباُخاصُاُيومُُلقائُهُُ.
َُّ
فيصدر ُاملدعو ُمُن ُهذه ُاملُأُدُبةُ ُوقد ُأُشُبُعُهُ ُوأُرُواهُُ ،وخُلُعُ ُعليه ُبخُلُعُ ُ
ُلن ُالقلبُ ُكان ُقُبُلُ ُقد ُنالُهُ ُمُن ُالقُحُطُ ُواجلُدُبُ ُواجلُوعُُ
القُبولُ ُوأُغُناهُ؛ َُّ
والسقُمُُماُنالُهُُ،فأُصُدُرُهُُمُنُعندُهُُوقدُ[أُعُطاهُُمُن] ُال َُّطعامُُ
وال َُّظمُأُُوالعُرُيُُ َّ ُ
والرشابُُواللُباسُُوالتُحُفُُماُيُغُنُيهُُ.
َّ ُ
عةُوقُحُطُُالنفوسُُمتوالُ ًياُجُدَُّدُُلهُالدَُّعوةُُإىلُ
ولـمـاُكانتُاجلدوبُُمتتابُ ًُ
َّ

رمحة ُمنهُبهُ،فَّلُيُزالُ ُمُسُتُسُقُ ًياُمُن ُبيدُهُ ُغيثُُ
هذهُاملُأُدُبةُ ُوقتًاُبعدُ ُوقتُ؛ ُ ًُ
لئَّل ُيُيُبُسُ ُما ُأُنُبُتُتُهُ ُله ُتلكُ
القلوبُ ُوسُقُيُهاُ ،مُسُتُمُطُ ًرا ُسحائبُ ُرمحتُهُ؛ ُ َّ ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:عبيده»ُ.

ُ

ُ(و)ُيفُ(ع)«ُ:خلع»ُ،بدونُاملوحدةُ.

(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وأشباهها».
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:ودعا».
(د)ُ(ع)«ُ:ليكمل»ُ .
(ه)ُيفُ(س)«ُ:يفُكل».

ُ
ُ
ُ
ُ

ُ(ز)ُيفُ(ع)«ُ:قبلها»ُ.
ُ(ح)ُيفُ(س)«ُ:أغناهُعن»ُ.
ُ(ِ)ُيفُ(ع)«ُ:من»ُُ.
ُ(ي)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

قحط القلوب
وغيث الرمحة
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ُ،ولئَّل ُتُنقُطُعُ ُمادةُ ُالنَّباتُُ،والقلبُ ُيفُ
َّ ُ
الرمحةُ ُمُنُكُألُ ُاإليامنُ ُوعُشُبُهُ ُوثُامرُهُ
هكذاُدائام ُُ -يُشُكُوُإىلُربُهُ ُجُدُبُهُ ُوقُحُطُهُ ُوضورتُهُُ
ًُ
استسقاءُ ُواستمطارُ ُُ -و
إىلُسُقياُرمحتُهُُوغيثُُبُرُهُُ،فهذاُدأبُُالعبُدُأيامُُحياتُهُ!ُ
س (/01ب)

فإن ُالغفلةُ ُالتيُتُنزُلُ ُبالقلبُ ُهيُالقُحُطُ ُواجلُدُبُُ،فامُدامُيفُذكرُ ُاهلُ/
َُّ
الرمحةُ ُواقعُ ُعليه ُكاملطرُ ُاملُتُدارُكُُ ،فإذا ُغُفُلُ ُنالُهُ ُمُنُ
واإلقبالُ ُعليه ُفغُيُثُ ُ َُّ

ع (/14ب)

القُحُطُ/بحسبُ ُغفلتُهُ ُقُ َُّل ًُة ُوكثر ًُةُ ،فإذا ُت َُّكنتُ ُالغفلةُ ُواستُحُكُمُتُ ُصارُتُُ
يابسة ُوحريقُ ُالشهواتُ ُفيها ُمُن ُكلُ ُجانبُُ
أرضُهُ ُمُيُتُ ًُة ُوسُنتُهُ ُجُرُداءُ ُ ًُ
كالسامئمُُ.
َّ ُ
اهتزتُ ُأرضُهُ ُورُبُتُ ُوأُنبُتُتُ ُمُنُكلُ ُزوجُُ
الرمحةُ ُ َُّ
وإذاُتُدارُكُ ُعليهُغيثُ ُ َُّ
ّبيجُُ،فإذاُنالُهُُالقُحُطُُواجلُدُبُُكانُبمنزلةُُشجرةُُرطوبتُهاُولُينهاُوثامرُهاُمُنُ
املاءُُ ،فإذا ُمُنُعُتُ ُمُن ُاملاءُ ُيُبُسُتُ ُعُرُوقُها ُوذُبُلُتُ ُأغصاهنُاُ ،وحبسُتُ ُثامرهاُ،
وربامُيُبُستُُالغصانُُوالشجرةُُ،فإذاُمُدُدُتُُمنهاُغُصنًاُإىلُنفسُكُُملُيُمُتُدَُُّوملُ
يُنقُدُ ُلك ُوانكُّسُ؛ ُفحينئذُ ُتُقُتُضُ ُحُكُمةُ ُقُيُمُ ُالبُستانُ ُقُطُعُ ُتلك ُالشجرةُُ
وجُعُلُهاُوُقُو ًداُللنَّارُُ،فكذلكُالقلبُ ُإنامُيُيُبُسُ ُإذاُخَُّلُمُنُتوحيدُ ُاهلُوحبُهُُ
ومعرفتُهُُوذُكُرُهُُودعائُهُ؛ُفتُصُيبُهُُحرارةُُالنفسُُونارُُالشَُّهواتُ؛ُفتُمُتُنُعُُأغصانُُ
اجلوارحُ ُمُن ُاالمتدادُ ُإذا ُمُدُدُتُا ُواالنقيادُ ُإذا ُقُدُتُاُ ،فَّل ُتُصُلُحُ ُبُعُدُ ُهيُ

[الزمر]44 :

والشجرةُُإالُللنَّارُ﴿ُ،ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾.
السمئمُ:قالُاجلوهريُ:والسمومُ:الريحُاحلارةُ...واجلمعُسامئمُ(الصحاحُُ.)3037/3ُ:
 ُا
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.

ُ(ب)ُيفُ(ع)«ُ:قيمة»ُ.
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الرمحةُ ُكانتُالغصانُ ُليُن ًُة ُرطب ًُة ُمُنقاد ًُةُ،
وراُبمطرُ ُ َُّ
فإذاُكانُالقلبُ ُمُطُ ً

سيعةُليُن ًُةُوادُعُ ًُة؛ُفجُنيُتُُ
ًُ
فإذاُمُدُدُتُاُإىلُأمرُُاهلُتعاىلُانقادُتُُمعكُوأُقُبُلُتُُ
منها ُمُن ُثامرُ ُالعبوديةُ ُما ُيُمُلُهُ ُكلُ ُغصنُ ُمُن ُتلك ُالغصانُ ُومادتُا ُمُنُ
رطوبةُُالقلبُُورُيُهُُ،فاملادةُُتُعُمُلُُعُمُلُهاُيفُالقلبُُو[يف] ُاجلوارحُُ.
لنُمادةُ ُالقلبُُوحياتُهُُ
وإذاُيُبُسُُالقلبُُتُعُ َُّطلُتُُالغصانُُمُنُأعاملُُالبُ؛ُ َُّ
قدُانقطُعُتُ/منهُفلمُتُنتُرشُُيفُاجلوارحُُفتُحُمُلُُكلُُجارحةُُثمرُهاُمُنُالعبوديةُ.
وهل ُيفُكلُ ُجارحةُ ُمُنُجوارحُ ُالعبدُ ُعبوديةُ ُتُصُهُ ُوطاعةُ ُمطلوبةُ ُمنهاُ،
خُلُقُتُُلجلُهاُوهُيُئُتُُهلاُ،والناس بعد ذلك ثَّلثة أقسام:
 أحدها :منُاستُعُمُلُُتلكُاجلوارحُُفيامُخُلُقُتُُلهُوأُرُيدُُمنهاُ،فهذاُهوُ

س (/08أ)
انلاس يف استعمال
اجلوارح ثالثة أقسام

أهل ايلقظة

الذي ُتاجُرُ ُاهل ُبأربحُ ُالتجارةُ ُوباع ُنفسُه ُهل ُتعاىل ُبأربحُ ُالبيعُُ ،والصَّلةُُ
وُضُعُتُُالستعاملُُاجلوارحُُمجيعُهاُيفُالعبوديةُُتب ًعاُلقيامُُالقلبُُّباُ.
 الثاني :منُاستُعُمُلُهاُفيامُملُتُلُقُُلهُوملُيُلُقُُهلاُ،فهذاُهوُالذيُخابُُ

أهل اخليانة

سعيُهُ ُوخُّسُتُ ُجتارتُهُُ ،وفاتُهُ ُرُضا ُربُه ُعنه ُوجزيلُ ُثوابُهُُ ،وحُصُلُ ُعلُ
سخطُهُُوأليمُُعقابُهُُ.
ُأيضا ُخاسُُ
 الثالث :من ُع َّطُلُ ُجوارحُه ُوأماتُا/بالبطالةُُ ،فهذا ً
أعظمُ ُخسارةُ؛ ُ َّ
فإنُ ُالعبدُ ُخُلُقُ ُللعبادُةُ ُوالطاعةُ ُالُللبطالةُُ،وأُبغضُ ُاخللقُُ
إىلُاهل ُتعاىل ُالبُ َّطُالُ ُالذيُالُيفُشغلُ ُالدنياُوالُيفُسُعُيُ ُاآلخرةُ،فهذاُكُ ٌّلُُ
علُالدنياُوالدينُُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:يمل»ُ.

ُ(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.

ُ(ج)ُيفُ(ع)«ُ:وفات»ُ.

ع (/17أ)
أهل الغفلة
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مثال األول

ُواسعةُ ،وأُعُيُ ُبآالتُ ُاحلرثُ ُوالبُذُرُ ُ،
ًُ
أرضا
فاَلولُ :كرُجُلُ ُأُقُطُعُ ُ ً
وأُعطُيُ ُماُيُكُفُيهاُلسُقُيُهاُ ،فحُرُثُهاُوهُ َّيأُهاُللزراعةُُ ،وبُذُرُ ُفيهاُ[مُنُأنواعُ] ُ
الغَُّللُُ،وغُرُسُُفيهاُمُنُأنواعُُالثامرُُوالفواكهُُاملختلفةُُالنواعُُ،ثمُملُيُمُلُهاُ،بلُ
هاُكلُيومُُ:فيُصُلُحُُ
وحصنها ُمُنُاملفسدُينُُ،وجُعُلُُيُتُعاهُدُ َّ ُ
أقامُعليهاُاحلرسُُ َّ ُ
ماُفُسُدُ ُمنهاُ،ويُغُرُسُ ُعُوُضُ ُماُيُبُسُ ُويُنفُيُدُغُلُهاُ،ويُقُطُعُ ُشُوُكُهاُ،ويُسُتُعُيُُ
بمُغُلُهاُعلُعامرتُاُ.

مثال اثلاين
س (/08ب)

أوىُللسُباعُ ُواهلوامُُ،
والثاينُ :بمنزلةُ ُرُجُلُ ُأُخُذُ ُتلكُالرضُ ُفجُعُلُهاُمُ ًُ
َّلُيُأُوُي/إليهُكلُُمفسدُُومؤذُُولصُُ،
ومُطُرُ ًحاُللجيفُُوالُنُتانُُ،وجُعُلُهاُمُعُقُ ً ُ
ومعيشة ُملن ُفيهاُمُنُ
ًُ
ونة ُ
وأُخُذُ ُماُأُعُيُ ُبهُعلُبذارُهاُوصَّلحُهاُفِصُفُهُ ُمُعُ ًُ
أهلُُالرشورُ ُوالفسادُُ.

مثال اثلالث

والثالثُ:بمنزلةُُرُجُلُُع َُّطلُهاُوأُهُلُهاُ،وأُرُسُلُُذلكُاملاءُُضائ ًعاُيفُالقُفارُُ
اُحمسورا!
والصحارُي؛ُفقُعُدُُمذمو ًم
َّ ُ
ً
فهذا ِثال أهل الغفلة ،والذي قبله ِثال أهل اليانة والناية ،واَلول
ِثال أهل اليقظة واَستعداد لا خلقوا له:


فاَلولُ :إذاُحتُ َُّركُ ُأوُسُكُنُ ُأوُقامُ ُأوُقُعُدُ ُأوُأُكُلُ ُأوُرشُبُ ُأوُنامُ ُأوُ
لُبُسُُأوُنُطُقُُأوُسُكُتُ؛ُكانُذلكُكلُهُلهُالُعليهُ،وكانُيفُذكرُُوطاعةُُ
وقُرُبةُُومزيدُُ.

(أ)ُيفُ(س)«ُ:والبذار»ُ.مجعُبذر.
ُ
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ُ
ُ

ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:وحفظها»ُ.
ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:الرش»ُ.
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والثاينُ:إذاُفُعُلُُذلكُكانُعليهُالُلهُ،وكانُيفُطردُُوإبعادُُوخُّسانُُ.



والثالثُ:إذاُفُعُلُُذلكُكانُيفُغفلةُُوبُطالةُُوتفريطُُ.

 فاَلول :يُتُقُ َُّلبُُفيامُيُتُقُ َُّلبُُفيهُبحكمُُالطاعةُُوالقُرُبةُ.
فإن ُاهل ُتعاىل ُملُيُمُلُكُهُُ
 والثاينُ :يُتُقُ َُّلبُ ُيفُذلكُبحكمُ ُاخليانةُ ُوالتعدُي؛ ُ َُّ
ما ُمُ َُّلكُهُ ُلُيُسُتُعُيُ ُبه ُعل ُخمالفتُهُُ ،فهو ُجانُ ُمتعدُ ُخائنُ ُهل ُيف ُنُعُمُهُُ،
مُعاقُبُُعلُال َُّتنعُمُُّباُيفُغيُُطاعتُهُ.
 والثالثُ :يتق َُّلبُ ُيف ُذلك ُويُتُناوُلُهُ ُبحكمُ ُالغفلةُ ُوّبجةُ ُالنفسُُ
وطبيعتُهاُ،ملُيبتغُ ُبذلكُرضوانُ ُاهلُوالتقرُبُ ُإليهُ ،فهذاُخُّسانُ ُبيُ! ُإذُ
ع َُّطلُُأوقاتُُعمرُهُُُ-التيُالُقيمةُُهلاُُ-عنُأفضلُُالرباحُُوالتُجاراتُُ.
ُاهل ُتعاىل ُاملوحُدُينُ ُإىل ُهذه/الصلواتُ ُاخلمسُ ُرمح ًُة ُمنه ُعليهمُ،
فدعا ُ
وُهُ َّيأُ ُهلم ُفيها ُأنواعُ ُالعباداتُ
وسكونُُحُ ُّظهُُمُنُعُطاياهُُ.

ُليُنالُ ُالعبد ُمُن ُكلُ ُقولُ ُوفعلُ ُوحركةُُ

وكانُسُ ُالصَّلةُ ُولبُهاُإقبالُ ُالقلبُ ُفيهاُعلُاهلُوحضورُهُبكُلُ َُّيتُهُ ُبيُُ
يُدُيُهُُ ،/فإذاُملُيُقُبُلُ ُعليهُواشتُغُلُ ُبغيُهُ ُولُـهُـاُ بحديثُ ُالنفسُ ُكانُبمنزلةُُ
وافدُُوُفُدُُإىلُبابُُاملُلُكُُمُعتذُ ًراُمُنُخُطاياهُُوزُلُـلُهُُ،مُسُتُمُطُ ًراُلسحائُبُُجُودُهُُ
ُ،فلامُوُصُــلُُإىلُ
ورمحتُهُُ،مُسُتُطُعُ ًامُلهُماُيُقُوتُُقلبُهُ؛ُليُقُوُىُعلُالقيامُُيفُخدمـتُهُ َّ ُ
ُ:منُهلاُيلهوُهلواُُ.
ُُلـها
ً
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:وتمة»ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:العبادة»ُ.

ع (/17ب)

رس الصالة إقبال
القلب وحضوره
س (/05أ)

031

الكالم على مسألة السماع

ً
وشامالُ ُأوُ
البابُُوملُيُبُقُُإالُمُناجاةُُاملُلُكُُالُتُفُتُُعنُاملُلُكُُوزاغُُعنه ُيمينًاُ
والهُظهرُهُُ،واشتُغُلُ ُعنهُبأمقتُ ُيشءُ ُإىلُاملُلُكُ ُوأقلُهُعندُهُ ُقُدُ ًراُ،فآثُرُهُ ُعليهُ
َّ ُ
ُ،وحملُتوجُهُهُُ،وموضعُُسُهُُ،وبُعُثُُغلامنُهُُوخُدُمُهُُليُقُفُواُيفُ
َّ ُ
وصيهُُقُبُلُةُُقلبُهُ
َّ ُ

طاعةُ ُاملُلُكُُ ،ويُعُتُذُرُوا ُعنهُ ،ويُنوبُوا ُعنه ُيف ُاخلدمةُُ ،واملُلُكُ ُيُشاهُدُ ُذلكُ
ويُرُى ُحالُهُُ ،ومع ُهذا ُفكُرُمُ ُاملُلُكُ ُوجُودُهُ ُوسعُةُ ُبرُهُ ُوإحسانُهُ ُيُأُبُى ُأنُُ
يُنِصُفُ ُعنه ُتلك ُاخلُدُمُ ُوالتباعُ ُ[إال ُبنصيبُها] ُمُن ُرمحتُهُ ُوإحسانُهُُ ،لكنُ
الرضُخُ ُلـمنُ
فُرُقُ ُبيُ ُقُسمةُ ُالغنائمُ ُعلُأهلُ ُالسُهامنُ ه ُمُنُالغانُمُيُُ ،وبيُ ُ َُّ

[األحقاف]75 :

ال أصل هل
ولعله من اإلرسائيليات

ال أصل هل
وهو من اإلرسائيليات

الُسهمُُله ﴿ُ،ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ُ.

لهُكل ُيشءُُ
صهُُ ،وخُلُقُ ُ َّ ُ
اإلنساين ُلنفسُهُُ ،واختُ َّ ُ
َُّ
واهلُتعاىل ُخُلُقُ ُهذاُالنوعُ ُ
كامُيفُالثرُ ُاإلهليُ«ُ:ابن آدم ،خلقتك لنفس ،وخلقت ك ال يشء لك؛ فبح ِقي
عليك َ تشتغل بم خلقته لك ع ام خلقتك له»(.)264
ويف ُأُثُرُ ُآخرُ«ُ :خلقتك لنفس فَّل تلعب ،وتك افلت برزقك فَّل تتعب،
ابن آدم ،اطلبني ِدين ،فإن وجدتني وجدت ك ال يشء ،وإن فتك فاتك كل
يشء ،وأنا خّي لك ِن ك ِل يشء»(.)265
َّل ُلهُإىلُقُرُبُهُ ُومناجاتُهُ ُوحم َُّبتُهُ ُوالُنسُ ُبهُ ،وماُ
وجُعُلُ ُالصَّلةُ ُسب ًباُمُوصُ ً ُ
والزالتُ ُواخلطايا؛ُ
بيُ ُصَّلتُيُ حتُدُثُ ُله ُالغفلةُ ُواجلفُوُةُ ُوالعراضُ ُ َّ ُ
ُ(و)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:عنُامللك».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)(ُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ز)ُيفُ(س)«ُ:وإن»ُ،والُروايةُبهُ.
ُ(ح)ُيفُ(ع)«ُ:الصَّلتي»ُ.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:شاهدُ»ُ،كذاُمنونة.
ُ(ِ)ُوهلاُوجهُآخرُيفُقراءتا«ُ:اإلعراض»ُ،بكّسُ
ُ
(د)ُيفُ(س)«ُ:فيصيبها».
سيامُوالرسمُيفُالنسختيُبَّلُهزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
ُ
ُُُُُُاهلمزةُ،ال
(ه)ُيفُ(ع)«ُ:السهمي»ُ،وكأنهُظن
أنهُمثنىُخمفوضُ،وهوُمجعُتكسيُ.
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هُأجنبيُعنُالعبوديةُ/ليسُ
ٌّ ُ
فيُبُعُدُهُُذلكُعنُربُهُُ،ويُنحُيهُُعنُقُرُبُهُُ،ويُصُيُُكأ َُّن
مُن ُمجُلةُ ُالعُبيدُُ ،ور َُّبام ُألقى ُبيدُهُ ُإىل ُأُسُ ُالعدوُُ ،فأُسُهُ ُوغُ َُّلهُ ُوق َُّيدُهُُ
وحُبُسُهُ

س (/05ب)

ُيف ُسجنُ ُنفسُهُ ُوهُواهُُ ،فحظُهُ ُضُيقُ ُالصدرُ ُومعاجلةُ ُاهلمومُُ

والغمومُُوالحزانُُواحلّساتُُ،/والُيُدريُالسببُُيفُذلك!ُ
جامعة ُخمتلفةُُ
ًُ
عبودية ُ
ًُ
الرحيمُ ُأنُ ُجُعُلُ ُلهُمُنُعبوديتُهُ ُ
فاقتُضُتُ ُرمحةُ ُربُهُ ُ َُّ

ع (/14أ)
عبودية الصالة

الجزاءُُواحلاالتُُ،بحسبُاختَّلفُُالحداثُُالتيُجاءُتُُمُنُالعبدُُ،وبحسبُُ
شُدَُّةُُحاجتُهُُإىلُنصيبُهُُمُنُكلُُخيُ ُمُنُأجزاءُُتلكُالعبوديةُُ:
فبالوضوء ُيُتُطُ َُّهرُ ُمُن ُالوساخُ ُويُقُدُمُ ُعل ُربُهُ ُمُتُطُهُ ًراُ ،والوضوءُ ُلهُ

الوضوء

ظاهرُُوباطنُُ:
 فظاهرهُ:طهارةُُالبدنُُ[والعضاءُُلعُبادُةُ] . وباطنه وسهُ :طهارةُ ُالقلبُ ُمُن ُأوساخُهُ ُوأُدُرانُهُ ُبالتوبةُ ه ؛ ُوهلذاُيُقُرُنُ ُتعاىل ُبيُ ُالتوبةُ ُوالطهارةُ ُكام يف ُقولُهُ ُتعاىل﴿ُ :ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ُ.
(أ)ُوهلاُوجهُآخرُيفُقراءتا«ُ:ألقي»ُ،مبنياُملاُملُيسمُفاعلهُ،السيامُوالرسمُيفُالنسختيُبَّلُضبطُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:وجنه»ُ.
(ج)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،ولهُوجهُ،وقرأهاُحمققُ(ُِ.املجمع)ُخطأُأوُعمدا«ُ:جزء»ُ،قلتُ:فإنُكانتُ
النفسُتتوقعهُفالنصُملُيأتُبهُ.
(د)ُيفُ(س)«ُ:وأعضاءُالعبادة»ُ،ولعلهُتصحيفُ.
ُُ
(ه)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(و)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ز)ُيفُ(س)«ُ:املطهرين»ُ،ولعلهاُاشتبهتُبآيةُالتوبة ﴿ُ:398/ﮃﮄ ﮅ﴾ُ.

[ابلقرة]444 :
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ذكر الفراغ من الوضوء

مسلم
ضعيف

ورشُعُُالنبيُُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُللمُتُطُهُرُ ُبعد فراغه ِن الوضوء
أن يتش اهد(ُ.)266
ثمُيقولُ«ُ:ال اله ام اجعلني ِن ال ات اوابني ،واجعلني ِن التط ِهرين»(.)267
ًاُوظاهراُُ:
فكُمُلُُلهُِراتب الطهاَةُباطن
ً


فإ َُّنهُبالشهادةُُيُتُطُ َُّهرُُمُنُالرشكُُ.



وبالتوبةُُيُتُطُ َُّهرُُمُنُالذُنوبُُ.



وباملاءُُيُتُطُ َُّهرُُمُنُالوساخُُالظاهرةُُُ.

فرشُعُ ُ[له ُتكميلُ]

ُمراتبُ ُالطهارةُ ُقبلُ ُالدخولُ ُعل ُاهل ُتعاىلُ

هراُوباطنًاُأُذُنُ ُلهُبالدخولُ ُعليهُبالقيامُُ
ُ،فلام ُت َُّ
والوقوفُ ُبيُ ُيُدُيُهُ َّ ُ
طهرُ ُظا ً
بيُ ُيُدُيُهُ ُ ،فخُلُصُ ُمُن ُاإلباقُ ُبمجيئُهُ ُإىل ُدارُهُ ُوحملُ ُعبوديتُهُ؛ ُوهلذا ُكانُ
س (/34أ)

املجيءُ ُإىلُاملسجدُ ُمُنُتامُ ُعبوديةُ/الصَّلةُ ُالواجبةُ ُعندُ ُقومُُ،واملستح َُّبةُ ُعندُُ
آخرُينُ(ُ.)268
والعبدُ ُكان ُيف ُحالُ ُغفلتُهُ ُكاآلبُقُ ُمُن ه ُربُهُ ُوقد ُعُ َُّطلُ ُجوارحُه ُوقلبُهُ
عنُاخلدمةُُالتيُخُلُقُُهلاُ،فإذاُجاءُُإليهُفقدُرُجُعُُمُنُإباقُهُ[ُ،فإذاُوُقُفُ] ُبيُُ
يُدُيُهُ ُموقفُ ُالعبوديةُ ُوال َُّتذُلُلُ ُواالنكسارُ ُفقد ُاستُدُعُى ُعطفُ ُسيُدُهُ ُعليهُ
وإقبالُهُُعليهُبعدُُاإلعراضُُ.
ُ(ه)ُيفُ(س)«ُ:عن»ُ.
(أ)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:أنُيقول»ُ.
ُ(و)ُيفُ(س)«ُ:فوقف»ُ.
ُ
(ب)ُيفُ(س)«ُ:أكمل».
ُُ
ُ
(ج)ُيفُ(س)«ُ:طهر».
فلامُتطهرُظاهراُوباطنًاُأذ[ن]»ُ.ولعلهاُتكرارُملثيلتهاُاملتقدمة.
(د)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:
ً
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وأِر بأن يستقبل بيته احلرام بوجههُ،ويُسُتُقُبُلُ ُاهل ُتعاىلُبقلبُهُ؛ ُليُنسُلُخُُ

استقبال القبلة

ُم َّا ُكان ُفيه ُمُن ُالتوَلُ ُواإلعراضُُ ،ثم ُقامُ ُبيُ ُيُدُيُهُ ُمقامُ ُالذليلُ ُاخلاضُعُُ
الرأسُ ُخاشعُُ
املسكيُ ُاملُسُتُعُطُفُ ُلسيُدُهُُ ،وألقى بيديه ِس ِل ًم ُمُسُتُسُلُ ًام ُناكُسُ ُ َُّ

رفع ايلدين

يمنة ُوال ُيّس ًُةُ ،بل ُقدُ
القلبُ ُمُطُرُقُ ُال َُّطرُفُُ ،ال ُيُلُتُفُتُ ُقلبُهُ ُعنه ُوال ُطرفُهُ ُ ًُ
جهُُبقلبُهُُكلُهُإليهُ،وأُقُبُلُُبكُلُ َُّيتُهُُعليهُ.
تُوُ َُّ
ثم ك ابه بالتعظيم والجَّللُ ،وواطُأُ ُقلبُهُ ُيفُالتكبيُ ُلسانُهُُ،فكانُاهل ُأكبُُ
يفُقلبُهُُمُنُكلُُيشءُُ،وصُدَُّقُُهذاُالتكبيُُبأ َُّنهُملُيكنُيفُقلبُهُُيشءُ/أكبُُمُنُاهلُ

تكبرية اإلحرام
ع (/14ب)

بهُأهمُعندُهُُمُنُاهلُ
َُّ
تعاىلُيُشُغُلُهُُعنهُ،فإذاُاشتُغُلُُعنُاهلُبغيُهُُ،وكانُماُاشتُغُلُُ
تعاىل ُُ -كانُتكبيُهُ ُبلسانُهُ ُدونُ ُقلبُهُُ،فالتكبيُ ُيُرُجُهُ ُمُنُلُبُسُ ُرُداءُ ُالتكبُ ب ُ
املُنايفُللعبود َُّيةُُ،ويُمُنعُهُ ُمُنُالتُفاتُ ُقلبُهُ ُإىلُغيُ ُاهلُإذاُكانُاهلُعندُهُ ُويفُقلبُهُُ
أكبُُمُنُكلُُيشءُُ،فمُنعُهُُحُقُُقولُهُُ«اهلُأكب»ُوالقيامُُبعبود َُّيةُُالتكبيُُعنُهاتُيُُ
اآلفتُيُُ،ال َُّلتُيُُهاُمُنُأعظمُُاحلُجُبُُبينهُوبيُُاهلُتعاىلُ.
فإذا قال« :سبحانك الله ام وبحمدك»(ُ )269وأُثُنىُعلُاهلُتعاىلُبامُهوُأهلُهُُ

ذكر االستفتاح

أيضاُبينهُوبيُ ُاهل ُتعاىل ُوأُتُىُبالتح َُّيةُُ
فقدُخُرُجُ ُعنُالغفلةُ ُالتيُهيُحجابُ ُ ً
تعظيامُله ُوتجيدً اُومُقُدُمُ ًُةُ
والثناءُُالذي/يُاطُبُُبهُاملُلُكُُعندُُالدخولُُعليه؛ُ ً
بيُ ُيُدُيُ ُحاجتُهُُ ،فكانُيفُهذاُالثناءُ ُمُنُأدبُ ُالعبود َُّيةُ ُ[وتعظيمُ ُاملعبودُ] ُماُ
يُسُتُجُلُبُُبهُإقبالُهُُعليهُ،ورُضاهُُعنهُ،وإسعافُهُُبحوائجُهُُ.
(أ)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:القبلة»ُ .

ُ

ُ

لصوابُ.
ُ
(ب)ُيفُ(س)ُو(ع)«ُ:التكبي»ُ،ولعلُاملثبتُهوُا

ُ(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).
ُ(د)ُخلتُمنها(ُ:س).

س (/34ب)

034
االستعاذة باهلل
من الشيطان

الكالم على مسألة السماع

فإذا شع ف القراءة قدا م أِاِها اَستعاذة باهلل ِن الشيطان؛ ُفإَُّنهُأحرصُ ُماُ
يكونُ ُعل ُالعبدُ ُيف ُمثلُ ُهذاُاملقامُ ُالذي ُهو ُأرشفُ ُمقاماتُهُ ُوأنفعُهاُله ُيف ُدنياهُ
وآخرتُهُُ،فهو ُأحرصُ ُيشءُ ُعلُصُفُهُ ُعنه ُواقتطاعُهُ ُدونُهُبالبدنُ ُوالقلبُُ،فإنُُ
عُجُزُُعنُاقتطاعُهُُوتعطيلُهُُعنهُبالبدنُُاقتُطُعُُقلبُهُُوع َُّطلُهُُعنُالقيامُُبيُُيُدُيُُالربُُ
تعاىل؛ ُفأُمُرُ ُالعبدُ ُباالستعاذةُ ُباهلُمنهُليُسُلُمُ ُلهُمقامُهُ ُبيُ ُيُدُيُ ُربُهُُ،وليُحُيا ُقلبُهُُ
ويُسُتُنُيُُبامُيتدَُّبرُهُُويُتُفُ َُّهمُهُُمُنُكَّلمُُسيُدُهُُالذيُهوُسببُُحياتُهُُونعيمُهُُوفَّلحُهُُ،
فالشيطانُُأحرصُُيشءُ ُعلُاقتطاعُُقلبُهُُعنُمقصودُ ُالتَُّلوةُُ.
وملاُعُلُمُ ُسبحانه ُوتعاىل ُجُدَُّ ُالعدوُ ُوتفرُغُهُ ُللعبدُ ُوعجزُ ُالعبدُ ُعنهُأُمُرُهُُ
بأنُ ُيُسُتُعُيذُ ُبه ُتعاىلُ ،ويُلُتُجُئُ ُإليه ُيف ُصُفُهُ ُعنه؛ ُفيُكتُفُي ُباالستعاذةُ ُمؤنةُُ
حماربتُهُ ُومقاومتُهُُ ،فكأ َُّنه ُقيل ُلهُ :ال ُطاقةُ ُلك ُّبذا ُالعدوُ؛ ُفاستعُذُينُ ُ
واستُجُرُينُ ُأُكُفُكُهُُ،وأمنعُكُُمنه.
وقالَُلُشيخُ ُاإلسَّلمُ ُ[ابنُ ُتُيُمُ َُّيةُ] ه ُُ -قدَُّسُاهلُتعاىلُروحُه ُُ -يو ًماُ:
ُ،وعليكُبالراعُيُ
َُّ
«إذاُهاشُُعليكُكلبُُالغنمُُفَّلُتُشُتُغُلُُبمحاربتُهُُومدافعتُهُ
فاستُغُثُُبهُ،فهوُيُِصُفُُعنكُالكلبُ»ُ.
فإذا ُاستُعاذُ ُباهل ُتعاىل ُمُن ُالشيطانُ ُبُعُدُ ُمنه؛ ُفأُفُضُ ُالقلبُ ُإىل ُمعاينُ

ع (/14أ)

القرآنُُ،ووُقُعُ ُيفُرياضُهُُاملُؤُنُقُةُُ،وشاهُدُُعجائبُهُُالتي/تُبُهُرُُالعقولُُ،واستخرُجُُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)(ُُُُُُُُُُُُ.د)ُقرأهاُحمققُ(ُِ.املجمع)ُيفُ(س)«ُ:واستجرُُيب»ُ،والرسمُحمتملُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)(ُُُُُُُُُُُُ.ه)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:فاستعذُيب»ُ.

موازنة بني ذوق السماع وذوق الصالة
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مُنُكنوزُهُ/وذخائرُهُ ُماُالُعيُ ُرأتُُ،والُأذنُ ُسُمُعُتُُ،وكانُاحلائلُ ُبينهُوبيُُ

س (/37أ)

ذلك ُالنفسُ ُوالشيطانُُ ،والنفسُ ُمُنفعُلةُ ُللشيطانُ ُسامُعُةُ ُمنهُ ،فإذا ُبُعُدُ ُعنهاُ
وطُردُُلُـ َُّمُّباُاملُلُكُُوث َُّبتُهاُوذُ َُّكرُهاُبامُفيهُسعادتُاُونجاتُاُ.
فإذا أخذ ف قراءة القرآن ُفقدُقامُ ُيفُمقامُ ُخماطبةُ ُربُهُ ُومناجاتُهُُ ،فليُحُذُرُُ

استهالل القراءة

كل ُاحلذرُ ُمُنُالتعرُضُ ُملقتُهُ ُوسخطُهُُ :أنُ ُيُناجُيُهُ ُويُاطُبُهُ ُوهوُمُعرُضُ ُعنهُ،
َّ ُ
قربُهُُمُلُكُُمُنُ
مُلُتُفُتُُإىلُغيُهُ؛ُفإ َُّنهُيُسُتُدُعُيُبذلكُمقتُهُُ،ويكونُُبمنزلةُُرُجُلُُ َُّ
وقدُوالهُقُفاهُُ ،أوُالُتُفُتُُ
َّ ُ
ملوكُ ُالدنياُوأقامُهُ ُبيُ ُيُدُيُهُُ،فجُعُلُ ُيُاطُبُهُ ُاملُلُكُ ُ
عنهُبوجهُهُ ُيمن ًُة ُويّس ًُةُ،فامُالظنُ ُبمقتُ ُاملُلُكُ ُهلذا؟! ُفامُالظنُ ُباملُلُكُ ُاحلقُُ
املُبُيُُالذيُهوُربُُالعاملُيُُوقُيُومُُالسمواتُُوالُرُضُيُ !ُ
وليقف عند ِ
كل آية ِن الفاتة ً
وقفة ينتظر جواب َ ِبه له ُ:
 وكأ َُّنهُيُسُمُعُهُ ُيقولُ«ُ:حدين عبدي» ُحينام ه ُيقولُ ﴿ُ:ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ﴾ُ.


حلظةُيُنتُظُرُُقولُهُ«ُ:أثنى ع ال عبدي»ُ.
فإذاُقال﴿ُ:ﭛ ﭜ﴾ُوُقُفُُ ًُ



جمدين عبدي».
فإذاُقال ﴿ُ:ﭞ ﭟ ﭠ﴾ُانتُظُرُُقولُهُ «ُ:ا

(أ)ُيفُ(س)«ُ:والرض».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(د)ُيفُ(س)«ُ:سمعه»ُ.
(ه)ُيفُ(س)«ُ:حي»ُ.

ُُ
ُُ

الفاحتة

036
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فإذا ُقال ﴿ُ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ ُانتُظُرُ ُقولُهُ«ُ :هذا بيني وبني
عبدي»ُ.

مسلم



فإذا ُقال﴿ُ :ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ ُإىل ُآخرُهاُ ،انتُظُرُ ُقولُهُ«ُ :هؤَء
لعبدي ،ولعبدي ِا سأل»(ُ.)270

ومُنُذاقُ ُطعمُ ُالصَّلةُ ُعُلُمُ ُأ َُّنهُالُيقومُ ُغيُ ُالتكبيُ ُوالفاحتةُ ُمقامُهُامُ،كامُ
ال ُيقومُ ُغيُ ُالقيامُ ُوالركوعُ ُوالسجودُ ُمقامُها ِ ُ ،
فلكل عبود اية ِن عبود اية
س (/37ب)

الصَّلة س وتأثّي وعبود اية َ/تصل ِن غّيهاُ،ثمُلكلُُآيةُُمُنُآياتُُالفاحتةُُ

عبودية الفاتة

عبود َُّيةُُوذوقُُووُجُدُُيُصُهاُ:

﴿احلمد هلل﴾

فعند قوله ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ُجتُدُ ُحتتُ ُهذهُالكلمةُ ُإثباتُ ُكلُُ
فعَّل ُووص ًفاُ
ُواسامُ ،وتنزيُهُ ُعن ُكلُ ُسوءُ ُوعيبُ ُ ً ُ
فعَّل ُووص ًفا
كاملُ ُللربُ ُ ً ُ
ً
واسامُ.
ًُ
فهوُحممودُ ُيفُأفعالُهُ ُوأوصافُهُ ُوأسامئُهُُ،مُن َُّزهُ ُعنُالعيوبُ ُوالنقائصُ ُيفُ
أفعالُهُ ُوأوصافُهُ ُوأسامئُهُُ ،فأفعالُهُ ُكلُها ُحكمةُ ُورمحةُ ُومصلحةُ ُوعدلُُ ُ،
الُتُرُجُ ُعنُذلكُ،وأوصافُهُ ُكلُهاُأوصافُ ُكاملُ ُونعوتُ ُجَّللُُ،وأسامؤُهُُ
كلُها ُحُسُنىُ ،ومحدُهُ ُقد ُمُألُ ُالدنيا ُواآلخرةُ ُوالسمواتُ ُوالرضُ ُوما ُبينهامُ
وماُفيهامُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:هذه»ُ،وبهُروايةُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:مقامهام»ُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:الكامل»ُ.
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فالكونُ ُكلُهُناطقُ ُبحمدهُ،واخللقُ ُوالمرُ ُصادرُ ُعنُحده ُوقائمُ ُبحمدهُ
ووُجُدُ/بحمدهُ ،فحمده ُهوُسببُ ُوجودُ ُكلُ ُموجودُُ،وهوُغايةُ ُكلُ ُموجودُُ،

ع (/14ب)

وكلُ ُموجودُ ُشاهدُ ُبحمدهُ ،فإرسالُهُ ُرسلُهُ ُبحمدهُ ،وإنزالُهُ ُكتبُهُ ُبحمدهُ،
واجلنَّةُ ُعُمُرُتُ ُبأهلُها ُبحمدهُ ،والنَّارُ ُعُمُرُتُ ُبأهلُها ُبحمدهُ ،وما ُأُطُيعُ ُإالُ
بحمدهُ،وما ُعُصُ ُإال ُبحمدهُ،والُتُسُقُطُ ُورقةُ ُإال ُبحمدهُ،والُيُتُحُ َُّركُ ُيفُ
الكونُُذرةُُإالُبحمده.
وهوُاملحمودُ ُلذاتُهُ ُوإنُ ُملُيُمُدُهُ ُالعبادُُ،كامُأ َُّنهُهو الواحدُ ُالُحُدُ ُولوُ
مل ُيُوُحُدُهُ ُالعُبادُُ ،واإللهُ ُاحلقُ ُوإنُ ُمل ُيُؤُلُـهُوهُُ ،وهو ُسبحانه ُالذي ُمحُدُ ُنفسُهُُ
علُلسانُ ُالقائلُ ﴿ُ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ُ،كام ُقال ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليهُ
وسلم«ُ:إ ان اهلل تعاىل قال عّل لسان نب ِيه :سمع اهلل لـمن حده»(ُ،)271فهوُاحلامدُُ

مسلم

لنفسُهُ ُيفُاحلقيقةُ ُعلُلسانُ ُعبدُهُُ،فإ َُّنهُالذيُأُجُرُىُاحلمدُ ُعلُلسانُهُ ُوقلبُهُُ،
وإجراؤُهُ ُبحمدُهُُ،/فلهُ ُاحلمدُ ُكلُهُُ،ولهُاملُلُكُ ُكلُهُُ،وبيدُهُ ُاخليُ ُكلُهُُ،وإليهُ
يُرُجُعُُالمرُُكلُهُُ،فهذه العرفة ِن عبود اية احلمدُ.
أن ُمحدُهُ ُلربُهُ ُتعاىل ُنعمةُ ُمنهُعليهُ،يُسُتُحُقُُ
أيضاُ :أنُ ُيُعُلُمُ ُ َُّ
وِن عبود ايته ً
عليهاُاحلمدُُ ،فإذاُمحُدُهُ ُعل ُهذهُالنعمةُ ُاسُتُوُجُبُ ُعليهُمحدً اُآخرُ ُعلُنعمةُُ
محدُهُُوهُلُ َُّمُجُرُاُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:رسوله».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وال»ُ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ُُ
ُ
ُ

ُُُ
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:وأجراه»ُ.

س (/34أ)

الكالم على مسألة السماع
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فالعبدُ ُو ُلوُاستُنفُدُ ُأنفاسُهُ ُك َُّلهاُيفُمحدُهُ ُعلُنعمةُ ُمُنُنُعُمُهُ ُفإ َّنُ ُماُ
يُبُ ُله ُمُن ُاحلمدُ ُويستُحُقُهُ ُفوقُ ُذلك ُوأضعافُهُُ ،وال ُيُصُ ُأحدُ ُألبتةُ ُثنا ًُءُ
عليهُبمحامدُهُُ.
وأن ُماُقامُ ُبهُمنهُ،
وِن عبود اية العبدُ :شهودُ ُالعبدُ ُلعجزُهُ ُعنُاحلمدَُُّ ُ ،
فالربُُتعاىلُهوُاملحمودُُعليه؛ُإذُهوُجمُرُيهُُعلُلسانُهُُوقلبُهُُ.
وِن عبود ايتهُ :تُسُلُيطُ ُاحلمدُ ُعل ُتفاصيلُ ُأحوالُ ُالعبدُ ُكلُهاُ ،ظاهر ًُةُ
وباطنةُ ،علُماُيُبُ ُالعبدُُوماُيُكُرُهُهُُ،فهوُسبحانهُاملحمودُ ُعلُذلكُكلُهُ ُيفُ
ًُ
احلقيقةُُوإنُُغابُُعنُشهودُُالعبدُُ.
﴿رب العاملني﴾

ثم لقوله﴿ :ﭘﭙ﴾ ُمُنُالعبود َُّيةُُ :شهودُ ُتفرُدُهُ ُتعاىل ُبالربوب َُّيةُُ،
وأ َُّنه ُكام ُأ َُّنه ُربُ ُالعاملُيُ ُوخالُقُهُم ُورازقُهُم ُومدبُرُ ُأمورُهم ُومُوجُدُهمُ
ومُفُنُيهم ُفهو ُوحدُه ُإهلهُم ومعبودُهُم ُومُلُجُؤُهُم ُومُفُزُعُهُم ُعندُ ُالنوائبُُ،
فَّلُربُغيُهُُ،والُإلهُُسُواهُُ.
َّ ُ

﴿الرمحن الرحيم﴾

ولقوله﴿ :ﭛ ﭜ﴾ ُعبود َُّيةُ ُتصُهاُ ،وهيُ :شهودُ ُعمومُ ُرمحتُهُُ
اخلاصةُ ُ
امُالرمحةُ ُ َّ ُ
وسُعُتُها ُلكلُ ُيشءُُ ،وأُخُذُ ُكلُ ُموجودُ ُبنصيبُهُ ُمنهاُ،والس َُّي َُّ

التي ُأُقامُتُ ُعبدُهُ ُبيُ ُيُدُيُهُ ُيف ُخدمتُهُُ ،يُناجُيهُ ُبكَّلمُهُُ ،ويُتُمُ َُّلقُهُ ُويُسُرتُمحُهُُ،
ويُسُأُلُهُُهدايتُهُُورمحتُهُُوإتامُُنعمتُهُُعليهُ،فهذاُمُنُرمحتُهُُبعبدُهُُ،فرمحتُهُُوُسُعُتُُ
ع (/10أ)

كلُيشءُُ.
كامُأنُمحُدُهُُوُسُعُُ َّ ُ
َُّ
كلُيشءُ/
َّ ُ
ُُأيُيفُقوله ﴿ُ:ﭖ ﭗ ﴾ُ،واهلُأعلمُُ.
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ُ(ب)ُيفُ(س)«ُ:كان».

ُ(ج)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:به»ُ.
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ثم يعطي قوله ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠُ ﴾/عبود َُّيتُهاُ ،ويتأ َُّملُ ُتُضُمُنها ُإلثباتُُ
املعادُُ،وتُفُرُدُالربُ ُفيهُباحلُكُمُ ُبيُ ُخلقُهُُ،فإ َُّنه ُيومُيُدُينُ ُفيهُالعبادُبأعامهلُمُ
يفُاخليُُوالرشُُ،وذلكُمُنُتفاصيلُُمحدُهُُوموجبُهُُ.

س (/34ب)
﴿مالك يوم ادلين﴾

إخباراُعنُمحدُهُ ُتعاىلُقالُاهلُ:
وملاُكانُقولُهُ ﴿ُ:ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ ُ ً
وتكريراُلوصافُُكاملُهُُقالُ
«حدين عبدي»ُ،وملاُكانُقولُهُ﴿ُ:ﭛﭜ﴾ُإعاد ًُةُ
ً
فإن ُالثناءُ ُإنام ُيكونُ ُبتُكُرارُ ُاملحامُدُ ُوتُعُدادُ ُأوصافُُ
اهل «ُ :أثنى ع ال عبدي»؛ ُ َُّ
املحمودُُ ،ولـ َُّمـا ُوصفُهُُ تعاىل ُبتفرُدُهُ ُبمُلُكُ ُيومُ ُالدينُ ُُ -وهو ُاملُلُكُ ُاحلقُ ُُ-
املُتُضُمُنُُلظهورُُعدلُهُُوكبيائُهُُوعظمتُهُُووحدانيتُهُُوصُدُقُُرُسلُهُ؛ُسُمُيُ ُهذاُ
فإنُالتمجيدُُهوُالثناءُُبصفاتُُالعظمةُُواجلَُّللُُ.
جمدين عبدي»؛ُ َُّ
الثناءُُجمدً اُ،فقال «ُ:ا
فإذا قال ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ ُانتُظُرُ ُجوابُ ُربُه ُله« :هذه بيني
وبني عبدي ،ولعبدي ِا سأل»ُ.
وتأ َُّملُُعبود َُّيةُُهاتُيُُالكلمتُيُُوحقوقُهامُ:




وميُزُ ُبيُ ُالكلمةُ ُالتيُهلُتعاىلُ ،والكلمةُ ُالتيُللعبدُُ ،وفُقُهُ ُسُ ُكُوُنُُ
إحداهُاُهلُتعاىلُ،والخرُىُللعبدُُ.
وميُزُ ُبيُ ُالتوحيدُ ُالذي ُتُقُتُضُيهُ ُكلمةُ ُ«إ َُّياكُ ُنُعُبُدُ»ُ ،والتوحيدُ ُالذيُ
تُقُتُضُيهُ ُكلمةُ ُ«إ َُّياكُ ُنُسُتُعُيُ»ُ ،وفُقُهُ ُسُ ُكُوُنُ ُهاتُيُ ُالكلمتُيُ ُيفُوسطُُ
السورةُُبيُُنُوُعُيُالثناءُُقبلُهامُوالدعاءُُبعدُها.

أيُ:ولـمـاُوصفُالعبدُاهلُتعاىلُُُ...
َُّ
ُ
ُ
ُأيُ:يومُالدينُ.
ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:وأنه»ُ.
لفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:س)ُ.
ُ
(ب)ُ

ُ
ُ

ُ(ج)ُكذاُضبطهاُيفُ(ع)ُ.
ُ(د)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.

﴿إياك نعبد

وإياك نستعني﴾
تأِل!
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س (/34أ)

وفُقُهُُتقديمُ«إ َُّياكُُنُعُبُدُ»ُعلُ«إ َُّياكُُنُسُتُعُيُ»ُ،وتقديمُُاملعمولُُعلُالفعلُُ
مر ًُة ُبعدُُ
بهُمؤخ ًراُأوجزُ ُوأخِصُُ،وُسُ ُإعادةُ ُالضميُ ُ َُّ
َّ ُ
أن ُاإلتيانُ ُ
معُ َُّ
مرةُُ.
َُّ
وعُلُمُ ُما ُتُدُفُعُ ُكُلُ ُواحدةُ ُمُن ُالكلمتُيُ ُمُن ُاآلفةُ ُاملنافيةُ ُللعبود َُّيةُُ،
وكيفُتُدُخُلُهُ ُالكلمتانُ ُيفُصيحُ ُالعبود َُّيةُُ ،/و[عُلُمُ] ُكيفُيُدُورُُ
القرآنُ ُمُنُأُ َُّولُهُ ُإىلُآخرُهُ ُعلُهاتُيُ ُالكلمتُيُُ،بلُكيفُيُدُورُ ُعليهامُ
اخلُلُقُ ُوالمرُ ُوالثوابُ ُوالعقابُ ُوالدنيا ُواآلخرةُُ ،وكيف ُتُضُ َُّمنتاُ
لُجُلُ ُالغاياتُ ُوأُكُمُلُ ُالوسائلُُ ،وكيف ُجُيءُ ُّبام ُبضميُ ُاخلطابُُ
واحلضورُُدونُُضميُُالغائبُ!ُُ

عام ُنحن ُبصددُهُُ
ُكبياُ ،ولوال ُاخلروجُ ُ َّ ُ
وهذا ُموضعُ ُيُسُتُدُعُي ُكتا ًبا ً

لُوضُحناهُ ُوبُسُطُناُالقولُ ُفيهُ،فمُنُأُرادُ ُالوقوفُ ُعليه ُفقدُذُكُرُناهُ ُيفُكتابُُ
«مراحلُ ُالسائرُينُ ُبيُ ُمنازلُ ُإياكُنعبدُوإياكُنستعي»(عُ،)272ويفُكتابُ ُ«الرُسالةُ
املِص َُّية»(عُ.)273
﴿اهدنا الرصاط
املستقيم﴾

تأِل ضوَته وفاقته إىل قوله﴿ :ﭧﭨﭩ﴾ُالذيُمضمونُهُُ:
ثم ي ا
ُمعرفةُُاحلقُُوقصدُهُ.

ع (/10ب)

ُ

ُوإرادتُهُُوالعملُُبهُ ./
ُوالثباتُُعليهُ.

ُُ والدعوةُإليهُ.
ُُوالصبُعلُأذىُاملدعوُ.

ُُكأنُيقالُ:نعبدكُونستعينكُُ.
(أ) ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).

ُ
ُ

ُ(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
ُ(د)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
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فباستكاملُ ُهذهُاملراتبُ ُاخلمسُ ُيُسُتُكُمُلُ ُاهلدايةُُ ،وماُنُقُصُ ُمنهاُنُقُصُُ
مُنُهدايُتُهُ.
وملاُكانُالعبدُ ُمُفتُقُ ًراُإىلُهذهُاهلدايةُ ُيفُظاهرُهُ ُوباطنُهُ ُيفُمجيعُ ُماُيُأتُيهُُ
ويُذُرُهُُ:
ُوعمَّلُوإراد ًُة ؛ُفهوُحمتاجُُإىلُ
ًُ
علام
ِ ن أِوَُقدُفُعُلُهاُعلُغيُُاهلدايةُُ ً
التوبةُُمنها ُ،وتوبتُهُُمنهاُهيُمُن ُاهلدايةُُ.




وأِوَ ُقد ُهُدُيُ ُإىل ُأصلُها ُدونُ ُتفصيلُها؛ ُفهو ُحمتاجُ ُإىل ُهدايةُُ
تفاصيلُهاُُ.
وأِوَ ُقدُهديُ ُإليهاُمُنُوجهُ ُدونُ ُوجهُ؛ ُفهوُحمتاجُ ُإىلُتامُ ُاهلدايةُُ
فيها؛ُلتُتُ َُّمُلهُاهلدايةُُ،ويُزُدادُ ُهُدًُىُإىلُهُداهُُ.



وأِوَ ُيتاجُ ُفيها ُإىل ُأنُ ُيُصُلُ ُله ُمُن ُاهلدايةُ ُيف ُمستقبلُها ُمثلُ ُماُ
حُصُلُُلهُيفُماضُيهاُ.



[وأِوَُهوُخالُُعنُاعتقادُُفيها؛ُفهوُحمتاجُُإىلُاهلدايةُُفيهاُاعتقا ًُدا] ه ُ.



وأِوَُيُعُتُقُدُُفيهاُخَّلفُُماُهيُعليه؛ُفهوُحمتاجُُإىلُهدايةُُتُنسُخُ/مُنُ
قلبُهُُذلكُاالعتقادُُ،وتُثُبُتُُفيهُضُدَُّهُُ.



وأِوَ ُمُنُاهلدايةُ ُهوُقادرُ ُعليها ُلكنَّه ُملُيُلُقُ ُلهُإرادةُ ُفعلُها؛ ُفهوُ
حمتاجُُيفُتامُُاهلدايةُُإىلُخُلُقُُإرادةُُيُفُعُلُهاُّباُ.



وأِوَ ِنها ُهو ُغيُ ُقادرُ ُعل ُفعلُها ُمع ُكونُهُ ُمُرُيدً ا؛ ُفهو ُحمتاجُ ُيفُ
هدايتُهُُإىلُإقدارُهُُعليهاُ.

(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.

ُ
ُ
ُ

ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:ويزاد»ُ.
ُ(ه)ُسقطُمن(ُ:س)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ.
ُ(و)ُيفُ(س)«ُ:ولكن»ُ.

س (/34ب)
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وأِوَ ِنها ُهو ُغيُ ُقادرُ ُعليها ُوال ُمُريدُ ُهلا؛ ُفهو ُحمتاجُ ُإىل ُخُلُقُُ
القُدرةُُواإلرادةُُله؛ُلتُتُ َُّمُلهُاهلدايةُُُ.
وعمَّل؛ ُفهوُحمتاجُُ
ًُ
وأِوَ ُهوُقائمُ ُّباُعلُوجهُ ُاهلدايةُ ُاعتقا ًداُوإراد ًُة ُ
إىلُالثباتُُعليهاُواستدامُتُهاُُ.

كانُتُُحاجتُهُُإىلُسؤالُُاهلدايةُُأعظمُُاحلاجاتُُ،وفاقتُهُُإليهاُأشدَُُّالفاقاتُ؛ُ
كل ُيومُ ُوليلةُ ُيفُأفضلُ ُأحوالُهُ ُُ -وهيُ
الرحيمُ ُهذاُالسؤالُ ُ َّ ُ
ففُرُضُ ُعليهُالربُ ُ َُّ
مراتُُمتعدُدُ ًُة؛ُلشدَُّةُُضورتُهُُوفاقتُهُُإىلُهذاُاملطلوبُُ.
الصلواتُُاخلمسَُُُّ ُ-
﴿غري املغضوب

عليهم وال الضالني﴾

أن سبيل أهل هذه اهلداية ِغاير لسبيل أهل الغضب وأهل
ثم ابني ا
الضَّللُ،فانقسمُاخللقُُإذنُثَّلثةُُأقسامُُبالنسبةُُإىلُهذهُاهلدايةُ:
ا


ِنعم عليه ُبحصوهلُا ُ[واستمرارُهاُ ،وحظُهُ] ُمُن ُالنعمةُ ُبحسبُُ
حظُهُُمُنُتفاصيلُهاُوأقسامُهاُ.

ع (/13أ)



وضالُملُيُعُطُُهذهُاهلدايةُُوملُيُو َُّفقُُهلاُ.



وِغضوب عليهُعرُفُهاُوملُيُو َُّفقُ/للعملُُبموجبُهاُ.

ُوعمَّلُُ.
ًُ
علام
 فاَلول النعم عليهُ:قائمُُباهلُدُىُودينُُاحلقُُ ً
ُوعمَّلُُ.
ًُ
عنهُعلام
 والضال عكسه ُ:مُنسلُخُُ
ً
منهُعمَّلُ.
ًُ
بهُعلامُمُنسلُخُُ
 والغضوب عليهُ:عارفُُ
ً
واهلُاملوفُقُُللصوابُُ.
وملاُكانُالعبدُمفتقراُُ.»ُ...
«ُُكانتُحاجتهُإىلُ:»...مجلةُجوابُالرشُِ،وفعلها«ُ:
ً
ُ(ب)ُيفُ(س)«ُ:النعم»ُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:واستمرارُحظه»ُُ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ،وقدُرسمتُيفُ(س)ُفوقُكلمةُ«والضال»ُ.
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أن ُالقصود التنبيه عّل الضا ادة والنافرة التي بني/ذوق الصَّلة
ولوَ ا
وذوق السمع ُلبُسُطُنا ُهذا ُاملوضعُ ُبُسُ ًطا ُشاف ًياُ ،ولكن ُلكلُ ُمقامُ ُمقالُُ،

س (/30أ)
املقصود من هذا الفصل

فلنرُجُعُُإىلُاملقصودُُ:
تفاؤال ُبإجابتُهُ ُوحصولُهُُ،وطاب ًعاُعليهُ
فشع له ال اتأِني عند هذا الدعاء ُ ً ُ
ً
وحتقيقاُله؛ُوهلذاُاشتدَُُّحسدُُاليهودُُللمسلمُيُُعليهُحيُُسُمُعُوهُم ُيُهُرُونُُ

قوهلم :آمني!
كما يف حديث
اعئشة

بهُيفُصَّلتُم(ُ.)274
وزينة ُللصَّلةُُ،
تعظيام ُلمرُ ُاهلًُ ُ ،
ثم شع له َفع اليدين عند الركوع؛ ُ ً

باعاُلسنَّةُُرسولُُاهلُصلُاهلُ
وعبود َُّي ًُةُ َّ ُ
خاص ًُةُلليُدُينُُ،كعبود َُّيةُُباقيُاجلوارحُُ،واتُ ً

رفع ايلدين
عند الركوع

عليهُوسلمُ،فهوُحليةُُالصَّلةُُوزينتُهاُوتعظيمُُلشعائُرُهاُ.
ثم شع له التكبّي الذي هو ف انتقاَت الصَّلة ُمُن ُرُكنُ ُإىل ُرُكنُُ،
ُأنُ
كالتلبيُةُ ُيف ُانتقاالتُ ُاحلاجُ ُمُن ُمُشُعرُ ُإىل ُمُشُعرُُ ،فهو ُشُعارُ ُالصَّلةُُ ،كام َُّ

اتلكبري

بني األراكن

س ُالصَّلةُ ُهو ُتعظيمُ ُالربُ ُتعاىلُ
أن ُ َّ ُ
التلبيُةُ ُشُعارُ ُاحلجُ ؛ ُليُعُلُمُ ُالعبدُ ُ َُّ
وتكبيُهُُبعبادتُهُُوحدُهُُ.

خضوعا ُلعظمتُهُُ،
يضع للمعبود سبحانه بالركوعُ ،
ً

ثم شع له أن
لعزتُهُُ،فثُنىُالعبدُُلهُصُلُبُهُُووُضُعُُلهُقامتُهُُ،ونُكسُُلهُ
َّلُ َُّ
تكانةُهليبتُهُُ،وتذلُ ً ُ
واس ًُ
رأسُهُُ ،وحُنىُلهُظهرُهُُ ،مُعظُ ًام ُلهُ ،ناطُ ًقاُبتسبيحُهُ ُاملقرتنُ ُبتعظيمُهُ؛ ُفاجتُمُعُُ
له ُخضوعُ ُالقلبُ ُوخضوعُ ُاجلوارحُ[ُ ،وخضوعُ ُالقولُ ُعل ُأتمُ ُالحوالُُ،
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:سمعوا».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:للحج».

ُ
ُ

ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:بأن»ُ.
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:املقرون»ُ.

الركوع
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ومجُعُ ُلهُيفُهذاُالذكرُ ُبيُ ُاخلضوعُ] ُوالتعظيمُ ُلربُهُُ ،وال َُّتنزيهُ ُلهُعنُخضوعُُ
وأنُاخلضوعُُوصفُُالعبدُُ،والعظمةُُوصفُُالربُُ.
العبيدَُُّ ُ،
س (/03ب)

وتام عبود اية الركوعُ :أنُ ُيُتُصاغُرُ ُالعبدُ ُويتضاءُلُُ ،بحيث ُيُمُحُوُ
كل ُتعظيمُ ُمنهُلنفسُهُُ،ويُثُبُتُ ُمكانُهُ ُتعظيمُهُ/لربُهُُ ،وك َُّلامُاستُوىلُُ
تصاغرهُ ُ َّ ُ
ُ
علُقلبُهُ ُتعظيمُ ُالربُ ُازدادُ ُتصاغرُهُ ُهوُعندُ ُنفسُهُُ،فالركوعُ ُللقلبُُ :بالذاتُُ
والقصدُُ،وللجوارحُُ:بال َُّتبُعُُوال َُّتكُمُلُةُُ.

ذكر الرفع
من الركوع

ثم شع له أن حيمد َ ابه ويثني عليه ببآَئه عند اعتدالهُوانتصابُهُُورجوعُهُُ
إىلُأحسنُ ُهيئاتُهُُ ،مُنتُصُبُ ُالقامُةُ ُمُعُتُدُلُـهاُ،فيُحُمُدُ ُر َُّبهُ ُويُثُنُيُعليهُبأنُ ُوُ َُّفقُهُُ
لذلكُاخلضوعُُ.

االعتدال

من الركوع

ثم نقله ِنه إىل ِقام اَعتدال واَستواء بني يديهُ،واق ًفاُيفُخدمتُهُ ُكامُ
كانُيفُحالُ ُالقراءةُ؛ ُ[وهلذاُرشُعُ ُلهُمُنُاحلمدُ ُوالثناءُُواملجدُ ُنُظُيُ ُماُرشُعُ ُلهُ
يفُحالُُالقراءةُ] ُمُنُذلكُ.

ع (/13ب)

خاص ُوحالُ ُيُصُلُ ُللقلبُ ُسُوىُذوقُ ُالركوعُُ
وهلذا ُاالعتدالُ/ذوقُ ُ ٌّ ُ
وحالُهُُ ،وهو ُركنُ ُمقصودُ ُلذاتُهُ ُكرُكنُ ُالركوعُ ُوالسجودُ ُسواء؛ ُوهلذا ُكانُ
رسولُُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُيُطُيلُهُُكامُيُطُيلُُالركوعُُوالسجودُُ،ويُكُثُرُُ

صحيح

فيهُمُنُالثناءُُواحلمدُُوالتمجيدُُكامُذكرناهُيفُهُدُيُهُُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ،
وكان ُيف ُقيامُ ُال َُّليلُ ُيُكُثُرُ ُفيه ُمُن ُقولُ«ُ :لر ِّب احلمد! لر ِّب احلمد!»(ُ،)275
يُكُرُرُهاُ.
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
أيضاُعزَّ هُ»ُ.
(ب)ُيفُ(ع)ً «ُ:

ُ
ُ

ُ(ج)ُسقطُمن(ُ:س)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ.
ُ(د)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
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كل ُعضوُ ُمُنُ
ثم شع له أن يك ِب وي ار ساجدً اُ ،ويُعطُيُ ُيف ُسجودُهُ ُ َّ ُ
أعضائُهُ ُح َُّظهُ ُمُن ُالعبود َُّيةُُ :فيُضُعُ ُناصيتُهُ ُبالرضُ ُبيُ ُيُدُيُ ُربُهُ ُ ،ويُضُعُُ

السجود

امُعلُالرتابُُ ،مُعُفُ ًراُلهُبيُُ
ُ
أرشفُ ُماُفيه ُُ -وهوُوجهُهُ ُُ -بالرضُُ ،والس َُّي
َّلُلعظمتُهُُ،خاضُ ًعاُ
راغامُلهُأنفُهُُ،خاضُ ًعاُلهُقلبُهُُوجوارحُهُُ،مُتُذُلُ ً ُ
يُدُيُُسيُدُهًُ ُ،
ل ُيشءُ ُوأُكُّسُهُ ُلربُهُ ُتعاىلُ ،مُسُبُ ًحاُلهُبعلوُهُُ
لعُ َُّزتُهُ ُ ،مُسُتُكُينًا ُبيُ ُيُدُيُهُُ،أُذُ َّ ُ

وعاُ
يف ُأعظمُ ُسفولُهُ ُهو ُ ،قد ُصارُتُ ُأُعالُيهُ ُمُساوُيُ ًُة ُلُسافُلُهُ ُذُالُ ُوخُضُ ً
ساراُ ،وقدُطابُقُ/قلبُهُُحالُ ُجسمُهُُ،فسُجُدُ ُالقلبُ ُكامُسُجُدُ ُالوجهُُ،وقدُ
وانكُ ً

س (/33أ)

ل ُفُخُذُيُهُ ُعنُساقُيُهُُ،
سُجُدُ ُمعهُأنفُهُ ُويُداهُ ُورُكُبُتاهُ ُورُجَُّلهُُ،ورشُعُ ُلهُأنُ ُيُقُ َّ ُ

وبُطُنهُ ُعن ُفُخُذُيُهُُ ،وعُضُدُيُهُ ُعن ُجنبُيُهُ؛ ُليُأُخُذُ ُكلُ ُجزءُ ُمنه ُح َُّظهُ ُمُنُ
هُبعضاُ.
اخلضوعُُ،والُيُمُلُُبعضُ ً
فأحُرُُبهُيفُهذهُاحلالُُأنُُيكونُُأقربُُإىلُربُهُُمنهُيفُغيُهاُمُنُالحوالُ!ُ
كامُقالُالنبيُُ

«ُ:أقرب ِا يكون العبد ِن َ ِبه وهو ساجد»(.)276

مسلم

التام ُلربُهُ ُأُمُكُنهُ ُاستدامُةُ ُهذاُ
ولـ َُّمـا ُكان ُسجودُ ُالقلبُ ُخضوعُهُ ُ َُّ
السجودُ ُإىلُيومُ ُاللقاءُ ه ُ،كامُقيلُلبعضُ ُالسلفُ«ُ :هلُيُسُجُدُ ُالقلبُ؟ُقالُ:
إيُُواهل!ُسجد ًُةُالُيُرُفُعُُرأسُهُُمنهاُح َُّتىُيُلُقُىُاهل»(ُ.)277
راغامُلهُأنفهُخاض ًعاُلهُقلبه»ُ،ولعلهُتكرارُللجملةُنفسهاُالتاليةُُ.
(أ)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:سيدهُ ً
ُُُ
ُ
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:لقربه».
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:مسكينًا»ُ،ولعلهُتصحيفُ .
(د)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ه)ُُيفُ(س)«ُ:لقاء»ُ.

ُُ

لم أقف عليه إال عند
املصنف وشيخه
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أسماء الصالة

ولـمـاُبُنُيُتُ ُالصَّلةُ ُعلُخسُُ:القراءةُُ ،والقيامُُ ،والركوعُُ ،والسجودُُ،
َّ
والذكرُُُ-سُمُيُتُُباسمُُكلُُواحدُُمُنُهذهُاخلمسُُ:

[املزمل]4 :



﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ُ.

[ابلقرة]448 :
[اإلرساء]18 :
[ابلقرة]04 :
[املرسالت]08 :
[احلجر]58 :



[املنافقون]5 :

وقراء ًةُ،كقولُهُُتعاىل﴿ُ:ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ﴾ُ.

وَكوعاُ ،كقولُهُ ُتعاىل ﴿ُ:ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ُ،وقولُهُ﴿ُ:ﰂ ﰃ ﰄ
ً

ﰅ ﰆﰇ ﴾ُ.


وسجو ًداُ ،كقولُهُ ُتعاىل ﴿ُ:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ُ،وقولُهُُ:
﴿ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ﴾ُ.

[العلق]75 :
ع (/16أ)
[اجلمعة]5 :

قياِاُ ،كقولُهُ ُتعاىل ﴿ُ :ﭔ ﭕ [ﭖ ﭗ] ﴾ُ ،وقولُهُ ُتعاىلُ:
فسُمُيُتُ ُ ً



وذك ًراُ،كقولُهُ﴿ُ:ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ/ﭜ ﭝ﴾ُ،
وقولُهُُتعاىل ﴿ُ:ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ﴾ُُ.

وأرشفُ ُأفعاهلُاُالسجودُُ،وأرشفُ ُأذكارُهاُالقراءةُُ ،وأولُ ُسورةُ ُأُنزُلُتُُ
س (/33ب)

عل ُالنبيُ ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم/افتُتُحُتُ ُبالقراءةُ ُوخُتُمُتُ ُبالسجودُُ،
ووُضُعُتُُالركعةُُعلُذلكُ:أوهلُاُقراءةُُوآخرُهاُسجودُُ.

اجللوس
بني السجدتني

كما يف حديث
ابن عباس

جالساُ،ولـ َُّمـاُكانُهذاُاجللوسُ ُ
ثم شع له أن يرفع َأسه ويعتدل
ً
حمفو ًفاُبسجودُينُُ :سجودُ ُقبلُهُ ،وسجودُ ُبعدُهُ ،فيُنتُقُلُ ُمُنُالسجودُ ُإليهُ ،ثمُ
منهُإىلُالسجودُُ -كان ُلهُشأنُُ ،فكانُرسولُ ُاهلُ

ُيُطُيلُهُ ُبقدرُ ُالسجودُُ،

ضعُُفيهُإىلُربُهُُويُسُتُغُفُرُهُُ،ويُسألُهُُرمحتُهُُوهدايتُهُُورزقُهُُوعافيتُهُ(.)278
ويُتُ َّ ُ
اللفظُالكريمُخلتُمنه(ُ:ع).
ُ
(أ)ُ
(ب)ُيفُ(س)«ُ:االعتدال»ُ.

ُ

ُ(ج)ُيفُ(ع)«ُ:وكان»ُ.
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خاصُوحالُُللقلبُُغيُُذوقُُالسجودُُوحالُهُُ:فالعبدُُيفُهذاُ
ولهُذوقُُ ٌّ ُ
القعودُ ُقد ُت َّثُلُ ُجاث ًيا ُبيُ ُيُدُيُ ُربُهُُ ،مُلُقُ ًيا ُنفسُهُ ُبيُ ُيُدُيُهُُ ،مُعتذُ ًرا ُإليه ُمُ َّاُ
جُناهُُ ،راغ ًبا ُإليه ُأنُ ُيُغُفُرُ ُله ُويُرُمحُهُُ ،مُسُتُعُدُ ًيا ُعل ُنفسُهُ ُال َّمُارةُ ُبالسوءُُ،
وكانُالنبيُُ

ُيُكُرُرُُاالستغفارُُيفُهذهُالقُعُدُةُ(قُ،)279ويُكُثُرُُال َّرُغبةُ ُإىلُاهلُ

كما يف حديث حذيفة

تعاىلُفيهاُ.
فمُثُلُ ُنفسُكُ ُبمنزلةُ ُغريمُ ُعليهُحقُ ُاهلُ ،وأنتُكفيلُ ُبهُ ،والغريمُ ُماطُلُُ
خمُادُعُُ ،وأنتُمطلوبُ ُبالكفالةُُ ،والغريمُ ُمطلوبُ ُباحلقُُ،فأنتُتُسُتُعُدُيُعليهُ
ح َُّتىُتُسُتُخُرُجُُماُعليهُمُنُاحلقُ؛ُلتُتُخُ َُّلصُُمُنُاملطالبةُُ،والقلبُُرشيكُُالنفسُُ
[يف ُاخليُ] ُوالرشُُ ،والثوابُ ُوالعقابُُ ،واحلمدُ ُوالذمُُ ،والنفسُ ُمُن ُشأهنُاُ
اإلباقُ ُواخلروجُ ُمُن ُرُقُ ُالعبود َُّيةُ ُوتضييعُ ُحقوقُ ُاهل ُالتي ُقُبُلُهاُ ،والقلبُُ
رشيكُهاُإنُُقُوُيُُسلطاهنُاُوأسيُهاُ،وهيُرشيكُهُُوأسيُهُُإنُقُوُيُُسلطانُهُُ.
فرشُعُ ُللعبدُ ُإذاُرُفُعُ ُرأسُهُ ُمُنُالسجودُ ُأنُ ُيُثُوُ ُبيُ ُيُدُيُ ُاهل/مستعد ًياُ
علُنفسُهُُ،مُعتذُ ًراُإىلُربُهُ ُم َّاُكانُمنهاُ،راغ ًباُإليهُ:
ُأنُيُرُمحُهُُ .

ُ

ُُ

ُويُغُفُرُُلهُ .

ُ

ُُ

ُويُدُيُهُُ.
ُويرزقهُ.
ُويعافيهُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:رغبته»ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:باخلي»ُ.

س (/36أ)
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بلُمضطرُ
ٌُّ
فإن ُالعبدُ ُحمُتاجُ ُ
وهذه المس هي مجاع خّي الدنيا واآلخرة؛ ُ َُّ
إىلُحتصيلُ ُمصاحلُهُ ُيفُالدنياُو ُاآلخرةُُ،ودفعُ ُاملُضارُ ُعنهُيفُالدنياُواآلخرةُُ،
وقدُتضمنهاُهذاُالدعاءُُُ:
َُّ
فإن الرزقُ:يُلُبُُلهُمصالحُُدنياهُُ ُ.
 ا
ضارها.
 والعافيةُ:تُدُفُعُُعنه ُمُ َُّ
ع (/16ب)

ُُ

 واهلدايةُ:جتُلُبُُلهُمصالحُُأُخُراهُُُ./
ُعنهُمضارهاُ.
 والغفرةُُ:تدفع
َّ
والرحةُ:جتمعُذلكُك َّلهُ.
 ا

السجود اثلاين

وشع له أن يعود ساجدً ا كم كانُ،والُيُكُتُفُىُمنهُبسجدةُُواحدةُُيفُالركعةُُ
كامُاكتُفُيُ ُمنهُبركوعُ ُواحدُ؛ ُلفضلُ ُالسجودُ ُورشفُهُ ُوموقعُهُ ُمُنُاهلُ،ح َُّتىُإ َُّنهُ

كما يف حديث
أيب هريرة

أقربُُماُيكونُُإىلُعبدُهُُوهوُساجُدُ(قُ،)280وهوُأُدُخُلُُيفُالعبود َُّيةُُوأُعُرُقُ ُفيهاُ
مُنُغيُهُ؛ُوهلذاُجُعُلُُخاتةُُالركعةُُ،وماُقبلُهُكاملقدمةُُبيُُيُدُيُهُُ.
فمحلُهُ ُمُن ُالصَّلةُ ُحملُ ُطوافُ ُالزيارةُُ ،وما ُقبلُه ُمُن ُالتعريفُ ُوتوابعُهُُ
مقدماتُ ُبيُ ُيُدُيُهُُ،وكامُأ َُّنهُأقربُ ُماُيكونُ ُالعبدُ ُمُنُربُهُ ُوهوُساجدُ ُفكذلكُ

قول عمر بن اخلطاب
لعروة بن الزبري

أقربُ ُماُيكونُمنهُيفُاملُناسُكُ ُوهوُطائفُ؛ ُوهلذاُقالُبعضُ ُالصحابةُ ُلُـمنُ
رتاءىُاهلُيفُطوافُنا»(ُ.)281
ك َُّلمُهُُيفُطوافُهُُبأمرُُمُنُالدنيا«ُ:أُتُقُولُُهذاُونحنُنُ ُ
ُوانتقاال ُمُنُ
ًُ
يا
وهلذا ُُ -واهل ُأعلم ُُ -جُعُلُ ُالركوعُ ُقبلُ ُالسجودُ ُتدر ً
اليشءُُإىلُماُهوُأعلُمنهُ.
(أ)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:يف».

ُ(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.

ُ(ج)ُيفُ(ع)«ُ:وأعرف»ُ.
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وشع له تكرير هذه اَلفعال واَلقوال؛ ُإذُهيُغذاءُ ُالقلبُ ُوالروحُ ُالتيُ
الُقُوامُ ُهلامُإال ُّباُ،فكان/تكريرُهاُبمنزلةُ ُتكريرُ ُالكلُ ُح َُّتىُيُشُبُعُُ،والرشُبُُ

تكرار هذه
األفعال واألقوال
س (/36ب)

لقمة ُواحد ًُة ُوأقلعُ ُعنه ُالطعامُُ ،ماذا ُكانتُ
حتَّى ُيُرُوُىُ ،فلو ُتُناوُلُ ُاجلائعُ ُ ًُ
تُغُنُيُعنه؟!ُوهلذاُقالُبعضُُالسلفُ«ُ:مثلُُالذيُيُصلُُوالُيُطُمُئُنُ ُيفُصَّلتُهُُ
كمثلُ ُاجلائعُ ُإذا ُقُدُمُ ُإليه ُطعامُ ُفتُناولُ ُمنه ُلقم ًُة ُأو ُلقمتُيُُ ،ماذا ُتُغُنُيُ
عنه»()282؟!ُ

لم أقف عليه،
وروي معناه مرفواع

هذا ُويفُإعادةُُكلُُقولُُأوُفعلُُمُنُالعبود َُّيةُُوالقُرُبُ ُ،وتنزيلُُالثانيةُُ
منزلةُ ُالشكرُ ُعلُالُوُىلُُ،وحصولُ ُمزيدُ ُمنهاُ،ومعرفةُُ ،وإقبالُُ ،وقوةُ ُقلبُُ،
مر ًُة ُبعدُُ
وانرشاحُ ُصدرُُ ،وزوالُ ُدُرُنُ ُووسخُ ُعنُالقلبُ ُبمنزلةُ ُغُسُلُ ُالثوبُ ُ َُّ
مرةُُ.
َُّ
فهذه ُحُكُمُةُ ُاهل ُالتي ُّبُرُتُ ُالعقولُ ُيف ُخُلُقُهُ ُوأمرُهُ ُودُ َُّلتُ ُعل ُكاملُُ
رمحتُهُُولطفُهُ.
فلم قض صَّلته وأكملها ول يبق إَ اَنرصاف ِنها شع له اللوس
بني يدي َ ِبهُ ،مُثن ًيا ُعليه ُبأفضل التح ايات ُالتي ُال ُتُصُلُحُ ُإال ُلهُ ،وال ُتُلُيقُُ
بغيُهُُ.
ُ ُقوله«ُ:ويفُإعادةُكلُقولُأوُفعلُمنُالعبوديةُوالقربُ»...خبُمقدمُ،وماُبعدهُمعطوفُعلُقولهُ
َّ
ُ،أوُنحوهُُ.
ُ
ولعلُمبتدأهُحمذوفُدلُعليهُالسياقُ،وتقديره«ُ:ماُفيه»
«منُالعبودية»ُُ،
(أ)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،ولهُوجهُ،وصوّباُحمققُ(ُِ.املجمع)ُإىل«ُ:عن»ُ.وفيهُنظرُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:والتقرب»ُ.

التشهد األخري
واجللوس هل
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ولـ َُّمـاُكانُعادةُ ُامللوكُ ُأنُ ُيُ َُّيواُبأنواعُ ُالتح َُّياتُ ُمُنُالفعالُ ُوالقوالُُ،
املتضمُنةُ ُللخضوعُ ُوالثناءُ ُوطلبُ ُالبقاءُ ُودوامُ ُاملُلُكُُ ،فمنهم ُمُن ُيُ َُّيىُ
بالسجودُُ ،ومنهم ُمُن ُيُ َُّيى ُبالثناءُ ُعليه ُ ،ومنهم ُمُن ُيُ َُّيى ُبطلبُ ُالبقاءُُ

ع (/11أ)

والدوامُ ُلهُ،ومنهمُمُنُيُمُعُ ُلهُذلك/كلُه ُُ -فكانُاملُلُكُ ُاحلقُ ُسبحانهُأُوُىلُُ
بالتح َُّياتُ ُكلُها ُمُن ُمجيعُ ُخُلُقُهُ ُوهي ُله ُباحلقيقةُ؛ ُوهلذا ُفُّسُتُ ُالتح َُّياتُُ
باملُلُكُُ ،وفُّسُتُ ُبالبقاءُ ُوالدَُّوامُُ ،وحقيقتُها ُما ُذكرتُهُ ُوهيُ :حت َُّياتُ ُاملُلُكُُ،
فاملُلُكُُاحلقُُاملبيُُأُوُىلُُّباُ.
فكلُ ُحتيةُ ُيُ َُّيىُّباُمُلُكُ ُمُنُسجودُ ُأوُثناءُ ُأوُبقاءُ ُودوامُ ُفهيُهلُتعاىل؛ُ
بالَّلمُُإرادةُ ُالعمومُُ.
معرف ًُةُ َّ ُ
ىُّباُجمموعةُ َُّ
ًُ
وهلذاُأُتُ

س (/31أ)

وهي ُمجعُ ُ«حتُ َُّية»ُ ،وهي ُ«تُفُعُلُة» ُمُن ُ«احلياة»ُ ،وأُصلُها ُ«حتُيُيُة» ُبوزنُ/
«تُكُرُمُة»ُ،ثمُأُدُغُمُُأحدُُاملُثُلُيُُيفُاآلخرُُفصارُتُُ«حتُ َُّية»ُ.
فإذا ُكان ُأصلُها ُمُن ُ«احلياة» ُواملطلوبُ ُّبا ُملن ُيُ َُّيى ُّبا ُدوامُ ُاحلياةُُ،
وكانوا ُيقولون ُمللوكُهُمُ :لك ُاحلياةُ ُالباقيةُُ ،ولك ُاحلياةُ ُالدائمةُُ ،وبعضُهُمُ
ق ُمنهاُ :أدامُ ُاهل ُأ َُّيامُكُُ ،وأُطالُ ُاهل ُبُقاءُكُُ،
يقولُ :عرشةُ ُآالفُ ُسنةُُ ،واشتُ َّ ُ
ونحوُُذلكُماُيُرادُُبهُدوامُُاحلياةُُواملُلُكُُُ-فذلك ُالُينبغيُإالُللحيُُالذيُ
الُيموتُُوللمُلُكُُالذيُكُلُُمُلُكُُزائلُُغُيُُمُلُكُهُُ.
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،وهوُمتجهُ،وقرأهاُحمققُ(ُِ.املجمع)ُخطأ«ُ:أداة»ُ.
(ج) ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:وذلك»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب؛ُلتكونُجواباُللرشُِوماُعطفُعليه«ُ:فإذاُ
كانُأصلهاُمنُاحلياةُواملطلوبُّباُملنُي َّيىُّباُدوام ُاحلياةُُ...فذلكُالُينبغيُإالُللحيُ.»...وقدُ
صوبُحمققُ(ُِ.املجمع)ُ«واملطلوب»ُإىلُ«فاملطلوب»؛ُلتكونُهيُجوابُالرشُِ.وفيهُنظر.
َّ
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كل ُما ُأُطُلُقُُ
ثم عطف عليها الصلوات ُبلفظُ ُاجلمعُ ُوالتعريفُ؛ ُليُشُمُلُ ُ َّ ُ

«الصلوات»

خصوصا ُوعمو ًماُ ،فكلها ُهل ُتعاىلُ ،ال ُتُنبغي ُإال ُلهُ،
عليه ُلفظُ ُالصَّلةُ ُ
ً
فالتح َُّياتُُلهُمُلُكًاُ،والصلواتُُلهُعبود َُّي ًُةُواستحقا ًقاُ،فالتح َُّياتُُالُتكونُُإالُلهُ،
والصلواتُُالُتُنبغيُإالُلهُ.
ثم عطف عليها الط ِيباتُكذلكُ،وهذاُيُتُناوُلُُأمرُينُُ:الوصفُُ،وامللكُُ:

«الطيبات»

فأِا الوصف ُفإ َّنُهُسبحانهُطيُبُُ،وكَّلمُهُ ُطيُبُُ،وفعلُهُ ُكلُهُ ُطيُبُُ،
 اوالُيُصُدُرُُمنهُإالُالطيُبُُ.
 وَ يضاف إليه إَ الط ِيبُ،والُيُصعُدُُإليهُإالُالطيُبُُ.ُوفعَّلُ ُ ً
ً
وقوالُ ُونسب ًةُُ ،وكلُ ُطيُبُ ُمضافُ ُإليهُ،
فالطيُباتُ ُله ُوص ًفا
وكلُ ُمضافُ ُإليه ُطيُبُُ ،فله ُالكلامتُ ُالطيباتُ ُوالفعالُ ُالطيُباتُُ ،وكلُُ
مضافُُإليهُ:كنبُيُهُ ُ،وعُبُدُهُُ،ورُوحُهُُ،وناقتُهُُ،وجنَّتُهُُُ-فهيُطيُباتُُ.
فإن ُالكلامتُ ُالطيُباتُُ
وأيضا ُفمُعاينُ ُالكلامتُ ُالطيُباتُ ُهل ُوحدُهُ؛ ُ َُّ
ً
تتضمنُُتسبيحُهُُوحتميدُهُُوتكبيُهُُوتجيدُهُُوالثناءُُعليهُبآالئُهُُوأوصافُهُُ،فهذهُ
َُّ
الكلامتُُالطيُباتُُالتيُنُثنُي ُعليهُّباُومعانُيهاُلهُوحدُهُُالُيُرشُكُهُُفيهاُغيُهُُ،
كـ«ُ :سُبحانُكُ ُاللهُ َُّم ُوبحمدُكُُ ،وتُبارُكُ ُاسمُكُ ُوتعاىل ُجُدُكُُ ،وال ُإلهُُ
غيُكُ»(قُ،)283ونحوُ«ُ:سُبحانُُاهلُ،واحلمدُُهلُ،والُإلهُُإالُاهلُ،واهلُأكبُ»(ُ،)284
ونحوُ«ُ:سُبحانُُاهلُوبحمدُهُُ،سُبحانُُاهلُالعظيمُُ.)285(»/
فكلُ ُطيُبُ ُفلهُوعندُه/ومنهُوإليهُ،وهوُطيُبُ ُالُيُقُبُلُ ُإالُطيُ ًباُ،وهوُإلهُُ
الطيُبُيُُ،وجيانُهُُيفُدارُُكرامتُهُُهمُالطيُبُونُ.
(أ)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:ينبغي»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب(ُُُُ.ب)ُيفُ(س)«ُ:كبيتُهُ»(ُُُُُُُُُ.ج)ُيفُ(س)«ُ:يثنى».

كما يف حديث أيب
سعيد وغريه

كما يف حديث سمرة

س (/31ب)

كمايفحديثأيبهريرة

ع (/11ب)
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ُأطيبُ ُالكلامتُ ُُ -بعدُ ُالقرآنُ ُُ -كيفُالُتُنبغيُإالُهل ُتعاىل! ُوهيُ:
والُقوةُُإالُباهلُ:
َُّ
سُبحانُُاهلُ،واحلمدُُهلُ،والُإلهُُإالُاهلُ،واهلُأكبُُ،والُحولُُ


تتضمنُ ُتنزيُهُ ُعن ُكلُ ُنقصُ ُوعيبُ ُوسُوءُُ،
فإن «سبحان اهلل»َُّ ُ :
ا
و[عن] ُخصائصُُاملخلوقُيُُوشُبُهُهُمُ.





وفعَّلُووص ًفاُ،علُأتمُُ
لهُقوالُ ً ُ
ًُ
تتضمنُُإثباتُُكلُُكاملُُ
«واحلمد هلل»َُّ ُ:
هاُأزالُوأبدً اُ.
ًُ
الوجوهُُوأكملُ
كل ُمعبودُ ُسُواهُُ
وأن ُ َّ ُ
تتضمنُ ُانفرادُهُ ُباإلهل َُّيةَُُّ ُ ،
«وَ إله إَ اهلل»َُّ ُ :
فباطلُ ُ،وأ َُّنهُوحدُهُ ُاإللهُ ُاحلقُُ ،وأ َُّنهُمُنُتأ َُّلهُ ُغيُهُ ُفهوُبمنزلةُ ُمُنُ
اتذُُبيتًاُمُنُبيوتُُالعنكبوتُُيُأوُيُإليهُويُسُكُنهُ.
َّ ُ



تتضمنُ ُأ َُّنهُأكبُ ُمُنُكلُ ُيشءُُ ،وأجلُُ ،وأعظمُُ ،وأعزُُ،
«واهلل أكب»َُّ ُ :
وأقوُىُ،وأقدرُُ،وأعلمُُ،وأحكمُُ.

فهذه الكلماتُ الطيباتُ ال تَصْلُحُ هي ومعانيها إال هلل وحدَهُ.
السالم ىلع عباد
اهلل اذلين اصطىف

[انلمل]35 :

ثم شع له أن يس ِلم عّل عباد اهلل الذين اصطفى ُبعدُ ُتُقُدُمُ ُاحلمدُ ُوالثناءُُ
عليهُبامُهوُأهلُهُُ،فطابُقُ ُذلكُقولُهُ﴿ُ:ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ﴾ُ،
اُفإنُهذاُحتيةُُاملخلوقُُفرشُعُتُُبعدُُحت َُّيةُُاخلالُقُُ،وقُدُمُُ
لهُ،وأيض َُّ
وكأ َُّنهُامتثالُُ
ً
يف ُهذه ُالتحيةُ ُأُوُىلُ ُاخللقُ ُّباُ ،وهو ُالنبيُ ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليه ُوسلمُ ،الذيُ
كلُخيُُ،وعلُنفسُهُُبعدُهُُ،وعلُسائرُُعبادُُاهلُالصاحلُيُُ،
نالُتُُأمتُهُُعلُيُدُيُهُ ُ َّ ُ
ُُأيُ:يسلمُعلُنفسهُبعدُالسَّلمُعلُالنبيُ ُُ.
ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:يده».
ُ
ُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُبدخولُالفاءُعلُاخلبُ،ويكثرُعندُاملصنف.

ُُ
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وأُخُصُهم ُّبذه ُالتح َُّيةُ ُالنبياءُُ ،ثم ُأصحابُ ُرسولُ ُاهل ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليهُ
وسلمُ،معُعمومُهاُلُكلُُعبدُُهل ُصالحُُيفُالرضُُوالسامءُُ.
ثم شع له بعد ذكر هذه/التح اية والتسليم عّل ِن يستحق التسليم
ُ،وهيُحقُ
ٌّ ُ
احلق ُالتيُبُنُيُتُ ُعليهاُالصَّلةُ
خصوصا
وعموِا :أن يشهد شهادة ِ
ً
ً

س (/38أ)
شهادة احلق

مُنُحقوقُهاُ ،والُتُنفُعُهُ ُإال ُبقرينتُهاُوهيُالشهادةُ ُلرسولُ ُاهل ُعليهُالصَّلةُ
والسَّلمُبالرُسالةُُ.
وخُتُمُتُ ُّبا ُالصَّلةُ ُكامُقالُعبدُ ُاهلُبنُ ُمسعودُ«ُ:فإذاُقلتُ ُذلك ُفقد ُ
قضيتُ ُصَّلتُك؛ ُفإنُ ُشئتُ ُأنُ ُتقومُ ُفقُمُُ ،وإنُ ُشئتُ ُأنُ ُتُقُعُدُ ُفاقعُدُ»(ُ.)286
حقيقة ُكام ُيقولُهُ ُالكوفيُونُ ،أو ُعلُ
ًُ
وهذا ُإما ُأنُ ُيُمُلُ ُعل ُقضاءُ ُالصَّلةُ ُ
مقاربةُُانقضائُهاُومشارفتُهُُكامُيقولُهُُأهلُُاحلجازُُوغيُهم(ُ.)287
وعلُالتقديرُينُ/جُعُلُتُ ُشهادةُُاحلقُُخاتةُُالصَّلةُُ،كامُرشُعُُأنُُتكونُُ

ع (/18أ)

خاتةُ ُاحلياةُ ،فمُنُكانُآخرُ ُكَّلمُهُ ُ«الُإلهُ ُإال ُاهل» ُدُخُلُ ُاجلنَّةُ(ُ،)288وكذلك ه ُ

كما يف حديث
معاذ بن جبل

رشُعُُللمُتوضُئُُأنُُيُتُمُُوُضُوءُهُُبالشهادتُيُ(قُ.)289

كما يف حديث
عمر بن اخلطاب

ـم ـا قض صَّلته أذن له أن ي سأل حاجتهُ ،ورشُعُ ُله ُأنُ ُيُتُوُ َّسُلُُ
ثم ل ا

الصالة ىلع انليب
وسؤال حاجته

فإهنُاُمُنُأعظمُ ُالوسائلُ ُبيُ ُيُدُيُ ُالدعاءُُ ،كامُيفُ ُ
قبلُهاُبالصَّلةُ ُعلُالنبيُ؛ ُ َّ

السننُ ُعنُفُضالُةُ ُبنُ ُعُبُيُدُ ُ َّ
أنُ ُرسولُ ُاهلُصلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلمُقالُ ُ:
لفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع)ُُ.
ُ
(أ)ُ
(ب)ُُيفُ(س)«ُ:شهادةُ»ُ.
(ج) ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(د)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:فجعلت»ُُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب.

ُ(ه)ُيفُ(ع)«ُ:ولذلك»ُ.
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صحيح

«إ ذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد اهلل وال اثناء عليه ،ثم ليص ِل عّل َسوله ،ثم
ليسأل حاجته»(ُ.)290فجاءُتُُالتح َُّياتُُعلُذلكُ:

متفق عليه



أوهلاُ:محدُُاهلُوالثناءُُعليهُ.



ثمُ:الصَّلةُُعلُرسولُهُُ.



ثمُ:الدعاءُُآخرُُالصَّلةُُ.

خيُ
ُوأُذُنُ ُالنَّبُيُ ُعليه ُالصَّلة ُوالسَّلم ُللمُصلُ ُبعدُ ُالصَّلةُ ُعليه ُأنُ ُيُتُ َّ ُ
مُنُالدعاءُُأعجبُهُُإليه(ُ.)291

سنن إجابة املؤذن
متفق عليه
مسلم

ابلخاري

ونظيُهذاُماُرشُعُُملنُسُمُعُُاملؤذنُُ:
ُأنُُيقولُُكامُيقولُ(ُ.)292
وأن ُيقولَُ«ُ :ضيت باهلل َبا وبالسَّلم دينًا وبمح امد
ُ ُ
َس ً
وَ»(.)293
ُوأُنُُيُسُأُلُُاهلُتعاىلُلرسولُهُُالوسيلةُُوالفضيلةُ ُ،وأنُُيُبُعُثُهُُاملقامُُ

س (/38ب)

املحمودُُ.)294(/

مسلم

ُثمُيُصلُُعليه(ُ.)295
ُثمُيُسُأُلُُحاجُتُهُ(عُ.)296
فهذه خس سننُيفُإجابةُُاملؤذنُُالُيُنبغيُالغفلةُُعنهاُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:و»ُ،وبهُروايةُابنُخزيمةُواحلاكمُوغيهاُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:ليُسُلُ»ُ،واملثبتُمنُ(ع)ُ،وكَّلهاُالُروايةُبهُ،وانظرُالتخريجُ.
(ج)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:صلُاهلُعليهُوسلم»ُ،وبهُروايةُ.
(د)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
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رس الصالة وروحها

وسُُالصَّلةُُوروحُهاُولبُهاُهوُإقبالُُالعبدُُعلُاهلُتعاىلُبكُلُ َُّيتُهُُ،فكامُأ َُّنهُ

اإلقبال ىلع اهلل

ًاُوشامالُ،فكذلكُالُيُنبغيُ
ًُ
الُيُنبغي ُله ُأنُ ُيُِصُفُ ُوجهُهُ ُعنُقُبُلُةُ ُاهلُيمين
له ُأنُُيُِصُفُُقلبُهُُعنُربُهُُإىلُغيُهُُ:


فالكعبة التي هي بيت اهللُ:قُبُلُةُُوجهُهُُوبدنُهُُ.



وَب البيت تباَك وتعاىلُ:هوُقُبُلُةُُقلبُهُُوروحُهُُ.

وعلُحسبُ ُإقبالُ ُالعبدُ ُعلُاهل ُتعاىل ُيفُصَّلتُهُ ُيكونُ ُإقبالُ ُاهلُتعاىلُ
عليهُ،وإذاُأُعُرُضُُ[أُعُرُضُُاهل] ُعنهُُ.
والقبال ف الصَّلة ثَّلث ِنازلُُ:
ُ إقبالُ ُعل ُقلبُهُُ ،فيُحُفُظُهُ ُمُن ُالوساوسُ ُواخلُطُراتُ ُاملُبُطُلُةُ ُلثوابُُ
صَّلتُهُُ،أوُاملُنقُصُةُُلهُ.
ُوإقبالُُعلُاهلُبمراقبتُهُُح َُّتىُكأ َُّنهُيُراهُُ.
هاُحقهاُ.
َُّ
ُوإقبالُُعلُمعاينُكَّلمُهُُوتفاصيلُُعبود َُّيةُُالصَّلةُ؛ُليُعطيُ
فباستكاملُ ُهذهُاملراتبُ ُالثَّلثُ ُتكونُ ُإقامةُ ُالصَّلةُ ُحقُاُ،ويكونُ ُإقبالُُ
اهلُتعاىلُعلُعبدُهُُبحسبُُذلكُ.
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:يعرض»ُ.

منازل اإلقبال
يف الصالة

056
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قائامُبيُُيُدُيُهُُفإقبالُهُُعلُُقيوِ ايته وعظمتهُ.
انتُصُبُُالعبدُُ ً
بُفإقبالُهُُعلُكبيائهُ.
كُ َّ ُ
عم َ يليق
سُ َُّبحُهُ ُوأُثُنىُعليهُفإقبالُهُُعلُُ سبحات وجهه ،وتنزيه ا
ع (/18ب)

به ،والثناء عليه/بأوصاف كمله ُ.
ُاستُعاذُ ُبه ُفإقبالُهُ ُعل َُُ كنه الشديد ،وانتصاَه لعبده ،وِنعه له،
عدوه.
وحفظه ِن ِ
ُتَّلُكَّلمُهُ ُفإقبالُهُ ُعلُُِ عرفته ِن كَّلِهُ،ح َُّتىُكأ َُّنهُيُراهُ ُويُشاهُدُهُُ

قول
جعفر الصادق

س (/35أ)
مسلم

لقدُجتل ُاهل ُلعبادُهُ ُيفُكَّلمُهُ»(ُ،)297
َّ ُ
يفُكَّلمُهُُ ،كامُقالُبعضُ ُالسلفُ«ُ:
فهوُيفُهذهُاحلالُُمُقُبُلُُعلُُذاته وصفاته وأفعاله وأحكاِه وأسمئهُ.
ُرُكُعُ/فإقبالُهُ ُعلُُ عظمته وجَّلله وعزِ ه؛ ُوهلذاُرشُعُ ُلهُأنُ ُيقولُُ:
«سبحانُُريبُُالعظيمُ»(ُ.)298
ُرُفُعُ ُرأسُهُ ُمُن ُالركوعُ ُفإقبالُهُ ُعل ُُ حده والثناء عليه وتجيده،
وعبود ايته له ،وتفرده بالعطاء والنع(ُ.)299
والدنو ِنه ،والضوع له ،والتذلل بني
ُسُجُدُ ُفإقبالُهُ ُعل ُُ قربه
ِ
يديه ،واَنكساَ والتملق.

(أ)ُيفُ(س)«ُ:مجاله»ُ،ولعلهُتصحيف.
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ُرُفُعُ ُرأسُهُ ُوجُثُا ُعلُرُكُبُتُيهُ ُفإقبالُهُ ُعلُُ غناه وجوده وكرِه وشدا ة
حاجته إليه ،وتضعه بني يديه واَنكساَ ُ :أنُ ُيُغفرُ ُلهُ ،ويُرمحُهُُ،
ويُعافيُهُُ،ويُديُهُُ،ويُرزقُهُ(قُ.)300
احلاج
ُجُلُسُ ُللتشهُدُ ُفلهُحالُ ُآخرُ ُوإقبالُ ُآخرُ ُُ يشبه ُحال
ِ
ف طواف الوداع ُوقد ُاستُشعُرُ ُقلبُهُ ُاالنِصافُ ُمُن ُبيُ ُيُدُيُ ُربُهُُ،
وموافاةُ ُالعَّلئُقُ ُوالشواغلُ ُالتي ُقُطُعُها ُالوقوفُ ُبيُ ُيُدُيُهُُ ،وقدُ
ذاقُتألُـمُ ُقلبُهُ ُوعذابُهُ ُّباُ ،وبارشُ ُروحُ ُالقُرُبُ ُونعيمُ ُاإلقبالُ ُعلُ
اهل ُتعاىل[ُ ،وعافيتُهُ ُبانقطاعُهاُ ]عنه ُمدةُ ُالصَّلةُُ ،ثم ُاستُشعُرُُ
همُ ُانقضاءُُ
قلبُهُ ُعُوُدُها ُإليهُبخروجُهُ ُمُنُمحُىُالصَّلةُُ،فهوُيُمُلُ ُ َّ
الصَّلةُ ُوفراغُها ُويقولُُ :لُيُتُها ُا َّتُصلُتُ ُبيومُ ُاللُقاءُ! ُويُعُلُمُ ُأ َّنُهُ
يُنِصُفُ ُمُنُمناجاةُ ه ُمُنُكلُ ُالسعادةُ ُيفُمناجاتُهُُ،إىلُمناجاةُ ُمُنُ
الُذُىُواهلمُ ُوالغمُ ُوالنَّكُدُ ُيفُمناجاتُهُُ،وَ يشعر هبذا وهذا إَ
قلب حي ِعموَ بذكر اهلل وحم ابته واَلنس به!ُ
ُبانقطاعهاُ:الضميُيعودُعلُالعَّلئقُوالشواغلُُ.
ُُُُُُُُُُُُ

(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:يفُالتشهد».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:شبه».
(د)ُيفُ(س)«ُ:وعاقبتهُوانقطاعها»ُ.
(ه)ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:ربه»ُ.
(و)ُيفُ(ع)«ُ:والتكدر»ُ.

كما يف حديث
ابن عباس

058
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وملاُكانُالعبدُُبيُُأمرُينُُمُنُربُهُُتعاىلُ:


ُظاهرا ُوباطنًاُ،
أحدمهاُ :حُكُمُ ُالربُ ُعليه ُيف ُأحوالُهُ ُكلُها
ً
فإنُلكلُُحُكُمُُعبود َُّي ًُةُتُصُهُُ،
واقتضاؤُهُُمنهُالقيامُُبعبود َُّيةُُحُكُمُهَُُّ ُ،
القدريُُ.
َّ ُ
الكوينُ
َُّ
أعنيُ:احلُكُمُ/

س (/35ب)



والثاينُ :فعلُ ُيفعلُهُ ُالعبدُ ُعبود َُّي ًُة ُلربُهُُ،وهوُمُوجُبُ ُحُكُمُهُ ُالدينيُُ
المريُ .

وكَّلُالمرُينُُيُوجُبانُُتسليمُُالنفسُُإليهُتعاىلُ.
ق ُلهُ اسمُ ُاإلسَّلمُ ُمُنُالتسليمُُ ،فإ َُّنهُلـ َُّمـاُأُسُلُمُ ُنفسُهُ ُحلُكُمُُ
وهلذاُاشتُ َّ ُ
ع (/15أ)

ربُهُ ُالدينيُ ُالمريُُ ،وحلُكُمُهُ ُالكوينُ ُالقدريُ ُبقيامُهُ/بعبودَُّيتُهُ ُفيه ُال ُباسرتسالُهُُ
قُاسمُُاإلسَّلمُُ،فقيلُلهُ:مُسُلُمُُُ.
معهُُ-استُحُ َّ ُ
إليهُوقرتُُعينهُُبه؛ُ
َُّ
وملاُاطمأنُقلبُهُُبذُكُرُهُُوكَّلمُهُُوحم َُّبتُهُُوعبود َُّيتُهُُسُكُنُُ
َُّ
فنالُُالمانُُبإيامنُهُُ.
أمراُضوريُاُلهُ ،الُحياةُ ُلهُوالُفَّلحُ ُوالُ
ُكانُقيامُهُ ُّبذُينُ ُالمرُينُ ُ ً
سعادةُُإالُّبامُ.
ُ
ُأيُ:للعبدُ.
كانُقيامهُّبذينُالمرينُأمراُ:»...مجلةُجوابُالرشُِ،وفعلها«ُ:وملاُكانُالعبدُبيُأمرين.»...
«ُ
ً
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُُ.
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ولـ َُّمـاُكانُماُبُلُ ُبه ُمُنُالنفسُ ُال َُّمارةُ ُواهلوُىُاملُقتضُ ُوالطُباعُ ُاملطالبةُُ
والشيطانُُاملُغوُيُيقتضُُمنهُإضاعةُُحظُهُُمُنُذلكُأوُنقصانُهُُُ-اقتُضُتُُرمحةُُ
الرحيمُ ُأنُ ُرشُعُ ُله ُالصَّلةُ ُمُـخُلُفُ ًُة ُعليه ُما ُضاعُ ُمنهُ ،را َُّد ًُة ُعليه ُماُ
العزيزُ ُ َُّ

حكمة رشع

الصالة وصورتها

ذُهُبُُ ،جمُدُدُ ًُة ُله ُما ُأخلقُ ُمُن ُإيامنُهُُ ،وجُعُلُتُ ُصورتُا ُعل ُصورةُ ُأفعالُهُُ
كل ُجارحةُ ُمُنُاجلوارحُ ُح َُّظهاُ
اُوتسليامُ،وأُعُطُى ُ َّ ُ
اُوخضوعاُوانقيا ًد
خشوع
ً
ً
ً
مُن ُالعبود َُّيةُُ ،وجُعُلُ ُثمرتُا ُوروحُها ُإقبالُهُ ُعل ُربُهُ ُفيها ُبكُلُ َُّيتُهُُ ،وجُعُلُُ
ثواّبُا ُوجزاءُها ُالقُرُبُ ُمنه ُونيلُ ُكرامتُهُ ُيف ُالدنيا ُواآلخرةُُ ،وجُعُلُ ُمنزلتُهاُ
عليهُتذكياُبالعُرُضُ ُالكبُُ
وحم َُّلهاُالدخولُ ُعلُاهلُتعاىلُوالتزيُنُ ُللعُرُضُ ُ
ً
عليهُيومُُاللُقاءُُ.

الزكاةُ ُتطهيُ ُاملالُُ ،وثمرةُُ
الصومُ ُثمرتُهُ ُتطهيُ ُالنفسُُ ،وثمرةُ ُ َُّ
ُأن ُ َّ ُ
وكام َُّ
احلجُ ُوجوبُ ُاملغفرةُُ،وثمرةُ ُاجلهادُ ُتسليمُ/النفسُ ُالتيُاشرتاهاُسبحانهُمُنُ
العُبادُ ُوجُعُلُ ُاجلنَّةُ ُثمنها ُُ -فالصَّلة ثمرتا القبال عّل اهلل تعاىل وإقبال اهلل

ثمرة الصالة
س (/64أ)

تعاىل عّل العبد ،وف القبال مجيع ِا ذكر ِن ثمرات اَلعمل؛ ُولذلكُملُيُقُلُُ
ُالصومُُ ،وال ُيف ُاحلُجُُ
قرةُ ُعيني ُيف َّ ُ
النبيُ ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليه ُوسلم ُجُعُلُتُ ُ َُّ
الصَّلة»(.)301
والعُمرةُُ،وإنامُقال«ُ:وجعلت ق ارة عيني ف ا
اُبأنُ
الصَّلة»ُ،وملُيُقُلُُبالصَّلةُ؛ُإعَّل ًم َُّ
ُقولُهُ«ُ:جعلت ق ارة عيني ف ا
عينهُُإنامُتُقُرُُبدخولُهُُفيهاُ،كامُتُقُرُُعيُُاملحبُُبمَّلبستُهُُملحبوبُهُُوتُقُرُُعيُُاخلائفُُ
ُ

«ُ وأعطى ُكل ُجارحةُ :»...مجلة ُمعطوفة ُعل ُمجلة«ُ :اقتضت ُرمحة ُالعزيز ُالرحيم ُأن ُرشع ُلهُ
ُ
ُالصَّلةُ.»...
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:وإعطاء»ُ،ويفُ(س)«ُ:وعطا»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب.

حسن
تـأمل!

الكالم على مسألة السماع
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بدخولُهُ ُيفُحملُ ُأمنُهُُ،فقُ َُّرةُ ُالعيُ ُبالدخولُ ُيفُاليشءُ ُأكملُ ُوأتمُ ُمُنُقُ َُّرةُ ُالعيُُ
بهُقبلُُالدخولُُفيه ُ.
حسن

ولـ َُّمـا ُجاءُ ُإىل ُراحةُ ُالقلبُ ُمُن ُتعبُهُ ُونصبُهُ ُقال«ُ :يا بَّلل ،أَحنا
الصَّلة»(ُ ،)302أُيُُ :أُقُمُها ُلنسرتُيحُ ُّبا ُمُن ُمُقاساةُ ُالشواغلُُ ،كام ُيُسرتُيحُُ
ب ا

ع (/15ب)

التعبانُُإذاُوُصُلُُإىلُمنزلُهُ ُوقُ َُّر/فيهُوسُكُنُُ.
ُكيفُقال«ُ :أَحنا هبا»ُ ،وملُيُقُلُ ُ«أُرُحُنا ُمنها» ُكامُيقولُهُ ُاملُتكلُفُُ

تـأمل!

ّباُالذيُيُفعُلُهاُتُكلُ ًفاُوغُرُ ًماُ،فهوُلـ َُّمـاُامتُألُ ُقلبُهُ ُبغيُهاُ ،وجاءُتُ ُقاطُعُ ًُة ُله ُ
عنُأشغالُهُُوحمبوباتُهُُ،وعُلُمُُأَُّنهُالبُدَُُّلهُمنهاُُ-فهوُقائلُُبلسانُُحالُهُُوقالُهُُ:نُصلُُ
ونُسرتُيحُُمُنُالصَّلةُُ،الُّباُ.فهذاُلونُُوذاكُلونُُآخرُ!ُُ
فالفرقُُبيُُمنُكانتُالصَّلةُُجلوارحُهُ ُقيدً اُ،ولقلبُهُُسجنًاُ،ولنفسُهُُ ً
عائقاُ،
ه
راحةُ ،ولنفسُهُُ
نعيامُ ،ولعُيُنُهُ ُقُ َُّر ًُةُ ،وجلوارحُهُ ُ ًُ
وبيُ ُمن ُكانُتُ ُالصَّلةُ ُلقلبُهُ ُ ً

ًاُولذ ًُةُ:
بستان َُّ
من اكنت
الصالة سجنا هل

 فاَلولُ :الصَّلةُ ُسجنُ ُلنفسُهُُ ،وتقييدُ ُهلا ُعن ُالتورُُِ ُيف ُمساقطُُ
نُالرمحةُُبحسبُُعبود َُّيتُهمُ
اهللكاتُُ،وقدُيُنالُونُُّباُالتكفيُُوالثوابُُ،ويُناهلُمُمُ َُّ
هلُفيهاُ.

(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:نولهُ»ُ،كذاُضبطهاُ،ولعلهُتصحيفُ،وقرأهاُحمققُ(ُِ.املجمع)ُخطأ«ُ:نزله»!ُ
ُُ
ُُُُُُ(ه)ُيفُ(ع)«ُ:له»ُ.
ُ
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(د)ُيفُ(س)«ُ:حلوائجه»ُ،ولعلهُتصحيف(ُُُُ.و)ُيفُ(س)«ُ:وحلوائجه»ُ،ولعلهُتصحيفُ.

موازنة بني ذوق السماع وذوق الصالة
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مُ،ولذةُُنفوسُهُمُ،
َُّ
 والقسم اآلخرُ:الصَّلةُُبستانُُقلوّبُم ُ،وقُ َُّرةُُعيوهنُ
ورياضُ ُجوارحُهُمُ ،فهمُفيهاُيُتق َُّلبُونُ ُيفُالنَّعيمُُ ،/فصَّلةُ ُهؤالء ُتُوجُبُ ُهلمُ

من اكنت

الصالة نعيما هل
س (/64ب)

الولُيُ ُيف ُثواّبُمُ ،ويُتُصُونُ ُبأعَُّلهُُ
القُرُبُ ُواملنزلةُ ُمُن ُاهلُ ،ويُشارُكُونُ ُ َُّ
ُجمردُ ُالثوابُ؛ ُوهلذا ُتُعُدُ ُامللوكُ ُمُنُ
وباملنزلةُ ُوالقُرُبُةُُ ،وهي ُقُدُرُ ُزائدُ ُعل َُّ

أرضاهمُبالجرُ ُوالتقريبُُ ،كامُقالُالسحرةُ ُلفرعونُ﴿ُ:ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

[الشعراء]04-07 :

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ﴾ُ.
 فاَلولُ :عبدُ ُقدُدُخُلُ ُالدَُّارُ ُوالسرتُ ُحاجبُ ُبينهُوبيُ ُربُ ُالدَُّارُُ ،فهوُ
ُلهنا ُيف ُحُجُبُ ُالشهواتُُ ،وغيومُُ
مُن ُوراءُ ُالسرتُُ ،فلذلك ُمل ُتُقُ َُّر ُعينهُ؛ َّ ُ

مثل من اكنت

الصالة سجنا هل

اهلُوُىُ،ودخانُُالنفسُُ،وبخارُ ُالماينُُ،فالقلبُُعليلُُ،والنفسُُمُكُ َُّبةُُعلُماُ
تُواهُُ،طالبةُُحلظُهاُالعاجلُُ.
 واآلخرُ :قد ُدُخُلُ ُدارُ ُاملُلُكُ ُورُفُعُ ُالسرتُ ُبينه ُوبينهُ ،فقُ َُّرتُ ُعينهُُ

ُ،وجتلُلهُيفُ
َّ ُ
واطمأ َُّنتُُنفسُهُُ،وخُشُعُُقلبُهُُوجوارحُهُُ،وعُبُدُُاهلُتعاىلُكأ َُّنهُيُراهُ
كَّلمُهُُ.
فهذه إشاَة ِا ونبذة يسّية جدا ف ذوق الصَّلة.

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:لقلوّبم»ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:وبحار»ُ،باملهملةُ.

مثل من اكنت

الصالة نعيما هل

061
هل هلم يف سماعهم
مثل هذا اذلوق

الكالم على مسألة السماع

فنناشُدُ ُأهلُ ُالسامعُ ُباهلُالذيُالُإلهُ ُإال ُهوُ :هلُهلمُيفُالسامعُ ُمثلُ ُهذاُ
الذوقُ ُأو ُيشءُ ُمنه؟! ُبل ُنُناشُدُهُم ُباهل ُ :هل ُيُدُعُهُم ُالسامعُ ُيُدُونُ ُهذاُ
الذوقُُيفُالصَّلةُ؟!ُ
ُأن ُذوقُهم ُضدُ ُهذا ُالذوقُُ ،ومُرشّبُم ُضدُ ُهذاُ
ونحن ُنُحُلُفُ ُعنهم َُّ
املُرشبُُ،ولوالُخشيةُُاإلطالةُُلذُكُرُناُنُبذ ًُةُمُنُذوقُهُمُتدلُُعلُماُوراءُهاُ.

ع (/84أ)

والُيُفُى/علُمنُلهُأُدُنُىُحياةُُقلبُُالفرقُُبيُُ:


ذوقُُالبياتُُُ-وذوقُُاآلياتُُ.



وبيُُذوقُُالقيامُُبيُُيُدُيُُربُُالعاملُيُُُ-والقيامُُبيُُيُدُيُُاملُغنيُ.



اللذةُ ُوال ُنَّعيمُ ُبمعاين ُذُكُرُ ُاهل ُوكَّلمُهُ ُُ -وذوقُ ُمعاينُ
وبيُ ُذوقُ ُ َُّ
الغُناءُُالذيُهوُرقيةُُالزُنىُ،والتلذُذُُبمضموهنُاُ.

فم اجتمع  -واهلل  -اَلِران ف قلب إَ وطرد أحدمها صاحبه ،وَ ِتمع
مقتبسا حديث
انليب يف خطبة
ٍّ
يلع البنة أيب جهل

عدو اهلل وبنت َسول اهلل صّل اهلل تعاىل عليه وسلم عند َجل واحد
بنت ِ
أبدً ا(/ق!)303

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:اهل».

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة األوىل)
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يتضمنُ ُمُناظر ًُة ُبيُ ُصاحبُ ُغُناءُ ُوصاحبُ ُقرآنُُ،
ُيفُعقدُ ُجمُلُسُ ُ َُّ
ُبحجتُهُُ ،ورُضُيا ُبتحكيمُ ُمن ُآثُرُ ُعقلُهُ ُودينهُ ُعل ُهُواهُُ
َُّ
أُدُىلُ ُكلُ ُواحدُ ُمنهام
أحبُإليهُ ُم َّاُسُواه؛ُفجُلُسُُجمُلُسُُاحلكمُُ
وكانُاحلقُُالذيُبُعُثُُاهلُبهُرسولُهُُ َّ ُ
جتُيُ] ُ،
بيُ ُاخلصمُيُُ ،ونُظُرُ ُبعيُ ُالنَّصيحةُ ُلنفسُهُ ُيف ُكلُ ُ[واحدةُ ُمُن ُاحلُ َُّ
وعُزُلُ ُمحُ َُّيةُ

اهلُ
ُاجلاهل َُّيةُُ ،وعصب َُّيةُ ُالفرقةُ ُالباطل َُّيةُ ُ ،ووَُلُ من ُواالهُ ُ ُ

ورسولُهُ ُوعبادُهُ ُاملؤمُنونُ ﴿ُ ،ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

[األنفال]40 :

ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ُ.


 قال صاحب الغناء(م :)304قدُأُمُرُ ُاهل ُتعاىلُرسولُهُ ُأنُ ُيُبُرشُ ُمنُاستُمُعُُ
القولُ ُوا َُّتبُعُ ُأُحسنهُُ ،فقال ُاهل ُتعاىل ﴿ُ :ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ُ.
ُهذهُاملناظرةُالتيُأقامهاُاملصنفُبيُصاحبُالقرآنُوصاحبُالغناءُوالسامعُ،هيُيفُُحقيقتهاُمناظرةُ
القشييةُ ،فيأيتُاملصنفُبالشبهةُ
ُ
ُ
وأيبُالقاسمُالقشييُيفُرسالتهُ
بيُابنُتيميةُيفُكتابهُاالستقامةُُ،
ابنُتيميةُعليهاُموسومُبقولهُ:
ُ
منُكَّلمُالقشييُحتتُقوله«ُ:قالُصاحبُالغناء»ُ،ثمُيتبعهاُبرد ُ
«قالُصاحبُالقرآن»ُ،إالُأنُللمصنفُأيضاُفيهاُمنُنتائجُالفكارُوأبكارهاُوعذارىُاملعاينُيفُ
ُ.وانظرُاملقدمةُ(صُُ.)18
ُ
كثيا
خدورهاُشيئًاُ ًُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:واحدُمنُاملحتجي»ُُ.

ُ(ب)ُيفُ(ع)«ُ:نفسه»ُُ.

(ج)ُيفُ(س)«ُ:الباطنية»ُ،ولعلهُتصحيفُ.
ُ(د) ُيفُ(س)ُو(ع)«ُ:عبادي»ُ،وكذاُيفُأربعةُمواضعُأخر(ُ:صُُ.)793ُ،373ُ،371ُ،328قالُ
ابنُاجلزري«ُ:أثبتهاُمفتوحةُوصَّلُالسويسُبخَّلفُعنهُولهُالوجهانُوق ًُفاُ،وأثبتهاُيعقوبُ
أيضاُيفُالوقف»ُ(رشحُطيبةُالنرش.)329/3ُ:

الشبهة األوىل:

مدح القرآن ملتبيع
القول احلسن

[الزمر]78 -71 :
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والَّلمُ ُيفُ﴿ ﮫ ﴾ ُيُقتضُ ُالعمومُ ُواالستغراقُُ ،والدليلُُ
قالُ :واللفُ ُ َّ ُ
كلُقولُ؛ُفيُدُخُلُُفيهُ
عليهُ:أ َُّنهُمُدُحُهمُباتُباعُُالحسنُ ُمُنُالقولُُ،وهذاُيُعُمُُ َّ ُ
قولُُالسامعُُوغيُهُُ.
 قال صاحب القرآن(م :)305قدُكانُيُنبغُيُلكُأنُُتُوُقُرُُكَّلمُُاهلُوجتُ َُّلهُُأنُُ
تُنزُلُهُ ُعل ُأقوالُ ُاملُغنيُ ُواملُغُنياتُ ُوإخواهنُم ُمُن ُالنائُحُيُ ُوالنائُحاتُُ ،وأنُُ
يُمُلُ ُعل ُرقيةُ ُالزُنى ُومُنبُتُ ُالنفاقُ ُوداعُي ُالغيُ ُواهلُوُىُ ،فيُكفُي ُيف ُفسادُُ
س (/66أ)

نُأئمةُُالتفسيُُعلُاختَّلفُُطُبُقاتُمُ .
هذا ُالقولُُأ َُّنهُملُيُقُلُهُُقبلُكُأحدُ/مُ َُّ
ويدلُ ُعلُبطَّلنُهُ ُوأنهُيُمُتُنُعُ ُأنُ ُيُرادُ ُبكَّلمُ ُمنُالُيُأُتُيهُ ُالباطلُ ُمُنُبيُُ
يُدُيُهُُوالُمُنُخلفُهُُوجوهُُعديدةُُ:

اهلل ال يأذن
باستماع لك قول
ع (/84ب)

أد لة ذلك

[األنعام]68 :

 أحدها:
الَّلمُُ
أن ُاهل ُتعاىل ُال ُيُأُمُرُ ُبل ُال ُيُأُذُنُ ُيف ُاستامعُ ُكُلُ ُقولُ ُح َُّتى ُيُقالُُ َّ ُ :
َُّ
لَّلستغراقُ/والعمومُُ،بلُمُنُالقولُُماُيُرُمُُاستامعُهُُ،ومنهُماُيُكُرُهُُ:
 قالُتعاىل﴿ُ:ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾ُ ،فأُمُرُُ
تعاىلُباإلعُراضُُعنُسامعُُهذاُالقولُُ،وهنُىُعنُالقُعُودُُمعُقائلُيهُُ.
[النساء]704 :

 وقال ُتعاىل ﴿ُ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﴾ُ،
فجُعُلُ ُسبحانه ُوتعاىل ُاملُستُمُعُ ُهلذا ُاحلديثُ ُمثلُ ُقائلُهُُ ،فكيف ُيُمُدُحُُ
تعاىلُمُستُمُعُُكلُُقولُ!ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:احلسن».

ُ

ُ(ب)ُخلتُمنها(ُ:س).
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 وقالُتعاىل ﴿ُ:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

[املؤمنون]4-7 :

ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ُ.


وقال ُاهل ُتعاىل ُيف ُوصفُ ُعبادُهُ ﴿ُ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ُ ،أيُ:

[الفرقان]14 :

أُكُرُمُواُأنفسُهمُعنُاستامعُهُُ.


أن ُابنُ ُمسعودُ ُريضُاهل ُتعاىل ُعنه ُسُمُعُ ُصوتُ ُهلوُ ُفأُعُرُضُ ُعنه؛ُ
ورُوُيُ ُ َُّ
فقالُالنبيُُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم«ُ:إن كان ابن ِسعود لكر ًيم»(.)306

ضعيف

بهُكريامُ،فأُكُرُمُُ
فإذاُكانُاهلُتعاىلُقدُأُثُنىُعلُمنُأُعُرُضُُعنُاللغوُُومُ َُّرُ
ً

والَّلمُ ُلَّلستغراقُُ،
إن ُاللفُ ُ َّ ُ
نفسُهُ ُعن ُاستامعُهُ ُُ -فكيف ُيوزُ ُأنُ ُيُقالَُُّ ُ :
ويُنسُبُ ُإىلُاهلُتعاىل ُأنهُمُدُحُ ُمُستُمُعُ ُكلُ ُقولُ ُوقدُقالُتعاىل ﴿ُ:ﯯ ﯰ ﯱ

[اإلرساء]46 :

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾/؟!ُ

س (/66ب)



فقد ُأُخُبُ ُتعاىل ُأ َُّنه ُيُسُألُ ُالعبدُ ُعن ُسمعُهُ ُوبِصُهُ ُوفؤادُهُ ُوهنُاهُ ُأنُُ ُ
يُقُفُوُُُ-أيُ:يُتُبُـعُُُ-ماُليسُلهُبهُعُلُمُُ،وإذاُكانُالسمعُُوالبِصُُوالكَّلمُُ
والفؤادُ ُمُنقسُ ًام ُإىلُ :ما ُيُؤُمُرُ ُبهُ ،ويُنهُى ُعنهُ ،والعبدُ ُمسؤولُ ُعن ُذلكُ
كلُهُُ-فكيفُيوزُُأنُُيُقالُُ:كلُُقولُُيفُالعاملُُفالعبدُُمدوحُُعلُاستامعُهُ!ُ
ونظيُ ُهذا ُأنُ ُيُقالُُ :كلُ ُمُرُئُيُ ُيف ُالعاملُ ُفالعبدُ ُمدوحُ ُعل ُالنظرُ ُإليه؛ُ

لقولُهُ ُتعاىل ﴿ُ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﴾ُ ،وقولُهُ ُتعاىل﴿ُ :ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ُ.
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُُبعدهاُيفُ(ع)﴿ُ:ﮏ ﮐ﴾ُ،ولعلهُزيادةُمنُالناسخ.

[يونس]747 :
[األعراف]783 :
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وهلذا دخل الشيطان عليكم وعّل كثّي ِن النساك ِن هذين الدخلني؛ إذُ
سعُتُم ُيف ُالنظرُ ُإىل ُالصورُ ُاملنهيُ ُعن ُالنظرُ ُإليهاُ ،ويف ُاستامعُ ُالقوالُُ
تُوُ َّ ُ
ع (/87أ)

والصواتُ/التيُهنُيتُمُعنُاستامعُها.
وملُيُكتفُ ُالشيطانُ ُبذلكُمنكمُح َُّتىُزُ َُّينُ ُلكمُأنُ ُجُعُلُتُمُماُهنُيتُمُعنهُ
وطاعةُ،وهذهُهي ُلطيفةُُإبليسُُفيكمُالتيُتُقُدَُّمُُذكرُهاُ،وهيُ
ًُ
عباد ًُةُوقُرُب ًُةُ
قولُهَُ«ُ:لُفيكمُلطيفةُُالسامعُُوصُحبةُالُحُداثُ»(ق.)307

املراد بالقول يف
اآلية :القرآن

 الوجه الثاني:
أن ُاملُرادُ ُبـ«القول» ُيف ُهذه ُاآليةُ ُالتي ُاحُتُجُجُتُم ُّباُ :القرآنُُ ،كام ُجاءُ
َُّ

[املؤمنون]68 :

ذلك ُيف ُقولُهُ ُتعاىل ﴿ُ :ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ُ ،وقولُهُ ُتعاىل ﴿ُ :ﭒ ﭓ ﭔ

[القصص]37 :

ُوصلُهُُ
رش ُمُستمعُيهُ ُومَُُّتبُعي ُأحسنُهُ ُهو ُالقولُ ُالذي َّ ُ
ﭕ﴾ُ ،فالقولُ ُالذي ُبُ َّ ُ
بعضاُ،ويُمُلُُبعضُهُُعلُبعضُُ.
وحُ َّضُ علُتدبُرُهُُ،وكَّلمُُاهلُتعاىلُيُفّسُُبعضُهُُ ً

أل تلعريف العهد

 الوجه الثالثُ:
والَّلمُ ُهنا ُلتعريفُ ُالعهدُُ ،وهو ُالقولُ ُالذي ُدُعُيُ ُإليهُ
أن ُاللفُ ُ َّ ُ
َُّ
املُخاطُبُ ُوأُمُرُ ُبتدبُرُهُُ،وأُخُبُ ُبتوصيلُهُ ُلهُ ،وهوُكالكتابُ ُوالقرآنُُ،واللفُُ

س (/61أ)

والَّلمُُفيهُكاللفُُوالَّلمُُيفُالكتابُُسواءُُ./
ُُانظر(ُ:صُُ.)27-22
ُ
ُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:وحظ»ُ،واملثبتُهوُالصواب.
ُ(د)ُكذاُضبطهاُيف(ُ:ع)ُ،وإالُفيجوزُبنائهاُللمعلومُ.
ُ
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
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والَّلمُ ُيفُ﴿ ﯙ ﴾ ُيفُقولُهُ ُتعاىل﴿ُ:ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
وكذلكُاللفُ ُ َّ ُ

[الفرقان]44 :

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ُ ،و[يف] ُقولُهُ ُتعاىل﴿ُ:ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

[انلور]64 :

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ﴾ُ،وقولُهُ ُتعاىل﴿ُ:ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ﴾ُ،
الرسول»ُلَّلستغراقُ؛ُفيُحُمُلُُعلُ
إنُالَّلمُُيفُ«الكتاب»ُو« َُّ
فهلُيوزُُأنُُيُقالُُ َُّ

[املائدة]54 :

كلُُكتابُُو[عل] ُكلُُرسولُ؟!ُ

إن اكنت أل للعموم

 الوجه الرابع:

فيه تعم القول

أهناُوإنُُكانتُللعمومُُيفُقولُهُُتعاىل﴿ُ:ﮩ ﮪ ﮫ﴾ُفهيُإنامُتُعُمُُ
َّ ُ

[الزمر]78 :

اذلي أنزهل اهلل

القولُ ُالذيُأُنُزُلُهُ ُاهل ُومُدُحُهُ ُوأُثُنى ُعليهُ ،وأُمُرُ ُباتُباعُهُ ُواستامعُهُ ُوتدبُرُهُُ
ُفإهنا ُتُقتضُُ
وفُهُمُهُُ ،فهي ُتُقتضُ ُالعمومُ ُواالستغراقُ ُيف ُمجيعُ ُهذا ُالقولُُ َّ ،
عمومُُماُعرفتُهُُوقُصُدُُبمصحوّبُاُ.
 الوجه اخلامس:

السياق من أول
السورة يف القرآن

أنُالسياقُُك َُّلهُُمُنُأولُُالسورةُُإىلُهذهُاآليةُُإنامُهوُيفُالقرآنُُُ:
َُّ
 قال ُاهل ُتعاىل ﴿ُ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﴾ُ ،فذُكُرُُ

[الزمر]4-7 :

ودينهُ ُوالكُلُمُ ُالطيُبُُ ،والعملُ ُالصالحُُ ،فخيُُ
يف ُأولُ ُالسورةُ ُكتابُهُ ُ ُ
الكَّلمُُكتابُهُُ،وخيُُالعملُُإخَّلصُُالدينُُلهُ،ثمُأُعادُُذُكُرُُالصلُيُ:
 يفُقولُهُ ُتعاىل﴿ُ:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ﴾ُ،فهذاُإخَّلصُُالدينُُله.
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُُُُُُُُُُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ُ
ُ

ُُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:أنزل»ُ.
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:وأمرنا»ُ.

[الزمر]71 :
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 ثم ُقال ُتعاىل﴿ُ:ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ﴾ُ،فهذاُكتابُهُ.
فتضمنتُ ُاآليةُ ُذكرُ ُكتابُهُ ُودينُهُ ُكام ُتُضُ َّمنه ُأولُ ُالسورةُ ،فام ُلقوالُُ
َُّ

ع (/87ب)
[الزمر]44 -44:

املُغنيُ/واملُغنياتُُهاهنا!ُ
 ثم ُقال ﴿ُ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﴾ُ.
فأُثُنى ُعل ُأهلُ ُالسامعُ ُوالوُجُدُ ُللقولُ ُواحلديثُ ُالذي ُأُنُزُلُهُُ ،وملُ
ُتضمُنُ ُالسياقُ ُالثناءُ ُعلُ
يُثُنُ ُتعاىل ُعل ُمُطلقُ ُاحلديثُ ُومُستُمُعُيهُ ُ ،بل
َّ

س (/61ب)

أهلُ ُذُكُرُهُ ُواالستامعُ ُحلديثُهُُ ،كامُمجُعُ ُبين هام/يفُقولُهُ ُتعاىل ﴿ُ:ﮯ ﮰ ﮱ

[احلديد]76 :

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ُ ،ويف ُقولُهُ ُتعاىل﴿ُ :ﭧ

[األنفال]4 :

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ُ،
وهو ُتعاىل ُذُكُرُ ُأ َّنُه ُبُ َّيُ ُيف ُالقرآنُ ه ُالمثالُ ُواحلُجُجُ ُلنتُذُ َّكُرُ ُبه ُونُتَُّعُظُُ
ونُتُدُ َّبُرُهُُونُتُفُ َّهُمُهُُ.
(أ)ُيفُ(س)ُو(ع)«ُ:عبادي»ُ،وانظرُ(ص.)321
(ب)ُيفُ(س)ُ«ُ:تضمنت»ُ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(د)ُيفُ(ع)«ُ:ومستمعه»ُ.
(ه)ُيفُ(س)«ُ:الفرقان».
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رش ُمن ُاستُمُعُهُُ
فأمُرُ ُتعاىل ُباستامعُهُ ُواتُباعُهُُ ،وحُ َّضُ ُعل ُتدبُرُهُُ ،وبُ َّ ُ
صلُهُ ُلنتُذُ َُّك ُر ُبهُ،وأُخُبُ ُأنُ ُمنُملُيتد َُّبرُهُُفقلبُهُ ُمُنُ
وا َُّتبُعُ ُأحسنهُُ ،وأُخُبُ ُأ َُّنهُوُ َّ ُ
القلوبُُالتيُعليهاُأقفاهلُاُ،فامُلقوالُُاملُغنيُُواملُغنياتُُوهذاُالشأنُ!ُ
 ثم ُأُعادُ ُسبحانهُذُكرُ ُالقرآنُ ُيفُقولُهُ ُتعاىل ﴿ُ:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾.
ُقال ُالبُخارُيُ ُيف ُصحيحُهُ ُعن ُجمُاهُدُ ُقال ﴿«ُ :ﭓﭤ ﭥ﴾ُ:
القرآنُ﴿ُ .ﭦ ﭧ﴾ُ :املُؤُمُنُ ُيُيءُ ُيُوُمُ ُالقُيامُةُ ُيُقُولُُ:هُذا ُا َُّلذُيُأُعُطُيُتُنُيُ
عُمُلُتُُبُامُفُيهُ»(ُُ.)308
فذُكُرُ ُسبحانه ُالصدقُ ُواملُصُدُقُ ُبه ُمُثُنُ ًيا ُعليهُ ،ثم ُذُكُرُ ُضدَُّها ُوهاُ
الكاذبُ ُواملُكذُبُ ُباحلقُُ ،وها ُنوعانُ ُملعونانُ ُمُن ُالقولُُ ،أُعُنُيُ :الكذبُُ
امُمدوحاُمُستحُقُاُللثناءُ !ُ
والتكذيبُُباحلقُُ،فكيفُيكونُُمُنُاستُمُعُهُ
ً
أن ُالبدعُ ُالقول َُّيةُ ُوالسامع َُّيةُ ُاملُخالُفةُ ُلُـمُـاُبُعُثُ ُاهل ه ُبهُرسولُهُُ
وَ َيب ُ َُّ
تضمنُُالصلُيُ ُ:الكـذبُُعلُاهلُ،والتكـذيبُُباحلـقُُ،
مُنُاهلُدُىُودُينُُاحلقُُت َُّ
ُيفُقولهُتعاىل ﴿ُ:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ُ﴾ُ[الزمرُ،]16ُ:ولكنهاُسبقتُ
آية ُالثناءُعلُالصدقُواملصدقُبهُ،وملُتتلهاُُكامُيفهمُمنُعبارةُاملصنفُرمحهُاهلُ،حيثُقال«ُ:ثمُ
ذكرُضدهاُ،»...فـُ(ثم)ُتفيدُالرتتيبُوإنُكانُمرتاخياُُ.
(أ)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:وحظ»ُ،واملثبتُهوُالصوابُ ُ.
ُ
ُ
ُ
(ب)ُيفُ(س)«ُ:ليتذكر».
(ج)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،ولهُوجهُ،وصوّباُحمقق ُ
ُُُُُُ(ُِ.املجمع)ُإىل«ُ:الصادق»ُ،وفيهُنظر.

ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:للثواب».
لفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع).
ُ
ُ(ه)ُ
ُ(و)ُيفُ(س)«ُ:أصلي»ُ.

[الزمر]44 :
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تضمنُُ
بل ُاالنتصارُ ُلُـمُـا ُخالُفُ ُذلكُ -ُ سوا ًُء ُكان ُسام ًعا ُأو ُغيُهُ ُُ -يُ َُّ
الصلُيُُالباطلُيُ.
أحسن القول هو
األحسن املأمور
باتباعه

 الوجه السادس:
أ َُّنه ُسبحانه ُقال ُبعدُ ُذلك ﴿ُ :ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ع (/84أ)
[الزمر]33-34 :
س (/68أ)

[األعراف]703 :

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ/ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ﴾ُُ.
رش ُمُنُا َُّتبُعُهُُ
فهذاُالحسنُ ُالذي/أُمُرُ ُباتُباعُهُ ُهناُهوُالحسنُ ُالذيُبُ َّ ُ
يف ُأولُ ُالسورةُُ ،وهو ُأحسنُ ُاملُن َُّزلُ ُيف ُاملوضعُيُُ ،ونظيُ ُهذاُ :قولُهُ ُتعاىلُ
ملوسىُيفُالتوراةُ ﴿ُ:ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﴾ُ.
أن ُالكتابُُ
فهذا ُكلُهُ ُإذا ُتُدُ َُّبرُهُ ُاملؤمنُ ُالناصحُ ُلنفسُهُ ُعُلُمُ ُعُلُ ًام ُيقينيُا ُ َُّ
والقولُ ُواحلديثُ ُالذيُأُمُرُ ُاهل ُباستامعُهُ ُوتُدُبُرُهُ ُوتُفُهُمُهُ ُواتُباعُ ُأحسنُهُ ُهوُ

[فصلت]04 :

كَّلمُهُُاملُجيدُُالذيُ﴿ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾ُُ.
فضَّل ُعنُ
وأ َُّماُمُدُحُ ُاالستامعُ ُلكلُ ُقولُ ُفهذاُالُيُلُيقُ ُنسبتُهُ ُإىلُالعقَّلءُُ ً ُ ،
ربُُالعاملُيُ ه !ُيُوُضُحُهُُ:
ملاُخالفُماُبعثُاهلُبهُرسولهُُ.
ُ
ُأيُ:االنتصارُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:خلف»ُ،ولعلهُتصحيف(ُ .د)ُيفُ(س)«ُ:وفهمه».
ُ(ه)ُيفُ(س)«ُ:الرضُوالسامء».
ُ
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:أمرنا».
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:يقينًا».
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 الوجه السابع:

ثناء اهلل ىلع

املستمعني للقرآن

وهو َّ
ُأن ُاهل ُتعاىل ُيف ُكتابُهُ ُإنام ُأُثُنى ُعل ُاملُستمعُيُ ُللقرآنُُ ،ومحُدُ ُهذاُ

وذم املعرضني عنه

السامعُُ ،وذُ َُّم املُعرضُيُ ُعنهُوجُعُلُهُمُأهلُ ُالكفرُ ُواجلهلُ﴿ُ،ﮧ ﮨ ﮩ

[األنفال]44 :

ﮪ ﮫ﴾ُ:

قالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾.

[األعراف]440 :

 وقالُتعاىل ﴿ُ:ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

[األنفال]4 :



ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾.
وقالُتعاىلُيفُحقُُاملُنعُمُُعليهم﴿ُ:ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ﴾ُ.

[مريم]38 :

 وقالُتعاىل ﴿ُ:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

[املائدة]84 :



ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﴾ُ.


وقالُتعاىل ﴿ُ:ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ُ.

[اإلرساء]741 :

وقالُتعاىلُيفُذمُُاملُعرضُيُُعنُهذاُالسامعُُ:
 ﴿ -ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ

[األنفال]44-44 :

ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﴾ُ.
 -وقالُتعاىل﴿ُ:ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ

[ابلقرة]717 :

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ُ.
 -وقال ُتعاىل ﴿ُ :ﮘ ﮙ ﮚ /ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ﴾ُ.
بعضا.
وهذا كثّي ف القرآن ،وكتاب اهلل تعاىل ي ِبني بعضه ً

س (/68ب)
[الفرقان]14 :
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الغناء يف القرآن
ع (/84ب)
[انلجم]67-35 :
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 الوجه الثامن:
أنُاملعروفُُيفُالقرآنُ/إنامُهوُذمُُاستامعُُالقولُُالذيُهوُالغُناءُُُ:
َُّ
 كام ُقال ُتعاىل ﴿ُ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ﴾ُ ،قالُغيُ ُواحدُ ُمُنُالسلفُ«ُ:هوُالغُناءُ»(قُ،)309يُقالُُ :سُمُدُ ُلناُ،
أُيُُ:غُنَّىُلُنا ُ.
فذُ َُّمُاملُعرضُيُُعنُسامعُُالقرآنُُاملُتُعُوُضُيُُعنهُبسامعُُالغُناءُُ،كامُهوُحالُُ
السامعات َُّيةُ ُاملُؤُثُرُينُ ُلسامع ُاملكاءُ ُوالتصديةُ ُعل ُسامعُ ُالقرآنُ ُ ،وهم ُنظيُُ
الذينُأُضاعُواُالصَّلةُُوا َُّتبُعُواُالشَُّهواتُُ.
[لقمان]6 :

 وقال ُغيُ ُواحدُ ُمُن ُالسلفُ ُيف ُقولُهُ ُتعاىل ﴿ُ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﴾«ُ:إ َُّنهُالغُناءُ»(قُ.)310
نفورهم من بعض
أنواع السماع

 الوجه التاسع:
أ َُّنكمُُ-معارشُُالسامعات َُّيةُُاملُحُتُجُيُُّبذهُاآليةُُُ-الُتُستحسُنونُُاستامعُ ُ
كراهة ُلُـمُـاُالُحتُبُونُهُ ُمُنُ
ًُ
كلُ ُقولُ ُمنظومُ ُومنثورُُ،بلُأنتمُمُنُأعظمُ ُالنَّاسُ ُ
مُعام ُالُحتُبُونُهُُ
القوالُ ُمنثورُهاُومنظومُهاُ ،وأُشُدُهُمُنُفُر ًُة ُعنُذلكُ،ونفورُكُ َّ ُ
وتُوُونُهُ ُمُنُالقوالُ ُأعظمُ ُمُنُنفورُ ُاملُنازُعُ ُلكمُمُن ُسامعُ ُاملكاءُ ُوالتصديةُُ،
فهَّلُأُدُخُلُتُمُالقوالُُالتيُتُالُفُُأُهواءُكُمُوماُحتُبُونُهُُيفُالقولُُالذيُأُثُنىُاهلُ
َّ ُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:املتعوضيُعنهُبسامعُالغناء»ُ،ولعلهاُتكرارُللجملةُنفسهاُاملتقدمة.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(د)ُخلتُمنها(ُ:س).
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تعاىل ُعل ُمُن ُاستُمُعُهُ ُوا َُّتبُعُ ُأحسنهُ؟! ُهذا ُمع ُأ َُّنه ُقط ًعا ُأحسنُ ُمُن ُأقوالُُ
املُغنيُ ُوأنفعُ ُللقلبُ ُيف ُالدنيا ُواآلخرةُُ ،ولُكُن ُذُنُب ُهذا ُالقولُ ُخمالفتُهُُ
لـهُواكُمُوماُابتُدُعتُمُوهُ.
جتُكُمُ،وإنُملُيكنُمُرا ًداُفقدُ
فإنُُكانُالعمومُُيفُاآليةُُمُرا ًداُفقدُبُطُلُتُُحُ َُّ
يُبطَّلنُُاستداللُكمُعلُالتقديرُينُُ،وباهلُالتوفيقُُ.
أيضا؛ُفتُبُ َّ ُ
بُطُلُتُُ ً
 الوجه العاشر :

أكرث القول ليس

أ َُّنهُسبحانهُقال ﴿ُ:ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ﴾ُ،

[الزمر]78-71 :

فيه حسن

فمُدُحُهمُباستامعُ ُالقولُ ُواتُباعُ ُأحسنُهُُ،ومُنُاملعلومُ ُ َّ
كثي اُمُنُالقولُُ
أنُ ُ ً

بل ُأكثرُهُ ُليسُفيهُحُسُنُ/؛ ُ ً
فضَّلُ ُعنُأنُ ُيكونُ ُأحسنُُ،بلُغالبُ ُالقولُُ

س (/65أ)

يُكُبُ ُقائلُهُ ُيفُالنَّارُ ُعلُمُن خُرُهُُ،والقوالُ ُالتيُذ َّمُهاُاهلُيفُكتابُهُ ُأكثرُ ُمُنُ
أنُُتُعُدَُُّ:


كالكَّلمُُاخلبيثُُ.

[إبراهيم]46:



والقولُُالباطلُُ.

[اغفر]3:



والقولُُعليهُبامُالُيُعُلُمُُالقائلُُ.

[ابلقرة]84:



والكذبُُ.

[يونس]64:



واالفرتاءُُ.

[آل عمران]50:

(أ)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:التاسع»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ.
(ب)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:عبادي»ُ،وانظرُ(ص.)321
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[احلجرات]74:



والغيبةُُ.

[احلجرات]77:



والتنابُزُُباللقابُُ.

[املجادلة]8:



والتناجُيُباإلثمُُوالعدوانُُ.

[املجادلة]5:



الرسولُُ.
ومعصيةُُ َُّ

[النساء]748:



وتُبُيُيتُُماُالُيُرضُُمُنُالقولُُ.

[آل عمران]761:



وقولُُالعبدُُبلسانُهُُماُليسُيفُقلبُهُُ.

[الصف]4:



وقولُهُُماُالُيُفُعُلُهُُ.

[املؤمنون]4:



وقولُُاللغوُُ.

ع (/84أ)
[آل عمران]737:



وقولُ/ماُملُيُنزُلُُبهُسُلطا ًُناُ.

[النساء]83:



والقولُُاملُتضمُنُُللشفاعةُُالسيئةُُ.

[املائدة]4:



والقولُُاملتضمُنُُللمعاونةُُعلُاإلثمُُوالعدوانُُ.

وأمثالُُذلكُمُنُالقوالُُاملُسخُوطُةُُو ُاملُبُغُوضُةُُللربُُتعاىلُ ،التيُكلُهاُ
قبيحةُُالُحُسُنُُفيهاُوالُأُحُسُنُُ.
فادُعاءُ ُالعمومُ ُيفُاآليةُ ُيفُغيُالقولُ ُالذيُأُنُزُلُهُ ُاهل ُعلُرسولُهُ ُمُنُ
الكتابُُوالسنَّةُُِ-ن أبطل الباطلُ.

(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
لفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع).
ُ
(ب)ُ
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 الوجه احلادي عشر :
أ َُّنهُسبحانهُعُ َُّلقُُاهلُدايةُُعلُاتُباعُُأُحسنُُهذاُالقولُُ،فقال ﴿ُ:ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

تعليق اهلداية ىلع

اتباع أحسن القول

[الزمر]78 -71:

أن ُاهلُدايةُ ُإنام ُحُصُلُتُ ُلُـمُنُا َُّتبُعُ ُالقرآنُُ،
ﯘ﴾ُ،ومُنُاملعلومُ ُباالضطرارُ ُ َُّ
فهوُالذيُهُداهُُاهلُتعاىلُ،فأينُاهلُدايةُ ُيفُأقوالُُاملُغنيُُواملُغنياتُ؟!ُ
ففسادُُهذاُالقولُُالذيُمحُلُتُمُعليهُكتابُُاهلُ،وأُلُصُقُتُمُوهُُبهُ
ومحلُتُمُوهُ ُإ َُّياهُ ُوليسُخُلُ ًيقاُبحُمُلُهُ ُُ -معلومُ ُلكلُ ُمُنُيفُقلبُهُُ
وهوُمنهُبريءَُُّ ُ ،
حياةُُونورُ﴿ُ،ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾.

(أ)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:العارش»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ.
(ب)ُيفُ(س)ُو(ع)«ُ:عبادي»ُ،وانظرُ(ص.)321
(ج)ُيفُ(س)«ُ:اهلدى»ُ.

وباجلملة

[انلور]04 :
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الشبهة اثلانية
[الروم]73-70 :

ُقال صاحب السماع(مُ:)311قالُتعاىل﴿ُ:ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

س (/65ب)

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ/ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ُ ،جاءُيفُ
التفسيُُأَُّنهُالسامعُ(ُ،)312ولوُكانُحُرا ًماُلُـمُـاُكانُمُنُأفضلُُ[نُعُمُُأهلُ] ُاجلنَّةُُُ.
حةُ ُماُذُهُبُتُمُ
 قال صاحب القرآن(مُ :)313لوُأُمُسُكُتُمُعنُاستداللُكمُلصُ َُّ
نُقل ُنصيبُهُ ُمُنُالبصيةُ ُوالعلمُُ،ولكنُ
إليهُلكانُأُسُرتُ ُله ُوأُرُوُجُ ُعندُ ُمُ َّ ُ
يُأُبُىُاهلُإالُأنُُيُكُشُفُهُُويُتُكُهُُعلُألسنتُكم!ُ

قول حيىي بن أيب كثري

ُ:إنُاحلُبُةُُهاهناُهيُالسامعُُاحلسنُُيفُ
وَ َيبُأ َُّنهُقالُبعضُُالسلفُ(َُّ )314

تفسري احلربة بالسماع

وإن ُاحلُورُ ُالعُيُ ُيُغنيُ ُبأصواتُ ُمل ُيُسُمُعُ ُاخلَّلئُقُ ُبأُحُسنُ ُمنهاُ،
اجلنَّةَُُّ ُ ،

احلسن وغناء احلور

األحاديث الواردة
يف غناء احلور

يُقُلُنُُ :نحنُ ُاخلالُداتُ ُفَّل ُنُمُوتُُ ،ونحنُ ُالنَّاعُامتُ ُفَّل ُنُبُأسُُ ،ونحنُُ
الراضُياتُُفَّلُنُسُخُطُُ،طُوبُىُلُـمُنُكانُلناُوكنَّاُله!ُ
َُّ


وذُكُرُ ُأبو ُنُعُيُمُ ُيف ُ«صفة ُاجلنة» ُمُن ُحديثُ ُسعيدُ ُبنُ ُأيب ُمُرُيُمُُ ،ثناُ ُ

حممدُ ُبنُ ُجعفرُ ُبنُ ُأيبُكُثُيُُ ،عنُزيدُ ُبنُ ُأُسُلُمُُ ،عنُابنُ ُعُمُرُ ُقالُ:قالُرسولُُ
َُّ

ضعيف بهذا
اإلسناد

اهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم«ُ:إ ان أزواج أهل الناة ليغنِني أزواجه ان بأحسن

ع (/84ب)

أصوات د سمعها أحد قط ،إ انِ/ـ ام يغنِني :نحن الّيات احلسان ه  ،أزواج
(أ)ُيفُ(س)«ُ:نعيم»ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ج)ُيفُ(س)«ُ:خَّلئق»ُ.
(د)ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:ما»ُ،ويفُ(س)ُو«صفةُاجلنة»ُبدوهنا.
(ه)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:نحن»ُ،ويفُ(ع)ُو«صفةُاجلنة»ُبدوهنا.
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قوم كرام ،ينظرون بق ارة أعيان  ،وإ ان م اا يغنِني به  :نحن الالدات فَّل
نمتنه ،نحن اآلِنات فَّل نخفنه ،نحن القيمت فَّل نظعناه»ُ.تُفُ َُّردُ ُبهُسعيدُ ُابنُُ

ضعيف بهذا
اإلسناد

أيبُمُرُيُمُ(ُ.)315


ورُوُىُ مُن ُطريقُ ُالوليدُ ُبنُ ُأيب ُثُوُرُُ ،حدَُّثني ُسعدُ ُالطائُيُُ ،عنُ ُ

الرمحنُ ُبنُ ُسابُطُُ ،عنُابنُ ُأيبُأُوُفُ ُقالُ:قالُرسولُ ُاهل ُصلُاهل ُتعاىلُ
عبدُ ُ َُّ

ضعيف بهذا
اإلسناد

عليهُوسلمُ،فذُكُرُُحدي ًثاُ،فيه«ُ:أ انه يتمع احلوَ العني ف ك ِل سبعة أ ايام ،فيقلن

بأصوات حسان ل يسمع الَّلئق بمثلها :نحن الالدات فَّل نبيد ،ونحن
الراضيات فَّل نسخط ،ونحن القيمت فَّل
النااعمت فَّل نبأس  ،ونحن ا
نظعن ،طوبى لن كان لنا وكناا له»(!)316


ورُوُىُمُنُطريقُُابنُُأيبُفُدُيُكُُ،عنُابنُُأيبُذُئُبُُ،عنُعُوُنُُبنُُاخلطابُُ،

عنُابنُ ُلُنُسُُ ،عنُأنسُ ُقالُ:قالُرسولُ ُاهلُصل ُاهلُتعاىلُعليهُوسلم«ُ:إ ان
احلوَ/العني يغ ِنني ف الناة :نحن احلسان خلقنا َلزواج كرام»(ُ.)317


ومُنُطريقُ ُزيدُ ُبنُ ُواقُدُُ ،عنُرُجلُُ ،عنُأيبُهريرةُ ُقالُ:قالُرسولُُ

اهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم«ُ:إ ان ف الناة شجر ًة :جذوعها ِن ذهب ،وفروعها
ُ،وكذاُأخواتاُالَّلحقاتُُ.
ُ
ُأيُ:أبوُنعيمُيفُ«صفةُاجلنة»
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:ينظرن»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُكامُيفُ«صفةُاجلنة»ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:أعي»ُ،واملثبتُمنُ(ع)ُكامُيفُ«صفةُاجلنة»ُ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ،وبهُروايةُ.
(د) ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،ويفُصفةُاجلنة«ُ:نبؤس»ُ.والفعلُ«نبأس»ُ:منُبئسُيبأسُبؤساُ،وُالفعلُ
«نبؤس»ُ:منُبؤسُيبؤسُبأسا.

ضعيف بهذا
اإلسناد
س (/14أ)
ضعيف بهذا
اإلسناد
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الساِعون بصوت يشء
ِن زبرجد ولؤلؤ ،فتهب هلا َيح فتصطفق ،فم سمع ا
أل اذ ِنه»(ُ.)318
ضعيف بهذا
اإلسناد

 ومُنُطريقُ ُخالدُ ُبنُ ُمُعُدانُُ ،عن ُأيبُأُمامُةُُ ،عنُرسولُ ُاهلُصلُاهلُ
تعاىلُعليهُوسلمُقالِ«ُ:ا ِن عبد يدخل الناة إ اَ ويلس عند َأسه وعند
َجليه ثنتان ِن احلوَ العني تغنِيانه بأحسن صوت سمعه النس والن،
وليس بمزاِّي ا
الشيطان»(ُ.)319

ضعيف بهذا
اإلسناد



الرمحنُُبنُُ
ورُوُىُالرتمذيُُ:حدثناُأمحدُُبنُُمُنُيعُُ،ثناُأبوُمعاويةُُ،ثناُعبدُُ َُّ

إسحاقُُ ،عنُالنعامنُ ُبنُ ُسعدُُ ،عنُعلُ ُقالُ :قال ُرسولُ ُاهلُصلُاهل ُتعاىلُ
عليهُوسلم«ُ:إ ان ف الناة جمتم ًعا للحوَ العني يرفعن أصواتًا ل يسمع الَّلئق
بمثلها .قال :يقلن :نحن الالدات فَّل نبيد ،ونحن النااعمت فَّل نبؤس ،
الراضيات فَّل نسخط ،طوبى لـمن كان لنا وكناا له»! ُوقالُ :حديثُُ
ونحن ا
غريبُ(ُ.)320

ضعيف بهذا
اإلسناد
ع (/80أ)



ورُوُىُالطباينُ ُمُنُحديثُ ُسليامنُ ُبنُ ُأيبُكُرُيمُةُ ُُ -وفيهُكَّلمُ ُُ -عنُ

سانُُ ،عنُاحلسنُُ ،عنُأُمُهُُ ،عنُأُمُ ُسُلُمُةُ ُقالُتُُ:قُلُتُُ :/ياُرسولُُ
هُشامُ ُبنُ ُحُ َّ ُ
اهلُ ،نُساءُ ُالدنياُأُفُضُلُ ُأُمُ ُاحلُورُ ُالعُيُ؟ُقال«ُ:بل نساء الدنيا أفضل ِن احلوَ
العني ،كفضل ال ِظهاَة عّل البطانة»ُ .قلتُُ :يا ُرسولُ ُاهلُ ،وبُمُ ُذلك؟ ُقالُ:
«بصَّلت ان وصياِه ان وعبادت ان هلل  ،ألبس اهلل ه وجوهه ان النوَ ،وأجساده ان
(أ)ُيفُ(س)«ُ:يغنيانه»ُ،باملثناةُالتحتيةُ،ويفُ(ع)ُ:بَّلُنقطُ،واملثبتُمنُ«صفةُاجلنة»ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ج)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،ويفُجامعُالرتمذي«ُ:نبأس».
لفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع)ُ،والُروايةُبذلك.
ُ
(د)ُ
لفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع)ُ،والُروايةُبذلك.
ُ
(ه)ُ

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة الثانية)

079

احلرير ،بيض اَللوان ،خض ال ِثياب ،صفر احل ِل ،جماِره ان الدَ ،وأِشاطه ان
ا
الذهب ،يقلن :نحن الالدات فَّل نموت ،ونحن النااعمت فَّل نبؤس/أبدً ا،

ضعيف بهذا
اإلسناد
س (/14ب)

الراضيات فَّل نسخط أبدً ا ،طوبى
ونحن القيمت فَّل نظعن أبدً ا ،أَ ونحن ا
لـمن كناا له وكان لناُ،احلديث»(ُ!)321
فيقال لكمُ :هل ُيُلُزُمُ ُمُن ُكونُ ُاليشءُ ُيُنعُمُ ُاهل ُبه ُعبادُهُ ُيف ُاآلخرةُ ُأنُُ
باحاُهلمُيفُالدنيا؟ُُ
يكونُُمُ ً
فإن قلتمُ:الُيُلُزُمُُذلك؛ُبُطُلُُاستداللُكُمُ.وإن قلتمُ:يُلُزُمُ؛ُقيلُلكم ُُ:


فاهل ُتعاىل ُيُنعُمُهُم

الذهبُ؛ُ
ُيف ُاآلخرةُ ُبلُباسُ ُاحلريرُ ُوأساورُ ُ َُّ

(أ)
احلرير واذلهب

فجوُزُواُهلمُلُباسُُذلكُيفُالدنياُوخالفُواُدينهُُوأمرُهُ!ُ


اُفإن ُاهلُتعاىل ُيُنعُمُهُمُيفُاجلنَّةُ ُباخلمرُُ ،فجوُزُواُهلمُرشُّبُاُيفُالدنياُ
وأيض َُّ
ً
علُطُرُدُُقولُكُم!



(ب)
اخلمر

ضةُُ،وقدُ
الذهبُ ُوالفُ َّ ُ
فإهنمُيفُاجلنَّةُ ُيُأكُلُونُ ُويُرشُبُونُ ُيفُصُحافُ ُ َُّ
وأيضا ُ َّ ُ
ً
قالُعليهُالصَّلةُوالسَّلم«ُ:هي لـهم ف الدنيا ،ولنا ف اآلخرة»(ُ،)322وطُرُدُُ
باحة ُهلمُيفُالدنياُ،وقدُ
مُ:إهناُكامُهيُللمسلمُيُ ُيفُاآلخرةُ ُتكونُ ُمُ ًُ
قولُكُ َّ ُ
قالُالنبيُ ُعليهُالصَّلةُوالسَّلمِ«ُ:ن شب المر ف الدنيا لـم يشهبا ف
اآلخرة ،وِن لبس احلرير ف الدنيا لـم يلبسه ف اآلخرة»(ُ ،)323وقال ُيفُ
ضةُ«ُ:هي لـهم ف الدنيا ولنا ف اآلخرة»(ق.)324
الذهبُُوالفُ َّ ُ
صُحافُُ َُّ

(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:ينعمُ».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:وأساورة».

متفق عليه
(ج)
صحاف
اذلهب والفضة
صحيح
متفق عليه
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استعماهلا يف اآلخرة

اتلأويل األول
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فأُخُبُ ُأ َُّنه ُمُن ُاستُعُمُلُ ُهذه ُالمورُ ُيف ُالدنيا ُمُن ُاملُطُعُومُ ُواملُلُبُوسُُ
وغيهُاُملُيُسُتُعُمُلُهاُيفُاآلخرةُُ:
 فإ َُّماُأنُُيُسُتُعُمُلُهاُأهلُُاجلنَّةُُويُرُمُهاُهوُوإنُُدُخُلُهاُ،كامُرُوُىُابنُُأيبُحاتُمُُ،ثناُأيبُ ،ثناُإبراهيمُ ُبنُ ُاملُنذُرُ ُاحلُزامُيُُ ،ثناُحسنُ ُ– ُيعنيُ :ابنُُ

لم أقف عليه عن
حممد بن كعب

ُحممدُ ُبنُ ُكُعُبُ(تُ)325
البادُُ -عن ُمحُيدُ ُاخلُ َُّراُُِ ،عن َُّ
علُ ُبنُ ُحسنُ ُ َُّ
قال«ُ:مُنُرشُبُُاخلمرُُيفُالدنياُملُيُرشُّبُاُيفُاآلخرةُُ.قالُ:قلتُُ:فإ َُّنهُ

ع (/80ب)

تابُ ُح َُّتى ُأُدُخُلُهُ ُاهل ُاجلنةُُ ،واهل ُتعاىل ُيقولُ ﴿ُ :ﭮ ﭯ ﭰ/

[فصلت]47 :

يهمُاهلُذُكُرُها»(ُُ.)326
ُ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ﴾؟ُقالُ:يُنسُ

اتلأويل اثلاين

ُ،فإن ُهذهُالمورُ ُيُسُتُعُمُلُهاُ
أن ُذلكُوعيدُ ُلهُبأَُّنهُالُيُدُخُلُ ُاجلُنَّةُ َُّ
 -وإ َُّماُ َُّ

س (/17أ)

أهلُُاجلنَّةُُ،فمُنُملُحتُصُلُُلهُيفُاآلخرةُ/ملُيكنُمُنُأهلُُاجلنَّةُ.
ومها تأويَّلن للسلف ف هذه اَلحاديث.

سماع اجلنة ملن
يزنه سمعه يف ادلنيا

إن ُهذاُالسامعُ ُال َُّلذيذُ ُاملُوعُودُ ُبهُيفُاجلنَّةُ ُإنام ُهوُلُـمُنُيُنزُهُ ُ
فلوُقيلَُّ ُ :
باراُبنظيُهُ ُمُنُاللُباسُ ُورشُبُُ
سُمُعُهُ ُيفُالدنياُعنُسامعُ ُالغناءُ ُواملَّلهُيُاعتُ ً

ُ،وأصحُمُنُ
َّ ُ
ضةُُُ-لكانُهذاُأشبهُُبالصوابُ
الذهبُُوالفُ َّ ُ
اخلمرُُواستعاملُُآنيةُُ َُّ
استداللُكمُعلُإباحتُهُُيفُالدنياُباستعاملُُأهلُُاجلنَّةُُلهُ.
ياُ ،وهوُماُرُوُىُأبوُبكرُُبنُ ُأيبُالدنياُ ،ثناُداودُ ُبنُُ
وقدُجاءُالثرُ ُبامُقلناُص ً
عنُحممدُُبنُُاملُنكُدُرُ(تُ، 327
َُّ
وُالضبُيُُ،ثناُعبدُُاهلُبنُُاملباركُُ،عنُمالكُُبنُُأنسُُ،
عمرُ َّ ُ
(أُ) ُيف ُ(ع) ُو(س)«ُ :وفيها ُما ُتشتهي ُالنفس»ُ .فلعلها ُاشتبهت ُبآية ُالزخرف﴿ُ :73/ﯡ ﯢ
ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:نزه».
ُ
ُ(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وهنا»ُُ.
ﯣ ﯤ﴾.
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قال«ُ :إذا ُكان ُيومُ ُالقيامة ُنادى ُمنادُ :أين ُالذين ُكانوا ُينزهون ُأنفسُهم ُعنُ
اللهو ُومزامي ُالشيطان؟ ُأسكنوهم ُيف ُرياضُ ُاملُسكُ ،ثم ُيقول ُللمَّلئكةُ:
الُخوفُعليهمُوالُهمُيزنون»(قُ.)328
أسمعوهمُمحديُوثنائيُ،وأعلموهمُأُ َّ ُ
وقدُتقدَُّمُنقلُهُُعنُجماهدُُمُنُكَّلمُُابنُُب َُّطةُُ.


وأيضاُفإ َّنُهُقدُجاءُ ُيفُاحلديثُ َّ
زوُجُ ُباثنتُيُُ
ً
ُ:أنُ ُالرجلُ ُمُنُأهلُ ُاجلنَّةُ ُيُ َّ
وسبعُيُ ُزوج ًةُُ ،ذُكُرُهُ ُأبوُنُعيمُ ُيفُكتابُ ُ«صفةُاجلنة» ُمُن ُحديثُ ُخالدُُ

(د)
الزواج من
ثنتني وسبعني

بنُ ُمُعُدانُُ ،عنُأيبُأُمامُةُُ ،عنُرسولُ ُاهلُعليهُالصَّلةُوالسَّلم ُقالِ«ُ:ا
ِن عبد يدخل الناة إ اَ ويز اوج ثنتني وسبعني زوج ًة :ثنتني ِن احلوَ

ضعيف

العني ،وسبعني ِن أهل ِّياثه ِن أهل الدنيا ،ليس ِنه ان اِرأة إ اَ هلا

قبل شهي ،وله ذكر َ ينثني»(.)329
احلجاجُ ُعن ُقتادةُ ُعن ُأنسُ ُيُرُفُعُهُ«ُ :للمؤِن ف الناة
وذُكُرُُ مُن ُحديثُ ُ َُّ
ثَّلثني زوج ًةُ .فقلناُ :يا ُرسولُ ُاهلُ ،أُوُلُهُ ُقوةُ ُذلك؟ ُقالُ :إ انه ليعطى ق اوة
ِائة»(ُ.)330
ُانظر(ُ:صُُ.)ُ21
يُ:أبوُنعيمُُ.
ُ
ُُأ
(أ) ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:ثنتان»ُ،وكذاُيفُصفةُاجلنةُ،وحقهاُالنصبُبالياءُكامُنصبُ«سبعي»ُاملعطوفةُ
عليهاُ.واملثبتُكامُيفُسننُابنُماجهُوالبعثُوالنشورُللبيهقيُوالكاملُالبنُعدي«ُ:ثنتي»ُ،
وهوُالصوابُ،واهلُأعلم.
(بُ)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،ويفُمصادرُالتخريج«ُ:وهلا».
(جُ) ُكذا ُيف ُ(ع) ُو(س)ُ ،ويف ُصفة ُاجلنة ُليب ُنعيم«ُ :للمؤمن ُيف ُاجلنة ُ[ُ ]...زوجة»ُ .بسقوِ ُعددُ
الزوجاتُ ،فأثبت ُحمققه ُمن ُعنده«ُ :ثَّلث ُوسبعون» ُومل ُيبي ُمصدرهاُ .ويف ُمشيخة ُابن ُطهامنُ:
«ثَّلثيُزوجة»ُفصوّباُحمققهاُإىل«ُ:ثَّلثونُزوجة»ُقائَّلُ:خطأُنحويُظاهرُ.قلتُ:إلزامُمجعُاملذكرُ
الساملُوماُمحلُعليهُالياءُوإعرابهُباحلركاتُلغةُعليهاُشواهدُمنُكَّلمُالعربُ.واهلُأعلم.

ضعيف

081
ضعيف
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الرجل ِنهم ليصل ف اليوم إىل ِائة عذَاء»(ُ.)331
ويفُحديثُُآخرُ«ُ:إ ان ا
فإن تفاضلهم ف العدد عّل حسب
وهذه اآلثاَ َ تناقض بينها؛ ا
تفاضلهم ف ِقداَ الثواب.
فعلُقياسُ ُقولُ ُاملُحُتُجُيُ ُعلُحُلُ ُالسامعُ ُيفُالدنياُبأ َّنُهُيكونُ ُلهلُُ

ع (/83أ)
س (/17ب)

اجلنَّةُ ُُ -يُنبغُي ُأنُ ُيُلُواُ /للرجلُ/يف ُالدنيا ُأنُ ُيُتُزُ َّوُجُ ُّبذا ُالعددُ!

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:يلو».
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 قال صاحب الغناء(م :)332سامعُ ُالشعارُ ُبالحلانُ ُالطيُبةُ ُوالنغامُُ

الشبهة اثلاثلة

حمظوراُ ،ومل ُيُسُمُعُ ُعل ُمذمومُ ُيف ُالرشعُُ ،وملُ
املستلذةُ ُإذا ُمل ُيُعُتُقُدُ ُاملُستمُعُ ُ
َُّ
ً
يُنجُ َُّرُيفُزُمامُُهُواهُُ،وملُيُنخُرُُُِيفُسُلُكُهُُُ-هوُمباحُُيفُاجلملةُُ.
أن ُالشعارُ ُأُنُشُدُتُ ُبيُ ُيُدُيُ ُالنبيُ ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليهُ
وال ُخَُّلفُ ُ َُّ
وسلمُ،وأنهُسُمُعُهاُوملُيُنكُرُُعليهمُيفُإنشادُهاُ،فإذاُجازُسامعُهاُبغيُُالحلانُُ
يُاحلكمُُبأنُُتُسُمُعُُبالحلانُُ،هذاُظاهرُُمُنُالمرُُ.
الطيُبةُُفَّلُيُتُغُ َّ ُ
الرغبةُ ُعل ُال َُّطاعاتُُ ،وتُذُكُرُ ُماُأُعُدَُّ ُاهلُ
ثم ُماُيُوجُبُ ُللمُستمُعُ ُتُوُفُرُ ُ َُّ

نُالزالتُُ،ويؤدُيُإىلُ
َّ ُ
تعاىلُلعبادُهُُامل َُّتقُيُُمُنُالدَُّرجاتُُ،ويُمُلُهُُعلُالتحرُزُُمُ
قلبُهُُيفُاحلالُُصفاءُُالوارُداتُُُ-مُستحُبُُيفُالدينُُوخمُتارُُيفُالرشعُُ.
الرسولُ ُعليه ُالصَّلة ُوالسَّلم ُما ُهو ُقريبُ ُمُنُ
وقد ُجُرُى ُعل ُلفظُ ُ َُّ
شعراُ ،ففي ُالصحيحُيُ ُمُن ُحديثُ ُأنسُ ُبنُُ
الشعرُ ُوإنُ ُمل ُيُقُصُدُ ُأنُ ُيكونُ ُ ً
مالكُُقال«ُ:كانُتُُالنصارُُيُفُرُونُُاخلُندُقُُ،فجُعُلُواُيقولونُ :
نحـــن ا الـــذين بـــايعوا حم امـــدا

أرجوزة

عــّل الهــاد ِــا بقينــا أبــدا
فأُجاّبُمُرسولُ ُاهل ُصلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلم«ُ :ال اله ام َ عيش إ اَ عيش
اآلخره ،فأكرم اَلنصاَ والهاجره»(.)333
(أ)ُيفُ(س)«ُ:يف».

متفق عليه

084

قالُصاحبُُالغناءُُ:وليسُهذاُاللفظُُمنهُ
قريبُُمُنُالشعرُ(عُ.)334

الكمكم يتضمن
مقدمتني

س (/14أ)

ع (/83ب)

قول الغزايل
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ُعلُوزنُُالشعرُُ،ولكن

 قال صاحب القرآن(م :)335عج ًُبا ُلكم ُمعارشُ ُالسامعات َُّيةُ! ُمل ُتُقُنعُواُ
باعتقادُ ُإباحةُ ُماُملُيُأُذُنُ ُبهُاهل ُتعاىلُورسولُهُ ُمُنُالغُناءُ ُوآالتُ ُاللهوُُ ،بلُمُنعُُ
ُأن ُحزبُ ُاهل ُتعاىلُ
بةُ ،وظُن ُنتُم َُّ
منه ُوحُ َُّذرُ ُمنه ُُ -ح َُّتى ُجُعُلُتُمُوهُ ُطاع ًُة ُوقُرُ ًُ
وجُندُهُ ُيُغُفُلُونُ ُعنُردُ ُقولُكُمُ،وتُبُيُيُ ُبطَّلنُهُُ،وكُّسُ ُشُبُهُكمُالباطلةُُ ،ونِصُُ
مُهذاُقدُتضمنُُشيئُيُُ:
َُّ
اهلُورسولُهُ؛ُفنقولُلكمُ:كَّلمُكُ


أالُيُعُتُقُدُُاملُستمُعُُ
املستلذةُُبرشُُِ َّ ُ
َُّ
أحدمهاُ:إباحةُُسامعُُالحلانُ/والنغامتُُ
حمظوراُ،وملُيُسُمُعُُعلُمذمومُُيفُالرشعُُ،وملُيُ َُّتبُـعُُفيهُهُواهُُ.
ً

الرغبةُ ُيف ُال َُّطاعاتُُ ،واالحرتازُ ُمُنُ
 والثاينُ :أُ َُّن ُما ُأُوُجُبُ ُللمُستمُعُ ُ َُّ
الذنوبُُ ،وتذكُرُ ُوعدُ ُاحلقُُ ،ووصولُ ُالحوالُ/احلسنةُ ُإىل ُقلبُهُ ُُ -فهوُ
بُ .
مُستحُ ٌّ ُ
فعلُهاتُيُُاملقدمتُيُُبُنىُمُنُقالُباستحبابُهُُ،ور َُّبامُأُوُجُبُهُُبعضُكُمُأحيانًاُ
بُنا ًُءُعلُهاتُيُُاملقدمتُيُ؛ُإذُرُأُواُأ َُّنهُالُيُؤ َُّدىُالواجبُُإالُبهُ،وعليهامُبُنىُمُنُ
؛ُلهنمُرُأُواُأنُ ُماُيُصُلُ ُبهُأنفعُُ
ضلُهُ ُعلُسامعُ ُالقرآنُ ُمُنُعدَُّةُ ُوجوهُ(قُ َّ )336
فُ َّ ُ
ُم َّاُيُصُلُُبالقرآنُُ.
وهاتان ُاملقدمتانُ ُكَّلها ُغُلُطُ ُمُشتمُلُ ُعل ُكَّلمُ ُجمُ َُّملُ ُمُن ُجنسُُ

استدالهلُمُبامُظنوهُ ُمُنُالعمومُ ُيفُقولُهُ ُتعاىل ﴿ُ:ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
[الزمر]78 :

ﮭﮮ ﴾ُ،وبامُوُعُدُُاهلُبه ُيفُاآلخرةُُمُنُالسامعُُاحلُسُنُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:ولكنه».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
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ووُلُدُ ُبيُ ُهاتُيُ ُاملقدمتُيُ ُال َّلُتُيُ ُلُبُسُ ُفيهامُاحلقُ ُبالباطلُ ُأوالدُ ُسفاحُُ

ودل السفاح

الُنكاحُُ،وتو َُّلدُمنهامُقولُُملُيُذُهُبُُإليهُأحدُُمُنُالسلفُُالصالحُُألبتةُ ُ:وهوُ
قرب العبد إىل اهلل تعاىل!ُ
ا
أن هذا السمع طاعة وقربة ت ِ
خصُ ُيفُ
فإ َُّنهُوإنُ ُنُقُلُ ُعنُبعضُ ُأهلُ ُاملدينةُ(قُ )337وغيُهُم(قُ )338أ َُّنهُتُرُ َّ ُ
ب ُيفُالرشعُُ .بلُكانُفاعلُهُُ
الغُناءُ ُواستامعُهُ ُفلُمُ ُيُقُلُُ:إ َُّنهُطاعةُ ُوقُرُبةُ ُومُستحُ ٌّ ُ

من ترخص فيه
لم يقل إنه طاعة

باحاُ
يُراهُُ
ً
مكروهاُوتُرُكُهُُأفضلُُ،أوُيُراهُُمُنُالذنوبُُالتيُيُتابُُمنهاُ،أوُيُراهُُمُ ً
يفُلذاتُ ُاملطاعمُ ُواملشاربُ ُواملَّلبسُ ُواملساكنُُ ،فأ َُّماُرُجاءُ ُالثوابُُ
كالتوسُعُ ُ َُّ
بفعلُهُ ُوالتُقرُبُ ُإىل ُاهل ُتعاىل ُبه ُفهذا ُال ُيُفُظُ ُعن ُأحدُ ُمُن ُسلفُ ُال َُّمةُُ
وأئمتُهاُ.
َُّ
بل الحفوظ عنهم اأنم قالوا:


إنامُيُفُعُلُُهذاُالفساقُُ،كامُقالهُمالكُ(قُ.)339



وإ َُّنُذلكُمُنُإحداثُُالزنادقةُُ،كامُقالهُالشافعيُ(/قُ.)340



نُاملحرماتُُ،كامُقالهُأبوُحنيفةُ(قُ.)341
َُّ
وإ َُّنهُمُ



وإ َُّنهُمُنُالباطلُُوالبدعُُ،كامُقالهُاإلمامُُأمحدُ(قُ.)342



بل ُحُفُظُ ُعنهمُ :أ َُّنه ُيُنبُتُ ُالنفاقُ ُيف ُالقلبُ ُكام ُيُنبُتُ ُاملاءُ ُالبقلُُ،
حُذلكُعنُعبدُُاهلُبنُُمسعودُُريضُاهلُعنه(قُ.)343
صُ َّ ُ

(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ،ورسمتُيفُ(ع)ُبيُالسطور.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:يرخص».

املحفوظ عن

السلف ذم السماع

س (/14ب)

086
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وقالُالشافعيُ«ُ:الغُناءُُلُـهُوُُمكروهُُشبيهُُبالباطلُُ،مُنُاستُكُثُرُُمنهُ
فهوُسفيهُُتُرُدُُشُهادُتُهُ»(قُ.)344

وطاعةُلكانُاملُستُكُثُرُُمنهُمُنُخيارُُال َُّمةُ!ُ
ًُ
بةُ
ولوُكانُقُرُ ًُ
كونه قربة خمالف
إلمجاع املسلمني

وقد ُحُكُمُ ُغيُ ُواحدُ ُمُن ُأهلُ ُالعلمُ ُعل ُأن ُمُدَُّعُيُ ُذلك ُخمالفُ ُإلمجاعُُ
املسلمُيُُ :قال ُالقايض ُأبو ُالطيُبُ ُالطبيُ ُوغيُهُُ :وهذه ُالطائفةُ ُخمالفةُ ُجلامعةُُ
ًاُوطاعةُ،ورُأُتُ ُإعَّلنُهُ ُيفُاملساجدُ ُواجلوامعُُ
ًُ
لهنمُجعلواُالغُناءُ ُدين
املسلمُيُ؛ ُ َّ ُ
وسائرُُالبُقاعُُالرشيفةُُواملشاهدُُالكريمةُ(قُ،)345وليسُيفُال َُّمةُُمُنُرأىُهذاُالرأيُ.
فعبدُُاهلُبنُُمسعودُ/لكاملُُعلمُهُُوفقهُهُُيفُالدينُُ،ومعرفتُهُُبأحوالُُالقلوبُُ،

ع (/86أ)

أن ُالغُناءُ ُمادةُ ُالنفاقُ ُيُنبُتُهُ ُيف ُالقلبُ ُويُنمُيهُ ُكامُ
ومُفسداتُ ُالعاملُ ُُ -أُخُبُ ُ َُّ
لم أقف ىلع قوهل
«رقية الزىن» من

يُفُعُلُُاملاءُُبالبقلُ (قُ،)346وكذلكُقولُهُ«ُ:الغُناءُُرُقيةُُالزُنى»(ُ.)347

قول ابن مسعود

والشافعيُ ُلوُفُورُ ُعلمُهُ ُومعرفتُهُ ُوحملُهُ ُالذيُأُحُ َُّلهُ ُاهل ُبهُمُنُالدينُ ُعُلُمُُ
أن هذا
َُّ
أن ُهذاُماُيُصُدُ ُالقلوبُ ُعنُالقرآنُ ُويُعُوُضُهاُبهُكامُهوُالواقعُُ ،فعلم ا
إنم قصده زنديق ِنافق(قُ )348يُقُصُدُ ُاقتطاعُ ُالقلوبُ ُعنُاإليامنُُ ،وصُدَُّهاُعنُ
القرآنُ؛ُلتُسُتُعُدَُُّلقُبولُُماُيُلُقُيهُُفيهاُالشيطانُُمُنُالبدعُُوالشُبهاتُُوالشَُّهواتُُ.

ابن الراوندي



ي(ت«ُ:)349اختُلُفُ ُالفقهاءُ ُيفُالسامعُُ :فقالُ
الراوند ِ
قالُإِام الزنادقة ابن ا
بعضُهُمُ:هوُمُباحُُ،وقالُبعضُهُمُ:هوُحمُ َُّرمُُ،وعنديُ:أ َُّنهُواجبُ»ُ.ذُكُرُهُُ

لم أقف ىلع قوهل
«واعتضد به»

الرمحنُُالسُلُمُيُُعنه ُيفُ«مسألةُُالسامعُ»ُواعتُضُدُُبه(ُ.)350
أبوُعبدُُ َُّ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:يفُالبقل».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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وكذلكُ /شيخ الَّلحدة وإِاِهم ابن سينا(تُ )351يف ُ«اإلشارات» ُأُمُرُُ

س (/14أ)

بسامعُ ُالحلانُ ُوعُشُقُ ُالصورُُ ،وجُعُلُ ُذلكُما ُيُزكُي ُالنفوسُ ُويُذُّبُا ُ

ابن سينا

ويُصُفُيها(مُ.)352


وقبلُهُمعهم ُِع ِلمهم الثاين أبو نرص الفاَاّب(تُ)353إمامُُأهلُُالحلانُ (عُ.)354

الفارايب

حممدُ ُبنُ ُإدريسُ ُالشافعيُُ ،وجُزاهُ ُعن ُنصيحتُهُُ
فرُيضُ ُاهل ُعن ُاإلمامُ ُ َُّ
خيا!ُفكلُُهذاُماُيُشُهُدُُلقولُهُُ:إ ان غناء ال اتغبّي ِن إحداث الزنادقة(قُ.)355
لإلسَّلمُُ ً
إذاُعُرُفُ ُهذاُفنحنُنُذُكُرُ ُماُيفُهاتُيُ ُاملقدمتُيُ ُال َُّلتُيُ ُلُبُسُ ُفيهامُاحلقُُ
أنُهذاُالسامعُُ
بالباطلُُ،واستُولُدُُمُنُسفاحُهامُهذاُالولدُُالذيُهوُرشُُالثَّلثةَُُّ ُ:
طاعةُُوقُرُبةُُ.
النبي ُعليهُالصَّلةُوالسَّلم ُسُمُعُ ُماُأُنشُدُ ُبيُ ُيُدُيُهُُ
مُبأن ُ َّ ُ
َُّ
أ َُّماُاحتجاجُكُ
ُالئمةُ«ُ :إ َُّنهُ
َُّ
مُن ُالشعرُ ُومل ُيُنكُرُهُ ُوأ َُّنه ُقال ُما ُيُشُبُهُ ُالشعرُُ ،فنقولُ ه ُما ُقاله
كَّلمُُ:فحسنهُُحسنُُ،وقبيحُهُُقبيحُ»(:)356


وقد ُثُبُتُ ُيف ُالصحيحُ ُعنُالنبيُ ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم ُأ َُّنه ُقال«ُ :إ ان ِن
ِ
الشعر حكم ًة»(.)357

(أ)ُيفُ(س)«ُ:ولذلك».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:ويديا»ُ،ولعلهُتصحيف.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(د)ُيفُ(ع)«ُ:االحتاد».
(ه)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:يفُالشعر».

الرد ىلع املقدمة
األوىل
نماذج من استحسان
انليب وصحابته
حلسنه دون قبيحه

ابلخاري
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با ُيُنشُدُ ُعليه ُالشعرُ ُالذي ُيُجُو ُبه ُاملرشكُيُُ،
وكان ُينصبُ ُ َّ ُ
حلسانُ ُمن ً

وقال«ُ:ال اله ام أ ِيده بروح القدس»(ُ.)358

متفق عليه

وقال«ُ:إ ان َوح القدس ِعك ِا دِت تنافح عن نب ِيه»(ُُ.)359

مسلم
ابلخاري ،واختلف



يف وقفه ورفعه

الرفث»(ُ ُ،)360
وقال ُعن ُعبدُ ُاهل ُبنُ ُرُواحُةُ«ُ :إ ان أ ًخا لكم َ يقول ا
وعبدُُاهلُبنُُرُواحُةُُهوُالقائلُُ:

ع (/86ب)

وفينــا َســول اهلل يتلــو كتابــه/

**ُ

إذا انش اق ِعروف ِـن الفجـر سـاطع

طويل

ُأَانـا اهلـدى بعـد العمـى فقلوبنـا

**ُ

ُبـــه ِوقنـــات أ ان ِـــا قـــال واقـــع

س (/14ب)

يبيــت يــاف جنبــه عــن فراشــه

**ُ

(ق)361

وقدُاسُتُنشُدُ ُالنبيُ ُ

إذا استثقلت بالكافرين /الضـاجع

الرشيدُ ُبنُ ُسُوُيُدُ ُمائةُ ُقافيةُ ُمُنُشعرُ ُأُم َُّيةُ ُبنُ ُأيبُ
ُ َّ ُ

مسلم



ضعيف



وسُمُعُُقصيدةُُكعبُُبنُُزهيُ(ُ.)363

ضعيف ،وقال األبلاين:



وأنشدُتُهُ ُعائشةُ ُشعرُ ُ[أيبُكُبُيُ] ُاهلُذَُلُ(تُ )364وقالت«ُ:أنتُ ُأحقُ ُبه»ُ.

الصلُتُُوهوُيقولُ«ُ:هيه هيه»(ُ.)362
َّ ُ

كذب موضوع

اكمل

فاسُتُنشُدُهاُإ َُّياهُفأُنُشُدُتُهُُ:
سة وجهـــه ُ **ُ
وإذا نظـــرت إىل أ ا
ُ

برقت كبق العاَض الته ِلـل

فقال«ُ:جزاك اهلل خّيا يا عائشة»(ُ ُ.)366
ً

(أ)ُيفُ(س)«ُ:كام»ُ.وبهُرواية.
(ب)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،وكذاُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ،)2333وفيهُأيضاُ(«ُ:)3333باملرشكي».
(ج)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:أيبُكثي»ُ،واملثبتُهوُالصوابُكامُيفُمصادرُالتخريجُ.

()365
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حسانُ ُبنُ ُثابتُ(ُ ،)367وكعبُ ُبنُُ
وقد ُأُنُشُدُهُ ُغيُ ُواحدُُ ،منهمُ َّ ُ :
مالكُ(ُ ،)368وعبدُ ُاهلُبنُ ُرُواحُةُ(قُ ،)369وكعبُ ُبنُ ُزهيُ(قُ،)370والع َُّباسُ ُبنُُ
مُرُداسُُالسُلُمُيُ (ُ،)371والنَّابُغةُُاجلُعُدُيُ(.)372
وأُنُشُدُهُ ُعمُهُالع َُّباسُ ُقصيد ًُة ُمُدُحُهُ ُّباُ ،فقالُله« :يا ع ِم َ ،يفضض اهلل
فاك»(.)373

ضعيف

وأُنُشُدُتُهُ ُأختُ ُالنَّضُ ُبنُ ُاحلارُثُ (تُ )374قصيد ًُة ُتُرُثُيُّباُأخاها(تُ،)375
قُهلاُوقال«ُ:لو سمعتها قبل ذلك ل أقتله»(ُ.)376
فُرُ َّ ُ

ذكره ابن هشام
ولم يثبت

وأُنُشُدُهُ ُالعَُّلءُ ُبنُ ُاحلُضُمُيُ ُأبياتًاُفقالُالنبيُ ُصلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلمُ:
«إ ان ِن ِ
الشعر حكم ًة»(ُ.)377

ابلخاري دون قوهل:
أنشده العالء

 وقالُلكعبُ ُبنُ ُمالكُِ«ُ:ا نس َبك [بيت شعر] قلته»! ُقالُ:وما ُ
هوُياُرسولُاهل؟ُقال«ُ:أنشده إ اياه يا أبا بكر» .فأُنُشُدُهُُ:
ه
ن ِغالـب الغـ اَّلب( ُ )378كعب بن مالك/
زعمت سخينة أن سـتغلب َ اهبـا ُ **ُ وليغلب ا
اكمل
ُ
ُ
نُيُضُبُنُُبالدُفُُويُقُلُنُُ:
ومرُبجُوارُُمُنُالنصارُُوهُ َُّ
َُّ

أرجوزة
نح ـن ج ـواَ ِ ـن بن ـي النا اج ـاَ ُ
ُيــا ح ابــذا حم امــدً ا ِــن جــاَ ُ
ضعيف

فقال«ُ:ال الهم باَ ُ
ك فيه ان»(ُُ.)379
ا
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:أنشد».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:احلويرث»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُ،وهوُالصواب.
(ج) ُيف ُ(ع)«ُ :بيت ُمن ُالشعر»ُ ،واملثبت ُمن ُ(س)ُ ،وال ُرواية ُملا ُيف ُ(ع) ُأو ُ(س)ُ ،وإنام ُجاءتُ
الرواياتُبلفظيُ:إماُ«بيتاُقلته»ُ،أوُ«شعراُقلته».
(د)ُيفُ(ع)«ُ:ما»ُ،بدونُالواوُ،وبهُرواية.
ن»ُ.وكأنهُسقطتُمنهُالَّلمُسهواُ،أي«ُ:فليغلبن»ُ،وبهُرواية.
(ه)ُيفُ(ع)«ُ:فليغب َُّ

صحيح بلفظ :اهلل
يعلم إين ألحبكن

الكالم على مسألة السماع
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وملاُقُدُمُُمُنُتُبُوكُُخُرُجُُالوُالئُدُُوالصبيانُُيُتُلُقُيُنهُُوجُعُلُواُيُنشُدُونُُ:

س (/10أ)

طلــــــع البــــــدَ علينــــــا

جمزوء الرمل

ُ[وجــــب الشــــكر علينــــا


**ُ
**ُ

ِـــــن ثن ايـــــات الـــــوداع/
ُِـــــــا دعـــــــا هلل داع]

()380

وأُنُشُدُهُ ُصلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلم ُأنسُ ُبنُ ُزُنُيُمُ ُالدُيُلُ (تُ )381يومُ ُفتحُُ
مكةُُقصيد ًُةُيمدحُهُُّبا؛ُفعفاُعنهُبعدُُماُأُهُدُرُ ُدُمُهُُ،يقولُُفيهاُ:

طويل
لم أقف عليه من
قول فروة بن نوفل
بسيط
ع (/81أ)

تع الـم َسـول اهلل أ انـك ِـدَكي ُ **ُ
ُ
ُ
 وأُنُشُدُهُُفُرُوُةُُبنُُنُوُفُلُُبنُُعمرُوُلُـ َُّمـاُوُفُدُ د ُعليهُ:

وأ ان وعيدً ا ِنك كاَلخذ باليـد

ً
بان ا
الشباب فلم أحفل به بـدَ ُ **ُ
ُفاحلمد هلل إذ لــم يـأتني أجـل **


()382

وأقبل ا
الشيب والسَّلم إقباَُ
ح اتى تـِّبلت/للسَّلم سبـاَ

()383

وت َُّثلُ ُالصدُيقُُريضُاهل ُتعاىلُعنهُبالشعرُ(ُ،)384وتَُّثلُتُ ُبهُالصدُيقةُ ُابنتُهُ(قُ،)385
وعل(ُ ،)388وبَّللُ(ُ ،)389وأبو ُالدَُّرُداءُ(ُ،)390
وعمرُ ُبنُ ُاخلطابُ(ُ ،)386وعثامنُ(ٌُّ ُ ،)387
وعمرُوُبنُُالعاصُ(ُ.)391

ضعيف



وقيل ُليب ُالدَُّرُداءُُ :ما ُلُكُ ُال ُتُشُعُرُ؟ ُفإ َُّنه ُليس ُرجلُ ُ[له ُبيتُ] ه ُيفُ
إالُوقدُقالُشعرا!ُقالُ:وأناُقلتُُ.ثمُأُنُشُدُُ:
النصارُُ
ً

(أ)ُسقطُمن(ُ:ع)؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:الديلمي»ُ،وهوُتصحيفُمشهورُهلذاُاللقبُ،واملثبتُمنُ(س)ُكامُيفُمصادرُالتخريج.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:هدر».
(د)ُيفُ(س)«ُ:قدم».
(ه)ُيفُ(ع)«ُ:يبيت»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُكامُيفُمصادرُالتخريج.

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة الثالثة)

يريـــد الـــرء أن يعطـــى ِنـــاه ُ **ُ
ُيقـــول الـــرء فائـــديت وِـــال


**

090
ويـــــــأبى اهلل إ اَ ِـــــــا أَادا ُ

وافر

ُوتقوى اهلل أفضل ِا اسـتفادا

()392

وقال ُأبو ُهريرةُُ :ملا ُوُفُدُتُ ُعل ُالنبيُ ُعليه ُالصَّلة ُوالسَّلم ُقُلُتُ ُيفُ

ابلخاري

الطريقُُ:
يـا ليلـ ًة ِ ـن طولــها وعنائه ـا ُ **ُ
ُ



عّل أ انا ِن داَة الكفـر ن اجـت

()393

ُ

ُ
يمة ُيف ُاملسجدُ ُُ -ك َُّلامُ
وكانُتُ ُامرأةُ ُسوداءُ ُمُن ُالصحابةُ ُُ -وكانُتُ ُمُقُ ًُ

طويل
ابلخاري

حتدَُّثُتُُقالتُ:
ويوم الوشاح ِن تعاجيـب َ ِبنـا ُ **ُ
ُ



ُ
وملاُنُعُيُُملعاويةُُعبدُُاهلُبنُُعامرُُوالوليدُُبنُُعقبةُُأُنُشُدُ ُ:

إذا ساَ ِن خلف اِرئ وأِاِهُ


أَ إ انه ِن بلدة الكفر ن اجـاين

()394

ُ

طويل

**ُ

وأفرد ِن جّيانـه فهـو سـائر/

()395

ُ
وأُنُشُدُُخُبُيُبُُعندُُموتُهُُتلكُالبياتُُاملعروفةُُالتيُيقولُُفيهاُ:

ولست أبـال حـني أقتـل ِسـل ًم ُ **ُ
**ُ
ُوذلــك ف ذات اللــه وإن يشــأ

ُ

طويل
س (/10ب)
ابلخاري

ي جنب كان ف اهلل ِـرصعي
عّل أ ِ
ُيباَك عّل أوصال شلو ِـم ازع

()396

(أ) ُيفُ(ع)«ُ:أيا»ُ.بَّلُخرمُ،واملثبتُمنُ(س)ُكامُيفُمصادرُالتخريجُ،قالُابنُحجر«ُ:ياُليلةُ ،كذاُ
يفُمجيعُالرواياتُ ،قالُالكرماينُ :والبدُمنُإثباتُفاءُأوُواوُيفُأولهُليصيُموزوناُ .وفيهُنظر؛ُ
لنُهذاُيسمىُيفُالعروضُاخلرم»ُ(فتحُالباريُ.)321/3ُ:قلتُ:واخلرمُ:حذفُأولُالوتدُ
املجموعُيفُأولُشطرُمنُالبيتُ،لتصيُ«فعولن»ُيفُالطويلُ«عولن»ُأي«ُ:فاعل».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:أنشده».

طويل

الكالم على مسألة السماع

091
ابلخاري



كــل اِــرئ ِصــ ابح ف أهلــه ُ

حكيم انلهشيل/
أرجوزة
ابلخاري
طويل

وأُنُشُدُُأبوُبكرُُعندُُقدومُهُُاملدينةُُ:
ُوالوت أدنى ِن شاك نعلـه

()397



وأُنُشُدُُبَّللُُكذلكُوهوُحممومُُ:

أَ ليت شعري هـل أبيـت ان ليلـ ًة ُ **ُ
ُوهـــل أَدن يو ًِـــا ِيـــاه جمناـــة


**

بــواد وحــول إذخــر وجليــل ُ
ُوهل تبدون ل شاِة وطفيل

()398

وكان ُالصحابةُ ُيُتُناشُدُونُ ُالشعارُ ُبيُ ُيُدُيُ ُرسولُ ُاهل ُعليه ُالصَّلةُ
سمُ(ُ.)399
والسَّلمُوهوُيُتب َّ ُ

متفق عليه



حسانُ ُيف ُمسجدُ ُرسولُ ُاهل ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليه ُوسلمُ ،فمُ َُّر ُبهُ
وأُنُشُدُ ُ َّ ُ
عمرُُبنُُاخلطابُُ،فجُعُلُُيُلُحُظُهُُ،فقالُ:لقدُأُنُشُدُتُُفيهُوفيهُمُنُهوُخيُُ
منكُ.يريدُُ:رسولُُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ،فسُكُتُُعمرُ(.)400
وهذا باب أوسع ِن أن نستقصيه.

ع (/81ب)



وقدُكانُالصحابةُُيُرجتُزُونُُيفُاحلربُ(.)401



وكانُيُدُى ُبيُ ُيُدُيُ ُالنبيُ ُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم/بالشعرُ ُيفُاحلُلُُ
واحلُرُمُُ،وكانواُيُنشُدُونُُالشعرُُوهمُحمُرُمُونُ(ُ.)402

(أ)ُيفُ(س)«ُ:رحله»ُ.وبهُرواية.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:يبدون»ُ.وبهُرواية.

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة الثالثة)

093

أن ُمُنُالشعراءُ ُمُنُيُؤُمُنُ ُباهلُويُعُمُلُ ُصاحلًاُويُذُكُرُُ
وقدُأُخُبُ ُاهلُتعاىل ُ َُّ
اهلُكثياُ،وهؤالءُثُنُ َُّيةُُاهلُتعاىلُمُنُالشعراءُُ،فلمُيُذُ َُّمُهؤالءُ،بلُمُدُحُهمُ
ً
علُانتصارُهُمُمُنُبعدُُماُظُلُمُواُ.

وهلذاُقالُالنبيُ ُصلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلمَ«ُ:لن يمتلئ جوف أحدكم
قُيُ ًحا ح اتى يريه خّي له ِن أن يمتلئ شع ًرا»(ُ ،)403فذُ َُّم ُاجلُوُفُ ُاملُمتلئُ ُبالشعرُُ

متفق عليه

عام ُفيهُسعادتُهُُ :مُنُالعُلُمُُ ،واإليامنُُ ،والقرآنُُ ،وذُكُرُُ
الذيُاشتُغُلُ ُبهُصاحبُهُ ُ َّ ُ
اهلُكثيا؛ُفإنُاجلُوُفُ/إذاُامتُألُُبذلكُملُيمتلُئُُمُنُالشعرُُ.
ً
وهلذا ُقالُالشافعيُ ُرمحهُاهل ُتعاىل«ُ:الشعر كَّلم :فحسنه كحسن الكَّلم،
وقبيحه كقبيحه»(قُ .)404وقال ُيفُال َُّتغُبُيُ«ُ:إ َُّنهُمُنُإحداثُ ُالزنادقةُ؛ ُيُصُدُونُ ُبهُ
أن ُإباحةُ ُأحدُهاُالُيُسُتُلُزُمُ ُإباحةُُ
فبي ُرمحهُاهل ُتعاىل ُ َُّ
النَّاسُ ُعنُالقرآنُ»(قُ َّ ُ .)405
اآلخرُُ.
ُ
ُ
ُ
ُ يف ُقوله ُتعاىل﴿ُ:ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ُ
[الشعراءُ.]667ُ:
ورويُعنُكعبُأنهُقالُ:الشهداءُثنيةُاهلُيفُالرضُ،يعنيُ:
ُ
ُقالُابنُمنظور«ُ:وال َّثن َّيةُ:ماُاستثنيُ،
منُاستثناهُمنُالصعقةُالوىل»ُ(لسانُالعربُ.)367/37ُ:

س (/13أ)

094

الكالم على مسألة السماع

أوجه فساد حجة ُ
صاحب السماع

إذاُعُرُفُُهذاُفقولُكُُأيُاُالسامعيُ«ُ:إذاُجازُُسامعُُالشعرُُبغيُُالحلانُُجازُُ
ج ُة ُفاسدةُُجدُاُ
إذُالُيتغيُاحلُكُمُُبسامعُهُُبالحلانُ»ُ،فحُ َُّ
َّ ُ
سامعُهُُبالحلانُُالطيُبةُ؛ُ
ج ًُةُلكُ:
ج ًُة ُعليكُأقربُُمُنُكوهنُاُحُ َُّ
مُنُوجوهُُ،وهيُإىلُأنُُتكونُُحُ َُّ

الوجه األول:

حرمة سماع

األحلان جمردة

فإنُنفسُُسامعُُالحلانُُجمُ َُّر ًداُعنُكَّلمُُيتاجُُإىلُإثباتُُإباحتُهُُمُنفرُ ًداُ،
َُّ 
أنُ
وهل ُهذا ُإال ُاملُوُرُدُ ُالذي ُيُنازُعُك ُفيه ُصاحبُ ُالقرآنُ؟! ُومُن ُاملعلومُ ُ َُّ
أكثرُُاملسلمُيُُعلُخَّلفُُقولُكُُفيهُ،كامُتقدَُّمُُحكايتُهُُعنُالصحابةُُوالتابعُيُُ
والئمةُُالربعةُُوغيُهمُ.
َُّ

الرتكيب هل
خاصة

احاُبمفردُهُ ُملُ
 الوجه الثاينُ :أَُّنهُلوُكانُكلُ ُواحدُ ُمُنُالشعرُ ُوال َُّتلُحيُ ُمُب ً
يُاحلكمُُّبا.
صةُُيُتُغُ َّ ُ
فإنُالرتكيبُُلهُخا َّ ُ
يُلُزُمُُمُنُذلكُإباحتُهامُعندُُاجتامعُهام؛ُ َُّ
جةُُبمنزلةُُ:
وهذهُاحلُ َُّ


إنُخبُُالواحدُُإذاُملُيُفُدُُالعُلُمُُعندُُانفرادُهُُلُـمُُيُفُدُهُ ُمعُ
جةُُمُنُقالَُّ ُ:
حُ َُّ
انضاممُهُُإىلُغيُهُُُ.



رجَّلُقالُله«ُ:ماُتقولُُ
أنُ ً ُ
وهيُنظيُُماُيُكىُعنُإُياسُُبنُُمُعاويةُ(تَُّ ُ)406
يفُاملاءُ؟ُقالُ:حَّللُُ .قالُ :فال َُّتمُرُ؟ ُقالُ:حَّللُُ .قالُ:فالنبيدُ ُماءُ ُوترُُ،
فكيفُحتُرُمُهُ؟!

ُانظر(ُ:صُ.)23-36
(أ)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُبدخولُالفاءُعلُاخلب.
ُ
ُ
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ُ(ج)ُخلتُمنها(ُ:س).
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:يفد».

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة الثالثة)

095

فقالُلهُإياسُُ :أرأيتُ ُلوُضبتُكُ ُبكفُ ُمُنُترابُُ ،أكنتُ ُأقتلُكُ؟ُقالُ:
الُ .قالُ :فإنُ ُضبتُكُ ُبكفُ ُمُن ُتُبُنُُ ،أكنتُ ُأقتلُكُ؟ ُقالُ :الُ .قالُ :فإنُُ
ضبتُكُ/بامءُُ ،أكنتُ ُأقتلُكُ؟ُقالُ:الُ .قالُ :فإنُ ُأُخُذُتُ ُاملاءُ ُوالتُبُنُ ُوالرتابُُ

ع (/88أ)

فجعلتُهُ ُطُينًا ُوتركتُهُ ُح َُّتى ُيُفَُّ ُوضبتُكُ ُبه ُ ،أكنتُ ُأقتلُكُ؟ ُقالُ :نعمُ.
س (/13ب)

قالُ:/كذلكُالنبيذُ»(ُ!)407
ُالقوةُ ُاحلاصلةُ ُبالرتكيبُُ ،وكذلك ُاملُفسُدُُ
أن ُاملُؤُثُرُ ُهو َُّ
وِعنى كَّلِهَُّ ُ :
هوُالقوةُُاملُسكرةُُاحلاصلةُُبالرتكيبُُ.
َُّ
للعقلُُ
وكذلك ُماُنحنُفيه ُُ -الذيُيُسُكُرُ ُالنفوسُ ُويُلُهُيهاُويُصُدُهاُعنُذُكُرُ ُاهلُ
وعن ُالصَّلةُ ُُ -قوةُ ُحتُصُلُ ُبالرتكيبُ ُواهليئةُ ُاالجتامع َُّيةُُ ،وليست ُالصواتُُ
املجتمعةُُيفُاستفزازُهاُللنفوسُُبمنزلةُُصوتُُواحدُُ.
حنُ ُُ -الذيُيُؤ َُّدى ُبهُالُغناءُُ ،علُتوقيعُُ
وكذلك ُليسُالصوتُ ُاملُلُ َُّ
معيُ وضبُ ُمعيُُ ،الس َُّيام ُمع ُمساعدةُ ُآالتُ ُاللهوُ ُله ُُ -بمنزلةُ ُإنشادُ ه ُ
الشعرُُإذاُجت َُّردُُعنُذلكُ.
وهلُتُرُوجُُمثلُُهذهُالشبهةُُإالُعلُضعيفُُالعلمُُواملعرفةُُ،ناقصُُاحلظُُ
منهامُجدُا؟!ُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:ولذلك».
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:صوت».
(د)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ه)ُيفُ(ع)«ُ:إنشاده».

ُ

ُُُُُُ

الكالم على مسألة السماع

096
طرد ديللك جواز قراءة
القرآن باألحلان!

النبي ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليه ُوسلم ُنُدُبُ ُإىل ُحتسيُُ
أن ُ َّ ُ
 الوجه الثالثَُّ ُ :
الصوتُُبالقرآنُُوتزيينُهُُبهُ،واسُتُمُعُهُُهوُوأصحابُهُُ:

صحيح



فقال«ُ:ز ِينوا القرآن بأصواتكم»(ُ.)408

متفق عليه



الصوت يتغناى بالقرآن»(ُ.)409
وقالِ«ُ:ا أذن اهلل لشء كأذنه لنبي حسن ا

صحيح



ضعيف



س (/16أ)

وقالُليبُمُوسُى«ُ:لقد ِرَت بك الباَحة وأنت تقرأ ،فجعلت أستمع
بتُهُُلكُحتُبُ ًيا(ُ.)410
لقراءتك»ُ.فقالُ:لوُعُلُمُتُُأ َُّنكُتُسُمُعُُحلُ َّ ُ
الصوت بالقرآن ِن صاحب
الرجل احلسن ا
وقال«ُ :هلل أشد أذ ًنا إىل ا
القينة إىل قينته»(ُ.)411

ومع ُهذا ُفَّل ُيُسُوغُ ُأُنُ ُيُقُرُأُ ُالقرآنُ ُبأحلانُ ُالغُناءُ ُويُقُرُنُ ُبه ُمُن ُالحلانُُ
وآالتُُاللهوُُماُيُقُرُنُُبالغُناءُُ،ح َُّتىُوالُعندُُمُنُيقولُُبإباحةُُذلكُيفُالشعرُُ،بلُ
املسلمُونُ ُجمُمُعُونُ ُعل ُحتريمُهُ(ُ ،)412وطُرُدُ ُدليلُكُ ُجوازُ ُذلكُ ،بل ُهو ُبعُيُنُهُُ
تغيُ
يُقُتُضُيهُ؛ ُفإَُّنك ُقلتُ«ُ :إذا ُجازُ ُسامعُ ُالشعارُ ُبغيُ ُالحلانُ ُالطيُبةُُ ،فَّل ُيُ َّ ُ
احلُكُمُ ُبأنُ ُيُسُمُعُ ُبالحلانُ ُالطيُبةُ »ُ .هذاُظاهرُ ُمُنُالمرُُ ،هذاُنصُ ُدليلُكُُ،/
فهلُيُمُكُنكُ ُطُرُدُهُ ُوتقولُ :إذا جاز سمع القرآن بغّي اَلحلان الط ِيبة جاز سمعه
يتغّي احلكم؟!ُ
هبا و َ ا
فإنُ ُقلتُ ُذلكُخالفتُ ُإمجاعُ ُال َُّمةُ ُوبطلتُ ُ ،وإنُ ُقلتُ ُالُيُلُزُمُ ُمُنُجوازُُ
استامعُهُ ُبدونُ ُالحلانُ ُالطيُبةُ ُجوازُ ُإقرائُهُ ه ُواستامعُهُ ُّبا؛ ُأُبُطُلُتُ ُدليلُك؛ ُفقدُ
تبيُبطَّلنُهُُعلُالتقديرُينُ!ُ
َّ ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:اهل»ُ.وانظرُ(صُُ .)676
ُ
ُ
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س).
ُُُ
(ج) ُيفُ(س)«ُ:إذ»ُ .

ُ(د)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
ُ(ه)ُيفُ(س)«ُ:اقرتانه».

ُُ
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الرد ىلع املقدمة
اثلانية

الرغبةُُ
وأِا القدِة الثانية/وهي قولك«ُ :إ َُّن ُما ُأُوُجُبُ ُللمُسُتُمُعُ ُتُوُفُرُ ُ َُّ
ا

ع (/88ب)

علُال َُّطاعاتُُ ،وتُذُكُرُ ُماُأُعُدَُّ ُاهل ُتعاىل ُلعبادُهُ ُامل َُّتقُيُ ُمُنُالدرجاتُُ،ويُمُلُهُُ
بُ
نُالزالتُُ،ويُؤدُيُإىلُقلبُهُُمُنُصفاءُُالوارُداتُُُ-فهوُمُستحُ ٌّ ُ
َّ ُ
علُالتحرُزُُمُ
يفُالدينُُوخمُتارُُيفُالرشعُ»ُ.
الرغبةُُفيامُأُمُرُُبهُ،واحلُذُرُُ
فنقول ف تقيق هذه القدِةُ:إ َُّنُاهلُتعاىلُيُبُُ َُّ
ُم َّاُهنُىُعنهُ ،ويُبُ ُأهلُ ُاإليامنُ ُبوعدُهُ ُووعيدُهُُ،ويُبُ ُالقائمُيُ ُبمحابُهُُ :مُنُ
خشيتُهُ ُورجائُهُُ ،واإلنابةُ ُإليهُوالتُوكلُُعليهُ ،وسائرُ ُماُيـبهُ ُويُرضاهُ ُمُنُعبدُهُُ
فإن الوسائل إىل الحبوب
ظاهراُوباطنًاُ ،ويُبُ ُالسامعُ ُالذيُيُصُلُ ُحمبوبُهُ؛ ُ ا
ً
حمبوبة ،والوسائل إىل السخوط ِسخوطة.
فهذهُاملقدمةُُالتيُذُكُرُتُا ُُ-أياُالسامعايتُُُ-مبناهاُعلُأصلُيُُ:


أحدمهاُ:معرفةُُماُيـبهُُاهلُتعاىلُ.

األصل األول



اُأوُراجحاُ:
اهلُخالص
أنُسامعُُالغُناءُُيُصُلُُحمبوبُُ
والثاينَُّ ُ:
ً
ً

األصل اثلاين

صلُُحمبوبُهُُومكروهُهُُواملكروهُُأُغُلُبُُكانُمُذمُو ًماُوإنُُكانُ
 فإ َُّنهُإذاُحُ َّ َُّلُملحبوبُُما.
حمُصُ ً ُ

اُوالُمكروها.
 وإنُُتُكافُأُُاملحبوبُُواملكروهُُفيهُملُيكنُحمبو ًبً
ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:ذكرناها»ُ.

098
األصل األول من
املقدمة اثلانية

الكالم على مسألة السماع

 فأما األصل األولُ:
وهوُمعرفةُُماُيـبهُُاهل ُويُرضاهُُ،ويُمُدُحُُفاعلُهُُويُثُنُيُعليهُ،فهوُاملحكُُ
نُاتذُُإهلُهُُ
والفرقانُُ،وإليهُال َُّتحاكُمُ ُيفُهذهُاملسألةُ ُوغيُهاُ،وهوُالفرقُ ُبيُ ُمُ َّ ُ

س (/16ب)

اهل/تعاىلُبامُيـبهُُويُرضاهُُ،فإنُُرُضُيتُُبال َُّتحاكُمُُإىلُهذاُ
هُواهُُ،وبيُُمُنُعُبُدُُ ُ
لهُتسليامُُ-حُصُلُُالوُفاقُُ
ًُ
الصلُُ،وملُجتُدُُيفُنفسُكُُحُرُ ًجاُ ُم َّاُيكمُُبهُوتُسُلُمُُ
وزالُاخلَّلفُُوالشُقاقُُ.
بهُ،وحمك ُيُكُ ُعليهُ،وكثيُ ُمُنُالنَّاسُ ُبلُ
ٌّ ُ
وهذاُالصلُ ُلهُميزانُ ُيُوزُنُ ُ
ن ُيفُكثيُ ُ ُم َّاُيـبهُ ُهوُوطائفتُهُ ُوشيخُهُ ُومُنُيُسُنُ ُظنَّهُُ
أُكُثُرُهُمُغُلُطُ ُفيه؛ ُفظُ َُّ
بهُ،أوُماُيُدُهُُمُ ً
وافقاُلذوقُهُُووُجُدُهُُوحالُهُُُ-أ َُّنهُ ُم َّاُيـبهُُاهلُورسولُهُُ،ويُقُرُبُُ
إىلُاهلُ،وتُنالُ ُبهُكرامتُهُُيفُالدنياُويومُلقائُهُُ.
والُإلهُُإالُاهل!ُكمُز َُّلتُُيفُهذاُاملوضعُُأقدامُُ،وضُ َُّلتُُفيهُأُفُهامُُ،ونُسُبُُ
إىلُحمُ َُّبةُ ُالربُ ُتعاىلُأُسُخُطُ ُيشءُ ُإليهُوأكرهُهُ ُعندُهُ،ولُزُمُ ُمُنُذلكُأنُنُسُبُُ

ع (/85أ)

إىلُكراهتُهُ/أحبُُيشءُُإليهُوأُرُضاهُ له!ُ
وال ُسبيلُ ُإىل ُمعرفةُ ُما ُيـبهُ ُويُرُضاهُ ُإال ُبوُزُنُهُ ُبميزانُ ُالوحيُُ ،ونُقُدُهُُ
النبوةُُ ،ثمُ
عل ُحمكُ ُالمرُُ ،وعُرُضُهُ ُعل ُحاكُمُ ُالرشعُُ ،وتُلُقُيهُ ُمُن ُمشكاةُ ُ َُّ
الضبُ ُ:
اعتبارُهُُبدارُُ َّ ُ
لفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع).
ُ
(أ)ُ
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وتناله».
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:الِصف».
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 فإنُ ُكانُنُقُشُ ُسُ َُّكتُهُ«ُ :كل عمل ليس عليه أِرنا فهو َد»(ق)413؛ ُفهوُاملحبوبُُاملُريضُُهل ُ،الذيُيُقُبُلُهُُمُنُعبدُهُُويُكُرُمُهُُعليهُ.

لم أقف عليه بهذا
اللفظ ،ومتفق عليه
بلفظ آخر

 وإنُكانُعليهُضُبُ ُالسُكُكُ ُاملُحدثةُ ُالصادرةُ ُعن ُالراءُ ُوالفكارُُوالرسومُُوالوضاعُ؛ُفهوُال َُّزيُفُُاملردودُ.
فإذا ُوُقُعُ ُال َُّتحاكُمُ ُإىل ُهذا ُالصلُ ُتُقُ َُّربُ ُكلُ ُواحدُ ُمُن ُاملتنازعُيُ ُمُنُ
صاحبُهُُ،وإالُ:
َفيقك قيس وأنت يـمـان

()414

طويل

 وأما األصل الثانيُُ:
وهوُأنُسامعُُالغُناءُُالذيُفيهُالنزاعُُيُصُلُُحمُبوبُُالربُُتعاىلُومُراضُيهُُ،
َُّ
لُ
فالشأنُ ُكلُ ُالشأنُ ُيفُذلك! ُفهاهناُاقتُطُعُ ُالشيطانُ ُ[مُنُاقتُطُعُ] ب [ُ ،واستُزُ َّ ُ

الوجه األول
من األصل اثلاين
من املقدمة اثلانية

لُ ، ]/واستُخُفَُّ ُمُنُاستُخُفَُُّ ،و﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
مُنُاستُزُ َّ ُ

س (/11أ)

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ﴾ُ.
ُ
»ُ(تذيبُ
السكةُ :قالُالزهري«ُ:قالُالليثُ:السكةُ:حديدةُقدُكتبُعليهاُيضبُّباُالدراهم ُ
ِ ُ
اللغةُ.)ُ169/0ُ:
لفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع).
ُ
(أ)ُ
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:واستنزلُمنُاستنزل»ُ،ولعلهُتصحيف.

[إبراهيم]41 :

111

الكالم على مسألة السماع

أن الرجع ف القرب وال اطاعات والدِ يانات ،والفرق بني
فيجب أن يعرف ا
ِا حيـبه اهلل ويرضاه وبني ِا يسخطه ويكرهه  -إىل اهلل وَسوله.
الُإىلُرأيُُ.
والُإىل ُقياسُُ.
والُذوقُُ،والُوُجُدُُ.
والُاستحسانُُ،والُتقليدُُ.
والُمنامُُوالُكشفُُ.
وال حدَُّثنيُقُلُبيُعنُريبُُ،والُخُوطُبتُُوقيلَُلُ.
وال ُرأيتُ ُفَّلنًاُيُفُعُلُ ُوهوُ ُم َّنُاعتُقُدُ ُفيهُاخليُُ ،أوُكانُفَّلنُ ُيُفُعُلُ ُوهوُ

ُم َّنُيُسُنُُبهُالظنُُ،ونحوُُذلكُ.

فليسُلحدُُأنُُيُبُتُدُعُُدينًاُملُيُأُذُنُُبهُاهلُويقولُُ:هذاُيـبهُُاهلُل َُّنهُيُوصُلُُ
به ُإىل ُحمبوبُ ُاهل ُتعاىل! ُبل ُّبذه ُالطريقُ ُبُدُلُ ُدينُ ُاهل ُورشائعُهُ ُوابتُدُعُُ
الرشُكُُوكلُُماُملُيُنزُلُُبهُسلطا ًُنا!ُ
والئمةُ ُومشايخُ ُالطريقُُ ،مُنُ
َُّ
وكلُ ُماُيفُالكتابُ ُوالسنَّةُ ُوكَّلمُ ُالسلفُ ُ
احلضُ ُعلُاتُباعُ ُماُأُنُزُلُ ُإليناُمُنُربُناُ ،والنَّهيُ ُعنُضدُهُُُ-فهوُلُجُلُ ُهذاُ،
لفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع).
ُ
(أ)ُ
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س).
(د)ُيفُ(س)«ُ:وهني».
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قالُتعاىل ﴿ُ:ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﴾ ُوهوُاخلالصُ ُهلُاملوافقُ ُلمرُهُُ ،كامُقالُهُُ

[هود ،1 :امللك]4 :

الفُضُيُلُُبنُُعُياضُُوغيُهُ(ُ.)415
واَلعمل أَبعةُ:فواحدُُمنهاُمقبولُُ،/وثَّلثةُُأرباعُهاُمردودةُُ:

األعمال أربعة
ع (/85ب)

 فالقبولُ :ماُوافُقُ ُالمرُ ُوأُريدُ ُبهُوجهُ ُاهل ُتعاىلُ ،والُيُقُبُلُ ُاهل ُتعاىلُعمَّلُسُواهُ.
ًُ
خالصا ُهلُ ،وال ُموافُ ًُقا ُلمرُهُُ ،أو ُيُنتُفُي ُعنهُ
 والردودُ َّ ُ :أال ُيكونُ ُ ً
أحدُهاُ.
فالقبولُُ:ماُوُجُدُُفيهُالمرانُُ،والردودُ:ماُانتُفُىُعنهُالمرانُُأوُأحدهُاُ.
ُأن ُمُنُ
وهلذا ُاشتدَُّتُ ُوُصاةُ ُالشيوخُ ُاملستقيمُيُ ُّبذا ُالصلُُ ،وأُخُبُوا َُّ

وصاة الشيوخ
املستقيمني باتباع
الرشيعة

عمَّل ُبَّلُاتُباعُ ُسُنَّةُ ُفباطلُُ
فقالُ[ابنُ ُأيب ُاحلُوارُيُ] (ت«ُ:)416مُنُعُمُلُ ُ ً ُ

ابن أيب احلواري

عُدُلُُعنهُفهوُمطرودُُ،وعنُطريقُقصدُهُُمصدودُ ُ:


عملُهُ»(ُ.)417


وقال ُسهلُ ُبنُ ُعبدُ ُاهل/التُسُرتُيُ(ت«ُ :)418كلُ ُفعلُ ُيُفُعُلُهُ ُالعبدُ ُبغيُُ
اقتداءُ ُفهوُعيشُ ُالنفسُُ ،وكلُ ُفعلُ ُيُفُعُلُهُ ُباالقتداءُ ُفهوُعذابُ ُعل ج ُ
النفسُ»(ُ.)419

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:مبعود»ُ،ولعلهاُتصحيفُ،أوُيكونُصواّبا«ُ:مبعد»
(ب)ُيفُ(س)«ُ:ابنُاجلوزي»ُ،ويفُ(ع)«ُ:ابنُأيبُاجلوازي»ُ،واملثبتُمنُمصادرُالتخريجُُ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).

س (/11ب)
سهل بن عبد اهلل
التسرتي
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كل ُوقتُُ
وقالُأبوُحفصُ ُالنَّيُسابُورُيُ(ت«ُ:)420مُنُملُيُزُنُ ُأفعالُهُ ُوأحوالُه ُ َّ ُ
بالكتابُُوالسنَّةُُ،وملُيُ َُّتهُمُُخواطُرُهُُُ-فَّلُتُعُدَُّهُ ُيفُديوانُُالرُجالُ»(ُ.)421
وقالُاجلُنيُدُ ُبنُ ُحممدُ«ُ:الطُرُقُ ُكلُهاُمسدودةُ ُعلُاخلُلُقُُ ،إال ُمُنُاقتُفُىُ
()422
ُ،وقالُأيضا«ُ:مُنُملُيُفُظُ ُالقرآنُُ
الرسولُ ُعليهُالصَّلةُوالسَّلم»
أثرُ ُ َُّ
ً
لن ُعُمُلُنا ُهذا ُمُق َُّيدُُ
ومل ُيُكُتُبُ ُاحلديثُ ُال ُيُقتدُى ُبه ُيف ُهذا ُالمرُ؛ ُ َُّ

بالكتابُُوالسنَّةُ»(ُ.)423
انليسابوري

وفعَّلُ
قوال ُ ً ُ
وقالُأبوُعثامنُ ُال ُنَّيُسابُورُيُ(ت«ُ:)424مُنُأُ َُّمرُ ُالسنَّةُ ُعلُنفسُهُ ُ ً ُ

وفعَّل ُنُطُقُ ُبالبدعةُُ،قالُ
قوال ُ ً ُ
نُطُقُ ُباحلكمةُُ ،ومُنُأُ َُّمرُ ُاهلُوُىُعلُنفسُهُ ُ ً ُ
اهلُتعاىل ﴿ُ:ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﴾» (ُُ.)425

[انلور]30 :
أبو محزة ابلغدادي



ابن جنيد



أبو يعقوب انلهرجوري



وقالُأبوُمحزةُ ُالبُغُدادُيُ(ت«ُ:)426مُنُعُلُمُ ُالطريقُ ُإىلُاهل ُتعاىل ُسُهُلُ ُعليهُ
سلوكُهُُ،والُدليلُ ُعلُالطريقُ ُإىلُاهلُتعاىلُإالُمتابعةُ ُالرسولُ ُيفُأحوالُهُُ
وأقوالُهُُوأفعالُهُ»(ُ.)427
فإن ُضُرُهُُ
وقالُأبوُعمرُو ُبنُ ُنُجُيُدُ«ُ:كلُ ُحالُ ُالُيكونُ ُعنُنتيجةُ ُعُلُمُ ُ َُّ
أكثرُ ُعل ُصاحبُهُ ُمُن ُنفعُهُ»(ُ ،)428وقال«ُ :التصوُفُُ :الصبُ ُحتتُ ُالمرُُ
والنَّهيُ»(ُ.)429
وقالُأبوُيعقوبُُالنَّهُرُجُورُيُ(ت«ُ:)430أفضلُُالحوالُُماُقارُنُُالعُلُمُ»(ُ.)431

(أ) ُيفُ(س)«ُ:وأقواله»ُ،والُروايةُبهُ،واملثبتُمن ُ(ع)ُكامُيفُمصادرُالتخريجُ.ويفُالرسالةُالقشييةُ:
«بأحواله».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:يعدُّ».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:علمنا».
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صواُبذلكُلُـمُـاُيُعُلُمُونُهُُمُنُحالُُكثيُُ
وهذاُكثيُُيفُكَّلمُُاملشايخُُ،وإنامُوُ َّ ُ
مُنُالسالكُيُُ :أ َُّنهُيُرُيُمعُذوقُهُ ُووُجُدُهُُ ،وماُيُراهُ ُويُواهُُ،غيُ ُمُ َُّتبُعُ ُلسبيلُ ُاهلُ
تعاىلُالتيُبُعُثُُّباُرسولُهُُ،وهذاُهوُاتُباعُُاهلُوُىُبغيُُهُدًُىُمُنُاهلُتعاىلُ.
حركات للهوى؛ُوهلذاُسُ َُّمىُ
وَ َيب ا
أن السمع الحدث ِن أعظم ال ِ
الئمةُ ُاملُصنفُيُ ُكتابُهُ/يفُإبطالُهُ ُوذمُهُ ُبـُ«الدليلُالواضحُيفُالنهيُعنُ
بعضُ ُ َُّ
ارتكابُاهلوىُالفاضح»(عُ.)432
وهلذاُيُأُمُرُُاملشايخُُاملستقيمُونُ/منهمُباتُباعُُالعُلُمُُ،ويُعُ ُنونُُبهُالرشيعةُُ:
سنةُ ،فامُ
 كقولُ ُأيبُيُزُيدُ ُالبُسُطامُيُ(ت«ُ:)433عُمُلُتُ ُيفُاملُجاهدةُ ُثَّلثُيُ ُ ًُعلُمُنُالعُلُمُُومتابعتُهُ»(ُ.)434
وُجُدُتُُشي ًئاُأُشُدَُُّ َُّ
يُمعُاهلُحالة ُتُرُجُهُ ُعنُ
ًُ
 -وقالُأبوُاحلسيُ ُالنوُرُيُ«ُ:مُنُرأيتُهُ ُيُدَُّعُ

ع (/54أ)

هو عبد املغيث بن زهري
لم أقف عليه

س (/18أ)

وصاة الشيوخ
املستقيمني بالعلم
أبو يزيد البسطايم
أبو احلسني انلوري

نُمنه»(ُ.)435
حدُُالعُلُمُُالرشعيُ؛ُفَّلُتُقُربُ َُّ
 وقالُأبوُعثامنُُال ُنَّيُسابُورُيُ:«الصحبة ِع اهللُ:بحُسُنُُالدبُُ،ودوامُاهليبةُُواملراقبةُُ.
والصحبة ِع الرسول صّل اهلل تعاىل عليه وسلمُ :باتُباعُ ُسنَّتُهُ ُولزومُُ
ظاهرُُالعُلُمُُ.
والصحبة ِع أولياء اهللُ:باالحرتامُُواخلدمةُُ.
ُ

 ُعنُحمركاتُاهلوىُوالسامعُانظر(ُ:صُُ.)01
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:املحرمات»ُ،ولعلهُتصحيف.

أبو عثمان احلريي
انليسابوري
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والصحبة ِع اَلهلُ:بحُسُنُُاخلُلُقُُ.
ماُملُيكنُإثامُ.
ًُ
والصحبة ِع الخوانُ:بدوامُُالبُرشُُ
هلمُوالرمحةُُوالشفقةُُعليهم»(ُ.)436
َُّ
الهالُ:بالدعاءُُ
والصحبة ِع ا
خمالفة أمر اهلل

ورسوهل من الضالل
واتباع اهلوى

وذلكُ لَُّنهُلـ َُّمـاُكانُأصلُ ُالطريقُ ُهوُاإلرادةُ ُوالقصدُ ُوالعملُُ ،وذلكُ
فكثياُماُيُعُمُلُ ُالسالكُ ُبمقتُضُ ُماُيُدُهُ ُيفُقلبُهُ ُمُنُاملح َُّبةُُ ،وماُ
يتضمنُ ُ َّ ُ
َُّ
احلبً ُ ،
يُدُرُكُهُ ُبذوقُهُ ُمُنُطعمُ ُالعبادةُُ ،وهذاُإذاُملُيكنُموافُ ًُقاُلمرُ ُاهل ُتعاىل ُورسولُهُُ

أدلة ذلك

عليهُالصَّلةُوالسَّلمُفصاحبُهُُيفُضَّللُُ،وهوُ ُم َّنُا َُّتبُعُُهُواهُُ:
قالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ُ.

[الفرقان]04 :



[القصص]34 :

 وقال﴿ُ:ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

كل ُماُ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﴾ُ ،فجُعُلُ ُ َّ ُ
خالُفُُالمرُُفصاحبُهُُمُ َُّتبُـعُُهُواهُُ،فامُثُ َُّمُواسطةُُ،بلُإ َُّماُالُمُرُُوإ َُّماُاهلُوُى.
[ابلقرة]744 :

 وقالُتعاىل ﴿ُ:ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﴾.
[ابلقرة]703 :

 وقال ُتعاىل ﴿ُ:ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ

ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﴾.
 ُأيُ:الوصاةُباتباعُالرشيعةُُ.
(أ) ُيفُ(س)ُو(ع)«ُ:أفرأيت»ُ،فلعلها ُاشتبهت ُبآيةُاجلاثية﴿ُ:61/ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﴾.
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ن ُ:
تتضم ُ
أنُبدعةُُالسامعُُ َُّ
واعلمُ َُّ

بدعة السماع
وما تتضمنه

الغلوُيفُالدينُ.
َُّ
 -واتُباعُُاهلُوُى./

س (/18ب)

 والعُشُوُُعنُذكرُُاهل.واُأن ُهذهُالبدعةُ ُدينُ ُوقُرُبةُ ُتُقُرُّبُمُإىلُاهل ُتعاىلُ،وهذاُمُنُ
فإهنمُحُسُبُ َُّ
َّ ُ
أقبحُُالغلوُُ،وهوُيوجب اَنحرافُعنُالِصاُُِاملستقيمُُ.
واتُباعُ ُاهلُوُىُيوجب الضَّلل ُعنُسبيلُ ُاهلُ،/قالُتعاىل ﴿ُ:ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕ﴾ُ.

ع (/54ب)
[ص]46 :

والعُشُوُ ُعن ُذكرُ ُاهل ُتعاىل ُيوجب ِقاَنة الشيطان ُلهُ ،قال ُاهل ُتعاىلُ:
﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ُ،وذُكُرُ ُاهلُهناُهوُكتابُهُُ،

[الزخرف]46 :

ومنُالعُشُوُُعنهُ:التعوُضُُعنهُبالسامعُُالشيطاينُُاملُحُدُثُُُ.
 وقالُتعاىل﴿ُ:ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤُﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ

عليهاُتتضمنُُماُأمرُهُُبهُورُضُيُهُُ
َُّ
ﯕ ﯖ ﴾ُ،فالرشيعةُُالتيُجُعُلُهُُربُهُُتعاىلُ
لهُ،وكلُُعملُُوحُبُُوذوقُُووُجُدُُوحالُُالُتُشُهُدُُلهُهذهُالرشيعةُُالتيُجُعُلُهُُ
عليهاُفباطلُُوضَّللُُ،وهوُمُنُأهواءُُالذينُالُيُعُلُمُونُ.

(أ)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:يتضمن»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب.

[اجلاثية]75-78 :
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هىُعام ُيُبُغُضُهُُ
َّ ُ
فليسُلحدُ ُأنُ ُيُ َُّتبُـعُ ُماُيـبهُ؛ ُفيُأُمُرُ ُبهُويُ َُّتخُذُهُ ُدينًاُ،ويُن
ويُذُمُهُُ ،إال ُّبُدُى ُمُن ُاهلُ ،وهو ُرشيعتُهُ ُالتي ُجُعُلُ ُعليها ُرسولُهُ ُوأُمُرُهُُ
واملؤمنُيُُباتُباعُهاُ.
وهلذا كان السلف يسمون ا
كل ِن خرج عن الشيعة ف يشء ِن الدين

ذم السلف ألهل
ابلدع ولو ظهر
عنهم ما ظهر

ِن أهل اَلهواءُ ،ويُعُلُونُ ُأهلُ ُالبدعُ ُهم ُأهلُ ُالهواءُُ ،فيُذُمُوهنُم ُبذلكُ،
ويُذُرُونُ ُعنهم ُولو ُظهر ُعنهم ُما ُظُهُرُ ُمُن ُالعُلُمُ ُوالعبادةُ ُوالزهدُ ُوالفقرُُ
والحوالُُواخلوارقُُ:

الشافيع
والليث بن سعد



قالُيونسُ ُبنُ ُعبدُ ُالعل«ُ:قلتُ ُللشافعيُُ:تُدُرُيُماُقالُصاحبُنا؟ ُيُرُيدُُ:
الليثُ ُبنُ ُسعدُُ ،كانُيقولُ/لوُرأيتُهُ ُ– ُيُرُيدُُ :صاحبُ ُالبدعةُ ُُ -يُمُيشُ ُعلُ

س (/15أ)

أن ُحالُهُأقبحُُ
ِص ُواهل! ُيُرُيدَُُّ ُ :
املاءُ ُالُتُثُقُ ُبهُوالُتُعُبُأُ ُبهُوالُتُكُلُمُهُُ .قالُ:قُ َّ ُ
مُنُذلك»(قُ.)437

أبو العايلة



وقالُأبوُالعالُيُةُ(ت«ُ:)438تُعُ َُّلمُواُاإلسَّلمُ ُوالسنَّةُُ ،فإذاُتُعُ َُّلمُتُمُوهُ ُفَّلُتُرُغُبُواُ
عنهُ ،وعليكم ُبالِصاُِ ُاملستقيمُ؛ ُ[فإ َُّنه ُاإلسَّلمُ] ُ ،فَّل ُتُرُغُبُوا ُعنه ُ
ُوشامالُ ،وعليكم ُبسنَّةُ ُنبيُكم ُوالذي ُكان ُعليه ُأصحابُهُُ ،وإ َُّياكمُ
ًُ
يمينًا
وهذه ُالهواءُ ُالتي ُتُلُقُي ُبيُ ُالنَّاسُ ُالعداوةُ ُوالبغضاءُ»ُ .قال ُعاصُمُُ:
فحدَُّثُتُ ُبهُاحلسنُُ ،فقال«ُ:صُدُقُ ُونُصُحُ»ُ .قالُ:فحدَُّثُتُ ُبه ُحُفُصُةُُ
حممدً ا ُّبذا؟ ُقلتُُ :الُ.
بنتُ ُسُيُينُ ُفقالت«ُ :يا ُأبا ُعلُُ ،أنتُ ُحدَُّثُتُ ُ َُّ
قالتُ:فحُدُثُهُُإ ًذا»(ُ.)439

(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ،وبهُرواية.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).

ُ

ُ(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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وقالُأُيبُ ُبنُ ُكعبُ ُريضُاهلُعنه«ُ:عليكمُبالسبيلُ ُوالسنَّةُ؛ ُفإ َُّنهُماُعلُ

أيب بن كعب

الرضُ ُعبدُ ُعلُالسبيلُ ُوالسنَّةُ/ذُكُرُ ُاهل ُففاضُتُ ُعيناهُمُنُخشيةُ ُاهل ُ

ع (/57أ)

فيُعُذُبُهُُ،وماُعلُالرضُُعبدُُعلُالسبيلُُوالسنَّةُُذُكُرُُاهلُيفُنفسُهُُفاقشُعُ َُّرُ
جلدُهُ ُمُن ُخشيةُ ُاهل ُإال ُكان ُمثلُهُ ُكمثلُ ُشجرةُ ُقد ُيُبُسُ ُورقُهاُ ،فهيُ
طُعنهُخطاياهُُ
تُعنهاُورقُهاُ،إالُحُ َُّ
كذلكُإذُأصابتُهاُريحُُشديدةُُفتُحا َّ ُ
وإن ُاقتصا ًداُيفُسبيلُ ُوسنَّةُ ُخيُ ُمنُ
ت ُعنُتلكُالشجرةُ ُورقُهاَُّ ُ،
كامُحتُا َّ ُ
اجتهادُُيفُخَّلفُُسبيلُُوسنَّةُُ،فانظرواُأنُيكونُُعملُكُمُإنُُكانُاجتها ًداُ
أوُاقتصا ًداُأنُُيكونُُذلكُعلُمنهاجُُالنبياءُُوسنَّتُهم »(ُ.)440


وقالُعبدُُاهلُبنُُمسعودُ«ُ:االقتصادُُيفُالسُنَّةُُخيُُمُنُاالجتهادُُيفُالبدعةُ»(ُ.)441

عبد اهلل بن مسعود



وقيلُليبُبكرُ ُبنُ ُعُ َُّياشُ(ت«ُ:)442ياُأباُبكرُُ ،مُنُالسُنيُ؟ُقالُ:الذيُإذاُ

أبو بكر بن عياش

ذُكُرُتُُالهواءُُملُيُغُضُبُ ُليشءُُمنها»(ُ.)443
وهذا أصل عظيم ِن أصول سبيل اهلل والطريق الوصل إليه/يب اَعتناء
اُأوُحمر ًماُإ َُّماُباالتفاقُُأوُفيهُ
َُّ
اُأوُمكروه
مباح
به؛ُ َُّ
ً
كثياُمُنُالفعالُُقدُيكونُُ ً
فإنُ ً

نزاعُُبيُُالعلامءُُ،فيستحسُنهُُطائفةُُمُنُال َُّناسُُويفعلُونُهُُعلُأَُّنهُقُرُبُةُُوطاعةُُودُينُُ

يُتُقُ َُّربُونُُبهُإىلُاهلُتعاىلُ،ح َُّتىُيُعُدُونُُمُنُيُفعـلُُذلكُأفـضلُُ ُم َّنُالُيُفعلُهُُ،ور َُّبامُُ
ُ:قالُابنُسيدهُ:حت ُاليشءُعنُالثوب ُوغيهُ:يتهُحتاُ:فركهُوقرشهُ...والتحاتُُ:سقوُِ
ات
 ُت ا
َّ
الورقُعنُالغصنُوغيهُ(املحكمُُُ.)339/6
لفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع)ُ.
ُ
(أ)ُ
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وسننهم»ُ.
(ج)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،وكذاُيفُاالستقامةُومنهُينقلُاملصنفُ،ويفُمصادرُالتخريج«ُ:ملُيتعصب».

س (/15ب)
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جُعلُواُذلكُمُنُلوازمُ ُطريقُهُم ُإىلُاهلُأوُجُعلُوهُ ُشُعارُ ُالصاحلُيُ ُوأولياءُ ُاهلُ
ً
ًاُمبتدعاُملُيُأُذُنُُبهُاهلُ.
وضَّلالُودُين
ذلكُخطأُ
ًُ
تعاىلُويكونُُ
ً
ُِثال ذلكُ :حُلُقُ ُالرأسُ ُيف ُغي ُاحلجُ ُوالعمرةُ ُمُن ُغيُ ُعُذُرُُ ،اختُلُفُُ
النَّاسُ ُيفُإباحتُهُ ُوكراهتُهُ ُعلُقولُيُُ ،وهاُروايتانُ ُعنُأمحدُ(ُ ،)444والُخَُّلفُُ
ُ،ومعُهذاُفقدُاتذُهُُ
َّ ُ
بينهمُأ َُّنهُالُيُرشُعُ ُوالُيُسُتُحُبُ ُوالُهوُقُرُبةُ ُإىلُاهل ُتعاىل
طوائفُ ُمُن ُالفقراءُ ُوالنساكُ ُدُينًاُ ،ح َُّتى ُجُعلُوه ُشُعا ًرا ُوعَّلم ًُة ُعل ُالدينُُ
ُإن ُمُن ُمل ُيُفعُلُ ُذلك ُيكونُُ
والنسكُ ُواخليُُ ،وجُعلُوهُ ُمُن ُتام ُالتوبةُُ ،ح َُّتى َُّ
ضلُةُ ُاملحمودةُ ُعندُهمُ ،ومُنُفُعلُ ُذلكُدُخُلُُ
اُخارجاُعنُالطريقُ ُاملُفُ َّ ُ
منقوص
ً
ً
يفُهُدُيُمُوطريقُهُم !ُُ
وهذاُخروجُ ُعنُطريقُ ُاهلُتعاىلُوسبيلُهُ ُباتُفاقُ ُاملسلمُيُُ،واتاذُ ُذلكُ
دُينًا ُوشُعا ًرا ُلهلُ ُالدينُ ُمُن ُأسبابُ ُتبديلُ ُالدينُُ ،فكام ُأ َُّنه ُال ُحُرامُ ُإال ُماُ
ب ُإالُ
حُ َُّرمُهُ ُاهلُ ،والُواجُبُ ُإال ُماُأُوُجُبُهُ ُُ -فَّلُدُينُ ُإال ُماُرشُعُهُ ُوالُمُسُتُحُ َّ ُ
ماُأُحُ َُّبهُُ.

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:طريقتهم».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وطريقتهم».
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الوجه اثلاين

من األصل اثلاين

 الوجه الثاني:

من املقدمة اثلانية

صلُ ُحمبوبُ ُاهلُ
إن ُهذا ُالسامعُ ُيُصُلُ ُحمبوبُ ُاهلُ،وماُحُ َّ ُ
أن ُقولُـهمَُّ «ُ :/
َُّ

ع (/57ب)

الضَّللُ ُيفُهذهُاملسألةُُ،وأكثرُ ُاملُنحرفُيُُ
فهوُحمبوبُُله»ُ،قولُ ُباطلُُ،وهوُمنشأُ ُ َّ ُ
أن ُالسامعُُ
يفُهذهُاملسألةُ ُحُصُلُ ُهلم ُالضَّللُ ُوالغيُ/مُنُهذهُاحلُوُمُةُ ب ُ ،فظنواُ َُّ

س (/84أ)

يُثُيُ ُحم َُّبةُ ُاهلُ ،وحم َُّبةُ ُاهلُتعاىلُهيُأصلُ ُاإليامنُ ُالذيُهوُعُمُلُ ُالقلبُُ،وبكامهلُاُ
يكونُكاملُُاإليامنُُ،وأبوُطالبُُاملكيُ(تُ)445يُعُلُهاُهنايةُُاملقاماتُ(ُ،)446وأبوُإسامعيلُُ
اخلاصةُ»(ُ،)448
النصاريُ(تُ)447يقولُ«ُ:هيُاملقامُُالذيُيُلُتُقُيُفيهُمُقُدُمُةُُالعا َُّمةُُوساقُةُُ َّ ُ
وهؤالءُجُعُلُواُالسامعُُمُنُتوابُـعُُاملح َُّبةُُووسائلُها!
احلب وحركة
أن ِا يثّيه هذا السمع البتدع ونحوه ِن
وِنشأ الغلط ا
ِ
القلب ليس هو الذي حيـبه اهلل وَسولهُ،بلُاشتملهُعلُماُالُيـبهُُاهلُبلُعلُ
عام ُيـبهُ ُاهلُويُرُضاهُ ُأعظمُُ
ماُيُبُغُضُهُ ُأكثرُ ُمُنُاشتاملُهُ ُعلُماُيـبهُ ُ،وصده ُ َّ ُ
عامُيُقُرُبُُمنهُأكثرُُمُنُأمرُهُُبهُ.
مُنُحتريكُهُُملحابُهُُومُراضُيهُُ،ونيهُ َّ ُ
أنُذلكُماُيـبهُُاهلُ،
وحركةُ،لكنُمُنشُأُالغُلُطُُظنُُ َُّ
ًُ
وَ َيبُأ َُّنهُيُثُيُُحُبُاُ
وإنامُذلكُمُنُاتُباعُُالظنُُوماُتوىُالنفسُولقدُجُاءُهمُمُنُرّبُمُاهلُدُىُ.
ُكامُيفُقولهُتعاىل﴿ُ:ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ﴾ُ[النجمُ.]61ُ:
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُيفُ(س)«ُ:اجلهة».
(ج)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:اهل».
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حمبة اهلل

ي ُيفُكتابُهُ ُحم َُّبتُهُُ،وذُكُرُ ُموجباتُاُ
أن ُاهلُتعاىل ُبُ َّ ُ
وم اا يو ِضح ذلك ويب ِينهَُّ ُ :

أصول حمبة اهلل

وعَّلماتُاُ،وهذاُالسامعُُيوجدُُمُضادُاُلذلكُمُناف ًياُلهُ:
 -قالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ﴾ُ.

املتابعة
[آل عمران]47 :

 -وقالُتعاىل﴿ُ:ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

اإلخالص

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ﴾ُ.

[ابلقرة]763 :

 -وقال ُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

اجلهاد

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﴾ُ.

[املائدة]30 :

تضمنتها هذه اآليات الثَّلث ُ:
فهذه ثَّلثة أصول َلهل حم ابة اهلل ا
س (/84ب)



تضمنتُُمتابعةُُاحلبيبُُيفُأقوالُهُُوأفعالُهُُوهُدُيُهُُوسيتُهُُ.
فاآلية اَلوىلَُّ ُ:/



الُ
تضمنُتُ ُإفرادُ ُالربُ ُتعاىلُباملح َُّبةُ ُوإخَّلصُ ُالدينُ ُلهُ،وأُ َّ ُ
واآلية الثانيةَُّ ُ :
بُمعهُسُواهُُ،وكلُُحمبوبُُفإنامُتُسُوغُ ُحم َُّبتُهُُتب ًعاُملح َُّبةُُاهلُتعاىلُ،فيحـبهُُ
يُ َّ ُ
هلُويفُاهلُ،الُمعُاهل؛ُفمحبةُُاملرشكُيُُمعُاهلُ،وحمبةُُاملخلصُيُُهلُويفُاهلُ.

ع (/54أ)



تضمنتُ ُاجلهادُ ُيفُسبيلُ ُاهلُإلعَّلءُ ُكلامتُهُ ُوإعزازُ ُدينُهُُ،/
واآلية الثالثةَُّ ُ :
وتُرُكُُااللتفاتُُإىلُاللُ َُّوامُُ.
فهذه اَلصول الثَّلثة ُهيُالفُرقانُ ُبيُ ُالنَّاسُُ ،وّباُيُوزنُ ُأهلُ ُاالنحرافُُ

بُشي ًئاُغيُُاهلُكامُيُبُُاهلُفهوُ ُم َّنُاتُذُُمُنُ
وأهلُُالِصاُُِاملستقيمُُ،فمنُأُحُ َّ ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:الثَّلثة»ُ،وكَّلهاُجائزُلغ ًة.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:يسوغ»ُ،ويفُ(ع)ُبدونُنقط؛ُفيحتملُالرسمُماُأثبتناه.
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دونُ ُاهل ُأندا ًدا ُيـبهُم ُكحبُ ُاهلُ ،وقال ُاهل ُتعاىل ﴿ُ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

[اتلوبة]40 :

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﴾ُ.
ب إليه ِن ِ
كل يشء ،وطاعة
فَّل ينجي العبد إَ أن يكون اهلل وَسوله أح ا
اهلل وَسوله آثر عنده ِن ِ
كل يشء!
واهلُتعاىلُملُيُرُض ُمُنُعبادُهُ ُأنُ ُيكونُ ُحبُهُمُلهُولرسولُهُ ُكحُبُ ُالهلُُ
ب ُإليهمُمُنُأهلُهُم ُ
واملالُُ،بلُأنُ ُيكونُ ُاهل ُورسولُهُ ُواجلهادُ ُيفُسبيلهُأُحُ َّ ُ
وأمواهلُمُومساكنُهُمُوجتاراتُمُوعشائرُهُمُ.
ّباُتتحققُُحم َُّبتُهُمُُ:
َُّ
أنُللمُحبُيُُثَّلثةُُأصولُ،
والقصودُ َُّ

املقصود!

 الخَّلصُوإفرادُُحمبوّبُمُتباركُوتعاىلُباملح َُّبةُُ.

األصل األول

 والثاين :الهاد ف سبيلهُ،وهوُالذيُيُصُدُقُ ُإيامهنُمُوحم َُّبتُهُمُويُكُذُّبُاُ،

األصل اثلاين

قالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ/ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾.
وبذلكُوُصُفُ ُأهلُ ُاملح َُّبةُ ُيفُقولُهُ ُتعاىل ﴿ُ:ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﴾ُ،فوُصُفُهمُبستُُصفاتُُ:
ُ

 ُ قالُتعاىل﴿ُ:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ﴾ُ[املائدة.]37ُ:

(أ)ُاللفظُالكريمُخلتُمنه(ُ:ع)ُ.

ُ

ُ(ب)ُيفُ(س)«ُ:أهليهم».

س (/87أ)
[احلجرات]73 :
[املائدة]30:
صفات
أهل املحبة
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أحدها :حم َُّبتُهمُلهُُ .



والثانية :حم َُّبتُهُهلمُ.



والثالثة :ذُهلُمُولُينهمُعلُأوليائُهُُ.



والرابعة :عُزُهمُوشُدَُّتُمُعلُأعدائُهُُ.



والاِسة :جهادُهمُيفُسبيلُهُُ.



وأهنمُليسواُمَّن:
والسادسة :احتاملُـهمُلُوُمُ ُاخلُلُقُُهلمُعلُذلكُ َّ ُ،
 ُيُصُدُهُُالكَّلمُُوالعُذُلُُعنُاجلهادُُيفُسبيلُُاهل.وأهنمُليسواُبمنزلةُُمنُيُتُمُلُُالـمَُّلمُُوالعُذُلُُيفُحم َُّبةُُماُالُيـبهُُاهل.
 َّ ُ وال ُبمنزلةُ ُمن ُأُظُهُرُ ُمُن ُمكروهاتُ ُالربُ ُتبارك ُوتعاىل ُما ُيَُّلمونُإظهاراُمنهمُلُـمُـاُيَُّلمُونُ ُعليهُيفُ
سمونُبـ«املَُّلمُتُ َُّية»(ع)449؛ ُ
عليهُ،ويُ َُّ
ً
رتاُ
ال َُّظاهُرُ ُوهم ُمُنطُوُونُ ُيف ُالباطُنُ ُعل ُالصُدُقُ ُواإلخَّلصُ؛ ُس ً
حلاهلُم ُعن ُالنَّاسُُ ،فهم ُفُعُلُوا ُذلك ُلعدمُ ُاحتامهلُم ُاملَُّلمُُ،
والولُونُُاحتُمُلُواُاملَُّلمُُفيامُال/يـبهُُاهل.
َُّ

ع (/54ب)

وأحباء اهلل فعلوا ِا حيـبه اهلل ول تأخذهم فيه لوِة َئم.
ُ

ُأيُ:يفُحمبةُماُيبهُاهلُ،واهلُأعلمُُ.
اَلولونُ:أيُمنُيتملُاملَّلمُوالعذلُيفُحمبةُماُالُيبهُاهلُ،واهلُأعلمُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:لومة»ُُ.

ُ(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).

ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:أحبه».
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فاَلقسام ثَّلثة ُ:

انلاس يف اللوم
ثالثة

 أحدها :منُيُصُدُهُُال َُّلوُمُُعنُحمابُُاهلُ. والثاين :منُالُتُأُخُذُهُُيفُحمابُ ُاهلُلومةُُالئمُُ. والثالث :منُيُظُهُرُُماُيَُّلمُُعليه؛ُإخفا ًُءُلقيامُهُُبمحابُُاهلُ. فاَلولُ:مُفرُُُِ.
 والثالثُ:مؤمنُُضعيفُُ.
 والوسطُ :هو ُالوسطُ ُاخليارُُ ،وهو ُاملؤمنُ ُالقويُ«ُ ،والؤِن
القوي خّي وأحب إىل اهلل ِن الؤِن الضعيف»(ُ.)450
ُ،والَّلئُمُونُ ُعليهُكثيُ؛ ُإذُ
َّ ُ
وأعلُماُيـبهُ ُاهل ُورسولُهُُ :اجلهادُ ُيفُسبيلُهُ
ُ،والَّلئُمُونُُعليهُثَّلثةُُأقسامُُ:
َّ ُ
أكثرُُالنفوسُُتُكُرُهُهُ
ُمنافُقُُ.
ُوخمُذُلُُمُفُرتُُللهُ َُّمةُُ.
للقوةُُوالقُدُرُةُُ.
ُومُرُجُفُُمُضُعُفُُ َُّ

(أ)ُيفُ(س)«ُ:ثَّلث»ُ،وكَّلهاُجائزُلغة.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:حمبة».

كما يف حديث
أيب هريرة

الالئمون ىلع
اجلهاد ثالثة
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األصل اثلالث
[آل عمران]47 :
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وأِا ِتابعة احلبيب ف أقواله وأفعالهُ،فقالُتعاىل ﴿ُ:ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
 ا

ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ُ.

س (/87ب)

[قال/مجاعةُ] ُمُنُالسلفُ«ُ:ا َُّدعىُقومُُعلُعهدُُرسولُُاهلُعليهُالصَّلةُ

آية املحبة

أهنمُيُبُونُُاهلُ،فأُنُزُلُُاهلُتعاىلُهذهُاآليةُُ،وهيُآيةُُاملح َُّبةُ﴿ُ:ﭮﭯ ﭰ
والسَّلمُ َّ ُ

ب ُالعبدُ ُلربُهُ ُمُوجُ ًبا ُمُقتضُ ًياُ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾»(قُ ،)451فجعلُ ُحُ ّ ُ
التُباعُُرسولُهُُ،وجعلُُاتُباعُرسولُهُُمُوجُ ًباُمُقتضُ ًياُملح َُّبةُُالربُُعبدُهُُ.
تقصري السمااعتية
يف األصول اثلالثة

فعاِة السمعات اية ِق ِرصون فيهاُ ،وهمُيفُذلكُ
فإذا عرفت هذه اَلصول ا
التقصيُ ُبحسبُ ُكثرةُ ُتُعُوُضُهُمُبالسامعُ ُعنُالقرآنُ ُوقُ َُّلتُهُُ،ح َُّتىُآلُ ُالمرُ ُ
ببعضُهُم ُإىل ُاالنسَّلخُ ُبالكل َُّيةُ ُمُن ُاإلسَّلمُ! ُوأ َُّما ُمن ُفيه ُمنهم ُحمُ َُّبةُ ُهل ُ
ورسولُهُُفهمُمُقُِصُونُُيفُالصولُُالثَّلثةُُ،وهيُ:
ُاجلهادُُيفُسبيلُُاهلُتعاىل.
ُومتابعةُُرسولُهُ.
ُوإخَّلصُُالدينُُلهُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:قالتُطائفة».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:أمره».
(ج)ُيفُ(س)ُو(ع)«ُ:ببغضهم»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب.
(د)ُيفُ(ع)«ُ:اهل».
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 ففيهم ِن ِ
واللُ:ماُيُنايفُكاملُُاإلخَّلصُُ.
الفي
الشك
ِ
ِ
 وفيهم ِن البدعةُ:ماُيُنايفُُكاملُُاملتابعةُُ.
 وفيهم ِن الرهبان ايةُ :ما ُيُنايفُ ُكاملُ ُاجلهادُ ُيف ُسبيلُ ُاهلُ ،والمرُ
ُنقصا ُيفُ
باملعروفُ ُوالنهي ُعن ُاملنكرُُ ،بل ُكثيُ ُمنهم ُيُعُدُ ُذلك ً
الطريقُُ ،وهم ُأبعدُ ُالنَّاسُ ُعن ُاجلهادُ! ُح َُّتى ُيُوجُدُ ُيف ُكثيُ ُمُنُ
ُوأمرا ُباملعروف ُوهن ًيا ُعن ُاملنكرُ ُ،
العا َُّمة ُمن ُهو ُأكثرُ ُجها ًدا
ً
ومنُهوُأشدُ ُغض ًباُوغُيُ ًُة ُملحارمُ ُاهلُومواال ًُة ُلوليائُهُ ُومُعادا ًُةُ
لعدائُهُُُ-منهمُ.
وأِا الخَّلصُفهذاُالسامعُُوتوابعُهُُيُقُدُحُُيفُكاملُهُ؛ُفإ َُّنهُيفُالصلُُسامعُُ
املرشكُيُ/أهلُ ُاملكاءُ ُوالتصديةُُ ،ويتبعُ ُذلك ُمُن ُاتاذُهُم ُالشيوخُ ُالحياءُُ
آهلة ُمُن ُدونُ ُاهل ُما ُيُضاهُوُنُ ُبه ُالنَّصارُىُ ،وكثيُ ُمنهم ُيُعطُيُ
والمواتُ ُ ًُ

ع (/54أ)

حق ُاخلالُقُُ :مُنُاحلُلُفُ ُبهُ،والنَّذُرُ ُلهُ،وال َُّتوكُلُ ُعليهُ،والسجودُ ُلهُ،
املخلوقُ ُ َّ ُ
وحُلُقُُالرأسُُلهُ،والتوبةُُلهُ،وخوفُهُُورجائُهُ/مُنُدونُُاهلُتعاىلُ.

س (/84أ)

وهلذا ُيكونُ ُكثيُ ُمُن ُسامعُهُم ُالذي ُيُرُكُ ُوُجُدُهم ُوحم َُّبتُهُم ُإنام ُيُرُكُُ
وُجُدُهُم ُوحم َُّبتُهُم ُلغيُ ُاهل ُتعاىلُ ،فَّل ُالعملُ ُصالحُُ ،وال ُالقصدُ ُخالصُُ ،فَّلُ
إخَّلصُ ُوالُاتُباعُ ﴿ُ ،ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ﴾ُُ.
وأِا الشيعة وِا أِر اهلل به ونى عنه وأح اله وح ارِه ُففيُكثيُ ُمنهمُمُنُ
سكُ ُبه ُُ -ماُفيهمُ ،ح َُّتىُيسقطُُ
املُخالفةُ ُلذلكُ ،بلُمُنُاالستخفافُ ُبمُنُيُتُمُ َّ ُ
(أ)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:منهم»ُ .

[انلجم]44 :
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لُ
مُن ُقلوّبُم ُتعظيم ُكثيُ ُمُن ُفرائضُ ُاهل ُوحمارمُهُُ ،فيُضُيُعُ ُفرائضُهُ ُويُستحُ َّ ُ
ُعمَّلُ ،وكثيُ ُمن ُخُيارُهم ُالذينُ
حمارُمُهُ ُويُتُعُدَُّى ُحدودُهُ ُإ َُّما ُاعتقا ًدا ُوإ َُّما ً ُ

ُجهَّل ُوإ َُّماُ
ًُ
يُعُظُمُونُ ُالمرُ ُوالنهيُ ُيُقُعُونُ ُيف ُفروعُ ُما ُوُقُعُ ُفيه ُأولئك ُإ َُّما
اُتأويَّلُ.
ًُ
تفري ًطاُوإ َُّم

املحرماتُُ،ويقولُُ:
ومُنُالقومُمنُيُِصُحُ ُبسقوُِ ُالفرائضُُ،ويُستحُلُ ُ َُّ
الورادُ ُلهلُ ُالغفلةُُ،وأ َُّماُأصحابُ ُحضةُ ُالسامعُ ُفهمُمُسُتُغُنونُ ُبوارُداتُمُ
عنُأورادُُالعبادُُ،كامُأنشدُُبعضُهمُ:
طويل

يطالب باَلوَاد ِن كـان غـاف ًَّل

**

فكيف بقلب كل أوقاتـه وَد

()452

وبعضُ ُهؤالء ُسُمُعُ ُإقامةُ ُالصَّلةُ ُوهوُيفُالسامعُ ُفقالُ :كُنَّاُيفُاحلُضُةُُ
فِصُناُعلُالبابُُ.
فقال له صاحب القرآنُ:صدقتُُواهل!ُكنتُُيفُحضةُُالشيطانُُفدُعُيتُُ
الرمحنُ!ُُ
إىلُبابُُ َُّ
تدبر!
قول الغزايل

ُجره ُالسامعُ ُعل ُهذه ُالطائفةُُ
اللبيبُ ُالناصحُ ُلنفسُهُ ُما ُالذي َُّ
ح َُّتىُيقولُ ُقائلُهُم«ُ :إ َُّنهُقدُيكونُ ُأنفعُ ُللقلبُ ُمُنُقراءةُ ُالقرآنُ ُمُنُستةُ ُأوجهُُ
أوُسبعةُ»(قُ.)453

سماع الفساق أهون

منسماعأرباباحلرضة

ً
ُفيا ً
وسهَّل بسمع الف اساق وأهل ا
الشهوات بالنسبة إىل سمع هؤَء
أهَّل
قربني أَباب احلضة! ُ َّ
فإنُ ُأولئك ُال ُيُقُعُون ُيف ُيشءُ ُمُن ُهذه ُالعظائمُُ،
ال ا
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:عن».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).

ُ

ُ
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أهنم] ُمُذنُبونُ ُخمُطُئونُُ،ويفُقلوبُ ُمؤمنُيهمُمُنُحم َُّبةُ ُماُ
و/همُ[يُعُرُفُونُ ُ َّ ُ
يـبهُ ُاهل ُورسولُهُُ ،وكراهةُ ُما ُيُكُرُهُهُ ُُ -أضعافُ ُما ُيف ُقلوبُ/كثيُ ُمُنُ

ع (/54ب)
س (/84ب)

لن ُحم َُّبةُ ُالسامعُ ُأُضُعُفُتُ ُمُن ُقلوّبُم ُحم َُّبةُ ُما ُيـبهُ ُاهل ُوكراهةُ ُماُ
هؤالء؛ ُ َُّ
يُكُرُهُهُُ[اهلُتعاىل] ُ.
وهلذا ُليس ُللقرآنُ ُوالصَّلةُ ُواملح َُّب ُة ه ُوالعلمُ ُيف ُقلوّبُم ُمُن ُاملح َُّبةُُ
واحلَّلوةُ ُوالطيبُ ُُ -ما ُيف ُقلوبُ ُأهلُ ُكاملُ ُاإليامنُُ ،بل ُقد ُيُكُرُهُونُ ُبعضُُ
ذلكُويُسُتُثُقُلُونُ ُ،وهلمُنصيبُ ُمُنُحالُ ُالذينُإذاُذُكُرُواُبآياتُ ُرّبُمُخُ َُّرواُ
عليهاُصُامُُوعُميانًاُ،ونصيبُُمُنُحالُُالذينُإذاُقامواُإىلُالصَّلةُُقامُواُكُساىلُُ،
وهمُيُدُونُ ُيفُنفوسُهُمُاستثقالُ ُسامعُ ُالقرآنُ ُوقراءتُهُ ُملاُاعتاضواُعنهُبضُدُهُُ
ونُدُهُُ،وإنُ ُارتاحواُإىلُسامعُهُ ُفلُلقدرُ ُاملشرتكُ ُالذيُيكونُ ُبينهُوبيُ ُسامعُهُمُ
مُن ُالصواتُ ُاملُطربةُ ُوالحلانُ؛ ُوهلذا ُيُرتاحُونُ ُكذلك ُيف ُالشعرُ ُالكفريُُ
والفسقيُُ،وال َُّرباينُ ُ.
الشيطاين ُمُن ُأكبُ ُالسبابُ ُاملُضا َُّدةُ ُلصولُُ
َُّ
أن ُهذا ُالسامعُ ُ
والقصودَُّ :

اهلُاملقربُيُُالثَّلثةُُ:اإلخَّلصُُ،واملتابعةُُ،واجلهادُ.
َُّ
أولياءُُ

ُ(ه)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:يعرتفونُبأهنم»ُ .
ُ(و)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
ُ
(ب)ُيفُ(س)«ُ:قلب»ُ.
ُ(ز)ُيفُ(س)«ُ:لذلك»ُ.ويفُ(ع)«ُ:وكذلك»ُ،ولعلُاملثبتُ
ُ
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:يب»ُ.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهوُالصوابُ.
(د)ُخلتُمنها(ُ:س).
ُ(ح) ُكذاُيف ُ(ع)ُو(س)ُ.وقرأهاُحمققُ(ُِ.املجمع)ُخطأُأوُعمدا«ُ:والزنائي»ُ.وماُيفُالنسختيُلهُ
وجهُ :أي ُيرتاحون ُكذلك ُللشعرُ ،سواء ُعندهم ُأكان ُيف ُالباطل ُوالفسق ُأو ُيف ُاحلق؛ ُفإنامُ
يستأثرُّبمُاللحنُوالطربُوالصوتُفحسبُ.ويشهدُلهُقولُاملصنفُاآليتُ(ص«ُ:)736إذُ
ُ
ُ
واهلُأعلم.
مثلُهذاُقدرُمشرتكُبيُالسامعُالكفريُوالفسقيُواإليامين»ُ.

املقصود!
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وماُابتُلُُبهُهؤالءُ:
[ ماُوُجُدُوهُ] ُيفُكثيُُ ُم َّنُيُ ُنتُسُبُ ُإىلُالرشيعةُُوإىلُاجلهادُُُ:


مُنُضعفُُحقائقُُاإليامنُُيفُقلوّبُمُ.



وسوءُُن َُّياتُمُومقاصدُهُمُ.



وبُعُدُهُمُعنُ:اإلخَّلصُُ،ومراعاةُُصَّلحُُقلوّبُمُ،وتزكيةُُنفوسُهُمُ،
وتطهيُُسائرُهُمُ.



وأهنم ُال ُيُقصُدُونُ ُباجلهادُ ُأنُ ُتكونُ ُكلمةُ ُاهل ُهي ُالعلياُ ،وأنُُ
َّ ُ
يكونُُالدينُُكلُهُهلُتعاىلُ.

 كام ُوُجُدُوهُ ُيف ُكثيُ ُ ُم َّن ُيُذُمُ ُالسامعُُ ،الذين ُهلم ُمُن ُقسوةُ ُالقلبُُ
والبُعُدُُعنُمكارمُُالخَّلقُُوذوقُُحقيقةُُاإليامنُُ.
فصار ُهذا ُالتفريطُ ُيف ُاملُنكرُينُ ُعليهم ُشُبُهُ ًُة ُهلم ُيف ُالتمسُكُ ُبام ُهمُ
عليه ُ،وعدمُُالُتفاتُمُإىلُمنُيُنكُرُهُ ه ُعليهمُ.
ُأيُ:أهلُالسامعُ.
ُصدرُمجلةُالصلةُحمذوفُجوازًُاُ،والتقدير«ُ:الذينُهلمُمنُقسوةُالقلبُ...ماُهلم»ُُ.
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:فيه».
ُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
ُ(ه)ُيفُ(ع)«ُ:ينكر».
ُ
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:ينسب».
(ج)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:الذي»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ،ولوالُالضميُاآليتُ«هلم»ُجلازُماُيفُالنسختي.
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ُأن ُاملُنكُرُ ُعليهم ُشارُكُهم ُفيام ُعندُهمُ :/مُن ُالخَّلقُُ ،واملح َُّبةُُ،
ولو َُّ

س (/84أ)

وأعاملُ ُالقلوبُ ُومراعاتُاُ ،والفقهُ ُيفُمُنازُالتُاُووارُداتُاُ -النقادواُله[ُ ،ولوُ
رُأُوه] ُفوقُهمُيفُذلك ُلقرُواُلهُمُذعنُيُُ،ولكنُنفوسهمُالُتُ ُنقادُ ُلـمُنُهوُ
علُضدُ ُطريقتُهُمُ ،ومنُهوُمن ُأُقُسُىُالنَّاسُ ُوأُبُعُدُهمُعنُاملح َُّبةُ ُوأحكامُهاُ
وعن ُأعاملُ ُالقلوبُ ُوأذواقُ ُحَّلوةُ ُاملُعاملةُُ .وإذا/تَُّلقُتُ ُأرواحُهُم ُتُنافُرُتُُ
أُشُدَُُّالتنافرُ !ُ

ع (/50أ)

فالبَّلء ِر اكبِ :ن تفريط هؤَء ،وعدوان هؤَء ،وصاَت كل طائفة
احلقِ ،ستطيل ًة عليها بم ِعها ِن الباطل.
عم ِع اَلخرى ِن ِ
ِعرض ًة ا
بؤون ُمُن ُباطلُُ
وأ َُّما ُأهلُ ُالِصاُِ ُاملستقيمُ ُالوسطُ ُالعدلُ ُاخليارُ ُفيت َُّ

أهل الرصاط املستقيم

الطائفتُيُُ ،ويُقُرُونُ ُبحقُ ُالفريقُيُُ،ويُنقادُونُ ُلُـمُـاُمعُكلُ ُمنهامُمُنُاحلقُُ،
ي ُعل ُاهلُدُىُ
ويُنكُرُونُ ُما ُمعهام ُمُن ُالباطلُُ :فمن ُقال ُمُن ُالفريقُيُُ :حُ َّ ُ
حي ُعلُالبدعةُ ُواتُباعُ ُماُملُ
والفَّلحُ؛ ُأجابُنداءُهُ ُول َُّبىُدعوتُهُُ،ومنُقالُ َّ ُ :
يُنزُلُُاهلُبهُسلطانًا؛ُأُعُرُضُُعنهُ،وجاهُدُهُُبحسبُُاستطاعتُهُُ.
وهذا دين اهلل ُالذي ُالُيُقُبُلُ ُمُنُأحدُ ُدينًاُسُواهُُ ،وهوُاتُباعُ ُماُبُعُثُ ُاهلُُ
تعاىل ُبه ُرسولُهُ ُيف ُمجيعُ ُالمورُُ ،وتُرُكُ ُاتُباعُ ُما ُيُالُفُ ُذلكُ ،واجتامعُ ُ
القلوبُ ُعلُهذاُاالتُباعُ ُوالرتُكُُ ،كامُقالُتعاىل ﴿ُ:ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:ولرأوه».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:النفار».

ُ
ُ

ُ(ج)ُيفُ(ع)«ُ:ويتعادون».
ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:وإمجاع».

دين اهلل:

اتباع وترك

[آل عمران]741-744 :
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[آل عمران]741-744 :

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ

س (/84ب)

ﮤ/ﮥ ُﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ُ،قالُابنُ ُعباسُ« :تُبُيُضُ ُوجوهُ ُأهلُ ُالسنَّةُ ُواجلامعةُُ،وتُسُوُدُُ
وجوهُُأهلُُالفُرُقُةُُوالبدعةُ»(ُ.)454
فتبي ُبطَّلنُ ُاستداللُ ُالسامعات َُّيةُ ُعل ُصحةُ ُسامعُ ُاملكاءُ ُوالتصديةُُ
َّ ُ
والغُناءُ ُبالحلانُ ُبامُسُمُعُهُ ُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلم ُوأصحابُهُ ُمُنُالشعرُُ
مُنُكلُُوجهُُ.
قوهل :قد جرى

ىلع لسان انليب
ع (/50ب)

قال صاحب القرآنُ:وقولُكُأياُالسامعيُ«ُ:قدُجُرُىُعلُلسانُُالنبيُُعليهُ
شعراُ.»/
الصَّلةُوالسَّلمُماُهوُقريبُُمُنُالشعرُُوإنُُملُيُقُصُدُُأنُُيكونُُ ً
ُبهُكثياُمُنُخُلُقُهُُ،
فنقول ف جواب هذاُ :احلمدُ ُهلُالذيُعافاناُماُابُتُلُ
ً

فلوُجُرُىُعلُلسانُهُُالكريمُُحقيقةُُالشعرُُإنشا ًُءُُ-وقدُ[أعاذه ُاهلُمنهُ،قالُ
[يس]65 :

تعاىل ﴿ُ:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ﴾ ُُ -ملُيكنُيفُذلك] ُشُبُهُةُ ُلك ُيفُ
حُلُُالغُناءُُوسامعُُالحلانُُ.

(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُيفُالصل«ُ:عاذه»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب؛ُيدلكُعليهُاستعاملهُ«أعاذه»ُيفُغيهذاُاملوضع.
(ج)ُسقطتُمن(ُ:ع).
(د)ُيفُ(ع)«ُ:لكم».
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فامُأعجبُ ُحالُكمُأياُالسامعات َُّيةُ! ُ[إذ ُحتتجُونُ] ُبقولُهُ ُصلُاهل ُتعاىلُ
عليهُوسلم«ُ :ال اله ام َ عيش إَ عيش اآلخره ،فاغفر للنصاَ والهاجره»(ق،)455

متفق عليه

وبقولُهُُعليهُالصَّلةُوالسَّلم:

متفق عليه

هل أنت إ اَ إصبع دِيت

أرجوزة

وف سبيل اهلل ِا لقيت(ُ)456
والزمُرُ ُوالدُفوفُ ُوالش َُّباباتُ ُوالرقصُ ُوال َُّطرُبُ/علُ
عل ُحُلُ ُالغُناءُ ُ َُّ
تاننا ُتنتنا!ُواهلُتعاىلُاملوفقُُلـمنُيشاءُُواخلاذُلُُملنُيشاءُُ.

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:أنُحتتجوا».
(ب)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ.وقدُسبقتُمنُقبلُيفُشعرُللمصنفُ(صُ)00بلفظ«ُ:تاتنا».

س (/80أ)
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 قال صاحب الغناء(م :)457وقد ُسُمُعُ ُالسلفُ ُوالكابرُ ُالبياتُُ
بالحلانُُ،و ُم َّنُقالُبإباحتُهُ ُمُنُالسلفُُ :مالكُ ُبنُ ُأنسُُ ،وأهلُ ُاحلجازُ ُكلُهمُ
يُبُيحُونُُالغُناءُُ،فأ َُّماُاحلُداءُُفاإلمجاعُُمنهمُعلُإباحتُهُُ،وهوُوالغُناءُُ:

األعىش /طويل

املعروف عن أئمة
السلف إنكاره

َضــيعا لبــان ثــدي أم تقاســم ُ **ُ

بأسحم داج عوض َ نتفـ ارق

()458

ُ

كُهذاُيتضمنُ ُإثباتُ ُباطلُ ُوتركُ ُحقُُ،
ُ َُّ
ُ  قال صاحب القرآن(م :)459كَّلمُ
وهوُإنُ ُكانُعمدً اُفعظيمةُُ،وإنُ ُكان ُغل ًطاُفتقصيُ ُوتفريطُ ُيفُحقُ ُالعلم؛ُ
عنُأئمةُ ُالسلفُ ُمُنُالصحابةُ ُوالتابُعُيُ ُومنُبعدُهمُ ،مثلُُ ُ
َُّ
وذلكُأن ُاملعروفُ ُ
َُّ
عبدُُاهلُبنُُمسعودُ(قُ،)460وعبدُُاهلُبنُُعمرُ(قُ،)461وعبدُُاهلُبنُُعباسُ(قُ،)462وجابرُُبنُُ
عبدُ ُاهل(ُ ،)463وغيُهمُمُنُالصحابةُُ،وكذلكُعنُأئمُةُ ُالتابعُيُُ،ومنُبعدُهمُمُنُ
الساجيُ ُيفُ
الئمةُ ُالربعةُ(قُ ،)464وغيُهُم ُُ -إنكارُهُُ ،حتَّى ُذُكُرُ ُزكر َُّيا ُبنُ ُييُى ُ َّ ُ
َُّ
أهنمُمُتفقُونُ ُعلُاملنعُ ُمنهُ ،إالُ
كتابُهُ ُالذيُذُكُرُ ُفيهُإمجاعُ ُأهلُ ُالعلمُ ُواختَّلفُهمُ َّ ُ :
ي ُمُنُ
رجَّلنُ ُ:إبراهيمُبنُسعد ُمُنُأهلُ ُاملدينةُُ،وعبيدُاهلُبنُاحلسنُ ُالعُنبُ ّ ُ
أهلُ ُالبِصةُ(قُ،)465وقدُتقدَُّمُُحكايةُ ُذلكُ،فكيف ينقل عن السلف واَلكابر ِا
هم أبعد ال اناس ِنه!
ُانظرُصُُ.»32«ُ:
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:ينفرق»ُ،ويفُ(س)«ُ:يفرق»ُ.واملثبتُمنُمصادرُالتخريج.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ج) ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ.واجلادةُالنصبُعلُاالستثناء«ُ:رجلي»ُ،وللرفعُهناُوجهُعلُلغةُإلزامُ
املثنىُاللفُ،وهوُبعيد.
(د) ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:سعدُبنُإبراهيم»ُ.واملثبتُكامُتقدمُذكرهُ(صُُ)32ُ،32ُ،33بلفظ«ُ:إبراهيمُبنُ
سعد»ُ،وكامُيفُمصادرُالتخريج.
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وأ َُّما ُنقلُكُ ُاإلباحةُ ُعن ُمالكُ ُبنُ ُأنسُ ُوأهلُ ُاحلجاز ُكلُهم ُفهذا ُمُنُ
أقبحُُالغلطُُوأفحشُهُُ:


فإنُمالكًاُنفسُهُُملُيُتُلُفُُقولُهُُوقولُُأصحابُهُُيفُذمُهُُواملنعُُمنهُوكراهتُهُُ،بلُ
َُّ

مالك

خصُُفيهُأهلُُاملدينةُُمُنُالغُناءُُ،قال«ُ:إنامُ
إسحاقُ/بنُُعُيسُىُال َُّط َُّباعُُعامُيُرتُ َّ ُ

ع (/53أ)

ساقُ»(قُ ،)466ومؤلفاتُ ُأصحابُهُ ُيف ُحتريمُهُ ُشاهداتُ ُ
يُفُعُلُهُ ُعندُنا/الفُ َّ ُ

س (/80ب)

هو ُمُن ُاملُبالُغُيُ ُيف ُذلكُ ،الشاهدُينُ ُعل ُأهلُهُ ُبالفسقُ؛ ُوهلذا ُلـ َُّمـا ُسُأُلُهُُ

بذلك(ُ.)467


والشافعيُ ُمل ُيُتُلُفُ ُقولُهُ ُيف ُكراهتُهُُ ،وقال ُيف ُكتابُهُ ُاملعروفُ ُبـ«أدبُ

الشافيع

القضاء »«ُ :الغُناءُ ُلُـهُوُ ُومكروهُ ُشبيهُ ُبالباطلُُ ،ومن ُاستُكُثُرُ ُمنه ُفهوُ
سُفُيهُ ُتُرُدُ ُشهادتُهُ»(قُ ،)468وقد ُقال ُعن ُسامعُ ُال َُّتغُبُيُ ُالذي ُهو ُأحسنُُ
سامعاتُ ُهؤالء«ُ :إ َُّنه ُ ُم َّا ُأحدثُتُهُ ُالزنادقةُ؛ ُيُصُدُونُ ُبه ُالنَّاسُ ُعنُ
القرآنُ»(قُ.)469


حتريام ُللغُناءُُ ،ومل ُيُتُنازُعُواُيفُذلكُ،
وأ َُّماُفقهاءُ ُالكوفةُ ُفمُنُأشدُ ُالنَّاسُ ُ ً
وملُيُالُفُهمُإالُالعُنبُيُ(قُ.)470

(أ)ُيفُ(س)«ُ:إلباحته».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:شاهدة».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:القضاة»ُ.وانظرُ(صُ)73وحاشيتها.
(د)ُيفُ(س)«ُ:وملا».

فقهاء الكوفة
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 قال صاحب الغناء(م :)471قد ُذُكُرُ ُحممدُ ُبنُ ُطاهرُ ُيف ُ«مسألة ُالسامعُ»ُ
حكايةُعنُمالكُُأ َُّنهُضُبُُبطُبُلُُوأُنُشُدُُأبياتًا(ُ،)472ومالُكُُمالُكُ!ُ
ًُ
 قال صاحب القرآن :قد ُأُعاذُ ُاهل ُمالكًا ُوأصحابُهُ ُمُن ُهذا ُالبُهُتانُُ
والفُرُيُةُُ،ومالكُُأجلُُعندُُاهلُوعندُُأهلُُاإلسَّلمُُمُنُذلك!ُ
الكذابُيُُ،فلوُ
علُالئمةُ ُاملشهورُينُ ُ[صفةُ ُاجلُهُلُةُ] ُ َُّ
َُّ
والكذبُ ُالفاحشُ ُ

أنُواضعُُهذهُاحلكايةُُنُسُبُهاُإىلُمنُليسُيفُالشُهرةُُواإلمامةُُواجلَّللةُُكاملكُُ
َُّ
علُاجلهالُُ،وأ َُّماُعلُإمامُ ُدارُ ُاهلجرةُ ُفسبحانكُهذاُ
َُّ
لُمُكُنُ ُأُنُ ُيُفُى ُويُرُوجُ ُ
ّبتانُُعظيمُ!ُ

(أ)ُيفُ(س)«ُ:صنعةُجهلة».

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة السادسة)

115

 قال صاحب الغناء(م :)473وقد ُوردُتُ ُالخبارُ ُواستفاضُتُ ُاآلثارُ ُيفُ

الشبهة السادسة

ذلكُ :رُوُيُ ُعنُابنُجُرُيُجُ ُأ َُّنهُكانُيُرُخُصُ ُيفُالسامعُُ ،فقيلُله«ُ:إذاُأُيتُ ُبكُ
يومُ ُالقيامةُ ُويُؤتُى ُبحسناتُكُ ُوسيُئاتُكُُ ،ففي ُأيُ ُاجلانبُيُ ُيكونُ ُالسامعُ؟ُ
فقالُ:الُيفُاحلسناتُُوالُيفُالسيُئاتُ»(ُ.)474يعنيُ:أ َُّنهُمُنُاملباحاتُ ُ.
 قال صاحب القرآن(م :)475ليسُ[ابنُ ُجُرُيُجُ/وأهلُ ُمكةُ ُمن] ُيُعُرُفُُ
عنهمُالغُناءُُ ،بلُاملشهورُ ُعنهمُخَُّلفُ ُذلكُ،ثمُ َّ
إنُ ُهذهُاحلكايةُ ُوأمثالُـهاُ

س (/83أ)

ج ًُة ُلكم؛ ُفإ َُّنهُقال«ُ :يكونُُ
ج ًُة ُعليكمُأُقُرُبُ ُمُنُكوهنُاُحُ َُّ
هيُإىلُأنُ ُتكونُ ُحُ َُّ
السامعُُالُيفُاحلسناتُُوالُيفُالسيُئاتُ»ُ،فجُعُلُهُُبمنزلةُُاللعبُُواللهوُُالباطلُُ،
أال ُيكونُ ُللعبدُ ُوالُعليهُ،ومعُهذاُفَّلبُدَُّ ُأنُ ُينقصُ ُمُنُ
الذيُأحسنُ ُأحوالُهُ ُ َّ ُ
حسناتُهُُ.
بة ُوصَّل ًحاُ
ومل ُيُعُلُهُ ُابنُ ُجُرُيُجُ ُوال ُأحدُ ُقبلُ ُهذه ُالطائفةُ ُدُينًا ُوقُرُ ًُ
للقلوبُ ُويُفضُلُهُ/علُسامعُ ُالقرآنُ ُمُنُوجوهُ ُمتعددةُ(قُ !)476بلُغايةُ ُماُيُكُىُ
والضبُ ُبالدُفُ ُللنساءُ ُيفُالعُرُسُُ
عمنُيُرخُصُ ُفيهُأ َُّنهُجُعُلُهُ ُبمنزلةُ ُالغُناءُ ُ َّ ُ
َُّ

كما قال الغزايل
ع (/53ب)

وأيامُ ُالعيادُ ُوعندُ ُقدومُ ُالغائُبُُ ،و[هو] ُمع ُذلك ُباطلُ ُكام ُيف ُاحلديثُُ
الذيُيفُالسُننُُ:أُ َُّن ُامرأ ًُة ُنُذُرُتُ ُأُنُ ُتُضُبُ ُلقدومُ ُرسولُ ُاهل ُصلُاهل ُتعاىلُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:املباح».
(ب)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:عنُابنُجريجُوأهلُمكةُمن»ُ،واملثبتُكامُيفُاالستقامةُ(ُ.)673/3
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س).
(د)ُخلتُمنها(ُ:ع).

خلط املصنف
بني حديثني
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متفق عليه
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عليه ُوسلم ُبالدُفُُ ،ففُعُلُتُُ ،فلام ُجاء ُعمرُ ُأُمُرُها ُرسولُ ُاهل ُصل ُاهل ُتعاىلُ
عليهُوسلمُبالسكوتُُ،وقال«ُ:إ ان هذا َجل َ حيب الباطل»(ُ.)477
وأقرُهُُ
وسُ َّمُىُالصدُيقُ ُغُناءُ ُاجلُوُيُرُ َّيُتُيُ ُ[يومُ ُالعيدُ ُمُزُمُوُرُ ُالشيطانَُّ ُ ،
وأقر ُاجلُوُيُرُ َُّيتُيُ] ُ
رسولُ ُاهلُصلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلم ُعلُهذهُالتسمية(َُّ ُ ،)478
ملكانُ ُصغرُهاُ ،وكونُهُ ُيومُ ُعيدُ ُ ،وخُلُوُ ُماُتُغُنيانُ ُبهُمُنُآالتُ ُاملعازفُُ
طرُاباتُ ُ ،ومل ُيُقُلُ ُهو ُقُرُبُةُ ُوطاعةُ ُودُينُ ُومُصُلُحُُ
وغُناءُ ُالحلانُ ُوال َّ
الرج ل
للقلوبُ!ُبلُقدُثُبُتُُعنهُيفُالصحيحُُأ َّنُهُقال«ُ:كل ل ـهو يلهو به ا
فهو باطل ،إ اَ َِيه ب قوسه ،وتأ ديبه فرسه ،وِ َّلع بته اِرأته؛ فإ ان ان ِن
ه

لمأقفعليهيفالصحيح
وهوضعيفيفغريه

الرتخيصيفبعض
ابلاطلللنفوساليتال
تصربىلعاحلقاملحض

احل ِق »(ُ.)479
ومعلومُُ َّ
أنُُالباطلُُمُنُالعاملُُهوُماُليسُفيهُمنفعةُُ،فهذاُيُ َّ
رخُصُُيفُ
بعضُهُ ُأحيانًا ُللنفوسُ ُالتي ُال ُتُصُبُ ُعل ُاحلقُ ُاملحضُُ ،ويُ َّ
رخُصُ ُمنه ُيفُ
القُدُرُ ُالذي ُيُتُاجُ ُإليه ُيف ُالوقاتُ ُالتي ُتُتُقاضُ ُذلكُ ،كالعيادُُ

س (/83ب)

والُعُراسُ ُوقُدُوم ُالغائُبُُ ،وتلك ُنفوسُ ُالصبيانُ ُوالنساءُ ُواجلواريُ/
الصغارُُ ،وهُ َّنُ ُ َّ
الَّلُيت ُغُنَّيُ ُيف ُبيتُ ُعائشةُ ُ ريض ُاهل ُتعاىل ُعنها(قُ،)480
(أ)ُسقطُمن(ُ:س)؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:العيد».
(ج) ُ كذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ.وضبطُالراءُمنُعنديُ،وملُأقفُعليهاُيفُاملعاجمُالعربيةُ،ولعلُاملقصودُ
االتُ،طرابةُ
ّبا ُاآلالت ُالتي ُجتلب ُال َّطرب؛ ُالسيام ُوهي ُمصوغة ُعل ُوزن ُف َّعالة ُومجعها ُف َّع
َّ
ومجعهاُطراباتُ،وهوُوزنُمقيسُيفُاسمُاآللةُ،واهلُأعلم.
َّ
(د)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ه)ُيفُ(ع)«ُ:رجل»ُ،وبهُروايةُالروياينُيفُمسندهُ(.)330/3
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وضُبُنُ ُبالدُفُ ُخلفُ ُرسولُ ُاهلُعليهُالصَّلةُوالسَّلم(قُ ،)481وعندُ ُتلقُيه(ق)482؛ُ
اُوسوراُبهُ.
فرح
ً
ً
فهذاُكانُفرحُُهؤالءُالضعفاءُُالعقولُُالذينُالُحتُتُمُلُ ُعقولُـهُمُالصبُُ
حتتُ ُحمضُ ُاحلقُُ ،فكانُيفُإقرارُهُمُبالرتخيصُ ُهلمُيفُهذاُالقُدُرُ ُمصلحةُُ
هلمُ،وذريعةُ ُإىلُانبساُِ ُنفوسُهُمُوفرحُهُمُباحلقُُ ،فهوُمُنُنوعُ ُالرتخيصُ ُيفُ
اللعبُ ُللبناتُ ُوماُشاكُلُ ُذلكُ،وهذاُمُنُكاملُ ُرشيعتُهُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُ،
ومعرفتُهُ ُبالنفوسُ ُوماُتُصُلُحُ ُعليهُ ،وسُوُقُها ُإىل ُ[اهلُتعاىلُوإىل] ُدُينُهُ ُبكلُُ
طريقُُويفُكلُُوادُُ.
أنُالنفوسُُالصغارُُوالعقولُُالضعيفةُُإذاُمحُلُتُ/علُحمضُُ
ومُنُاملعلومُُ َُّ
سخُتُ ُحتُتُهُ ُواسُتُعُصُتُ ُومل ُتُنقُدُُ ،فإذا ُأُعُطُيُتُُ
احلقُُ ،ومحُلُ ُعليها ُثُقلُهُ ُُ -تُفُ َّ ُ
ً
ومنفذا ُله؛ ُكان ُأسعُ ُلقبوهلُاُ
شي ًئا ُمُن ُالباطلُ ُليكونُ ُهلا ُعونًا ُعل ُاحلقُ ُ
وطاعتُهاُوانقيادُهاُ.
فامُملشايخُُالطريقُُ،والسالكُيُُإىلُاهلُ،واآلخذُينُُأنفسُهمُباجلُدُُاملحضُُ،
بدواُاهل ُشو ًقاُإىلُجنَّتُهُ ُوالُخو ًفاُمُنُ
ُ
واملُعرُضُيُ ُعنُحظوظُهُمُ ،الذينُملُيُعُ
نارُهُ؛ ُإذ ُذلك ُعيُ ُحظُهُمُ ،وهو ُنقصُ ُيف ُطريقتُهُمُ -وهذا ُالباطلُ ُواللهوُُ
الذيُهوُحظُُالطفالُُوالنساءُُواجلواري!ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:حتمل».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:والرتخيص».
(ج)ُسقطُمن(ُ:س)؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.
(د)ُيفُ(ع)«ُ:واملعوضي»ُ،ولعلهُتصحيف.

ع (/56أ)
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أن ُالرجالُ ُملُيكنُذلكُفيهمُ،بلُكانُالسلفُ ُيُسمُونُالرجلُُ
وَ َيب ُ َُّ
املُغني ُخمن ًثا؛ ُلتشبُهُهُ ُبالنساءُُ ،وقد ُرُوُيُ«ُ :اقرءوا القرآن بلحون العرب،
ضعيف

حممدُ ُعنُ
وإ اياكم ولـحون العجم والخانيث والنِساء»(ُ،)483وسُئُلُ ُالقاسمُ ُبنُ ُ َُّ
اهل ُيومُ ُالقيامةُ ُبيُ ُاحلقُ ُوالباطلُُ ،ففيُ
الغُناءُُ ،فقالُللسائُلُ«ُ:أرأيتُ ُإذاُمُ َُّيزُ ُ ُ

س (/86أ)
[يونس]44 :

أيُام/يُعُلُُالغُناءُ؟ُفقالُ:يفُالباطلُُ.قال﴿ُ:ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾»(ُ.)484
فكان العلم بأ انه ِن الباطل ِستقرا ف نفوسهم ك ِلهم وإن فعله بعضهم.
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 قال صاحب الغناء(م :)485فهذاُالشافعيُ ُالُيُرُمُهُُ ،ويُعُلُهُ ُمُنُالعوامُُ
مكروهاُح َُّتىُلوُاحرتُفُ ُبالغُناءُ ُأو ا َُّتصُفُ ُبهُعلُالدوامُُ ،وبسامعُهُ ُعلُوجهُُ
ً
باملحرماتُُ،
َُّ
ال َُّتلهُيُتُرُدُ ُبه ُالشهادةُ ب ُ،ويُعُلُهُ ُ ُم َّاُيُسُقُطُ ُاملروءةُ ُوالُيُلُحُقُهُ ُ
فإن ُهذهُالطائفُةُ ُجُ َُّلتُ ُرُتُبُتُهُمُعنُأنُُ
وليسُالكَّلمُ ُيفُهذاُالنوعُ ُمُنُالسامعُ؛ ُ َُّ
يُسُمُعُوا ُبلهوُُ ،أو ُيُقُعُدُوا ُللسامعُ ُبسهوُُ ،أو ُيكونوا ُبقلوّبُم ُمُتفكُرُينُ ُيفُ
مضمونُُلغوُ !ُ
 قال صاحب القرآن(م :)486مل ُيُتُلُفُ ُقولُ ُالشافعيُ ُيف ُكراهتُهُ ُوالنهيُُ
صلُ ُبيُُ
عنهُللعوامُ ُواخلواصُُ،ولكنُهلُهيُكراهةُ ُحتريمُُ ،أوُتُنزُيهُُ ،أوُيُفُ َّ ُ
بعضُُوبعضُ؟ُ
اخلاصةُُ
هذاُماُتُنازُعُُفيهُأصحابُهُُ،وهذاُقولُهُُيفُسامعُُالعا َُّمةُُ،وأ َُّماُسامعُُ َّ ُ
الذيُتُشُيُونُ ُإليهُفهوُعندُ ُالشافعيُ ُمُنُفُعُلُ ُالزنادقةُ(قُ )487كامُتقدَُّمُ ُحكايةُُ
كَّلمُهُُ.
ُانظر(ُ:صُ.)37
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:شهادته»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُ،كامُيفُالرسالةُالقشييةُواالستقامة.
(ج) ُيف ُ(ع)«ُ :لغوه»ُ ،واملثبت ُمنُ(س)ُ ،كام ُيف ُالرسالة ُالقشيية ُواالستقامةُ ،وزاد ُيف ُاالستقامةُ
بعدها«ُ:أوُيستمعواُعلُصفةُغيُكفء».
(د)ُيفُ(ع)«ُ:تفصيل»ُ،وكذاُيفُاالستقامةُ،واملثبتُمنُ(س).
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الذيُللخاصةُ ُأعظمُ ُمُنُأنُ ُيُقالُ ُفيهُإ َُّنهُ
َّ ُ
أن ُهذاُالسامعُ ُ
فعندُ ُالشافعيُ ُ َُّ
بهُاهلُوملُيُنزُلُُ
مكروهُُأوُحرامُُ،بلُهوُعندُهُُمُضا ٌُّدُلإليامنُُ،ورشُعُُدُينُُملُيُأُذُنُُ ُ
نُتأولُ ُيفُفعلُهُ ُ،وبتأويلُهُُ
َُّ
بهُمُنُسلطانُ ُوإنُ ُكانُمُنُاملشايخُ ُوالصاحلُيُ ُم

ع (/56ب)

واجتهادُهُ ُيُغُفُرُ ُاهل ُله ُخطأُهُُ ،ويُثُيبهُ ُعل ُما ُمع ُالتأويلُ ُمُن ُقصدُ/صالحُ ُ
وإنُ ُمل ُيكن ُالعملُ ُصوا ًباُ ،والتأويلُ ُواالجتهادُ ُمُن ُبابُ ُاملعارضُ ُيف ُحقُُ
بعضُ ُالنَّاسُُ،يُدُفُعُ ُبهُعنهُالعقوبةُ ُكامُيُدُفُعُ ُبالتوبةُ ُواحلسناتُ ُاملاحيةُُ،وهذاُ

س (/86ب)

إنامُهوُلُـمنُاستُفُرُغُُوُسُعُهُُيفُطلبُُاحلقُ[/وا َُّتقُىُاهل] ُماُاستُطاعُُ.
وقولُُالشافعيُُريضُاهلُعنهُيفُهؤالءُنظيُُ:

قول الشافيع فيهم نظري
قوهل يف أهل الالكم



قولُهُ ُيف ُأهلُ ُالكَّلمُ«ُ :حُكُمُي ُ[يف ُأهلُ ُالكَّلمُ] ُأُنُ ُيُضُبُوا ُباجلُرُيُدُُ
والنعالُُ ،وُيُطافُ ُّبم ُيف ُالعشائرُ ُوالقبائلُُ ،ويُقالُُ :هذا ُجزاءُ ُمُن ُتُرُكُُ
الكتابُُوالسنَّةُُ،وأُقُبُلُُعلُالكَّلمُ»(ُ!)488



وقولُهُ«ُ:لُنُ ُيُبُتُلُ ُالعبدُ ُبكلُ ُذنبُ ُُ -ماُخَُّلُالرشُكُ ُباهل ُتعاىل ُُ -خيُ ُلهُ
مُنُأنُُيُبُتُلُُبالكَّلمُُيفُهذهُالهواءُ»(ُ.)489
فهذا ِذهبه ف التكلمني ،وتلك شهادته ف أهل السمع! ُوهذاُمُنُكاملُُ

نصيحتُهُ ُريضُاهلُتعاىلُعنه؛ ُملاُعُلُمُ ُمُنُدخولُ ُالفسادُ ُعلُال َُّمةُ ُمُنُهاتُيُُ
الطائفتُيُُ.
(أ)ُيفُ(ع)ُ:بياضُبمقدارُكلمتي.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:خالص».
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س).
(د)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ،واملثبتُمنُ(س)ُكامُيفُمصادرُالتخريج.
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فالكَّلم ف السمع عّل وجهني:


وباجلملة

أوُحمرمُُ،
َُّ
أحدمها :سامعُ ُاللهوُ ُواللعبُ ُوال َُّطرُبُُ،فهذاُيُقالُفيهُ :مكروهُُ ،

سماع اللهو

رخصُُيفُبعضُُأنواعُهُُ.
أوُباطلُُ،أوُمُ َّ ُ


والثاين :السامعُ ُاملُحدُثُ ُلهلُ ُالدينُ ُوالقُرُبُةُُ ،فهذا ُيُقالُ ُفيهُ :إ َُّنه ُبدعةُُ
وضَّللةُُ،وإ َُّنهُخمُالُفُُلكتابُُاهلُوسنَّةُُرسولُهُُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ،

السماع املحدث
ألهل ادلين والقربة

وإمجاعُ ُالسابقُيُ ُمجيعُهُمُ ،وإنام ُحُدُثُ ُيف ُال َُّمةُ ُلـ َُّمـا ُحُدُثُ ُالكَّلمُُ،
فكُثُرُُهذاُيفُأهلُُالنظرُُوالعلمُُ،وكُثُرُُهذاُيفُأهلُُاإلرادةُُوالعبادةُُ.
وهلذا ُكان ُيزيدُ ُبنُ ُهارونُ ُُ -شيخُ ُاإلسَّلمُ ُيف ُوقتُهُُ ،وهو ُمُن ُأتباعُُ ُ
التابعُيُ ُُ-يُنهُىُعنُجمُالسةُ ُاجلهم َُّيةُ ُواملُغُبُةُ(ُ :)490هؤالء ُأهلُ ُالكَّلمُ ُاملُخالُفُُ
للكتابُ ُوالسنَّةُُ،وهؤالءُأهلُُالسامعُُاملُحدُثُُاملُخالُفُُللكتابُُوالس َُّنةُ ُ.
ب ُأُنُ ُيأيتُُ
أن ُهذاُالسامعُ ُقُرُبةُ ُومُستحُ ٌّ ُ
وهلذا ُملُيُسُتُطُعُ ُأحدُ ُقطُ ُ ُم َّنُزُعُمُ ُ َُّ
بأثرُُعنُرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُوسلمُ،والُعنُأحدُُمُنُأصحابُهُُبذلكُ،إالُ
أن ُرسولُ ُاهل ُصلُاهلُتعاىل ُعليهُوسلمُ
مُنُجاهُرُ ُبالوقاحةُ ُوالكذبُ ُوزُعُمُ ُ َُّ
قُقميصُهُُ!)491(/فُلُيُبرشُمُنُنُسُبُُذلكُ
سُمُعُُهذاُالسامعُُوتُواجُدُُعليهُح َُّتىُشُ َّ ُ
إليهُبمقعدُهُُمُنُالنَّارُ(قُ!)492
ُسبقُنحوُهذاُالكَّلمُ(صُ.)17
ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:السالفي»ُ،ولعلهُتصحيفُ.
(ب) ُكذاُيفُ(س)ُو(ع)ُ،ويفُاالستقامةُ(«ُ:)683/3ينهىُعنُاجلهميةُوعنُاملغبة»ُ.بدونُالنصُعلُ
تأولُلفظُاملصنفُهناُُ.
املجالسةُ،وهوُاملوافقُللتخريجُ،إالُأنُي َّ
ُ(د)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:لكتابُاهل»ُ .

موضوع
س (/81أ)
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 قال صاحب الغناء(م :)493وقدُرُوُيُ ُعنُابنُ ُعمرُ ُوعبدُ ُاهلُبنُ ُجعفرُُ
آثارُ ُيفُإباحةُ ُالسامعُ(ُ،)494هذاُمعُتُشُدُدُ ُابنُ ُعمرُ ُوزهدُهُ ُودينُهُ ُوحرصُهُ ُعلُ

ع (/51أ)
ابن عمر

الرسولُ/وبُعُدُهُُمنُالبدعُ،وعبدُُاهلُبنُُجعفرُُالطيارُ(تُ.)495
متابعةُُ َُّ
 قال صاحب القرآن(م :)496أ َُّماُماُنُقُلُتُ ُعنُابنُ ُعمرُ ُفإ َُّنهُنقلُ ُباطلُُ،
واملحفوظُُعنُابنُُعمرُُذمُهُُللغُناءُُ،وهنيُهُُعنهُ،كامُهوُاملحفوظُُعنُإخوانُهُُمُنُ
أصحابُُرسولُُاهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ:كابنُُمسعودُ(قُ،)497وابنُُعباسُ(قُ،)498
وأئم ًُةُ.
وجابرُ(ُ،)499وغيُهمُ ُم َّنُرُضُيُهمُاملسلمُونُُقدو ًُةُ َُّ
وهذهُسيةُ ُابنُ ُعمرُ ُوأخبارُهُ ُومناقبُهُ ُوفتاوُيهُ ُبيُ ُال َُّم ُة ُ ،هلُجتُدُ ُفيهاُ
خصُُفيه؟!ُ
أ َُّنهُعُمُلُُهذاُالسامعُُأوُحضُهُُأوُرُ َّ ُ
فقد نزا ه اهلل سمع ابن عمر عنه ،بل وأصحاب ابن عمر.

عبد اهلل بن جعفر

وأ َُّماُماُنُقُلُتُ ُعنُعبدُ ُاهلُبنُ ُجعفرُ ُفَّلُرُيُبُ ُأ َُّنهُقدُنُقُلُ ُعنهُذلكُ،لكنُ
املنقولُعنهُأ َُّنهُكانتُلهُجاريةُ ُتُغُنيهُ ُيفُبيتُهُُ،فيُسُتُمُتُعُ ُبسامعُ ُغنائُها(ُ ،)500هذاُ
غايةُُماُنُقُلُُعنهُ.
وعبدُاهلُبنُجعفرُالطيارُكذلك»ُ،
ُ
ُمجلة «وعبد اهلل بن جعفر الطياَ»ُ:مرفوعةُعلُاالبتداءُوالتقدير«ُ:
أيُ:مثلُابنُعمرُيفُزهدهُودينهُوحرصهُ...
(أ)ُيفُ(س)«ُ:نقل».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:الئمة»ُ،ولعلهُتصحيف.
(ج)ُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع)ُ.ووجههُبناءُالفعلُملاُملُيسمُفاعله.
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وليسُابنُُجعفرُُمنُيُعارُضُُبهُأركانُُال َُّمةُُ:كابنُُمسعودُُ،وابنُُعباسُُ،
وجابرُ ُ،وابنُُعمرُُريضُاهلُعنهمُ.
ج ُبفعلُ ُمعاويةُ ُيف ُقتالُهُُ
ُاحتج ُبفعلُ ُعبدُ ُاهل ُبنُ ُجعفرُ ُفليُحُتُ َّ ُ
َّ ُ
ومُن
لعلُُ ،وبفعلُعبدُ ُاهلُبنُ ُالزُبيُ ُيفُقتالُهُ ُيفُالفُرُقُةُُ،وبمثلُ ُمروانُ ُبنُ ُاحلكمُ ُيفُ
خُطُبُتُهُُيومُُالعيدُُقبلُُالصَّلةُ(قُ!)501
وأمثالُُذلكُ ُم َّاُالُيُصُلُحُُلهلُُالعلمُُوالدينُُأنُُيُدُخُلُوهُُيفُأد َُّلةُُالرشعُُ،
فإهنم ُال ُيُصُلُحُ ُهلم ُأنُ ُيُرتُكُوا ُسبيلُُ
الس َُّيام ُالنساكُ ُوالزُهادُ ُوأهلُ ُاحلقائقُ؛ ُ َّ ُ
وعامرُُبنُُياسُُ،/وأيبُالدَُّرُداءُُ،ومُعاذُُبنُُ
مثلُُ:أيبُذُرُُ،وأيبُأيُوبُُالنصاريُُ َّ ُ،
اجلراحُُ،واملشهورُينُ ُبالنسكُ ُوالعبادةُ ُُ -ويُ َُّتبُعُونُ ُسبيلُُ
جبلُُ ،وأيبُعُبيدةُ ُبنُ ُ َُّ

ج ًُةُهلمُفيامُبينهمُوبيُُ
جاريةُتُغنيهُُيفُبيتُهُُللهوُ ُوال َُّلذةُُ،ويُعُلُونُهُُحُ َُّ
ًُ
نُاتذُُ
مُ َّ ُ
اهل ُتعاىل ُيف ُالرقصُ ُوسامعُ ُالغاين ُاملُطُرُبُةُ ُمُن ُالشاهدُ ُاملليحُ ُبمساعدةُُ
الدُفوفُُوالش َُّباباتُُواملواصيلُ!ُ
هذاُمعُأنُالذيُفُعُلُهُُعبدُُاهلُبنُُجعفرُُكانُيفُدارُهُُ،ملُيكنُيُمُعُُالنَّاسُُ
َُّ
علُذلكُ ،والُيُدُعُوُإليهُ ،والُيُعُدُهُدينًاُو[ال] قُرُبُ ًُة ُتُقُرُبُهُ ُإىلُاهل ُتعاىل! ُبلُ
هوُمُنُالباطلُُواللهوُُ.

(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:عمر»ُ،ولعلهُحتريفُوسهوُمنُالناسخ.
(ج)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:اللهو»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب.
(د)ُخلتُمنها(ُ:س).

س (/81ب)
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 قال صاحب الغناء(م :)502فقد ثُبُتُ ُعن ُالنبيُ ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليهُ

الشبهة اتلاسعة

وسلمُأ َُّنهُسُمُعُُاحلُداءُُ،وحُداُاحلُداةُُبيُُيُدُيُهُُ،وكذلكُعمرُُبنُُاخل َُّطابُُبعدُهُ
خصُُيفُاحلُداءُُ .
رُ َّ ُ
كلُمنهامُانشادُُبأصواتُُمُطُرُبةُُ،وهاُكامُقالُالشاعرُُ:/
ُوالغُناءُُواحلُداءُُ ٌّ ُ

ع (/51ب)
أبو األسود ادلؤيل/
طويل

جواز احلداء
وأدلة ذلك

ا
فـــإَ يكنهـــا أو تكنـــه فإناـــه
ُ

**ُ

أخوهــا غذتــه أِــه بلبانــا

()503

 قال صاحب القرآن(م :)504قد ُا َُّتفُقُ ُال َُّن ُاسُ ُعل ُجوازُ ُاحلُداءُُ ،وثُبُتُ ُأُ َُّنُ

عامرُ ُبنُ ُالُكُوُعُ ُكان ُيُدُو ُبالصحابةُ ُمع ُالنبيُ ُصل ُاهل ُعليه ُوسلمُ :ففيُ

متفق عليه

الصحيحُيُ ُعن ُسُلُمُةُ ُبنُ ُالُكُوُعُ ُقالُ :خُرُجُنا ُمع ُرسولُ ُاهل ُعليه ُالصَّلةُ

حداء

ليَّلُ،فقالُرجلُ ُمُنُالقومُ ُلعامرُ ُبنُ ُالُكُوُعُُ :أُالُ ُتُسُمُعُنا ُمُنُ
والسَّلمُ ،فُّسُنا ُ ً ُ

اعمر بن األكوع

رجَّلُشاعُ ًراُ،فنزُلُُيُدُوُبالقومُُيقولُُُ:
هُن َُّياتُكُ!ُوكانُعامرُُ ً ُ
ال اله ام لوَ أنت

أرجوزة

ِا اهتـدينا ُ

ُوَ تصـــــدا قنا وَ صـــــ الينا
فـــــأنزلن ســـــكين ًة علينـــــا
ُ

ُ قال ُابن ُحجر«ُ :يف ُهذا ُالقسم ُزحاف ُاخلزم ُ– ُبمعجمتي ُُ -وهوُ :زيادة ُسبب ُخفيف ُيف ُأوله»ُ ُ
ُ(فتحُالباريُُ.)723/7ُ:
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب) ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:اهل»ُ.وهوُخلطُبيُالروايتيُ:روايةُ(اللهمُلوالُأنت)ُكامُيفُ(س)ُ،وروايةُ
(واهلُلوالُاهل)ُكامُسرتدُيفُ(ع)ُنفسهاُ(صُ.)138
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وث ِبــــت اَلقــــدام إن َقينــــا
إ انــــا إذا صــــيح بنــــا أتينــــا
الصـــياح ع اولـــوا علينـــا/
وب ِ

س (/88أ)

السائق؟ ُقالواُ:
فقال ُرسولُ ُاهل ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليه ُوسلمِ«ُ :ن هذا ا

متفق عليه

ياُنبيُ
عامرُ ُبنُ ُالُكُوُعُُ .قالُ:يرحه اهلل تعاىل! ُفقال ُرجلُ ُمُنُالقومُُ :وُجُبُتُ ُ َّ ُ
اهلُ،لوالُأُمُتُعُتُناُبهُ،وذُكُرُ ُاحلديثُ»(ُ،)505وذلكُيفُغزوةُُخُيُبُُُ.
ويفُالصحيحُ ُحديثُ ُأُنُجُشُةُ ُاحلبيشُ ُالذيُكانُيُدُوُبالنبيُ ُ
قال ُالنبيُ ُ

ُ ،ح َُّتىُ

َ«ُ :ويدك  -يا أنجشة سوقك  -بالقواَير»(ُ .)506يعنيُ:

ن ُاإلبلُ ُيف ُاملسيُ ُإذا ُاشتدَُُّ
لئَّل ُتُزُعُجُهُ َُّ
ّبن؛ ُ َّ ُ
النساءُ (ُ ،)507أُمُرُهُ ُبالرفقُ ُ َُّ
هاُ،ولئَّلُيُنزُعُجُنُ ه ُبصوتُُاحلادُيُ،واحلديثُُمتفقُُعليهُُ.
َّ ُ
سيُ
النبي صّل
فمن الذي ح ارم احلداء ح اتى حيتجون عليه بفعله بني يدي
ِ
اهلل تعاىل عليه وسلم؟!
إن ُالغُناءُ ُإنُ ُمل ُيكُنهُ ُفهام ُرضيعا ُلُبانُُ ،وها ُيف ُباّبُامُ
وأ َُّما ُقولُكُمَُّ «ُ :
أخوانُ»ُ ،فمُن ُأبطلُ ُالباطلُُ ،وهو ُمُن ُجنسُ ُاستداللُكم ُعل ُحُلُ ُالغُناءُُ
والسامعُ ُبسامعُ ُالنبيُ ُصلُاهلُتعاىل ُعليهُوسلمُالشعرُ ُواستنشادُهُ ُلهُ،وهلُ
هذاُإالُمُنُأفسدُُالقياسُُوأبطلُهُ!ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:قال»ُ،وبهُروايةُ.
(ب)ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:ذلك»ُُ .
ُ
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
ُ
(د)ُيفُ(ع)«ُ:السي».

ُ(ه)ُيفُ(ع)«ُ:يزعجن».
ُ(و) كذاُيفُ(ع)ُو(س)ُبالرفعُ،ووجههُأنُ«حتى»ُابتدائية.
ُُ(ز)ُيفُ(ع)«ُ:الشعراء».
ُ

حداء

أجنشة احلبيش
متفق عليه

136
لم ينقل عن
انليب وأصحابه
سماعهم للغناء

فساد قياس
الغناء ىلع احلداء
ع (/58أ)
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وإذاُكانُالمرُُكامُتقولون ُفلُمُُ[سُمُعُُرسولُُاهل]

صلُاهلُتعاىلُعليهُ

وسلمُوأصحابُهُ ُاحلُداءُ ُوالشعرُ ُوملُيُنقُلُ ُُ -والعياذُ ُباهل! ُُ -عنُأحدُ ُمنهمُقطُُ
طاعةُوقُرُب ًُةُودُينًا؟!ُ
فضَّلُعنُاتاذُهُُ ًُ
استامعُُالغناءُُوحضورُهُُوإقامتُهُُ ً ُ،
فقياسُ ُالغُناءُ ُعلُاحلُداءُ ُمُنُجنسُ ُقياسُ ُالرُباُعلُالبيعُُ،وقياسُ ُنكاحُُ
التحليلُ ُعلُنكاحُ ُالرغبةُُ،ونكاحُ ُاملُتعةُ ُعلُالنكاحُ ُاملُؤبدُُ،وأمثالُ ُذلكُمُنُ
ُفرق ُاهل ُتعاىل ُورسولُهُ ُصل ُاهل ُعليهُ
تتضمنُ ُاجلمعُ ُبيُ ُما َُّ
القيسةُ ُالتيَُّ /
وسلمُبينهامُ.

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:يقولون».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:يسمعُالنبي».
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 قال صاحب الغناء(م :)508يُكفُينا ُيف ُهذا ُالبابُ ُما ُقد ُاشتُهُرُ ُوعُلُمُهُُ
اخلاصُُوالعامُُمُنُحديثُُاجلاريتُيُُال َُّلتُيُُكانتاُتُغنيانُُيفُبيتُُعائشةُُريضُاهلُ
تعاىلُعنهاُبامُتُقاوُلُتُ/به ُالنصارُُيومُُبُعاثُ(تُ،)509فأُنُكُرُُعليهامُأبوُبكرُُوقالُ:
«أبمُزُمُورُ ُالشيطانُُيفُبيتُُرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُوسلم!ُفقالُالنبيُُ ُ:
دعهم يا أبا بكر؛ فإ ان لك ِل قوم عيدً ا ،وهذا عيدنا»(قُ.)510
فإنُ
 قال صاحب القرآن(م :)511هذا ُاحلديثُ ُمُنُأكبُ ُاحلُجُجُ ُعليك ؛ ُ َُّ
الصدُيقُ ُسُ َُّمىُالغُناءُ ُمُزُمُورُ ُالشيطانُ ُوملُيُنكُرُ ُعليهُالنبيُ ُ

ُهذهُال َُّتسُمُيُةُُ،

الشبهة العارشة

س (/88ب)

متفق عليه

سماه الصديق
مزمور الشيطان

وأُقُ َُّر ُاجلُوُيُرُ َُّيتُيُ ُعل ُفعلُهُ ُإذ ُها ُ[جُوُيُرُ َُّيتانُ ُصغيتان] ُدونُ ُالبلوغُ ُغيُُ
الرتخيص فيه ملثل
مُك َُّلفتُيُُ،قدُأُظُهُرُتاُالفرحُُوالّسورُُيومُُالعيدُُبنوعُُماُمُنُأنواعُُغُناءُُالعربُُ،
اجلاريتني يف العيد
والس َُّيام ُمن ه ُالصغارُ ُمنهنُُ ،يف ُبيتُ ُجاريةُ ُحديثةُ ُالسنُُ ،بشُعُرُ ُمُن ُشعرُُ

العربُ ُيف ُالشجاعةُُ ،ومكارمُ ُالخَّلقُ ُومدحُهاُ ،وذمُ ُاجلُبُنُ ُومساوئُُ
الخَّلقُُ،ومعُهذاُفقدُسُ َّ ُامهُُصدُيقُُال َُّمةُ«ُ:مُزُمُورُُالشيطانُ»ُُ.
وطاعةُ
ًُ
بة ُ
فيا ُلُـ َُّلهُ ُالعجب! ُكيف ُصار ُهذا ُ[املُزُمُورُ ُالشيطاينُ] ُقُرُ ًُ
تُقُرُبُ ُإىلُاهل ُتعاىلُ،وتُنالُ ُّباُكرامتُهُُ ،وأصحابُهُ جُ َُّلتُ ُرتبتُهُمُأنُ ُيُسُمُعُوهُُ
بنفوسُهُمُ،أوُلجلُُحظوظُهُم؟!ُُ
ُأيُ:أصحابُهذاُاملزمورُالشيطاينُ.واهلُأعلمُ.
ُ(ه)ُخلتُمنها(ُ:س).
ُ
ُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:أمزمور»ُدونُاملوحدةُ،وبهُرواية(ُ ُ.و)ُيفُ(س)«ُ:مزمورُالشيطان»ُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:عليكم».
(د)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:جويريتيُصغيتي»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب.

ُ

مزمور اجلاريتني
ومزمور أهل السماع
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هذا وكم بني الزِوَين! فبينهم أبعد م اا بني الشقني.
ثُمُنحنُنُرُخُصُُيفُكثيُُمُنُأنواعُُالغُناءُُُ:
 مثلُُهذاُ. ومثلُ ُالغُناءُ ُيف ُالنكاحُ ُللنساءُ ُوالصبيانُُ ،إذا ُخَّل ُمُن ُاآلالتُُحرمةُُ،كامُنُرُخُصُُهلمُيفُكثيُُمُنُاللهوُُواللعبُ.
املُ َُّ
وهذاُنوعُ ُمُنُأنواعُُاللعبُُاملُباحُُلبعضُُالنَّاسُُيفُبعضُُالوقاتُُ،فامُ
له ُوللتقرُبُ ُوالتعبُدُ ُبهُ ،واستُنزالُ ُالحوالُ ُاإليامنيةُ ُوالذواقُ ُالعرفان َُّيةُُ
واملواجيدُُالقلب َُّيةُُبه!ُ
ونظّي هذاُ :دخولُ ُعمرُ ُريض ُاهل ُتعاىل ُعنه ُعل ُالنبيُ ُصل ُاهل ُعليهُ
س (/85أ)

خلط املصنف
بني حديثني
ع (/58ب)

نُ
ن ُيُغنيُ ُلـ َُّمـا ُرأيُنهُُ ،ووضعُنُ ُدفوفُهُ َُّ
الَّليت ُكُ َُّ
وسلمُ ،وهروبُ ُالنسوةُُ َّ /
نُ،فقالُالنبيُُصلُاهلُعليهُوسلمِ«ُ:ا َآك ا
الشيطان [سالكًا فجا]  ،إ اَ
حتُتُهُ َُّ
أن ُالشيطانُ ُهُرُبُ ُمعُتلكُالنسوةُُ،وهذاُ
سلك فجا غّي ف ِجكُ ،)512(»/فأُخُبُ ُ َُّ
معهنُ.
َُّ
حاضاُمعُأولئكُالنسوةُُ،وهُرُبُُ
ًُ
علُأنُالشيطانُُكانُ
َُّ
يدلُُ

علة الرتخيص فيه

ُأن ُالغُناءُ ُمُزُمُورُُ
ُأقر ُالنبيُ ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم ُالصدُيقُ ُعل َُّ
فقد َُّ

ُفر ُمنهُ
فر ُمُن ُعمرُ ُريض ُاهل ُتعاىل ُعنه ُلـ َُّمـا َُّ
أن ُالشيطانُ ُ َُّ
الشيطانُُ ،وأُخُبُ ُ َُّ
خـصُُفيهُهلؤالءُالضُعفاءُُالعقـولُُ
أنُهذاُمُنُالشيطانُُ،وإنُُكانُرُ َّ ُ
النسوةُ؛ُفعُلُمُُ َُّ
أيُ:مثلُغناءُاجلويريتيُ،واهلُأعلمُ.
ُ
ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:ما»ُ .
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ُ
ُ

ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:ووضعوا».
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:يفُفج»ُ،والُروايةُبه.

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة العاشرة)

139

لئَّل ُيُدُعُوهم ُالشيطانُ ُإىل ُما ُيُفُسُدُ ُعليهم ُدُينهم؛ ُإذُ ُ
مُن ُالنساءُ ُوالصبيانُ؛ ُ َّ ُ
ال ُيُمُكُنُ ُصفُهُم ُعن ُكلُ ُما ُتتقاضاه ُالطُباعُ ُمُن ُالباطلُُ ،والرشيعةُ ُجاءُتُُ
بتحصيلُ ُاملصالحُ ُوتكميلُهاُ ،وتعطيلُ ُاملفاسدُ ُوتقليلُهاُ ،فهي ُحتُصُلُ ُأعظمُُ
املصلحتُيُ ُبتفويتُ ُأدناهاُ ،وتُدُفُعُ ُأعظمُ ُاملفسدتُيُ ُباحتاملُ ُأدناهاُ ،فإذاُ
وُصُفُ ُالعملُ ُبامُفيهُمُنُالفسادُُ ،مثلُ ُكونُهُ ُمن ُعملُ ُالشيطانُ ُُ-ملُيمنعُ ُذلكُ
رشُمنهُوأكبُُوأحبُُإىلُالشيطانُُمنهُ.
أنُُيُدُفُعُُبهُمفسدةُُ ٌّ ُ
 فيُدُفُعُُبامُيـبهُُالشيطانُُماُهوُأحبُُإليه ُمنهُ.
الرمحنُُلدُفُعُُماُهوُأبغضُُإليهُمنهُ.
[ ويُتُمُلُُماُيُبُغُضُهُُ َُّ

أصوليف حتصيلاملصالح
وتكميلها وتعطيل
املفاسدوتقليلها

 ويُفُ َُّوتُُماُيـبهُُلتحصيلُُماُهوُأحبُُإليهُمنه] ُ.
وهذه أصول ِن َزق فهمها والعمل هبا فهو ِن العالـمني باهلل وبأِره.
أن ُالشيطانُ ُمُو َُّكلُ ُببني ُآدمُ ُيُرُي ُمنهم ُجمُرُى ُالدَُّمُ(ُ ،)513وقدُ
وَ َيب ُ َُّ
أُعُيُ ُبام ُرُكُبُ ُيف ُنفوسُهُم ُوجُبُلُتُ ُعليه ُطُباعُهُم ُوامتُحُنوا ُبهُ ،مُن ُأسبابُُ
الشهوةُ ُوالغضبُُ ،فَّلُيُمُكُنُ ُحفظُ/مُنُهذاُشأنُهُ ُ[معُعدوُهُ] ُمُنُكلُ ُماُ

كما يف حديث
صفية بنت حيي

س (/85ب)

للشيطانُ ُفيهُنصيبُُ ،وهوُلهُحظُ ُيفُكلُ ُأعاملُ ُالعبدُُ،ح َُّتىُيفُصَّلتُهُُكامُقالُ
النبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلم َ«ُ:يعل أحدكم للشيطان حظا ِن صَّلته ،يرى
أ ان حقا عليه اأَ ينرصف إ اَ عن يمينه»(ُ.)514
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:إىلُالشيطان».
(ب)ُسقطُمن(ُ:ع)؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).

لم أقف عليه مرفواع
وإنما موقوف
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فإذا ُكان ُهذا ُالقدرُ ُمُن ُحظُ ُالشيطانُ ُيف ُصَّلةُ ُالعبدُ ُفام ُالظُنُ ُبام ُهوُ
أعظمُُمُنُذلكُوأكبُ؟!ُ
وسُئُلُ ُصلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلم ُعنُااللتفاتُ ُيفُالصَّلةُُ ،فقال«ُ:هو
ابلخاري

اختَّلس يتلسه ا
الشيطان ِن صَّلة العبد»(ُ.)515
وإذاُملُيُمُكُنُ ُحفظُ ُالعبدُ ُنفسُهُ ُمُنُمجيعُ ُحظوظُ ُالشيطانُ ُمنهُكانُمُنُ
معرفتُهُ ُوفقهُهُ ُوتامُ ُتوفيقُهُ ُأُنُ ُيُدُفُعُ ُح َُّظهُ ُالكبيُ ُبإعطائُهُ ُح َُّظهُ ُاحلقيُ ُإذاُ

ع (/55أ)
استجالب اخلري
الكثري بإعطاء انلفس
احلظ اليسري

أدلة ذلك
متفق عليه

مل/يُمُكُنُُحرمانُهُُاحل َُّظيُُكليهامُ.
ُيسيا ُمُن ُحظُهُُ ،يُسُتُجُلُبُ ُبه ُمُنُ
فإذا ُأُعُطُيُتُ ُالنفوسُ ُالضعيفةُ ُحُظُا
ً

رش ُكبيُ] ُأكبُ ُمُنُذلكُ
استجابتُهاُوانقيادُهاُخيُ ُكبيُ ُ ،ويُدُفُعُ ُبهُعنهاُ[ ٌّ ُ
احلظُُُ-كانُهذاُعيُُمصلحتُهاُوالنظرُُهلاُوالشفقةُُعليهاُ:


وقد ُكان ُالنبيُ ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليه ُوسلم ُيُّسُبُ ُاجلواريُ ُإىل ُعندُُ

عائشةُ ُيُلُعُبُنُ ُمعها(ُ ،)516ويُمكُنها ُمُن ُاتاذُ ُاللُعُبُ ُالتي ُهي ُيف ُصورُ ُخيلُُ
حسن
متفق عليه

تمكينه
اعئشة من اللعب
ضعيف

(ق)518
ُ،وكانُمر ًُة ُبيُُ
َُّ
بأجنحةُ ُوغيُها(ُ ،)517ويُمكُنهاُمُنُالنظرُ ُإىلُلُعُبُ ُاحلبشةُ

ُمر ًُةُ
أصحابُهُ ُيف ُالسفرُُ ،فأُمُرُهُم ُفتُقُدَُّمُواُ ،ثم ُسابُقُها ُفسبقُتُهُُ ،ثم ُفُعُلُ ُذلك َُّ
أخرىُ،فسابُقُهاُفسُبُقُهاُ،فقال«ُ:هذه بتلك»(ُ.)519

رضب املرأة بادلف
ىلع رأسه

صحيح

س (/54أ)



نجاهُ
واحتُمُلُ ُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم ُضُبُ ُاملرأةُ ُالتيُنُذُرُتُ ُإُنُ ُ َُّ

ظ ُمُنُ
اهل ُتعاىل ُأنُ ُتُضُبُ ُعلُرأسُهُ ُبالدفُ(ق)520؛ ُلُـمُـاُيفُإعطائُها/ذلكُاحل َُّ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:كثي».
اُكبيا»ُكذاُبالنصبُ،ولهُوجه.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:رش ً
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فرحُها ُبه ُوسورُها ُبمقدمُهُ ُوسَّلمتُهُُ ،الذي ُهو ُزيادةُ ُيف ُإيامهنُا ُوحم َُّبتُها ُهلُ
ورسولُهُُ ،وانبساُِ ُنفسُهاُ ،وانقيادُها ُلُـمُـا ُيُأُمُرُ ُبه ُمُن ُاخليُ ُالعظيمُ ُالذيُ
ضُبُُالدُفُُفيهُكقطرةُُسُقُطُتُُيفُبحرُُ.
خاصةُ ُاحلكمةُُ
وهلُاالستعانةُ ُعلُاحلقُ ُباليشءُ ُاليسيُ ُمُنُالباطلُ ُإال ُ َّ ُ
والعقلُ؟! ُبلُيصيُ ُذلكُمُنُاحلقُ ُإذاُكانُمُعُينًاُعليه؛ُوهلذاُكانُلُـهُوُ ُالرجلُُ
بفرسُهُ ُوقوسُهُ ُوزوجتُهُ ُمُنُاحلقُ(ق)521؛ ُإلعانتُهُ ُعلُالشجاعةُ ُواجلهادُ ُوالع َُّفةُُ،

انلفس ال تنقاد
إال بربطيل

والنفوسُُالُتُنقادُُإىلُاحلقُُإالُببُطُيلُُ،فإذاُبُرُطُلُتُُبيشءُُمُنُالباطلُُلتُبُذُلُُبهُ
حقُاُوجودُهُُأنفعُُهلاُوخيُ ُمُنُفواتُُذلكُالباطلُُُ-كانُهذاُمُنُتامُُتربيتُهاُ
وتكميلُهاُ.
حق التأِل؛ فإ انه نافع جدا ،واهلل الستعان.
اللبيب هذا الوضع ا

(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).

تأمل!
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 قال صاحب الغناء(م :)522وقدُنُدُبُُالنبيُُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُإىلُ
حتسيُُالصوتُُبالقرآنُُ:

حسن



ضعيف



ابلخاري
ع (/55ب)



فرُوُىُالباءُُبنُُعازبُُقالُ:سمعتُُرسولُُاهلُعليهُالصَّلةُوالسَّلمُيقولُُ:
الصوت احلسن يزيد القرآن حسنًا»(ُ.)523
«ح ِسنوا القرآن بأصواتكم؛ فإ ان ا
وعنُأنسُُعنُالنبيُُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم«ُ:لك ِل يشء حلية ،وحلية
الصوت احلسن»(ُ.)524
القرآن ا

استُطاعُ»(ُ ،)526وقال ُالشافعيُ ُرمحه ُاهل«ُ :نحنُ ُأعلمُ ُّبذا/مُن ُسفيانُ»ُ،

س (/54ب)
لم أقف ىلع قول
الشافيع

ضعيف

وقدُصح ُعنه ُصلُاهلُتعاىل/عليهُوسلم ُأ َُّنهُقال«ُ:ليس ِناا ِن ل يتغ ان
َّ ُ
بالقرآن»(ُ ،)525وقد ُقال ُاإلمامُ ُأمحدُ ُيف ُتفسيُهُ«ُ :يُسُنهُ ُبصوتُهُ ُماُ
يُنكُرُُعليهُقولُهُ«ُ:يُسُتُغُنُيُبه»(ُ،)527وإنامُهوُحتسيُُالصوتُُبالقرآنُ ُ.



الرجل احلسن
وقال ُالنبيُ ُعليه ُالصَّلة ُوالسَّلم«ُ :هلل أشد أذ ًنا إىل ا
الصوت بالقرآن ِن صاحب القينة إىل قينته»(قُ.)528
ا
سنُ ُالصوتُُ
فإذاُندبُ ُإىلُحتسيُ ُالصوتُ ُبالقرآنُ ُوال َُّتغُنيُبهُجازُأنُ ُيُ َّ ُ

بالشعرُُويُتُغُنَّىُبهُ،وأيُُحرجُُيفُحتسيُُالصوتُُبالشعرُ!ُ

(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب) ُكذاُيفُ(ع)ُ.ويفُ(س)ُسقطتُوأحلقتُباهلامشُبخطُوقلمُمغايرينُ،ولوُرسمهاُناسخُ(س)ُلرسامُ
كامُرسمهاُمنُقبل(صُ)302ومنُبعدُ(ص«ُ:)191اهل».
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 قال صاحب القرآن(م :)529هذه ُالدلةُ ُإنام ُتدلُ ُعل ُفضلُ ُالصوتُُ
احلسنُ ُبكتابُ ُاهلُ ،ال ُعل ُفضلُ ُالصوتُ ُاحلسنُ ُبالغُناءُُ ،الذي ُهو ُمُزُمُورُُ
الشيطانُُ ،ومُنُقاسُ ُهذاُّبذاُأو ُشُ َُّبهُ ُأحدُهاُباآلخرُ ُفقدُشُ َُّبهُ ُالباطلُ ُباحلقُُ،
الرمحنُ!ُُ
وقاسُُقرآنُُالشيطانُُعلُكتابُُ َُّ

فضل حسن الصوت
بالقرآن ال بالغناء

وهلُهذاُإالُنظيُُقولُُمُنُيقولُُُ:


دل ُذلك ُعلُ
بالسيفُ ُوالرُمح ُوالنشَُّابُُ َّ ُ 
إذا ُأُمُرُ ُاهل ُبالقتالُ ُيف ُسبيلُهُ ُ َّ ُ
والرميُُ .ثم ُيُتُجُ ُبذلك ُعل ُجوازُ ُال َُّطعنُُ
ضبُ ُ َُّ
فضيلةُ ُال َُّطعنُ ُوال َّ ُ
والرميُُيفُغيُُسبيلُُاهلُ،بلُعلُاستحبابُهُ!ُ
الضبُُ َُّ
و َّ ُ



دل ُعلُفضيلةُ ُاملالُُ .ثمُ
ونظيُ ُمُنُقالُ :إذاُأُمُرُ ُاهل ُبإنفاقُ ُاملالُ ُيفُسبيلُهُ ُ َّ ُ
يُتُجُُبذلكُعلُجوازُُإنفاقُُاملالُُواستحبابُهُُيفُغيُُسبيلُهُ!ُ



دل ُعلُ
ونظيُهُ ُقولُ ُمُن ُيقولُُ :إذا ُأُمُرُ ُاهل ُتعاىل ُباالستعفافُ ُبالنكاحُ ُ َّ ُ
فضيلةُُالنساءُُ.ثمُيُتُجُُبذلكُعلُجوازُُماُملُيُأُمُرُُبهُمُنُذلك!ُ
وكذلك ُكلُ ُما ُيُعُيُ ُعل ُطاعةُ ُاهل ُوحمابُهُ ُومراضُيهُ[ُ :من ُتفكُرُُ ،أوُ

قاعدة

أوُقوةُُ،أوُمالُُ،أوُأعوانُ ُُ-هوُحممودُُيفُإعانتُهُُعلُطاعةُُ
صوتُُ،أوُحركةَُُّ ُ،
اهلُوحمابُهُ ُومراضُيهُ] ُ ،والُيدلُ ُذلكُعلُأ َُّنهُيفُنفسُهُ ُحممودُ ُعلُاإلطَّلقُُ،
ح َُّتى ُيُتُجُ ُعل ُأ َُّنه ُحممودُ ُحالُ ُكونُهُ ُمُعينًا ُعل ُغيُ ُطاعةُ ُاهل ُمُن ُالبدعُُ/
والفجورُُواملعاص!ُ
ُالن اشابُ:قالُاجلوهري :الن َّشابُ:السهامُ،الواحدةُن َّشابةُ(الصحاحُُُ.ُ)667/3
(أ)ُسقطُمن(ُ:س)؛ُالنتقالُنظرُالناسخ.

س (/57أ)
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إذا ُثُبُتُ ُهذا ُفتحسيُ ُالصوتُ ُنُدُبُ ُإليهُ ،ومحُدُ ُالصوتُ ُاحلسنُ ُلُـمُـاُ
تضمنهُ ُمُن ُاإلعانةُ ُعل ُما ُيـبهُ ُاهل ُمُن ُسامعُ ُالقرآنُُ ،ويُصُلُ ُبه ُمُن ُتنفيذُُ
َُّ
معانُيهُ ُإىل ُالقلوبُ ُما ُيُزيدُها ُإيامنًاُ ،ويُقُرُّبُا ُإىل ُرّبُاُ ،ويُدُنُيها ُمُن ُحمابُهُُ،
ع (/744أ)

فالصوتُ ُاحلسنُ ُبالقرآنُ ُمُنفُذُ ُحلقائقُ ُاإليامنُُ ،/مُعُيُ ُعل ُإيصاهلُا ُإىلُ

كما سبق من

القلوبُُ ،فكيف ُيُعُلُ ُنظيُ ُالصوتُ ُاحلسنُ ُبالغُناءُ ُالذي ُيُنبُتُ ُالنفاقُ ُيفُ

قول ابن مسعود
كما سبق من
قول الشافيع

القلبُ(قُ،)530وأخفُ ُأنواعُهُ ُوأقلُهاُرشُاُماُوضعُتُهُ ُالزنادقةُ ُيُصُدُونُبهُالنَّاسُُ
عنُالقرآنُ(ق)531؟!ُُ
فالصوتُ ُاحلسنُ ُيف ُهذا ُيُنفُذُ ُحقائقُ ُالنفاقُ ُوالفجورُ ُوالفسوقُ ُإىلُ
القلبُ؛ُوهلذاُيُظُهُرُُيفُالفعالُُوعلُاللُسانُُ.
فالسامعُ ُالشيطاينُ ُالذي ُيُتُقُ َُّربُ ُبه ُأهلُهُ ُإىل ُاهل ُيُنفُذُ ُالصوتُ ُاحلسنُ ُفيهُ
هلواُولع ًباُُ-يُنفُذُُماُ
حقائقُُالنفاقُُإىلُالقلبُُ،والسامعُُاآلخرُُُ-الذيُيُعُدُهُُأهلُهُُ ً
يُكُرُهُهُ ُاهل ُتعاىل ُمُنُشُهواتُ ُالفسوقُ ُإىل ُالقلبُُ ،فاَعتباَ بحقائق السموع،
والصوت احلسن آلة وِنفذُ.

(أ)ُيفُ(س)«ُ:من».

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة احلادية عشرة)

145

وقولُهُُصلُاهلُعليهُوسلم«ُ:ليس ِناا ِن ل يتغ ان بالقرآن»(قُُ:)532


غنيُبهُ.
بهُاحلضُ ُعلُأصلُُالفعلُُ،وهوُنفسُُال َُّت ُ
إماُأنُُيُرُيدُُ
َّ



أوُعلُصفتُهُُ،وهوُأنُُيكونُُتغنيهُُإذاُتُغُنَّىُبهُالُبغيُهُُ.

وهذا نظّيُماُمحُلُُعليهُقولُهُُتعاىل ﴿ُ:ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ُ:


هلُهوُأمرُُبأصلُُاحلُكُمُ؟



أوُبصفتُهُُإذاُحُكُمُ؟

ابلخاري
املراد من قوهل:
«ليس منا من لم
يتغن بالقرآن»
[املائدة]05 :

فيهُقوالنُ.
ُونظّيهُ:أمرُهُُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُبالدُعاءُُيفُالسجودُ(ُ:)533


هلُهوُأمرُُبأصلُُالدُعاءُ؟



أو ُاملعنىُ :إذاُدُعُوتُم/فاجعلواُدُعاءُكم ُيفُالسجودُ؛ ُفإنهُقمن أن
يستجاب لكم(قُ.)534

فقولُهُُعليهُالصَّلةُوالسَّلم«ُ:ليس ِناا ِن ل يتغ ان بالقرآن»(قُ:)535



إنُُأُرُيدُُبهُاحلضُ ُعلُنفسُُالفعلُُكانُذمُاُملنُتُرُكُُالتغنيُبهُ.
ىُفليتغنُبالقرآنُُُ-كانُ
َُّ
وإنُُأُرُيدُُبهُاملعنىُالثاينُُ-وهوُأ َُّنهُإذاُتغنَّ
ذمُاُملنُتغنَّىُبغيُهُُ،الُملنُتُرُكُُالتغنيُبه ُُ.

ذم ِن ترك التغنِي
وبني العنيني فرق ظاهر ،وقد يصح أن يرادا ِ ًعا وأ انه ا
به ،وِن تغناى بغّيه ،واهلل أعلم.
(أ)ُ(ب)ُيفُ(س)ُو(ع)«ُ:حظ»ُ،واملثبتُهوُالصواب.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).

كما عند مسلم

س (/57ب)
جزءمناحلديثالسابق

ابلخاري
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ح ُعنُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلم ُأ َُّنهُقالُ:
 قال صاحب الغناء(م :)536صُ َّ ُ

الشبهة

اثلانية عرشة
ضعيف

الكالم على مسألة السماع

«صوتان ِلعونان :صوت ويل عند ِصيبة ،وصوت ِزِاَ عند نعمة»

ُ،

(ق)537

ومفهومُ ُخطابُهُ ُيقتضُإباحةُ ُغيُ ُهذُينُ ُالصوتُيُ ُيفُغيُهاتُيُ ُاحلالتُيُُ،وإالُ
لبُطُلُتُُفائدةُُالتخصيصُُ.
 قال صاحب القرآن(م :)538هذاُاحلديثُ ُمُنُأجودُ ُماُيُتُجُ ُبهُعلُحتريمُُ
لم أقف عليهعند
ابلخاري وهو ضعيف
ع (/744ب)

الغُناءُُكامُيفُاللفظُُاآلخرُُالصحيحُ«ُ:إ انم نيت عن صوتني أحقني فاجرين:
صوت عند نعمة :لـهو ،ولعب ،وِزاِّي ا
الشيطان .وصوت ِصيبة :لطم
خدود ،وش ِق جيوب ،/ودعاء بدعوى الاهل اية»(قُ.)539
فنهُىُعنُالصوتُُالذيُيُفُعُلُُعندُُ[النعمةُُكامُهنُىُعنُالصوتُُالذيُيُفُعُلُُ
عندُ] ُاملُصيبةُُ،والصوتُُالذيُيُفُعُلُ ُعندُُالنعمةُُ:هوُصوتُُالغُناءُُ.
قال صاحب الغناء :إنام ُهنُى ُعن ُصوتُ ُ[املُزُمارُُ ،وهو ُالذي ُلُعُنهُُ ُ،
الُعنُصوتُ] ُالغُناءُُ.
قال صاحب القرآن :املرادُ ُبصوتُ ُاملُزُمارُ ُهناُ :هو ه ُنفسُ ُالغُناءُ؛ ُ َّ
فإنُ ُ
وراُ،كامُقالُالنبيُُصلُاهلُعليهُوسلمُ
نفسُُصوتُُاإلنسانُُيُ َُّ
سمىُمُزُما ًراُومُزُمُ ً
ُ

ُوذكرهُاملصنفُمنُقبلُ(صُ)31وقالُ:رواهُالبخاريُيفُصحيحهُ،وانظرُالتعليقُهناكُُ.
(أ)ُسقطُمن(ُ:س)؛ُالنتقالُنظرُالناسخ ُ
ُ
ُ
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ج)ُسقطُمن(ُ:س)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُُُُُُُ

ُ(ه)ُخلتُمنها(ُ:ع).
ُ(و)ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:نفسُالغناء»ُ،ولعلهُ
ُتكرارُللجملةُنفسهاُالسابقةُُُُُ .
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ُليب ُمُوسُى«ُ :لقد أويت هذا ِزِ ًاَا ِن ِزاِّي آل داود»(قُ ،)540فسُ َُّمى ُصوتُهُُ
مُزُما ًراُ ،وكام ُقال ُالصدُيقُ ُريض ُاهل ُتعاىل ُعنه ُلغُناءُ/اجلُوُيُرُ َُّيتُيُ «ُ :أُبُمُزُمُورُُ
الشَُّيطانُُيفُبيتُُرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُوسلم»(قُ!)541وملُيكنُمعهامُمُزُمُورُُغيُُ
أصواتُامُ ،فكذلك ُقولُهُ ُعليه ُالصَّلة ُوالسَّلم«ُ :نيت عن صوتني أحقني
ّسهاُبالغُناءُُوالنَّوحُُال َُّلذُينُُيُثُيُهاُال َُّطرُبُُواحلزنُُ.
فاجرين»ُ،ثمُفُ َّ ُ

متفق عليه
س (/54أ)
متفق عليه
ضعيف

إنُمفهومُُاخلطابُُيُقتُضُُإباحةُُغيُُهذا»ُ،فجوابُهُ ُمُنُوجهُيُُ:
وقولكَُّ «ُ:


فإنُ
أحدهما :أ َُّن ُمثلُ ُهذا ُاللفظُ ُال ُمفهومُ ُله ُعندُ ُأكثرُ ُأهلُ ُالعلمُ؛ ُ َُّ
التخصيصُ ُيف ُمثلُ ُهذا ُبالعددُ ُال ُيُقتُضُ ُاختصاصُ ُاحلُكُمُ ُبهُ ،كقولُهُُ
عليهُالصَّلةُوالسَّلم«ُ:ثَّلث ف أ اِتي ِن أِر الاهل اية َ

يتكونن»(ُ ُ)542مسلم بلفظ« :أربع»

ا

الُيُقتُضُُأ َُّنهُليسُفيهمُمُنُأُمُرُُاجلاهل َُّيةُُغيُُهذهُالثَّلثُُ.

ولم أقف ىلع «ثالث»

ج ًُة ُإذا ُمل ُيكنُ
ومُن ُقال ُمُن ُالفقهاءُ ُبمفهومُ ُالعددُ ُفإنام ُيكون ُعندُه ُحُ َُّ
للتخصيصُ ُسببُ ُآخرُُ،وهناُالتخصيصُ ُلكونُ ُهذُينُ ُالصوتُيُ ُكاناُمُعُتادُينُ ُيفُ
زمنُهُ ُو[عل] ُعهدُهُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُ ،كقولُهُ ُتعاىل ﴿ُ:ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

فإنُقُتُلُهم ُعلُهذهُالصفةُُهوُالذيُكانُمُعُتا ًداُعلُعهدُهُُيفُالعربُُ.
ﭾﭿ﴾َُّ ُ،
الثاني :أ َُّنُاللفظُُالذيُذكرُهُُالرسولُُعليهُالصَّلةُوالسَّلمُيدلُُعلُموردُُ
النزاعُُ :فإَُّنهُإذاُهنُىُعنُهذاُالصوتُ ُعندُ ُالنعمةُ ُالتيُيُعُذُرُ ُاإلنسانُ ُعندُها؛ ُإذُ
خصُ ُيفُغُناءُ ُالنساءُ ُيفُالعُراسُ ُوالعيادُ ُونحوُُ
هيُحملُ ُفرحُوسورُُ ،كامُرُ َّ ُ
ذلكُُ-فألُنُُيُنهُىُعنهُيفُغيُُهذهُاحلالُُأُوُىلُُوأُحُرُىُ.
ُ
ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:اجلاريتي».
(ب)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُبدخولُالفاءُعلُاخلبُ.

ُ(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:القتل».

ُُ

[اإلرساء]47 :
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الشبهة

اثلاثلة عرشة
مقتضب
س (/54ب)
ع (/747أ)

موضوع

رجَّلُ
أن ُ ً ُ
 قال صاحب الغناء(م :)543قد ُرُوُى ُابنُ ُطاهرُ ُاملقديسُ(َُّ ُ )544
أُنُشُدُُبيُُيُدُيُُالنبيُُصلُاهلُعليهُوسلمُ:
أقبلــــــت فــــــَّلح لـــــــها ُ **ُ

الســـــبج/
عاَضـــــان ك ا

ُأدبـــــرت /فقلـــــت لــــــها

**ُ

ُوالفــــــــؤاد ف وهــــــــج

هـــــــل عـــــــ ال وحيكـــــــم

**ُ

إن عشــــقت ِــــن حــــرج

فقالُرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُوسلم َ«ُ:إن شاء اهلل تعاىل»(ُُ.)545
()546
ُ،وهوُنصُيفُإباحةُُالغُناءُُ.
ٌّ ُ
وذُكُرُهُُأبوُالقاسمُُالقشييُُيفُرسالتُهُ

 قال صاحب القرآن(م :)547هذاُاحلديثُُمكذوبُُموضوعُُعلُرسولُُاهلُ
عليهُالصَّلةُوالسَّلمُ،الُيُشُكُُفيهُمنُلهُأُدُنُىُعُلُمُُبسنَّةُ ُرسولُُاهلُصلُاهلُ
عليهُوسلمُوتييزُُصحيحُهاُمُنُسقيمُهاُ.
وسُمُعُتُ ُشيخُ ُاإلسَّلمُ ُابنُ ُتُيُمُ َُّيةُ ُقدَُّس ُاهل ُروحُه ُيقولُ«ُ:هذاُاحلديثُُ
موضوعُ ُباتفاقُ ُأهلُ ُاملعرفةُ ُباحلديثُُ ،ال ُأصلُ ُلهُ ،وليس ُهو ُيف ُيشءُ ُمُنُ
دواوُينُُاإلسَّلمُُ،وليسُلهُإسنادُ»(ُ.)548

والسبجُ:خرزُأسود»ُ(الصحاحُُ.)132/39ُ:
السبجُ:قالُاجلوهريَّ «ُ:
 ُا
(أ)ُ يفُ(ع)ُو(س)«ُ:ثمُأدبرت» ُ،والوزنُالُيتملهُ،والُروايةُبهُ،واملثبتُمنُمصادرُالتخريج.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:يفُسنة».
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أنُهذاُمُنُشعرُُاملتأخرُينُُ،وليسُمُنُ
ومنُلهُأُدُنُىُذوقُُيفُالشعرُُيُعُرُفُُ َُّ
فُحُلُهُُ،بلُمنُثُنيُانُهُُ،وشعرُُالعربُُأفحلُُمُنُهذاُوأحسنُ أ ُ.
وكيفُيُظُنُ ُبالنبيُُعليهُالصَّلةُوالسَّلم ُأ َُّنه ُيقولُُ :الُحُرُجُُ ،مُنُغيُ ُأنُُ
يسألُهُُعنُمعشوقتُهُُ:أهيُ ُم َّنُيُلُُلهُأمُال؟!ُ
فق َُّبح ُاهل ُتعاىل ُواضعُهُ ُعل ُرسولُ ُاهل ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليه ُوسلمُ ،ماُ
أُجُرُأُهُُعلُالنَّارُ!ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُبالضمُ:الذيُيكونُدونُالسيد ُيفُاملرتبةُ،واجلمعُثنية»ُ(الصحاحُ:
 ُثنيانه :قالُاجلوهري«ُ:والثنيان
َّ
ُ.)6603/2
(أ)ُيفُ(س)«ُ:وأخس»ُ،وقرأهاُحمققُ(ُِ.املجمع)«ُ:وأمحس»ُ.قلتُ:لعلهاُحمرفةُعامُيفُ(ع).
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الشبهة
الرابعة عرشة

منرسح

 قال صاحب الغناء(م :)549وقدُرُوُيُ ُ َّ
أنُ ُأعرابيُاُأُتُى ُإىل ُالنبيُ ُ
وأُنُشُدُهُُ:
قد لسـعت ح ايـة اهلـوى كبـدي ُ **ُ
ُإ اَ احلبيب ا الـذي شـغفت بـه

موضوع

ُ

**ُ

فــَّل طبيــب لـــها وَ َاقــي ُ
ُفعنـــده َقـيـتــــي وتريـــاقي

فتُواجُدُُالنبيُُصلُاهلُعليهُوسلمُعندُُسامعُهُ(ُ.)550
أيضا ُمُن ُالطُرازُ ُالولُ؛ُ
 قال صاحب القرآن(م :)551وهذا ُاحلديثُ ُ ً

س (/54أ)

فليُتُبُ َُّوأُُواضعُهُُعلُرسولُُاهل/مقعدُهُمُنُالنَّارُ(قُ!)552
رتى ُموضوعُُ
سمعتُ ُشيخُ ُاإلسَّلمُ ُابنُ ُتُيُمُ َُّيةُ ُيقول«ُ :هذا ُكذبُ ُمُفُ ًُ
باتفاقُُأهلُُالعلمُ»(ُ.)553
قلتُ :وركاكةُ ُشعرُهُ ُوسامجتُهُ ُوماُجتُدُُعليهُمُنُال َُّثقالُةُ ُمُنُأبيُ ُالشواهدُُ
اهلُالكاذبُيُ ُعلُرسولُُاهلُ
السمُجُُ،فقُ َُّبحُُ ُ
علُأ َُّنهُمُنُشعرُُاملتأخرُينُُالباردُُ َّ ُ
عليهُالصَّلةُوالسَّلم!ُ
وقدُاختُلُفُ ُالنَّاسُ ُيفُكُفُرُ ُمُنُكُذُبُ ُعليهُوقُتُلُهُ ُعلُقولُيُ ُمشهورُينُُ،
وهاُوجهانُُلصحابُُالشافعيُُوغيُهُم(ق.)554
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب)ُيفُ(س)«ُ:حبيب»ُ،والوزنُيتملهُ،والُروايةُبهُ.
(ج)ُيفُ(ع)َّ «ُ:
الكذابي».
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والذينُذُهُبُواُإىلُكُفُرُهُُوقُتُلُهُُاحتُجُواُ:


أدلة من قال بكفر
من كذب ىلع انليب

رجَّلُجاءُُإىلُقومُمُنُالعربُُ،فقالُ:إينُُرسولُُرسولُُاهلُ
أنُ ً ُ
بالثرُُاملشهورَُُّ ُ:

حسن

إليكم ُأنُ ُتُزُوُجُوينُُ .فزُ َُّوجُوهُ ُوأُكُرُمُوهُُ ،ثم ُأُرُسُلُوا/إىل ُرسولُ ُاهلُ ُ

ع (/747ب)

صلُاهلُعليهُوسلم[ُ:إ َُّناُقد] ُفُعُلُناُماُأُمُرُتُناُبهُ.فأُمُرُُبقُتُلُهُ(ُ.)555


الَّلزُمُُلهُ
وقدُتوعدُهُ ُبأَُّنهُيُتُبُ َُّوأُُمقعدُهُُمُنُالنَّارُ(قُ،)556واملُباءُةُُ:املكانُُ َّ ُ
َُّ
قالواُ:

متفق عليه

الذيُالُيُفارُقُهُ(ع.)557


قالواُ:وقدُقالُرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُوسلم«ُ:ليس كذب ع ال ككذب

عّل غّيي»(ُ ،)558فلوُكانُالكذبُ ُعليهُإنام ُيُوجُبُ ُالتعزيرُُ ،والكذبُ ُعلُ

متفق عليه

غيُهُُيُوجُبُهُُُ-لكاناُسوا ًُءُ،أوُمتقاربُيُ.


ُوأن ُهذا ُدينُهُُ
ُولن ُالكذبُ ُعليه ُيُرُجُعُ ُإىل ُالكذبُ ُعل ُاهل ُتعاىلَُّ ،
َُّ
قالوا:
ورشعُهُ ُووصفُهُ ُ ،والكذبُ ُعلُاهلُأقبحُ ُمُنُالقولُ ُعليهُبَّلُعلمُُ،والقولُُ
نُاملحرماتُُ،
َُّ
املحرماتُُ،بلُهوُيفُالدرجةُُالرابعةُُمُ
عليهُبَّلُعلمُُمُنُأعظمُُ َُّ

قالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﮀ ه ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎﮏﮐ/ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾.
ُعنُدرجاتُاملحرماتُالربعُانظر(ُ:صُُ.)627
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:و».
(ب)ُيفُ(ع)(ُ:فقد).
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:توعد».
(د)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،أيُ:وصفهُللكذبُعليهُبأنهُليسُككذبُعلُغيهُ،أوُنحوهُ.وقرأهاُحمققُ
(ُِ.املجمع)«ُ:ووضعه»ُ،والُوجهُلهُيفُالرسم.
(ه)ُاللفظُالكريمُخلتُمنه(ُ:ع).

[األعراف]44 :
س (/54ب)
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املحرماتُ ُالربعُُ ،مبتدُئًا ُبالسهلُ ُمنهاُ ،ثم ُما ُهو ُأصعبُُ
فذُكُرُ ُتعاىل ُ َُّ
منهُ ،ثم ُكذلك ُح َُّتى ُخُتُمُها ُبأعظمُها ُوأشدُهاُ ،وهو ُالقولُ ُعليه ُبَّل ُعلمُُ،
فكيفُبالكذبُُعليه؟!ُ


قالواُ:ولن ُالكذبُ ُعليهُبأ َُّنهُقالُكذاُوملُيقلُهُ ُُ -نسبةُ ُللقولُ ُاملكذوبُُ
َُّ
أن ُماُاختلُقُهُ ُكُذُبُُ،فإذاُنُسُبُهُ ُإىلُرسولُُ
إليهُ ،وأ َُّنهُ ُقالهُ ،فالكاذبُ ُيُعُلُمُ ُ َُّ
اهلُ

ُفقدُنُسُبُُإليهُالكذبُ!

وظهوَا.
قو ًة
وهذا الذهب كم ترى ا
ً
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أن ُأصحابُ ُالصُ َُّفةُ ُسُمُعُواُيو ًماُ
 قال صاحب الغناء(م :)559وقدُرُوُيُ ُ َُّ
واُ،ومزقواُثياّبُمُ،ولناُالسوةُُفيهمُ.
َُّ
فتُواجُدُ

الشبهة

اخلامسة عرشة

ُأيضا ُمُن ُجُرابُ ُالكذبُُ ،الذي ُفُتُحُهُُ
 قال صاحب القرآن(م :)560هذا ً
الدجالُونُ!ُ
الكذابُونُ ُ َُّ
البهاتُونُُ َُّ
َُّ
ول يكن ُيفُالقرونُ ُالثَّلثةُ ُُ -الُباملدينةُ ُوالُبمكةُ ُوالُبالشامُ ُوالُباليمنُُ
وال ُبمِصُ ُوال ُخُراسانُ ُوال ُالعراقُ ُُ -من ُيُتُمُعُ ُعل ُهذا ُالسامعُ ُاملُحدُثُُ،
فضَّلُعن ُأنُُيكونُُنظيُهُُكانُعلُعهدُُرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُوسلمُ.
ًُ
وَ كان ُأحدُ ُيمزُقُ ُثيابُهُ ُمُن ُالسلفُ ُالصالحُُ ،وهم ُكانوا ُأعلمُ ُباهلُ
واُعلُحمرمُ ُيفُالرشيعةُ ُباتفاقُ ُال َُّمةُ ُُ -وهوُإتَّلفُُ
َُّ
وأُفُقُهُ ُيفُدينُهُ ُمُنُأنُ ُيُقُدُمُ
املالُُوإضاعتُهُُُ-ويُعُدُونُهُُقُرُبُ ًُةُإىلُاهلُتعاىل!ُ
وَ كان ُفيهمُرُ َُّقاصُُ ،بل ُلُـ َُّمـاُحُدُثُ ُالتُغُبُيُ ُيفُأواخرُ ُاملائةُ ُالثانيةُ ُُ-
وكانُأهلُهُُمُنُخيارُطائفتُهمُ،وكان/مبدأُُحدوثُهُُمُنُجهةُُاملرشقُُالتيُمنهاُ

ع (/744أ)

يُطُلُعُ ُقرنُ ُالشيطانُ ُوّباُالفُتنُُ -/قالُالشافعيُ«ُ :خُ َُّلفُتُ ُببغدادُ ُشي ًئاُأحدثُتُهُُ

س (/50أ)

الزنادقةُُيسمُونُهُُال َُّتغُبُيُ؛ُيُصُدُونُُبهُالنَّاسُُعنُالقرآنُ»(قُ.)561
ُ
ُأيُ:أهلُاملائةُالثانيةُُ.
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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 قال صاحب الغناء(م :)562قالُأبوُطالبُُاملكيُُيفُكتابُهُُ«القوت»«ُ:منُ
أُنُكُرُ ُالسامعُ ُ ً
مطلقاُغُيُ ُمق ُّيدُ ُفقدُأُنُكُرُ ُعلُسبعُيُ ُصُدُ ًيقا»(ُ.)563هذاُيفُزمانُهُُ ُ،
والُرُيُبُُأنُاملُنكُرُُبعدُهُُيكونُإنكارُهُُعلُأضعافُُهؤالء!ُ
 قال صاحب القرآن(م :)564إنُُكانُقدُحضُهُُوفعلُهُُسبعُونُُصُدُ ًيقاُفقدُ
أُنُكُرُهُ ُعليهمُسبعُونُ ُوسبعُونُ ُوسبعُونُ ُوأكثرُُ ،واملُنكُرُونُ ُعليهمُأعظمُُ
درجةُ ،فليس ُاالنتصارُ ُلطائفةُ ُمُن ُالصدُيقُيُ ُعلُ ُ
ًُ
عُلُ ًام ُوإيامنًا ُوأرفعُ ُ
نُظائُرُهُمُُ-الس َُّيامُعلُمنُهوُأكبُُمنهمُوأُجُلُُوأكثرُُعد ًداُُ-بُأُوُىلُُمُنُالعكسُُ،
نُأقر ُعلُهذاُالسامعُ ُأو ُ
وحينئذُ ُفيُعارُضُ ُقُوُلُكُ ُبامُهوُأُوُىلُ ُمنه ُويُقالُُ :مُ َُّ
استح َُّبهُ ُو أُنُكُرُ ُعلُمنُأُنُكُرُهُ ُفقدُأُنُكُرُ ُعلُسبعُيُ ُوسبعُيُ ُوسبعُيُ ُوأكثرُُ
مُنُالصدُيقُيُُوالعلامءُ!ُ
وأيضا ُفالذين ُحُضُوا ُهذا ُاللهوُ ُمُتُأُوُلُيُ ُمنُ ُأهلُ ُالصَّلحُ ُوالزهدُُ
ً
واخليُ ُغمرت حسناتم ِا كان فيهم ِن الس ِيئات ُواخلطأُ ُمُنُهذاُومُنُغيُهُُ،
وهذاُسبيلُ ُكلُ ُصالحُ ُيفُهذهُال َُّمةُ ُيفُخطئُهُ ُوزُلُلُـهُُ،قالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﭣ

[الزمر]43-44 :

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬُﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:أنكر»ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)؛ُلظنهُأهناُتكرارُ ُ،واملثبتُمنُ(ع)ُكامُيف
ُاالستقامةُ(ُ،)600/3ويشهدُلهُقولهُالتاَلُ:سبعيُوسبعيُوسبعيُ.

ُ(ج)ُيفُ(ع)«ُ:و»ُ .
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:أو»ُ.

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة السادسة عشرة)





155

أمثلة مما تأول فيه
()565
كانُخرا
وهذاُكاملُتُأُوُلُيُُمُنُصاحلُيُالكوفيُيُُيفُال ُنَّبيذُُاملُسُكُرُُوإنُُ
 ُ.أهل الصالح ما
ً
علم حترمه
والِصفُ ُ)567(س (/50ب)
ُ
وكذلك ُاملُتُأُوُلُونُ ُمُنُصاحلُيُأهلُ ُمكةُ/يفُاملُتعةُُ )566(

َّ
وإنُُكانُسبيلُهامُسبيلُُالزُنىُوالرُباُ،وهمُمُن ُأبعدُُال ُنَّاسُُعنُذلك!ُ

ماُحرمُهُ ُالشارعُ ُمُنُالطعمةُ ُمُنُأهلُُ
َُّ
وكذلك ُاملُتُأوُلُونُ ُيفُحُلُ ُبعضُ ُ
املدينةُُوغيُهُم(ُ.)568



وكذلكُاملُتُأوُلُونُُيفُمسألةُُحُشُوشُُالنساءُ (ُ.)569



وكذلكُاملُتُأوُلُونُُيفُالقتالُُيفُالفتنةُُ.
اُتأولُُفيهُقومُُمُنُأهلُُالعلمُُوالدينُُ:مُنُمطعومُُ،/أوُ
ُإىلُأمثالُُذلكُ ُم َّ َُّ

أنُاهلُتعاىلُ
مرشوبُُ،أوُمنكوحُُ،أوُمسموعُُ،أوُعقدُُ،ونحوُُذلكُماُقدُعُلُمُُ َُّ
ِغفوَا هلم وِن السعي
حرمُهُ ُُ -ل يز اتباعهم ف ذلك وإن كان
ورسولُهُ ُ َُّ
ً
أجرا واحدً اُ ،فالربُ ُتعاىل ُيُمُحُو ُالسيُئاتُُ
الذي يؤجرون عليه َجتهادهم ً
باحلسناتُُ،ويُقُبُلُُالتوبةُُعنُعبادُهُُ،ويُعُفُوُعنُالسيُئاتُُ.
ُ
 أيُ:نكاحُاملتعةُ.
الرصفُ:قالُابنُقدامة«ُ:الِصفُ:بيعُالثامنُبعضهاُببعضُ.والقبضُيفُاملجلسُرشُِلصحتهُ
 ا
بغيُخَّلفُ،...والصلُفيهُقولُالنبيُ ُ:الذهبُبالورقُر ًباُإالُهاءُوهاءُ»ُ(املغنيُُ.)73/7ُ:
ُ
 حشوش النساءُ :قالُابنُالثي«ُ:ومنهُحديثُجابرُ:هنىُعنُإتيانُالنساءُيفُحشوشهنُُ.أيُ:
أدبارهن»ُ(النهايةُيفُغريبُاحلديثُوالثرُُ.)103/3ُ:
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).

ع (/744ب)
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(م)570

اَلِة أن ِتمع
وهاهنا أصل يب اعتمده ،وهو ا
أن اهلل تعاىل عصم هذه ا

عّل ضَّللة ،ول يعصم آحادها ِن الطأ َ ،صدِ ي ًقا وَ غّيهُ.

لكنُإذاُوُقُعُ ُيفُبعضُها ُخطأُ ُفَّلبُدَُّ ُأُنُ ُيُقيمُ ُ[اهل ُفيهاُمن ُيكونُ] ُعلُ
الصوابُ؛ ُ َّ
لنُ ُهذه ُالمةُ ُشهداءُ ُاهل ُتعاىل ُيف ُالرضُُ ،وهم ُشهداءُ ُعلُ
النَّاسُ ُيومُ ُالقيامةُُ ،وهم ُخيُ ُأُ َُّمةُ ُأُخُرُجُتُ ُللنَّاسُُ ،يُأُمُرُونُ ُباملعروفُُ
ويُنهُونُ ُعنُاملُنكرُُ،فَّلبُدَُّ ُأنُ ُتُأُمُرُ ُبكلُ ُمعروفُ ُوتُنهى ُعنُكلُ ُمُنكرُُ،
ال ُفَّلبُدَُّ ُأُنُ ُيُقيمُ ُاهل ُتعاىل ُفيها ُمنُيُأُمُرُُ
فإذاُكانُفيهاُمنُيُأُمُرُ ُبمُنكُرُ ُمتأوُ ً ُ
بذلكُاملعروفُُ.
فأ َُّماُاالحتجاجُ ُبفعلُ ُطائفةُ ُمُنُالصدُيقُيُ ُيفُمسألةُ ُنازُعُهُمُفيهاُمثلُهُمُ
ىُمنزلةُملُتكنُ
ًُ
هلمُأقلُمنهمُعد ًداُوأُدُنُ
َّ ُ
أوُأكثرُُمنهمُُ-فباطلُُ،بلُلوُكانُاملُنازُعُُ
س (/53أ)

جةُ ُمع ُأحدُها ُإال ُبكتابُ ُاهل ُتعاىل ُوسنَّةُ/رسولُهُ ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليهُ
احلُ َُّ
وسلم؛ ُفإن ُالُ َُّمةُ ُأُمُرُتُ ُبذلكُ :قال ُاهل ُتعاىل﴿ُ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

[النساء]35 :

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍﰎ﴾ُ.
فإذا ُتُنازُعُ ُالمراءُ ُوالعلامءُ ُوالزهادُ ُوالعُ َُّبادُ ُيف ُيشءُ ُفعليهم ُمجيعُهُم ُأنُُ
يُرُدُواُماُتُنازُعُواُفيهُإىلُاهلُورسولُهُُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:يأمر».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وينهى».
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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أن ُالصدُيقُيُ ُالذين ُأُباحُوا ُبعضُ ُاملُسُكُراتُُ ،والصدُيقُيُُ
ومُن ُاملعلومُ ُ َُّ
ُالِصفُُ ،واستُحُ َُّلوا ُنكاحُ ُالتحليلُُ،
الذين ُاستُحُلُوا ُنكاحُ ُاملُتعةُُ ،واستُحُلُوا َّ ُ
ُحرمها ُالشارعُُ ،واستُحُلُوا ُقتالُ ُأهلُُ ُ
واستُحُلُوا ُبعضُ ُاملطاعمُ ُالتي َُّ
القُبُلُةُ(قُ -ُ )571هم ُأسبقُ ُمُنُهؤالء ُوأكثرُ ُ ،وخيُ ُمنهمُ ،وأعلمُ ُباهلُورسولُهُُ،
فإذاُهنُىُمنُخالُفُهُمُعُ َّ ُامُهنُىُاهلُورسولُهُُعنهُمُنُذلكُملُيكنُلحدُُأنُُيقولُُ:

فإن ُهذاُاإلنكارُ ُمُنُ
وأئمةُ/املسلمُيُ؛ ُ َُّ
هذاُإنكارُ ُعلُكذاُوكذاُمُنُالصدُيقُيُ ُ َُّ
نُظُرائُهُم ُأو ُمن ُهو ُأعلمُ ُبذلك ُمنهم ُوإن ُكانوا ُأعلمُ ُمنه ُبيشءُ ُآخرُُ،
فالصدِ يقون أنكر بعضهم عّل بعض ،وَ اد بعضهم عّل بعض ،وخ اطأ بعضهم
بعضا]  ،وكل ذلك هلل وف اهلل تعاىل وف ِرضاته.
بعضا[ ،بل قاتل بعضهم ً
ً

(أ)ُيفُ(س)«ُ:وأكب»ُ،ولهُوجه.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).

ع (/744أ)
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(م)572

لوال اختالف املتقدمني
هللك املتأخرون

هلاُ،وهيُأن ُاهلُسبحانه ُوتعاىل ُلـ َُّمـاُسُبُقُ ُيفُ
َُّ
وهاهناُنكتةُ ُيُنبغُيُالتفطُنُُ

أنُال َُّمةُُالبُدَُُّأنُُتُتُلُفُُويكونُُفيهاُمُنُيُسُتُحُلُُ
قضائُهُُوقُدُرُهُُوعُلُمُهُُالسابقُُ َُّ
حلاُخُفُيُُعليهمُبعضُُ
َُّ
بعضُُ
ماُحرمُهُُبالتأويلُُُ-جُعُلُُللمُختلفُيُ ُسُلُ ًفاُصا ً
س (/53ب)

ماُجاءُ ُبهُرسولُهُُ ،فخالُفُوهُ ُمتأوُلُيُ ُوهمُمُطيعُونُ/هلُورسولُهُ ُوإنُ ُأُخُطُؤُواُ
حُكُمُهُ ُيفُبعضُ ُماُاختُلُفُواُفيهُلَّلشتباهُ ُواخلفاءُُ،كامُيكونُ ُمُنُخُفُيُتُ ُعليهُ
ل ُباالجتهادُ ُإىل ُغيُ ُجهتُها ُمُطي ًعا ُهل ُورسولُهُُ ،فلوَ اختَّلف
القُبُلُةُ ُفصُ َّ ُ
تأخرون.
التقدِ ِني هللك ال ِ
ومُنُكاملُ ُنعمتُهُ ُوتامُ ُرمحتُهُ ُأُنُ ُجُعُلُ ُيفُال َُّمةُ ُمن ُيُعُرُفُ ُماُخُفُيُ ُعلُ
وكذلكُهذاُأيضاُقدُيُفُى ُعليهُالصوابُ ُيفُيشءُ ُآخرُُ
اآلخرُ ُمُنُالصوابُُ ،
ً
اَلِةُ.
ويُعُرُفُهُُذلكُ،فمجموع ِ
احلق عند جمموع ا

فتنة وقوع األئمة
املتبوعني يف مثل
هذا اتلأويل

نُالئمةُ ُاملُتُبُوعُيُ ُأهلُ ُالعلمُُ
َُّ
ووقوعُ ُمثلُ ُهذاُالتأويلُ ُ ُم َّنُوُقُعُ ُفيه ُمُ
واإليامنُُُ-صارُمُنُأسبابُُاملُحُنةُُالتيُامتُحُنُُاهلُتعاىلُّباُعبادُهُُ،وفُتُنهُمُّباُ،
وصارُفتن ًُةُلطائفتُيُُ:

طائفة املقدلين
للمتأولني



عام ُأُمُرُهمُاهل ُورسولُهُُ
طائفة ُا َُّتبُعُتُهُمُعلُذلكُوقُ َُّلدُوهمُفيهُ،مُعُرُضُيُ ُ َّ ُ
مُعلُأهنمُملُيُقُفُواُعندُُ
َّ ُ
مُنُاتُباعُ ُاحلقُُ،ومحُلُ ُالتعصبُ ُلكثيُ ُمُنُأتباعُهُ
احلدُ ُالذيُوُقُفُ ُأولئكُعندُهُ ُوانتُهُواُإليهُ ،بلُاعتُدُواُيفُذلكُ،وزادُواُ

(أ)ُيفُ(س)«ُ:املختلفي»ُدونُالمُاجلرُ،ولعلهُتصحيفُ،وبينهامُفارقُكبيُيفُاملعنى.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:منه».
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نُتلكُالئمةُُ،ولوُرُأُواُمُنُيُفُعُلُهاُويُسُتُحُلُهاُلُنُكُرُواُ
َُّ
زياداتُُملُتُصُدُرُُمُ
عليهُغايةُُاإلنكارُُ.


أولئكُالئمةُُبالتأويلُُ،ووُضُحُتُ ُ
َُّ
وطائفة أخرىُعُلُمُواُحتريمُُماُأُحُ َُّلهُُ
هلم ُفيه ُالسنَّةُ؛ ُفاعتُدُوا ُعل ُاملتأوُلُيُ ُبنوعُ ُمُن ُالذمُ ُفيام ُهو ُمغفورُ ُهلمُ،

طائفة املعتدين
ىلع املتأولني

وتُبُعُهُمُمُقُلُدونُ ُهلمُ ،فزادُواُيفُالذمُ ُواعتُدُواُوملُيُقُفُواُعندُاحلدُ ُالذيُ
انتُهُىُإليهُمُنُقُ َُّلدُوهُُ.
ُوالقولُُالوسطُ/والِصاُِ ُاملستقيمُُبيُُهذاُوهذاُ:

الرصاط املستقيم
ع (/744ب)

 معرفةُُاملراتبُُ.حقهُُ.
 وإعطاءُُكُلُُذُيُحقُُ َُُّالرسولُ/صل ُاهل ُتعاىل ُعليهُ
 واتُباعُ ُالقولُ ُاملوافُقُ ُلُـمُـا ُجاءُ ُبه َُّوسلمُ.
الُ.
 وعُذُرُُمُنُخالُفُهُُجمُتهُدً اُمتأوُ ً ُواعتب ذلك بمسألة السمع التي وقع فيها النزاع:
مُبهُعام ُملُيُرشُعُهُُ ،حيثُُ
َّ ُ
فإن ُاهلُسبحانهُرشُعُ ُلأل َُّمةُ ُمُنُالسامعُ ُماُأُغُناهُ
َُّ
أُكُمُلُُهلمُدينهمُوأُتُ َُّمُعليهمُنعمُتُهُُورُيضُُهلمُاإلسَّلمُُدينًاُ،وهوُسامعُُالقرآنُُ
الذي ُرشُعُهُ ُهلم ُيف ُالصَّلةُ ُوخارجُهاُ ،جمتمعُيُ ُومنفردُينُُ ،ح َُّتى ُكانُ
أصحابُ ُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلم ُإذاُاجُتُمُعُواُأُمُرُواُواحدً اُيُقُرُأُ ُوالباقُونُُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:وصحت»ُ،ولعلهُتصحيف.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:والّساِ»ُ،وهوُلغةُيفُالِصاُِ،ولكنُلعلهُتصحيف.

س (/56أ)
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يُسُتُمعُونُ(عُ ،)573وكان ُعمرُ ُبنُ ُاخلطابُ ُيقول ُليب ُمُوسُى«ُ :يا ُأبا ُمُوسُىُ،
فلام ُانقُرُضُتُ ُالقرونُ ُالفاضُلُةُ ُحُصُلُتُ ُفُرتُةُ ُيفُهذاُالسامعُُ
ذُكُرُنا ُرُ َُّبنا»(قُ َّ ُ!)574
املرشوعُُ ،الذي ُبه ُصَّلحُ ُالقلوبُ ُوسعادةُ ُالدارُينُُ ،وصار ُأهلُ ُالفتورُ ُفيهُ
أحدُُرجلُيُُ:
َجل أعرض ُعن ُالسامعُ ُاملرشوعُ ُوغيُ ُاملرشوعُ؛ ُفأُوُرُثُهُ ُذلك ُقسو ًُةُ

رجل أعرض



ورجل أقبل



خري منهما

سمعاُ:منُجُعُلُُسامعُهُُوذوقُهُُووُجُدُهُُمُنُاآلياتُُ.
 وخّي ِنهم وأصح ً

وفواتُُحظُهُُمُنُحقائقُُاإليامنُُوأذواقُهُُومواجيدُهُُ.
وَجل أقبلُعلُسامعُُالبياتُُوالقصائدُُ،وجُعُلُُرشبُهُُوذوقُهُُمنها.
والرجَّلن ِنحرفان!
ا
وأقام ُاهل ُسبحانه ُمن ُأُنُكُرُ ُعل ُأهلُ ُالسامعُ ُاملُحدُثُ ُاملُبُتُدُعُُ ،وكان ُيفُ
املُنكرُينُ ُاملقتصدُ ُواجلايفُوالغاَلُ ،وصارُعلُتُادُيُاليامُ ُيُزُدادُ ُاملُحُدثُ ُمُنُ
هذا ُالسامعُُ ،ويُكُثُرُ ُاحلدُثُ ُفيهُ ،ويُزُدادُ ُال َُّتغلُيظُ ُمُن ُأهلُ ُاإلنكارُ؛ ُح َُّتى ُآلُُ
المرُُإىلُأنواعُُمُنُالتفرُقُُواالختَّلفُُواملُعاداةُُ،ومُنُثُ َُّبتُهُ ُاهلُبالقولُُالثابتُُ
حقهُُ ،وحُفُظُ ُحدودُ ُاهل ُ[فلم ُيُعُتُدُها ] ُ ،ومُن ُيُتُعُدَُُّ
ل ُذي ُحقُ ُ َُّ
أُعُطُى ُكُ َّ ُ
حدودُُاهلُفقدُظُلُمُُنفسُهُُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:يثبته».
الُ:تعديتُاحلق ُواعتديتهُ،وعدوتهُ ،أيُ :جاوزته»ُ.
َّ ُ
(ب) ُكذاُيفُ(س)ُ،وهلاُوجهُ:قالُالزهري«ُ:يق
(تذيبُاللغةُ.)79/1ُ:ويدلكُعلُهذاُقولُابنُالقيمُ(صُ«ُ:)689فكيفُبمنُيعظمُالعتدينُ
حلدودُاهل»ُ.واهلُأعلم.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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وحصلت الزيادة ف مجيع/أنواع البدع ،وازدادت عّل اَليام تغلي ًظا:
فإن ُأصلُ ُسامعُ ُالقصائدُ ُكان ُتلحُينًا ُبإنشادُ ُقصائدُ ُمرقُقُةُ ُللقلوبُُ،
َُّ 

تدرج بدعة
السماع وزيادتها
س (/56ب)

تُتُضُ َُّمنُ ُحتريكُ ُاملح َُّبةُ ُوالشوقُ ُواخلوفُ ُواخلشيةُ ُواحلزنُ ُوالُسفُُ ،وغيُُ

إنشاد القصائد

َّلنُُ،ويشرتُطُونُ/أنُ ُيكونُُ
ذلكُ،وكانواُيشرتُطُونُ ُلهُاملكانُ ُواإلمكانُ ُواخلُ َّ ُ

ع (/740أ)

املجتمُعُونُُهلذاُالسامعُُمُنُأهلُُالطريقُُاملُرُيدُينُُلوجهُُاهلُوالدارُُاآلخرةُُ،وأنُُ
اُعامُحتُظُرُُالرشيعةُُسامعُهُُأوُتُكُرُهُهُُ،وبعضُهُمُكانُ
يكونُُالشعرُُاملسموعُُخال ًي َّ ُ
القوالُُمنهمُ،وبعضُهُمُيُشُرتُُُِكونُُالذيُأُنُشُأُ ُالقصيدةُُمُنُ
يُشُرتُُُِأنُُيكونُُ َُّ
أهلُ ُالطريقُُ ،إىل ُغيُ ُذلك ُمُن ُالرشوُِ ُوالوضاعُ ُالتي ُاحرتُزُوا ُّبا ُمُنُ
مُفسداتُُالسامعُُ.
ولكنُلـ َُّمـاُكانُالصلُ ُغيُ ُمرشوعُ ُآلُ ُالمرُ ُإىلُماُآلُ ُإليهُمُنُالفسادُُ
الذيُالُيُعُلُمُهُ ُإالُاهل؛ ُل َُّنهُمُنُعندُ ُغيُ ُاهلُ،فليسُعليهُحارسُ ُوحافظُ ُمُنُ
اهلُ ،بلُهوُبمُدُرُجُةُ ُكلُ ُسالكُ ُيفُالباطلُُ،وهوُجمُمُعُ ُلُلمنخنقةُ ُواملوقوذةُُ
السبُعُُوماُذُبُحُُعلُالنصُبُُ.
واملرتديةُُوالنَّطيحةُُوأُكُيلةُُ َّ ُ
إهنمُأُضافُواُإىلُهذاُالصوتُ ُماُيُنفُذُهُ ُويُوصُلُهُ ُإىلُشُغافُ ُالقلبُُ
 ثم ُ َّ ُ
مُنُاآلالتُ ُالتيُأخفُهاُال َُّتغُبُيُُ،وهوُضُبُ ُبقضيبُ ُعلُجلدُ ُأوُخمدةُ ُعلُ
الئمةُ ُلذلكُ ،كالشافعيُ ُوأمحدُُ :فقالُالشافعيُُ:
توقيعُ ُخاصُ؛ ُفعُظُمُ ُإنكارُ ُ َُّ
«هوُمُنُإحداثُُالزنادقةُ»(قُ،)575وقالُأمحدُ«ُ:بدعةُ»(قُ.)576
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب)ُيفُ(س)«ُ:املنخنقة»ُ،علُاإلضافة.

رضب القضيب
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 ثم ُمل ُيُقُتُِصُوا ُعل ُهذه ُاحلركةُ ُفتُعُدَُّوها ُإىل ُحركةُ ُالدُفوفُُ ،وهيُ
فإن ُالدفَُّ ُيفُ
أقبحُ ُمُن ُحركةُ ُال َُّتغُبُيُُ ،وفيها ُما ُفيها ُوزيادةُ ُالتشبهُ ُبالنساءُ؛ ُ َُّ

س (/51أ)

ورخصةُ،وقدُلُعُنُُرسولُُاهلُصلُاهل/تعاىلُعليهُ
ًُ
الصلُُإنامُهوُللنساءُُعاد ًُةُ

ابلخاري

وسلمُاملُتشبُهُيُُمُنُالرُجالُُبالنساءُ(ُ.)577

حركة األوتار
والعيدان

حركة الرقص

 ثم ُمل ُيُقُتُِصُوا ُعل ُهذه ُاحلركةُ ُح َُّتى ُتُعُدَُّوها ُإىل ُحركاتُ ُالوتارُُ
والعُيدانُُ،التيُهيُيفُالصلُُمُنُإحُداثُُالفَّلسفةُُأعداءُُالرُسلُُ.
 ثم ُضُمُوا ُإىل ُذلك ُحركةُ ُالرقصُُ ،التي ُسببُها ُاستخفافُ ُالشيطانُُ
لحدُهُمُ ،وركوبُهُ ُعل ُكتفُهُُ ،ودُقُهُ ُبرجلُيهُ ُيف ُصدرُهُُ ،وك َُّلام ُدُ َُّقهُ ُبرجلُيهُُ
ورُقُصُ ُعل ُصدرُهُ ُرُقُصُ ُهو ُكرقصُهُ ُعليه! ُوقد ُشاهُدُ ُذلك ُبعضُ ُأهلُُ
البصائرُُعُيانًاُ.

صوت الرياع
والشبابة

 ثمُضمُواُإىلُصوتُُالغُناءُُصوتُُاليُاعُُوالش َُّبابةُُوغيُهاُ.
فإن ُاستامعُ ُالصواتُُ
باطنة؛ ُ َُّ
فاقتضُتُ ُهذه ُاهليئةُ ُاالجتامع َُّيةُ ُحرك ًُة ُ ًُ
املُطرُبةُ ُيُثيُ ُحركةُ ُالنفسُ ُبحسبُ ُتلكُالصواتُُ،ولألصواتُ ُطبائعُ ُمتنوعةُُ

ع (/740ب)

يُتُن َُّوعُ ُآثارُهاُيفُالنفسُُ،/وكذلكُللكَّلمُُاملسموعُُنظمُهُُونثرُهُُ.
فيُجُمُعُونُ ُبيُ ُالصوتُ ُاملُناسبُ ُواحلُرُفُ ُاملُناسبُ؛ ُفيُتُوُ َُّلدُ ُمُن ُبينهامُ
حركاتُ ُنفسيةُ ُتُثُيُ ُكامُنهاُ،وتُزُعُجُ ُقاطُنهاُ،وهذاُأمرُ ُيُشُرتُكُ ُفيهُبنوُآدمُ ُمُنُ
والفجارُُ،ويُثُيُمُنُقلبُُكلُُأحدُُماُفيهُ.
َُّ
املؤمنُيُُوالبرارُُوالك َُّفارُُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:بتنوع»ُ،وبينهامُفارقُيفُاملعنى.
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أن ُالنفوسُ ُفيهاُالشهواتُ ُكامنةُُ،ولكنهاُمقهورةُ ُمق َُّيدةُ ُبقيودُُ
ومعلومُ ُ َُّ
الوامرُُ،فإذاُصادُفُهاُالسامعُ ُأُحُياهاُوأُطُلُقُهاُمُنُقيودُهاُوافتُ َُّكهاُمُنُأُسُهاُ،
وأُجُلُبُ ُعليها ُبكلُ ُمُعيُ ُومُـمُدُُ ،وهذا ُأمرُ ُال ُيُنكُرُهُ ُإال ُأحدُ ُرُجلُيُُ :إ َُّماُ
غليظُُالطُباعُ ُكثيفُُاحلُجابُُ،وإماُمُكابُرُُ.
ضةُُمحُ َُّياُالكؤوسُُ.
فمضةُُهذا ُالسامعُُعلُالنفوسُُأعظمُُمُنُمُ َّ ُ
َّ ُ
ولـ َُّمـاُكانُتُ ُاملفسدةُ ُفيهُظاهر ًُة ُمعلوم ًُة ُأُخُرُجُهُ ُأهلُهُ ُيفُقالبُ ُيل ِطف ِا
ُإن ُهذا/االجتامعُُ
فيه ِن النكرُ :فجُمُعُوا ُعليه ُأخَّل ًطا ُمُن ُالنَّاسُُ ،وقالواَُّ :

س (/51ب)

شُبُكُةُ ُنُصُطادُ ُّبا ُالنفوسُ ُإىل ُالتوبةُ ُونُسُوقُها ُّبا ُإىل ُاهل ُتعاىل ُوالدارُُ
اآلخرةُُ،ونعم ُُ -واهل ُُ -هوُشُبُكُةُ! ُوأيُ ُشُبُكُةُ! ُيُصُطادُ ُّباُالشيطانُ ُالنفوسُُ
املُبُطُلةُ ُإىل ُما ُهو ُأعظمُ ُمُن ُاملعاص ُالظاهرةُُ ،ويُقُودُها ُإىل ُالغُيُ ُواهلُوُىُ،

إخراج السماعيفقالب
يلطفما فيهمناملنكر،
ويليقبمقاصدهممنه

ساقُ ُمُن ُاملخانيثُ ُوالزُناةُ ُوعُشَُّاقُ ُالصورُُ ،فجُعُلُوهُُ
وهلذا ُنُسُبُ ُة ه ُهؤالء ُالفُ َّ ُ
شُبُكُ ًُة ُهلم ُليُصُيدُوا ُالُغُيُدُ ُوالغُيُداءُُ ،والغُزالُ ُوالغُزالةُُ ،ووضعوه عّل ِا
يليق بمقاصدهم ِن اَلوضاع:


مجيَّلُ،تُدُعُوُصورتُهُ ُوصوتُهُ ُوشكلُهُ ُودُلُهُُ
فرشُطُواُأنُ ُيكونُ ُاملُغنيُأُمُرُدُ ُ ً ُ
وحركاتُهُُإىلُتعلُقُُالقلوبُُبهُوعُشُقُهُ.

 مح َّياُالكؤوسُ:قالُابنُسيدهُ:يعنيُ:سورتاُ،ومعنىُسارتُ:ارتفعتُإىلُرأسهُ(التهذيبُ.)378/3ُ:
ُ(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).
ُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
ُ(د)ُبعدهاُيفُ(س)ّ«ُ:با»ُ.
ُ
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:يصطاد»ُ.
ُ(ه) ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،والضبطُمنُعنديُ،وصوّباُحمققُ(ُِ.املجمع)ُإىل«ُ:نصبه»ُوهوُوجيهُ.
قلتُ :وي َّرجُما ُيف ُالصل ُعل ُأن ُ«نسبة» ُمبتدأُ ،واجلار ُواملجرور ُ«من ُاملخانيثُ»...متعلقُ
بمحذوفُخبُللمبتدأُ،والتقديرُ:نسبةُهؤالءُالفساقُكائنةُمنُاملخانيثُوالزناة.
(و)ُيفُ(س)«ُ:لصيد».

مغن أمرد
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فإُنُُفاتُُفامرأةُُكذلكُ.

العاشق واملعشوق



وإذاُمجُعُُالسامعُُالعاشقُُواملعشوقُُوتُقابَُّلُُوتُعانُقُاُيفُالرقصُُ:
فظ ان شا وَ تسأل عن الـخـبـر

بسيط /ابن املعزت

املردان احلسان



()578

وإذا ُحُضُ ُاملُرُدانُ ُاحلُسانُ ُهذا ُالسامعُ ُفهو ُعندُهم ُالغايةُُ ،والس َُّيام ُإذاُ
أُلُبُسُوهمُاملُص َُّبغاتُ ُ،وزُ َُّينوهُمُكامُتُزُيُنُُالعُرائُسُُ،وأُخُلُواُهلمُطابقُ ُ
ساقُ ُكاهلالةُ ُحولُ ُالقمرُُ ،وأُدارُواُ
الرقصُُ ،ودارُ ُحوهلُم ُالعُشَُّاقُ ُوالفُ َّ ُ
عليهمُمُنُالعيُُالنطاقُُ.
فللشيطانُُُ-الُهلُُ-كمُمُن ُزُعُقُةُُوصخةُُوزُفُرةُُوأُ َُّنةُُوحّسةُُووُجُدُُ

وأسفُ ُوحزنُُ ،وكمُمُنُقلوبُ ُتُشُ َُّققُ ُقبلُ ُاجلُيوبُُ،وعُبُاتُ ُتُسُكُبُ ُيفُغيُُ
عَّلمُ ُالغيوبُ! ُفياُهلاُحُضُ ًُة ُماُأُحُ َُّبهاُإىلُالشيطانُُ،وماُأُبُغُضُهاُإىلُ
رُضا ه ُ َّ ُ
الرمحنُ!ُ
َُّ
ع (/743أ)
أشعار الفساق
والفجار
س (/58أ)



ويُتُزايُدُ ُالمرُ ُح َُّتى ُيُغنوا ُبأشعارُ ُطاملا ُعُصُ ُاهل ُّبا ُيف ُالرضُُ ،/مُنُ
تضمنةُُ :لتهييجُ ُالنفوسُ ُعل ُما ُيُبُغُضُهُ ُاهل ُ
جارُ ُاملُ َُّ
ساقُ ُوالفُ َُّ
أشعارُ ُالفُ َّ ُ
ماُحرمُهُ ُولُعُنُ ُفاعُلُهُُ،واالبتهاجُ ُبهُ،واالفتخارُُ/
َُّ
ويُمُقُتُ ُعليهُ ،ومُدُحُ ُ
بنيُلُهُُ،والتبجُحُ ُبالوصولُُإليهُ.

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:اخلي»ُ،والُروايةُبهُ،فلعلهُتصحيف(ُ ُ.ه)ُيفُ(س)«ُ:رضاء».
ُ(و)ُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع).
ُ
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:املصنعات»ُ .
ُ(ز)ُيفُ(ع)«ُ:والتبهج»ُ،ولعلهُتصحيف.
ُ
ُ
(ج)ُيفُ(س)«ُ:طايق».
(د)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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ور َُّبام ُتُعُدَُّوا ُذلك ُإىل ُالغُناءُ ُبالشعارُ ُالكُفُرُ َُّيةُ ُالتي ُحتُادُ ُما ُأُنُزُلُ ُاهلُ:

األشعار الكفرية

تضمنةُ ُلكثيُُ
كأشعارُ ُأهلُ ُاإلحلادُ ُمُن ُاالحتادُ َُّيةُ ُواحللول َُّيةُُ ،والشعارُ ُاملُ َُّ
مُنُألفاظُُالقرآنُُ،كقولُهُُ:
قم ـت لي ـل الص ـدود إ اَ قل ـيَّل ُ **ُ
ُ

[إىلُأنُُيقولُ] ُ:

قل لراقي الـجفون إ ان لـجــفني ُ **ُ
ُ

ثـــ ام َ اتلـــت ذكـــركم تـــرتيَّل ُ

ابن انلبيه/خفيف

ُ
ف بحاَ الدِوع سب ًحا طـويَّل

()579

ُ

ُ
ومُ َُّرُيفُالسورةُُيُسُتُعُرُضُهاُهكذاُإىلُآخرُهاُ.

قاراُ،بلُقدُسقُطُتُ ُحُرُمُةُُ
وهذاُفُعُلُ ُمُنُالُيُرجُوُهلُتعاىلُوالُلكتابُهُ ُوُ ً
القرآنُُوالدينُُمُنُقلبُهُ!ُ


تتضمنُ ُاعتقادُ ُالكُ َُّفارُُ ،وقد ُال ُيُدُرُي ُاملُغنيُ ُ
وكثيا ُما ُيُغُنونُ ُبأبياتُ ُ َُّ
ً

وال ُالسامُعُونُُ ،بل ُقد ُيُغُنونُ ُبام ُال ُيُسُتُجُيزُهُ ُالكُ َُّفارُ ُمُن ُأهلُ ُالكتابُُ،
مُهذهُكثياُ.
ولوالُاإلطالةُُلذُكُرُناُمُنُأشعارُهُ
ً


ُأيضا ُيف ُآالتُ ُاللهوُُ ،ح َُّتى ُتُعُدَُّوا ُإىل ُآالتُ ُاليهودُ ُوالنَّصارُىُ
وزادُوا ً
واملُجُوسُُوالصابئةُُعلُاختَّلفُُأنواعُهاُ.
وعظُمُتُُالبُلُ َُّيةُُ،واشتدَُّتُُبذلكُالفتنةُُ،ح َُّتىُرُباُفيهاُالصغيُُوهُرُمُُفيهاُ

الراتبةُ ُبالغُدُوُُ
ُواتذُوا ُذلك ُدُيُدُنًا ُودُينًا ُوجُعُلُوه ُمُن ُالوظائفُ ُ َُّ
الكبيُُ َّ ،
واآلصالُُ،ويفُالماكنُُوالوقاتُُالفاضَّلتُُ،واعتاضُواُبهُعنُسامعُُاآلياتُُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).

آالت ايلهود وانلصارى
واملجوس والصابئة
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وعن ُإقامةُ ُالصلواتُُ ،وقُعُدوا ُحتتُ ُقولُهُ ُتعاىل﴿ُ :ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
[مريم]35 :

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﴾ُ ،وحتتُ ُقولُهُ ُتعاىل﴿ُ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

[األنفال]43 :

فإن ُاملكاءُ ُهو ُالصفيُ ُوتوابعُهُ ُمُن ُالغُناءُُ،
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﴾َُّ ُ ،

س (/58ب)

والتصديةُُالتصفيقُُبالُيدُي/وتوابعُهُ(قُ،)580فإذاُكانُهذاُسامعُُاملرشكُيُُالذيُ
ذ َُّمهُ ُاهل ُيف ُكتابُهُُ ،فكيف ُإذا ُاقرتُنُ ُباملكاءُ ُاملواصيلُ ُوالش َُّباباتُُ ،وبالتصديةُُ
الدُفوفُ ُاملُصُلُصَُّلتُُ ،والرقصُ ُوالتكّسُُ ،وال َُّتثُني ُباحلركاتُ ُاملُوزُوناتُ!ُ
اُانضمتُ ُإليهُهذهُاملؤكُداتُُ،
َُّ
ل ُهلمُاملكاءُ ُوالتصديةُ ُلـ َُّمـ
فكأن ُالقومُ ُإنام ُحُ َّ ُ
َُّ

ع (/743ب)
الكفر

فهناك/ذُهُبُُحرامُهُُوبُقُيُحَّللُهُُ،وزالُنقصُهُُوخُلُفُهُُكاملُهُ!


بالرمحنُُ،واالستهزاءُُ
علُماُيتضمنُُ:الكفرُُ َُّ
َُّ
ثمُيُتُفاقُمُُأمرُهُُإىلُأنُُيُشُتُمُلُُ
بالقرآنُُ ،والطعنُ ُيف ُأهلُ ُاإليامنُُ ،واالستخفافُ ُبالنبياءُ ُواملرسلُيُُ،
والتحضيضُ ُعل ُجهادُ ُاملؤمنُيُ ُ ،ومعاونةُ ُالكفارُ ُواملنافقُيُُ ،واتُاذُُ
املخلوقُ ُإهلًا ُمُن ُدونُ ُربُ ُالعاملُيُُ ،وجُعُلُ ُذلك ُمُن ُأفضلُ ُأحوالُُ
العارفُيُ!
ويُفُعُلُونُُيفُهذاُالسامعُُماُالُيُفُعُلُهُُاليهودُُوالُال ُنَّصارُىُوالُالصائبةُُوالُ

املجوسُ!ُ
(أ) ُكذا ُيف ُ(ع) ُو(س)ُ ،وقرأها ُحمقق ُ(ُِ .املجمع) ُخطأ ُأو ُعمدً ا«ُ :ووقعوا»ُ ،وما ُيف ُالنسختيُ
متجهُ،بلُومشهودُمنُأسلوبُابنُالقيمُ،كقولهُيفُ(الصواعقُاملرسلة«ُ:)036/1ُ:وبيُأذىُ
املؤمني ُواملؤمنات ُبغي ُما ُاكتسبوا ُفقعدوا ُحتت ُقوله﴿ُ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇُ.»﴾...وقولهُيفُ(الداءُوالدواء«ُ:)700/3ُ:والذنبُلهُ،فهوُاجلاينُعلُنفسهُ،وقدُقعدُ
حتتُاملثلُالسائرُ:يداكُأوكتاُ،وفوكُنفخ»ُ.واهلُأعلم.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:املرسلي».

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة السادسة عشرة)

167

دائرا بني الكفر والفسوق والعصيانُ ،وال ُحولُُ
فصاَ السمع الحدث ً
والُقوةُ ُإالُباهلُ،وكُفُرُهُ ُمُنُأغلظُ ُالكفرُ ُوأشدُهُُ،وفسوقُهُ ُمُنُأعظمُ ُالفسوقُُ
َُّ
فإنُتأثيُهُُيفُالنفوسُُمُنُأعظمُُالتأثيُُ،يغذياُويُغُنُيها؛ُولذلكُسمُيُ
وأُبُلُغُهُ؛ُ َُّ
أهنا ُمُن ُجنسُُ
عجيبةُ ،يُظُنُ ُأصحاّبُا ُ َّ ُ
ًُ
أحواال ُ
ًُ
«غُنا ًُء»ُ ،ويُوجُبُ ُللنفوسُ ُ
كراماتُ ُالولياءُُ ،وإنام ُهي ُمُن ُالمورُ ُال َُّطبعُ َُّيةُ ُاملُبُعُدُةُ ُعن ُاهلُ ،والشيطانُُ
يُمُدُ ُأصحاّبُاُيفُهذاُالسامعُ ُبأنواعُ ُالمدادُ ُكامُقال ُاهل ُتعاىل﴿ُ:ﮖ

[األعراف]444 :

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ُ،وقالُللشيطانُ﴿ُ:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

[اإلرساء]60 :

ﯓ ﴾ُ.
همُهلواُولع ًبا ُُ -ضُدُُ
الذينُاتذُواُدُين
َّ ُ
وصارُيفُأهلُ ُهذاُالسامعُ ُاملُحدُثُ ُ
ً
ما ُأُحُ َُّبهُ ُاهل ُورشُعُهُ ُمُن ُدينُهُ ُاحلقُ ُالذي ُبُعُثُ ُبه ُرسلُهُُ ،وأُنُزُلُ ُبه ُكتبُهُُ ،مُنُ
ماُحرمُهُُاهلُورسولُهُُ:فإ َُّنُاهلُتعاىلُ
َُّ
إذُصارُمشتمَّلُعلُأكثرُُ
ًُ
عا َُّمةُُالوجوهُ/؛ُ

قال﴿ُ:ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ُ.
املحرماتُُ:
فاشتُمُلُ ُهذاُالسامعُ ُعلُهذه ُالمورُ ُالربعةُ ُالتيُهيُقواعدُ ُ َُّ

فإن ُفيهُمُنُالفواحشُ ُالظاهرةُ ُوالباطنةُ ُواإلعانةُ ُعلُأسباّبُاُ ،واإلثمُ ُوالبغيُُ
َُّ
بغيُ ُاحلقُُ ،والرشُكُ ُباهلُماُملُيُنزُلُ ُبهُسُلطانًاُ ،والقولُ ُعلُاهلُبغيُ ُعلمُُ -ماُ
ُ،وتفرقُُأهلُهُُفيهُوصارواُشُي ًعاُ،لكلُُ
َُّ
هُتنوعُ ُوتعدَُّدُتُُطرقُهُ
اهلُبهُعليمُ!ُفإ َُّن َُّ
قومُ ُذوقُ ُومُرشُبُ ُوطريقُ ُيُفارُقُونُ ُبه ُغيُهمُ ،ح َُّتى ُيف ُالشعارُ ُوالحلانُُ
واحلركاتُُوالذواقُُ.
ُ(ج)ُيفُ(ع)«ُ:تتنوع»ُ.
ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:الطبيعية».
(ب)ُكذاُضبطُهاُيفُ(س)ُبفتحُاهلمزةُ.ويفُ(ع)ُبَّلُهزُ(االمداد)ُ.

ُ

س (/55أ)
[األعراف]44 :

قواعد املحرمات
 -7الفواحش
 -4اإلثم
 -4ابليغ
 -0الرشك باهلل
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عام ُفيه ُمُن ُأنواعُ ُالكفرُُ
وصار ُمن ُفيه ُمُن ُالعلمُ ُواإليامنُ ُما ُيُنهاهُ ُ َّ ُ
ع (/746أ)

والفسوقُ ُوالعصيانُ ُُ -يريدُ/أنُ ُيُدَُّ ُله ُحُدا ُيُفصُلُ ُفيه ُبيُ ُما ُيُسُوغُ ُمنهُ ُ
ىُإنُمنهمُمُنُرشُُُِرشُو ًطاُتُتُعُ َُّذرُُأوُ
وماُالُيُسُوغُ؛ُفَّلُيُكادُُيُنضُبُطُُله ُ،ح َُّت َُّ
مر ًُةُببغدادُُيفُحالُُعُامرتُاُووجودُُاخلَّلفةُُّباُ
يُندُرُُوجودُهُاُ،ح َُّتىُإ َُّنهُاجتُمُعُُ َُّ
أعيانُ ُالشيوخُ ُالذين ُيُضُونُ ُالسامعُ ُاملُصُونُُ ،فلم ُيُدُوا ُمُن ُيُصُلُحُ ُله ُإالُ
ثَّلثةُ ُنفرُ ُأوُأربعةُ؛ ُوسببُ ُهذاُأ َُّنهُليسُمُنُعندُ ُاهلُ،فوُقُعُ ُفيهُاالضطرابُُ
واالختَّلفُُ ،وصارُأهلُهُ﴿ُ:ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

[الروم] 44 :
املصيبة العظىم
وادلاهية الكربى
س (/55ب)

ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ُ .

علُاملحرماتُ ُكلُهاُ
َُّ
ثم ُاملصيبةُ ُالعُظُمُىُوالدَُّاهيةُ ُالكُبُىُأ َُّنهُمعُاشتاملُهُ ُ
أوُأكثرُهاُأوُبعضُها ُُ -يُرُونُ ُأ َُّنهُمُنُأعظمُ/القُرُباتُ ُوأجلُهاُقُدُ ًراُ ،وأُ َُّن ُأهلُهُُ
همُصفوةُ ُأولياءُ ُاهلُتعاىلُوخُيتُهُ ُمُنُخلقُهُُ،والُيُرضُونُ ُبمساواةُ ُالسابقُيُُ
ضلُواُعليهمُ،ويفُغَُّلتُمُوزنادقتُهُمُ
وأئمتُهاُح َُّتىُيُتُفُ َّ ُ
الولُيُُمُنُسلفُُال َُّمةُُ َُّ
َُّ
مُنُيُساوُونُ ُأنفسُهُمُبالنبياءُ ُواملرسلُيُُ،وفيهمُمُنُيُفُضُلُ ُنفسُهُ ُعليهمُ ،إىلُ
غيُُذلكُمُنُأنواعُُالكفرُ!ُ

مجاع األمر

ومجاع اَلِر :أ انه صاَ فيه وفيم يتبعه ف وسائله وِقاصده وصفته ونتيجته
الشعي وِا يتبعه ف ذلك؛ ُفاشتبه ُالمرُ ُوالُتُبُسُ ُاحلقُُ
شبه م اا ف السمع
ِ
بالباطلُ!ُ

أهل

السماع اإليماين

ونفوسُ ُأهلُهُ ُغال ًبا ُال ُتييزُ ُهلا؛ ُوهلذا ُأكثرُ ُأهلُهُ ُأهلُ ُاجلهلُُ ،وضعفاءُُ
العقولُ ُ ُم َّن ُ ا
قل نصيبه ُمُن ُالعلمُ ُواإليامنُ ُوأجدب قلبه ُمُن ُحقائقُ ُالقرآنُُ:
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
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كالصبيانُُ ،والنساءُُ ،وأهلُ ُالبوادُيُ ،وجُهُلةُ ُالعرابُ؛ ُوهلذا ُكان ُأهلُهُ ُإذاُ
عُقُدُوهُ ُيُنزُلُ ُعليهم ُاملُقُتُُ ،وحُ َُّفتُ ُّبم ُالشياطيُُ ،وغُشُيُتُهُم ُالسخُطُةُُ،
وذُكُرُهمُإبليسُُفيمنُعندُهُُ.
تنزلُتُ ُعليهم ُالسكينةُُ،
وأهلُ ُالسامعُ ُالقرآينُ ُاإليامينُ ُإذا ُحُضُوهَُّ ُ 
مُالرمحةُُ،وحُ َُّفتُُّبمُاملَّلئكةُُ،وذُكُرُهُمُاهلُفيمنُعندُه(ُ.)581
وغُشُيُتُهُ َُّ
فتُقُذُفُ ُاملَّلئكةُ ُيفُقلوبُ ُأهلُ ُهذاُالسامعُ ُماُيُزُدادُونُ ُبهُعُ ًلام ُوإيامنًاُ،

أهل السماع اإليماين

كما يف حديث
أيب هريرة

وتُقُذُفُ ُالشياطيُ ُيف ُقلوبُ ُأهلُ ُذلك ُالسامعُ ُما ُيُزُدادُونُ ُبه ُنُفا ًقاُ
وعُصيانًاُ ،حتَُّ َّ
ىُإنُ ُآثارُ ُالشياطيُ ُلتُوجُدُ ُعل ُأهلُ ُهذا ُالسامعُُ،يُراهاُكلُُ
صاحبُ ُبصيةُ/يف ُصفحاتُ ُوجوهُهُمُ ،وفلتاتُ ُألسنتُهُمُ ،وحركاتُمُ
ُكثيا ُمنهم ُليُصُعُقُ ُكام ُيُصُعُقُ ُاملِصوعُُ ،ويُزُبُدُ ُكامُ
وأحوالُـهُمُ ،حتَُّى ُإن ً

يُزُبُدُ ُاملِصوعُُ ،ويري/عل ُلسانُهُ ُمُن ُالكَّلمُ ُما ُال ُيُفُهُمُ ُمعناهُ ،وال ُهوُ

ع (/746ب)
آثار الشياطني

ىلع أهل السماع
س (/744أ)

بلغتُهُُ ،كامُيُرُيُللمِصوعُيُُ ،كام ُوُجُدُ ُذلك ُيف ُأقوامُ ُكانوا ُيتك َّلُمُونُ ُيفُ
سامعُهُم ُبلغاتُ ُالتتارُ ُوالكفارُ ؛ ُوذلك ُلتُن زُلُ ُشياطُينُهم ُعليهمُ،
وتُكُلُمُهُم ُعل ُألسنتُهُمُ ،وهم ُيظنونُ ُ َّأهنُم ُبذلك ُمُن ُأولياءُ ُاهلُ ،وإنام ُهمُ
أولياءُُالشيطانُُوحزبُهُ!ُ
الرمحنُُ ،وذلكُ
وهلذا ُيُفُعُلُونُهُ ُعل ُالوجهُ ُالذي ُيـبهُ ُالشيطانُ ُويُكُرُهُهُ ُ َُّ
مُنُوجوهُُُ:
ُاإليامينُُُ.
ُالقرآين
ُأيُ:حضواُالسامع
َّ
َّ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:الكفار»ُ،بدونُالواو.
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لسماعهم وحمبة الشيطان هل

 أحدها:

الصور واألصوات

واحلج  -قد
أن العبادات الشع اية ِ -ثل :الصَّلة ،والصيام ،واَعتكاف،
ا
ِ

املحرمة

شع فيها ِن جمانبة ِباشة النساء [الباحة ف غّيها ِا هو ِن كمهلا وتاِهاُ:
 ُوأعظمُُذلكُاحلجُُ،فليسُمُنُحمُرُمُُيُبارشُُفيهُالنساءُ] (ُ،)582والُيُنظُرُُإليهنُلشهوةُ(.)583
َُّ
 واملعتكفُُقريبُُمنه(.)584 والصائمُُدونُهُ(.)585خرُ ُعنه(ُ ،)586بل ُمرورُها ُبيُ ُيُدُيُهُُ
 واملصلُ ُال ُيُصافُ ُاملرأةُُ ،بل ُتُتُأُ َّ ُداخلُ ُالسُرتُةُ ُيُقُطُعُ ُصَّلتُهُ ُبالنصُ(ُ ،)587ومسُ ُاملرأةُ ُلشهوةُ ُيُنقُضُُ
ً
ومطلقاُعندُُالشافعيُ(.)588
الطهارةُُعندُُاجلمهورُُ،
اهل ُعنهُ
فإذاُكانُهذاُيفُالنظرُ ُواملبارشةُ ُاملباحُ ُيفُغيُ ُحالُ ُالعبادةُُ،هنُىُ ُ
حرمُةُُمُنُالرجالُُوالنساءُُ
حالُُالعبادةُ؛ُملنافاتُهُُهلاُ-فكيفُبالنَّظُرُُإىلُالصورُُاملُ َُّ
ن ُإذا ُكانوا ُهم ُاملُغنيُ؟! ُوال ُيُتُمُ ُواجبُ ُالسامعُ ُعندُُ
واالستمتاعُ ُبأصواتُ َُّ
القومُُإالُبذلكُ،وإالُكانُسُمُ ًجاُبارُ ًداُ،فحضورُُالشاهدُُيفُالسامعُُمُنُبابُُماُ
الُيُتُمُُالواجبُُإالُبهُعندُهمُ.
شمعةُعلُوجهُُأُمُرُدُُمليحُ ُمجيلُُ
ًُ
صلُبالليلُُوقدُأُوُقُدُُ
وقدُكانُبعضُهُمُيُ َّ ُ

س (/744ب)

الصورةُ؛ ُيُسُتُجُلُ ُحماسنهُ ُيف ُالصَّلةُُ ،ويدُ ُيف ُقلبُهُ ُمُن ُالباعُثُ ُعل ُالصَّلةُُ/
أمراُعجي ًباُ،ويُعُدُ ُذلكُمُنُعباداتُهُُوقُرباتُهُ!ُ
والسهرُُ[يفُالعبادة]
َّ ُ
ً
(أ)ُسقطُمن(ُ:ع)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ .
ُ
ُ
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ُ(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُُ.
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:يعدد»ُ،علُفكُالدغام.
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أن ُالنفسُ ُتُتُحُ َُّركُ ُعندُ ُرؤيةُ ُالصورةُ ُاحلسنةُ ُوسامعُ ُالصوتُُ
وَ َيب ُ َُّ
واهلمةُ ُالتي ُيُثُيُها ُسامعُ ُالحلانُُ
احلسنُ ُما ُال ُتُتُحُ َُّركُ ُلغيهُاُ ،فالحوالُ ُ َُّ
واهلمةُُالتيُيُثُيُهاُاستجَّلءُُحماسنُُالصورُُسوا ًُءُ.
بمنزلةُُالحوالُُ َُّ
وللشيطانُ ُبراطيلُ ُومداخلُُ ،فيُلُقُي ُيف ُقلبُ ُالرجلُُ :أ َُّنك ُال ُتُنظُرُُ

براطيل الشيطان!

للفسقُُ ،والُتُسُمُعُ ُاللهوُُ ،وإنام ُتُنظُرُ ُللعُبةُُ ،وتُتُذُ َُّكرُ/ماُأعدَُّ ُاهل ُتعاىل ُلعبادُهُُ

ع (/741أ)

فاستدل ُبالشاهدُ ُعل ُالغائبُُ،
َّ ُ
وأوليائُهُ ُعندُ ُلقائُهُ ُمُن ُالصورُ ُاملُسُتُحُسُناتُُ .
وعلُالباقُيُبالفاينُُ،أُالُُتُرُىُإىلُقولُُالقائلُُفيمنُيـبهُُ:
فـــإذا َآك العابـــدون تي اقنـــوا ُ **ُ
ُ

حوَ النان لدى الناعيم الالد

(ق)589

أيضاُللفكرةُ ُوالعُ ُ
بةُُ ،وتُأُخُذُ ُمُنُالسامعُ ُماُالُيُأُخُذُُ
ويقولُ ُله  :إنام ُتُسُمُعُ ُ ً

غيُكُ.
هتُهُ ُعندُ ُهذا ُالسامعُُ
وأُخُبُينُ غيُ ُواحدُ ُ ُم َّنُيُدُ ُمُنُحالُهُ ُوقلبُهُ ُو َُّ
وعندُُرؤيةُُالصورُُاجلميلةُُماُالُيُدُهُُيفُغيُهُُ.
فحركةُ ُالقلبُ ُعندُ ُالسامعُ ُكحركتُهُ ُعندُ ُرؤيةُ ُالصورُ ُالتيُأُمُرُه ُاهلُ
أنُ ُيُغُ َّضُ ُبِصُهُ ُعنهاُ ،فهل ُيقولُ ُعارفُ ُباهل ُوأمُرُهُُ :إ َّنُ ُهذه ُاحلركةُ ُباهلُ
وهل؟!ُ
ُيارُاملرءُفيامُأخبوهُبه!ُهلُهوُماُتقدمُيفُالفقرةُالسابقةُمنُسامعهمُونظرتمُللعبة؟ُأمُماُيتلوهُيفُ
حركةُالقلب؟ُأمُأنُالمرُسقطُوحتريف؟ُاهلُأعلمُ.
ُ
الفقرةُالَّلحقةُمنُُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ُ

ُ(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:أمر».

ُ

اكمل
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حركةُ
ًُ
كَّل ُواهل! ُإنُ ُهي ُإال ُبالنفسُ ُوللشيطانُُ ،وغايتهاُ :أنُ ُتكونُ ُ
مركبةُ:ماُهلُ،وللنفسُُ،وللشيطانُُ.هذاُأعلُمراتبُها!ُ
ًُ
مزوجةُ
ًُ
س (/747أ)
كشف القناع

والذيُيُكُشُفُُلكُقُناعُُهذهُاملُخُ َّبُأُةُُويُسُفُرُُلكُعنُوجهُهاُ:أُ َُّنكُجتُدُُ/
كثيا ُمُ َّن ُيُعاينُ ُالعاملُ ُالشا َّقُةُ ُإذا ُتُعُ َّلُقُ ُقلبُهُ ُبصورةُ ُمجيلةُ ُأو ُسُمُعُ ُصوتًاُ
ً

وهُتُهُ ُعل ُما ُيُعانُيهُ ُمُن ُالعاملُُ ،ومحُلُ ُمنه ُماُ ُ
حسنًا ُازُدادُ ُحرصُهُ ُوقُ َّوُتُهُ ُ َّ
َّ
ُواستلذُ ُسهرُ ُاللياَل ُوركوبُ ُالهوالُ؛ ُفإن ُاحلبُ ُيُطيُُ،
ال ُيُمُلُهُ ُاخلُـلُ،
والرُجاءُ ُيُسيُُ ،فتُصادُفُ ُتلك ُالصورةُ ُوالصوتُ ُمُن ُقلبُهُ ُحُبُا ُكامُنًا ُلُـمُـاُ
َّ
هو ُبصددُهُ؛ ُفيُزعُجُهُ ُويُثُيُهُُ ،ح َّتُى ُتُطُوُعُ ُله ُنفسُهُ ُببذلُهُ ُما ُال ُتُطُوُعُ ُمُنُ
غيُهُُ ،فتُصادُفُ ُسامعُ ُالصواتُ ُاملُطُرُبةُ ُورؤيةُ ُالصورُ ُاجلميلةُ ُمُن ُقلبُُ
املُرُيدُ ُنوعُ ُحم َّبُةُ ُهل ُوالدارُ ُاآلخرةُ؛ ُفيُثُيُها ُويُزعُجُهاُ ،لكن ُيُقُلُبُها ُنفسان َّيُ ًةُُ،
ويُدُخُلُ ُنصيبُ ُالشيطانُ ُوحظُ ُالنفسُ ُفيُزامحُهاُ ،وتُشُتُبُكُ ُإحُدُى ُاملُح َّبُتُيُُ
بالخرىُوتُلُتُبُسُُّباُ.
وأكثرُ ُاملُرُيدُينُ ُحظُهمُناقصُ ُمُنُالعلمُ ُوالتمييزُُ،ويُدُ ُأحدُهُمُللمح َُّبةُُ
وُجُدً ا ُوذو ًقا ُوليس ُ[له ُتييزُ] ُبي ُ[صحيحُهام ُوسقيمُهام] ُ ،وال ُيُدُ ُلهُ
عندُ ُمُنُيُلُومُهُ ُويُعُذُلُهُ ُشي ًئاُمُنُاملح َُّبةُ ُوالذوقُ ُوالُنسُ ُالذيُوُجُدُهُ؛ ُفيُشُتُدُُ
نُفارُهُُمنهُ،والُيُصغُيُإليهُ،والُيُعُرُجُُعليهُ.
(أ) ُيفُ(س)ُضبطتُبسكونُالواوُ،قالُاجلوهري«ُ:وطاعُلهُيطوعُ،إذاُانقاد»ُ(الصحاحُ.)3633/1ُ:
طوع»ُ،والُوجه ُله ُيفُاملعنىُبلهُ
وضبطهاُحمققُ(ُِ.املجمع) ُبتشديدُالواوُمنُالفعل ُالتعدي ُ« َّ
الرسمُ،واهلُأعلم.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:يميز».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:صحيحهاُوسقيمها»ُ،فيكونُالضميُعائداُإىلُاملحبة.
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((وأنتُإذاُتأ َُّملُتُ ُالعباداتُ ُُ -مُنُالصَّلةُ ُواحلجُ ُوالصيامُ ُواالعتكافُُ
والوضوءُُُ-رأيتُ/شأنُُالصورُُاملُباحةُُمُناف ًياُهلاُغايةُُاملنافاةُُ:

ع (/741ب)

 فاحلجُ ُمُنُعُ ُاملُحُرُمُ ُفيه ُمُن ُالنكاحُ ُواملبارشةُ ُوالوُُِءُ ُوالسبابُُالداعيةُُإليهُ،وفُسُدُُحُجُهُُببعضُُذلك(قُ.)590
 وكذلكُاالعتكافُُ،هنُيُُفيهُعنُمبارشةُُاحلَّللُُمُنُالصورُ(قُ.)591 والصيامُُدونُُذلك(قُ.)592ؤم ُالرجالُ(ُ ،)593وأنُ ُتُسُمُعُهم ُصوتُاُ
 ويف ُالصَّلةُ/مُنُعُتُ ُاملرأةُ ُأنُ ُتُ َُّخرُُ
بالتسبيحُ ُعندماُيُنوبُ ُيفُالصَّلةُ(ُ ،)594وأنُ ُتُقُفُ ُيفُصفُهمُ،بلُتُتُأُ َّ ُ
عن ُصفوفُ ُالرجالُ(قُ ،)595وجُعُلُ ُمرورُها ُبيُ ُيُدُيُ ُاملُصلُ ُقاط ًعاُ
َّل ُلوضوئُهُ ُعندُ ُاجلمهورُُ ،وعندُُ
لصَّلتُهُ(قُ ،)596ومُسُها ُبشهوةُ ُمُبطُ ً ُ
َّلُللوضوءُُ ً
مطلقا(قُ. ))ُ)597
الشافعيُُمُبطُ ً ُ
كلُ ُهذاُلتُخُلُوُ ُالعباداتُ ُمُنُمَّلبسةُ ُالصورُ ُوالتعلُقُ ُّباُ ،ويصيُ ُتعلُقُُ
القلبُ ُكُ ُّلهُباهلُوحدُهُُ،فبُدَُّلُ ُالذينُظلمواُدينًاُغيُ ُالذيُرشُعُ ُهلمُوجُعُلُواُ
حضورُُالشاهدُُاملليحُُ،والصواتُُاملُطُرُبةُُاملُهيُجةُُعلُعُشُقُُالصورُُ-قُرُبُ ًُةُتُقُرُّبُمُ
 ُسبقُالكَّلمُقريباُ(صُُ)679علُشأنُالصورُيفُالعباداتُ،وبلفظُقريبُمنُهذاُ،وبرتتيبُمشابهُ
هلذاُ،فهلُهذاُمنُفعلُابنُالقيمُومقصودهُ،أمُتراهُأعرضُعنُالولُوأعادُصياغتهُيفُالثاينُ،أمُ
ُ
هوُمنُأفاعيلُالنساخُوالوراقي؟ُقلتُ:يؤيدُالثاينُأوُالثالثُخلوُالصلُالذيُينقلُمنهُاملصنفُ
ُ
ُ-وهوُاالستقامةُ–ُمنُتكرارُهذاُالكَّلمُبعدُذكرهُأولُمرةُُ.

س (/747ب)
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بزعمُهُم ُإىل ُاهل ُتعاىلُ ،وتُدُنُيهُم ُمُن ُرُضاهُ! ُوهذا ُمُن ُأعظمُ ُتبديلُ ُالدينُُ،
ومتابعةُُالشيطانُ!ُ
وسُمُعُتُ ُشيخُ ُاإلسَّلمُابنُ ُتُيُمُ َُّيةُُُ-قدَُّسُاهلُروحُهُُُ-يُكُيُعنُبعضُُ
امللوكُُ ،أ َُّنه ُقالُلشيخُرآهُقدُعُمُلُ ُمثلُ ُهذاُالسامعُُ،وأُحُضُ ُفيهُمُنُالصورُُ
اجلميلةُُوالصواتُُاملُطُرُبةُُماُأحضُهُ«ُ:ياُشيخُُ،إنُُكانُهذاُطريقُُاجلنَّةُُفأين
طريق النااَ»()598؟!ُ
أنُمُغن ًياُعُزُمُُعلُالتوبةُُ،فقيلُلهُ:عليكُبصحبةُُ
ُوحُكُىَُلُشخصُُآخرُُ َُّ
فإهنم ُيُعُمُلُونُ ُعل ُحصولُ ُاآلخرةُ ُوالزهدُ ُيف ُالدنياُ .فصُحُبُهمُ،
الفقراءُ؛ ُ َّ ُ
فصاروا ُيُسُتُعُمُلُونُهُ ُيف ُالسامعُ ،وال ُتُكادُ ُالتوبةُ ُتُ ُنتُهُي ُإليه؛ ُلتُزامحُهُم ُعليهُ،
فرتُكُُصُحُبُتُهُمُوقال«ُ:أنا كنت عمري تائ ًبا وَ أدَي»!ُ
وجوه كراهة الرمحن

لسماعهم وحمبة الشيطان هل

اتلطريب باآلالت

س (/744أ)

 الوجه الثاني:
أنُالتطريبُُباآلالتُُاملُلهيةُُحمُ َُّرمُُيفُالسامعُُالذيُيـبهُُاهلُتعاىلُورسولُهُُ
َُّ
صلُاهلُعليهُوسلمُ ،وهوُسامعُ ُالقرآنُُ،فكيفُيكونُ ُقُرُبُ ًُة ُيفُالسامعُ ُالذيُ ُ
وذمُأهلُهُ؟!ُُ
ملُيُرشُعُهُُ،بلُذ َُّمهَُُّ /
وهل ُيُصُحُ ُيف ُعقلُ ُأو ُفطرةُُ :مذمومُ ُعندُ ُاهل ُيُضُمُ إىل ُمذمومُ ُآخرُ؛ُ
[مدوحا! ُوهل ُرؤُيُ ُمبغوضُ ُمكروهُ ُيُضُمُ ُإىل ُمبغوضُُ
فيُصُيُ ُاملجموعُ ُ
ً
مكروهُ؛ُفصارُاملجموعُ] ُحمبو ًباُمُرُضُيُا!ُ
فهذه اآلفات ونحوها التي ف السمع أعظم ِن آفات الكبائر الظاهرة،
واهلل الستعان.
(أ)ُسقطُمن(ُ:س)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ.

ُ(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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 الوجه /الثالث:
كثرةُ ُإيقادُ ُالنيانُ ُبالشموعُ ُوغيُهاُ ،املُفرُقُ ُللقلوبُُ ،القاطُعُ ُهلا ُعنُ

إيقاد الشموع
ع (/748أ)

مجُعُ َُّيتُهاُعلُاهلُتعاىلُ،ح َُّتىُلوُكانُيفُالصَّلةُُلفُ َُّرقُُالقلبُُوشُ َُّتتُهُُ.
 الوجه الرابع:
التنوُعُُيفُاملطاعمُُواملشاربُُواملشموماتُ ُعلُاختَّلفُُأنواعُهاُ،وليسُ

تنوع

املطاعم واملشارب

هذاُشأنُُأربابُُالعباداتُُ،وإنامُهوُشأنُُأصحابُُالشهواتُُ.
 الوجه اخلامس:

الرقص واتلخنيث

نُالرقصُ ُوالتكّسُ ُوالتخنيثُُ ،الذيُهوُشُيمةُ ُالنساءُُ ،وقدُ
ماُيُقارُنُهُ ُمُ َُّ
لُعُنُُرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُوسلمُاملُتشبُهُيُُمُنُالرجالُُبالنساءُ(قُ.)599
 الوجه السادسُ:

ابلخاري
آالت اللهو واملعازف

أنُ
ما ُيُقارُنُهُ ُمُن ُآالتُ ُاللهوُ ُواملعازفُُ ،وقد ُثُبُتُ ُيف ُصحيحُ ُالبخاريُ ُ َُّ
النبي ُصل ُاهل ُتعاىل ُعليه ُوسلم ُقال«ُ :يكون ف هذه اَل اِة قوم يستحلون
َّ ُ
المر واحلرير والعازف»(ق .)600فجُعُلُ ُاستحَّللُ ُاملعازفُ ُبمنزلةُ ُاستحَّللُُ
اخلمرُُولُبُسُُاحلُريرُُ.
والعازفُ:آالتُُاللهوُُكلُهاُ:مُنُالش َُّبابةُُ،والطُنبُورُُ،والعودُُ،ونحوُهاُ.
(أ) ُ كذا ُيف ُ(ع) ُو(س)ُ ،وهو ُمتجه ُال ُغبار ُعليهُ ،وقرأها ُحمقق ُ(ُِ .املجمع)«ُ :املسمومات»ُ ،ثمُ
صوّبا ُإىل«ُ :املسموعات»ُ ،ويف ُقراءته ُوتصويبه ُنظر ُعريضُ ،والصواب ُما ُهو ُظاهر ُيفُ
النسختيُ،واهلُأعلم.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س).

صحيح
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 السابع:
ما ُيُقارُنُهُ ُمُن ُعُرشُاءُ ُالسوءُ ُوخُلُطاءُ ُالرشُُ ،الذين ُيُضيُعُونُ ُالصَّلةُ ُ،
ويُ َُّتبُعُونُُالشَُّهواتُُ.
فزُبونُ ُهذهُالسلعةُ ُوفُرسانُ ُهذاُامليدانُُ :كلُ ُبُ َُّطالُ ُوباطولُ ُ ،ليسُيفُ
قلبُهُ ُحم َُّبةُ ُاهل ُتعاىل ُوخشيتُهُ ُواالستعدادُ ُللقائُهُُ،بلُوالُمعرفتُهُ ُومعرفةُ ُدُينُهُُ،
بل ُزُبونُهُ ُوفُرسانُهُُ :كلُ ُعاشقُ ُومعشوقُُ ،ومن ُقلبُهُ ُهائُمُ ُيف ُأوديةُ ُاللهوُُ

س (/744ب)
حراكت انلفوس

واللعبُُ،/وهُـ َُّمـتُهُُعاكفةُُعلُحم َُّبةُُاملليحُُواملليحةُُ.
 الثامنُ :
ماُيُقارُنُهُ ُمُنُحركاتُ ُالنفوسُ ُاملختلفةُُ،والصواتُ ُاملُنكُرُةُُ،واحلركاتُُ
العظيمةُُ،التيُالُيُمُكُنُُرُدُهاُودُفُعُهاُبعدُُقيامُُموجبُهاُالتامُُ،كامُالُيُمُكُنُُدُفُعُُ
السُكُرُُعنُالنفسُُبعدُُتُعاطُيُأسبابُهُُ.

الفحشاء واملنكر

 التاسعُ :
فإنُالصَّلةُُتُنهىُعنُالفحشاءُُ
أ َُّنهُمُضا ٌُّدُملقصودُُالصَّلةُُوذكرُُاهلُتعاىل؛ُ َُّ
واملُنكرُُ،والسامعُ ُيأمرُ ُبالفحشاءُ ُواملُنكرُُ ،ومنُأُنُكُرُ ُذلكُبلسانُهُ ُفقلبُهُ ُأعلمُُ،
وأهلُُهذاُالسامعُُيُعُلُمُونُُمُنُنفوسُهُمُمُنُالفحشاءُُواملُنكرُُماُيُعُلُمُونُهُ؛ُوهلذاُ
يُتُقاضُ ُمُن ُكلُ ُأحدُ ُمُن ُالفواحشُ ُبحسبُ ُاستعدادُهُُ ،فيُتُقاضُ ُمُن ُبعضُُ
هؤالء ُصحبةُ ُالحداثُ ُاحلُسانُ ُالصورُُ ،ومشاهدتُم ُومعارشتُم[ُ ،وتتلئُُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:الصلوات».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وباطوَل»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُ،ووزنُ«فاعول»ُمنُصيغُاملبالغةُكـ«فاروق»ُ،ولكنيُملُأقفُ
علُهذاُاالشتقاقُمنُ«بطل»ُإالُعندُاملصنفُوشيخهُابنُتيمية.
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قلوّبُم ُمُن] ُعُشُقُهُم ُوتألُـهُهُمُ ،ويُبُطُلُهم/إبليسُ ُبالعُ َُّفةُ ُعن ُالفجورُ ُّبمُ،

ع (/748ب)

وقدُظُفُرُُمنهمُبامُهوُأحبُ ُإليهُمُنُفجورُهُمُّبمُبكثيُُ:فإ َُّنهُقدُجُعُلُهمُتاثيلُُ
بيُُالقلوبُ ُوبيُُاهلُ،فهمُهلاُعاكُفُونُُبقلوّبُم!ُ
وصاحبُ ُالفجورُ ُالذي ُقد ُقُضُ ُشهوتُهُ ُوفرغُ ُقلبه ُومل ُيُعُلُ ُتلكُ
حاالُمنهمُ.
ثاالُبيُُقلبُهُُوبيُُاهلُُ-أحسنُُ ً ُ
الصورةُُتُـمُ ً ُ
تض ُع ُإىلُمُقُلُبُ ُالقلوبُ ُومُِصُفُهاُ
ُاللبيبُ ُهذهُاللطيفةُُ،ولي َّ ُ
أنُُيُثُبُتُُقلبُهُُعلُدينُهُُ،ويُِصُفُهُُعلُطاعتُهُ !ُ
وقدُثُبُتُ ُيفُالصحيحُ ُعنُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُأ َُّنهُقال«ُ:العينان

تدبر!

متفق عليه بنحوه

الرجل تزين وزناها الش،
تزنيان وزنامها الناظر ،واليد تزين وزناها البطش ،و ِ

والقلب يتمناى ويشتهي ،والفرج يصدِ ق ذلك أو يك ِذبه»(ُ .)601فجُعُلُ ُلُكُلُُ/

س (/744أ)

عضوُُمُنُهذهُالعضاءُُزُ ًُنىُيصُهُُ،فكيفُيُتُقُ َُّربُُإىلُاهلُتعاىلُبزُنُىُالعيُ؟!ُ
وإن قال النااظرُ:أناُالُأُنُظُرُُلشهوةُُ،بلُلعُبةُُ.
قيل لهُُ:
 فلُمُُهنُاكُُاهلُعنُالنَّظُرُُوأُمُرُكُُبُغُضُُالبِصُ؟!ُ وقيل لهُ :أماُماُدامتُ ُالنفسُ ُح َُّي ًُةُ،والشيطانُ ُموجو ًداُ،والطُباعُ ُعلُفكَّل!ُ
حاهلا؛ُ َّ ُ

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:وتيلُقلوّبمُإىل»ُ.
ُ
(ب)ُيفُ(س)«ُ:القلب».

ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:وليِصخ».
ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:طاعاته».

قول انلاظر:
أنا ال أنظر لشهوة
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 وقيل لهُ :صاحبُ ُالرشعُ ُأعلمُ ُبأحكامُهذاُالنظرُ ُمنكُ ،حيثُ ُيقولُُ:«َ تتبـع الناظرة الناظرة؛ فإ انم لك اَلوىل ،وليست لك اَلخرى»(ُ.)602

ضعيف

فإنُ
 وقيل له ُ:اليشءُُمُتُىُكانُيفُنفسُهُُمفسد ًُةُ،أوُداعي ًُةُإىلُاملفسدةَُُّ ُ-الشارعُُيُرُمُهُُ ً
ومحيةُ.
منهُوصيانةُوشفق ًُةُ ًُ
ًُ
مطلقا؛ُحُكُمُ ًُةُ
ن ُأ َُّنهُ
 وقيل لهُ :كم ُقد ُهُلُكُ ُقبلُك ُمُن ُهالكُ ُّبذا ُالظنُ ُالفاسدُ! ُظُ َُّيُنظُرُُعُب ًُة؛ُفأُوُقُعُهُُنظرُهُُيفُأعظمُُاحلّسةُُ،كامُقيلُ:
املتنيب /اكمل

وأنا ا الـذي جلـب الن ايـة طرفـه ُ **ُ
ُ

طويل

فمن الطالـب والقتيـل القاتـل

()603

ُ

ُ

[وقالُآخرُ] ُ:

وكنت ِتى أَسلت طرفك َائدً اُ

**ُ

لقلبــك يو ًِــا أتعبتــك النــاظر ُ

َأيت ا الـذي َ كلـه أنـت قـادَ

**ُ

ُعليه وَ عن بعضه أنت صـابر

()604

[قلتُُ:وَلُمُنُقصيدةُ] ُ:
ابن القيم/بسيط

يا ِرس ًَّل لسهام ال الحظ جمتهـدً ا ُ **ُ
ُأَسلت طرفك ترتاد ِ
الشفاء فم

**ُ

أنت القتيل بم ترِي فَّل تصـب ُ
ُواف َسولك اإَ َائد العطـب

()605

ُ،فإن ُالصوتُ ُوالصورةُُ
والس َُّيامُالنفوسُ ُالتيُفيهاُرُ َُّقةُ ُولطافةُ ُورياضةُ َُّ
ىُإهناُلتُتُقُ َُّوتُُبذلكُأحيانًاُ.
تأثياُفيهاُمُنُالنَّارُُيفُيابسُُاحلُطُبُُ،ح َُّت َّ ُ
أسعُُ ً
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب) ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،والوزنُيتملهُ،وملُأقفُعليهُإالُعندُاملصنفُهناُويفُبدائعُالفوائدُ(ُ،)673/6
وسبقهُإليهُأسامةُبنُمنقذُيفُاملنازلُوالديارُ(صُ.)11ويفُمصادرُالتخريج«ُ:اجتلب».
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(د)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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وّبذاُرُيضُ ُالشيطانُ/مُنُهذهُالطائفةُُ ،فإ َُّنهُملُيُبالُ/بعدُ ُأنُ ُأُوُقُعُهمُفيامُ
الُيُشُغُلُهُمُبجمعُ ُالموالُُوطلبُُاجلاهُُ
يُفُسُدُُقلوّبُمُوأسامعُهُمُوأبصارُهُمُأُ َّ ُ

ع (/745أ)
س (/744ب)

فإن ُجنسُُ
فإن ُفتنةُ ُأحدُهُمُبذلكُأعظمُ ُمُن ُفتنتُهُ ُّبذهُالمورُ؛ ُ َُّ
والوالياتُ؛ ُ َُّ
هذهُالمورُُمباحُُ،وقدُيُستعانُُّباُعلُطاعةُُاهلُتعاىلُ،وأ َُّماُماُشُغُلُُبهُهؤالءُ
عنهُ،مضتُهُ ُراجحةُ ُعلُمنفعتُهُ ُولوُملُيكنُيفُ
َّ ُ
منهي ُ
نفوسُهُمُفإ َُّنهُدُينُ ُفاسدُ ُ ٌّ ُ

فإن ُالغُناءُ ُيفُالصلُ ُإنامُ
هذاُالسامعُ ُمُنُاملفسدةُ ُإالُتُشُبُهُ ُالرجالُ ُبالنساءُ؛ ُ َُّ
جُعُلُ ُللنساءُُ ،وكذلك ُما ُرشُعُ ُمنه ُيف ُالعراسُ ُوالعيادُُ ،إنام ُرشُعُ ُللنساءُُ
واجلواري ُالصغارُ ُوالوُلُدانُ ُاحلديثُي ُالسنانُُ ،فإذا ُتُشُ َُّبهُ ُّبم ُالرجلُ ُكانُ
خمُنَّ ًثاُ،وقدُلُعُنُُرسولُُاهل ُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلم ُاملخنَّثُيُ ُمُنُالرجالُ(قُ،)606

ابلخاري

وكذلك ُمن ُيُضُونُهُ ُيف ُالسامعُ ُمُن ُالشاهدُُ ،فيهم ُمن ُالتخنيثُ ُبقدرُ ُماُ
تُشُ َُّبهُواُبهُمُنُأمرُُالنساءُُ،وعليهمُمُنُاللعنةُُبقدرُُنصيبُهُمُمُنُذلكُال َُّتشُبُهُُ.
ُوقد ُأُمُرُ ُالنبيُ ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم ُبإخراجُ ُاملُخنَّثُيُ ُونُفُيُهُمُ ،وقالُ:
«أخرجوهم ِن بيوتكم»(قُ !)607فكيف ُبمن ُيُقُرُّبُم ُويُعُظُمُهم ُويُتُعُ َُّبدُ ُقلبُهُُ
ّبُم ُ ،ويُعُلُهم ُطواغيتُ ُيُعُ َُّظمُونُ ُبالباطلُ ُالذي ُحُ َُّرمُهُ ُاهل ُورسولُهُ ُوأُمُرُُ
بعقوبةُُأهلُهُُوإذالهلُم؟!ُُ
ُجوابُ«لو»ُحمذوفُ،وتقديرهُإماُأنُيكونُمنُجنسُاملذكورُقبلهُ.وإماُأنُيكونُنحوُ:لوُملُيكنُ
فيهُإالُكذاُوكذاُلكفى!ُ
(أ)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:بجميع»ُ،واملثبتُكامُيفُاالستقامةُ(.)130/3
(ب)ُيفُ(ع)ّ«ُ:بن»ُوكتبُحتتهاّ«ُ:بم»ُكامُيفُ(س)ُُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:هلم».

ابلخاري
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وهل ُهذا ُإال ُمضا َُّدةُ ُهل ُيف ُأمرُهُ! ُوقد ُقال ُصل ُاهل ُعليه ُوسلمِ«ُ :ن
صحيح

حالت شفاعته دون حد ِن حدود اهلل فقد ضا اد اهلل ف أِره»(ُ،)608فإذاُكانُهذاُ
يفُالشفاعةُ ُبالكَّلمُ ُفكيفُبمنُيُعُظُمُ ُاملُعتُدُينُ ُحلدودُ ُاهلُويُعُينهمُعل ُ
فإنُ
ذلكُويُعُلُهُ ُدُينًاُ ،الس َُّيامُإذاُكانُالتعظيمُ ُبام ُهوُمُنُجنسُ ُالفواحشُ! ُ َُّ
من ُيُعُظُمُ ُالقُيُناتُ ُاملُغنياتُ ُواملُغنيُ ُويُعُلُ ُهلم ُنوعُ ُرياسةُ ُوعزُ ُلجلُ ُماُ

س (/740أ)

بهُمنهنُمُنُالغُناءُُوغيُهُُ-فقدُتُعُ َُّرضُُمُنُغضبُُاهلُومقتُهُُوسُلُبُُ
َُّ
يُسُتُمُتُعُ/
نعمُهُُعنهُإىلُأمرُُعظيمُ!ُ
عاهاُحق ُرعايُتُهاُ،
َّ ُ
عمنُأُنُعُمُ ُاهل ُعليهُفامُرُ
وهلُكمُزالُتُ ُّبؤالء ُنعمةُ ُ َُّ
وقد ُشاهُدُ ُالنَّاسُ ُمُن ُذلك ُما ُيُطُولُ ُوصفُهُُ ،وما ُامتألتُ ُدارُ ُمُن ُأصواتُُ
هؤالء ُوأحلاهنُم ُوأصواتُ ُمعازفُهُم ُورُهُجُهم ُإال ُوأُعُقُبُ ُذلك ُمُن ُحزنُُ

ع (/745ب)

أهلُها/ونكبتُهمُوحلولُ ُاملصائبُبساحتُهُمُماُالُيُفُيُبذلكُالّسورُ ُمُنُغيُُ
إبطاءُُ،وسُلُُالوجودُُيُ ُنبُئُكُُعنُحوادثُهُُ،والعاقلُُمنُاعُتُبُُبغيُهُ.

رفع الصوت باذلكر

 الوجه العاشر:
أن ُرفعُ ُالصواتُ ُبالذكرُ ُاملرشوعُ ُمكروهُُ ،إال ُحيثُ ُجاءتُ ُبه ُالسنَّةُُ،
َُّ

أدلة ذلك

كالذانُُوالتلبيةُُ:
(أ) ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،وكذاُيفُاالستقامةُ(ُ،)163/3وصوّباُحمققُ«االستقامة» ُإىل«ُ:املتعدين»ُ،
وماُيفُالنسختيُوأصل«االستقامة»ُهوُالصوابُ،وانظرُ:حاشيةُص(ُ.)629
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:بحدود»ُ،وكذاُيفُاالستقامةُ(ُ،)163/3واملثبتُمنُ(س).
(ج)ُيفُ(س)«ُ:يف»ُ،واملثبتُكامُيفُ(ع)ُواالستقامةُ(.)163/3
(د)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،وكذاُيفُاالستقامةُ(ُ،)163/3وصوّباُحمققُ«االستقامة»ُإىل«ُ:ملا»ُ،وماُيفُ
النسختيُوأصل«االستقامة»ُهوُالصوابُ،واهلُأعلم.
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ويفُالصحيحُ ُعنُأيبُمُوسُىُقالُ:كُنَّا ُمعُرسولُ ُاهل ُصلُاهلُتعاىل ُعليهُ
وسلم ُيفُسفرُُ ،فكُنَّاُإذاُعُلُوناُارتُفُعُتُ ُأصواتُناُبالتكبيُ؛ ُفقال ُصل ُاهلُ
عليهُوسلم«ُ:يا أيا النااس ،اَبعوا عّل أنفسكم؛ فإ انكم َ تدعون أص ام
وَ غائ ًبا ،وإنم تدعون سمي ًعا قري ًبا ،إ ان ا الذي تدعونه أقرب إىل أحدكم
ِن عنق َاحلته»(ُُ.)609



وقدُقالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾ُ،وقالُ

أدلة ذلك

من السنة

متفق عليه
من الكتاب
[األعراف]33 :

اهلُتعاىل ﴿ُ:ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

[األعراف]443 :

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ُ،وقالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ُُ.

[مريم]4 :



وقالُاحلسنُُالبِصيُ«ُ:رُفُعُُالصوتُُبالدُعاءُُبدعةُ»(ُ.)610



ونصُعليهُاإلمامُُأمحدُُوغيُهُ(ُ.)611
َّ ُ



وقالُقُيُسُ ُبنُ ُعُبادُ(تُ -ُ )612مُنُكبارُ ُال َُّتابعُيُ ُ«ُ:-كانواُيُسُتُحُبُونُ ُخفضُُ

من آثار السلف

الصوتُُ:عندُُالذكرُُ،وعندُُاجلنائزُُ،وعندُُالقتالُ»(ُ.)613
وهذهُاملواطنُُالثَّلثةُُتُطُلُبُُفيهاُالنفوسُُاحلركةُُالشديدةُُ:
ُعندُُالذكرُُوالدُعاءُ؛ُلُـمُـاُفيهُمُنُاحلَّلوةُ/وحم َُّبةُُذكرُُاهلُودُعائُهُ.
ُوعندُُاجلنائزُُباحلزنُُوالبكاءُ.
ُوعندُُالقتالُُبالغضبُ ُواحلُمُ َُّيةُ.
اُحمضاُ
ومُ َّ ُ
ضر ً
ضةُ ُرفعُ ُالصوتُ ُبذلكُأعظمُ ُمُنُمنفعتُهُُ،بلُقدُيكونُ ُ ً

وإنُُكانتُالنفسُُتُشُتُفُي ُبهُ.

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:بالعصب»ُ،ولعلهُتصحيفُ .

ُ(ب)ُيفُ(ع)«ُ:تشفى».

مواطن حركة
انلفوس الشديدة
س (/740ب)
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نُالصالُقُةُ(ُ ،)614وهيُالتيُتُرُفُعُ ُصوتُاُ
َّ ُ
بأُ ُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلم ُمُ
وتُ َُّ
باملصيبةُُ ،فكيف ُباملُغنيةُ ُالتي ُتُرُفُعُ ُصوتُا ُبالغُناءُ؟! ُوأ َُّما ُالقتالُ ُفالسنَّةُ ُفيهُ
أيضاُخفضُُالصوتُُ.
ً
فإهناُملُتكنُعلُعهدُ ُاخللفاءُُ
وأماُهذهُالدَُّبادبُ ُ والبواقُ ُوالطبولُ ُ َّ ُ
الراشدُينُُ،والُمُنُبعدُهمُمُنُأمراءُ ُاملسلمُيُُ ،وإنام ُحُدُثُتُ ُمُنُجهةُ ُبعضُُ
َُّ
ملوكُ ُاملرشقُ ُمُن ُأهلُ ُفارسُُ ،وانتُرشُتُ ُيف ُالرضُ ُوتُداوُلُـها ُامللوكُُ،
ح َُّتى ُرُبا ُفيها ُالصغيُ ُوهُرُمُ ُالكبيُ ُال ُيعرفون ُغيُ ُذلك ُويُنكُرُونُ ُعل ُمنُ
يُنكُرُهُُ.

ع (/774أ)
زعمهم أن هذا من
إحداث عثمان!

ابلخاري بنحوه

أن ُهذاُمُنُإحداثُ/عثامنُ ُ[بنُ ُع َُّفانُ] ! ُوليسُ
اجلهالُ ُ َُّ
ويُزُعُمُ ُبعضُ ُ َُّ
المرُ ُكذلك ُ ،بلُوالُمن ُفُعُلُ ُمُنُبعدُهُمُنُاخللفاءُُ،وإنام ُوُرُثُتُهُ ُال َُّمةُ ُمُنُ
العاجمُ،وملُيكنُمنهُبُدٌُّ؛ ُ ً
حتقيقاُلقولُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلم«ُ:لتأخذ ان
ه
وذَاعا بذَاع»ُ .قالواُ :فارسُُ
شبا بشب،
ً
أ اِتي [ِا أخذ] اَلِم قبلها ً
والرومُ؟ُقال«ُ:وِن النااس إَ هؤَء»(ُُ!)615

ُ
ُ الدبادبُ:قالُابنُمنظور«ُ:دبدبُالرجلُإذاُجلبُ،ودردبُإذاُضبُبالطبلُ.والدَّ بدابُ:الطبل»ُ
(لسانُالعربُُ.)176/3ُ:
(أ)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،ويفُ«االستقامة»ُ(«ُ:)163/3الدقادق».
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:مثلُذلك»ُ.
ُ(ج)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:الرشق».
(ه) ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،قالُابنُبطالُ:ويفُروايةُالصيلُ[منُصحيحُالبخاري]«ُ:بامُأخذ»ُ(رشحهُ
للبخاريُُ.)122/39قلتُ:وهيُعندُأمحدُ(ُ)29/37وغيهُ.وقرأهاُحمققُ(ُِ.املجمع)ُخطأُ
ىُورسامُولف ًظا.
أوُعمدً ا«ُ:مأخذ»!ُوهذهُغيُتلكُمع ُنً
ً
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وكامُيفُاحلديثُاآلخر«ُ:لتكب ان سنن ِن كان قبلكم حذو الق اذة بالق اذة،

متفق عليه

ح اتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»ُ .قالواُ :يا ُرسولُ ُاهلُ ،اليهودُُ
والنَّصارُى؟ُقال«ُ:فمن»(ُ!)616واحلديثانُُيفُالصحيحُُ.
فأُخُبُ ُأ َُّنه ُالبُدَُّ ُمُن ُأنُ ُيكونُ ُيف ُالُ َُّمةُ ُمُن ُيُتُشُ َُّبهُ ُباليهودُ ُوال ُنَّصارُىُ
احلقُ
وبفارُسُ ُوالرُومُُ ،وظهورُ ُهذا ُالشَُّبُهُ ُيف ُالطوائُفُ ُإنام ُيُعُرُفُهُ ُمُن ُعُرُفُ ُ َّ ُ
وضُدَُّهُُ،وعُرُفُ ُالواجبُ ُوالواقعُُ ،وطابُقُ/بيُ ُهذاُوهذاُ،ووازُنُ ُبيُ ُماُعليهُ

س (/743أ)

النَّاسُُاليومُُ،وبيُُماُكانُعليهُالسلفُُالصالحُُ.
فإذاُكانُرفعُُالصوتُُيفُمواطنُُالعباداتُُبالذكرُُوالدُعاءُُالذيُيـبهُُاهل ُ
تقربُُّباُإىلُاهلُُ-فكيفُيكونُُرفعُهُُبالغُناءُُالذيُ
مكروهةُالُيُ َُّ
ًُ
بدعةُ
ويُرُضاهُُ ًُ

مجاع األمر

ُسامه ُالنبيُ ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم ُصوتًاُ
وطاعة ُوقد َّ ُ
ًُ
هو ُقرآنُ ُالشيطانُ ُقُرُبُ ًُة ُ
فاجراُأمحقُُوهنُىُعنه؟!ُ
ً
 الوجه احلادي عشر:
أنهُيُأُمُرُ ُبعُشُقُ ُالصورُ ُالذيُكُرُهُهُ ُاهلُ،ويُنهُىُعنُالعُ َُّفةُ ُوغضُ ُالبِصُُ
يتضمنُ ُالتحريضُ ُعل ُالفسقُُ ،وذُكُرُ ُحماسنُُ
فإن ُالغُناءُ ُ َُّ
الذي ُأُمُرُ ُاهل ُبهَُّ ُ :

املعشوقُ ُووصفُهاُ ،وذُكُرُ ُطيبُ ُوصالُهُ ُوعذابُ ُهجرُهُُ ،ولو ُغُنَّى ُاملُغنيُ
بأشعارُ ُالعُ َُّفةُُ ،والتخويفُ ُمُنُعذابُ ُاهلُ،والرتغيبُ ُيفُالعملُ ُالصالحُُ،وذُمُُ
بمُواُبهُوقالواُ :هذاُمبتدُعُُ
الفواحشُ -السُتُسُمُجُهُ ُاحلاضُونُ ُواستُثُقلُوهُ ُوتُ َُّ
ساقُ!ُ
خمالفُُلسنَّةُُالغُناءُُ.ونعمُهوُخمالفُُلسنَّةُُالفُ َّ ُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:ورسوله».

عشق الصور
واتلحريض ىلع الفسق
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الصد عن ذكر اهلل
والصالة

 الوجه الثاني عشر:
هُيتضمنُ ُمُنُالصدُ ُعنُذُكُرُ ُاهل ُتعاىل ُوعنُالصَّلةُ ُماُهوُمعلومُ ُمُنُ
َُّ
أ َُّن

نُصلُمنهمُفإ َُّنهُمُنُالذينُإذاُ
َّ ُ
فإنُغالبُُزُبونُهُُوفُرسانُهُُالُيُصُلُونُُ،وم
شأنُهُ؛ُ َُّ
[النساء]704 :
ع (/774ب)

لُ
﴿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ /ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ُ،ومنُصُ َّ ُ
عام ُذُكُرُناهُ ُمُن ُذوقُ ُالصَّلةُُ
فإن ُصَّلتُهُ ُصَّلةُ ُخُرُجُ َُّيةُ ُخاليةُ ُ َّ ُ
منهم ُهل ُ َُّ


لن ُقُواهُ ُانِصفُتُ ُإىلُذوقُ ُالسامعُُ،وصارُرشبُهُ ُمنه ُ
ومواجيدُهاُوحقائُقُها؛ ُ َُّ
ووُجُدُهُُفيهُ،والُيُتُمُعُ ُالذوقانُُوالوُجُدانُُواحلالتانُ ُيفُقلبُُواحدُُأبدً ا!ُ
بلُالمرُُكامُقيلُ:
اكمل

وباجلملة
س (/743ب)
املتنيب  /خفيف

ــشق ًة وست ِغ ِر ًبـا ُ
ساَت ِ ِ
ُ واهلُيُعُلُمُُأ َُّناُملُنُتُعُدَُُّوصفُهُمُ،ويُعُلُمُُأُ َّ ُهن ُمُكذلك!ُ
**ُ

ــشق وِغ ِـرب
شتاان بني ِ ِ

(ق)617

ُ :فمفاسدُ ُالسامعُ ُمُنُجنسُ ُمفاسدُ ُعُشُقُ ُالصورُُ ،وهيُأكثرُُ
مُنُأنُُيُِصُها/العُدُُ،وإنامُيُشُهُدُهاُالقلبُُاحليُُ،وإالفـُ
ِا لـجرج بم ِيت إيَّلم

(ق)618

ُ صَّلة خرجيةُ :قال ُابن ُدريد«ُ :واخلرج ُواخلراجُ :اإلتاوة ُتؤخذ ُمن ُأموال ُالناس» ُ(مجهرة ُاللغةُ:
ُُ،)771/3واملعنىُ:أنُصَّلتهُخاليةُمنُاملحبةُوالرضاُ،وإنامُيؤدياُقّساُوكرهاُكاإلتاوةُ،مدبُ ًُراُ
غيُمقبُلُ.واهلُأعلمُ.
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:يمع»ُ،ولعلهُتصحيف.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:واحلَّلوتان»ُ،ولعلهُتصحيف.

ُ
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 قال صاحب الغناء(م :)619حُسُنُُالصوتُُ ُم َّاُأُنُعُمُُاهلُبهُعلُصاحبُهُُمُنُ

السابعة عرشة

النَّاسُُ،قالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﴾ُ ،قيل ُيفُالتفسيُُ :إ َُّنهُالصوتُُ

[فاطر]7 :

وذم ُاهل ُتعاىل ُالصوتُ ُالفظيعُُ ،فقال ﴿ُ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
احلسنُ(َُّ ُ .)620

[لقمان]75 :

ﰔ﴾ُ.
ً
نعمة َ يقتض إباحة استعمله
 قال صاحب القرآن(م :)621كون الشء
هذهُالنعمةُُ
ُ
ب النعم به وَضيهُ،فذلكُشُكُرُ ُ
فيم شاء النعم عليه ،بل فيم أح ا
التي ُيُسُتُوُجُبُ ُّبا ُاملزيدُ ُمُن ُشُكُرُهاُ ،فيُقيدُ ُبالشكرُ ُموجودها ُويُصلُ ُبهُ
مقصودها ُ.
فهذه ُالنعمةُ ُتُقُتُضُ ُاستعاملُ ُالصوتُ ُاحلسنُ ُيف ُقراءةُ ُالقرآنُُ ،كام ُكانُ ُ
أبوُمُوسُىُالُشُعُرُيُ ُيُفُعُلُُذلكُ ،حتَّى ُكانُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُيُسُتُمُعُُ
لقراءتُهُُ ،وقالِ«ُ:رَت بك الباَحة وأنت تقرأ ،فجعلت أستمع لقراءتك».

صحيح

بتُهُ ُلك ُحتُبُ ًيا(قُ .)622وقال« :لقد أويت هذا
فقالُ :لو ُعُلُمُتُ ُأ َُّنك ُتُسُمُعُ ُحلُ َّ ُ

ِزِ ًاَا ِن ِزاِّي آل داود

»(قُ.)623

ُطاعةُ ،فكيف ُيفُ
ًُ
وأ َُّما ُاستعاملُ ُالنعُمُ ُيف ُاملباحُ ُاملُحُضُ ُفإ َُّنه ُال ُيكون
أوُاملحرمُ ؟!ُ
َُّ
املكروهُُ

(أ)ُيفُ(س)«ُ:مفقودها».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:احلرام».
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أن ُاملالُ ُنُعُمةُُ ،واجلاملُ ُنُعُمةُُ ،والقوةُ ُنُعُمةُُ ،فهلُ
وأيضا ُفمُن ُاملعلومُ ُ َُّ
ً
مةُيُقُتُضُُجوازُُاستعامهلُاُفيامُملُيُأُذُنُُلهُفيهُ
يُسوغُُلحدُُأنُُيقولُُ:كونُُذلكُنُعُ ًُ
ربُُالنعُمةُ؟!ُُ
وهلُاالستداللُ ُّبذاُإال ُبمنزلةُ ُاالستداللُ ُبنُعُمُ ُاهلُمُنُالسلطانُ ُواملالُُ
والقوةُ ُعل ُما ُتتقاضاه ُالطُباعُ ُمُن ُالظلمُ ُوالفواحشُ ُونحوُها! ُفاستعاملُُ
الصوتُ ُاحلسنُ ُيف ُالغاين ُبمنزلةُ ُاستعاملُ ُالصورةُ ُاحلسنةُ ُيف ُالفواحشُُ،
ع (/777أ)
س (/746أ)

واستعاملُُاجلاهُُواملالُ/يفُالظلمُُوالعدوانُُ.
ساقُ ُيفُأنواعُ/مُن ُالكفرُُ
اُفإن ُهذهُالنعُمةُ ُيُسُتُعُمُلُهاُالكُ َُّفارُ ُوالفُ َّ ُ
وأيض َُّ
ً

فإن ُاستمتاعُ ُالكفارُُ
والفُسوقُ ُ[أكثرُ ُ ُم َّا] ُيُسُتُعُمُلُها ُاملؤمنونُ ُيف ُاإليامنُ؛ ُ َُّ
فإن ُعندُ ُاملسلمُيُُ
ساقُ ُبالصواتُ ُاملُطُرُبُةُ ُأكثرُ ُمُن ُاستمتاعُ ُاملسلمُيُ؛ ُ َُّ
والفُ َّ ُ
مُنُوازُعُُاإليامنُُوالعُوُضُُبالقرآنُُماُليسُعندُهمُ،فأيُُمحدُُهلذهُالنعُمُُبذلكُ
إنُُملُتُسُتُعُمُلُ ُيفُطاعةُُاهلُتعاىل؟!ُ
فإن اهلل تعاىل َ يذم
وقولكَُّ « :
إن ُاهل ُذُ َُّم ُالصوتُ ُالفظيعُ»ُ ،فغلطُ ُبُيُ؛ ُ ا
العبد عّل ِا ليس ِن كسبه وفعلهُ ،كامُالُيُذُمُهُ ُعلُدمامتُهُ ُوقُبحُ ُشكلُهُُ ،وإنامُ
يُذُمُُالعبدُ ه ُبأفعالُهُُاالختيار َُّيةُُ،دونُُماُالُاختيارُُلهُفيهُ.
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُيفُ(س)«ُ:وأكثرُما».
(ج)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:استعامل»ُ،ولعلهُحتريف.
(د)ُيفُ(س)«ُ:يستعمل»ُباملثناةُالتحتيةُ،ويفُ(ع)ُ:بَّلُنقطُ،واملثبتُمنُ«االستقامة»ُ(ُ.)111/3
(ه)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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وإنام ُذُ َُّم ُسبحانهُماُيكونُ ُباختيارُ ُالعبدُ ُمُنُرفعُ ُالصوتُ ُالرفيعُ ُاملُنكُرُُ،
خابُيُُبالسواقُُ،كامُ
الص َُّ
كامُيُوجُدُُذلكُيفُأهلُُالغُلُظُُواجلُفاءُُمُنُالفُدَُّادُينُُو َّ ُ
قالُالنبيُ ُعليهُالصَّلةُوالسَّلم«ُ:الفاء والغلظ وقسوة القلب ف الفدا ادين



متفق عليه

نكراُ ،ويف ُصفةُ ُالنبيُ ُعليهُ
ِن أهل الوبر»( .)624وهم َّ ُ
ُالص َُّياحُونُ ُصُ ً
ياحا ُمُ ً
الصَّلةُوالسَّلم«ُ:ليس بفظ ،وَ غليظ ،وَ ص اخاب ف اَلسواق»(ُ.)625
وقالُتعاىلُعنُلُقامنُ ُيفُوصيتُهُُالبنُهُ ﴿ُ:ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ

ض ُمُن ُصوتُهُُ ،وأنُ ُيُقُصُدُ ُيفُ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﴾ُ ،فأُمُرُهُ ُأنُ ُيُغُ َّ ُ
مشيُهُُ،كامُأُمُرُ ُاملؤمنُيُ ُأنُ ُيُغُضُواُمُنُأبصارُهُمُ ،وأصحابُ ُالسامعُ ُالُهذاُوالُ
هذاُوالُهذاُ،بلُإطَّلقُُالبِصُُورفعُُالصواتُ ُوالرقصُ!ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ الفدادينُ:قالُأبوُعبيدُ«ُ:الفدَّ ادونُُ -بالتشديدُُ -وهمُالرجالُ ،واحدهمُفدادُ ،قالُالصمعيُ:همُ
الذينُتعلوُأصواتمُيفُحروثهمُوأمواهلمُومواشيهمُوماُيعاجلونُمنهاُ...وكانُأبوُعبيدةُيقولُغيُ
ُ
املكثرونُمنُاإلبلُالذينُيملكُأحدهمُاملائتيُمنهاُإىلُاللف»ُ(غريبُ
ُ
ذلكُكلهُقالُ:الفدادونُ :
احلديثُُ.)ُ697-691/3:
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:الصوت».

ابلخاري
[لقمان]75 :
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اثلامنة عرشة

ذاذ ُالقلوبُ ُبالصواتُ ُالطيُبةُُ
 قال صاحب الغناء(م :)626استُلُ ُ
فإن ُالطفلُ ُيُسُكُنُ ُإىل ُالصوتُُ
واسرتُواحُها ُإليها ُ ُم َّا ُال ُيُمُكُنُ ُجحودُهُ؛ ُ َُّ

[الغاشية]71 :

السيُ ُومُشُ َُّقةُ ُاحلمولةُ ُفيُهُ َُّونُُعليهاُباحلُداءُُ ،قالُ
الطيُبُُ،واجلُاملُتُقايسُ ُتُعُبُ ُ َّ ُ

الشبهة

اهلُتعاىل ﴿ُ:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ُُ.
س (/746ب)

إنما هو عن إبراهيم
ابن إسماعيل بن علية

وحُكُىُإسامعيلُُبنُُعُلُ َُّيةُ(تُ)627قال«ُ:كنتُُأُميشُُمعُالشافعيُ/وقتُُ
اهلاجُرُةُُ،فجُزُناُبموضعُُفيهُقُ َُّوالُُيقولُُشي ًئاُ،فقالُ:مُلُُبُناُإليهُ.ثمُقالَُلُ:
س(ُ!)628
أيُطُرُبُكُُهذا؟ُفقلتُُ:الُ.فقالُ:ماُلُكُُحُ ٌّ ُ
 قال صاحب القرآن(م :)629لقدُكنتُُُ-أيُاُالسامعيُ ُُ-غنيُاُأنُ ُتُسُتُشُهُدُُ
عل ُهذه ُاملسألةُ ُبحكايةُ ُمكذوبةُ ُخمُتُلُقُةُ ُعل ُالشافعيُُ ،يُعُلُمُ ُكُذُّبُا ُمُن ُلهُ
معرفةُُبالنَّاسُُوطبقاتُمُ.

ع (/777ب)
بطالن قصة ابن
علية مع الشافيع

والشافعيُ/أُخُذُ ُعنُإسامعيلُ ُبنُ ُعُلُ َُّيةُ ُوهوُمُنُأكبُ ُشيوخُهُُ،وأ َُّماُابنهُُ
إبراهيمُ(تُ )630تلميذُ ُعبدُ ُالرمحنُ ُبنُ ُكُيُسانُ ُالُصُمُ(تُ،)631فكانُالشافعيُ ُيُذُمُهُُ
ويقولُفيه«ُ:أنا ُخمالفُ ُالبنُ ُعُلُ َُّيةُ ُيفُكلُ ُيشءُُ ،حتَّى ُيفُقولُ ُالُإلهُ ُإالُاهلُ:
فإينُُأقولُُ:الُإلهُُإالُاهلُالذيُكُ َُّلمُُمُوسُىُمُنُوراءُُحجابُُ،وهوُيقولُُ:الُإلهُُ
إالُاهلُالذيُخُلُقُُيفُاهلواءُُكَّل ًماُأُسُمُعُهُُمُوسُى»(ُ.)632
وهذا ُهو ُالذي ُيُذُكُرُ ُله ُأقوالُ ُشاذةُ ُيف ُالفقهُ ُوأصولُهُُ ،ويُظُنُ ُمُنُ ُ
ُفإن ُأباه ُإسامعيلُ ُمُن ُأجلُُ
ال ُعُلُمُ ُعندُه ُأ َُّنه ُإسامعيلُُ ،وليس ُالمرُ ُكذلكَُّ ،
شيوخُُالشافعيُُوأمحدُُوطبقتُهامُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:إنه»ُ .

ُ

ُ(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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حتُ ُهذهُاحلكايةُ ُملُيكنُفيهاُإالُماُهوُمُدُرُكُ ُباإلحساسُ ُمُنُ
ثم ُلوُصُ َُّ
أن ُالصوتُ ُالطيُبُ ُلذيذُ ُمُطُرُبُُ،وهذاُأمرُ ُيُشُرتُكُ ُفيهُمجيعُ ُالنَّاسُُ ،ليسُ ُم َّاُ
َُّ
ض ُمُنُ
ل ُفيهُبشهادةُ ُالشافعيُُ،بلُذُكُرُ ُالشافعيُ ُيفُمثلُ ُهذاُغُ ٌّ ُ
يتاجُ ُأنُ ُيُسُتُدُ َّ ُ
منصبُهُُ،كامُذُكُرُ ُابنُ ُطاهرُ ُعنُمالكُ ُتلكُاحلكايةُ ُاملشهورةُ(ُ،)633ولوالُشهرةُُ
حكايةُيفُإباحةُُالسامعُُ.
ًُ
زُهُدُُأمحدُُووُرُعُهُُلوُضُعُواُعليهُ
ولذةُ ُالسامعُ ُوطُيبُهُُ
ساقُ ُواملُبطُلُونُ ُأعلمُ ُّبذهُاملسألةُ ُ َُّ
وأهلُ ُاملواخيُ ُوالفُ َّ ُ
ُأئمةُ ُالدينُ ُالذين ُرُفُعُ ُاهل ُيف ُالعاملُيُ ُأُقُدارُهُم ُوأعل ُمُنارُهُم ُ ،فامُ
مُن َُّ
وهَّل ُاستُشُهُدُتُمُّبمُيفُ
لكم/ولَّلستشهادُ ُّبمُيفُأمرُ ُأنتمُأُعُرُفُ ُبهُمنهم؟! ُ َّ ُ

س (/741أ)

حُكُمُُهذهُاملسألةُُوحمُلُهاُمُنُالرشعُُكامُاستُشُهُدُناُبكَّلمُهُم!ُ
حسُ،لكنُأيُ ُيشءُ ُيفُهذاُ ُم َّاُ
أمر ُ ٌّ ُ
ثم ُكونُ ُالصوتُ ُاحلسنُ ُمُوجُ ًباُللذةُ ُ ٌُّ
حمر ًماُ ،أو ُكونُُ
ُمكروها ُأو ُ َُّ
مباحاُ ،أو
ً
يُدُلُ ُعل ُالحكامُ ُالرشع َُّيةُُ :مُن ُكونُهُ ُ ً

كونه موجبا لذلة
ال يستفاد منه
حكم رشيع

بة؟!ُ
طاعةُوقُرُ ًُ
الغُناءُُ ًُ
وهل هذا إَ ُنظيُ ُقولُ ُالقائلُُ :استُلُذاذُ ُالنفوسُ ُللوِءُ ُأمرُ ُال ُيُمُكُنُُ
جحودُهُُ،وكذلكُاستُلُذاذُهاُبالنظرُ ُواملطاعمُ ُواملشاربُ ُواملَّلبسُُ .فأيُ ُدليلُُ
يفُهذا ُُ -ملنُهُداهُ ُاهل ُتعاىل ُُ -عل ُماُيـبهُ ُاهل ُويُرُضاهُ ُويُأُمُرُ ُبهُويُأُذُنُُ
فيه؟!ُ
(أ)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ.وقرأهاُحمققُ(ُِ.املجمع)ُخطأ«ُ:منازهلم».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:إىل».
(ج)ُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع).

استذلاذ القلوب
بشهواتها شبهة
اإلباحية
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استذلاذ القلوب
باألصوات الطيبة
شبهة اإلباحية
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وهل هذا إَ ُشبهةُ ُاإلباح َُّي ُة ُالذينُخُلُعُواُرُبُقةُ ُالرشيعةُ ُمُنُأعناقُهُمُ،
القائلُيُُماُالذيُحالُُبيُُاخلليقةُُوبيُُرسومُُالطبيعةُ؟!ُُ
أن ُمجيعُ ُهذهُالجناسُ ُفيهاُ :احلَّللُُ ،واحلرامُُ ،واملعروفُُ،
ومُنُاملعلومُ ُ َُّ
واملنكرُُ.
ثم ُاملناسبُ ُلطريقةُ ُالزُهُدُ ُوالفقرُ ُوالتصوُفُ ُاالستداللُ ُبذلك ُعلُ

ع (/774أ)

ل/بكونُ ُاليشءُ ُ ً
شتهىُعلُكونُهُ ُمُباينًاُ
لذيذاُمُ ًُ
كراهتُهاُوالبُعُدُ ُمنهاُ،وأنُ ُيُسُتُدُ َّ ُ

األيلق بطريقة

لطريقُ ُاإلرادةُ ُوالتصوُفُ ُالتيُمُبُناهاُعلُالزُهدُ ُيفُاحلظوظُُ ،وهذهُالطريقةُُ

الزهد واتلصوف

ُصحيحة ُيف ُالرشعُ ُفهي ُأقربُ ُإىل ُطريقتُكم ُوأصولُكم ُمُنُ
ًُ
وإنُ ُمل ُتكن
االستداللُُّباُعلُاإلباحةُُوالقُرُبُةُُ.
وكَّل اَستدَلني باطل :فكون الشء ً
ِشتهى أو م اا تستوح
لذيذا أو
ً
ً
وهلذاُذم ُاهل ُتعاىل ُمُنُا َُّتبُعُُ
َُّ
حراِا؛ ُ
حَّلَ وَ
إليه النفوس َ يدل عّل كونه
ً
وذمُمُنُتُقُ َُّربُُإليهُبرتُكُُماُأباحُهُُمنهاُ:فقالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﮑ ﮒ
الشَُّهواتُُ َُّ

[املائدة]81 :

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﴾ُ.
وقالُالنبيُ ُصلُاهل ُتعاىل ُعليهُوسلم ُللنَّفُرُ ُالذينُقالُأحدُهُمُ:أ َُّماُأناُ
فأُصُومُُوالُأُفُطُرُُ،وقالُاآلخرُُ:أ َُّماُأناُفأُقُومُُوالُأُفُرتُُ،وقالُاآلخرُُ:أ َُّماُأناُفَّلُ

س (/741ب)
متفق عليه بنحوه

دون «آكل اللحم»

أُتُزُ َُّوجُ ُالنساءُُ ،وقال ُاآلخرُُ :أ َُّما ُأنا ُفَّل ُآكُلُ ُال َُّلحُمُُ ،/فقال ُ

«ُ :ولكنِي

أصوم وأفطر ،وأقوم وأنام ،وأتز اوج النِساء ،وآكل ال الحم ،فمن َغب عن
سناتي فليس ِنِي»(ُ.)634
(أ)ُيفُ(س)«ُ:لإلباحية».
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بمجرد اشتمله عّل ا
اللذة وعدِها ،بل إنم يمدح
والعمل َ يمدح أو يذم
ا
كانُفيهُلذةُ ُأوُمُشُ َُّقةُُ،
َُّ
ِنه ِا كان هلل أطوع ،ولعاِله ف الداَين أنفعُ ،سواءُ ُ
ضةُ!ُ
فكم ُمُن ُلذيذُ ُهو ُطاعةُ ُومنفعةُ! ُوكم ُمُن ُمُشقُ ُهو ُمعصيةُ ُومُ َّ ُ
وبالعكسُُ.
ل ُّبذا ُعل ُحتسيُ ُالصوتُ ُبالقرآنُُ ،ال ُعل ُحتسينُهُُ
والناسب ُأنُ ُيُسُتُدُ َّ ُ
فإن اَستعانة بجنس الل اذات عّل ال اطاعات والقربات م اا جاءت به
بالغُناءُ؛ ُ ا
الشيعةُ:
 -كامُقالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﴾.

[املؤمنون]37 :

 -وقال[V U T S R Q P O N M﴿ُ:ﮇ

[ابلقرة]714 :

ﮈ ﮉ ﮊ] ﴾ُ.
 -ويف ُالصحيح«ُ :إ ان اهلل لّيض عن العبد يأكل اَلكلة حيمده عليها،

مسلم

ويشب ا
باللذاتُُ
ُعمن ُاستعانُ ُ َُّ
الشبة حيمده عليها»(ُ ،)635فيُضُ َُّ
أجراُ
عل ُشكرُهُ ُومحدُهُ؛ ُولذلك ُجُعُلُ ُيف ُجمُامُعُةُ ُالرجلُ ُلهلُهُ ُ ً
ّبذهُاللذةُُعلُالعُ َُّفةُ(ُ.)636
َُّ
وقُرُبُ ًُة؛ُالستعانتُهُُ
ا
فاهلل تعاىل خلق فينا ا
واللذات لنستعني هبا عّل كمل ِصاحلنا
الشهوات
وتاِهاُُ:
(أ)ُاللفظُالكريمُخلتُمنه(ُ:س).
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وكذلك».

كما يف حديث
أيب ذر
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شهوة األكل وذلتها

 فخُلُقُ ُفينا ُشُهوةُ ُالكلُ ُوال َُّلذةُ ُبهُ ،وهي ُمن ُنُعُمُهُ ُعلينا؛ ُإذ ُّبا ُبقاءُُنفوسُناُوقُوانا؛ُلنسُتُعُمُلُهاُيفُطاعتُهُُونُتُقُ َُّوىُّباُعلُمرضاتُهُ.

ع (/774ب)

ولذتُهُُ ،وهيُمن ُنُعُمُهُ ُعلينا؛ ُإذُّباُتكثيُ ُ
 وخُلُقُ ُفينا/شُهوةُ ُالنكاحُ ُ َُّالنَّسُلُُالذيُيكونُمنهُمنُيُذُكُرُُاهلُويُعُبُدُهُُُ.

شهوة انلاكح وذلتها

فإذاُاستُعُمُلُناُهذهُالقوى ُفيامُيـبهُ ُاهل ُويُرُضاهُ ُكانُذلكُسعادتُناُ
يفُالدنياُواآلخرةُُ،وكنَّاُمُنُالذينُأُنُعُمُ ُاهل ُعليهمُ،وإنُ ُاستُعُمُلُناهاُفيامُحُ َُّرمُُ
عليناُكنَّاُظاملُيُُمعتدُينُُ.
الصوت احلسن وذلته
صحيح بلفظ :زينوا
القرآن بأصواتكم

س (/748أ)

متفق عليه

واهلُسبحانهُخُلُقُ ُالصوتُ ُاحلسنُ ُوجُعُلُ ُالنفوسُ ُحتُـبُهُ ُوتُلُتُذُ ُبهُ،فإذاُ
وحسنَّا ُأصواتُناُ
استُعُنَّا ُبذلك ُعل ُاستامعُ ُما ُأُمُرُنا ُباستامعُهُ ُوهو ُكَّلمُهُُ َّ ُ ،
بتَّلوتُهُ/كامُأُمُرُنا ُنبيُنا ُصلُاهلُعليهُوسلم

(ق)637

ُُ-كنَّاُ ُم َّنُاستُعُمُلُ ُنُعُمُهُ ُيفُ

طاعتُهُ ُ ،كام ُكان ُالصحابةُ ُيُأُمُرُونُ ُأبا ُمُوسُى ُأنُ ُيُسُمُعُهم ُكَّلمُ ُاهل ُبصوتُهُُ
الطيُبُ(قُ )638الذيُاستُلُ َُّذهُ ُرسولُ ُاهل ُصلُاهلُعليهُوسلم ُواستُمُعُ ُلهُ،وشُهُدُُ
ه

لهُبأ َُّنهُمُنُمزاميُُآلُُداودُ(قُُ.)639
ففي ُمثلُ ُهذا ُالسامعُ ُكانوا ُيُسُتُعُمُلُونُ ُالصوتُ ُاحلسنُُ ،ويُعُلُونُُ
الُتُذاذُهمُبهُعُوُنًاُهلم ُعلُطاعةُ ُاهلُوعبادتُهُ ُباستامعُ ُكتابُهُ؛ ُفيُثابُونُ ُعلُهذاُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:يكثر».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:القوة».
(ج)ُلفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع)ُ.
(د)ُيفُ(س)«ُ:أمر».
(ه)ُيفُ(س)«ُ:طاعاته».
(و)ُخلتُمنها(ُ:س).
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ُلذاتا ُبالكلُ ُوالرشبُ ُواللُباسُُ
باللذةُ ُاملأمورُ ُّبا ُكام ُيُثابُونُ ُعل َُّ
االلُتُذاذُ ُ َُّ
علُلذاتُ ُقلوّبُمُبالعُلُمُُ
َُّ
والنِصُ ُوالظفرُ ُاملُعُينةُ ُهلمُعلُطاعتُهُُ،وكامُيُثابُونُ ُ
اللذاتُُ ،وحَّلوتُا ُأصدقُُ
فإهنا ُأعظمُ ُ َُّ
واإليامنُ ُوحَّلوتُهُ ُوطُيبُهُ ُونعيمُهُُ َّ ُ ،
احلَّلواتُ!ُ
ونفسُ ُالُتُذاذُهُ ُوإنُُكانُمُتُوُ َُّلدً اُعنُسعيُهُُ ،وهوُيفُنفسُهُ ُثوابُ ُسعيُهُ ُفهوُ
فإن ُاملؤمنُ ُيُثابُ ُعلُعملُهُ ُ ،وعلُماُيُتُوُ َُّلدُ ُمُنُعملُهُ ُ،
عليهُأيضا؛ ُ َُّ
مُثابُ ُ
ً
لذ ًُة ُمنهُ،فَّلُيُزالُ ُمُتُقُلُ ًباُيفُنُعُمُ ُربُهُُ
وعلُماُيُلُتُذُ ُبهُمُنُذلكُ -بامُهوُأعظمُ ُ َُّ
هاُبعضاُكالتجارةُُوالزراعةُُ.
وفُضُلُهُُوهيُيفُنموُُوتُوُلُدُُ،يُولدُُلهُبعضُ
ً
بمجردُ ُالُتُذاذُ ُاإلنسانُ ُللصوتُُ ،أو ُميلُ ُالطفلُ ُإليهُ ُ،
ل ُ َُّ
فأ َُّما ُأنُ ُيُسُتُدُ َّ ُ
أو ُاسرتُاحُةُ ُالبهائُمُ ُبهُ ،عل ُجوازُهُ ُواستحبابُهُ ُيف ُالدينُُ ،وأ َُّنه ُقُرُبةُ ُإىل ُربُُ ُ
العاملُيُ ُُ -فهذا ُمُن ُالضَّللُ ُاملُبيُُ ،وإذا ُكانت ُالطفالُ ُوالبهائمُ ُتُسُرتُوُحُُ
بالكلُُوالرشُبُُفهلُيُدُلُُذلكُعلُحُلُُكُلُُمأكولُُومرشوبُ؟!

(أ) ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ.والنفسُتذهبُكلُمذهبُيفُعائدُالضمي؟ُأوُأنُالصواب«ُ:لذتم»ُ.ويفُ
«االستقامة»«ُ:كامُيثابُعلُأكلهُورشبه»ُ(ُ.)176/3وملُيرتجحَُلُفيهُيشءُ،واهلُأعلم.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:علمه»ُ،ولعلهُتصحيف.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:علمه»ُ،ولعلهُتصحيف.
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(م)640

اخلاصُعامُاُواملُقُيُدُُ ً
مطلقاُ:
َّ ُ
أهنمُيُعُلُونُُ
وأصل غلط هذه الطائفةُ َّ ُ:
جعل اخلاص اعما
ع (/774أ)
س (/748ب)
جعل املقيد مطلقا

 فيُجُيئُونُ ُإىل ُألفاظُ ُيف ُكَّلمُ ُاهل ُتعاىل ُورسولُهُ ُقد ُأباحُتُ ُأو ُمحُدُتُُنوعا/مُنُالسامعُُ،فيُدرُجُونُُفيهاُسامعُُاملكاءُُوالتصديةُُ.
ً
 ويُيئُونُ ُإىلُاملعاينُ/التيُدُ َُّلتُ ُعلُاإلباحةُ ُأوُاالستحبابُ ُيفُنوعُ ُمُنُالصواتُُأوُالسامعُُ،فيُجُعُلُوهنُاُدا َُّل ًُةُعلُنوعُُيُضادُهاُ،وهذاُمجُعُُبيُُ
ماُفُ َُّرقُ ُاهل ُورسولُهُ ُبينهُ ،بمنزلةُ ُمُنُقاسُ ُالرُباُعلُالبيعُُ ،والسُفاحُُ

األقيسة ابلاطلة

عل ُالنكاحُُ ،ونظائرُ ُذلك ُمُن ُالقيسةُ ُالباطلةُ ُالتي ُعُبُدُتُ ُبنظائرُهاُ
الشمسُ ُوالقمرُُ ،وجُعُلُ ُأرباّبُا ُهل ُأندا ًدا ُسُ َُّووهم ُبربُ ُالعاملُيُ!ُ
برشاُيُطُيعُهُُيفُكلُُ
وكذلكُمُنُعُدُلُُبرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُوسلمُ ً
رشعاُآخرُُ،فهذاُ
ماُأُمُرُُ ،أوُعُدُلُ ُبكَّلمُ ُاهلُكَّل ًماُآخرُُ ،أوُبرشُعُهُ ُ ً
كلُهُمُنُأصولُُالرشكُُوالضَّللُُ.

تدبر!

وهذا ِقام ينبغي لن نصح نفسه وعمل لعاده تدبره والتوقف فيه؛ُفإ َُّنهُماُ
بُدُلُتُُالديانُ ُيفُسالفُُالزمنةُُوهُلُ َُّمُجُرُاُإالُبمثلُُهذهُاملقاييسُُ،فمُنُعُمُدُُ
إىلُكَّلمُ ُاهلُالذيُأُنُزُلُهُ ُوأُمُرُ ُباستامعُهُ ُفعُدُلُ ُبهُسامعُ ُبعضُ ُالشعارُُ ،وآثُرُهُُ
نُاتذُ ﴿ُ:ﮁ ﮂ ﮃ
عليهُ،وأُخُذُُذوقُهُُومواجيدُهُُوصَّلحُُقلبُهُُمنهُُ-فهوُمُـ َُّم َّ ُ

[ابلقرة]763:

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ُ.
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وياُعج ًباُملنُذاقُُطعمُُاإليامنُُكيفُيُعُدُلُُبالكَّلمُُالذيُفُضُلُهُُعلُغيُهُُ
كما يف حديث
ب ُإليهُ ُ
الله ُعلُخُلُقُهُ(ُ،)641وبالكَّلمُ ُالذيُماُتُقُ َُّربُ ُالعُبادُ ُإىلُاهلُبأُحُ َّ ُ
كفُضُلُ ُ ِ
أيب سعيد اخلدري
منه ُُ -كَّل ًما ُنُزُهُ ُاهل ُورسولُهُ ُوأولياؤُهُ ُعنهُ ،وجُعُلُهُ ُصَّل ًُة ُللمرشكُيُ  ُ،صالة للمرشكني
وقرآنًا ُلعدوُهُ ُالشيطانُ(قُ ،)642ورُقُيُ ًُة ُملحارمُهُ (قُ ،)643وماد ًُة ُللنفاقُ(قُ !)644وماُ
أُحُرُىُهذاُأنُ ُيكونُُمُنُالذينُيقولون﴿ُ:ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ

ﮦﮧُ.﴾/

كما يف آية األنفال
[الشعراء]58-51 :

س (/745أ)

نُاجلهالُ ُ ُم َّنُيُنتُسُبُ ُإىلُمعرفةُُ
َُّ
سواءُ :ماُوُقُعُ ُفيهُطوائفُ ُمُ
ونظّي هذا
ً

وإرادةُ ُوزُهُدُُ ،مُن ُاالستداللُ ُبكونُ ُاجلُاملُ ُنُعُمُ ًُة ُعل ُجوازُ ُال َُّتمُتُعُ ُبالصورُُ
اجلميلةُُمُشاهد ًُةُومُبارش ًُةُوعُشُ ًقاُ،فهؤالءُيفُالصورُُوأولئكُيفُالصواتُ!ُ
لكنُالواقُعُونُُيفُفتنةُُالصوتُُفيهمُمُنُلهُمُنُالعقلُُوالدينُُواملعرفةُُماُ
ليسُيفُالواقُعُيُ ُيفُفتنةُ ُالصورُ ُ،فإ َُّنهُليسُيفُأهلُ ُالصورُ ُرجلُ ُمشهورُ ُبيُُ
الُ َُّمةُُبعُلُمُُودينُُوسلوكُ/وخيُُ،بخَّلفُُأهلُُالصواتُُ.
ولكن أهل اَلصوات ط ارقوا َلهل الصوَ الطريقُ،وهنُجُواُهلمُالسبيلُُ،
واُهلمُالسيُ ُفسارُواُ،
َّ ُ
ونُقُطُواُهلمُفخُطُواُ ،وارتادُواُهلمُاملنازلُ ُفحُطُواُ ،وطُ َُّيبُ
(أ) ُ كذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،وضبطهاُمنُعنديُ،وضبطهاُحمققُ(ُِ.املجمع)ُمبنياُللمعلومُ«نزَّ هُ»؛ُ
فاعتب ُواو ُ«ورسوله» ُ تصحيفا ُوحذفهاُ ،ثم ُنصبه ُعل ُاملفعولية ُ«رسوله»ُ .وضبطنا ُموافقُ
للرسمُيفُ(ع)ُو(س)ُبَّلُتصحيفُوالُحتريفُ.وهلُاحلمد.
(ب)ُبعدهاُيفُ(س)«ُ:وقرآنًاُهلم»ُ،ولعلهُتكرارُللجملةُالتاليةُ،وهوُيكثرُعندُناسخُ(س).
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:ملحاربته»ُ،ولعلهُتصحيف.
(د)ُيفُ(ع)«ُ:الصورة».

بني الواقعني يففتنيت
الصورة والصوت
ع (/774ب)
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وجُدُوا ُّبم ُإىل ُمطارحُ ُاجلاملُ ُفطارواُ ،ودُيُدُبُوا ُهلم ُفطابُ ُهلم ُال َُّلعُبُُ،
فزهُمُإىلُاملليحُ ُواملليحةُ ُال َُّطرُبُُ،ووُصُفُواُهلمُ :سُمُرُ ُالقُدُودُُ،
وغُنواُهلم ُفاستُ َُّ
واُ:حيُ
َّ ُ
النهُودُُ ،وسوادُ ُالعُيونُُ ،وبياضُ ُالثُغُورُُ،ونادُ
ووُرُدُ ُاخلُدُودُُ ،وتُفُلُكُ ُ ُ
علُالوُصالُُ ،فامُوُصُلُ ُاحلبيبُ ُبمحظورُ! ُفأُجابُ ُالقومُ ُمُنادُيُ ُاهلُوُىُإذُ
نادُىُّبمُبـ«حيُُعلُغيُُالفَّلحُ»ُ،وباعُواُأنفسُهمُبالغُبُنُُوبُذُلُوهاُيفُمُرُضاةُُ
الصورُُاجلميلةُُبُذُلُُاملُحُبُُأُخُىُسامحُ [ُ،تاهلُماُمحُدُواُعُقُبُىُسيُهمُملاُمحُدُُ
مقتبسا املثل العريب

من حججهم
مسلم

القومُُالّسُىُعندُُالصباحُ] ه (قُ!)645


ولقدُرأيتُُمُنُهؤالءُمُنُيُتُجُُبقولُهُ«ُ:إ ان اهلل مجيل حيب المل »(.)646

 ويُنسُىُقولُهُ«ُ:إ ان اهلل َ ينظر إىل صوَكم وأِوالكم ،ولكن ينظر إىل
مسلم

قلوبكم وأعملكم»(ُ ،)647ويُنُسُى ُقولُهُ ُتعاىل﴿ُ :ﭾﭿ ﮀ ﮁ

س (/745ب)
[انلور]44 :

ﮂ﴾ُ ،ويُنسُىُقولُ ُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلم«ُ:/الناظرة سهم ِسموم

ضعيف
ضعيف

ِن سهام إبليس ،فمن غ اض برصه أوَثه اهلل حَّلو ًة يدها ف قلبه إىل يوم
يلقاه»(ُ،)648أوُكامُقال ُ.


ونُبحديثُِ«ُ:ن عشق وع ا
ف وكتم فمت ِات شهيدً ا »(.)649
وحيتج ُ

ُ،باحلاءُاملهملةُ.فإنُصحتُفهيُمنُحداُالراعيُباإلبلُ،إذاُغنىُهلا.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:وحدوا»
َّ
(ب) ُكذا ُيف ُ(ع) ُو(س)ُ ،ولعلها ُمشتقة ُمن ُالديدبونُ ،قال ُالزهري«ُ :ثعلب ُعن ُابن ُالعرايبُ:
الدَّ يدبونُ:ال َّلهو»ُ(ُ.)31/37وقرأهاُحمققُ(ُِ.املجمع)ُ«دبدبوا»ُ.واهلُأعلم.
ُ(ز)ُيفُ(ع)«ُ:قاله».
(ج)ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:منادي»ُ .
ُ(ح)ُيفُ(س)«ُ:وكف»ُ،والُروايةُبه.
ُ
(د)ُيفُ(ع)«ُ:السامع».
ُ(ِ)ُيفُ(ع)«ُ:وهوُشهيد»ُ،والُروايةُبهُُ،
ُ
(ه)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(و)ُيفُ(ع)«ُ:اجلميل»ُ،والُروايةُبهُُُُُُُُُ .وجاءُيفُرواية«ُ:فامتُفهوُشهيد»ُ.
ُ
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ُ وملُيُعُلُمُواُأ َُّنهُخبُُموضوعُُعلُرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُوسلمُ،اتُمُُ
بهُالنقاشُ ُورُمُيُُلجلُهُُبالعظائُمُُ.
َُّ


النبي ُصلُاهلُعليهُوسلم ُلـ َُّمـاُسُمُعُُ
فيهُأن ُ َّ ُ
َُّ
وحيتجون ُبحديثُ ُرُوُيُ ُ

ذلكُاملُنشُدُُيُنشُدُهُ ُ:
هــــــل عــــــ ال وحيكــــــم

**ُ

إن عشــــقت ِــــن حــــرج

مقتضب
موضوع

فقال َ«ُ:إن شاء اهلل تعاىل»(ق.)650
ساقُُ
ُ وهوُحديثُُوُضُعُهُُعلُرسولُاهلُصلُاهلُعليهُوسلمُبعضُُالفُ َّ ُ
كامُتُقُدَُّمُُ.


بأن ُالعُشُقُ ُواملح َُّبةُ ُغيُ ُداخلُ ُحتتُ ُاالختيارُُ ،وال ُيُمُلُكُُ
وحيتجون ُ َُّ

ماُكانُهكذاُفإنُاهلُالُيُعُذُبُُعليهُ.
َُّ
العبدُُدفعُهُُعنُنفسُهُُ،و
ُ ويُنسُونُ ُ َّ
أنُ ُتُوُلُعُهم ُبه ُوتعاطُيُهم ُلسبابُهُ ُمقدورُُ ،وبه ُيُتُعُ َُّلقُُ
التكليفُُ،فلامُخانُتُُأعينهُمُوتُـمُنَّتُُأنفسُهُمُوأُتُبُعُواُالنَّظُرةُُالنَّظُرةُُتُ َُّكنُُداءُُ
العُشُقُُمنهمُ،فعُ َُّزُعلُالطباءُُدواؤُهُُ،كامُقيل:
تو الــع بالعشــق حتاــى عشــق ُ **ُ
َُأى لـ اجــــ ًة ظناهـــا ِوجـــ ًة

**ُ

فل امــــا اســـتق ال بـــه ل يطـــق ُ
ُفل امـا تو اسط ه ِنهـا غـرق/

()651

ُانظر(ُ:صُ.)678
(أ) ُكذا ُيف ُ(ع) ُو(س)ُ ،وليس ُيف ُرواة ُاحلديث ُمن ُاسمه ُالنقاش(انظر ُتريه)ُ ،فلعله ُوهم ُمنُ
املصنفُ،أوُحتريفُطرأُعلُنصهُ،والصوابُماُذكرهُاملصنفُنفسهُيفُزادُاملعادُ(ُ،)633/7
حيثُقالُ:وقدُأنكرواُعلُسويدُهذاُاحلديثُ،ورموهُلجلهُبالعظائم.
ُ(ه)ُيفُ(ع)«ُ:تكن»ُ،وبهُرواية.
ُ
ُ
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:ينشد».

متقارب
س (/774أ)
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إكرامهم صاحبالصورة
املليحةوالصوتاحلسن

ع (/770أ)

ويُكُرُمُونُ ُصاحبُ ُالصورةُ ُاملليحةُ ُعلُماُيُبُذُلُهُ ُهلمُمُنُصورتُهُ ُوشهودُهُُ
وتوابعُُذلكُ،كامُيُكُرُمُ/أصحابُُالسامعُُذاُالصوتُُاحلسنُُعلُماُيُبُذُلُهُُهلمُمُنُ
صوتُهُُ ،وإنُ ُاجتُمُعُ ُفيه ُالمرانُ ُنال ُعندُهم ُمُن ُالكرامةُ ُأعَّلها ُومُن ُاحلظُوُةُُ
مُنتُهاها؛ ُوهلذاُإذاُرُأُىُهؤالء ُمُنُمجُعُ ُبيُ ُالصورةُ ُاجلميلةُ ُوالصوتُ ُال َُّلذُيذُ ُمُنُ
غَُّلمةُُوغَُّلمُُُ-عُكُفُوا ُبقلوّبُمُوهُمُهمُعليهُ،وانقادُتُُأسارُهُمُوجوارحُهُمُ
كلُمطلوبُُ.
إليهُ،وشقُواُعليهُالقلوبُُقبلُُاجليوبُُ،وبُذُلُواُيفُمُرُضاتُهُُ َّ ُ
ُأن ُعُشُقُ ُالصورةُ ُاجلميلةُ ُإذا ُملُ
وقد ُزُ َُّينُ ُالشيطانُ ُلكثيُ ُمُن ُهؤالء َُّ
ُوأهنا ُحمبةُ ُهل ُويف ُاهلُ ،وهم ُنظيُ ُأصحابُُ
يُقارُنُهُ ُفاحشةُ ُُ -حمبةُ ُحممودةُُ َّ ،
الصواتُُاملُطُرُبُةُُ،فالطائفتانُ:

األعىش /طويل

َضيعا لبان ثدي أم تقاسم(قُ)652

أعظم من كبرية!

أن ُهذا ُأعظمُ ُمُن ُمُواقُعُةُ ُالكبيةُ؛ ُفإ َّ ُهنا ُمعصيةُ ُأُدُنُىُ
والعارفُ ُيُعُلُمُ ُ َُّ
أحوالُهُ ُأنُ ُيُذُ َُّم ُنفسُهُ ُويُلُومُها ُعليهاُ ،ويافُ ُمقتُ ُاهل ُوغضبُهُ ُولعنتُهُُ ،وأ َُّماُ
هذاُفمُتُقُرُبُ ُمُتُعُبُدُ ُبالعُكُوفُ ُعلُتُـمُثالُ ُاجلُاملُُ ،وقدُحالُ ُبيُ ُقلبُهُ ُوبيُُ
عمَّلُ
ئة ُوحسن ًُة ُخُلُطُ ُ ً ُ
ذي ُالعُظُمُةُ ُواجلَُّللُُ ،فأين ُمؤمنُ ُفاسقُ ُقد ُمجُعُ ُسيُ ًُ
صاحلًاُوآخرُُسُيُ ًئاُ:

ابن الفريض /طويل

ويرجوه فيها فهو َاج وخـائف

يـاف ذنو ًبـا ل تغـب عـن ول ِيـه ُ **ُ
ُ منُمُبتدعُُضالُُيُعُلُُماُهنُىُاهلُعنهُقُرُبُ ًُةُُ،وماُكُرُهُهُ ُاهلُدُينًا!ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:علقوا»ُ،ولعلهُتصحيف.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:الصور».
ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:كره».
ُ
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:ومتعبد»ُ.

()653
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منكراُ ،قد ُزُيُنُ ُله ُسوءُ ُعملُهُ ُفرآهُ
فهو ُيُرُى ُاملنكرُ ُمعرو ًفا ُواملعروفُ ُ ً
حسنًاُ،ومنُجُعُلُُماُملُيُأُمُرُُاهلُبهُوالُأُحُ َُّبهُُحمبو ًباُلهُفقدُرشُعُُدينًاُملُيُأُذُنُُاهلُُ
بهُ ،وذلك ُبابُ ُالرشُكُُ ،كام ُقال ُاهل ُتعاىل ﴿ُ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

[ابلقرة]763 :

ﮃ/ﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ ﴾ُ.

س (/774ب)

َّ
فإنُ ُحمُ َّبُةُ ُالصورُ ُقد ُتُعُظُمُ ُح َّتُى ُتُصُيُ ُأندا ًدا ُوطواغيتُ ُيُتُدُ َّيُنُ ُّباُ
أهلُهاُ ،وتُرشُبُ ُيف ُقلوّبُم ُأعظمُ ُمُن ُحُبُ ُالذين ُأُرشُبُوا ُيف ُقلوّبُمُ

تعاظم حمبة الصور

حىت تصري طواغيت

العُجُلُُ ،وكم ُبيُ ُحمبَُّةُ ُعُجُلُ ُإىل ُحم َّبُةُ ُغزالُ ُأُغُيُدُ ُتُسُبُي ُحمُاسُن هُ ُالقلوبُُ
وتُأُسُ ُالعقولُ! ُفهؤالءُأُرشُبوا ُيفُقلوّبُمُاخلُشُفُُ،كامُأُرشُبُ ُ[أولئكُيفُ
قلوّبُم] ُالعُجُلُُ.
ًاُبأنُاهلُحُ َُّرمُهاُويُمُقُتُُ
إىلُاملحرماتُُمُؤمُن َُّ
َُّ
وهذا بخَّلفُمُنُمالُتُُنفسُهُُ
عليهاُ ،ويُافُ ُعقابُهُ ُعلُفعلُها؛ ُفإ َُّنهُالُيُبُهاُحم َُّب ًُة ُمُـحُضُ ًُةُ ،بلُإيامنُهُ ُوعقلُهُُ
يُبغُضُ ُذلك ُويُكُرُهُهُ ُويُنهُى ُعنهُ ،/ولكن ُغُلُبُهُ ُطُبُعُهُ ُ ،وهُواهُ ُيُدُعُوهُ ُإىلُ
ارتكاّبُا ُعل ُخوفُ ُووُجُلُ ُمُن ُاهل ُتعاىلُ ،فهذا ُيُرُجُى ُله ُرمحةُ ُاهلُ :إ َُّما ُبأنُُ
يوفُقُهُُلتوبةُُنصوحُُتُكُفُرُُعنهُسيُئاتُهُُ،أوُيُسُتُعُمُلُهُُيفُطاعةُُكثيةُُوحسناتُُماحيةُُُ
ُاخلشفُ:قالُابنُدريد«ُ:اخلشفُ:ولدُالظبيُوالنثىُخشفة»ُ(مجهرةُاللغةُُ.)293/3ُ:
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:يفُقلوبُأولئك».
ً
جمع)ُخطأ«ُ:غلبة»ُبالتاء؛ُفأضافُماُ
(ج)ُكذاُضبطهاُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:غلبهُطبعه»ُ.وقرأهاُحمققُ(ُِ.امل
بعدهاُإليها.

بني جاهل حرمتها
ومعتقد طاعتها

ع (/770ب)
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تُرُجُحُ ُبسيُئاتُهُُ ،وإ َُّما ُبمُصائُبُ ُيُبُتُلُيهُ ُّبا ُيُكُفُرُ ُّبا ُعنهُ ،وإ َُّما ُبغيُ ُذلك ُمُنُ
السبابُُالتيُيُرُمحُهُُّباُ.
فإن ُطباعُهُ ُواعتقادُهُ ُيُتُعاوُنانُُ
أن ُهذهُاملح َُّبةُ ُهل ُتعاىل؛ ُ َُّ
بخَّلف ُمُنُاعتُقُدُ ُ َُّ
ُقوتُا ُوزيادُتُاُ ،ويُتُمُعُ ُفيها ُداعُي ُال َُّطبُعُ ُوما ُيُعُتُقُدُهُ ُمُن ُدُاعُي ُالرشعُُ،
عل َُّ
وهذا الدا اء العضال الذي هلك به ِن هلك ونجا ِن سبقت له ِن اهلل تعاىل
احلسنى.

(أ)ُوتقرأُأيضا«ُ:ونجيُ»ُوالضبطُمنُعندي؛ُلعدمُتفرقةُالنساخُبينهامُيفُالرسمُ،واملعنىُيتملهامُ.
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(م)654

جمرد احلسن ال يثيب
اهلل عليه وال يعاقب

جمردُُاحلُسُنُُالُيُثُيبُُاهلُعليهُوالُيُعاقُبُُ،وليسُ
أنُ َُّ
و ُم َّاُيُنبغُيُأنُُيُعُلُمَُُّ ُ:
اهلُبهُدرجةُُ
يفُدينُُأحدُُمُنُالنبياءُُحمُ َُّبةُُأحدُُحلُسُنُهُُ،ولوُكانُاحلُسُنُُ ُم َّاُيُرُفُعُُ ُ
صاحبُهُ ُويُزيُدُهُ ُبه ُثوا ًبا ُلكان ُيُوسُفُ ُالصدُيقُ ُأفضلُ ُمُن ُغيُهُ ُمُن ُالنبياءُُ
حلُسُنُهُ. /

س (/777أ)

وإذا ُاستُوُى ُشخصانُ ُيف ُالعاملُ ُالصاحلةُُ ،وكان ُأحدُهُا ُأحسنُُ
صور ًةُ ُأو ُأحسنُ ُصوتًا ُُ -كانا ُعندُ ُاهل ُسوا ًءُ؛ ُ َّ
فإنُ ُأُكُرُمُ ُاخللقُ ُعندُ ُاهلُ
أُتُقاهُم(ُ.)655
ولكنُصاحبُالصورةُُاجلميلةُُإذاُصانُمجالُهُُعنُحمارُمُُاهلُ،وعُفَُُّعنهاُ
كان ُأفضلُ ُمُن ُغيُهُ ُمُن ُهذا ُالوجهُُ ،وهو ُبمنزلةُ ُصاحبُ ُاملالُ ُوالقُدُرُةُ ُإذاُ
فإن ُماُامتُحُنُ ُبهُصاحبُُ
عُفَُّ ُعنُقُدُرُةُُ،فإ َُّنه ُأفضلُ ُ ُم َّنُعُفافُهُ ُعُفافُ ُعُجُزُ؛ ُ َُّ
القُدُرُةُ ُواملالُ ُواجلُاملُ ُمُن ُالسبابُ ُالدَُّاعُيُةُ ُإىل ُاتُباعُ ُاهلُوُى ُوقُضاءُ ُالشَُّهوةُُ
أعظمُُ ُم َّاُامتُحُنُُبهُمُنُخَُّلُمُنُذلكُ،فجهادُُهذاُوصبُهُُأعظمُ!ُ
ُعام ُيف ُمجيعُ ُالمورُ ُالتي ُأُنُعُمُ ُاهل ُّباُعل ُبني ُآدمُ ُوابتَُّلهُم ُّباُ:
وهذا ٌُّ
صابرا كان ِن أولياء اهلل ال اتقني ،وكان أفضل م ان ل يمتحنُ.
فمن كان فيها
شاكرا ً
ً
اُشكوراُ،بلُفُ َُّرُُِفيامُأُمُرُُبهُوهنُيُُعنهُُ-كانُلهُحُكُمُُ
صابر
ً
وإنُُملُيكنُاملُبُتُلُُ ً
خياُمنهُ.
أمثالُهُُ،وكانُمنُسُلُمُُمُنُهذهُاملحنةُُ ً
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).

كما يف آية احلجرات

من امتحن فشكر
وصرب أفضل ممن
لم يمتحن
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مراتب انلاس
عند االمتحان

ُفمنُامتُحُنُُوصُبُُفهوُخيُُالقسامُُ.
ُويُلُيهُُمُنُسُلُمُُمُنُاملحنةُُ.
ُوالثالثُ:منُامتُحُنُُفوُقُعُُ،فهوُاملأخوذُُاملُعاقُبُُ،إالُأنُُيُتُدارُكُهُُاهلُتعاىلُ.

صاحب املال نظري
صاحب الصورة املليحة
والصوت احلسن

ع (/773أ)

فمُنُكانُلهُمالُ ُيُتُمُ َُّكنُ ُمُنُإنفاقُهُ ُيفُالفواحشُ ُوالظلمُُ ،فخالُفُ ُهُواهُُ
وأُنُفُقُهُُفيامُيُبتغُىُبهُوجهُ ُاهلُ:


فهو نظّي ُمُن ُكان ُله ُحُسُنُ ُومجُالُ/فعُفَُّ ُبه ُعن ُحمارُمُ ُاهلُ
تعاىلُ،وصانُهُُعن ُالفواحشُُ.



ونظّي ُمُن ُكان ُله ُصوتُ ُحُسُنُ ُفصانُهُ ُعن ُالغُناءُ ُومزاميُُ
الشيطانُُ،واستُعُمُلُهُُيفُتُزيُيُُكتابُُاهلُوالتغُنيُبهُ.

لُواحدُُمنُهؤالء:
فإُ َُّن كُ َّ ُ
 يُثابُ ُعل ُعملُهُ ُالصالحُ ُالذي ُيُشارُكُهُ ُفيه ُمن ُليس ُله ُمثلُ ُذلكُس (/777ب)

اجلُاملُُوالصوتُ/واملالُ.
 ويُثابُ ُثوا ًبا ُآخرُ ُعل ُصُفُهُ ُعام ُيُتُقاضاهُ ُمنه ُالصورةُ ُوالصوتُُوالقوةُُ ،إىل ُمُرُضاةُ ُاهل ُتعاىلُ ،وتعطيلُها ُعن ُمساخطُهُُ ،فثوابُهُ ُيُشُبُهُُ
َُّ
ثوابُُاملجاهدُُ.
(أ) ُكذاُضبطهاُيفُ(ع)ُبالضمُ،نائباُللفاعل؛ُفيكونُالفعلُمبنياُملاُملُيسمُفاعلهُ.ويفُ(س)ُضبطتُ
بالفتحُمفعوالُبه؛ُفيكونُالفعلُمبنياُللمعلومُمسندً اُلضميُالغائب.
ُُ
ُ
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).
ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:ما».
ُ
(ج)ُيفُ(س)«ُ:من»ُ.
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فصاحبُُالصوتُُالطيُبُُاملُطرُبُُالذيُيُمُكُنهُُأنُُيُغُنيُُبالشعرُُ،إذاُقُرُأُ ُ
القرآنُ ُبصوتُهُ ُالطيُبُ ُوتُغُ ُنَّىُبهُأُثُيبُ ُثوابُ ُمُنُتُغُنَّىُبكتابُ ُاهل ُتعاىل ُوتُرُكُُ

ثواب صاحب الصوت
احلسن إذا عف

أيضا ُعل ُقصدُهُ ُإسامعُ ُأهلُ ُاإليامنُ ُكتابُ ُاهل ُتعاىلُ،
ال َُّتغُنيُ ُبالشعرُُ ،ويُثابُ ُ ً
ولذتُمُبقراءتُهُُوانتفاعُهُمُّباُ،فيُثابُُثَّلثةُُأنواعُُمُنُالثوابُُبالقصدُُوالن َُّيةُُ:
َُّ
ُثوابُُاملجاهدُُ.
ُوثوابُُال َُّتاَلُُ.
ُوثوابُُاملحسنُُالن َُّفاعُُلغيُهُُ.
وجل ُلقراءتُهُ ُواستامعُهُ ُهلا؛ ُفقرُأُهُ ُبصوتُهُُ
عز ُ َّ ُ
الل ِ َُّ
فإُنُ ُشُهُدُ ُمع ُذلك ُأُذُنُ ُ هِ

ثواب آخر

الطيُبُ ُليُأُذُنُ ُاهل ُله ُويُسُتُمُعُ ُلقراءتُهُُ ،كام ُقال ُالنبيُ ُصل ُاهل ُعليه ُوسلمُ:
الصوت يتغناى بالقرآن يهر به»(قُ ُ،)656
«ِا أذن اهلل لشء كأذنه لنبي حسن ا
الصوت بالقرآن ِن صاحب القينة
الرجل احلسن ا
وقال«ُ:هلل أشد أذ ًنا إىل ا

متفق عليه
ضعيف

إىل قينته»(قُ- )657فثوابُُذلكُأُمُرُُآخرُُ.
عام ُحُ َُّرمُ ُاهلُ ،وخالُفُُهُواهُُ،وكُسا ُمجُالُهُُ
ومن ُكانُلهُمجُالُ ُوحُسُنُ ُفعُفَُُّ َّ ُ
وحُسُنهُ ُلباسُ ُال َُّتقوُىُالذيُهوُخيُ ُاللُباسُ ُُ -كانُمُنُهذا ُالوجهُ ُأفضلُُ
ُم َّنُ[ملُيُؤتُ] ه ُمثلُ ُهذاُاجلُاملُ ُوملُيُمُتُحُنُ ُّبذهُاملحنةُ؛ُوهلذاُجتُدُ ُوجهُ ُاملطيعُُ
هلُقدُكُسُُمُنُاجلُاملُُواملَُّلحةُُواحلُسُنُُماُملُيُكُسُهُُوجهُُالعاصُُ:
(أ)ُيفُ(س)«ُ:أقرأ».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:اهل»ُ،وانظرُ(صُُ.)676
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ،وجاءُيفُرواية«ُ:إىلُحسنُالصوت».
(د)ُيفُ(ع)«ُ:اللباسي».
(ه)ُيفُ(ع)«ُ:لهُثواب»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُكامُيفُاالستقامةُ(.)133/3

ثواب صاحب الصورة
املليحة إذا عف
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مجاال ُإىلُمجُالُهُ ُاخللُقُيُُ،وأُلُقُيُتُ ُعليهُمُنُ
 فإنُ ُكانُمجيلُ ُالوجهُ ُازدادُ ُ ً ُاملح َُّبةُُواجلَُّللُةُُواحلَّلوةُُماُملُيُلُقُُعلُغيُهُ.
س (/774أ)

 وإنُ ُحُرُمُ ُمجُالُ/الوجهُ ُوحُسُنهُ ُأُلبُسُ ُمُن ُمجُالُ ُالطاعةُ ُوّبجتُهاُونورُها ُوحَّلوتُا ُأحسنُ ُ ُم َّا ُفاتُهُ ُمُن ُاجلُاملُ ُالظاهرُُ ،وك َُّلام ُكُبُُ
ومَّلحة.
ًُ
وطُعُنُُيفُالسنُُازدادُحسنًاُوحَّلو ًُةُ

عقاب صاحب الصورة
املليحة إذا لم يعف

ع (/773ب)

وأ َُّماُمجيلُ ُالوجهُ ُإذاُملُيُصُنُ ُمجالُهُ ُوحُسُنهُ ُوبُذُلُهُ ُوتُبُ َُّذلُ ُبهُفإ َُّنه ُك َُّلامُكُبُُ

بحاُ ،وك َُّلام ُازدادُ ُمُن ُالفواحشُُ
وطُعُنُ ُيف ُالسنُ ُازدادُ ُوُحُشُ ًُة ُوظُلُمُ ًُة ُوقُ ً
واملعاصُ ُازدادُُ ،حتَّى ُتُكُسُفُ ُظُلُمُةُ ُاملعصيةُ/شمسُُحُسُنُهُُ،وتُسُفُ ُقمرُهاُ،
بحاُ
َّ ُ
ويُعُلُوُ ُقُبحُها ُوسوادُها ُاجلُاملُ ُ
الصوريُ ،فرتاه ُعل ُالسنُ ُال ُيُزُدادُ ُإال ُقُ ً
ووُحُشُ ًُةُونفر ًُةُعندُه ُ.

وجوه انلاس
أربعة

وف هذا القام الوجوه أَبعة:
 وجه ُمجُعُ ُلهُبيُ ُاللُباسُيُُ :لباسُ ُاجلُاملُُ ،ولباسُ ُال َُّتقوُى؛ ُفذلكُأمجلُُ
الوجوهُُ.
 ووجهُمجُعُُلهُبيُُ:لُباسُُالقُبحُُ،ولُباسُُاملعصيةُ؛ُفهوُأقبحُُالوجوهُُُ.
ووجهُأُلُبُسُُلُباسُُاجلُاملُُالظاهرُُوملُيُكُسُُلُباسُُال َُّتقوُىُُ.
ُ

 ووجهُأُلُبُسُُلباسُُال َُّتقوُىُ[وملُيُكُسُ] ُلُباسُُاجلُاملُُُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:عنه»ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:وإنُملُيلبس».
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فإن قلتُ:مُنُأينُاكتُسُتُ ُالوجوهُُاحلُسُنُُوالقُبحُُمُنُالعاملُ؟ُ
قلتُ:إنُُملُيكنُلكُفُراسُةُُأهلُُاإليامنُُفتد ابر ُ:
 -قولُهُُتعاىل ﴿ُ:ﭦ ﭧﭨ ﴾ُُ.

[الفتح]45 :

 -وقولُهُ ُتعاىل﴿ُ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ُ ،قال ُابنُ ُعباسُ ُوغيُهُ:

[احلجر]13 :

«همُاملُتفرُسُونُ»(ُ،)658الذينُيُأُخُذُونُُبالسُيامُ،وهيُالعَّلمةُُ.
 -وقولُهُُتعاىل ﴿ُ:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ﴾ُُ.

[حممد]44 :

فهذهُثَّلثُُآياتُُيفُالفُراسُةُُ.
واسمعُقولُُاملُتُوُسُمُيُُمُنُهذهُال َُّمةُُ:
 قالُعثامنُُبنُُع َُّفانُُريضُاهلُعنه«ُ:ماُأُضُمُرُُرجلُُشي ًئاُإالُأُظُهُرُهُُاهلُ
علُصُفُحاتُ ُوجهُهُ ُوفُلُتاتُ ُلسانُهُ»(ُ .)659ودُخُلُ ُعليهُرجلُ ُفقالُلهُعثامنُُ:/
«يُدُخُلُ ُأحدُكُم ُوالزُنى ُيف ُعينيهُ ! ُفقالُ :يا ُأمي ُاملؤمنيُ ،أوُحُيُ ه ُبعدُُ
اهل ُتعاىلُ
عمَّل ُإال ُأُلُبُسُهُ ُ ُ
آدمي ُ ً ُ
رسولُ ُاهل؟ ُقالُ :ال ُ ،ولكن ُما ُعُمُلُ ُ ٌّ ُ
رُداءُهُ»(ُ،)660أوُكامُقالُ.
لنورا ُيف ُالقلبُُ ،وضيا ًُء ُيف ُالوجهُُ،
 وقال ُابنُ ُعباسَُُّ «ُ :
إن ُللحسنةُ ُ ً
وإنُللسيُئةُُلُظُلُمُ ًُةُيفُ
وقو ًُةُيفُالبدنُُ،وزياد ًُةُيفُالرزقُُ،وحم َُّب ًُةُيفُقلوبُُاخللقَُُّ ُ.
َُّ
ُوبغضة ُيفُ
ًُ
ُونقصا ُيف ُالرزقُ،
القلبُُ ،وسوا ًدا ُيف ُالوجهُُ ،وضع ًفا ُيف ُالبدنُ،
ً
قلوبُُاخللقُ»(ُ.)661
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:عينه».
ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:اكتسبت».
ُ(ه)ُكذاُضبطهاُيفُ(ع).
ُ
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:فتذكَّر».
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:والزناء»ُ.وهوُجائزُلغة(ُ ،و)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
ُزنىُيزينُزناُوزناءُيقِصُويمد(ُ .ز)ُخلتُمنها(ُ:س).

عثمان بن عفان
س (/774ب)

ابن عباس
لم أقف عليه

عن ابن عباس
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[آل عمران]746 :

[الزمر]64 :
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وهذا ُالمرُ ُيكون ُكامُنًا ُيف ُالقلبُ ُيف ُالدنياُ ،ويُفُيضُ ُعل ُصُفُحاتُُ
الوجهُُ،فياهُمنُلهُفُراسُةُ ُصادقةُُ،فإذاُكانُيومُ ُالقيامةُ ُصارُهوُالظاهرُ ُورآهُُ
كلُُأحدُُعُيانًاُ:
 قالُتعاىل ﴿ُ:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﴾ُ. -وقال ُتعاىل﴿ُ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼ﴾ُ.
[القيامة]44-44 :

 وقالُتعاىل﴿ُ:ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ُ،فالولُُ:مُنُنُضُةُُالنَّعُيمُُوّبجتُهُُ،والثاينُ:مُنُالنَّظُرُ(ُ.)662

[عبس]04-48 :
ع (/776أ)
[املطففني]40-44 :

 -وقالُتعاىل ﴿ُ:ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ

ﰗ/ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﴾ُُ.
 -وقالُتعاىل﴿ُ:ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﴾ُُ.
[يونس]41-46 :

 وقال ُتعاىل ﴿ُ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

س (/774أ)
يف السنة
متفق عليه

ﭼﭽ ﭾﭿ/ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ُ.
 وقالُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلم َ«ُ:تزال السألة بأحدهم ح اتى ييءيوم القياِة وليس ف وجهه ِزعة لـحم»(ُُ.)663
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 وقالِ«ُ :ن سأل النااس وله ِا يكفيه جاءت ِسألته خد ًوشا أو

حسن

وحا ف وجهه يوم القياِة»(ُ.)664
كد ً
 -وقال«ُ :أ اول زِرة تلج الناة عّل صوَة القمر ليلة البدَ ،ث ام ا الذين

متفق عليه

السمء إضاء ًة»(ُُ.)665
يلونم كأشدِ كوكب ف ا
وأمثالُ ُهذا ُكثيُ ُ ُم َّا ُفيه ُوصفُ ُوجوهُ ُأهلُ ُالسعادةُ ُباحلُسُنُ ُوالبُهاءُُ
والسوادُُوالوُحُشُةُُوالسوءُُ.
واجلُاملُ ُوالنَّضُةُُ،ووجوهُُأهلُُالشقاوةُُبالقبحُُ َّ ُ
الكذابُُ
ُ،فإن ُ َُّ
السمت عّل الوجوهُ :سُمُةُ ُالصدقُ ُوالكذبُ َُّ
وأظهر هذه ِ
يُكُسُى ُوجهُهُ

ُالسوادُ ُبحسبُ ُكُذُبُهُُ ،والصادقُ ُيُكُسُى ُوجهُهُ ُمُنُ
ُمُن َّ ُ

أكرث السمات ظهورا
الصدق والكذب

البياضُُبحسبُُصدقُهُ؛ُوهلذاُرُوُيُُعنُعمرُُبنُُاخلطابُُأ َُّنهُأُمُرُُبتعزيرُُشاهدُُ
فإن ُالعقوبةُ ُمُنُجنسُُ
الزُورُ ُبأنُ ُيُسُ َُّودُ ُوجهُهُ ُويُرُكُبُ ُمُقُلُو ًباُعلُالدا َُّبةُ()666؛ ُ َُّ
ُ،فلامُسُ َُّودُُوجهُهُُبالكذبُُوقُلُبُُاحلديثُُسُوُدُُوجهُهُُوقُلُبُُيفُركوبُهُُ،
الذنبُ َّ ُ
َُّ
ُ،فإن ُماُيفُالقلبُ ُمُنُالنورُ ُوالظُلُمُةُ ُواخليُُ
وهذاُأمرُ ُحمسوسُ ُلُـمنُلهُقلبُ َُّ
يُكثياُإىلُالوجهُُوالعيُُ،وهاُأعظمُُالعضاءُُارتبا ًطاُبالقلبُُ.
والرشُُيُّسُ
ً
ُقولُهُُتعاىل ﴿ُ:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ﴾ُ،فهذاُالتعريفُُ
داخلُ ُحتتُ ُاملشيئةُ ُمُعُ َُّلقُ ُّباُ،ثم ُقال ﴿ُ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﴾ ُفهذاُقُسُمُُ
وذلكُأن ُظهورُ ُماُيفُقلبُ ُاإلنسانُ ُعلُلسانُهُ ُأعظمُ ُمُنُ
َُّ
حمُ َُّققُ ُالُرشُُِ ُفيه؛ ُ
ظهورُهُ ُعل ُوجهُهُُ ،لكنه ُيُبُدُو ُيف ُالوجهُ ُبُدُوُا ُخفيُا ُيُراهُ ُاهل ُتعاىلُ ،ثم يقوىُ
صفةُيفُالوجهُُيُراها/أصحابُُالفُراسُةُُ.
حتَّىُيُصُيُُ ًُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).

[حممد]44 :
ظهور أثر ما يف
القلب ىلع اللسان
تدرج ظهور أثر ما
يف القلب ىلع الوجه
س (/774ب)
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ثم يقوىُحتَّىُيُظُهُرُُجلمهورُُالنَّاسُُ.
ع (/776ب)
كما يف حديث
أيب هريرة
بني اجلمال اذلي حيبه
اهلل واذلي يكرهه
ابتالء أهل مجال
الصورة بالفاحشة

كما يف حديث
أيب هريرة
متفق عليه
مسلم
اجلمال الكسيب
ثالثة أنواع

ثم يقوى/حتَّى ُيُمُسُخُ ُالوجهُ ُعلُطبيعةُ ُاحليوانُ ُالذيُهوُعلُخُلُقُهُُ،
مُنُقردُ ُأوُخنزيرُُ ،كامُجُرُىُعلُكثيُ ُمُنُالممُ ُقبلُناُويُرُيُعلُبعضُ ُهذهُ
بهُالصادقُُالذيُالُيُنطُقُُعنُاهلُوُى(ق.)667
َّ ُ
الُ َُّمةُُكامُوُعُدُُ
(م)668

فإنُاهلُ
كثياُ،واسمُهاُضُدُُاجلُاملَُُّ ُ،
وأهلُُمجُالُُالصورةُُيُبُتُلُونُُبالفاحشةُُ ً
ئة ُوإجرا ًما(عُ ،)669وهذهُ
ُفاحشة ُوسُو ًءا ُوفسا ًدا ُوخُبُ ًثا ُوسيُ ًُ
ًُ
سامها
تعاىل ُ َّ ُ
أن ُاجلُاملُ ُالذيُيـبهُ ُاهلُتعاىلُليسُمجالُ ُالصورةُ؛ُ
الشياءُ ُضُدُ ُاجلاملُُ ،فعُلُمُ ُ َُّ
إىلُجمردُُالصورةُ(ُ،)670فكيفُيكونُحمُبو ًُباُله!ُُ
َُّ
فإنُاهلُالُيُنظُرُُ
َُّ
واجلُاملُُمنهُماُيـبهُُاهلُومنهُماُيُبُغُضُهُُاهل ُ:فإ َُّنه ُيُبُغُضُُالتجمُلُُبلُباسُُ
اال.
والذهبُ(قُ،)671ويُبُغُضُُالتجمُلُُبلُباسُُاخلُيَُّلءُ(قُ)672وإنُُكانُذلكُمجُ ً ُ
احلريرُُ َُّ
فالمل ثَّلثة أنواع:
ُمجُالُُخالُُعنُمعارضةُُمُفسُدةُُ،فهذاُيـبهُُاهلُ.
ُومجُالُُمُشتمُلُُعلُمُفسُدةُُمبغوضةُُهلُ،فهذاُيُكُرُهُهُُاهلُ.
ُ ومجُالُ ُفيهُشائبةُ ُمُنُهذاُوهذاُ ،فهذاُيُكُرُهُهُ ُاهل ه ُمُنُوجهُ ُويـبهُ ُمُنُ
وجهُُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:يمسح»ُ،ولعلهُتصحيف.
(ب) ُيفُ(س)«ُ:وشبهة»ُ.واملثبتُمنُ(ع)ُكامُيفُقولهُتعاىل﴿ُ:ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﴾ُ[هودُ.]78ُ:وملُأقفُعلُوصفهاُبالشبهةُيفُالقرآنُ،وانظرُالتعليق.
لفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:س)ُ.
ُ
(ج)ُ
لفظُاجلَّللةُخلتُمنه(ُ:ع).
ُ
ُ(ه)ُ
ُ
(د)ُيفُ(س)«ُ:فإنُاهل».

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة الثامنة عشرة)

319

اال ُخلُقُيُا ُال ُيُتُعُ َُّلقُ ُبكسبُُ
اال ُكُسُبُيُاُ ،وأ َُّما ُإذا ُكان ُمجُ ً ُ
هذا ُإذا ُكان ُمجُ ً ُ
بُوالُبُغُضُُ،
العبدُُفهذاُالُيُتُعُ َُّلقُُبهُثوابُُوالُعُقابُُوالُمُدُحُُوالُذُ ٌُّمُوالُحُ ٌّ ُ

ْ
اجلمال اخلليق

إالُإذاُاستُعانُ ُبهُعلُماُيـبهُ ُاهلُأوُيُكُرُهُهُ ُكامُتُقُدَُّمُُ ،وقدُقالُالنبيُ ُصلُاهلُ
عليهُوسلم«ُ:إ ان اهلل مجيل حيب المل »(قُ.)673

مسلم

وقال«ُ:إ ان اهلل يبغض الفاحش البذيء»(ُ.)674

حسن بهذا اللفظ

وقال«ُ:إ ان اهلل َ حيب الفحش وَ ال اتفحش»(ُ.)675

مسلم

وكلُ ُواحدُ ُمُن ُاجلُاملُ ُوالقُبحُ ُله ُمُتُعُلُقانُ ُ :اخلُلُقُُ ،واخلُلُقُُ .واخلُلُقُُ
يُظُهُرُُأثرُهُُيفُالقولُُوالعملُُ،فهاهناُثامنيةُُأقسامُُ:
 مجُالُ ُيفُاخلُلُقُ ُواخلُلُقُ ُوالقولُ ُوالفعلُ؛ ُفصاحبُهُ ُأُمحُدُ ُاخلُلُقُ ُوأُحُبُهمُإىلُاهلُتعاىل.
 ويُقابُلُهُ ُقُبُحُ ُيف ُاخلُلُقُ ُواخلُلُقُ ُوالقولُ ُوالفعلُ؛ ُفصاحبُهُ ُأُقُبُحُ ُاخلُلُقُُوأُبُغُضُهمُإىلُاهلُتعاىلُُ.
ثمُقدُيُرُ َُّكبُُبعضُُهذهُالقسامُُمعُبعضُ؛ُفيكونُللرجلُ/مجُالُ ُيفُيشءُُ
وقُبحُ ُيفُغيُهُُ،وقد ُيكونُمجُالُهُ ُأكثرُ ُمُنُقُبحُهُ؛ ُفيُغُطُيهُ ُويُسُرتُهُُ ،وبالعكسُُ،
تأِل أحوال اللق وجدهم كذلك.
وقدُيُتُعادُلُُفيهُهذاُوهذاُ،وِن ا
ُ
ُ

ُانظر(ُ:صُُ.)193
ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:إن»ُ .
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:اجلميل»ُ،والُروايةُبه.

ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:متعلقا»ُ،فتكونُمضافةُملاُبعدها.
ُ(د)ُيفُ(ع)«ُ:ثم».

ُُ

 -7مجال يف اخللق
 -4مجال يف اخللق
 -4مجال يف القول
 -0مجال يف الفعل
 -3قبح يف اخللق
 -6قبح يف اخللق
 -1قبح يف القول
 -8قبح يف الفعل
س (/770أ)
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الظاهر واخللق ابلاطن

ع (/771أ)
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ويف ُالغالبُ ُيكونُ ُبيُ ُمجالُ ُالظاهرُ ُوالباطنُ ُتَّلزمُُ ،وبيُ ُقُبحُ ُالظاهرُُ
فإن ِ
لكل باطن عنوانًاِ/ن الظاهر يدل عليه ويعرف بهُ،وقدُ
والباطنُ ُتَّلزمُ ُ :ا
جُعُلُُاهلُتعاىلُبيُاخلُلُقُُواخلُلُقُُوالظاهرُُوالباطنُُارتُبا ًطاُوالُتُئا ًماُوتُناسُ ًباُ.
ومُنُهاهناُتُكُ َُّلمُ ُالنَّاسُ ُيفُالفُراسُةُُ،واستُنبُطُواُعُلُمُهاُ ،وهوُمُنُأُلُطُفُُ
خوةُ ُالتي ُعُقُدُها ُاهلُ
العلومُ ُوأدقُهاُ ،وأصلُهُُ :معرفةُ ُاملُشاكلةُ ُواملُناسبةُ ُوالُ َُّ
تعاىلُبيُُاملُتشاكلُيُُ،ومنُملُيكنُلهُنصيبُُمنهاُملُيُكُدُُيُنتُفُعُُبنفسُهُُوالُبغيُهُُ.
وأنت إذا ت اأِلت العالـم:
ُمشو ًها ُإال ُوثُ َُّم ُخُلُقُ ُقبيحُ ُوفعلُ ُيُناسُبُهُ ُوقولُُ
 فق ال أن ترى ُخُلُ ًقا َُّيُناسُبُهُُ،اللهُ َُّمُإالُملُعارضُُمُنُتُأُدُبُُوتُعُلُمُُيُرُجُهُُعنُمُقُتُضُُطبعُهُُ،
كامُيُصُلُ ُلكثيُ ُمُنُاحليوانُ ُالبهيمُ ُمُنُالتعليمُ ُوالتأديبُ ُوالتمرينُُ
ماُيُرُجُهُُعنُمُقُتُضُُطباعُهُُ.
اُمجيَّل ُإال ُوثُمُخُلُقُ ُوفعلُ ُوقولُ ُيُناسُبُهُُ ،اللهُ َُّم ُإالُ
ًُ
 وق ال أن ترى خُلُ ًقملُعارضُ ُسوءُ ُأُخُرُجُهُ ُعن ُمُقُتُضُ ُطبعُهُُ ،كالطفلُ ُالذي ُوُلُدُ ُعلُ

كما يف حديث
أيب هريرة
مسلم

الفُطُرُةُُ ،فلوُخُلُ ُلُـمُـاُنُشُأُ ُإالُعلُفُطُرُةُ ُاإلسَّلمُُ،ولكنُمعارضُ
الكفرُ ُأُخُرُجُهُ ُعنُفُطُرُتُهُ(ُ،)676والنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلم ُذُكُرُ أ َُّنُ:
«اهلل مجيل حيب المل»ُللفرقُ ُبيُالكُبُ ُالذيُيُبُغُضُهُ ُاهل ُتعاىلُ ،وأ َُّنهُ
ليسُمُنُاجلُاملُُ،وبيُ ُاجلُاملُ ُالذيُيـبهُُ،فإ َُّنهُلُـ َُّمـاُقال َ«ُ :يدخل

س (/770ب)

الناة ِن ف قلبه ِثقال ذ اَة ِن كبُ.»/قالواُ:ياُرسولُ ُاهلُ ،الرجلُُ
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يُبُ ُأنُ ُيكونُ ُثوبُهُ ُحسنًاُ،ونعلُهُ ُحس ًنةُ ُ ،أفمُنُالكُبُ ُذلك؟ُفقالُ:
«َ ،إ ان اهلل مجيل حيب المل ،الكب :بطر احل ِق وغمط النااس»(قُ.)677

مسلم

أن ُحتسيُ ُالثوبُ ُوالنعلُ ُقدُيكونُ ُمُنُاجلُاملُ ُالذيُيـبهُ ُاهلُ
فأُخُبُ ُ َُّ
تعاىلُكامُقالُتعاىل ﴿ُ:ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ُ.

[األعراف]47 :

مجيَّلُأُحُ َُّبهُُاهلُتعاىل.
مجيَّلُوالباطنُُ ً ُ
 فإذاُكانُالظاهرُُ ً ُ
ضهُ ُعندُ ُاهلُشي ًئاُ
مجيَّل ُوالظاهرُ ُغيُ ُمجيلُ ُملُيُ َّ ُ
 وإذاُكانُالباطنُ ُ ً ُ
وإنُُكانُكاسُدً اُعندُُالنَّاسُ؛ُفإ َُّنهُعندُُاهلُعزيزُُغالُُ.

فإذا ُكان ُللعبدُ ُصوتُ ُحُسُنُُ ،ولو ُمُن ُأحسنُ ُالصواتُُ ،وبُذُا ُ
بصوتُهُ ُواستُعُمُلُهُ ُيفُالغُناءُ ُُ -أُبُغُضُ ُاهل ُصوتُهُُ ،كامُيُبُغُضُ ُالصورةُ ُاملُسُتُعُمُلُةُُ
يفُالفواحشُُولوُكانتُمُنُأمجلُُالصورُُوأحسنُهاُ.
فهذا فصل نافع جدا ف الفرق بني المل/الذي حيـبه اهلل ،و[المل
الذي] يكرهه.

(أ)ُيفُ(س)«ُ:حسنًا»ُ،وبهُرواية.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وهو»ُ،ولعلهُتصحيفُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:وبذل»ُ،ولوُكانتُ« َّ
تبذل»ُلكانُهلاُوجهُحسنُ،واملثبتُمنُ(س)ُ،قالُالفيومي«ُ:بذاُ
يبذوُبذاءُسفهُوأفحشُيفُمنطقهُوإنُكانُكَّلمهُصدقا»ُ(املصباحُاملنيُ.)73/3ُ:وقرأهاُحمققُ
االستقامة«ُ:وبذأ»ُّبمزُ،وفيهُنظرُ،ولعلهُظنهاُمنُبابُإهالُرسمُاهلمزُ،وإنامُ«بذأ»ُّبمزُدونُ
«بذا»ُبالتسهيلُ،انظر(ُ:لسانُالعرب.)20/37ُ:
(د)ُخلتُمنها(ُ:س).

ع (/771ب)
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متفق عليه
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 قال صاحب الغناء (م :.)678إذاُكانُ النبيُ ُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُ
قدُأُخُبُ ُعنُربُهُ ُتباركُوتعاىل ُأَُّنهُيُسُتُمُعُ ُللصوتُ ُاحلسنُ(قُ،)679والنبيُ ُصلُاهلُ
عليهُوسلمُاستُمُعُ ُصوتُ ُأيبُموسىُوأُعُجُبُهُ ُوأُثُنىُعليهُ،وقال«ُ:لقد أويت

صحيح

هذا ِزِ ًاَا ِن ِزاِّي آل داودُ .فقالُلهُأبوُمُوسُىُ:لوُعُلُمُتُ ُأ َُّنكُتُسُمُعُ ُ
بُ .
س ُنتُهُُ،ومنهُالبُدُُاملُحُ َّ ُ
حلبتُهُُلكُحتُبُ ًيا»(قُ.)680أُيُُ:زُ َُّينتُهُُوحُ َّ ُ
َّ ُ
أن ُداودُ ُكان ُيُسُتُمُعُ ُلصوتُهُ ُاحلسنُ ُاإلنسُ ُواجلنُ ُوالطيُُ
وقد ُرُوُيُ ُ َُّ

ال أصل هل

والوحشُُ،وكانُيُمُلُُمُنُجملسُهُُأربعُامئةُُجنازةُُ ُم َّنُقدُماتُُمُنُقراءتُهُ(ُ.)681

إنما الشأن فيما

 قال صاحب القرآن(م :)682عُجُ ًباُلكم ُُ -أيُاُالسامعات َُّيةُ ُُ -والستداللُكم!ُ
فلوُأن ُاملُنكُرُينُ ُعليكمُكُرُهواُحُسُنُ ُالصوتُ ُوعابُوهُ ُوذُمُوهُ ُ ً
مطلقاُلكانُيفُ
َُّ

س (/773أ)

ُاحتجاجا ُعليهمُ ،كيف ُوهم ُمُن ُأحبُ ُال َُّناسُ/يف ُالصوتُ ُاحلُسنُ!ُ
ًُ
ذلك
لكن الشأن فيم يؤ ادى بالصوتُ.

يؤدى بالصوت

فساد قياس
قرآن الشيطان
ىلع قرآن الرمحن

فهذه ُاآلثارُ ُالتي ُذُكُرُتُوها ُوأكثرُ ُمنها ُإنام ُتُدُلُ ُعل ُاستحبابُ ُحتسيُُ
الصـوتُُبالقرآنُُ،ومنُنازُعُُيفُهذاُفاالستداللُُّباُعلُحتسيُُالصـوتُُبالغُناءُُُ
ُملُتأتُمجلةُجوابُهلذاُالرشُِ،إالُتقديراُوتأويَّلُ،أوُيكونُيفُالمرُحتريفُ.
(أ) ُيف ُ(س)«ُ :السامع»ُ ،ومل ُتأت ُّبذا ُاللفظ ُيف ُأشباه ُهذا ُاملوضع ُال ُيف ُ(ع) ُوال ُيف ُ(س) ُإال ُيفُ
موضعيُيفُ(س)ُ:هذاُأحدهاُ،ويأيتُاآلخرُ(ص.)167
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:تسمعه»ُ،وكذاُذكرهُاملصنفُيفُزادُاملعادُ(ُ،)723/3والُروايةُبهُ،واملثبتُمنُ(س)ُ.
(ج) ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُبالنصب ،فتكونُخبا ُلكانُ،واسمهاُاملصدرُاملتصيدُماُسبقُ ،والتقديرُ
لكانُإنكارُاملنكرينُاحتجاجاُعليهمُ،أوُأهناُمصحفةُعنُحالةُالرفعُوهوُالقربُُ.
(د)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
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الذيُهوُقرآنُ ُالشيطانُ(قُ ،)683ومادةُ ُالنفاقُ(قُ ،)684ورُقُيةُ ُالفواحشُ(قُ -ُ )685أفسدُُ
فإنُبيُُالقرآنُُوالغُناءُُمُنُالتباينُُأعظمُُ ُم َّاُبيُُالبيعُُ
مُنُقياسُُالرُباُعلُالبيعُ؛ُ َُّ
والرباُ،و ُم َّاُبيُُالنكاحُُوالسُفاحُُ،و ُم َّاُبيُُالرشابُُاحلَّللُُوالرشابُُاحلرامُ!ُ
َُّ
فأين ُسامعُ ُاملكاءُ ُوالتصديةُ ُالذي ُذُ َُّمهُ ُاهل ُيف ُكتابُهُُ ،وأُخُبُ ُأ َُّنه ُسامعُُ
املرشكُيُُُ-إىلُسامعُُأنبيائُهُُورسلُهُُوأوليائُهُُوحزبُهُُاملُفلُحُيُ؟!ُ

[األنفال]43 :

ساقُ ُواملُغنيُ ُُ -مُن ُسامعُ ُاخللفاءُُ
وأين ُسامعُ ُاملخانيثُ ُوالقُيُناتُ ُوالفُ َّ ُ
الراشدُينُ ُواملُهاجرُينُ ُوالنصارُُ ،والذينُا َُّتبُعُوهُمُبإحسانُ ُواقتُفُواُطريقتُهمُ
َُّ
املُثُلُُوسبيلُهُمُالقومُُوسُلُكُواُمُنهاجُهُمُالواضحُ؟!ُ
وكيف ُيُقاسُ ُمؤذُنُ ُالشيطانُ ُالدَُّاعُي ُبـ«حيُ ُعل ُغيُ ُالفَّلحُ» ُُ -علُ
الرمحنُُالدَُّاعُيُإىلُالسعادةُُوالنجاحُ؟!ُ
مؤذُنُُ َُّ
وقدُتُقُدَُّمُُذكرُُاحلديثُُالذيُرُواهُُالطباينُُيفُمعجمُهُُ،عنُالنبيُُصلُاهلُ
َب ،اجعل ل قرآنًا! قال :قرآنك ِ
الشعر.
عليه ُوسلم َُّ
ُأن ُالشيطانُ ُقال«ُ :يا ِ

قال :اجعل لِ/ؤ ِذنًا! قالِ :ؤ ِذنك الزِاَ»(ُ.)686

الرمحنُ ُومؤذُنُهُ ُفاهلُحسيبُهُُ
فمُن/قاسُ ُقرآنُ ُالشيطانُ ُومؤذُنُهُ ُعلُقرآنُ ُ َُّ

ضعيف
س (/773ب)
ع (/778أ)

أي ُبضاعةُ ُأُضاعُُ،وعندُ ُامليزانُ ُأُيُثُقُلُ ُأمُيُفُ ُبامُ
وجمازُيهُُ،وسُيُعُلُمُ ُيومُ ُاحلرشُ ُ َّ ُ
قُدُمُُبهُمُنُالسامعُ!ُُ
وهاهنا النااس أَبعة أقسام:


أحدها :مُنُيُشُتُغُلُُبسامعُُالقرآنُُعنُسامعُُالشيطانُ.

 ُملُيتقدمُذكرهُ،وإنامُسيأيتُ(صُُ.)100

انلاس يف السماع
أربعة أقسام
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والثاينُ:عكسُهُُ.



والثالثُ:مُنُلهُنصيبُُمُنُهذاُوهذاُ.



والرابعُ:مُن ُليسُلهُنصيبُُالُمُنُهذاُوالُمُنُهذاُ.

الولُيُ ُوأُتُباعُهُمُ
الرمحاينُ ُحالُ ُالسابقُيُ ُ َُّ
 فاالشتغالُ ُبالسامعُ ُالقرآينُ ُ َُّ
ومُنُسُلُكُُسبيلُهمُ.
ساقُ ُواملُبطُلُيُ ُومُنُ
جارُ ُوالفُ َّ ُ
 والثاين :حالُ ُاملرشكُيُ ُواملنافقُيُ ُوالفُ َُّ
سُلُكُُسبيلُهمُ.
 والثالث :حالُُمؤمنُُلهُمادتانُُ:مادةُُمُنُالقرآنُُ،ومادةُُمُنُالشيطانُُ،
وهوُللغالبُُعليهُمنهامُ.
 والرابع :حالُ ُالفارغُ ُمُن ُذوقُ ُهذا ُوهذاُ ،فهو ُيف ُشأنُ ُوأولئك ُيفُ
شأنُ.
فهذهُاآلثارُُالتيُتُضُ َُّمنتُُمدحُُالصوتُُاحلسنُُبالقرآنُُوماُيـبهُُاهلُمُنُ
جُّباُعلُالسامعُُالشيطاينُُفقدُبُخُسُُحُ َُّظهُُمُنُالعُلُمُُواملعرفةُ!ُ
احتُ َّ ُ

(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
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 قال صاحب الغناء(م :)687الصوتُ ُاحلسنُ ُيُطيُبُ ُالسيُُ ،ويُقُطُعُُ
املشاقُ،ويُمُلُ ُسامُعُهُ ُمعهُماُالُيُمُلُهُبدونه/؛ ُوهلذاُلـ َُّمـاُحُدا ُذلكُالغَّلمُُ
َّ ُ

الشبهة العرشون
س (/776أ)

فإنُ
ُحط ُعنها ُأمحالُـها ُماتُتُ؛ ُ َُّ
ُفلام َُّ
باإلبلُ ُقطعُتُ ُمسيةُ ُثَّلثةُ ُأيام ُيف ُيومُُ َّ ،
س ُّباُ ،فلام ُوُضُعُتُ ُعنهاُ
ُمشقةُ ُاحلمولُُ ،فلم ُحتُ َّ ُ
طيبُ ُالصوتُ ُهُ َُّونُ ُعليها َُّ
أمحاهلُاُفُرُغُتُُقواهاُ.
قال ُأبو ُبكرُ ُالدُقُيُ (ت«ُ :)688وحُدُا ُهذا ُالغَّلمُ ُبجملُ ُفُهامُ ُعل ُوجهُهُُ
وقُطُعُ ُحُبالُهُ»ُ ،قال«ُ :ومل ُأُسُمُعُ ُصوتًا ُأطيبُ ُمنهُ ،ووُقُعُتُ ُلوجهُي ُحيُُ
سُمُعُتُهُُ،حتَّىُأُشارُُعليهُسيُدُهُُبالسكوتُ؛ُفسُكُتُ»(ُ.)689
أنُالصوتُُاملُتُناهُيُيفُاحلُسُنُُيُرُكُُ
 قال صاحب القرآن(م :)690الُرُيُبُُ َُّ
اُخارجاُعنُالعادةُُ،وقدُشاهُدُ ُالناسُ ُوسُمُعُواُمُنُ
اُعظيام ُجدُ
النفوسُ ُحتري ًُك
ً
ً
ذلك ُما ُهو ُمعلومُُ ،والصواتُ ُمُن ُأعظمُ ُاملُحرُكاتُ ُللنفوسُُ ،وال ُيُعادُهلُاُ
قوةُُاملُؤثُرُُواستعدادُُاملحلُُقُوُيُُُ
يشءُُيفُحركةُُالنفـوسُُإالُالصـورُ،فإذاُا َُّتـفُقُُ َُّ
ُعنُحمركاتُاهلوىُوالصواتُوالصورُانظرُ(صُُ.)01
(أ)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:الرقي»ُبالراءُ،وكذاُيفُالرسالةُالقشييةُوطبعاتاُ،ويفُتاريخُدمشق«ُ:الدقي»ُ،
ووردت ُيف ُتاريخ ُبغداد ُوطبعاته«ُ :الزقي»«ُ ،الدقي»«ُ ،الرقي»ُ .ويف ُاالستقامة ُ(ُ:)178/3
«الدقي»ُ ،فظنها ُحمققه ُتصحيفا ُفجعلها ُ«الرقي»ُ ،قلتُ :وقد ُاضطربت ُيف ُضبطه ُكثي ُمنُ
املصادرُ:إماُخلطأُالناسخُيفُالصلُ،أوُخلطأُاملحققُيفُقراءةُالصلُ،والفصلُ–ُواهلُأعلمُُ-
قول ُالسمعاين«ُ :الد ّقىُ :بضم ُالدال ُاملهملة ُوتشديد ُالقافُ ،وهو ُأبو ُبكر ُحممد ُبن ُداودُ
الصويفُالد ّقىُ،دينورىُالصلُ،أقامُببغدادُمدةُ،ثمُانتقلُإىلُدمشقُفسكنهاُ،وكانُمنُكبارُ
الصوفية»ُ(النساب.)127/3ُ:

الصوت احلسن

وحتريك انلفوس
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التأثيُُ ،حتَّى ُيُغُيبُ ُعنُاحلسُ ُأحيانًاُ،ويُولُ ُبيُ ُسامعُهُ ُوبيُ ُمبارشةُ ُاملؤلُـمُُ
املُؤذُي؛ُفَّلُيُشُعُرُُبهُ.
وإذا ُصادُفُ ُحمَّلُ ُمُستعُدُا؛ ُلصغرُ ُأو ُأنوثةُ ُأو ُجزعُ ُأو ُفرحُ ُأو ُقوةُُ
ع (/778ب)

حبُ/أوُرياضةُ ُولطافةُ ُروحُ ُُ -حُ َُّركُهُ ُغايةُ ُاحلركةُُ،وأُزُعُجُ ُقاطُنهُ ُ،وأُثارُُ
ساكُنهُُ،وهذاُالُيدلُ ُعلُجوازُ ُوالُحتريمُ ُوالُمدحُ ُوالُذمُُ ،بلُداللتُهُ ُعلُ
فإنُهذاُيُفسُدُُالنفوسُُ
الذمُُواملنعُُأقرُبُُمُنُداللتُهُُعلُاجلوازُُواالستحبابُ؛ُ َُّ
أكثرُ ُ ُم َّا ُيُصُلُحُهاُ ،ويُضُها ُأكثرُ ُ ُم َّا ُيُنفُعُهاُ ،وإنُ ُكان ُفيه ُمنفعةُ ُيسيةُ ُفآفتُهُُ
ومضتُهُُأكبُُمُنُمنفعتُهُ ُ.
َّ ُ

[اإلرساء]60 :

وقدُقالُتعاىلُللشيطانُ ﴿ُ:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ُ ،فالصوتُُ

الصوت الشيطاين

الشيطاينُُيُستُفُزُُبنيُآدمُُ،وصوتُُالشيطانُُكلُُصوتُُيفُغيُُطاعةُُاهلُ،نُسُبُُ

واستفزازه انلفوس

إىل ُالشيطانُ ُلُمُرُهُ ُبه ُورُضاهُ ُبهُ ،وإال ُفليس ُهو ُاملُصُوُتُ ُنفسُهُُ ،فصوتُُ

س (/776ب)

الغُناءُُ،وصوتُُالنَّوحُُ،وصوتُُاملعازفُ/مُنُالش َُّباباتُُوالوتارُُوغيُهاُُ-كلُهاُ
مُنُأصواتُُالشيطانُُالتيُيُسُتُفُزُُّباُبنيُآدمُُ،فيُسُتُخُفُهمُويُزُعُجُهم؛ُوهلذاُقالُ

قول جماهد

السلفُُيفُهذهُاآليةُ«ُ:إ َُّنهُالغُناءُ»(قُ.)691
وَ َيب ُأ َُّنه ُمُن ُأعظمُ ُأصواتُ ُالشيطانُ ُالتي ُيُسُتُفُزُ ُّبا ُالنفوسُُ
ويُزُعُجُهاُويُقلُقُهاُ،وهوُضُدُُالقرآنُُالذيُتُطُمُئُنُُبهُالقلوبُُ،وتُسُكُنُُوتُبُتُُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:كصغر».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:باطنه»ُ.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:نفعه».

ُ
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إىل ُرّبُاُ ،فصوتُ ُالقرآنُ ُيُسكنُ ُالنفوسُ ُويُطمُئُنها ُويُوُقُرُهاُ ،وصوتُ ُالغُناءُُ
يُسُتُفُزُهاُويُزعُجُهاُويُيُجُهاُكامُقيلُ:
حاِـــــل اهلـــــوى تعـــــب ُ **ُ

يســـــــــتفزه ال اطـــــــــرب ُ

أبو نواس /مقتضب

ُك المـــــا انقـــــض ســــبب

**ُ

ُعـــــاد ِنـــــك ل ســـــبب

تضــــــــحكني َهيــــــــ ًة

**ُ

والـمـحــــــب يـنـتــــــحب

تعجبـــــني ِـــــن ســـــقمي

**ُ

صـ احـتـــي هــي العجــب

()692

علُأنُصوتُُالغُناءُُواملعازفُُهوُصوتُُالشيطانُ؛ُلُـمُـاُ
َُّ
فلوُملُيكنُدليلُُ
ىُبهُدليَّل!ُ
ًُ
يُسُتُفُزُُبهُالسامعُُ،ويُقُلُقُهُُبهُ،ويُزُعُجُهُُ،ويُزُيلُُطُمُأنينتُهُُُ-لكُفُ
وكذلك ُصوتُهُ ُالذي ُيُسُتُفُزُ ُبه ُالنفوسُ ُعندُ ُاملصيبةُ ُوهو ُالنَّوحُُ،
فيُسُتُفُزُهاُّبذاُالصوتُ ُإىلُاحلزنُ ُوالسفُ ُوالسخُطُ ُبامُقُضُ ُاهلُ،ويُسُتُفُزُهاُ
والرغبةُ ُفيام ُيُبُغُضُهُ ُاهل ُتعاىلُ ،فيُنهاهاُ
بذلك ُالصوتُ ُإىل ُالشهوةُ ُواإلرادةُ ُ َُّ
عامُأُمُرُهاُاهلُبهُ،ويُأُمُرُهاُبصوتُُالغُناءُُبامُهنُاهاُاهلُتعاىلُعنهُ.
بصوتُُال ُنَّوحُُ َّ ُ
وهذاُالصوتُ ُهوُأحدُ ُالسبابُ ُاخلمسةُ ُالتيُأُقُسُمُ ُالشيطانُ ُأ َُّنهُيُتُنُكُُ
مُإالُقليَّلُ،وهيُ:
ًُ
ّباُذر َُّيةُُآدمُُويُسُتُأُصُلُهُ
ُاستفزازُهُمُبصوتُهُ.

ُ

ُواإلُجَُّلبُُعليهمُبخُيُلُه.

وسائل الشيطان
اخلمس

ُومشاركتُهمُيفُأموالُـهُمُ.
ُُ وأوالدُهُمُ/.

ُورُجُلُهُُ.
ُ كامُيفُقولهُتعاىل ﴿ُ:ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ُ[اإلساءُ.]27ُ-26:

ع (/775أ)
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 فكلُراكبُُيفُمعصيةُُاهلُتعاىلُفهوُمُنُخُ َُّيالُةُُالشيطانُُ.
جالُتُهُُ.
 وكلُماشُُيفُمعصيةُُاهلُ[فهوُمُن] ُرُ َُّ
س (/771أ)

 وكلُمالُُأُخُذُُمُنُغيُُحُلُهُُوأُخرُجُُيفُغيُُحقُهُُفهوُرشيكُُصاحبُهُ/فيهُُ.
 وكلُوُلُدُُمُنُنُطفةُُزُ ًُنىُفهوُرشيكُُأبيهُفيهُ.

صبغة اهلل

ُونوراُ
فتبارك ُمن ُجُعُلُ ُكَّلمُهُ ُشُفا ًُء ُلصدورُ ُاملؤمنُيُُ ،وحيا ًُة ُلقلوّبُم،
ً
لبصائرُهُمُ،وغذا ًُءُلقلوّبُمُ،ودوا ًُءُلسقامُهُمُ،وقُ َُّر ًُةُلعيوهنُمُ،وفُتُحُ ُبهُمنهمُأُعُيُ ًُناُ

عُمُ ًُيا ُ،وآذانًاُصُامُُ ،وقلو ًباُغُلُ ًُفاُ،وأُمُطُرُ ُعلُقلوّبُمُسحائبُ ُدُيُمُهُ؛ ُفاهتُ َُّزتُُ
ورُبُتُ ُوأُنُبُتُتُ ُمُنُكُلُ ُزوجُ ُّبيجُ؛ ُفأُرشُقُتُ ُبهُالوجوهُُ،واستُنارُتُ ُبه ُالقلوبُُ،
بهُمعرفة ُوإيامنًاُ،ومُألُهاُ
ًُ
وانقادُتُ ُبهُاجلوارحُ ُإىلُطاعتُهُ ُوحم َُّبتُهُُ،فصُبُغُ ُالقلوبُ ُ
[ابلقرة]748 :
صبغة السماع

حُكُمُ ًُةُوإيقانًا﴿ُ،ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ﴾ُ.
هوى ُوشُهُو ًُة ُوظُلُمُ ًُة ُورشُ ًُكاُ،
ال ُكصبغةُ ُالسامعُ ُالتي ُتُألُ ُالقلوبُ ُ ًُ
ل ُأنُ ُتُرُىُ
وتُعُوُرُ ُبصيةُ ُالقلبُُ ،وتُطُمُسُ ُنورُهُ ُوتُنكُسُهُُ ،وتُ ُنثُ ُعُزُمُهُ!ُفقُ َّ ُ
سامعيُا ُإال ُوهو ُخمُنَّثُ ُالعزيمةُُ ،يُلُوحُ ُالتُخُنُيثُ ُعل ُشامئلُهُ ُوحركاتُهُُ ،وقدُ

ضعيف

[لقمان]75 :

سُ َُّمى ُالنبيُ ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم ُصوتُ ُالغُناءُ«ُ :صوتًا فاج ًرا أحق»(قُ،)693
فوُصُفُهُُبالفجورُُواحلمقُُ،فالفجورُُ:الظلمُُ،واحلمقُُ:اجلهلُُ.
يُوالرقاصُُ
َُّ
وقالُلقامنُُالبنُهُ﴿ُ:ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﴾ُ،واملُغن
ضُمُنُصوتُهُُ،والُهذاُقُصُدُُيفُمشيُهُُ.
أُبُعُدُُالنَّاسُُمُنُهذاُ:فَّلُهذاُغُ َّ ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:فمن».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:عمياء».

ُ
ُ

ُ(ج)ُيفُ(ع)«ُ:ويغور»ُبالغيُاملعجمةُ،ولعلهُتصحيف.
ُ
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 قال صاحب الغناء(م :)694نحنُنُتُحاكُمُ ُيفُهذهُاملسألةُ ُإىلُسيُدُ ُالطائفةُُ
اجلُنيُدُُ،قالُأبوُعمرُ ُالُنُامطُيُُ:سمعتُهُُيقولُُوقدُسُئُلُُماُبالُُاإلنسانُُيكونُُ

الشبهة
احلادية والعرشون

إن ُاهل ُلـ َُّمـا ُخاطُبُ ُالرواحُ ُيفُ
هادئًا ُفإذا ُسُمُعُ ُالسامعُ ُاضطُرُبُ؟ ُفقالَُّ «ُ :
امليثاقُ ُالولُ ُبقولُهُ ﴿ُ:ﭲ ﭳﭴ ﴾ ُاستُفُرُغُتُ ُعذوبتُهُ ُسامعُ ُالرواحُُ،فإذاُ
سُمُعُواُالسامعُُحُ َُّركُهمُذُكُرُُذلك.»/

[األعراف]714 :
س (/771ب)

 قال صاحب القرآن(م :)695مُنُدُعُيُ ُإىلُحتكيمُ ُاهلُورسولُهُُ،وماُأُنزُلُُ
علُنبيُهُ ُمُنُالكتابُ ُواحلكمةُُ ،فلمُيُرُضُ ُبذلكُودُعا ُإىلُحتكيمُ ُمُنُيُصُيبُُ
ويُطُئُ ُوملُيُولُهُ ُاهل ُاحلكمُ ُفيامُشُجُرُ ُبيُ ُاملتنازعيُُ-فقدُبُخُسُ ُح َُّظهُ ُوأُضاعُُ
نصيبُهُ!ُ
فهذاُالنقلُُإنُُكانُثابتًاُعنُاجلُنيُدُُفهوُنُقُلُُعنُغيُُمعصومُُ،وإنُُملُيكنُ
ثابتًاُعنهُُ-وهوُالُلُيُقُُ /بمثلُُجَّللتُهُُومعرفتُهُُُ-فهوُنقلُُغيُُمُصُدَُّقُُعنُ
ج ًُة؟!ُُ
قائلُُغيُُمعصومُُ،فكيفُيكونُُحُ َُّ
واجلُنيُدُُأعرفُُباهلُمُنُأنُُيقولُُمثلُُهذاُ:
(أُ) ُكذا ُيف ُ(ع) ُو(س)ُ ،وكذا ُيف ُاالستقامة ُ(ُ ،)170/3والقشيية ُ(ِ ُدار ُجوامع ُالكلمُ :صُ
ُ.)171ويفُالقشييةُ(ُِالشعبُ:صُ«ُ:)377أبوُعمرو»ُ،وكذاُيفُتاريخُبغدادُ(ُ.)71/36
ويفُطبقاتُالصوفيةُللسلميُوردتُباللفظيُيفُمواضعُخمتلفةُ(ُ،311ُ،313ُ،30ُ،31/3
ُ.)313وملُأهتدُللصوابُفيهامُ،واهلُأعلم.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:الَّلئق».

نقل غري مصدق
عن غري معصوم
ع (/775ب)
أدلة فساد هذا القول
ومن ثم فساد نسبته
للجنيد العارف باهلل
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أدلة فساد هذا القول
ومن ثم فساد نسبته
للجنيد العارف باهلل
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فإن ُهذا ُاالضطرابُ ُيكونُ ُجلميعُ ُاحليوانُ ُناطقُهُ ُوأعجمُهُُ ،ويكونُُ
َُّ
جارُُ.
ساقُُوالفُ َُّ
للكفارُُواملنافقُيُُوالفُ َّ ُ



ثم ُاالضطرابُ ُقد ُيكونُ ُحلَّلوةُ ُالصوتُ ُوحم َُّبتُهُ ُواستُلُذاذُهُ ُ ،وقدُ
يكونُ ُللخوفُ ُمنه ُوهُيُبُتُهُُ ،وقد ُيكونُ ُللحزنُ ُواجلُزُعُُ ،وقد ُيكونُُ
للغضبُُ.



ُأن ُالصوتُ ُاملسموعُ ُليس ُهو ُذلك ُاخلطابُُ
وأيضا ُفمُن ُاملعلوم ُقط ًعا َُّ
ً
الولُُ،والُهوُمُتُعُلُقُُبهُ،والُهوُمنهُبسبيلُُ.



فإن ُهذا ُاالضطرابُ ُعل ُقرآنُ ُالشيطانُ ُوالغُناءُ ُالذي ُهو ُمادةُُ
وأيضا ُ َُّ
ً
النفاقُُورقيةُُالفجورُُكيفُيُ َُّركُُللخطابُُبقولُهُ﴿ُ:ﭲ ﭳ﴾؟!ُُ

[األعراف]714 :



فإن ُالعبدُ ُلوُسُمُعُُكَّلمُ ُاهل ُتعاىل ُبَّلُواسطةُ ُكامُسُمُعُهُ ُمُوسُىُبنُُ
وأيضا ُ َُّ
ً
عُمرانُ؛ ُملُيكن ُسامعُهُ ُُ -بُعُدُ ُُ -الصواتُ ُوالحلانُ ُوالغُناءُ ُحمُرُكًاُلذلكُ
أن ُمُوسُى ُمُقُتُ ُاآلدميُيُ ُوأصواتُم ُوكَّلمُهم؛ ُملاُ
مُذُكُ ًرا ُبهُ ،بل ُاملأثورُ ُ َُّ

ضعيف

لُجَُّللُهُ(ُ.)696
وُقُرُُيفُمُسامُعُهُُمُنُكَّلمُربُهُُجُ َّ ُ


طبعيُالُتُعُلُقُُلهُبكوهنُمُسُمُعُواُخطابُُ
فإنُاستُلُذاذُُالصوتُُأمرُُ ٌّ ُ
وأيضاُ َُّ
ً
أصَّلُ .
الربُُيفُالزلُُ ً ُ

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:واشتداده»ُ،ولعلهُتصحيف.
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أصَّلُ،إالُباخلبُُعنهُ.
فإنُأحدً اُالُيُذُكُرُُذلكُالسامعُُ ً ُ
وأيضاُ َُّ
ً



ُعام ُمحُلُها ُعليه ُمُن ُقالّ/بذا ُالقولُ ُمُنُ
فإن ُمعنى ُاآليةُ ُيُ ُنبُو َّ ُ
وأيضا ُ َُّ
ً
وجوهُُمتعددةُُ:
 ِنهاُ :أ َُّنه ُقال ﴿ُ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ُ،وملُيُقُلُُ:مُنُآدمُُ.والُقالُ:مُنُظهرُهُُ.والُقالُ:ذريتُهُُ.
 وِنهاُ:أ َُّنهُأُشُهُدُهمُعلُأنفسُهُمُوالبُدَُّ ُأنُ ُيكونواُعندُ ُهذاُاإلشهادُُأهناُ
موجودُينُُ ،والنفوسُ ُالبرش َُّيةُ ُإنام ُحتُدُثُ ُعندُ ُخلقُ ُأبداهنُا؛ ُال ُ َّ ُ
خملوقةُُقبلُُالبدانُُ.
جةُُ،وهذاُإنامُ
ُ:أن ُاملقصودُ ُّبذاُاإلشهادُ ُإثباتُ ُاحلقُ ُوإقامةُ ُاحلُ َُّ
 وِنها َُّجةُ ُعليهمُبالرُسلُ ُ،
حُصُلُ ُبعدُ ُخروجُهُمُإىلُهذهُالدَُّارُ ُوإقامةُ ُاحلُ َُّ
وبام ُرُكُبُ ُفيهم ُمُن ُالعقولُُ ،ونُصُبُ ُهلم ُمُن ُالد َُّلةُُ ،وكيف ُتُقُومُُ
جةُُعليهمُبأمرُُالُيُذُكُرُهُُأحدُُمنهم؟!
احلُ َُّ

ُ

(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب) ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:ذرياتم»ُ،معُسقوُِالراءُسهواُمنُ(س)ُ.قالُابنُاجلزري«ُ:قرأهُبالقِصُ
وهوُحذفُاللفُمعُفتحُالتاءُوهوُالنصبُابنُكثيُوالكوفيونُكامُسيأيتُ،والباقونُباللفُ
وكّسُالتاء»ُ(رشحُطيبةُالنرش.)610/3ُ:
(ج)ُيفُ(س)«ُ:منُالرسل».

س (/778أ)
حتميل اآلية
ما ال حتتمل
ُ[األعراف]714 :
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[األعراف]714 :

ع (/744أ)
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 وِنهاُ:أ َُّنهُقال ﴿ُ:ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ُأُيُُ:أن ُهذاُاإلشهادُ ُوالتقريرُُ
ئَّل ُيقولواُ،فأُخُبُ ُ َُّ
حُذارُ ُأنُ ُيقولواُأو ُلُ َّ ُ
ئَّلُيُتُجُواُعليهُتعاىلُيومُُالقيامةُُبغفلتُهُم/عنهُ،فكيفُتُقُومُُعليهمُ
لُ َّ ُ
جةُُبأمرُُكلُهمُعنهُغافلُُالُيُذُكُرُهُُأحدُُمنهم؟!ُ
احلُ َُّ

[األعراف]714 :

 -وِنهاُ :أ َُّنه ُقال﴿ُ :ﮄ ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ئَّلُيُتُجُواُعليهُبتقليدُُاآلباءُُ،
جةُُلُ َّ ُ
ﮎ﴾ُ،فأُخُبُُأ َُّنهُأقامُعليهمُاحلُ َُّ
فلوُأُهُلُكُهمُلُهُلُكُهمُبذنوبُ ُغيُهُمُ،وهذاُكلُهُحُصُلُ ُبعدُ ُإرسالُُ
الرُسلُ ُ ،وإنزالُ ُالكُتبُُ ،وتركيبُ ُالعقولُ ُوالسامعُ ُوالبصارُُ
فيهمُ،فكيفُيُصُلُُّبذاُالعهدُُالذيُالُيُذُكُرُهُُأحدُ؟!ُ
توبة اجلنيد

أولُـها ُحضورُهُُ ،ثم ُاملنعُ ُمُنُ
إن ُاجلُنيدُ ُيف ُالسامعُ ُكان ُله ُأحوالَُُّ ُ :
ثم ُ َُّ
صادفة ه ُ:
ًُ
التكلُفُُلهُوالرُخصةُُملنُصادُفُهُُمُ
قالُالقشييُ«ُ:سمعتُُحممدُُبنُُاحلسيُُيقولُُ:سمعتُُاحلسيُُبنُُأمحدُُبنُُ

س (/778ب)

جعفرُُيقولُُ:سمعتُُأباُبكرُُبنُُمشاذُُ /يقولُُ:سُمُعُتُُاجلُنيدُُيقولُُ:السامعُُ
(أ) ُيفُ(س)«ُ:يقولوا»ُُ،قالُابنُاجلزري«ُ:بالغيبُفيهام ُ[أيُيفُآيتناُويفُاآليةُالتاليةُهلا] ُأبوُعمروُ
محَّلُعلُماُقبلهامُمنُقولهُ﴿منُظهورهمُذرياتم﴾ُ،والباقونُباخلطابُعلُااللتفات»ُ(رشحُ
طيبةُالنرش.)679/3ُ:
(ب)ُيفُ(س)«ُ:و».
(ج)ُيفُ(س)ُ«ُ:يقولوا»ُ،مثلُاآليةُالسابقة.
(د)ُيفُ(س)«ُ:الرسول».
(ه)ُخلتُمنها(ُ:س)؛ُلظنهُأهناُتكرار.
(و)ُيفُ(ع)«ُ:مشاد»ُ،وكذاُيفُاالستقامةُ(ُ)189/3والقشييةُ(ُ.)390/6وهوُتصحيفُ،واملثبتُ
منُ(س)ُ،وهوُالصحيحُكامُيفُطبقاتُالصوفيةُ(ُ)676/3وسيُأعَّلمُالنبَّلءُ(ُ،317ُ/39
وأخر)ُونزهةُاللبابُيفُاللقابُ(ُ،)308/6واهلُأعلمُ.
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فتنةُ ُملنُطُلُبُهُُ،تُرُوُيحُ ُملنُصادُفُهُ»(ُ .)697فأُخُبُ ُأ َُّنهُفتنةُ ُملنُقُصُدُهُُ،وملُيُعُلُهُ ُملنُ
الراحةُُ،فكيفُيقولُمعُهذاُإ َُّنهُ
صادُفُهُ ُقُرُبُ ًُةُ،والُمُستحبُاُ،بلُجُعُلُهُ ُمُنُنوعُ ُ َُّ
يُذُكُرُُاخلطابُُاملتقدُمُ؟!ُ
إن ُاجلُنيدُ ُتُرُكُ ُالسامعُ ُوتابُ ُمنهُومُنعُ ُمنه ُأصحابُهُُ ،كامُتقدَُّمُ ُحكايةُُ
ثمُ َُّ
ذلكُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُانظر(ُ:صُُ.)73
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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الشبهة

اثلانية والعرشون

 قال صاحب الغناء (م :)698فهذاُأبوُعلُ ُالدَُّ َُّقاقُ(تُ )699مُنُشيوخُ ُالقومُُ
وساداتُمُيقولُُماُحُكاهُُعنهُالقشييُُ،قال«ُ:سمعتُهُُيقولُُُ:
 السامعُُحرامُعلُالعوامُ؛ُلبقاءُُنفوسُهُم. ِباحُللزُهادُ؛ُحلصولُُجماهداتُم.ِ -ستحبُلصحابُنا؛ُحلياةُُقلوّبُم»ُ.

إنكار الروذباري
هلذا القول

 قال صاحب القرآن(م :)700إنُ ُكان ُأبو ُعلُ ُالدَُّ َُّقاقُ ُمُن ُشيوخُ ُالقومُُ ُ
فأبو ُعلُ ُالرُوذُبارُيُ(تُ -ُ )701الذي ُشُهُدُ ُفيه ُالقشييُ ُبأ َُّنه ُأظرفُ ُاملشايخُُ
وأُعُلُمُهم ُبالطريقةُ(ُ ،)702وقد ُصُحُبُ ُاجلُنيدُ ُوالطبقةُ ُالثانيةُُ ،وكان ُيقولُُ:
«أستاذُيُيفُالتصوُفُُ :اجلُنيدُُ،ويفُالفقهُُ :أبوُالعباسُ ُبنُ ُسُيُجُُ،ويفُالدبُُ:
عمنُيُسُمُعُُاملَّلهيُُويقولُُ:
ثُعُلُبُُ،ويفُاحلديثُُ:إبراهيمُُاحلُرُيبُ»(ُ-ُ)703سُئُلُُ َُّ
يف ُاختَّلفُ ُالحوالُ؟ ُفقالُ:
هيَُلُحَّللُ؛ ُلينُ ُقُدُوُصُلُتُ ُإىلُدرجةُ ُالُيُؤُثُرُ ُ َُّ
نُعُمُُ،قدُوُصُلُُلُعُمُرُي!ُولكنُإىلُسُقُرُ(ُ!)704
فقولُ ُأيبُعلُ«ُ:هوُمباحُ ُللزُهادُ؛ ُحلصولُ ُجماهداتُم»(قُ ،)705هوُالذيُ
أُنُكُرُهُُأبوُعلُُبعُيُنُهُُُ.
ُأيُ:الدقاق.

ُ

ُ

ُ أيُ:الروذباريُُ.

(أ) ُيف ُ(س)«ُ :السامع»ُ ،ومل ُتأت ُّبذا ُاللفظ ُيف ُأشباه ُهذا ُاملوضع ُال ُيف ُ(ع) ُوال ُيف ُ(س) ُإال ُيفُ
موضعيُيفُ(س)ُ:هذاُأحدهاُ،وسبقُاآلخرُُ(ص.)136
(ب) ُيفُ(س)«ُ:أطرف»ُ،ولعلهُتصحيفُ،واملثبتُمنُ(ع)ُكامُيفُاالستقامةُ(ُ)183/3والرسالةُ
القشييةُ(.)330/3
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حرمُهُ ُاهل ُتعاىل ُورسولُهُُ
فإن ُماَُّ /
إن ُهذا ُالتقسيمُ ُ ُم َّا ُتُرُدُهُ ُالرشيعةُ؛ ُ َُّ
ثم ُ َُّ
حرماتُُ ،فلُمُ ُيُرُمُ ُاهل ُ[علُ
واخلاصةُ ُكسائرُ ُاملُ َُّ
َّ ُ
يُستوُي ُيف ُحتريمُهُ ُالعا َُّمةُ ُ

ع (/744ب)
هذا اتلقسيم مما
ترده الرشيعة

اخلاصةُُ ،وهلُهذاُإالُمُنُ
اصةُ ُ َّ ُ
للخاصةُ ُثم ُيُسُتُحُبُهُ ُخل َّ ُ
َّ ُ
العا َُّمةُ] ُشي ًئاُويُبُيحُهُ ُ
جنسُُال َُّتَّلعُبُُبالدينُ؟!ُ
فلوُقالُالقائلُُ:اخلمرُُحرامُُعلُالعوامُ؛ُلبقاءُُنفوسُهُمُ،وماُيُقُعُُفيهاُمُنُ
حيُ ُ
ب ُملن ُقُلُبُهُ ُ ٌُّ
العُرُبُدُةُ ُوالرشُُ ،مباحُ ُملن ُجاهُدُ/نفسُهُ ُعن ُذلكُ ،مُستح ٌّ ُ
الُيُؤُثُرُُفيهُرشبُهُُُ-أكانُفرقُُبينهُوبيُُهذاُالتقسيمُ؟!ُُ

س (/775أ)

وأينُيفُرشعُ ُاهلُورسولُهُُ :فعلُ ُمباحُ ُلبعضُ ُاملُك َُّلفُيُُ،حرامُ ُبعُيُنُهُ ُعلُ
ستحب ُلبعضُهُمُ ،مع ُاستوائُهُم ُيف ُالتكليفُ ُوأسبابُهُ؟! ُهذا ُ ُم َّاُ ُ
ٌّ ُ
بعضُهُمُ ،مُ
الُيُمُكُنُُجميءُُالرشعُُبه!ُ
وإذا اختلفت اَلحكام باختَّلف الك الفني اختلفت باختَّلف
أوصافهم ُ:
حرةُُ ،وإباحتُهُُ
 كتحريمُ ُنُكاحُ ُالُمُةُ ُعل ُالقادرُ ُالواجُدُ ُلنُكاحُ ُ َُّللعاجزُُاخلائفُُالعُنتُ(ُ.)706
 وكوجوبُ ُالصومُ ُعلُاملُقيمُ ُواملرأةُ ُالطاهرُُ،وإباحةُ ُالفطرُ ُللمسافرُُ،ووجوبُهُُعلُاحلائضُ(ُ.)707
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:للعامة».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:أوصافها».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:االمام»ُ،ولعلهاُتصحيفُعن«ُ:اإلماء».

اختالفاألحاكمباختالف
أوصافامللكفني
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 وكوجوبُ ُالزكاةُ ُعل ُاملالُكُ ُللنصابُُ ،وسقوطُها ُعن ُالعاجزُُعنه(ُ.)708
 وحتريمُُالنكاحُُوالوِءُُعلُاملُحُرُمُُ،وإباحتُهُُللحَّللُ(ُ.)709 وحتريمُُدخولُُاملسجدُُعلُاجلُنبُُ،وإباحتُهُُللطاهرُ(ُ.)710فهذا ُهو ُالذي ُجتُيءُ ُبه ُالرشائعُُ ،وهو ُتعليقُ ُالحكامُ ُبالوصافُُ
ُللخاصةُُ،
َّ ُ
مباحا
واختَّلفُها ُبسببُهاُ ،فأ َُّما ُأنُ ُيكونُ ُالفعلُ ُحُرا ًما ُعل ُالعا َُّمةًُ ُ ،
اخلاصةُُُ-فهذاُرشُعُُدُينُُملُيُأُذُنُُبهُاهلُتعاىل!ُ
اُخلاصةُُ َّ ُ
َّ ُ
مُستحبُ
ثُمُماُالضابطُُاملفرُقُُبيُُمنُيُرُمُُعليهُويُباحُُويُستحبُ؟ُ
وما ُهو ُالعاميُ ُالذي ُيُرُمُ ُعليهُ ،واخلاصُ ُالذي ُيُباحُ ُلهُ ،وخاصُُ
اخلاصُُالذيُيُستحبُُله؟ُ
ُوهل ُهذا ُوأمثالُهُ ُإال ُفُتُحُ ُبابُ ُتبديلُ ُوتغييُ [ُ ،وفتحُهُ ُهُدُمُ ُلقواعدُُ
املحمديُ] !ُواهلُاملستعانُُ.
الرشعُُ َُّ
َّ ُ

(أ)ُيفُ(س)«ُ:الذيُوتغييه»ُ.ولعلهاُتصحيفُعن«ُ:الدينُوتغييه».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س).
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ُ
 قال صاحب الغناء(م :)711فهذا ُذو ُالنونُ ُاملِصيُ ُمُن ُساداتُ ُالقومُُ
ومشايخُ ُالطريقُُ ،سُئُلُ ُعن ُالصوتُ ُاحلسنُُ ،فقال«ُ :خمُاطُباتُ ُوإشاراتُُ
أُوُدُعُهاُاهل ُتعاىلُ َّ
كلُ ُطيُبُ ُوطيُبةُ»ُ،وسُئُلُ ُمُ َُّر ًُة ُأخرىُعنُالسامعُُ،/فقالُ:

الشبهة
اثلاثلة والعرشون
س (/775ب)

«واردُ ُحقُ ُيُزُعُجُ ُالقلوبُ ُإىلُاحلقُُ ،فمُنُأُصُغُىُإليهُبحقُ ُحتُ َُّققُُ،ومُنُأُصُغُىُ
إليهُبنفُسُُتُزُنُدُقُ»ُ.
ُ
الوجه األول:

(م)712
ُ
هؤالءُ
ُ
أضعاف
ُ
ُ
ُأضعاف
ُ
عن
ُ
احلكاية
ُ
:
 قال صاحب القرآن
الرد اإلمجايل

الُجتُدُيُعليكُشي ًئاُ،فلُمُ /ذاُالتكثُرُُبامُالُيُفُيدُ؟!ُُ

عنُذيُالنونُُ ،والكذبُ ُعلُاملشايخُُ
ُ
إن ُهذاُالكَّلمُ ُالُتُعُرُفُُصحتُهُ ُ
ثمُ َُّ
كثيُُجدُاُ،وقدُرُأُىُأهلُُالعلمُُوسُمُعواُمنُذلكُماُالُيُصُيهُُإالُاهلُ.
النونُ ُفله ُحُكُمُ ُأمثالُهُ ُمُن ُغيُُ
صحةُ ُهذا ُعن ُذي ُ ُ
ثم ُلو ُسلمُتُ ُ َُّ
املعصومُيُُ ،الذينُيُوزُ ُعليهمُبلُيُبُ ُوقوعُ ُاخلطأُ ُمنهمُ،وغايةُ ُأحدُهُمُأنُُ
مغفوراُبن َُّيتُهُ ُوصُدُقُهُُ
ًُ
يُعُذُرُ ُفيامُصُدُرُ ُمنهُباجتهادُهُُ،ويكونُذلكُالعملُ ُمنه ه ُ
يفُذلكُفكَّلُولـ َُّمـا! ُ
َّ ُ
وحسناتُهُُ،وغيُُذلكُ،وأ َُّماُأنُُيُعُلُُقدو ًُةُللنَّاسُُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س).
(ب) ُقبلها ُيف ُ(س)«ُ :يف»ُ .واملثبت ُمن ُ(ع) ُكام ُيف ُالرسالة ُالقشييةُ ،وكام ُستأيت ُ ُيف ُ(س) ُبدوهناُ
(ص.)113
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:فكم»ُ،ولعلهاُتصحيف.
(د)ُكذاُضبطهاُيفُ(س)ُ.
(ه)ُخلتُمنها(ُ:ع).

ع (/747أ)
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وذوُالنونُ ُقدُنُقُلُ ُعنهُأ َُّنهُلـ َُّمـاُدُخُلُ ُبغدادُ ُاجتُمُعُ ُإليهُالصوف َُّيةُ ُوفيهمُ
قُ َُّوالُُ،فاستُأُذُنُوهُُيفُأنُُيقولُُبيُيُدُيُهُُ،فأُذُنُُلهُ،فابُتُدُأُُيقولُُ:
جمزوء الوافر

صـــــغّي هـــــواك عـــــ اذبني ُ **ُ

فكيـــــف بـــــه إذا احتنكـــــا ُ

ُوأنــــت مجعــــت ف قلبــــي

**ُ

ُهـــ ًوى قـــد كـــان ِشـــتكا

أِــــا ترثــــي لـمكـتـــــئب

**ُ

إذا ضــحك الـــخّل بكــى

()713

فقامُذوُالنونُ ُوسُقُطُ ُعلُوجهُهُ ُوالدمُ ُيُقُطُرُ ُمُنُجُبُينُهُ ُوالُيُسُقُطُ ُعلُ
الرضُُ،ثم ُقامُرجلُ ُمُنُالقومُ ُفتُواجُدُُ ،فقالُلهُذوُالنونُ ﴿ُ:ﮗ ﮘ ﮙ
[الشعراء]478 :

ﮚ ﴾ُ.فجُلُسُُالرجلُ(ُ.)714
قالُأبوُعلُُالدَُّ َُّقاقُ«ُ:كانُذوُالنونُُصاحبُُإرشافُ ُعلُذلكُالرجلُُ،
أن ُذلكُليسُمقامُهُُ ،وكان ُذلكُالرجلُ ُصاحبُ ُإنصافُ؛ ُحيثُُ
حيثُ ُنُ َُّبهُهُ ُ َُّ
قُبُلُُذلكُمنهُوقُعُدُ»(ُ.)715
ذوُالنونُُأحدُُالشيوخُُالذينُحُضُواُالسامعًُ /
تأويَّلُ.
ف ُ

س (/744أ)
أمثلة مما تأول فيه
أهل الصالح



((وليس ذو النون بأج ال ُمُن ُسفيانُ ُال َّثُوُرُيُُ ،ورشُيُكُ ُبنُ ُعبدُ ُاهلُ،

ما علم حتريمه

الرُمحنُ ُبنُ ُأيب ُلُيُلُُ ،وغيُهُم ُمُنُ
ومُسُعُرُ ُبنُ ُكُدُامُُ ،وحممدُ ُبنُ ُعبدُ ُ َّ

انلبيذ املسكر

أئمُةُُالكوفةُُالذينُاستُحُلُواُالنبيذُُاملُسُكُرُُ ً
تأويَّلُ(قُ.)716
َّ
(أ) ُكذا ُيف ُ(ع) ُو(س)ُ ،وكذا ُيف ُالقشيية ُ(ُ ،)331/6ومرآة ُاجلنان ُ(ُ ،)336/6وهو ُالصوابُ،
واملعنىُ:أنُذاُالنونُكانُحريصاُعلُذلكُالرجلُ،قالُالزخمرشي«ُ:أرشفتُنفسُهُُعلُاليشءُ:
ًُ
حرصت ُعليه» ُ(أساس ُالبَّلغةُ .)793/3ُ :ويف ُاالستقامة ُ(ُ )183/3وشذرات ُالذهبُ
(«ُ:)692/1إساف»ُ.
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نُاستحل ُاملُتُعُةُُ
َّ ُ
وَ بأج ال ُمُنُعُطاءُ ُبنُ ُأيبُرُباحُ ُوابنُ ُجُرُيُجُ ُوغيهُا ُ ُم َّ

املتعة والرصف

والِصفُ(ق.)717
َّ ُ


ل ُالكلُ ُيفُرمضانُ ُبعدُ ُطلوعُُ
وَ بأج ال ُمُنُالُعُمُشُ ُوطائفةُ ُ ُم َّنُاستُحُ َّ ُ
الفجرُ(ُ.)718



ل ُأُكُلُ ُكُلُ ُذيُالنَّابُ ُمُنُالسباعُ(ُ ،)719واملخلبُ ُمُنُ
وَ بأج ال ُ ُم َّنُاستُحُ َّ ُ
الطيُ(قُ.)720



ن(قُ.)))721
لُإتيانُُالنساءُُيفُأدبارُهُ َُّ
وَ بأج الُ ُم َّنُاستُحُ َّ ُ



وَ بأج الُ ُم َّنُجُ َُّوزُُللصائُمُُأُكُلُُالبُدُُ.)722(  



الزانيةُ ُمع ُاستمرارُها ُعل ُالبُغاءُ(ُ ،)723وجُ َُّوزُُ
وَ بأج ال ُ ُم َّن ُجُ َُّوزُ ُنُكاحُ ُ َُّ

األكل يف رمضان

بعد طلوع الفجر

أكل لك ذي ناب
وخملب

إتيان النساء
يف أدبارهن

أكل الربد للصائم

نكاح الزانية

فاحا(ُ،)724وغيُُذلكُ–ُبالتأويلُ.
نُكاحُُالبنتُُاملُخُلُوقُةُُمُنُمائُهُُسُ ً


وكذلكُالذينُاستُحُلُواُقتالُ ُعلُ/بنُ ُأيبُطالبُ ُمُنُأهلُ ُالشامُُ،وكذلكُ
الذينُقاتُلُواُمعهُمُنُأهلُ ُالعراقُ ُواحلجازُُ ،إىلُأمثالُ ُذلكُ ُم َّاُتُنازُعُتُ ُفيهُ
الُ َُّمةُُ.
بمجردُ ُقولُ ُأصحابُهُ ُوفعلُهُمُوإنُُ
ج ُلحدُ ُالقولُيُ ُ َُّ
ُفليسُلحدُ ُأنُ ُيُتُ َّ ُ

كانواُمُنُأهلُ ُالعُلُمُ ُوالدينُُ،وليسُلعالُـمُ ُأنُ ُيُرتُكُ ُاإلنكارُ ُعليهمُوبيانُ ُماُ
بُعُثُ ُاهل ُبهُرسولُهُ ُلجلُ ُحمُلُهُمُمُنُالعُلُمُ ُوالدينُُ،والُلحدُ ُأنُ ُيُقُدُحُ ُفيهمُ
ويُفُسُقُهم؛ُلُـمُـاُهمُعليهُمُنُالعُلُمُُوالدينُُ.
)ُ.
ُسبقُنحوُهذاُالكَّلمُ(صُُ 633
ُالبدُ:قالُاجلوهريُ:البدُ:حبُالغاممُ(الصحاحُُ.)772/6

ع (/747ب)

من قاتل عليا
ومن قاتلوا معه
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مزيان أهل
العلم واالعتدال

أصول السالك
اثلالثة

الكالم على مسألة السماع

فَّل حيتج بقوهلم ،وَ يؤ ِثمهم ،وَ يتك النكاَ عليهم؛ فهذا ِيزان أهل
العلم واَعتدال.
والسالُكُ ُالذيُيُريدُ ُاهل ُتعاىل ُورسولُهُ ُوالدارُ ُاآلخرةُ ُالُيُقُنُعُهُ ُيفُمثلُُ
َّ ُ
جةُُ،بلُعليهُأنُيُ َُّتبُـعُُ:
هذاُاتباعُُمنُليسُقولُهُُبحُ َُّ
ُالِصُاُُِاملستقيمُُ.
وماُدلُعليهُكتابُُاهلُوسنَّةُُرسولُهُُ.
َّ ُ
ُ
ُوكانُعليهُأصحابُُنبيُهُُ.
سكُواُ،
فهذه اَلصول الثَّلثة ُمنهاُوُصُلُ ُالسائُرون ُإىل ُاهل ُتعاىلُ ،وّبا ُتُ َّ ُ

س (/744ب)

وماُخالفُهاُفهوُمُنُالسُبُلُُالتيُ /علُكلُُسبيلُُمنهاُشيطانُُيُدُعُوُإليهُ.

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:ينفعه»ُ،ولعلهُتصحيف.
(ب)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:الذي»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب.

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة الثالثة والعشرون)
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 الوجه الثانيُ:
كل ُطيُبُُ
إن ُالصوتُ ُاحلسنُ ُخمُاطُباتُ ُوإشاراتُ ُأُوُدُعُها ُاهل ُ َّ ُ
قولُهَُُّ «ُ :
اهل ُأُوُدُعُهُُ
ًاُماُكانُفإن ُ ُ
َُّ
كل ُصوتُ ُطيُبُ ُكائن
أن ُ َّ ُ
وطيُبةُ»ُ،الُيُوزُ ُأنُ ُيُرادُ ُبهَُّ ُ :
فإنُذلكُيُسُتُلُزُمُُ:
فإنُهذاُالقولُُكفرُُصيحُ؛ُ َُّ
خمُاطُباتُُيُاطُبُُّباُعبادُهُ!ُ َُّ
 أن تكون ُالصواتُ ُالطيُبةُ ُالتيُيُسُتُعُمُلُهاُاملرشكُونُ ُوأهلُ ُالكتابُ ُيفُاالستعانةُُّباُعلُكفرُهُمُُ-قدُخاطُبُُاهلُّباُعبادُهُ!
 وأن تكون ُالصواتُ ُالطيبةُ ُالتي ُيُسُتُفُزُ ُّبا ُالشيطانُ ُلبني ُآدمُ ُقدُأُوُدُعُهاُاهلُتعاىلُخمُاطُباتُُيُاطُبُُّباُعبادُهُ!
 وأن تكون ُأصواتُ ُاملَّلهيُقدُأُوُدُعُهاُاهل ُتعاىلُخمُاطُباتُ ُيُاطُبُ ُّباُعبادُهُُ.
أن هذا َ يقوله عاقل!
وِن العلوم ا
ثم ُلو ُكان ُالمرُ ُكذلك ُفلُمُ ُفاتُ ُالنبياءُ ُوالصدُيقُيُ ُوأئمةُ ُاإلسَّلمُُ
فإن ُاستامعُ ُخماطباتُُ
سامعُ ُهذهُالصواتُ ُالطيُبةُ؛ ُلينالواُذلكُاخلطابُ ُمنها؛ُ َُّ
احلقُُمُنُأفضلُُالقُرُباتُ؟!ُ
فَّل يصح أن يكون إطَّلق هذا الكَّلم وعموِه حقا!
(أ)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،وكذاُيفُاالستقامةُ(ُ،)187/3ولهُوجه.

الوجه اثلاين:

الرد اتلفصييل

قوهل :الصوت
احلسن خماطبات
املرتبة األوىل
حلمل الكمه
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املرتبة اثلانية
حلمل الكمه
ع (/744أ)

الكالم على مسألة السماع

هذاُخاصُومق َُّيدُُبالصوتُُاحلسنُُإذاُاستُعُمُلُُعلُالوجهُُ
ٌّ ُ
بقي أن يقالُ:
ُ،فهذاُحقُ،مثلُُ:أنُُيزينُُبهُكَّلمُاهلُتعاىلُ،فالصوتُُاحلسنُُإذاُتُلُُبهُ
ٌّ ُ
احلسنُ
كتابُ ُاهل/فإ َُّنه ُيكون ُحينئذُ ُقد ُأُوُدُعُ ُخمُاطُباتُ ُوإشاراتُ ُتُضُ َُّمنها ُالكَّلمُُ
والصوتُُاحلسنُُأُعانُُعلُوصوهلُاُوتنفيذُهاُإىلُالقلبُُ.

مراتب محل ما

جيده املستمع من

خماطبات وإشارات

فهاتانُُمرتبتانُُيُمُلُُهذاُالكَّلمُُعليهام ُ:
 إحدامهاُ:باطلةُُقط ًعاُ. والثانيةُ:صحيحةُُقط ًعاُ.تبقى بني عموم تلك الرتبة وخصوص هذهِ :راتب عديدةُ،منهاُ:أنُُيُمُلُُ

س (/747أ)

ذلكُعلُماُيُدُُاملستمعُُيفُقلبُهُُمُنُاملُخاطُباتُ/واإلشاراتُُمُنُالصوتُُوإنُُملُ
ُكثيا ُما ُيُقُعُ ُهلمُ ،وأكثرُ ُالصادقُيُ ُالذين ُحُضُوا ُهذاُ
يُقُصُدُهُ ُاملصوُتُُ ،فهذا ًُ

السامعُُيُشيونُُإىلُهذاُاملقصدُ ُ،وصاحبُُهذهُاحلالُُيكونُماُسُمُعُهُمُذُكُ ًراُلهُ
مصادر املخاطبات
واإلشارات

صوت جمرد

لُـمُـا ُكانُيفُقلبُهُُمُنُاحلقُُ،وهذاُيكونُُعلُوجهُيُُ:
املجردُ ُالذيُالُيُفُهُمُ ُمعناهُ ،كأصواتُ ُالطيورُُ
 أحدمها :مُنُالصوتُ ُ َُّكثيا ُما ُيُنزهلا ُالسامُعُُ
والرُياحُ ُواآلالتُ ُوغيُهاُ ،فهذه ُالصواتُ ُ ً
علُحالُهُ ُفتُحُرُكُ ُمنهُماُيُناسُبُهُُ :مُنُفرحُُ ،أوُحزنُُ ،أوُغضبُُ ،أوُ

شوقُُوغيُهُُ،كقولُُبعضُهُمُ:
(أ) ُليستُيفُ(ع)ُأوُ(س)ُ،ولعلهاُسقطتُمنهامُ،وأضفتهاُليستقيمُاملعنىُوقياساُعلُأسلوبُاملصنفُ
يفُأشباههاُ.ورامُحمققُ(ُِ.املجمع)ُضبطُالسياقُفقرأُماُقبلها«ُ:حلمل»ُ،وتوجيهناُأوفق.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:القصد»ُ.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:بام»ُ.

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة الثالثة والعشرون)

َ اب وَقاء هتـوف ف الضـحى ُ **ُ
وُلقـــد أبكـــي فـــَّل أفهمهـــا
ُغــــّي أ ِين بــــالوى أعرفهــــا
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ذات حســن صــدحت ف فــنن ُ

**ُ

ُوه ـي ق ـد تبك ـي ف ـَّل تفهمن ـي

**ُ

وهي أي ًضا بالوى تعرفنـي

رمل
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 -والثاين :أنُ ُيكونُ ُمُنُالصوتُ ُاملشتملُ ُعلُاحلروفُ ُاملنظومةُ ُالتيُهلاُ

صوت هل معىن

معنًى ُيُفهُمُُ ،فيُنزهلا ُالسامعُ ُعل ُما ُيُلُيقُ ُبحالُهُ ُدونُ ُما ُقُصُدُهُ ُبهُ
القائلُُ ،مثلُ ُأنُ ُيكونُ ُيفُالشعرُ ُعتابُ ُوتوبيخُُ،أوُأمرُ ُبالصبُ ُعلُ
ُ،أوُذمُعلُالتقصيُُيفُالقيامُُبحقوقُُاملح َُّبةُُ،أوُحتزينُُعلُماُ
ٌُّ
املكروهُ
فُ َُّرُِ ُفيه ُمُفرُُِ ُمُن ُاحلقوقُُ ،أو ُغضبُ ُومحُ َُّيةُ ُعل ُجهادُ ُالعدوُُ
ومقابلتُهُ ُ ،أو ُأمرُ ُببُذُلُ ُالنفسُ ُواملالُ ُيف ُنيلُ ُاملطلوبُ ُورُضاُ
املحبوبُُ،أوُغيُُذلكُمُنُاملعاينُاملُجملةُُاملشرتكةُ.
وربامُقُرُعُُالسمعُُحروفُُأخرىُملُيُنطُقُُّباُاملتكلُمُُ،ولكنُهيُعلُوزنُُ
رت ُبرُيُ.
قائَّل ُيقولُُ:سُعُ ُ
حروفُهُ ُالتيُنُطُقُُّباُ،كامُنُقُلُ ُعنُبعضُهُمُأ َُّنهُسُمُعُ ُ ً ُ
فحُصُلُُلهُوُجُدُُ،فقيلُلهُ:ماُسُمُعُتُ؟ُفقالُ:سُمُعُتُُ:/اسُعُُتُرُىُبُرُي(ُ.)727
وكل واحد إنم يسمع ِن حيث هوُ ،/كامُيُكُى ُأنُ ُعُتُبُةُ ُالغَّلمُ سُمُعُُ
قائَّلُيقولُُُ:
ًُ
ُ
البيُ :نبتُلهُفوائدُطبيةُ،وبعضهمُيكتبهُبالصادُيفُكتبُالطبُلئَّلُيلتبسُبالشعيُ.انظرُ:
ُ السعت ِ
الصحاحُ(ُ،)283/6احلاويُيفُالطبُ(ُُ.)637/2

(أ)ُيفُ(س)«ُ:أوُمقاتلته»ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:حكي»ُ.

السامع هو:

أبو سلمان ادلمشيق

س (/747ب)
ع (/744ب)
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أبو العتاهية/
جمزوء الاكمل

ب لفـــــي عنـــــاء ُ
إ ان الحـــــ ا

الســــــمء ُ **ُ
ســــــبحان ِ
َب ا
ُ
ُ
فقالُعُتُبُةُُ:صدقتُ!ُوسُمُعُُرجلُُآخرُُذلكُالقولُُفقالُ:كذبتُ(ُُ!)728

فكل ُمنهام ُسُمُعُ ُعل ُما ُشاكُلُ ُحالُهُُ ،وهذه ُهي ُالتي ُيُسمُيها ُالقومُُ
إشاراتُُوخمُاطُباتُُ:
 فالخاطباتُ:مُنُجنسُُدالالتُُاللفاظُُ.كثياُ
 والشاَاتُ :مُنُجنسُ ُدالالتُ ُالقياسُُ،وهذهُيُسُتُعُمُلُهاُالقومُ ُ ًفيام ُيُرُونُهُ ُويُسُمُعُونُهُُ ،وبعضُهُم ُيُغُلُو ُفيها ُغُلُوُا ُمُفُرُ ًطاُ ،وكثيُ ُمُنُ

النَّاسُُيُنبُوُفهمُهُُعنهاُ.
رشوط

صحة اإلشارات

والصواب فيها :التوسط ،وهي تصح بثَّلثة شوط:
املعنىُصحيحاُيفُنفسُهُُ.
 أحدها :أنُُيكونًُُ
أالُيكونُُيفُاللفظُُماُيُضادُهُُ.
 الثاينُ َّ :رتكُُ
 الثالث :أنُ ُيكونُ ُبينهُوبيُ ُمعنىُاللفظُ ُالذيُوُضُعُ ُلهُقُدُرُ ُمُشُ ُيُفُهُمُُبواسطتُهُُ.

أمثلة ىلع

إشارات صحيحة

فإذا ُكانُتُ ُداللةُ ُاإلشارةُ ُمُؤُ َُّيدُ ًُة ُّبذه ُالصولُ ُالثَّلثةُ ُفهي ُإشارةُُ
لذلكُأمثلةُ:
ًُ
صحيحةُُ،ولنذُكُرُُ

(أ) ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،والوزن ُالُيتملهُ،وكذاُيفُروايةُالقشييُيفُرسالتهُ ،ومنهُنقلُابنُتيمية ُيفُ
االستقامةُ،وعنهُاملصنفُ.ويفُمصادرُالبيتُورواياته«ُ:جبار»ُ،وبهُيستقيمُالوزنُ.

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة الثالثة والعشرون)
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ِ نهاُ :قولُهُ ُتعاىل ﴿ُ:ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﴾ُ ،فحقيقة هذاُ :أ َُّنهُالُيُمُسُ ُمُـحُ َُّلهُ ُإال ُاملُطُ َُّهرُُ،وإشاَتهُ :أ َُّنهُالُيُدُُ

[الواقعة]15-11 :

القلب املطهر

حَّلوتُهُ ُويُذُوقُ ُطعمُهُ ُويُبارشُ ُحقائقُهُ ُقلبُهُ ُإال ُالقلبُ ُاملُطُ َُّهرُ ُمُن ُالُنُجاسُُ
والُدُناسُُ ،وإىل ُهذا ُاملعنى ُأُشارُ ُالبخاريُ ُيف ُصحيحُهُُ ،فهذه ُمُن ُأُصُحُُ
اإلشاراتُُ.
وِنهاُ :قولُهُ ُتعاىل ﴿ُ:ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ُ ،إشاَة

[االنفطار]70-74 :

أن ُبُ َُّر ُالقلبُ ُيُوجُبُ ُنعيمُ ُالدنياَّ ،
ُوأنُ ُفجورُهُ ُيُوجُبُ ُجحيمُهاُ،
هذه اآليةَُّ ُ :

بر القلب وفجوره

وهذاُقدُيُقال/إ َُّنهُمرادُ ُمع ُالنعيمُ ُواجلحيمُ ُالُكُبُينُُ،وقدُيُقالُ:إ َُّنهُمفهومُُ

س (/744أ)



بإشارةُُاآليةُُ،وهوُأظهرُُ.
 وِنهاُ :قولُهُ ُتعاىلُعنُنبيُهُ ﴿ُ:ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

[اتلوبة]04 :

أن ُمن ُصُحُبُُ
أصح الشاَات إشاَة هذه اآليةُ ،وهيَُّ ُ :
ﯜﯝ﴾ُ ،فمن
ِ
الرسولُُوماُجاءُبهُبقلبُهُُوعملُهُُُ-وإنُُملُيُصُحُبُهُُببدنُهُُُ-فإ َُّنُاهلُمعهُ.
َُّ

بقلبه وعمله

 وِنهاُ :قولُهُ ُتعاىلُلرسولُهُ ﴿ُ:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ

[األنفال]44 :

الرسولُُوحقيقةُُ
أنُحم َُّبةُُ َُّ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ُ،فإشاَة هذه اآليةَُّ ُ:

حمبة اهلل ورسوهل

فإنُاهلُالُيُعُذُبُهُُ،الُيفُالدنياُوالُيفُاآلخرةُُ،وإذاُكانُ
ماُجاءُُبهُإذاُكانُيفُالقلبُُ َُّ
ُ قال ُالبخاري ﴿ُ :ﭙ ﭚ﴾ُ :ال ُيد ُطعمه ُونفعه ُإال ُمن ُآمن ُبالقرآنُ ،وال ُيمله ُبحقه ُإالُ
املوقنُ(صحيحه.)333/0ُ:
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:من»ُُ .
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الرسولُ ُيف ُالقلبُ ُمانُ ًعا ُمُن ُتعذيبُهُ ُفكيف ُبوجودُ ُالربُ/تعاىل ُيفُ
وجودُ ُ َُّ
القلبُ!ُفهاتانُُإشارتانُُ.


وِنهاُ :قولُهُ ُتعاىل ﴿ُ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﴾ُ،

فدَلة لفظهاُ :أ َُّنه ُال ُيُغُيُ ُنُعُمُهُ ُالتي ُأُنُعُمُها ُعل ُعبادُهُ ُح َُّتى ُيُغُيُوا ُطاعتُهُُ
بمعصيتُهُُ ،كامُقالُيفُاآليةُ ُالخرى ﴿ُ:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

[األنفال]34 :

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ُ .وإشاَتاُ :أ َُّنه ُإذا ُعاقُبُ ُقو ًما ُوابتَُّلهم ُمل ُيُغُيُ ُماُ

س (/744ب)

ّبم/مُنُالعقوبةُ ُوالبَُّلءُ ُحتَّى ُيُغُيُواُماُبأنفسُهُمُمُنُاملعصيةُ ُإىلُال َُّطاعةُُ ،كامُ
قالُالعباسُ ُعمُ ُرسولُ ُاهلُصلُاهلُعليهُوسلم«ُ:ماُنُزُلُ ُبَّلءُ ُإال ُبذنبُُ ،والُ
رُفُعُُإالُبتوبةُ»(.)729

متفق عليه
الكب الشهوات
وصورها

ضعيف ،وقيل حسن

حائض القلب
وجنبه



وِنهُ:قولُُالنبيُُعليهُالصَّلةُوالسَّلم َ«ُ:تدخل الَّلئكة بيتًا فيه كلب

وَ صوَة»(ُ،)730فإذاُمُنُعُُالكلبُُوالصورةُُدخولُُاملُلُكُُإىلُالبيتُُفكيفُتُدُخُلُُ
معرفةُُالربُُوحمبتُهُُيفُقلبُُمتلئُُبكَّلبُُالشَُّهواتُُوصورُها!ُ


وكذلكُقولُهُ َ«ُ:أحل السجد لـحائض وَ جنب»(ُ ،)731فإذاُحُرُمُُ

بيتُ ُالربُ ُعل ُاحلائُضُ ُواجلُنبُ ُفكيف ُبمعرفتُهُ ُوحم َُّبتُهُ ُوال َُّتنعُمُ ُبذُكُرُهُ ُعلُ
حائُضُُالقلبُُوجُنبُهُ!
فهذهُإشاراتُ ُصحيحةُُ ،وهيُمُنُجنسُ ُمقاييسُ ُالفقهاءُُ ،بلُأصحُ ُمُنُ
كثيُُمنها.

(أ)ُيفُ(س)«ُ:أنعمُّبا».
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()732

إن ُالسامعُ ُوارُدُ ُحقُ ُيُزعُجُ ُالقلوبُ ُإىل ُاحلقُُ ،فمُن ُأُصُغُىُ
وأ َُّما ُقولُهَُُّ « :

ىُإليهُبنفُسُُتُزُنُدُقُ»ُ،فهذاُالكَّلمُُظاهرُهُُمتناقضُ؛ُ
ُ
إليهُبحقُُحتُ َُّققُُ،ومُنُأُصُغُ

قوهل :السماع
وارد حق...

عليهُبأنُمُنُ
َُّ
لنُقائلُهُُوصفُهُبأ َُّنهُوارُدُُحقُُيُزعُجُُالقلوبُُإىلُاحلقُُ،ثمُحُكُمُُ
َُّ
أُصُغُى ُإليه ُبنفُسُ ُتُزُنُدُقُُ ،ووارُدُ ُاحلقُ ُالذي ُيُزعُجُ ُالقلوبُ ُإىل ُاحلقُُ ُ
الُيكونُُاإلصغاءُُإليهُمُوجُ ًباُلل َُّتزُنُدُقُ!ُ
أوالُ
أن ُالسامعُ ُالذي ُقُصُدُهُ ُ ً ُ
والذي يصح حل كَّلم/هذا القائل عليهَُّ ُ :

س (/744أ)

هو ُالسامعُ ُالذي ُيُقُصُدُهُ ُأهلُ ُاإلرادةُ ُهلُ ،فهو ُيُرُكُ ُقلوّبُم ُإىل ُاهل ُالذيُ
يُريدُونُ ُوجهُهُُ ،وهوُمعبودُهُمُوحمبوّبُمُوهنايةُ ُمطلوّبُمُ،فهمُيُسُمُعُونُ ُباهلُ
وهلُ،فسامعُهُمُيُزعُجُُقلوّبُمُإىلُاهلُتعاىلُلُـمُـاُفيهاُمُنُحم َُّبتُهُُوإرادتُهُُ،والسامعُُ
يُرُكُُنارُُاإلرادةُُويُضُمُهاُ.
ىُإليهُبنفُسُ ُتُزُنُدُقُ»ُ :فإنُ ُأُصُغُىُإليهُبإرادةُ ُالعُلُوُ ُيفُ
ُ
ثم ُقال«ُ:من ُأُصُغُ
الرضُ ُوالرياسةُُ ،وجُعُلُ ُحم َُّبةُ ُاخلالقُ ُمُن ُجنسُ ُحم َُّبةُ ُاملخلوقُُ ،وجُعُلُ ُماُ
يُطُلُبُ ُمُن ُقُرُبُ ُالربُ ُتعاىل/والوصولُ ُإليه ُمُن ُجنسُ ُما ُيُطُلُبُ ُمُن ُقُرُبُُ
املخلوقُ ُوالوصولُ ُإليه ُُ -أُوُجُبُ ُلهُذلكُتُزُنُدُ ًقاُيفُاالعتقادُُ،فيُصُيُ ُصاحبُهُُ
مُ ً
نافقا ُزُنُدُ ًيقا؛ ُوهلذا ُتُزُنُدُقُ ُبالسامعُ ُطوائفُ ُال ُيُصُيهم ُإال ُاهلُ ،كام ُتُزُنُدُقُُ
بالكَّلمُ.

ع (/744ب)
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أهل السماع

ضُعلُالُ َُّمةُُمُنُهاتُيُُالطائفتُيُُ:أهلُُالسامعُُ،وأهلُُالكَّلمُُ،
وملُيكنُأُ َّ ُ

أهل السماع

الزنادقةُ(قُ ،)733وحُكُمُ ُعل ُالخرى ُبأنُ ُتُضُبُُ
بأن ُطريقتُهم ُمُن ُإحداثُ ُ َُّ
َُّ

أهل الالكم

باجلُرُيدُ ُوالنعالُ ُويُطافُ ُّبا ُيف ُالقبائلُ ُوالعشائرُ(ق)734؛ ُلعُلُمُهُ ُرمحه ُاهل ُتعاىلُ

وأهل الالكم

وقدُذمُالشافعيُُرمحهُاهلُتعاىلُالطائفتُيُُ،وبالُغُُيفُذُمُهُمُ،وشُهُدُُعلُإحداهاُ
َُّ

بالضرُ ُالدَُّاخُلُ ُعلُالُ َُّمةُ ُوالدينُ ُمُنُالطائفتُيُُ .وتُكُفُي ُشهادةُ ُهذاُالذائقُُ
َّ ُ
ىُإليهُبنفُسُُتُزُنُدُقُُ.
ُ
بأنُمُنُأُصُغُ
للسامعُُ َُّ

املراد بانلفس يف قوهل:

من أصىغ إيله بنفس

و«النافس»ُ:إماُأنُُيُرادُُّباُ:
 ذاتُُاإلنسانُُ. أوُروحُهُُاملُدُبُرُةُُلبدنُهُُ.فإن ُالبرشُ ُالُيُلُوُ
 أوُصفاتُا ُمُنُالشهوةُ ُوالغضبُ ُواهلُوُىُوغيُهاَُّ ُ،أن ُقُلُبُهُ ُيُلُوُعنُحركاتُ ُهذهُالقوىُفعُدُمُهاُ
مُنُذلكُ ،ولوُفُرُضُ ُ َُّ

س (/744ب)

يشءُ ُوسكوهنُا ُيشءُ ُآخرُُ،والعُدُمُ/متنعُ ُعليهاُ،وغايُتُهاُأنُ ُتُسُكُنُُ،
ومُنُشأنُ ُالسامعُ ُأنُ ُيُرُكُ ُالساكنُ ُوالبُدَُُّ،فكيفُيُمُكُنُ ُاإلنسانُ ُأنُُ
يُسُكُنُُليشءُُمعُمَّلبستُهُُلُـمُـاُيُوجُبُُحُرُكُتُهُُ،هذاُمُنُاملحالُُعاد ًُة!ُ
وهو ُمُن ُالتفريقُ ُبيُ ُامللزومُ ُوالزمُهُُ ،واجلمعُ ُبيُ ُاليشءُ ُوضُدُهُُ،
وهوُنظيُ ُأنُ ُيُقالُُ:أُدُمُ ُال َُّنظُرُ ُإىلُهذهُاملرأةُ ُالشا َُّبةُ ُاحلسناءُ ُاجلميلةُُ
مُنُغيُ ُأنُ ُحتُرُكُ ُنفسُكُإلرادتُاُوطلبُها؟! ُوهلُاآلمرُ ُّبذا ُإالُمُنُ
أمحقُُالنَّاسُ!
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ُإن ُأحوالُ ُالسامعُ ُبعدُ ُمبارشتُهُ ُتُبُقُى ُغيُُ
وهلذا ُقال ُبعضُ ُالعارفُيَُُّ :
ُخارجة ُعن ُحدُ ُالتكليفُُ ،وهذا ُغيُ ُمعذورُ ُفيه؛ُ
ًُ
مقدورةُ ُلإلنسانُُ ،بل
اختياراُ.
ملبارشتُهُُأسبابُهُُ،فهوُكمُنُزالُُعقلُهُُبالسُكُرُُ
ً
وقولُهُ«ُ:مُنُأُصُغُىُإليهُبحُقُُحتُ َُّققُ»ُ:عليهُفيهُأمرانُُ:

قوهل :من أصىغ
إيله حبق حتقق

 أحدمها :أنُ ُيقالُُ:اإلصغاءُ ُإليهُبحُقُ ُالُيُالُطُهُ ُباطلُ ُأمرُ ُغيُ ُمقدورُُ
ماُيفُقوةُ ُصاحبُ ُالرياضةُ ُوالصفاءُ ُالتامُ ُأنُ ُيكونُ ُحالُُ
َُّ
عليهُللبرشُ ُ،وغايةُ ُ
اإلصغاءُ ُالُيُدُ ُيفُنفسُهُ ُإال ُطُلُبُ ُاحلقُ ُوإرادتُهُُ،ولكنُمُنُأينُيُثُقُ ُبنفسُهُ ُأ َُّنهُ
يُبُقُىُعلُذلك؟!
والواقعُ :أ َُّنهُإذاُسُمُعُ ُخالُطُ ُاإلصغاءُ ُباحلُقُ ُاإلصغاءُ ُبالنفسُ؛ ُفإُ َُّن ُجتُرُدُُ
الَّلزمةُُلذاتُهُُمتنعُُ.
اإلنسانُ/عنُصفاتُهُُ َّ ُ


ع (/740أ)

كل ُمن ُأُصُغُىُإليه ُبحُقُُ
أينُلكُأن ُ َّ ُ
َُّ
اَلِر الثاين :أنُ ُيقالُ ُلكُ:ومن ُ

حتُ َُّققُ؟!
ُوحاال ُماُ ُ
ًُ
ُالزنُدُقُةُ ُوالنفاقُ ُعُلُ ًام
بل ُاملُصُغُى ُإليه ُبحُقُ ُقد ُيُصُلُ ُله ُمُن َُّ
الُشعورُ ُلهُبه! ُكامُقالُعبدُ ُاهلُبنُ ُمسعودُ«ُ:الغُناءُ ُيُنبُتُ ُالنفاقُ ُيفُالقلبُ ُكامُ
هوُالزنُدُقُةُ [[ُ،/وهذاُمُنُكاملُُمعرفةُُالصحابةُُ،
َُّ
يُنبُتُُاملاءُُالبقلُ»ُ،والنفاقُُ
فإن ُالبُقُلُ ُيُنبُتُ ُيف ُالرضُ ُشي ًُئا ُفشي ًُئاُ ،ال ُيسُُ
والطَُّلعُهُم ُعل ُاحلقائُقُ؛ ُ َُّ
وهكذاُالزنُدُقُةُُتُبُدُوُيفُ
َُّ
اإلنسانُُبنباتُهُُ،والُتُفُحاهُُإالُوقدُاستُحُكُمُُواستُفُحُلُُ،
فتحُأكثرُ،أيُ:البزرُ،انظرُاملحكمُواملحيطُالعظمُ(ُُ.)67/7
ُ
ُتفحاهُ:تبزرهُ،منُ«الفحا»ُبكّسُالفاءُوال
(أ)ُيفُ(س)«ُ:لبرش»ُ،واملثبتُمنُ(ع)ُكامُيفُاالستقامةُ(ُ.)101/3
(ب) ُمن ُهذه ُالعَّلمة ُوحتى ُمثيلتهاُ(صُ )106ساقط ُمن ُ(س)ُ ،وتتفرد ُ(ع) ُبه؛ ُرامزين ُهلا ُفيامُ
تفردتُبهُبقولنا(ُ:الصل)ُبدالُمنُقولناُ(ع)ُ،حتىُتتابعهاُ(س).

س (/740أ)
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القلبُ ُشي ًُئا ُفشي ًُئا ُحتَّى ُتُسُتُحُكُمُ ُوتُتُ َُّمُ ،وهكذا ُاإليامنُُ ،وهكذا ُاحلبُُ
والبغضُ ُوسائرُ ُصفاتُ ُالقلبُُ ،بل ُهكذا ُالفسوقُ ُوالفجورُ ُوالواليةُُ
والعداوةُُ.
دعوى اتلحقق

يو ِضح هذاُ :أنُ ُدُعُوُىُالتحُقُقُ ُوالتحقُيقُ ُواحلقائقُ ُقدُكُثُرُتُ ُعلُألسنةُُ
ُقديام ُوحدي ًُثاُ :مُن ُالقُرامُطُةُُ،
ًُ
أقوام ُهم ُمُن ُأعظمُ ُالنَّاسُ ُزُنُدُقُ ًُة ُونُفا ًُقا
واالحتُاد َُّيةُُ،والباطُن َُّيةُُ،والفَّلسفةُُ،واحللُول َُّيةُ(تُ.)735
فالتحقُقُُباحلقُُالذيُبُعُثُُاهلُبهُرسلُهُُوالُيُقُبُلُُمُنُأحدُُسُواهُُالُيُصُلُُ
باإلصغاءُ ُإىلُهذاُالسامعُ ُأُلُبُتُةُُ ،وإنام ُيُصُلُ ُباإلصغاءُ ُإىلُسامعُ ُالوحيُ ُالذيُ
أُنُزُلُهُُاهلُعلُرسولُهُُ.

كما يف حديث
أسماء وغريها

ٍّ
قوهل :وارد حق
ي ْزعج القلوب

الماين ُالباطلةُ ُوالغرورُُ ،والُتُتُشُ َُّبعُ ُبامُملُ
َُّ
فدُعُ ُعنكُُ -أيُاُالسامعايتُ ُُ -

تُعُطُ؛ُفالتش ِبع بم ل يعط كَّلبس ثوّب زوَ(ُ!)736

ثم ُقولُهُ ُيفُالسامعُ ُإ َُّنهُ«واردُ ُحقُ ُيُزُعُجُ ُالقلوبُ ُإىلُاحلقُ»ُ ،يُقالُلهُإنُُ
وقلُ
كانُيُزُعُجُ ُبعضُ ُالقلوبُ ُأحيا ًُناُفالغلبُ ُعليهُأنُ ُيُزُعُجُهاُإىلُالباطلُُ َّ ُ ،
حمضاُ،بلُقدُيقالُ ُإ َُّنهُالُيُفُعُلُ ُذلكُبحالُُ ،بلُالبُدَُّ ُأنُُ
ماُيُزُعُجُهاُإىلُاحلقُ ُ ً ُ
ُ،فإنُماُ
يُضُ َُّمُإىلُذلكُاحلقُُيشءُُمُنُالباطل؛ُفيُزُعُجُُإىلُالرشُكُُاجللُُأوُاخلفيُ َُّ
يُزُعُجُ ُإليه ُهذا ُالسامعُ ُقدرُ ُمشرتكُ ُبي ُاخلالقُ ُواملخلوقُُ ،وذلك ُال ُيُعُطُيُ
توحيدًُاُوال ُإيام ًُناُوالُمعرف ًُةُ ،بلُإنام ُيُعطُيُرشُ ًُكاُونُفا ًُقا؛ ُوهلذاُملُيُذُكُرُهُ ُاهل ُيفُ
القرآنُُإالُعنُاملرشكُيُُ.
ُقالُابنُتيميةُ:ملُيذكرُهذاُالسامعُيفُالقرآنُإالُعنُاملرشكيُالذينُقالُفيهم﴿ُ:ﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ُ(االستقامةُ(ُ.)107/3
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جا ُللقلوبُ ُإىل ُإرادةُ ُاهل ُتعاىل ُوحدُهُ ُال ُرشيكُ ُلهُ ،بلُ
فَّل ُيكونُ ُمُزُعُ ًُ
يُزُعُجُها ُإىلُالباطلُ ُتار ًُةُ ،و ُإىلُاحلقُ ُأخرىُ،ولوُكانُيُزُعُجُ ُإىلُاحلقُ ُالذيُ
حا ُلكان ُمُن ُاجلنسُ ُاملرشوعُ ُاملأمورُ ُبهُ،
خالصا ُأو ُراجُ ًُ
اهل ُويُرُضاهُ ُ ً ُ
يـبهُ ُ ُ
الرسولُ ُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُيُرشُعُهُ ُبقولُهُ ُأوُفعلُهُُ ،ولكانُمُنُ
ولكانَُّ /

ع (/740ب)

لراشدُينُُ ،ولكانُاملؤمنونُ ُيفُالقرونُ ُالثَّلثةُ ُيُفُعُلُونُهُ ُوالُيُرتُكُونُهُُ،
سنَّةُ ُخلفائُهُ ُا َُّ
ّبمُأهنمُ
َّ ُ
فإهنمُالُيُظُنُ ُ
وناُإليهُوكانواُأحق ُبهُوأهلُهُُ َّ ُ ،
َّ ُ
هُلوُكانُخياُلسُبُقُ
ًُ
فإ َُّن

يُرتُكُونُُماُيـبهُُاهلُورسولُهُُوماُيُرُكُُالقلوبُُإىلُاهلُويُزُعُجُهاُإليهُ.

وهذاُالكَّلمُ ُكلُهُ ُيفُقصده ُواالجتامعُ ُعليهُ ،وطلبُ ُالتقرُبُ ُبهُ ،وعُدُهُ ُمُنُ
أفضلُ ُالقُرُبُُ ،و ُم َّاُتُصُلُحُ ُعليهُالقلوبُُ ،وأ َُّماُمُنُل يقصده ُوالُهوُمُنُمطالبُهُُ،
فا َُّتفُقُ ُأَُّنه ُصادُفُ ُشي ًئا ُمنهُ ،فصادُفُهُ ُسامعُ ُما ُيُناسُبُ ُحالُهُ ُبمنزلةُ ُسامع ُالفُأُلُُ
لـمنُخُرُجُُيفُحاجةُ(ُ-)737فهذاُقدُالُيُسُتُضُُبهُوقدُيُنتُفُعُُبامُسُمُعُهُُويُتُأ َُّثرُُ:


كامُحُكُىَُلُبعضُُأنهُسُمُعُُمُغن ًُياُيُغنيُ:

الصـبا
تع الق قلبي حـ ابكم زِـن ِ

**

ـول
فواهلل َ عن حـ ِبكم أت ا

()738

كما يف حديث
أيب هريرة

أمثة ىلع
السماع انلافع
لم أقف عليه
طويل

يف ُهذا ُالبيتُ! ُوجُعُلُتُ ُأُرُدُدُهُُ ،وحُصُلُ َُل ُبه ُإقبالُ ُبعدُُ
قالُ :فأُ َُّثرُ ُ َُّ
إعراضُُ.أوُكامُقالُ.


االُيقولُُ:
ومُنُهذاُماُيُكُىُعنُبعضُُاملشايخُُأنهُسُمُعُُقُ َُّو ً ُ

ا
ــــــون
ــــــل يـــــــوم تتلـ
كـ
ا

**

غـــّي هـــذا بـــك أمجـــل

مرارا! ُ
فن َُّزلُهُُعلُحالُهُُمعُربُهُُتعاىلُ،وجُعُلُُيُبُكُيُويُرُدُدُُالبيتُُ ًُ
(أ)ُليستُيفُالصلُ،واملثبتُماُيقتضيهُالسياق.

()739

جمزوء الرمل
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االُيقولُُ:
وكذلكُالذيُسُمُعُُقُ َُّو ً ُ

وكنت أَى أن قد تناهى ّب اهلوى ** إىل غاية ِـا بعـدها لــي ِـذهب
فلــ ام تَّلقينــا وعاينــت حســنها ** تي اقنــت أ ِين إناــم كنــت ألعــب

()740

اُوه ًُةُوإُرادُ ًُةُ.
فأُ َُّثرُُذلكُفيهُوُجُدًُ َُّ

جمنون يلىل /طويل

االُيقولُُ:
وكذلكُالذيُسُمُعُُقُ َُّو ً ُ

الِّ خاليـا
وأخ ـرج ِ ـن ب ـني البي ـوت لع الن ـي ** أحدِ ث عنك النافس ف ِ ِ

()741

فحُمُلُهُُعلُحالُهُُوخروجُهُُمُنُبيُُبيوتُُإرادتُهُُوشهوتُهُ؛ُليُفُضُُقلبُهُُإىلُ
حمبوبُهُُخال ًُيا؛ُفخُرُجُُإىلُالصحراءُُيُنشُدُُهذاُالبيتُُويُرُدُدُهُُ.

طويل

االُيقولُُ:
وكذلكُالذيُسُمُعُُقُ َُّو ً ُ

إذا نح ـن أدلـج ــنا وأن ـت أِاِن ـا ُ **ُ كفى بالـمطايا طيب ذكراك حاديـا ُ
ُوإن نحن أضللنا ال اطريـق ول نجـد **ُ ُدل ًيَّل كفانا نوَ وجهك هاديـا

(ق)742

اُعظيامُ.
ًُ
ًُ
فيهُتأثي
فأ َُّثرُتُُ

أبو الشيص /اكمل

االُيقولُُ:
وكذلكُآخرُُسُمُعُُقُ َُّو ً ُ

وقف اهلوى ّب حيث أنـت فلـيس ل ** ِتـــــأ اخر عنـــــه وَ ِتقـــــدا م
وأهنتنــي فأهنــت نفـــس جاهــدً ا ** ِــا ِــن يــون عليــك ماــن يكــرم

ع (/743أ)

أشبهت أعـدائي فصــرت أحـبهم ** إذ كان ح ِظـي ِنـك ح ِظـي ِـنهم/
ــوم
أجـــد الَّلِـــة ف هـــواك لذيـــذ ًة ** حبــا لــذكرك فليلمنــي الل ا

فتُأُ َُّثرُُمنهاُ،وأُخُذُُمنهاُماُيُناسُبُُحالُهُُ.

()743
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مر ًُة ُعلُرأسُ ُجبلُ ُأيبُقُبُيُسُُ وأناُعندُ ُبابُ ُالبيتُ ُمُنشُدًُاُ
وسُمُعُتُ ُ َُّ

يُنشُدُُبصوتُُشُجُيُُجدُاُأبيا ًُتاُ،فحفظتُُمنهاُ:
وه ـا ه ـو واق ـف بالب ـاب ف ـردا

**

كم يأيت العبيد غـدً ا فـرادى

()744

لم أقف عليه
وافر

تأثياُعجي ًُباُ،فأُضُفُتُُإليهُأبيا ًُتاُ،منهاُ:
ـيُ ًُ
فأُ َُّثرُُف َّ
عبي ـدك ف الهال ـة ق ـد ت ـادى

**

وزاد وِا قــض للحشــر زادا

وفـ ارط ف ا الـذي يرضـيك ِنـه

**

وأفــرط َاج ًيــا لــك َ عنــادا

وها هو قـد أتـاك بغـّي يشء

**

س ـوى ال اتوحيــد ينق ـاد انقي ـادا

وه ـا ه ـو واق ـف بالب ـاب ف ـر ًدا

**

كم يأيت العبيد غـدً ا فـرادى



لم أقف عليه
وافر

()745

وسُمُعُتُُآخرُُبمُكُةُُيُنشُدُُ:

يــزوَ فتــنجل عنِــي مهــوِي

**

مهــــي ف يديــــه
َل ان جــــَّلء ِ

ِّة حني يمضـي
ويمض بالـم ا

**

َل ان حــوالتي فيهــا عليــه

()746

أبو إسحاق الريق/
وافر

تأثياُعجي ًُبا.
يُ ًُ
فأُ َُّثرُتُُفُـ َّ ُ


مر ًُةُشيخُُاإلسَّلمُابنُُتُيُمُ َُّيةُُُ-قدَُّسُاهلُروحُهُُُ-مُنشُدًُاُيُنشُدُُ
وسُمُعُُ َُّ

فلامُوُصُلُُ
التيُأولُـها«ُ:ذكرُالعقيقُفهاجُهُُتذكارُهُ»ُ َّ ُ،
َُّ
ىُالِصصُيُُ،
َّ ُ
أبياتُُيُيُ
إىلُقولُهُُ:
يا ِن ثوى بني الوانح واحلشـا

**

ِنِــي وإن بعــدت عــ ال ديــاَه

ُجبل أّب قبيس«ُ:وهوُيفُجهةُاجلنوبُوالرشقُمنُمكةُحرسهاُاهلُ،وهوُأحدُالخشبيُ،وأدنىُاجلبالُ
منُمكةُرشفهاُاهلُُ،ويقابلُركنُاحلجرُالسود»ُ(رحلةُابنُبطوطةُُ.)88/3ُ:
(أ)ُليستُيفُالصلُ،وأضفتهاُليستقيمُالوزنُ.

الرصرصي /اكمل
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الرصرصي /اكمل

عط ًفا عـّل قلـب بح ِبـك هـائم

**

إن لـم تصله تصدا عت أعشـاَه

واَحم كئي ًبا فيك يقـض نحبـه
َ يســتفيق ِــن الغــرام وك الــم

**

أس ًفا عليك وِا انقضـت أوطـاَه

**

حجبوك عنه ت اتكت أسـتاَه

()747

يُحالُهُُ.
اشتُدَُُّبكاؤُهُُونحُيبُهُُ،وتُغُ َّ ُ

املتنيب /بسيط

مر ًُةُوقدُأنشدُُهذُينُُالبيتُيُُ:
وقالَُلُ َُّ

يــا ِــن ألــوذ بــه فــيم أؤ ِِلــه

**

وِـن أعـوذ بـه ِـ امــا أحـاذَه

َ يب النااس عظ ًم أنت كاسه

**

وَ ييضون عظ ًم أنت جـابره

()748

الُيُنبغُيُأنُ ُيُقالُ ُهذاُإال ُهلُ ،والُيُنبغُيُأنُ ُيقالُ ُملخلوقُُ .وكانُيُنشُدُهاُ
راراُ،وقالُ:ر َُّبامُدُعُوُتُُيفُالسجودُُّبامُدُعا ًُءُالُإنشا ًُداُ.
ويُرُدُدُهاُمُ ًُ

اكمل

مر ًُةُعندُهُمُنُشعرُُيُيىُقولُهُُيفُنون َُّيتُهُُ:
وأُنُشُدُُ َُّ

َوح الجالس ذكـره وحديثـه

**

وهــدً ى لك ِ
ــل ِلــدِ د حــّيان

وإذا أخــ ال بــذكره ف جملــس

**

فأولئــك اَلِــوات ف احل ايــان

إىلُأنُُوُصُلُُاملُنشُدُُإىلُقولُهُُ:
)ُُ.ُ.
ُ:تلفتُيميناُوشامالُوحتيُ(لسانُالعربُُ ُ109/1
ُِلدِ دُ:قالُابنُمنظورُ:تلدَّد
َّ
(أُ)ُيفُالصل«ُ:تتك»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالوزنُوالسياقُكامُيفُمصادرُالتخريج.
(بُ)ُيفُالصل«ُ:بام»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالوزنُوالسياقُكامُيفُمصادرُالتخريج.
(جُ)ُكذاُضبطهاُبضمُالراءُيفُنسخةُديوانهُاخلطيةُبجامعةُالنجاحُالوطنيةُ(قُ.)333/
(دُ)ُيفُالصل«ُ:أخذ»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالوزنُوالسياقُكامُيفُمصادرُالتخريج.
(هُ)ُيفُالصل«ُ:اجل َّبانُ»ُ،واملثبتُكامُيفُمصادرُالتخريج.

ه

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (الشبهة الثالثة والعشرون)

345

والس ـتهام عــّل الح ابــة ل يــزل

**

حاشا لذكراكم ِـن النِسـيان

لو قيـل ِـا تـوى لقـال ِبـاد ًَا

**

أهــوى زيــاَتكم عــّل أجفــان

تــاهلل إن س ـمح الزاِــان بقــربكم

**

وحللـت ِــنكم بال ــمح ِل الــدا اين

َلع ِفــر ان الــدا شــك ًرا ف ال اثــرى

**

()749

وَلكحل ان بتبكم أجفـان/

فغُلُبُهُُالبكاءُُوالنحُيبُُ.
والتأخرين لبلغ عدا ة أسفاَ!
ولو تت ابعنا ِا ف هذا عن التقدِ ِني
ِ
فاسرتاحُ ُبهُ،
صادفة ُ ُ
ًُ
ضرُ ُبهُإذاُصادفُهُ ُمُ
فهذاُ ُم َّاُيُنتُفُعُ ُبهُالسامعُ ُوالُيُتُ َّ ُ

وحمنةُ ،وهذا ُمعنى ُقولُ ُسيُدُ ُالطائفةُ ُاجلُنيدُ«ُ :مُنُ
ُفتنة ُ ًُ
ولو ُتُكُ َُّلفُهُ ُلكان ُله ًُ
اسرتاحُُ،ومُنُتُكُ َُّلفُهُُفُتُنُُبه»(ُ.)750
صادُفُهُُالسامعُُ ُ
ُخمصوصا ُبالسامعُ ،بل ُهذا ُحكمُ ُكثيُ ُمُن ُاملُسُتُلُ َُّذاتُ ُالتيُ
ًُ
وليس ُهذا

فالصادُقُ ُاملُقُبُلُ ُعلُاهلُالذيُقدُامتُألُ ُقلبُهُ ُمُنُإرادتُهُُ
تُشُرتُكُ ُفيهاُاحلواسُُ َّ ُ ،
وحم َُّبتُهُُإذاُصادُفُهُُبعضُُاملناظرُُاملُعُجُبُةُُاملُبُهُجُةُُالتيُيُباحُُالنظرُُإليهاُ،أوُبعضُُ
ونشاطة ه ُ
ًُ
ُقو ًُة ُ
اسرتاحُ ُبه ُووُجُدُ ُبه َُّ
النعُمُ ُاملباحةُ ُمُنُغيُ ُتكلُفُ ُمنهُله ُُ ُ -
وزياد ًُةُيفُحالُهُُ،وإنُُتُكُ َُّلفُُانقُطُعُُبهُوفُتُنُُوصارُعبدُُشهوتُهُُ.
(أُ)ُكذاُيفُالصلُ،ويفُديوانه«ُ:يل».
كذاُيفُالصلُ،ويفُديوانه«ُ:لذكراه».
(ب)ُ ُ
كذاُيفُالصلُ،ويفُديوانهُسياقُآخرُللبيت.
(جُ)ُ ُ
(دُ)ُيفُالصل«ُ:املباح»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب.
(هُ)ُ كذاُيفُالصلُ،وملُأقفُعلُهذهُالصيغةُيفُاملعاجمُالعربيةُ،وأوردهاُدوزيُيفُ«تكملةُاملعاجمُ
العربية»ُ(ُ.)661/39ولعلهاُتصحيفُلـُ«نشا ًطا»ُ،واهلُأعلم.

اكمل

ع (743ب)
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وهلذا ُكثيُ ُمُنُأكياسُ ُالناسُوأُوَلُالفقهُ ُيفُالسلوكُ ُوالفُطُنةُ ُالُيُتارُونُُ
أنُالفتنةُُواملحنةُُيفُذلكُاالختيارُُ،بلُيُنظُرُونُُ
مُحالة؛ُلُـمُـاُيُعُلُمُونُُ َُّ
ًُ
لنفوسُهُ
ما ُيُدُثُ ُاهل ُهلم ُويُفُعُلُهُ ُّبمُ ،فيُجُرُي ُعليهم ُبحُكُم ُإرادتُهُ ُهلم ُواختيارُهُُ ُ،
ُالتذ ُبه ُمُن ُالصواتُُ
ال ُبحُكُمُ ُإرادتُم ُوشهوتُمُ ،ومُثُلُ ُهذا ُال ُيُضُهُ ُما َُّ
املباحةُُوالصورةُُاملباحةُُاجلميلةُُ،فقدُكانُ[ ُم َّاُحبب] ُإىلُرسولُُاهلُصلُاهلُ
حسن
متفق عليه

عليه ُوسلم ُالنساءُ ُوالطُيبُ(قُ ،)751وكان ُيُعُجُبُهُ ُصوتُ ُأيب ُمُوسُى ُويُسُتُمُعُُ
حلُسُنُُصوتُهُ(قُ.)752
ُهةُ ُاملُرُيدُ ُهل ُاملُحُبُ ُللقائُهُُ ،ويُثُيُ ُعزماتُهُُ،
أن ُذلك ُيُقوُي َُّ
وَ َيب ُ َُّ
أمراُآخرُُ.
نُقوةُُالطلبُُواإلرادةُُواحلبُُ ًُ
ويُرُكُُساكنهُ؛ُفيُجُدُُمُ َُّ


ابن الرويم /طويل

مُمر ًُةُمُنشُدًُاُيُنشُدُُ:
وسُمُعُُبعضُهُ َُّ

الرج ـال إل ـيهم ** ِـــبآَب ق اضـــاها ا
الشـــباب هنالكـــا
وح ابــب أوط ـان ِ
إذا ذكــــروا أوطــــانم ذ اكــــرتم ** عهو ًدا جرت فيهـا فحنـوا لـذلكا

()753

فبُكُىُواشتُدَُّ ُبكاؤُهُُ ،وقالُ :ذُكرُتُ ُاملنازلُ ُالُوىلُ ُيفُاجلنَّةُ ُوأناُيفُصُلُبُُ
الولُُحيُُعُهُدُُإليهُ.
آدمُُ،والعهدُُ َُّ

ابن القيم /اكمل

وسُمُعُُآخرُُمُنشُدًُاُيُنشُدُُ:

ن ِقل فؤادك حيث شئت ِـن اهلـوى ** ِــــا الـــــحب إ اَ للحبيــــب اَل اول
كــم ِن ـزل ف اَلَض يألفــه الفت ـى ** وحنينــــه أبــــدً ا َل اول ِنــــزل

(ق)754

(أُ)ُيفُالصل«ُ:أحبُما»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالسياق.
(بُ)ُيفُالصل«ُ:وحب»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالوزنُوالسياقُكامُيفُمصادرُالتخريج.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:يف»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالوزنُوالسياقُكامُيفُمصادرُالتخريجُ،وكامُسبقُمنُقبلُ(ص.)20
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الولُُ
ُأحب ُسُوُى ُاحلبيبُ ُ َُّ
َّ ُ
كل ُمُن
أن ُ َّ ُ
ُعظيامُ ،وعُلُمُ ُ َُّ
ًُ
ُتأثيا
فأ َُّثرُتُ ُفيه ًُ

احلبُالثابتُُالدائمُُالُيُصُلُحُُإالُللحبيبُُ
وأنُ َّ ُ
ففؤادُهُُمُتنقلُ ُيفُتلكُاملُحالَُُّ ُ،
الولُُ،الذيُحم َُّبةُُماُسُواهُباطلُُوعذابُُعلُاملُحبُُوشُقاءُُ،وكذلكُتنقُلُهُُيفُ
َُّ

الولُُالذيُكانُ
املنازلُ/وعدمُُسكونُهُُبقلبُهُُإىلُيشءُُمنها؛ُل َُّنهُيُنُُإىلُمنزلُهُُ َُّ

ع (/746أ)

فيهُوسُبُيُُمنهُ،فهوُيُعُمُلُُعلُعُودُهُُإليهُ.


وَلُمُنُأبياتُُطويلةُُُ:

وحـــ اي عـــّل جناـــات عـــدن فإ انـــا ** ِنازلــــك اَلوىل وفيهــــا الخــــ ايم
(ق)755
ولكنانـا ســبي العــد ِو فهـل تـرى ** نعـــود إىل أوطاننـــا ونســـ الم

فهذه ُالطيباتُُ :مُن ُالصواتُ ُاملباحةُُ ،والصورُ ُاجلميلةُُ ،واملطاعمُُ
ذاُهةُ ُعاليةُ
واملشاربُُ،واملَّلبسُ ُواملناظرُ ُُ -إذاُكانُتُ ُعلُوجهُها ُوصادُفُتُ ُ َُّ
وحم َُّبة ُناصحة ُوصُدُق ُوعزيمةُ ُانتُفُعُ ُّبا ُغايةُ ُاالنتفاعُُ ،وإال ُانقُطُعُ ُّبا ُغايةُُ
االنقطاعُُ.
فهذا التوسط ف أِر السمع هو بني ِرتبة الائعني النح ِلني ،وبني ِرتبة
مُويُبُسُهمُخي ُوأُحُبُ ُإىلُاهلُوأُقُرُبُ ُإىلُ
القاسني اليابسنيُ،وهمُمعُقسوتُ ُ
رُضاهُ ُمُنُأولئكُ ،وأُحُفُظُ ُحلدودُهُ ُوأُقُوُمُ ُبأمرُهُ ُودينُهُ ُوإنُ ُفاتُتُهمُمراتبُ ُأهلُُ
واُإليهُ،وهمُدرجاتُ ُعندُُ
الذائقُيُ ُحلاهلُاُالذينُرُفُعُ ُهلمُعُلُمُهاُفشُ َُّمرُ ُ
املح َُّبةُ ُ َُّ
قدراُ.
اهلُ،وقدُجُعُلُُاهلُلكلُيشءُُ ًُ
(أُ)ُيفُالصل«ُ:منتقل»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالسياقُ،وكامُيفُقولهُاآليتُقريباُ:وكذلكُتنقلهُيفُاملنازل.
(بُ) ُيفُالصل«ُ:بسبي»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالوزنُوالسياقُكامُيفُمصادرُالتخريجُ،وكامُسبقُمنُ
قبلُ(ص.)20

ابن القيم /طويل
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عليهمُالرمحةُُيفُ
َُّ
 قال صاحب الغناء(مُ:)756كيفُتُنكُرُونُُعلُقومُُتُنزُلُُ
كل ُمنهمُبنصيبُهُ ُمنهاُ،فذُكُرُ ُجعفرُ ُبنُ ُنصيُ ُعنُاجلُنيدُ ُأ َُّنهُ
سامعُهُمُ ،ويُأُخُذُ ُ ٌّ ُ
علُالفقراءُُيفُثَّلثةُُمواضعُُُ:
الرمحةُُ ُ
قال«ُ:تُنزُلُُ َُّ
فإهنمُالُيُسُمُعُونُُإالُعنُحقُُ،والُيُقُومُونُُإالُعنُوُجُدُ.
 عندُُالسامعُ؛ُ َّ ُفإهنمُالُيُأكُلونُُإالُعنُفاقُةُ.
 وعندُُأكلُُالطعامُ؛ُ َّ ُفإهنمُالُيُذُكُرونُُإالُصفةُُالولياءُ»ُُ.
 وعندُُجماراةُ ُالعلمُ؛ُ َّ ُ قال صاحب القرآن(مُ:)757هذاُالكَّلمُُملُيُسُنُدُهُُعنُاجلُنيدُُ،فَّلُيُعُرُفُُ
جةُُعليكُ:
عنهُ،ونحنُنُوجُدُكُباإلسنادُُماُهوُحُ َُّ
ُ
صحتُهُُ
َُّ
 قال ُأبو ُالقاسمُ ُالقشييُُ :سمعتُ ُحممدُ ُبنُ ُاحلسيُُ ،يقولُُ :سُمُعُتُُاحلسيُ ُبنُ ُأمحدُ ُبنُ ُجعفرُُ ،يقولُ:سُمُعُتُ ُأباُبكرُ ُبنُ ُمشاذُ ُ ،يقولُُ:
سُمُعُتُُاجلُنيدُُيقولُ«ُ:السامعُُفتنةُُملنُطُلُبُهُُ،وتُرُوُيحُُملنُصادُفُهُ»(قُ.)758
حممدُُبنُُ
 ثمُقالُ:سُمعُتُُحممدُُبنُُاحلسيُُ،يقولُُ:سُمُعُتُعبدُُاهلُبنُُ َُُّ:سُمُعُت ُاجلُنيُدُ ُيقولُ«ُ:إذا ُرُأُيُتُ ُاملُرُيدُُ
ازيُ ،يقولُ ُ
الر َّ ُ
الرمحنُ ُ َُّ
عبدُ ُ َُّ
أنُفيهُبق َُّي ًُةُمُنُالبطالةُ»(.)759
يُبُُالسامعُُفاعُلُمُُ َُّ
ُأيُ:أبوُالقاسمُالقشييُكامُيفُاالستقامةُ(ُُ.ُ)ُ102/3
(أ)ُيفُ(الصل)«ُ:نِص»ُ،واملثبتُكامُيفُاالستقامةُوالقشييةُوكتبُالرتاجمُ.
(بُ)ُيفُالصل«ُ:حماورة»ُ،واملثبتُكامُيفُمصادرُالتخريج.
(ج)ُيفُ(الصل)«ُ:مشاد»ُبالدالُاملهملةُ،وانظرُص(ُ.)161
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فهذانُ ُالقوالنُ ُمُسندانُ ُعن/اجلُنيدُُ ،وماُحُكُيُتُهُ ُعنهُفلُمُ ُنُعُرُفُ ُإسنادُهُُ،

ع (/746ب)

الولُ ُجمُملُُ،فإنُ ُكانُماُحُكُيُتُهُ ُعنهُ
ّسانُُ،والقولُ ُ َُّ
أيضاُُمُفُ َّ ُ
وهذانُ ُالقوالنُ ُ ً
فإنُالرمحةُُتُنزُلُُعلُأهلُهُُ:
حمفو ًظاُفهوُحمتملُُللسامعُُاملرشوعُ؛ُ َُّ


قالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ُ،
ُفالرمحةُ ُتُنزُلُ ُعل ُأهلُُ
الرمحُةَُّ ،
ُأن ُاستامعُ ُالقرآنُ ُسببُ ُ َُّ
فذُكُرُ ُسبحانه َُّ

تزنل الرمحة ىلع
أهل السماع املرشوع

[األعراف]440 :

استامعُهُُ.


ويفُالصحيحُ ُعنُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُأ َُّنهُقالِ«ُ:ا اجتمع قوم ف
ُ
الرحة،
بيت ِن بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتداَسونه بينهم إ اَ غشيتهم ا

مسلم

السكينة ،وح افتهم الَّلئكة ،وذكرهم اهلل فيمن عنده»(ُ.ُ)760
وتنزا لت عليهم ا


الرمحةُ ُحتُصُلُُ
أن ُ َّ ُ
وقد ُذُكُرُ ُسبحانه ُوتعاىل ُيف ُغيُ ُموضعُ ُمُن ُكتابُهُ ُ َُّ
بالقرآنُ:
 -كقولُهُُتعاىل﴿ُ:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾.

[اإلرساء]84 :

 -وقال﴿[ُ:ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ﴾] .

[األعراف]444 :

 -وقال ُتعاىل﴿ُ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ﴾ُ.
الرمحةُ ُعل ُأهلُهُ ُفيهُ ،ومنهُ :ما ُتُتُن َُّزلُُ
وَ َيب أُ َُّن ُمُن ُالسامعُ ُما ُتُتُن َُّزلُ ُ َُّ
عليهمُفيه ُال َُّلعنةُُ،ومنهُ:ماُالُيُتُن َُّزلُ ُعليهم ُفيهُرمحةُ ُوالُلعنةُُ .وهذاُبحسبُُ
املُسُمُوعُُيفُنفسُهُُومرتبتُهُُيفُاخليُُوالرشُُ،واحلمدُُوالذمُُ.
(أُ)ُيفُالصل«ُ:هذاُبصائرُللناسُوهدىُورمحةُلقومُيؤمنون»ُالصواب«ُ:يوقنون»ُ،فخلطُبيُآيةُاجلاثيةُ
(ُ)69وآيةُالعرافُ(ُ،)691واملثبتُآيةُالعرافُكامُيفُاالستقامةُ(ُ،)102/3ومنهُينقلُ.

[انلحل]85 :
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وإذا تأ اِل العاقل اَلثر الذي حيصل عند سمع اآليات ،واَلثر الذي
الرحة:
حيصل عند سمع اَلبيات  -تب اني له عند أ ِ
ي اَلثرين تنزل ا
ليلة ُيف ُشهرُُ
ُ قال ُأمحدُ ُبنُ ُمُقاتُلُ ُالعُكُيُُ :كنت ُمع ُالشُبُلُ ُيف ُمسجدُ ُ ًُ

خماطبة األحباب

وهوُيُصُلُ ُخلفُ ُإمامُ ُلهُ ،وأناُبجنبُهُُ ،فقُرُأُ ُاإلمامُ﴿ُ:ﯾ ﯿ
رمضانُُ ُ ،

[اإلرساء]86 :

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ُ ،فزُعُقُ ُزُعُقُ ًُةُ ،قلتُُ :طارُتُ ُروحُهُ! ُثم ُأُفاقُُ
وهوُيُرُتُعُدُُوهوُيقولُُ:بمثلُُهذاُيُاطبُُالُحُباب(ُ!)761

هو الرسي السقطي

قميص يوسف

رجَّلُ
علُالّسيُ(تُ)762يو ًماُفرأيتُُعندُهُُ ً ُ
َّ ُ
 وحُكُيُُعنُاجلُنيدُُأَُّنهُقالُ:دُخُلُتُُ

آية ُمُنُكتابُ ُاهلُ .فقلتُُ :تُقُرُأُ ُعليهُ
مغشيُُاُعليهُ ،فقلتُُ :ماُله؟ ُفقالُ :سُمُعُ ُ ًُ

ُ:إن ُقميصُ ُيوسفُُ
ثان ًياُ .فقُرُأُ ُفأُفاقُُ ،فقالَُلُُ:مُنُأينُعُلُمُتُ ُهذا؟ُفقلتُ َُّ
ذُهُبُتُُبسببُهُُعيُُيعقوبُُ،ثمُبهُعادُُبِصُهُُ.فاستُحُسُنُُذلكُمُنُي(ُُ.)763

[الشعراء]441 – 443 :

توبة!

ع (/741أ)
[األنفال]40 :
احليلولة بني قلب
الرجل وإيمانه

ُ وسمع آخر قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉﰊ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖُ،﴾/فكانُتُُسببُُتوبتُهُُوإقبالُهُُ.
ُ وسمع آخر قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ﴾ُ،
ىُاهل ُيُولُ ُبيُ ُقلبُ ُالرجلُ ُوبيُ ُإيامنُهُ ُإذاُملُيُبادُرُ ُإىلُ
ُ
فارُتاعُ ُهلا ُوقالُ:أُرُ
االستجابةُُهلُولرسولُهُُ،فتكونُعقوبتُهُُأنُُيُولُُبينهُوبيُُقلبُهُ(مُ.ُ)764

ُ يفُقولهُتعاىل﴿ُ:ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ ُ[يوسفُ،]38ُ:وقوله﴿ُ:ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ُ[يوسفُ.]01ُ:

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (فتح مساع القرآن)

350

 وسمع آخر قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ُ،فارُتاعُُ

[احلرش]75 :

هلا ُوقالُ :لـ َُّمـا ُنُسُوهُ ُأُنُساهم َّ
ُحظ ُأنفسُهُم ُونعيمُها ُوما ُبه ُسعادتُاُ
عنهُبامُفيهُشُقاءُ ُنفوسُهُمُوعذاّبُاُوهَّلكُهاُ.
وفوزُهاُ ،فرتُكُوهُ ُواعُتاضُوا ُ ُ
هكذا ُسمعتُ ُشيخُ ُاإلسَّلمُ ُيقولُ ُعندُ ُسامعُ ُهذه ُاآليةُُ ،أو ُنحوُ ُهذاُ

نعيم انلفس
وسعادتها

الكَّلمُ(ُ.ُ)765
هاجاُ
ُ وسمع آخر قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ُ ،فابتُهُجُ ُّباُابتُ ً
عظيامُ،وكم ُحتتُُقولُهُُ﴿ﯿ﴾ُمُنُآفةُُيُدُفُعُُعنهمُ:الشكوكُُوالشبهاتُُ
ً
والهويةُُ ،والبدعُ ُاملُض َُّلةُُ ،والشهواتُ ُالفانيةُُ ،واهلمومُ ُوالغمومُ ُوالحزانُُ،

[احلج]48 :
مدافعة اهلل
عن املؤمنني

والعداءُُالظاهرةُُوالباطنةُُالتيُيُعُلُمُوهنُُاُوالتيُالُيُعُلُمُوهنُاُُ.
فامُيُدُفُعُُاهلُعنهمُمُنُالرشُُنظيُُنُعُمُهُُعليهمُباخليُُ،فَّلُيُطُيقُونُُعُدَُُّهذاُ
والُهذاُ:فَّلُيُصُونُُعُدَُُّماُيُدُفُعُُعنهمُ،والُعُدَُُّماُيُنعُمُُبهُعليهم(مُ!)766
ُ وسمع آخر قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ﴾ُ ،فبُكُىُوقالُ:لقدُخابُ ُوشُقُيُ ُمُنُضاقُتُ ُعنهُجنةُُ
عرضُهاُالسمواتُُوالرضُُوملُيكنُلهُفيهاُمقعدُ!ُ
ُوسمع بعض اَلعراب قاَئًا يقرأ﴿ُ:ﭞﭟﭠ﴾ُ،فسُجُدُُ،فقيلُلهُ:ليسُ
هذاُموضعُُسجدةُ!ُفقالُ:سجدتُُجلَّللةُُهذاُالكَّلمُُوفصاحتُهُ(ُُ.)767
(أ)ُبعدهاُيفُالصل«ُ:به»ُ،ولعلهُحتريف.
(بُ)ُكذاُيفُالصلُ،ولعلُقبلهاُكلمةُ«وقال»ُسقطتُمنُصدرُالكَّلم؛ُقياساُعلُأخواتاُ،واهلُأعلم.

[آل عمران]744 :
ٌ
جنة عرضها

السموات واألرض

[احلجر]50 :
فصاحة القرآن
وجالتله
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ُ وسمع أعراّب قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ُ ،وكانُقدُذُهُبُ ُيفُ
طلبُُحاجةُُعندُُبعضُُالناسُُ،فرُجُعُُوقالُ:رُزُقُيُيفُالسامءُُوأناُأُطُلُبُهُُمُنُ
أهلُُالرضُ(ُ!)768

[اذلاريات]44 :
عظم القسم

ُ وسمع آخر قاَئًا يقرأ ُهذهُاآليةُ ُوماُبعدُهاُمُنُقولُهُ﴿ُ:ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ُ ،فقالُ:ومن ُأُحُوُجُ ُأُصُدُقُ ُالصادُقُيُ ُإىلُأنُُ
يُقسُمُ()769؟!ُ

ع (/741ب)

ُ وسمع آخر قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﯗ ﯘ ُﯙ/ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

[اتلوبة]777 :

ﯞ ﯟ ﯠ﴾ُ ،فعُجُبُ ُهلا ُوقالُ :انظُرُوا ُإىل ُكرمُهُ ُكيف ُاشرتُىُ
ملكُهُ ُبملكُهُ! ُفهوُالذيُمُ َّن ُعليهمُُوأُعُطاهمُثمنهُ ُورُيضُ ُبهُعلُماُيُعُلُمُُ

كرم اهلل

مُنُعيبُهُ؛ ُجو ًداُوكر ًماُوبُرُاُوإحسانًا! ُ َّ
وإنُ ُسُلُعُ ًُة ُاهل ُع َّزُ ُوجُ َّلُ ُمُشرتُياُ،
وثمنها ُجُنَّةُُ ،والذي ُجُرُى ُعل ُيدُهُ ُعقدُ ُالبيعُ ُعندُه ُرسولُهُ ُُ -لسُلُعُةُُ
ُكريمةُ ُعندُهُ،عزيزةُعليهُ،غاليةُُلُدُيُهُ؛ُفَّلُتُنها ُبمعصيةُ ُوتُبُعُهاُلعدوُهُُ
بأبخسُُالثمنُ!ُ

متفق عليه
إكرام العبد نفسه

ُ وسمع َجل حمدِ ًثا حيدِ ث ُفقال ُيف ُحديثُهُِ«ُ :ن كان يؤِن باهلل واليوم
الضيفُ ُمُنُاإليامنُ ُباهلُ
اآلخر فليكرم ضيفه»(ُ ،)770فقالَُلُ :إذاُكان ُإكرامُ ُ َّ ُ
واليومُُاآلخرُُفكيفُبإكرامُُالعبدُُنفسُهُُ!ُ
(أ)ُيفُالصل«ُ:ورسوله»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالسياقُ،أوُأنُاجلملةُصواّبا«ُ:والذيُجرىُعلُيدهُ
ُ،فصحفُالناسخُنقطُ«عبده»ُإىلُ«عنده»ُ،واهلُأعلمُ.
عقدُالبيعُعبدهُورسوله»
َّ
(ب)ُيفُالصل«ُ:تيها»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ.
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ُ وسمع آخر قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ُ،فقالُ:زُ َُّينهاُهلمُليُمُتُعُنَّهُمُ
ويبُلُيهمُ ،فيُمُيزُ ُبيُ ُمُن ُيُرُيدُهُ ُويُؤُثُرُه ُويُؤُثُرُ ُمُرُضاتُهُُ ،أو ُيُؤُثُرُ ُعليه ُتلكُ
الزُينةُ ُالفانيةُُ ،وليُثُيبُهمُعلُصبُ ُعنهاُ ،وليُدُ َُّهلمُّباُعلُماُا َُّدخُرُ ُهلمُعندُهُ
ئَّلُ
إذا ُقُدُمُوا ُعليهُ ،ثم ُزُ َُّهدُهم ُفيها ُبأنُ ُعُ َُّرفُهم ُآخرُ ُأمرُها ُوعاقبتُها؛ ُلُ َّ ُ
ظ ُله ُعندُهُُ ،فمُ َُّتعُهم ُّباُ
ظ ُمُن ُال ُحُ َُّ
يُبُيعُوا ُحُ َُّظهم ُمنه ُّباُ ،ثم ُجُعُلُها ُحُ َُّ
قليَّلُ،ثمُحالُبينهمُوبينهاُأُشُدَُُّماُكانواُشهو ًُةُإليهاُ.
ُ ًُ

[الكهف]8 – 1 :

تزيني األرض

ُوسمع آخر قاَئًا يقرأ﴿ُ:ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ﴾ُ،فقالُ:انظُرُواُإىلُ
ىُعبيدُهُ ُمالُهُُ ،ثم ُاستُقُرُضُهُ ُمنهمُهلمُ ،ثم ُرُ َُّدهُ ُعليهمُمُضاع ًفاُ
كرمُهُ! ُأُعُطُ ُ
اُكريام!ُ
أجر ً ُ
همُعليهُ ًُ
ُ
أضعا ًفاُكثيةًُ،وزادُ

كرم اهلل

ُ وسمع آخر قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

[يونس]43 :

ص ُمُنُيُشاءُُ
ج ًُة ُمنهُعليهمُوعُدُ ً ُ
ُ،فقالُ:عُ َُّمهمُبالدَُّعوةُ ُحُ َُّ
ﰋ﴾ ُ
الُ ،وخُ َّ
َّلُ ،فأُقامُ ُعل ُأهلُ ُعدلُهُ ُحُ َّجتهُ ُالبالغةُُ ،وأُتُ َُّم ُعلُ
باهلدايةُ ُنُعُمُ ًُة ُمنه ُوفُضُ ً ُ
السابُغُةُُ ،ومُدُحُ ُأهلُ ُفضلُهُ ُوأثاّبُمُبامُأُحُسُنُ ُبهُإليهمُ،
أهلُ ُفضلُهُ ُنُعُمُتُهُ ُ َّ ُ
جتُهُ ُعليهمُ ،فجُمُعُهمُيف ُصُلُبُ ُأبيهمُ
وذُ َُّم ُاآلخرُينُ ُوعاقُبُهمُبأنُ ُأقامُ ُحُ َُّ
آدمُ ُقُبُلُ ُأنُ ُيُرُجُهم ُإىل ُهذه ُالدارُُ ،ثم ُمُ َُّيزُ ُبينهم ُيومُ ُالقبضتُيُُ ،فقالُ:
إىلُاجلنَّةُُ ،وهؤالءُإىلُالنَّارُ(ُ .)771ثم ُمجُعُهمُيفُهذهُالدارُ ُابتَّل ًُء ُمنهُ
هؤالء ُ ُ
نعيامُوجُنانًاُ،
وامتحانًاُ،ثمُفُ َّرقُُبينهمُيومُُالقُدُومُُعليه ُ،فجُعُلُُدارُُهؤالءُ ً
بأن ُلهُالمرُ ُك َُّلهُُ ،ولهُامللكُُ
إىلُعبادُهُ ُ َُّ
ودارُ/هؤالءُعذا ًباُونيانًاُ ،فتُعُ َُّرفُ ُ ُ
ك َُّلهُ،ولهُاحلمدُُك َُّلهُ،وبيدُهُُاخليُُكلُهُ،وإليهُيُرُجُعُُالمرُُكلُه(مُ.ُ)772
(أُ)ُيفُالصل«ُ:عليهم»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالسياق.

[ابلقرة ،403 :احلديد]77 :

احلجة ابلالغة
وانلعمة السابغة

كما يف حديث عمر
ابن اخلطاب وغريه

ع (/748أ)
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[العنكبوت]3 :

املشتاقون
إىل اهلل

هذا هو سماع القرآن
ال سماع األبيات

كما يف حديث
أيب هريرة

ُ وسمع آخر قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ﴾ُ ،فقالُ :سُبُحانُ ُمن ُسُ َُّكنُ ُقلوبُ ُاملشتاقُيُ ُإىل ُلقائُهُ ُبأُنُ ُضُبُُ ُ
ُأجَّل ُللقاءُُ ،وأُعُلُمُهم ُبأ َُّن ُذلك ُالجلُ ُآتُ ُال ُحمالةُ؛ ُفسُكُنتُ ُإليهُ
هلم ً ُ
أجَّل ُلذابُتُ ُقلوّبُمُ
نفوسُهُمُ ،واطُمُأُ َُّنتُ ُبهُقلوّبُمُ ،ولوُملُيُضُبُ ُللقائُهُ ُ ً ُ
شُو ًقاُإليه(مُ!)773
نزلُ ُالسكينةُ ُعلُأهلُهُُ ،وحتُفُ ُّبمُ
والله ُُ -هوُالسامعُ ُالذيُتُتُ َُّ
هذا ُِ ِ -
مُالرمحةُُ ،ويُذُكُرُهمُاهل ُفيمُنُعندُه(ُ ،)774ونحنُ ُنُقُسُمُ ُباهلُ
املَّلئكةُ ُوتُغُشاهُ َُّ

مُكانُ
اُأن ُسامعُ ُالبياتُ ُعنُهذاُبمعزلُُ ،وإذاُأُخُذُ ُالنَّاسُ ُمنازهلُ ُ
قسام ُبار َُّ
ً

منزلُـهُمُمُنُهذاُالذوقُُوالوُجُدُُأبعدُُمنزلُُ:
اكمل

نزلــوا بمكاــة ف قبائــل هاشــم

**

ونزلت بالبيـداء أبعـد ِنـزل

()775

[األعراف]47 :

ُوسمع آخر قاَئًا يقرأ﴿ُ:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ﴾ُ،فقالُ:أُمُرُهُمُ

كما يف حديث

مُالظاهرةُ ُيفُمواطنُ ُعبوديتُهُ؛ ُل َُّنهُمجيلُ ُيُبُ ُاجلُاملُ(قُ،)776ثمُ
بأُخُذُ ُزُينتُهُ ُ

مجيل حيب اجلمال

نُاللُباسُ ُوالرُياشُ ُماُيُتُجُ َُّملُونُ ُبهُ،ثم ُأُخُبُهمُ
أُخُبُهمُأ َُّنهُأنُزُلُ ُعليهمُمُ ُ
أن ُجتُمُلُهُم ُبلُباسُ ُال َُّتقُوُى ُخيُ ُمُن ُذلك ُكلُهُ ،فجُ َُّملُهم ُبأنواعُ ُاجلُاملُ ُثمُ
َُّ

ابن مسعود

كما يف حديث عبد اهلل
ابن عمرو وغريه

بُ
علُعبدُهُُبنعمةُُأُحُ َّ ُ
أُقامُهمُيفُعبوديتُهُُعلُأمجلُُالحوالُُ،وإذاُأُنُعُمُُاهلُ ُ
فإن ُذلك ُمُن ُشُكُرُها ُوالتحدُثُ ُّبا ُبلُسانُُ
أن ُيُظُهُرُ ُعليه ُأُثُرُ ُنعمتُهُ()777؛ ُ َُّ
ضلُهمُبهُعن ُسُواهمُمُنُخُلُقُهُُ،
ُاحلالُُ .وأُعُطاهمُمُنُمجُالُ ُالصورُ ُماُفُ َّ ُ
فحقيقُُبمنُأُعُطُيُُمُنُُهذاُاجلُاملُُماُملُيعُطُُسُواهُُأنُُيُسُعُىُيفُتكميلُهُُوالُيُقُلُبُهُُ
فإنُاهلُالُيُاوُرُُبقُبحُُوالُيُدُنُوُمنهُقُبيحُُ.
بحاُبمعاصيهُُورشُكهُ؛ُ َُّ
قُ ً
(أ)ُيفُالصل«ُ:من»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ.
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ُ وسمع آخر قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ُ ،فقالُ :منُ

[ابلقرة]751 :

ُأهنمُ ُ
ُالضبُ ُيف ُالرضُ ُبالسفرُُ ،وأُعُلُمُهم َّ ُ
كاملُ ُرمحتُهُ ُأ َُّنه ُمُ َُّكنهم ُمُن َّ ُ
ال ُيُصُلُونُ ُإىل ُمقصدُهُم ُالذي ُيُأُتُونُهُ ُإال ُبال َُّزادُُ ،فمُ َُّكنهم ُمنهُ ،وهُ َّيأُ ُهلمُ
همُأهنمُالُيُصُلُونُُ
َّ ُ
إىلُجنَّتُهُُ،وأُخُبُ
أسبابُهُُ ،ونُ َُّبهُهُمُبذلكُعلُالسفرُ ُالكبُ ُ ُ

للك سفر زاد

ُوأن ُاملسافرُ ُبغي ُزادُ ُيُنقُطُعُ ُيف ُالطريقُُ ،ثمُ
إليها ُإال ُبزادُ ُيُبُلُغُهم ُإ َُّياهاَُّ ،

نُ َُّبهُهُم/علُزادُُهذاُالسفرُُ،وأ َُّنهُالُيُتُزُ َُّودُُفيهُإالُبال َُّتقُوُىُ،فلكلُُسفرُُزادُُ،

ع (/748ب)

ُوال َُّتقُوُى ُزادُ ُسفرُ ُاآلخرةُُ ،واخلُلُقُ ُكلُهم ُعل ُظهرُ ُسيُُ ،وكلُهم ُعابُرُُ
الزادُُ ،ومُتُزُوُدُ ُعل ُقُدُرُ ُبُعُدُ ُسفرُهُُ ،ومُقُتُصُدُ ُيف ُزادُهُُ.
سبيلُ :فمُفُرُُِ ُيف ُ َُّ
هةُ ُهوُعاملُ ُعليهاُوغايةُ ُهوُمُشُمُرُ ُإليهاُ ،وهمُدرجاتُ ُعندُ ُاهلُ،
ولكلُ ُ َُّ
فمُتُزُوُدُُإىلُاجلحيمُُ،ومُتُزُوُدُُإىلُجنَّاتُُالنَّعيمُ(مُ.ُ)778
ُ وسمع آخر قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ُ ،فقالُ:

[آل عمران]44 :

ئَّل ُيُغُرتُواُ ،وليكونواُعلُحُذُرُ ُمُنُبأسُهُُ
من ُرأفتُهُ ُّبمُأنُ ُيُذُرُهُمُنُفُسُهُ؛ ُلُ َّ ُ
ونُقُمُتُهُ؛ ُفإ َُّنهُشديدُ ُاملُحالُُ ،سيعُ ُالعقابُُ ،كيدُهُ ُمتيُُ ،وأخذُهُ ُأليمُ ُشديدُُ،
يُمُلُ ُللظاملُ ُحتَّى ُإذاُأُخُذُهُ ُملُيُفُلُتُهُُ ،ويُمُهُلُ ُمن ُيُبارُزُهُ ُبالعظائُمُ ُوالُيُمُلُهُُ،
يُأُخُذُ ُالعبدُ ُمُنُمأمنُهُُ ،ويُأُتُيهُ ُمُنُحيثُ ُالُيُتُسُبُُ ،الُيُرُوجُ ُعليهُال َُّزيفُُ،
والُيُنفُقُُعندُهُال َُّزغلُ ُ،والُيُفُىُعليهُخواطرُُالقلوبُُوالُخائنةُُالعيُُ،
ُفاحذرُواُمنُهذاُشأنُهُ(ُ!)779
(أ) ُ كذا ُيف ُالصل ُبالزاي ُوالغي ُاملعجمتيُ ،ومل ُأقف ُعليها ُباملعنى ُاملراد ُيف ُاملعاجم ُالعربيةُ،
وأوردهاُدوزيُيف ُ«تكملةُاملعاجمُالعربية» ُوقالُ «ُ:زغلُ:زيفُ ،غشُ.زغلُالدراهمُ:زيفها»ُ
(ُ.)111/3قلتُ:ولعلُفصيحهاُ:دغل.

رأفة اهلل
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فإن ُحتتُهُكشفُ ُالغطاءُ ُوالُمُهلةُ ُلكُ ،فإ َُّنهُ ُ
رت ُبسته عليك؛ ُ َُّ
والُتُغُ َُّ

ُبغتةُ ،أينُتُفُرُ ُمنهُوإنامُ
فإن ُأُخُذاتُهُ ُتُأُيتُ ًُ
الُيُافُ ُالفوتُُ ،وَ بحلمه عنك؛ ُ َُّ
تُطُوُى ُاملُراحلُ ُيف ُيُدُيُهُ؟! ُوأين ُتُتُوارُى ُمنه ُوسُيرُتُك ُبادُيُةُ ُله ُوأعاملُكُ
معروضةُُعليه؟!ُ
طويل
[الطور]48 – 41 :

[وأيــن]

يفـر الـرء عنـه بذنبـه ** إذا كان تطوى ف يديه الراحـل

()780

ُ وسمع آخر قاَ ًئا يقرأ﴿ُ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ن ُعليهمُباإلشفاقُ ُمُنُ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ُ ،فقالُ:مُ َُّ
ن ُعليهم ُبأنُ ُوُقاهُم ُعذابُُ
ن ُما ُكانوا ُوهم ُيف ُأهلُيهمُ ،ثُم ُمُ َُّ
عذابُهُ ُأُمـ َُّ
من اهلل ومنته

نُعليهمُبأنُُجُعُلُهمُداعُيُُلهُعابدُينُُلهُ،
السمُومُُوأُدُخُلُهمُدارُُالنَّعيمُُ،ومُ َُّ
َّ ُ
ن ُعليهم ُبأنُ ُأُشُهُدُهمُ
ن ُعليهم ُبأنُ ُعُ َُّرفُهم ُأ َُّنه ُبُ ٌُّر ُّبم ُرحيمُ ُّبمُ ،ومُ َُّ
ومُ َُّ
ن ُعليهم ُبأنُُ
مُنَّتُهُ ُعليهمُ ،فخُ َُّلصُهم ُمُن ُدُعاوُى ُاملَّلئكةُ ُلنفوسُهُمُ ،ومُ َُّ

ن ُعليهمُبامتنانُهُ ُعليهمُبذلكُ،فإذنُهُ ُبامتنانهُعليهمُ
هُداهُمُلإليامنُُ ،ومُ َُّ
والنعُمُُالظاهرةُُوالباطنةُ!ُ
مُنُأُجُلُُنعمُهُُ،فسبحانُمنُلهُاملُنَّةُُالوافرةُُ ُ
[إبراهيم]77 :
ع (/745أ)

وقالُتُ ُالرُسل ُلقومهم﴿ُ:ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

نُالعـرابُُعلُرسولُ/اهلُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُُ
ﭞﭟﭠ﴾ُ،ومُ َُّ
ُيفُقولهُتعاىل﴿ُ:ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ُ[البقرةُ.]19ُ:
(أ)ُيفُالصل«ُ:مهالة»ُ،وملُأجدُهلاُترياُلغوياُ،ولعلهاُتصحيفُ،واملثبتُماُتقتضيهُاللغةُ،وقياساُ
علُقولُاملصنفُاآليتُ(ص«ُ:)127وعلُاملهلةُيفُحملُاالستعجال».
(ب)ُيفُالصلُ«أين»ُ،بدونُواوُ،واملثبتُماُيقتضيهُالوزنُ،ويفُمصادرُالتخريج«ُ:وكيف».
(ج)ُيفُالصل«ُ:فإذن»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالسياق.
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بإسَّلمُهُمُ ،فقالُاهلُسبحانهُلرسولُهُ﴿ُ:ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

[احلجرات]71 :

ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ُ ،وقالُتعاىل﴿ُ :ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ﴾ُ،ولـ َُّمـاُقالُ
النبيُ ُصلُاهلُتعاىلُعليهُوسلمُلألنصارُ«ُ :أل أجدكم ض اَّل ًَ فهداكم اهلل
وأعداء فأ الفكم اهلل ّب ،وعال ًة فأغناكم اهلل ّب»()781؟! ُملُيكنُهلمُجوابُُ
ّب،
ً

[آل عمران]760 :

متفق عليه

إالُأنُُقالواُ:اهلُورسولُهُُأُمُنُُ.

فمُنَّةُ ُاملخلوقُ ُتُكُدُرُ ُالنعمةُُ ،ونعمةُ ُاهلُإنام ُطابُتُ ُبمُنَّتُهُ ُوازدادُتُ ُّباُ
وعظمةُيفُصدورُهُمُ ،وكانواُ
ًُ
موقُ ًُعاُمُنُقلوبُُعبادُهُُ ،وحَّلو ًُة ُيفُقلوّبُمُ ،
اُوسوراُمنهمُبأصلُ ُالنعمةُُ،فللهُاملُنَّةُُ
ًُ
ًُ
اُوابتهاج
بامتنانُهُ ُعليهمُأشدَُّ ُ ًُ
فرح
والفضلُُوالثناءُُاحلسنُُاجلميلُ!ُ
ُُوسمع آخر قاَ ًئا يقرأ﴿ُ:ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ُ ،فقالُ :أُ َُّيدُ ُعبادُهُُ
ُأن ُالسكينةُ ُمُن ُجُندُهُ ُالذي ُيُنِصُ ُبهُ
ونِصُهُم ُبأنواعُ ُجُندُهُُ ،وأُعُلُمُهم َُّ
املؤمنُيُُ،فنِصُهمُعلُعُدُوُهمُبجُندُُ:
 مُنُالسكينةُُ. وجُندُُمُنُاملَّلئكةُ وجُندُُمُنُاملؤمنُيُُ. وجُندُُمُنُالرُيحُُ. وجُندُُمُنُالرُعبُُالذيُيُلُقُيهُُيفُقلوبُُأعدائُهُُ. -وجُندُُمُنُاإليامنُُوال َُّتوكُلُُالذيُيُعُلُهُُيفُقلوّبُمُفَّلُيُافُونُُمعهُأحدً ا(ُُ.)782

[الفتح]0 :

السكينة
جند اهلل
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هلمُبأهنمُ
َّ ُ
فلام ُصارواُمُنُجُندُهُ ُأ َُّيدُهمُبسائرُ ُجنودُهُُ ،وسُبُقُتُ ُكلمتُهُ ُ
َّ ُ

همُالغالُبُونُ ُواملُفلُحوُنُُ،فقال ﴿ُ:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ُﯕ ﯖ
[الصافات]714-717 :

ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ُ.
فالسكينةُ ُجُندُ ُمُنُجنودُ ُاهلُيُثُبُتُ ُّباُقلوبُ ُاملؤمنُيُ ُيفُمواطنُ ُالقُلُقُُ
واالضطرابُ ُواخلوفُُ ،كامُأُنُزُهلُاُعلُرسولُهُ ُوصاحبُهُ ُيومُ ُالغارُ ُواملرشكونُ
فوقُ ُرؤوسُهامُ ،وكام ُأُنُزُهلُا ُعلُاملؤمنُيُ ُيومُ ُصُلُحُ ُاحلُدُيُبُيُةُ ُأُشُدَُّ ُماُكانواُ
قُلُ ًقاُواضطرا ًباُواملرشكونُيُتُحُ َُّكمُونُ ُعليهمُيفُرشوطُهُمُ،وقدُصُدُوهمُ

ع (/745ب)

عنُالبيتُُ ،وكامُأُنُزُهلُا ُعل/رسولُهُ ُوعلُاملؤمنُيُ ُ«يومُ ُحُنيُ» ُبعدُ ُأنُ ُوُ َّىلُ
املسلمُونُ ُوكادُتُ ُالنِصةُ ُتكونُ ُلعدائُهُمُعليهمُ ،وكانُمُنُحُدُوُهُمُمعُ

أرجوزة

نبيُهمُصلُاهلُعليهُوسلمُُ:
والل ه لـــوَ اهلل ِـــا اهتـــدينا ُ
َ
ُوَ تصـــــدا قنا وَ صـــــ الينا
فـــــأنزلن ســـــكين ًة علينـــــا
وث ِبــت اَلقــدام إن َقينــا

(ق)783

والُيُزالُ ُالقلبُ ُواللُسانُ ُوالسمعُ ُوالبِصُ ُواجلوارحُ ُيفُطُيُشُهاُ ،حتَّىُ
حتُمُلُ ُالسكينةُ ُيفُالقلبُُ،فإذاُنُزُلُتُ ُبهُزال ُال َُّطيُشُ ُوحُصُلُ ُالوُقارُ ُوالثباتُُ
والصبُُواليقيُُوالطمأنينةُُ،فإذاُرأيتُهُُطاُئُشُُاللُسانُُ،طائشُُالبِصُُ،طائشُُ
هُالُحظ ُلهُمُنُالسكينةُُ،فمُنُ
َُّ
امليش ُُ -فقدُأُعُلُمُكُ ُطُيُشُهُ ُأ َُّن
الُذُنُُ،طائشُ ُ ُ
أُفُضُلُ ُماُأُويتُ ُالعبدُ ُبعدُ ُنعمةُ ُاإليامنُ ُوُقارُ ُالسكينةُُ ،فإذاُاستُقُ َُّرتُ ُيفُقلبُهُُ
ظُهُرُُأُثُرُهاُيفُجوارحُهُُ،حتَّىُيفُصوتُهُُوهيئتُهُُومشيُهُُولُباسُهُُ.
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الرمحنُُ،
فال َُّطيُشُ ُجُندُ ُمُنُجنودُ ُالشيطانُُ،والسكينةُ ُجُندُ ُمُنُجنودُ ُ َُّ
فإذا ُخُلُتُ ُاملح َُّبةُ ُعن ُاملعرفةُ ُكانُتُ ُطُيُ ًشا ُك َُّلهاُ ،وإذا ُكانُتُ ُمعها ُاملعرفةُُ
سُكَّنتُهاُعنُطُيُشُهاُ.
ُُ وسمع آخر قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

[األنبياء]88-81 :

لكمة منجية

ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ُ،فقالُ:إنامُ
لهناُتُضُ َُّم ُنتُُأربعةُُأشياءُُُ:
نُجاُّبذهُالكلمةُُ َّ ُ
 التوحيدُُ.

ُوالتسبيحُُ.

ُومها هلل.
 واالعرتافُ.

ُواالستغفارُُ.

ومها للعبد.
عامُالُيُلُيقُُ
 فبالتوحيدُيُدُخُلُُعلُاهلُ،وهوُوسيلتُهُُإليهُ،وبالتسبيحُيُنُزُهُهُُ َّ ُبهُمُنُأنُ ُيُأُخُذُهُ ُأوُيُعاقُبُهُ ُبغيُ ُجُرُمُُ،أوُيكونُ ُيفُمُلُكُهُ ُماُملُيُسُبُقُ ُبهُ
قضاؤُهُُوقُدُرُهُُ،ويُتُعُ َُّلقُُبمشيئتُهُُوخلقُهُ.
 واَعتاف واَستغفاَ ُيُطُفُئُ ُغضبُ ُالربُ ُعنه(ُ ،)784ويُسكنهُ ُويُقيمُهُُيفُمقامُُالعبود َُّيةُُ،ويُرُجُُمُنُنفسُهُُمزامحةُُالربوب َُّيةُ(م.)785

كما يف حديث
أنس وغريه

ُواستغفارا ُأُعُرُفُهُم ُبربُهُ ُوبنفسُهُ؛ ُوهلذا ُكانُ
ًُ
وأعظمُ ُالنَّاسُ ُاعرتا ًفا
استغفارا ُنب َُّيهاُ،فكانُتُ ُالصحابةُ ُيُعُدُونُلهُيفُاملجلسُ ُالواحدُُ
ًُ
أعظمُ ُالُ َُّمةُ ُ
مرةُ ُيقولُِ َ«ُ :ب اغفر ل وتب ع ال؛ إ انك أنت ال ات اواب الغفوَ»(ُ،)786
مائةُ ُ َُّ

صحيح
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وقال«ُ:يا أيا النااس ،توبوا إىل َ ِبكم ،فإ ِين َلتوب إليه ف اليوم أكثر ِن
سبعني ِ ار ًة»(ُ.)787
والتوبةُ ُواالعرتافُ ُهي ُالغايةُ ُاملطلوبةُ ُمُن ُالعبادُُ ،والبُدَُّ ُلكلُ ُعبدُُ

ع (/744أ)
كما يف حديث
عمر

املقربُيُُ،واهلُيُبُُ
منهاُ،وتوبةُُكلُُعبدُُبحسبُهُُ،فحسناتُُالبرارُُسيئاتَُُّ /
التوابُيُ ُويُبُ ُاملتطهُرُينُ(قُ،)788واالعتبارُ ُبكاملُ ُالنهايةُ ُالُبنقصُ ُالبدايةُُ،
َُّ
فكم ُبيُُحالُُآدمُُبعدُُالتوبةُُوحالُهُُقبلُُاخلطيئةُ!ُ
واصُ :مُن ُالسيُئاتُ ُالقلب َُّيةُ ُواإلراداتُ ُاملُزامحةُ ُملرادُُ
وأكثر توبة ال ِ
عامُهوُأكبُُمنهاُ،
الربُُمنهمُ،ومنُتُرُكُُاحلسناتُُ،ومُنُاالشتغالُُبحسنةُُ َّ ُ
ومنُغفلتُهُمُعنُشهودُُاملُنَّةُُيفُاحلسناتُُ.
العوامُ:مُنُالسيُئاتُُالبدن َُّيةُُوالشُبهاتُُاملتعلُقُةُُّباُ.
وغالب توبة
ِ
مرتبةُمُنُملُتُضُ َُّلهُُالشُبهاتُُ،وملُتغوهُُالشَُّهواتُُ،كامُقالُ
فأعلُالنَّاسُُ ًُ
تعاىلُعنُنبيُهُصلُاهلُعليهُوسلم ﴿ُ:ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚُﭛ ﭜ

[انلجم]4-4 :

ﭝ ﭞ﴾.
فالناس ثَّلثة أقسام:
قربونُ:يُتُوبُونُُمُنُتُرُكُُاحلسناتُُ،واالشتغالُُعنُاحلسنةُُ
السابقون ال ا
 ُا
الكبيةُُبأصغرُُمنهاُ.
ُوالقتصدونُ:توبتُهمُمُنُمُواقُعُةُُالسيُئاتُ.
ُوال اظالـمونُ:يُذُنُبونُوالُيُتُوبونُ.
(أ)ُيفُالصل«ُ:فكيف»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالسياقُ،وكامُيفُمفتاحُدارُالسعادةُ(.)600/3
(ب)ُليستُيفُالصلُ،ولعلهاُسقطتُمنه.

مناظرة بني صاحب غناء وصاحب قرآن (فتح مساع القرآن)

360

ُُ وسمع آخر قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

[إبراهيم]43-40 :

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ُﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ُ ،فقالُ:غُرُسُ ُاهل ُأطيبُُ
الكلامتُ ُُ -وهيُكلمةُ ُالتوحيدُ ُُ -يفُأطيبُ ُاملُحالُ ُوهيُقلوبُ ُاملوحدُينُُ

لكمة اتلوحيد

مُنُعبادُهُ؛ ُفأثمُرُتُ ُأطيبُ ُالثمراتُ ُوهيُالعملُ ُالصالحُ ُوالكُلُمُ ُالطيُبُُ،
فنقُلُ ُهذا ُالغُراسُ ُإىل ُدارُ ُالطيبُيُ ُأطيبُ ُالدُورُُ ،فأُثُمُرُ ُهلم ُهناك ُأطيبُُ
الثمراتُُوأُجُ َُّلهاُ.
فتلكُالثامرُ ُهيُثامرُ ُكلامتُـهُمُوأعاملُـهُمُ ،وتلكُالشجارُ ُهي ُغُراسُُ
ُالنعُمُُ
اهل ُهلم ُمنها ُمُن ُ
إيامهنُم ُوتوحيدُهُمُ ،فأعاملُـهُم ُوُفُوها ُبعينُهاُ ،أُنُشُأُ ُ ُ
وأصنافُهُ ُماُهوُمُشاكُلُ ُهلاُ ،كام ُأُنُشُأُ ُلهلُ ُاخلبيثُ ُمُنُأعامهلُمُمُنُالعذابُُ
وأصنافُهُُماُهوُمُشاكُلُُهلاُ.
فغُراسُ ُاملؤمنُ ُطيبُُ ،يف ُقلبُ ُطيبُُ ،يُسقى ُبامءُ ُطيبُُ ،وثمرتُهُُ
طيبةُ؛ ُفإنُ ُعُمُلُ ُعُمُلُ ُطيبُاُ ،وإنُ ُقالُقالُطيبُاُ،وإنُ ُتُقُ َّلُبُ ُتُقُ َّلُبُ ُطيبُاُ،
فهذاُمُن﴿ُ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

[انلحل]44 :

ﯟﯠ ﯡ﴾ُ ،ومُن ُالذين ُيُقال ُهلم﴿ُ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

[الزمر]14 :

ﯨ﴾ ُ .
فالربُ ُتعاىل ُطيبُُ ،وكلُ ُما ُيُنسُبُ ُإليه ُطيبُُ ،وكلُ ُطيب ُمُنسُوبُُ
إليهُ،ودارُهُُدارُُالطيبُيُُ.
(أ)ُيفُالصل«ُ:توفاهم»ُ،ولعلهاُاشتبهتُبآيةُالنساء﴿ُ:07/ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ﴾ُ.
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والشيطانُ ُخبيثُُ ،وكلُ ُخبيثُ ُمُنُسُوبُ ُإليهُ ،وكلُ ُما ُيُنسُبُ ُإليهُ
ع (/744ب)

خبيثُُ،/والدارُ ُالتيُأُعدَُّتُلهُوحلزبُهُ ُدارُ ُاخلبيثُ﴿ُ ،ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

[األنفال]41 :

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ
ﮟﮠﮡ﴾ُ.

[الصف]4-4 :

ُوسمع قاَئًا يقرأ ﴿ُ:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣُﮤ

خمالفة القول

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ُ ،فقالُ :املُقُتُُ :أشدُ ُالبغضُُ ،وقدُ

للفعل

[النساء]44 :
ضعيف

أُخُبُُعنُمقتُهُُملنُنُكُحُُامرأةُُأبيهُ،فقال﴿ُ:ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ﴾ُ ،وأُخُبُ ُرسولُهُ ُعنه ُبمقتُهُ ُللجالسُ ُعل ُاخلَّلءُ ُكاش ًفا ُعورتُهُُ
يُناجُيُمُنُهوُكذلك(ُ.)789
لُ
ُكبيا؛ ُليُدُ َّ ُ
ومل ُيُقُتُِصُ ُعل ُمقتُ ُمُن ُقال ُما ُال ُيُفُعُلُُ ،بل ُجُعُلُهُ ُمقتًا ً

عُبادُهُُعلُأَُّنهُيُمُقُتُُمنهمُأشدَُُّاملُقُتُُخمالفةُُأقوالُـهُمُلفعالُـهُمُ،وظواهرُهُمُ
مُ،وأن ُبُغُضُهُ ُهلذاُمنهمُوكراهتُهُ ُهلمُأشدُ ُمُنُ
َُّ
لبواطنُهُمُ،وسائرُهُمُلعَّلن َُّياتُ
بُغُضُهُُللمعاصُُوالذنوبُُالظاهرةُُ.
صلُُّباُإىلُاستحَّللُُماُ
وهلذاُاشتُدَُُّنكيُُالسلفُُالصالحُُللحُيُلُُالتيُيُتُوُ َّ ُ
حُ َُّرمُ ُاهلُ ُتعاىلُوإسقاُِ ُماُأُوُجُبُهُُ ،وجُعُلُوهاُمُنُجنسُاخلداعُ ُوالنفاقُ(عُ،)790
فإن ُصاحبُها ُيقولُ ُماُ ُ
إن ُارتكابُ ُاحلرامُ ُعل ُوجهُهُ ُأسهلُ ُمنها؛ ُ َُّ
وقالواَُّ ُ :
الُيُفُعُلُُ ،ويُظُهُرُ ُخَّلفُ ُماُيُبُطُنُُ ،ويُعُلُنُ ُشي ًئاُويُّسُ ُخَّلفُهُُ ،فمُقُتُهُ ُعندُ ُاهلُ
ياُ.
أكبُُمُنُمقتُُمُرتكبُُاحلرامُُعلُوجهُهُُص ً
 ُ فاعل ُاجلملة ُضميُمسترتُيعودُإىلُ«آخر»ُيفُقولهُاملتقدم ُ(ص«ُ:)130وسمعُآخر ُقارئا»ُ،وكذاُ
المرُيفُأخواتاُالَّلحقاتُ،واهلُأعلمُ.
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لهنمُقالواُبألسنتُهُمُ
وهلذا ُكانُاملنافقُونُ ُيفُالدَُّركُ ُالسفلُ ُمُنُالنَّارُ؛ ُ َّ ُ
ما ُليس ُيف ُقلوّبُمُ ،فخالفُتُ ُظواهرُهُم ُبواطنهُمُ ،وبايُنتُ ُسُائُرُهُمُ
عَّلن َُّياتُم؛ُفكانُمقتُُاهلُهلمُأشدَُُّاملُقُتُُ،وبُعُدُهُمُعنهُأعظمُُالبُعُدُُ.
فكل ِن قال ِا ل يفعلُ ،وأُظُهُرُ ُخَّلفُ ُماُيُبُطُنُُ ،وأُعُلُنُ ُخَّلفُ ُماُ
يُّسُ؛ ُفأُظُهُرُ ُالوفاءُ ُوأُبُطُنُ ُالغدرُُ،وأُظُهُرُ ُالصُدُقُ ُوأُبُطُنُ ُالكذبُُ،وأُظُهُرُُ
المانةُ ُوأُبُطُنُ ُاخليانةُُ،وأُظُهُرُ ُعقدُ ُالتبايعُ ُوأُبُطُنُ ُعقدُ ُالرُبا ُ،وأُظُهُرُ ُعقدُُ
النكاحُ ُوأُبُطُنُ ُعقدُ ُالتحليلُُ،وأُظُهُرُ ُصورةُ ُالرشُِ ُوأُبُطُنُ ُعدمُ ُالوفاءُ ُبهُ،
أوُأُظُهُرُُأ َُّنهُمظلومُُففُجُرُُيفُاخلصامُُوهوُيُعُلُمُُأ َُّنهُظاملُُ،أوُأظهُرُُالعملُُهلُ
شُُ-فأحسن
وهوُيُبُطُنُُالرُياءُُوالسُمُعُةُُبهُ،أوُأُظُهُرُُالنصيحةُُوهوُيُبُطُنُُالغُ َّ ُ
أحواله ُأنُ ُيكونُ ُمُنُالذينُيقولُونُ ُماُالُيفعلُونُُ ،وجزاءُ ُذلكُكُبُ ُاملُقُتُُ
مُنُاهلُ ،فإنُ ُصادُفُ ُذلكُأصلُ ُاإليامنُفهوُالنفاقُ ُالكبُ ُاملُوجُبُ ُللدَُّركُُ
السفلُُمُنُالنَّارُُ،وإالُفنفاقُُالعملُُ.
ُ وسمع قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ/ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

فقالُ:إن ُاهلُسبحانهُنُدُبُ ُقلوبُ ُعبادُهُ ُإليهُ ،وكانُأسعُهُمُإليهُ
َُّ
ﯜ ﴾ُ ،
همُحمل ُرسالتُهُ ُووسائطُُ
َّ ُ
صهمُبكرامتُهُ ُوجُعُلُ
إجابة ُقلوبُ ُاملُرُسُلُيُ؛ ُفاختُ َّ ُ
ًُ
يفُالتبليغُبينهُوبيُُعبادُهُ.
ثم ُنُدُبُ ُقلوبُ ُالعبادُ ُبُعُدُهُم ُإىل ُطاعتُهُُ ،فكان ُخيُهُم ُأسعُهُمُ
خياُ ُم َّنُبُعُدُهُمُ،وكانُ
وهلذاُكانُالسابُقُونُ ُ َُّ
َّ ُ
إجابة؛ ُ
ًُ
الولُونُ ُمُنُكلُ ُأُ َُّمةُ ُ ً

خيُُهذهُال َُّمةُُالسبقُُفالسبقُ ُ.

(أ)ُيفُالصل«ُ:الرباء»ُ،وعلُالرغمُمنُجوازهُلغةُفلعلهُتصحيفُ،واملثبتُقياساُعلُماُمضُ«ربا»ُ.
(ب)ُيفُالصل«ُ:فالسبق»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالسياقُ.

ع (/747أ)
[احلديد]76 :
قلوب العباد
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املبرشون باجلنة
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الراشُدُونُُ،
إجابة ُالعرشةُ()791؛ ُلسُبُقُهُمُ ،وخيارُ ُالعرشةُ ُاخللفاءُ ُ َُّ
فالسبقُ ُ ًُ
إجابةُ.
وخيارُهُمُالشَُّيخانُُ،وخُيُهُاُالصدُيقُُأولُُالنَّاسُُ ًُ
ثم ُاستُبُطُأُ ُقلوبُ ُالنَّاسُ ُوالمُهُم ُيف ُاإلبطاءُ ُيف ُحملُ ُاإلساعُُ ،وعلُ
املُهُلُةُ يف ُحملُ ُاالستعجالُ ُواملبادرةُُ ،وكيف ُأبطأُتُ ُقلوّبُم ُعن ُاخلشوعُُ
لكَّلمُهُ ُالذي ُلو ُنُزُلُ ُعل ُاجلبالُ ُخلُشُعُتُ ُله ُوتُصُدَُّعُتُ ُعن ُأماكنُها ُمعُ
قسوتُاُوشدَُّتُاُ،فقلوبُُعبادُهُُأُوُىلُُباخلشوعُُلكَّلمُهُُمُنُاجلبالُ(مُ.)792
وأهنمُلـ َُّمـاُطالُعليهمُ
ثمُحُ َُّذرُهمُسبيلُُمنُقبلُهمُمُنُأهلُ ُالقسوةُ ُ َّ ُ ،
الُمُدُُوملُتُشُعُُقلوّبُمُقُسُتُُوعُنُتُُ،وهكذاُمنُطالُعليهُالُمُدُُوملُيُنُبُُإىلُ
ذكرُ ُاهلُوملُيُشُعُ ُقلبُهُ ُلكَّلمُهُ ُقُسُىُوعُ َّز ُعليهُاخلشوعُ ُواالنقيادُُ ،كاخلشبةُُ
الكبيةُ ُإذا ُتُطاوُلُتُ ُعليها ُالسُنون ُوهي ُعل ُعُوُجُها ُمل ُيكن ُإىل ُتقويمُهاُ

ضعيف

سبيلُ؛ُوهلذاُقالُالنبيُُصلُاهلُعليهُوسلم«ُ:اقتلوا شيوخ الشكني واستبقوا
مُلنُيفُلُينُهمُمُطُمُ ًُعا ُ.
َُّ
لرشخُُ:الشبابُُ،فأُمُرُُباستبقائُهُ
شخهم»(ُ،)793ا َّ ُ
سبحانهُأن ُالقلوبُ ُالقاسيةُ ُأبعدُ ُالقلوبُ ُمنهُ ،وأَُّنهُلـ َُّمـاُلُعُنهاُ
َُّ
وأُخُبُ ُ
أن ُفتنةُ ُالشيطانُ ُإنام ُتُصُيبُ ُالقلبُ ُاملريضُ ُوالقلبُُ
ُقاسيةُ ،وأُخُبُ ُ َُّ
ًُ
جُعُلُها

[املائدة]74 :

[احلج]30-34 :

القايسُُ،ويُسُلُمُُمنهاُالقلبُُاملُخُبُتُُإليهُ،فقال﴿ُ:ﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ﴾ُ،وقال﴿ُ:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ُﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ﴾ُ.
(أ)ُكأهناُهكذاُيفُالصلُ،واهلُأعلمُ.
(ب)ُيفُالصل«ُ:مطمع»ُبالرفعُ،ولعلهُتصحيفُ،واملثبتُماُتقتضيهُقواعدُاللغةُ.
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فجعل القلوب ً
ثَّلثة:
 قلبُيُُشق َُّييُُ،وهاُاملريضُُوالقايسُ. -وقل ًباُسعيدً اُ،وهوُاملُخُبُتُُ،واإلخباتُُ:الليُُو/التواضعُُواالنخفاضُُ

ع (/747ب)

للحقُُ،واخلُبُتُُ:املكانُُاملنخفضُ(ُ.)794
َلن القلب اإِا أن يكون:
وهذا ا
احلقُ،فهوُالقايسُُ.
 ياب ًساُ،الُيُقُبُلُُ َّ ُ أوُضعي ًفاُ،الُيُثُبُتُُفيهُاحلقُُ،فهوُاملريضُ.ىُاحلقُبصفائُهُُ،ويُقُبُلُهُُبلُينُهُُ،ويُفُظُهُُبصَّلبتُهُ.
َّ ُ
 أوُصاف ًيا ل ِينًا صل ًباُ،يُرُ فاَلولُ:القلبُُاحلُجُرُيُُ،الُيُقُبُلُُصورةُُاحلقُُ،والُيُنطُبُـعُُفيهُ.
 والثاينُ :املريضُ ُاملعلولُُ ،إنُ ُقُبُلُها ُزالُتُ ُبّسعةُُ ،كاملاءُ ُيُقُبُلُُ
صورةُُماُيُنطُبُـعُُثمُيُزُولُُأُسُعُُيشءُُ.
والقوةُ؛ُ
علُالصفاءُ ُوالرُ َُّقةُ ُ َُّ
َّ ُ
 والثالثُ:القلبُ ُالزجاجيُُ ،املشتملُ ُ
وهلذاُضُبُُاهلُبهُاملثلُُلنورُهُُ،وجُعُلُهُُحمَّلُُلهُ،فقال ﴿ُ:ﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾ُ.
فقسوةُ ُالقلبُ ُتُورُثُ ُالفسقُُ ،فإنُ ُاشتُدَُّتُ ُأُوُرُثُتُ ُالبدعةُ ُوالظُلُمُةُُ
ُوكثيا ُما ُتُورُثُ ُهذاُ
والنفاقُ،
واتُباعُ ُاهلُوُىُ ،فإنُ ُاشتُدَُّتُ ُأُوُرُثُتُ ُالكُفرُ ُ ُ
ً

وهذاُ،وباهلُالتوفيقُُ.

[انلور]43 :
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[سبأ]30 :

إيثار الشهوات
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ُ وسمع قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ُ ،فقالُ :لـ َُّمـا ُآثُرُواُ
همُوبينهاُأُشُدَُّ ُماُكانواُشُهو ًُة ُهلاُ ،ولوُآثُرُواُال َُّطاعاتُُ
ُ
الشَُّهواتُ ُحُيلُ ُبين
النقادُتُ ُإليهم ُالشَُّهواتُ ُانقيا ًدا ُأكملُ ُما ُكانُتُ ُوأُتُـ َُّمـهُ ُوأُطُيُبُهُُ ،بَّلُ
تنغيصُ ُو ُالُتكديرُ ُوالُمُزاحمُُ ،فلوُأُعُرُضُواُعنهاُالشتاقُتُ ُإليهمُأعظمُُ
مُنُشوقُهُمُإليهاُ،ولكنُآثُرُوهاُفهُجُرُتُمُأُحُرُصُُماُكانواُعلُالوُصالُ!ُ

املعري /طويل

إذا اشتاقت اليل الناهل أعرضت

** عن الاء فاشتاقت إليها الناهـل

()795

آلة ُتُسُوقُهُُ،وحادُ ًياُيُدُوهُ ُإىلُحملُ ُالشَُّهواتُُ
فخُلُقُتُ ُالشَُّهوةُ ُيفُالعبدُ ُ ًُ
كلُهاُ،وهيُالدارُُالتيُفيهاُماُتُشُتُهُيهُُالنفسُُوتلذُُالعيُُ،وقيلُلرباّبُاُ:
ال ُتُقُفُوا ُعندُ ُهذه ُالشهواتُ ُاخلسيسةُ ُالفانيةُُ ،التي ُهي ُخيالُ ُطيفُ ُأوُ
فإنُأمامُكمُمُنُالشَُّهواتُُماُالُعيُُرُأُتُُوالُأُذُنُُسُمُعُتُُ،
سحابةُُصيفُ؛ُ َُّ
ُ،فنظُرُ ُأصحابُ ُالبصائرُ ُاحلا َُّدةُ ُإىلُتلكُالشَُّهواتُُ
والُخُطُرُ ُعلُقلبُ ُبرشُ ُ
مُنُوراءُ ُسُتُورُ ُاإليامنُ ُبالغيبُ ُفقالواُ:نحنُاملُشُمُرُونُ! ُفقالُهلمُالدليلُُ:
مقتبسا حديثني

قُولُواُ:إنُُشاءُُاهلُوسُيُوا(ُ،)796سُبُقُُاملُفُرُدُونُ(ُ!)797
الرمُدُةُ ُوالبصارُ ُالتيُعليهاُغُشاوُةُ ُعندُ ُماُ
ووُقُفُ ُأصحابُ ُالعيونُ ُ َُّ
عايُنوهُ ُمُن ُهذه ُالشَُّهواتُ ُوبارشُوهُ ُمنهاُ ،وقالواُ :ال ُنُبُيعُ ُنقدً ا ُبنسُيئُةُُ ُ،
والُعاجَّلُحمُ َُّق ًُقاُبآجُلُمظنونُ!ُفهؤالءُالذينُحُيلُُبينهمُوبيُُماُيُشُتُهُونُُ،
ًُ

ع (/744أ)
طويل

وتُنقُلُبُ/مآرّبُمُالعُذُبُةُُيفُالشبابُُعُذا ًباُيفُاملُشُيبُُ.
ِ ـبآَب كان ـت ف ا
الش ـباب َلهله ـا ** عذا ًبا فصاَت ف الشيب عذا ًبا

()798

(أ)ُليستُيفُالصلُ،واملثبتُماُيقتضيهُالسياقُ.
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ُ وسمع قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ﴾ُ ،فقالُ :نُصُبُ ُهلم ُميدانُ ُالسُباقُُ ،وأعطى ُكَّلُ ُمنهمُ
مُرُكُو ًباُيُلُيقُ ُبهُ،وجُعُلُ ُاجلنَّةُ ُغايةُ ُالسُباقُُ،ثم ُسابُقُ ُبينهمُوبُذُلُ ُاجلُعُلُُ
السُابقُ ُويُرُضُونُُ
مُن ُعندُهُُ ،وأقامُ ُمَّلئكتُهُ ُعل ُجُنبُتُيُ ُامليدانُ ُيُثُبُتُونُ ُ َّ
املسبوقُُعلُال َّلُحاقُ.

[احلديد]47 :

السباق!

اجلمعُالسابقُ ُمُنُاملسبوقُُ،
َّ ُ
فثارُتُ ُالغُبةُ ُيفُامليدانُُ ،وخُفُيُ ُعلُأهلُ ُ
حتَّى ُإذا ُانُجُلُ ُالغُبارُُ ،ووُقُفُتُ ُخيلُ ُالسُباقُُ ،ومُدَُّتُ ُاخلَّلئُقُ ُأعناقُهاُ
ن ُأهلُ ُاجلُمُعُُ
يُنظُرُونُ ُمن ُسُبُقُ ُومن ُوصلُ ُبعدُهُ ُُ -نادُىُاملُنادُيُ:ليُعُلُمُ َُّ
السابُقُونُُ.
اليومُُمنُ َّ ُ
فإذا هم َجال كانوا ف الدنيا:
﴿ -ﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

[انلور]41 :

ﭣﭤ﴾ ُُ
 ﴿ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃ﴾ُ.
قيلُهلمُ:اقُتُحُمُواُحلبةُُالسُباقُ!ُفإنامُهيُأنفاسُُمعدودةُُ،آخرُهاُيومُُ
ال َُّتَّلقُ ُ،ويُعُدُُاهلُبسبقُهُُمُنُشاءُمنُخلقُهُُ.
(أ)ُيفُالصل«ُ:صل»ُ،واملثبتُماُيقتضيهُالسياقُ.
(ب)ُكذاُيفُالصلُ،وانظرُ(ص.)38

[آلعمران]743– 740 :
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وقيل ُهلمُ :ال ُجُلُبُ ُوال ُجُنبُ ُإال ُيف ُهذا ُالرُهانُ(ُ ،)799فمُن ُاستُطاعُُ
لسبقُُبامُأُمُكُنهُ!ُ
منكمُاجلُلُبُُواجلُنُبُُفليُفُعُلُُ،وليُسُتُعُنُُعلُا َّ ُ
ُبالسبقُ ُإىل ُال َُّطاعاتُ ُسُبُقُهُم ُعندُ ُالقُدُومُ ُعليه ُإىلُ
وجُعُلُ ُجُزاؤهم َّ ُ

[الواقعة]74 :

فالسابُقُونُ ُيفُالدنياُإىلُاخلُيُاتُ ُهمُ
اجلنَّاتُُ،فقال ﴿ُ:ﯖ ﯗ﴾ُ َّ ُ ،
السابُقُونُُيفُاآلخرةُُإىلُالدرجاتُُ.
َّ ُ

مقتبسا حديث
أيب هريرة

[سبأ]41 :
ع (/744ب)
[األنبياء]44 :

ُأن ُمن ُبُ َُّطأُ ُبه ُفُرُسُهُ ُوعُمُلُهُ ُمل ُيُّسُعُ ُبه ُنُسُبُهُ ُومالُهُُ
وأُخُبُهُم َُّ
وولدُهُ(ُ،)800فقال ﴿ُ:ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﴾ُ.
ُ وسمع قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ  ُ ﴾/فقالُ:كامُتُفُسُدُُ
السمواتُ ُوالرضُ ُلو ُكان ُفيهام ُإهلانُ ُفكذلك ُيُفُسُدُ ُالقلبُ ُإذا ُكان ُلهُ

فساد القلب

معبودانُ ُيُؤُلُـهُهـام ُويُعُبُدُها(مُ ،)801فكيف ُبقلبُ ُفيه ُمن ُكل ُه ًُوى ُإلهُُ

[الفرقان]04 :

معبودُ!ُ﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ُ.
كيفُيكونُُحالُُهذاُالعبدُُإذاُسُمُعُُالنداءُُيومُُاحلرشُُ:ليُتُبُعُُكلُُأحدُُ
ماُكانُيُعُبُدُهُُ .فرأىُآهلتُهُ ُومن ُكانُيُعُبُدُهُ ُمعُاهلُسائر ًُة ُمع ُمجلةُ ُاآلهلةُ ُإىلُ
اجلحيمُُوهوُالُيُسُتُطُيعُُالتخلُفُُعنها!ُ
وكامُأ َُّنهُالُصَّلحُُللعاملُُالعلويُُوالسفلُُوالُبقاءُُإالُبكونُُإهلُهُُاحلقُُ
إهلًا ُواحدً اُ ،فَّل ُصَّلحُ ُللقلبُ ُوال ُللروحُ ُوال ُفَّلحُ ُإال ُبأنُ ُيكونُ ُاهلُُ
(أ)ُيفُالصل«ُ:أفرأيت»ُ.ولعلهاُاشتبهتُبآيةُاجلاثية﴿ُ:61/ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ﴾ُ.
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وحدُهُمعبودُهُ ُوإهلُهُ ُوغايةُ ُمطلوبُهُ ُالذيُيُريدُهُ ُويـبهُ ُلذاتُهُ ُويُرُيدُ ُماُسُواهُ
لهُ ،فيكون ُوحدُهُ ُاملُرادُ ُووحدُهُ ُاملعبودُ ُووحدُهُ ُاملُأُلُوهُُ ،ووحدُهُ ُاملُرُجُ َُّوُ
املُخُوفُ؛ ُفتُتُقُدَُّمُ ُحم َُّبتُهُ ُمجيعُ ُاملحابُُ،وخُوُفُهُ ُمجيعُ ُاملخاوفُُ،ورجاؤُهُ ُمجيعُُ
الرجاءُُ،فإنُُملُتُنسُخُهاُوإالُقُهُرُتُاُوغُمُرُتُاُوصارُاحلُكُمُُهلاُ،وأكثرُُاخللقُُ
َُّ
بعكسُُذلك!ُواهلُاملستعانُُ.
ُوسمع قاَئًا يقرأ ﴿ُ:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ُ،فقالُ:

[الشعراء]85-88 :

القلب السليم سلم ِنُ:
 إرادةُُالرشُُ،الُمُنُمعرفتُهُ. سلُمُُمُنُمعارضةُُالتوحيدُُبالرشُكُ. ومُنُمعارضةُُاخلبُ بالشُبهاتُ. ومُنُمعارضةُُالمرُُبالشَُّهواتُ(م.)802فليس ُفيه ُعبوديةُ ُلغيُ ُاهلُ ،وال ُشُبهةُ ُتُعارُضُ ُخبُهُ ُ ،وال ُشُهوةُُ
تُزاحُمُُأمرُهُُ.
قُاسمُُاإلسَّلمُُ
فلامُسلمُُمُنُهذهُاآلفاتُُسُلُمُُمُنُعذابُُاهلُ،واستُحُ َّ ُ
َّ ُ
املُطُلُقُُ،وسالُـمُتُهُ ُجنودُ ُاهلُ،فلوُاجتُمُعُ ُعلُحُرُبُهُ ُمنُبيُأقطارُهاُلكانُ
ضهُُمن ُخُذُلُهُُ،والُمن ُخالفُهُُ،والُيُقُعُ ُعليهُالغُلُبُةُُ
هوُاملُؤُ َُّيدُ ُاملنصورُُ ،ملُيُ َّ ُ
والكُّسُةُُإالُمُنُعُدُمُُسَّلمتُهُُمُنُهذهُالمورُُالثَّلثُُ،أوُمُنُبعضُهاُ،وإالُ
فمعُسَّلمتُهُُمنهاُالُمُطُمُعُُللعدوُُفيهُ.
(ب)ُيفُالصل«ُ:اخلي»ُ،باملثناةُالتحتيةُ،واملثبتُكامُيفُمصادرُالتخريجُ.
(أ)ُ ُ

القلب السليم
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وسَّلِة القلب نوعان:
 سَّلمتُهُُمُنُوُرُودُُهذهُاملُعارُضاتُُعليهُ. وسَّلمتُهُُمُنُتُأُثُيُهاُفيهُإذاُوُرُدُتُُعليهُ.ُبعدُالسَّلمةُ ُالخرىُ ،فليُصُبُ ُعلُ
َّ ُ
إىلُالسَّلمُةُ ُالُوىلُ ّ ُ
ُإال
َّ ُ
والُسبيلُ ُ

أنُامتُحانُهُُّباُلرشُُيُرادُُبهُ،بلُقدُهُيُئُُّباُ
نُ َُّ
املُعارُضاتُُ،والُيُقُلُقُُ،والُيُظُ َُّ
ُكالزبُدُُ
أهنا ُوإنُ ُغُ َُّطتُ ُالوادُي ُفهي َُّ
لمرُ ُعظيمُ ُوخُطُبُ ُجسيمُُ ،وليُعُلُمُ ُ َّ ُ
يُذُهُبُ ُجُفا ًُءُ ،ويُبُقُىُماُفيهُحياتُهُ ُونعيمُهُ ُُ -اإليامنُ ُواليقيُ ُُ -مُسُتُقُرُاُيفُ
ع (/744أ)
[السجدة]40 :

القلبُُيُسقى ُبهُزُرُعُهُُويُرُوُيُبهُالنَّاسُُويُسُقُونُُبهُزُرُوعُهُمُ./
ُ وسمع قاَئًا يقرأ[﴿ُ :ﭺ ﭻ]

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ُ ،فقالُ :بالصبُ ُواليقيُ ُتُنالُ ُاإلمامةُ ُيف ُالدينُُ،
بالصرب وايلقني تنال
اإلمامة يف ادلين

فبالصبُ ُتُنفُى ُالشَُّهواتُُ ،وباليقيُ ُتُدُفُعُ ُالشُبهاتُ(مُ ،)803فيُصُيُ ُقدو ًُةُ
للمؤمنُيُ ُوإما ًماُللم َُّتقُيُُ،يُقتدُيُأهلُ ُاإلرادةُ ُبصبُهُُ،وأهلُ ُالعُلُمُ ُبيقينُهُُ،
فلواءُ ُاإلمامةُ ُبيدُهُُ ،فإذا ُقُصُدُهُ ُجيشُ ُالشَُّهواتُ ُليدقُوا ُاللُواءُ ُا َُّتقاهُُ
بالصبُُ،وإذاُقُصُدُهُُجيشُُالشُبهاتُُدُفُعُهُُباليقيُ.
فهذاُهوُالصديقُ ُالذيُيُسُتُغُفُرُ ُلهُمن ُيفُالسمواتُ ُومن ُيفُالرضُُ،
حتَّى ُاحليتانُ ُيف ُالبحرُ ُودوابُ ُالبُ ُوالنعامُُ ،ويُصلُ ُاهل ُومَّلئكتُه ُعليهُ،
(أ)ُ فوقهاُكلمةُبيُالسطورُغيُواضحةُ،والنصُبدوهناُمضطربُ،وملُأوفقُلقراءتا.
كذاُضبطهاُيفُالصلُ.
ُ
(ب)ُ
(ج) ُيف ُالصل«ُ :وجعلناهم»ُ ،ولعلها ُاشتبهت ُبآية ُالنبياء﴿ُ :71/ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗ ﭘ﴾ُ.
كذاُيفُالصلُ.
ُ
(د)ُ
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ووفودُ ُاخلُيُاتُ ُالعاجلةُ ُواآلجلةُ ُتُساقُ ُإليه﴿ُ ،ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ُ.
ُ وسمع قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

[احلديد،47 :
اجلمعة]0 :

[آل عمران]70 :

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﴾ُ ،قالُ
لهُقائلُُ:انظُرُ ُكيفُأقامُعُذُرُهمُيفُتناوهلُا؛ ُحيثُ ُأُخُبُهمُأ َُّنهُز َُّينهاُهلمُ،
وأهنمُالُيُسُتُطُيعُونُُالصبُُعنها!ُ
َّ ُ
كَّلُ،وحاشاُهلُأنُُيكونُُهذاُمرادُُاهلُمُنُكَّلمُهُ!ُوفُهُمُُهذاُمُنُ
فقالُ َّ ُ:
كَّلمُهُُيُدُلُُعلُظُلُمُةُُقلبُُمنُفُهُمُهُُوبُعُدُهُُعنُحقائقُُاإليامنُُوالقرآنُُ.
وإنم ِعنى اآليةُ :تزهيدُهُم ُيف ُهذه ُالشَُّهواتُ ُاملذكورةُ ُيف ُاآليةُُ،
وتقليلُها ُيف ُأعينُهُمُ ،وحتقيُها ُيف ُنفوسُهُمُ ،وتصغيُ ُشأهنُاُ ،وأ َّ ُهنا ُلوال ُماُ
ألُبُسُتُهُ ُمُنُهذهُالزُينةُ ُالتيُالُحقيقةُ ُهلاُ ،وإنام ُهيُمتاعُ ُقليلُ ُمُفارُقُ ُعنُ
لذاتُاُ
قريبُُ ،ثم ُتُزُولُ ُزينتُهاُوتُذُهُبُ ُّبجتُها؛ ُفتُصُيُ ُأقبحُ ُيشءُُ ،وتنقُلُبُ ُ َُّ
غضةُ.
اُكراهةُوب ًُ
ًُ
آال ًماُ،وشهواتُ
ئَّل ُيُقُطُعُهمُ
ثم ُيُنهُضُهم ُعل ُما ُهو ُخيُ ُمنها ُوأُفُضُلُ ُوأُعُلُ؛ ُلُ َّ ُ
الرغبةُُيفُهذاُالذيُزينُُهلمُعنهُ،وليُؤثُرُوهُعليهُ.
َُّ
 إماُأنُيكونُجوابُ«لوال»ُحمذوفاُدلُعليهُالسياقُ،والتقديرُ:لصارُظاهرهاُقبيحاُ،أوُنحوهُ.أوُ
أنهُسقطُمنُالصلُ،واهلُأعلمُ.
 عنهُ:جارُوجمرورُ،ومتعلقهُمشكل!ُ
(أ)ُيفُالصل«ُ:ينهضم»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ.
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وأيضاُفإ َُّنهُحذفُ ُفاعُلُالتزييُ ُوملُيذكرُ ُمن ُهوُالذيُزُ َُّينُُ،فيُجُوزُُ
ً
أنُُيكونُُالذيُز َُّينهاُهلمُهوُالشيطانُ؛ُلقولُهُُتعاىل﴿ُ:ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
[األنعام]04 :

ﯵ ﯶ﴾ُ ،وهو ُالقائلُ﴿ُ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

[احلجر]45 :
ع (/133ب)

ﮌ ﮍ ﴾ُ،ويفُأُثُرُُمُرُوُيُ«ُ:بعثت داع ًيا وِب ِينًا  ،وليس إ الِ/ن
الضَّللة
اهلداية يشء ،وبعث إبليس ِغو ًيا وِز ِينًا ،وليس إليه ِن ا

باطل

يشء»(ُ ،)804وال ُيُنايفُ ُنسبةُ ُالتزييُ ُإىل ُالشيطانُ ُنسبتُهُ ُإىل ُربُ ُكلُ ُيشءُُ
ومليكُهُ؛ُفإ َُّنهُمنسوبُُإليهُخُلُ ًقاُوقضا ًءُوقُدُ ًراُ،كامُقالُ﴿ُ:ﯚﯛ ﯜﯝ

[األنعام]748 :
[فصلت]46-40 :

فعَّلُومبارش ًُة(مُ.)805
ﯞ﴾ُ،وإىلُالشيطانُُ ً ُ

ُ وسمع قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ُﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

شياطني

اإلنس واجلن

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ُﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

بعدويُنُُ،وهاُشياطيُُ
ُاهلُعبدُهُُاملؤمنُُيفُهذهُالدارُُ َُّ
ﯕ﴾ُ،فقالُ:ابتُلُ ُ
العدوينُُ،
َُّ
اإلنسُ ُواجلنُُ ،فَّلبُدَُّ ُلكلُ ُنبيُ ُولكلُ ُوارثُ ُنبيُ ُمُن ُهذُينُ ُ
العدوينُُعنهمُ:
َُّ
رشُهذُينُُ
فأُرُشُدُُعبادُهُُإىلُماُيُدُفُعُونُُبهُ َّ ُ


فأُمُرُ ُبدفعُ ُرشُ ُعدوُ ُاإلنسُ ُبأن ُيُدُفُعُ ُسيُئتُهُ ُبالتي ُهي ُأحسنُُ ،فَّلُ

رش ُعداوتُهُُ
يُقابُلُهُ ُعل ُسيُئتهُ ُبمثلُهاُ ،بل ُيُقابُلُها ُباإلحسانُُ ،فإذا ُقابُلُ ُ َّ ُ
هُوَل ُمحيمُ؛ ُلَُّنهُك َُّلامُأُساءُ ُإليكُ
صداقة؛ ُفصارُكأَُّن ٌُّ
ًُ
باإلحسانُ ُانقُلُبُتُ ُعداوتُهُ ُ

ورآكُتُقابُلُُإساءتُهُُباإلحسانُُإليهُطُفأُُإحسانُكُنارُُعداوتُهُُ،والقلوبُُجمبولةُُ
(أ)ُيفُالصل«ُ:يذكره»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ.
(ب)ُكذاُيفُالصلُ،ويفُمصادرُالتخريج«ُ:ومبلغًا»ُ.
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عل ُحُبُ ُمُن ُأُحسنُ ُإليهاُ ،فكيف ُمن ُقابُلُ ُاإلساءةُ ُباإلحسانُ ُوسُعُى ُيفُ
ضتُهُ؟!ُفامُمُلُكُتُُالقلوبُُبمثلُُذلكُ.
مصلحتُكُوأنتُيفُمُ َّ ُ
وهذاُاخلُلُقُُمُلُكُُالخَّلقُُالفاضلةُُ،الُتُصبُُعليهُإالُالنفوسُُالكُبارُُ
ُالسيُلُ ُيف ُمُنحدرُهُُ،
واهلُمُمُ ُالعاليةُُ ،والناسُ ُأسعُ ُانقيا ًدا ُإىل ُصاحبُهُ ُمن َّ ُ
والقلوبُ ُتُعُظُمُهُ ُوحتُـبُهُ ُوجتُ ُّلهُ ُوتُابُهُُ ،والنَّاسُ ُأعداءُ ُمنُعاداهُُ ،وإنُ ُازدادُُ
إحسانُهُُإليهُاشتُدَُُّانتصارُُال ُنَّاسُُلهُ،فامُقُهُرُُالعدوُُقُطُُبمثلُُاإلحسانُُإليهُ،
ولكنُهذهُاخل َّلةُهي ُكامُقالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ُ.
وبينهاُأنُُيُرُّبُاُويُذُوقُُحَّلوتُاُوتُصُبُُنفسُهُُعلُمرارتُاُ
وبيُُالعبدُُ ُ
قليَّلُ،وبعدُُتلكُاملرارةُُجتُدُُأُشُدَُُّاحلَّلوةُُ.
ًُ

[فصلت]43 :

ويفُهذهُاخل َّلةُُمُنُاملصالحُُوالفوائدُُماُالُيعُدُُ:
 ولوُملُيكنُفيهاُإالُسَّلمةُ ُقلبُهُ ُمُنُالغُلُ ُواحلقدُُ ،وعُامرةُ ُبيتُ ُأفكارُهُُبإيصالُ ُالرشُ ُوالذُىُإىلُعدوُهُُ،فعيشُهُ ُأُنُكُدُ ُعيشُ ُوأُتُعُبُهُُ ،وقلبُهُُ
يُتُلُ َُّظى ُبجمرُ ُالغضبُ ُوالتحّسُ/عل ُاالنتقامُُ ،وقد ُفاتُهُ ُحَّلوةُُ
ولذتُاُونعيمُهاُ.
سَّلمةُُالقلبُُ َُّ
اُإالُأن ُاجلُزاءُ ُمُنُجنسُ ُالعملُُ،فكامُجازُىُ
َُّ
ولوُملُيكنُفيهاُأيض
ً
وجلُ
عز ُ َّ ُ
إساءةُ ُمن ُأُساءُ ُإليه ُبإحسانُهُ ُمع ُتُضُرُهُ ُباإلساءةُُ ،فاهل ُ َُّ
ضرُُبإساءةُُالعبدُُأُوُىلُُأنُُيُازيُهُُبإساءتُهُُإحسانًا.
الذيُالُيُتُ َّ ُ
ُجوابُ«لو»ُحمذوفُ،والتقديرُ:لوُملُيكنُفيهاُإالُكذاُوكذاُلكفى!ُُ
ُجوابُ«لو»ُحمذوفُ،مثلُماُسبقُُ.
(أ)ُيفُالصل«ُ:أهي»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصواب.

ع (/740أ)
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 وِنهاُ :حَّلوةُ ُالظفرُ ُبنفسُهُ ُوشيطانُهُُ ،فإ َُّنه ُلـ َُّمـا ُفاتُهُ ُظفرُهُ ُبعدوُهُُظُ َّفرُهُ ُاهل ُبنفسُهُ ُوشيطانُهُُ ،فلم ُيُطُعُهام ُيف ُاالنتقامُُ ،وال ُنسبةُ ُبيُُ
حَّلوةُُالظفرُينُُأُلُبُتُةُُ،ومُنُملُيُصُدُقُُفليُجُرُبُ!ُ


وأ َُّما ُشيطانُ ُاجلنُ ُفَّل ُيُمُكُنُ ُاإلحسانُ ُإليهُ ،فأُمُرُ ُبدُفُعُ ُرشُهُُ

باالستعاذةُُباهلُمنه.
الرشينُ:
ونظيُُهذاُماُذُكُرُهُُيفُ«سورةُالعراف»ُمنُدُفُعُُ َّ ُ
 أحدمهاُ:باالستعاذةُُ. والثاينُ :بأُخُذُ ُالعفوُ ُواإلعراضُ ُعن ُاجلاهلُيُ؛ ُفإنه ُإذا ُأُخُذُ ُمنهم ُماُرشهمُُ.
قُ،وأُعُرُضُُعنُجاهلُهُمُُ-اكتُفُىُ َّ ُ
سُهلُُعليهمُوملُيُشُ َّ ُ
عنهُرشُاجلنُُواإلنسُُ.
َّ ُ
فأُرُشُدُهُُإىلُماُيُدُفُعُُ
ولـ َُّمـاُكانُالشيطانُُجمُدُاُيفُحماربةُُالعبدُُالُيُفُرتُُ،ويُأُتُيهُُمُنُحيثُُالُيُدُرُيُ
والُيُراهُُفيُأُخُذُُحُذُرُهُُمنهُإذاُحارُبُهُُ،والُيُمُكُنُُدفعُهُُبإحسانُُإليهُُ-أُمُرُُبدفعُهُُ
باالستعاذةُُ ،وهيُ :ال َُّلجُأُ ُإىل ُمن ُناصيتُهُ ُبيدُهُ ُواالعتصامُ ُبه ُواللُياذُ ُبه؛ُ
رشهُ(مُ.)806
ليُكُفُيُهُُ َّ ُ
[الفرقان]14 :
أهل السماع القرآين

وأهل السماع الشعري

ُ وسمع قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﴾ُ ،فقالُ:وُصُفُهُمُاهل ُسبحانهُيفُهذهُاآليةُ ُبضُدُ ُحالُ ُأهلُ ُالسامعُُ
ُ،وأهنمُإذاُذكُـرواُبآيـاتُُرّبُمُملُتُ َُّرُقلوبُـهُمُعليهاُصُـامُعنُسـامعُُ
الشعريُ َّ ُ
ُيفُقولهُتعاىل﴿ُ:ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ُ[العرافُ.]300ُ:
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حقائُقُها ُومرادُ ُاملُتكلُمُ ُمنهاُ ،عُمُيانًا ُعن ُرؤيةُ ُمعانُيها ُوأسارُهاُ ،عكسُُ
فإن ُقلوّبُمُيفُغطاءُ ُعنُحقائقُ ُهذاُالسامعُُ ُ،
حالُ ُأهلُ ُالسامعُ ُالشعريَُُّ ُ ،
ملُتُنفُتُحُ ُآذانُ ُقلوّبُمُوالُأعيُنهمُلسارُهُ ُومقاصدُهُُ،وملُيُكامُحُُ قلوّبُمُ
مرادُ ُاملُتكلمُ ُمنهُ ،ومل ُتُبارشُها ُروحُهُ ُوّبجتُهُُ ،ومل ُتُالُطُ ُمعانُيهُ ُبُشاشُةُُ
القلوبُ؛ُفإذاُقرُئُ ُعليهمُخُ َُّرتُ ُقلوّبُمُعلُآياتُهُ ُصُامُ ُعنُمعانُيهُ ُعُمُيانًاُ
عن ُحقائقُهُُ ،فإذا ُجاء ُالسامعُ ُالذي ُهو ُمرشوّبُم ُانفُتُحُتُ ُآذانُ ُقلوّبُمُ
وهيبةُ ،أُبُِصُ ُيشءُ ُملعانُيهُُ،
ًُ
ُإجَّلال ُ
ًُ
وزال ُالغطاءُ ُعن ُأعيُنُهمُ ،فقاموا ُله
وأُسُمُعُ ُيشءُ ُحلقائقُهُُ ،وأُفُهُمُ/ملرادُ ُاملُغنيُ ،قد ُمحُلُهم ُاستجَّلءُ ُمعانُيهُُ

ع (/740ب)

واستُلُذاذُهاُواستطابتُهاُومبارشتُاُلقلوّبُمُعلُالقُنعُ ُبوُجُدُهُمُوذوقُهُمُ،
إذُطُفُحُُّبمُوامتُألُتُُبهُبواطنهُمُ،ففاضُُعلُظواهرُهُمُ.
ُإهنم ُليُشُهُدُونُ ُعل ُأنفسُهُم ُبام ُذُكُرُناهُُ ،ويُشُهُدُ ُاهل ُبه ُعليهمُ،
وباهل َّ ُ
ومَّلئكتُهُُواملؤمنونُُمُنُعبادُهُُ،وكُفُىُباهلُشهيدً ا!ُ
ُ وسمع قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

النعُمُُثَّلثةُ(مُ:)807
ﭽ﴾ُ،فقالُ:أصولُُ ُ
ُنعمةُُاإليادُ.
 ونعمةُُاإلعدادُ.
 ونعمةُُاإلمدادُ.
ُ يكاِحُ:قالُاجلوهريُ :أكمحتُالدابة ُإذاُجذبتُعنانهُحتىُينتصبُرأسه ُ(الصحاحُ.)799/3ُ:
قلتُ:وكأنُمقصودُاملصنفُهناُ:أنُمرادُاملتكلمُملُيأخذُبعنانُقلبهُحتىُيتملكهُ.يبقىُأننيُملُأقفُ
واهلُأعلمُ.
ُ
ُعلُفصاحةُالفعلُ«كامحُ»ُعلُوزنُفاعلُ،وإنامُقالواُ:أكمحُوكمحُُ،
(أ)ُكذاُيفُالصلُ،كقولهُيفُاالستقامة«ُ:لكلُقومُذوقُوِشوبُوطريقُ.)139/3(ُ»...

[اإلرساء]44 :
أصول انلعم
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فالنعُمُُواخلُيُاتُُكلُهاُتابعةُُهلذهُالثَّلثةُُودائرةُُعليهاُ:
الب ُوالفاجُرُُ ،واملؤمنُ ُوالكافرُُ،
فشملهم بنعمة الياد ُالتيُتُناوُلُتُ ُ َُّ
والُربُسُواهُُ.
َّ ُ
ودُ َُّلـهمُّباُعلُتوحيدُُربوبيتُهُُ،وأ َُّنهُالُخالقُُغيُهُ،
ثم خ اص بنعمة العداد منهم ُحمُاالُ ُأُعُدَُّها ُلقبولُ ُكامالتُا ُالتي ُهيُ
غايةُُسعادتُاُوفَّلحُهاُ،وملُيُساوُُبينهمُيفُهذهُالنعمةُُ،بلُفاوُتُُبينهمُفيهاُ
غايةُُالتفاوتُُ:
صُبهُرسلُهُُملُيُعُطُهُغيُهُمُ.
 واالستعدادُُالذيُخُ َّصُبهُأُوَلُالعُزُمُُمنهمُملُيكنُلغيُهُمُ.
 والذيُخُ َّ ُصُبهُاخلليلُيُُمنهمُملُيُعُطُهُلغيُهُاُ.
 والذيُخُ َّ ُُحممدً ا ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم ُمُن ُبينُهُم ُمل ُيُرشُكُهُ ُفيهُ
ص ُبه َُّ
 والذي ُخُ َّ ُغيُهُُ.
وسائرُ ُعبادُهُ ُيُعُدُ ُعل ُمراتُبُهم ُمُن ُهذا ُاالستعدادُ ُعل ُحسبُ ُماُ
أُعُطاهمُمنهُ.
أيضا قسمن:
ثم أهل اَستعداد ً
 قسمُأُعُدَُّهمُثمُأُمُدَُّهم؛ُفحُصُلُُهلمُمُنُالكاملُُبحسبُُإعدادُهُُوإمدادُهُُ. وقسمُأُعُدَُّهمُثمُملُيُمُدَُّهم؛ُففاتُمُالكاملُُلتخلُفُُإمدادُهُُعنهم.فللهُكمُمُنُأرضُ ُبُورُ ُقابلةُ ُلنواعُ ُالزرعُ ُوالثمرُ ُوالُزرعُ ُفيهاُوالُ
ثمرُ؛ ُالنقطاعُ ُإمدادُ ُالغُيُثُ ُعنهاُ ،فإذا ُشئتُ ُرأيتُهُ ُذُكُيُا ُفُهُ ًام ُشُهُ ًام ُقويُاُ
صبوراُوليسُعندُهُُيشءُُمُنُالعُلُمُُواإليامنُ؛ُل َُّنهُتعاىلُأُعُدَُّهُُوماُأُمُدَُّهُُ.
ً
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وإذاُتُأُ َُّملُتُ ُأصحابُ ُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُقبلُ ُمبعثُهُ ُرُأيتُ ُماُ
فيهم ُمُنُكاملُ ُاالستعدادُ ُوالقبولُُ ،كالرضُ ُال َُّزكُ َُّيةُ ُالقابلةُ ُلنواعُ ُالنباتُُ
لهناُملُتُدَُّ ُبالغُيُثُُ ،فأُمُدَُّهاُاهل ُتعاىلُبرسولُهُ ُصلُاهلُ
ولكنُالُنباتُُفيها؛ ُ َّ ُ
عليهُوسلمُوماُأُنُزُلُ ُعليهُمُنُالكتابُ ُواحلكمةُ ُفرشبته ُقلوّبُم/أُعُطُشُُ
ماُكانُتُُإليه؛ُفاهُتُ َُّزتُُورُبُتُُوأُنُبُتُتُُمُنُكلُُزوجُُّبيجُُ.
وهذه الثَّلثة ترجع إىل الياد:
فإنُاإلعدادُُ:تصيصُُبصفةُُوقبولُُأُوُجُدُهُُيفُاملحلُُ.
 َُّ واإلمدادُُكذلكُ،فإنهُإيادُُملا َُّدةُُكاملُهُُ.ُأصَّل ُوهاُ
ًُ
فرُجُعُ ُالكلُ ُإىل ُنعمةُ ُاإليادُُ ،لكن ُلـ َُّمـا ُكانُتُ ُتلك
فرعانُ ُعليهاُ ،ونعمةُ ُاإليادُ ُعا َُّمةُُ ،وأُخُصُ ُمنها ُنعمةُ ُاإلعدادُُ ،وأُخُصُُ

ثَّلثةُ ،وعُرُفُ ُحلمُهُ ُورمحتُهُ ُوحم َُّبتُهُُ
منها ُنعمةُ ُاإلمدادُ ُُ -صارُتُ ُ ًُ
وكراهتُهُ ُبالنعمتُيُ ُالخريُيُُ ،كامُعُرفت ُربوبيتُهُ ُالعا َُّمةُ ُالشاملةُ ُبالنعمةُُ
الُوىلُُ.
فنعمة اليادُالُتُنالُُبيشءُُمُنُالكسبُُ.

(أ)ُكأهناُهكذاُيفُالصلُ،واهلُأعلم.
(ب) ُ كذاُيفُالصلُ،أيُ:نعمةُاإليادُواإلعدادُواإلمدادُ.واجلادةُأنُيقولُ:وهذانُاالثنانُ،...كامُ
ً
ُتلكُأصَّلُوهاُفرعانُعليها»ُ.
لـمـاُكانت
سيقولُقريبا«ُ:لكن َّ
(ج)ُيفُالصل«ُ:وعرفت»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ.
(د)ُكذاُضبطهاُيفُالصلُ.
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وأِا نعمة العداد ُفأصلُها ُغيُ ُمكتسبُُ ،وأ َُّما ُكاملُـها ُفقد ُيُصُلُُ
ا
ذلكُلقوةُُأخرىُ،وكذلكُ
َُّ
قوتُهُُفيامُسُئُلُهُُأُعُدَُّهُ ُ
فإنُالعبدُُإذاُبُذُلُُ َُّ
بالكسبَُُّ ُ:
وقوةُُ
هتُهُُوعزيمتُهُُ َُّ
إذاُبُذُلُُعُلُمُهُُأعدَُّهُبُذُلُهُُلقبولُُعُلُمُُآخرُُ،وكذلكُإذاُبُذُلُُ َُّ
هةُ ُوعزيمةُ ُوإرادةُ ُأخرىُ ،وهكذاُكلُُ
الل ُأُعُدَُّهُ ُذلكُلقبولُ ُ َُّ
إرادتُهُ ُفيامُيـبهُ ُ هِ

يشءُُيُبُذلُهُُهلُ،فإَُّنهُيُسُتُعُدُُببُذُلُهُُلقبولُُنظيُهُُوماُهوُخيُُمنهُ.
وأِا نعمة الِداد فنوعان:
ا
منهاُموهبي.
ٌّ ُ
 نوعُُكسبيُ.
ٌّ ُ
 -ونوعُُ

فالكسبيُ:ماُحُصُلُُعنُبذلهُُلُـمُـاُسئُلُُمنهُ،وفعلُهُُلُـمُـاُأُرُيدُُمنهُ.
والوهبيُ:ماُكانُمُنُالعطاءُُبغيُُسببُُ.
هذا ُكلُه ُإذا ُنُظُرُ ُإىل ُالسبابُ ُواحلُكُمُُ ،فإذا ُأُضُبُتُ ُعنها ُصُفُ ًحاُ
ونُظُرُتُ ُإىلُاملُسبُبُ ُالولُُ ،وصدورُ ُالشياءُ ُعنهُ ،وإيابُ ُمشيئتُهُ ُوإرادتُهُُ
التامُةُ ُهلا ُُ -فهناك ُيُطُوُى ُالتقسيمُ ُوالتفصيلُ ُويُصُيُ ُالمرُ ُكلُه ُمُن ُاهلُ
تعاىلُ،كامُأ َُّنهُك َُّلهُهلُ،فمنهُابتداءُُاخلُلُقُُ،وإليهُتُرُجُعُُالمورُُ.
[املائدة]43 :

ُ وسمع قاَئًا يقرأ﴿ُ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

منازل ادلين

ﯘﯙﯚﯛﯜ﴾ُ،فقالُ:مجُعُتُُهذهُاآليةُُمنازلُُالدينُُ

ومقامات اإلسالم

ومقاماتُُاإلسَّلمُُكلُهاُبأُوُجزُُعبارةُُوأُعُذُبُُلفظُُ:فإَُّنهُالبُدَُُّللعبدُُمُنُُ:
 أمرُُيُمُتُثُلُهُُُ.(أ)ُيفُالصل«ُ:أعد»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ.
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 ومرادُُحمبوبُُيُتُأُ َُّلـهُهُُويُعُبُدُهُُُ. وعدوُُيُارُبُهُُ.وإنُُشئتُُقلتُُ:البُدَُُّلكلُُنفسُُمُنُ:
 حركةُُحُبُُ. وحركةُُبُغُضُُ. يُنشُأُُعنهامُ:فعلُُوتركُُ،ومواالةُُومعاداةُ. فأِر ُسبحانه ُوتعاىل ُأنُ ُتكونُ ُحركةُ ُالقلبُ ُكلُها ُلهُ ،وهي ُابتغاءُُ
إليهُ،فإنُابتغاءُُالوسيلةُ/هوُطلبُُالقُرُبُ ُمنهُحمُ َُّب ًُةُوعبود َُّي ًُةُ.
َُّ
الوسيلةُُ
 وأِرُأنُُيكونُُماُيُتُبُعُهاُمُنُالفعلُُوالرتكُُهوُتُقُواهُُ:بفعلُُماُأُمُرُُبهُ،
وتُرُكُُماُحُ َّرمُهُُ.
 وأِرُأنُُيكونُُاجلهادُُُ-الذيُأصلُهُُاملواالةُُواملعاداةُُُ-يفُسبيلُهُُُ.
وهبذه الثَّلث يكون الدين كله هللُُ:
 فيكونُُوحدُهُُهوُاملعبودُُالذيُيُبُتُغُىُإليهُالوسيلةُ. ويكونُُالفعلُُوالرتكُُ ًموافقاُلمرُهُُوهنيُهُ.
 وتكونُُاملواالةُُواملعاداةُُلهُوفيه.(أ)ُيفُالصل«ُ:القربة»ُ،واملثبتُكامُيفُمدارجُالسالكيُ(ُ.)12/6
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فبتقواه تصل الناجاة ِن الناَ ،وبابتغاء الوسيلة تنال كراِته والقرب
ِنه ،وبالهاد ف سبيله يرفع إىل الدَجات العّل ،واهلل الستعان.
[األنفال]41 :

اخليانة!

ُوسمع قاَئًا يقرأ﴿ُ:ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﴾ُ ،فقالُ :الدينُ ُكلُه ُأمانةُُ ،وعُدُمُ ُالدينُ ُكلُهُ ُخيانةُُ ،فالدينُُ
حتتُُلفظةُُالمانةُُوحقيقتُهاُ،وعُدُمُُالدينُُحتتُُلفظةُُاخليانةُُوحقيقتُهاُ.
واليانة ثَّلثة أقسام:
ُخيانةُُاهل.
ُورسولهُُوكتابهُ.
ُوخيانةُُخُلُقُهُُ.
التيُبينهُوبيُ ُاهلُفقدُخانُهُُ،ومُنُملُيُطُعُ ُرسولُهُُ
ُ
فمُنُملُيؤدُ ُالمانةُ ُ
فيام ُأُمُرُ ُويُصُدُقُهُ ُفيام ُأُخُبُ ُفقد ُخانُهُُ ،ومُن ُمل ُيُأُتُ ُإىل ُالنَّاسُ ُماُيُبُ ُأنُُ
يُأُتُوهُُإليهُفقدُخاهنُمُ.
ُوأعظمُُاخليانةُُ:خيانةُُاهلُتعاىلُيفُتوحيدُهُُ،وهذهُاخليانةُُنوعانُُ:
 خيانةُُيفُتوحيدُُاملعرفةُُواالعتقادُ. وخيانةُُيفُتوحيدُُاإلرادةُُواملح َُّبةُُ.

أيضاُنوعانُُ:
واليانة ف توحيد العرفة ً
 أحدمهاُ:أنُ ُيُنفُيُ ُعنه ُماُوُصُفُ ُبهُنفسُهُ ُمُنُكاملُهُ ُالذيُيُتُصُُبهُ ،فيُجُحُدُ ُماُوُصُفُ ُبهُنفسُهُ ُووُصُفُهُ ُبهُرسولُهُُ،ويُعُلُ ُذلكُ

(أ)ُيفُالصل«ُ:يؤدي»ُ،وهوُلغةُيفُجزمُاملضارعُ،إالُأنُماُأثبتناهُأقربُإىلُأسلوبُاملصنفُ.
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يهاُيُبُ ُنفيُهُ ُعنهُ ،فام ُأُعُظُمُها ُمُن ُخيانة ُعمدُ ُإىلُ
جتُسُ ًيام ُوتُشُبُ ً
يهاُ،ثمُعُ َُّطلُهُُمنها!ُ
صفاتُُجَّللُهُُونعوتُُكاملُهُُفجُعُلُهاُتُشُبُ ً
أيضاُ.
 والثاينُ:أنُُيُشُبُهُهاُبصفاتُُخُلُقُهُُ،فهذاُخائنُُ ًفإن ُعُهُدُهُ ُبالمانةُُ
وكَّلهاُقدُخان ُاهلُُ ،فعُزُلُهُ ُاهل ُعنُمنصبُ ُالمانةُ؛ ُ َُّ
الُيُنالُُخائنًاُ،فإَُّنهُظاملُُوقدُقالُاهلُتعاىلُإلبراهيمُُخليلُهُُلـ َُّمـاُسُأُلُهُُأنُُيُعُلُُ
أئم ًُة ﴿ُ:ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ ُأيُ :الُيُنالُ ُعُهُدُيُبالمانةُ ُظا ًملا؛ُ
مُنُذر َُّيتُهُ ُ َُّ

[ابلقرة]740 :

فإنُمُرُتُبُةُُالمانةُُالُتُدُرُكُُإالُبالمانةُُ،فكيفُيكونُُاخلائنُُإما ًما!
َُّ


بينهُوبينهُنُدُاُيـبهُُ
وأِا اليانة ف توحيد الَادة والح ابة :فأنُُيُعُلُُ ُ
ا

كامُيُبُ ُاهلُ ،ويُرُجُوهُ ُويُافُهُ ُويُطُيعُهُ ُويُقُصُدُ ُمُرُضاتُهُ/ويُبُعُدُ ُمُنُسخطُهُُ
كامُيُطُيعُُاهلُويُافُهُُويُرُجُوهُُويُقُصُدُُمُرُضاتُهُُويُبُعُدُُمُنُسخطُهُُ،فكيفُإذاُ
كان ُاملخلوقُ ُيف ُذلك ُآثُرُ ُعندُهُ ُمُن ُاهل ُكام ُهو ُحالُ ُأكثرُ ُاخلُلُقُ! ُوكُفُىُ
باإلنسانُُحسي ًباُعلُنفسُهُ!
بلُإذاُكانُمُنُخيانةُ ُالتوحيدُ ُأنُ ُيقولُ ُملخلوقُُ :ماُشاءُاهل ُوشُئُتُُ،
واللهُ ،وحياتُكُ ،أو ُيقولُُ :إ َُّنا ُباهل ُوبكُ ،أو ُمُ َُّتكُلُ ُعل ُاهلُ
أو ُيقولُ ِ ُ :
وعليكُ ،أو ُهذا ُمُن ُاهل ُومُنك ُُ -فكيف ُبخيانةُ ُمن ُقوى ُقلبُهُ ُكلُهاُ
مُسُتُغُرُقةُ ُيفُرضاءُ ُاملخلوقُ ُوالبُعُدُ ُمُنُسخطُهُُ،وليستُمنزلةُ ُاهلُمُنُ
قلبُهُُّبذهُاملنزلةُ!ُ
(أ)ُيفُالصل«ُ:يقوله»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ
(ب)ُكذاُيفُالصلُ،ولهُوجهُ.

ع (/746أ)
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فأيُ ُخيانةُ ُأكبُ ُمُنُهذه! ُوأيُ ُكيدُ ُيُدُيُاهل ُهلذاُاخلائنُ! ُوأيُ ُعملُُ
يُصُلُحُُله!ُواهلُالُيُدُيُكيدُُاخلائنُيُُ،والُيُصُلُحُُعملُُاملفسدُينُُ.
وكثياُماُجتُتُمُعُ ُاخليانتانُ ُيفُ
ثم ُبعدُ ُهذهُاخليانةُ ُخيانتُهُ ُيفُأمرُهُ ُوهنيُهًُ ُ ،

الرجلُ.

الرسولُفأصلُهاُتكذيبُُخبُهُُوعصيانُُأمرُهُُ:
وأِا خيانة ا
 ا
أن ُالعقلُ ُعارضُهُ ُأوُالذوقُ ُأوُ
 فمن ُرُ َُّد ُشي ًئاُ ُم َّاُأُخُبُ ُبهُلزعمُهُ ُ َُّ
الوُجُدُُ ،أو ُوُزُنُ ُأخبارُهُ ُبآراءُ ُالرُجالُ ُوبخُياالتُ ُاملُنتُسُبُيُ ُإىلُ
التصوُفُُُ-فقدُخانُهُُأعظمُُخيانةُ!ُ
 وِن ُرُ َُّد ُأمرُهُ ُملُعارضُ ُشُهوةُُ ،أو ُطُلُبُ ُرياسةُُ ،أو ُحتصيلُ ُمالُُ
ودنياُُ-فقدُخانُهُُ.
 وِن ُمل ُيُكُمُهُ ُيف ُكلُ ُدقيقُ ُوجليلُُ ،ويُرُضُ ُويُنقادُ ُله ُانقيا ًداُ،
لهُتسليامُُ-فقدُخانُهُُ.
ًُ
ويُسُلُمُُ
 وِنُقُدَّ مُُأمرُُغيُهُُعلُأمرُهُُعندُُال َُّتعارضُُفقدُخانُهُُ.
وهبذا يعلم كثرة الائنني وق الة اَلِناء!
وأِا خيانة اَلِانات التي بني النااسُفنوعانُُُ:
 ا
عنهُنصيحةُُ.
ًُ
 أحدمهاُ:أنُُيُكُتُمُُ
 والثاينُ :أنُ ُيُعامُلُهُ ُبالغُشُُ :فتُكُذُبُهُ ُإذا ُحُدَُّثُتُهُُ ،وتُكُذُبُهُ ُإذاُ
صُدُقُكُُ ،وتُغُدُرُ ُبهُإذا ُعاهُدُتُهُُ ،وتُونُهُ ُإذا ُائتُمُنكُُ ،وتُنعُهُ ُمُنُ
حقُهُُالذيُقبُلكُ،وتطالبُهُُبامُليسُلكُعندُهُمُنُاحلقُُ.
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وِن خيانة اهلل وخلقهُ:أنُُيُظُهُرُُمُنُالدينُُواخلشوعُُوالزُهدُُوالعُفافُُ
والورعُ ُخَّلفُ ُماُيُبُطُنُ؛ ُفيُظُهُرُ ُذلكُويُبُطُنُ ُخَّلفُهُُ،فهذاُيُتُضُ َُّمنُ ُاخليانةُُ
هلُولرسولُهُُوخلُلُقُهُُولنفسُهُُ:
وأِا خيانة اهللُ:فإ َُّنهُأُظُهُرُُإخَّلصُُالعبود َُّيةُُلهُ،وأُبُطُنُُخَّلفُُذلكُ.
 االرسولُ:فإ َُّنهُأُظُهُرُُطاعتُهُُومتابعتُهُُ،وأُبُطُنُُخَّلفُهاُ.
وأِا خيانة ا
 اوأِا خيانته للنااسُ:فإ َُّنهُأُظُهُرُُهلمُماُيُبُونُهُُويُمُدُونُهُُعليهُويُكُرُمُونُهُُ
 الجلُهُ ُويُقُرُبُونُهُ ُعليهُ ،وأُبُطُنُ ُخَّلفُهُُ ،ولو ُعُلُمُوا/منه ُما ُأُبُطُنهُُ
لعامُلُوهُبامُيُنبُغُيُأنُُيُعامُلُُبهُ،فهذاُخيانتُهُُهلمُ.

ع (/746ب)

وأِا خيانته لنفسهُ :فبُخُسُها ُحُ َُّظها ُوظُلُمُها ُووُضُعُها ُيف ُأُرُدُىُ
 ااملواضعُ ُوأخُسُهاُ،وهيُأخسُ ُمراتبُ ُبنيُآدمُ؛ ُوهلذاُكانت ُمنزلةُُ
هؤالءُعندُُاهلُتعاىلُأسفلُُسافلُيُُيفُالدَُّركُُالسفلُُمُنُالنَّارُُ.
أن ِ
الشك والكفر والنِفاق والفسوق والعصيان ك اله خيانة،
والقصود ُ:ا
والب وال اتقوى ك اله أِانةُ،قالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﯟ
والتوحيد والسَّلم واليمن
ا

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲُﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ُ،
سمُهُمُيفُمحُلُُالمانةُُقسمُيُُ:
فقُ َّ ُ
 أهلُُاخليانةُُ،الذينُيُسُتُحُقُونُُالعذابُُ. وأهلُُالمانةُُ،الذينُهلمُالثوابُُ.(أ)ُيفُالصل«ُ:كان»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ،وقياساُعلُمثيَّلتاُيفُمؤلفاتُاملصنفُ.

املقصود!
[األحزاب]14-14 :
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 وغايةُُأهلُُالمانةُُ:التوبةُ.
 وغايةُُأهلُُاخليانةُُ:النفاقُُوالرشُكُُ.
[النساء]741-743 :

مزيان أهل احلق

ع (/741أ)

ُ وسمع قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶُﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙُ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ُ،
فقالُ :هاتانُ ُاآليتانُ ُأعظمُ ُميزانُ ُيُوزُنُ ُبه ُأهلُ ُاحلقُ ُمُن ُأهلُ ُالباطلُُ،
وأعوانُ ُهؤالء ُوأعوانُ ُهؤالءُ .وصَّلحُ ُالُ َُّمةُ ُبل ُصَّلحُ ُالوجودُ ُيف ُالعملُُ
كلُصَّلحُُيفُ
بموجُبُهاُ،وفسادُُالوجودُُمُنُخمالفتُهامُوتعطيلُهامُ،فلوُتأ َُّملُتُُ َّ ُ
كلُرشُُيفُالعاملُُلرأيتُهُُ
العاملُُلرأيتُهُُمُنُإقامةُُحُكُمُُهاتُيُُاآليتُيُُ،ولوُتأ َُّملُتُُ َّ ُ
مُنُتعطيلُُحُكُمُهامُ.
اللُتعاىلُلرسولُهُُأنُُيُكُمُُبيُُعبادُهُُبامُرآهُهوُ،ولكنُبامُأراهُاللُ،
وملُيُطُلُقُُ هِ
النبوةُ ُوالرُسالةُ ُورُجُحانُ ُعقلُهُ ُعلُ
هذا ُوهو ُباملحلُ ُالذي ُأُحُ َُّلهُ ُاهل ُإ َُّياه ُمُن ُ َُّ
عقولُُالعاملُيُُكلُهمُومعرفتُهُُعلُمعارفُهُمُ،فكيفُبمُنُحُكُمُُبيُُعبادُُاهلُبامُ
رآهُهوُأوُمُنُقُ َُّلدُهُُوقُدَُّمُهُُعلُرأيُمُنُهوُفوقُهُوأُعُلُمُُمنه!ُفكيفُبمُنُقُدَُّمُهُُ
علُنصوصُُالوحيُ!ُفكيفُبمُن ُحُكُمُُعلُاهلُتعاىلُبامُرآهُأوُرآهُالرجالُُ،
وقُدَّ مُُذلكُعلُالواجبُيُُ:علُكتابُُاهلُ،/وسنَّةُُرسولُهُ!ُ
ُوماذاُيكونُُجوابُُهذاُغدً اُبيُُيُدُيُُاهلُإذاُقيلُ:هلُحُكُمُتُُعلُاهلُ

وبيُُعبادُهُُبامُأُرُىُاهلُورسولُهُ

نُعنُ
ُ،أوُبامُرآهُفَّلنُُوفَّلنُ؟ُفواهلُليُسُأُلُ َُّ

نُباجلوابُُ،وسيدُويعلم!ُ
هذهُاملسألةُُ،وليُطالُبُ َُّ
(أ)ُليستُيفُالصلُ،واملثبتُماُيقتضيهُالسياق.
(ب)ُكذاُيفُالصلُبواوُعطفُ،ولهُوجهُ،ولوالُالواوُلنصبتُُ.
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وما ُظنُ ُمُن ُتُوُ َُّكلُ ُللخائنُيُُ ،وخاصُمُ ُهلمُ ،ودافُعُ ُعنهم ُعل ُاختَّلفُُ

طبقاتُمُيفُاخليانةُ؟!ُُ
ب ُعن ُأهلُهُ ُيف ُدقيقُُ
َّل ُونُِصُهُُ ،ودافُعُ ُعنهُ ،وذُ َّ ُ
فكلُ ُمن ُقُ َُّررُ ُباطُ ً ُ
وجليلُ ُُ -فهو ُخصيمُ ُللخائنُيُُ ،يُادُلُ ُعن ُالذين ُيُتانُونُ ُأنفسُهمُ ،سواءُُ
كانُذلكُيفُعُلُمُُأوُواليةُُأوُمالُُ،فمنُأعانُخائنًاُكائنًاُمُنُكانُفهوُخصيمُُ

للخائنُيُُ.
وإذا ُتأ َُّملُتُ ُأحوالُ ُالعاملُ ُرأيتُ ُأهلُهُ ُخائنُيُ ُووكَّلءُ

ُللخائنُيُُ،

وجمادلُيُُعنُاخلائنُيُُخماصمُيُُعنهمُ،ومُنُملُيكنُفيهمُكذلكُفهوُمقهورُُ
خيانة ُهلُ
بينهمُ ،مُبُعُدُ ُعنهمُ ،ال ُيُقُرُبُونُهُ ُوال ُيُعاون ُبهُ ،وك َُّلام ُكان ُأُشُدَُّ ُ ًُ
ولرسولُهُُولدينُهُُولنفسُهُُكانُأقربُُإليهمُوأحظُىُعندُهمُ،فَّلُيُ َُّتفُقُُعندُهمُ

إالُخائنُُأوُوكيلُُللخائنُُأوُجمادلُُعنُاخلائنُُخماصمُُعنهُ.
لنُ
وأُقُرُبُ ُالوسائلُ ُإليهم ُوسيلةُ ُاخليانةُُ ،وأبعدُها ُعنهم ُوسيلةُ ُالمانةُ؛ ُ َُّ
وخمالفة ُلُـمُـا ُعليه ُال َُّناسُ!ُ
ًُ
بدعة ُ
اخليانةُ ُبينهم ُقد ُصارُتُ ُهي ُالمانةُُ ،والمانةُ ُ ًُ

ولو ُجُ َُّردُ ُرجلُ ُهلم ُالمانةُ ُلعادُوهُ ُونابُذُوهُُ ،وال ُيُمُكُنُهُ ُأنُ ُيعيشُ ُبينهم ُإنُُ ُ
ملُيُشُبُُأمانتُهُُبنوعُُمُنُاخليانةُُ،ويُسُنُُهلمُخياناتُمُ،ويُمُدُحُُاخلونةُُعندُهم!ُ
أنُأعظمُُالمانةُُتوحيدُُاهلُتعاىلُومتابعةُُرسولُهُُ:
واعتب هذا بمثالُ:وهوُ َُّ
حقهاُ،
حقهاُوالعبود َُّيةُُ َُّ
 فلوُجُ َُّردُُهلمُرجلُُالتوحيدُُوأُعُطُىُالربوب َُّيةُُ َُّ

وملُيُعُـطُُاملخلوقُُمرتـبةُُاخلالـقُُ،والُالعبدُُمرتبةُُالربُُُ-لنسُبُوهُُإىلُتُنقُصُ
 َُ ُ يعاون بهُ :لعلُالضميُيفُ«به»ُعائدُعلُماُعادُعليهُالضميُيفُ«يقربونه»ُ،وهوُذلكمُالرجلُ
املقهورُاملبعدُ،واملعنىُ:أنهُالُيعاونهُأحدُ،أوُأنُيفُالمرُحتريفاُوتصحيفاُ،واهلُأعلمُُ.
ُ
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النبياءُ ُوالرُسلُ ُوالولياءُ ُوالصاحلُيُُ ،وهُضُمُ ُمنازهلُمُ ،والتكلُمُ ُفيهم ُبامُ ُ
الُيُلُيقُُ.
فَّل ُيُمُكُنُ ُاملوحُدُ ُأنُ ُيُرُدُ ُالتوحيدُ ُبيُ ُهؤالء ُاخلونةُ ُيف ُالتوحيدُُ،

وأحسنُُأحوالُهُُبينهمُأُنُُيُسُكُتُُعنُجتريدُهُُوالُيُوافُقُهُمُيفُشُوُبُهُُبالرشُكُُ.
حاالُبينهمُ،
وإذاُكانُأعظمُُإرشاكًاُوأشدَُُّغُلُواُيفُاملخلوقُُكانُأحسنُُ ً ُ

وأُقُرُبُُإىلُقلوّبُم!ُ
ع (/741ب)

الرسولُُصلُاهلُعليهُوسلمُ،وملُيُشُبُهاُ/
 ولوُجُ َُّردُُهلمُرجلُُمتابعةُُ َُّ

كل ُقولُ ُخالُفُ ُما ُجاء ُبه ُومل ُيُلُتُفُتُ ُإليه ُُ -لنسُبُوهُ ُإىل ُالبدعةُُ
بغيُهاُ ،ورُ َُّد ُ َّ ُ

أيضاُ،ورُأُواُ
وخمالفةُُوإساءةُُالدبُُعلُ َُّ
الئمةُُ،وتُعُدُيُطُوُرُهمُوطُوُرُهُُهوُ ً
مُن ُالمرُ ُباملعروفُ ُإلزامُهُ ُبرتكُ ُما ُعُلُمُهُ ُمُن ُالسنَّةُ ُلُـمُـا ُجُهُلُوه ُمنهاُ ،وأنُُ

الرسولُُجاءُبهُلُـمُـاُقالُهُُفَّلنُُوفَّلنُ.
أنُ َُّ
يُرتُكُُماُعُلُمُُ َُّ
فتُجُرُيدُُالتوحيدُُعندُهمُتُ ُنقُصُُ،وجتُرُيدُُاملتابعةُُعندُهمُبدعةُُ،واهلُاملستعانُُ

قوةُُإالُباهلُ.
وعليهُالتُكَُّلنُُ،والُحولُُوالُ َُّ
فام ُأُجُدُرُ ُهؤالء ُباخليانةُ ُوأنُ ُيكونوا ُخُصُامءُ ُللخائنُيُُ ،وجمُادلُيُ ُعنُ

اخلائنُيُ!ُ
وكم ُبُ َُّيتُوا ُويُبُيُتُونُ ُلهلُ ُالتوحيدُ ُواملتابعةُ ُما ُال ُيُرُضاهُ ُاهل ُمُن ُالقولُُ،

واهلُبامُيُعُمُلُونُُحميطُُ،وهلُالقائلُُ:
منرسح

نحـــن وإ ايـــاكم نمـــوت وَ ** أفلح عند احلساب ِن ندم

()808
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ُ وسمع قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ُﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ُ،
فقالُ :هاتانُ ُاآليتانُ ُمُن ُأعظمُ ُكُنوزُ ُالقرآنُُ ،فهام ُكُنزانُ ُعظيامنُ ُقد ُأُوُدُعاُ
مضطر ُإىل ُمنُ
ٌُّ
أن ُالعبدُ ُ
هذه ُالسورةُ ُوأكثرُ ُاخلُلُقُ ُعنهام ُغافُلُونُُ :وذلك ُ َُّ

[امللك]47-44 :

من كنوز القرآن:
الرزق وانلرص

منُُإيصالُُماُبهُ
الرزقُالذيُيُتُضُ َُّ
يُلُبُُاملنافعُُلروحُهُُوقلبُهُُوبدنُهُُوحواسُهُُب ِ

ضار ُاملُفسُدةُ ُهلا ُاملُضا َُّدةُ ُلصَّلحُهاُ
قوامُها ُوصَّلحُها ُإليهاُ ،ويُدُفُعُ ُعنها ُاملُ َُّ

وكاملُـهاُبالنارص(ُ.)809

ضطر ُأُشُدَُّ ُضورةُ ُإىل ُمن ُال ُيُزالُ ُيُرُزُقُهُ ُويُنِصُهُُ ،فإنُ ُانقُطُعُُ
فهو ُمُ ٌُّ

رزقُهُ ُأو ُنِصُهُ ُعنه ُهُلُكُ ُوفُسُدُُ ،فحقيقُ ُبالعبدُ ُأنُ ُيُعُلُ ُتُوُجُهُهُ ُورغبتُهُُ

وعبود َُّيتُهُ ُوخوفُهُ ُورجاءُهُ ُوإنابتُهُ ُوتعلُقُ ُقلبُهُ ُبمن ُبيدُهُ ُنِصُهُ ُورزقُهُُ ،فإنُُ

نِصاُفهوُ ُ ﴿ُ :ﮆ ﮇ ﮈ
عُ َُّلقُُذلكُبمنُالُيُمُلُكُُلهُرز ًقاُوالُ ً

[العنكبوت]07 :

ﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ﴾ُ.

نِصا ُخُذُلُهُ ُأُحُوُجُ ُماُ
فمُن ُجُعُلُ ُمعبودُهُ ُمُن ُال ُيُمُلُكُ ُله ُرز ًقا ُوال ُ ً

يكونُ ُإليهُ ،وقطعُ ُعنه ُرزقه ُأُفُقُرُ ُما ُيكونُ ُإليهُ ،ومُن ُكان ُالرازقُ ُالذي ُبيدُهُُ
وهُُوهنايةُُمطلبُهُُُ-ملُيُزُلُُمرزو ًقاُ
النِصُُوحدُهُمعبودُهُُوحمبوبُهُُوخمُوفُهُُومُرُجُ َُّ
منصورا ُولو ُمل ُيكن ُله ُمُن ُالناسُ ُأنصارُُ
مسهُ ُالفقرُ ُالعارضُ ُأحيانًاُ ،
وإنُ ُ َّ ُ
ً
وأعوانُ ،ال ُيُضُهُ ُمُن ُاستُأُثُرُ ُعليه ُبالدنياُ ،/كام ُال ُيُضُهُ ُمُن ُخُذُلُهُ ُوال ُمُنُ

خالفُهُُ،فكاملُُالرزقُُوالنِصُُبحسبُُكاملُُالتوحيدُُ.
وكلُ ُأهلُ ُالغرورُ ُباهل ُليس ُعندُهم ُالرزقُ ُإال ُسعةُ ُاملأُكُلُ ُواملُرشُبُُ
واملُلُبسُ ُواملُنكحُ ُوأسبابُ ُذلكُ ،وليس ُعندُهم ُالنِصُ ُإال ُاجلاهُ ُالظالـمُُ
نُهلُرز ًقاُغيُُ
اجلاهلُُ،والدخولُُحتتُُظلُهُُ،والعيشُُحتتُكُنفُهُُ،وهيهاتُ!ُإُ َُّ

ع (/748أ)
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وإن ُرزقُ ُصاحبُ ُالتوحيدُ ُواملتابعةُ ُونِصُهُ ُغيُ ُما ُيُطُرُ ُببالُُ
هؤالء ُعليهَُّ ُ ،

هؤالءُأوُيُدُورُُيفُخياهلُمُ:
-

ُفرزق التوحيدُوالعُلُمُُوالسنَّةُُوالفهمُُعن ُاهلُورسولُهُُ ،ورزقُُاإلقبالُُ
عل ُاهل ُتعاىل ُواإلنابةُ ُإليه ُوالثقةُ ُبه ُوالتوكُلُ ُعليه ُُ -هو الرزق النافعُ

مصُصاحبهُُالنَّوُىُ.
ولوُ َّ ُ
-

ونرصته ُعل ُاجلهلُ ُوالبدعُُ ،وعل ُنفسُهُ ُوشيطانُهُُ ،وما ُيُدُعُونُ ُإليه ُُ-

هو النرص

جاالُ ،فام ُدامُ
احلقيقي ُوإنُ ُكانت ُاحلربُ ُبينه ُوبينهام ُسُ ً ُ

مُهاجُ ًراُإىلُاهلُورسولُهُُفهوُمنصورُُوإنُُأُديلُُعليهُعدوُهُُ،فحزبُُاهلُ

همُاملُفلُحُونُُ،وجُندُهُُهمُالغالُبُونُ.
[األنفال]03 :

ُ وسمع قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ُ،فقالُ:أُرُشُدُُحزبُهُُعندُُلقاءُُالعدوُُإىلُشيئُيُُّ،بامُ

كمال انلرصة

باثلبات وذكر اهلل

يُصُلُ ُهلم ُكاملُ ُالنِصةُُ ،وإُنُ ُفاتا ُفاتُتُ ُالنِصةُُ ،وإنُ ُفاتُ ُأحدهُا ُفاتُ ُمُنُ

النِصةُُبقُدُرُُماُفاتُُمنهام(مُ.)810
فامُأديلُُالعدوُُعلُمنُثبت وأكثر ِن ذكر اهلل أبدً اُ،والُانتُِصُُمنُغفلُُ
عن ُذُكُرُ ُاهل ُومل ُيُثُبُتُ ُلعدوُهُ ُأبدً اُ ،فال َُّثباتُ ُيُلُقُي ُالرُعبُ ُيف ُقلوبُ ُأعدائُهُمُ،
فإن ُاهل ُمع ُمُن ُذُكُرُهُُ ،ومُن ُكان ُاهل ُمعه ُمل ُيُغُلُبُُ
وبكثرةُ ُذُكُرُهُ ُيكونُ ُمعهمَُّ ُ ،

غُلُبُ ًُةُمُسُتُقُ َُّرةُُ.

فإن ُذُكُرُهُ ُيُطُرُدُ ُالشيطانُ ُالذي ُيوُفُهمُ
وأُرُشُدُهم ُإىل ُال َُّثباتُ ُبذُكُرُهُ؛ ُ َُّ

وينسهم

م َّن ُله ُصبُ ُوثباتُُ
وأيضا ُفالشيطانُ ُيُفُرُ ُ ُ
ُويُمُلُهم ُعل ُالفرارًُ ُ ،

(أ)ُيفُالصل«ُ:ويسنهم»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ.
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الل ُواستُعانُ ُعليه ُبذُكُرُهُ ُفُرُقُُ الشيطانُ ُمُنُ
ويُعُلُمُ ُأ َُّنه ُال ُيُقاوُمُهُُ ،فإذا ُذُكُرُ ُ هِ

غافَّلُعنُاهلُصُفُعُهُُورُكُبُهُُ:
ظُلُهُُ،وهذاُالُيُقُومُُلهُعدوُهُُ،وإذاُرآهُجبانًاُ ً ُ
فإذا َأى ا
الشيطان طلعة وجهـه ** ح ايا وقال :فديت ِن َ يفلـح

()811

اكمل

الذاكرُُ ،ولهُ
فاجلبانُ ُالغافلُ ُفريسةُ ُالشيطانُُ ،والشيطانُ ُفريسةُ ُال َُّثابتُ ُ َُّ

الزالزلُُوالبَُّلبُلُُواملُحُنُ!ُ
فيمنُهوُبيُُبيُُمنازالتُُومُصاوُالتُُ،وهنالكُ َُّ
وأيضا ُفاملُحُبُونُ ُيُفُتُخُرُونُ ُبذُكُرُ ُمن ُيُبُونُهُ/يف ُشُدَُّةُ ُاملخاوفُ ُوالُتُقاءُُ
ً

ع (/748ب)

الصفوفُُ،كامُقالُاحلاميسُُ:
ذكرتك والــخ ِطي يطـر بيننـا ** وقد نلت ِ انا الث اقفة السـمر

()812

طويل

قالُغيُهُُ:
الرِـاح كأ انـا ** أشطان بئر ف لبـان اَلدهـم
ولقـد ذكرتـك و ِ

()813
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وقالُاآلخرُُ:
()814

الرِــاح شــواجر ** نحوي وبيض اهلند تقطر ِـن دِـي
ولقــد ذكرتــك و ِ

وهذاُأقوىُماُيكونُمُنُاحلبُُ:أنُُيُذُكُرُُاملُحُبُُحمبوبُهُُأُخُوُفُُماُيكونُُ،
عندماُيُذُهُلُُاخلليلُُعنُخليلُهُُوولدُهُُ،والُيكونُُهذاُإالُللشُجعانُُالبطالُ؛ُ
لكاملُ ُبُسالتُهُم ُوزوالُ ُاخلوفُ ُعن ُقلوّبُمُ ،فَّل ُيُفارُقُهم ُذُكُرُ ُمُن ُحمبوبُهُُ ،وأ َُّماُ

اجلبانُُفاخلوفُُقدُخُلُعُُقلبُهُُ،فلمُيُبُقُُلهُقلبُُيُذُكُرُُبهُمنُيـبهُ(مُ.)815
 فرقُ:قالُالزهري«ُ:والفرقُأيضاُ:اخلوف؛ُوقدُفرقُيفرقُفر ًقا»ُ(تذيبُاللغةُُ.)00/00ُ:
(أ)ُيفُالصل«ُ:حتوي»ُ،واملثبتُمنُ«املستدركُعلُاملجموع»ُ،و«مدارجُالسالكيُ.ِ/الصميعي»ُ.

عنرتة /اكمل
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فالجاهدون أَبعة أصناف(م:)816
ُشجاعُُذاكرُُ،فهذاُيفُاجليشُُيُعُدُُبفئةُ.
ُوجبانُُغافلُُ،فهذاُيُكُّسُُ ً
جيشاُ.
ُوشجاعُُغافلُُُ.
ُوجبانُُذاكرُُ.
فالفَّلح التام للول ،وهو فضل اهلل يؤتيه ِن يشاء.
[الفرقان]44 :

ُ وسمع قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ

امتحان العباد
بعضهم ببعض

ﯵ ﯶ ﯷ﴾ُ ،فقالُ :امتُحُنُ ُعبادُهُ ُبعضُهُم ُببعضُ،

ُوامتُحُنُُ

صبُهُمُ،وأُخُبُُأ َُّنهُبصيُُبأهلُُالصبُُمنهمُوغيُُأهلُُالصبُُ،فإنُُملُيُصُبُواُ

علُماُامتُحُنواُبهُيفُهذهُالدارُُامتُحُنهمُيومُُلقائُهُُبامُالُصُبُُهلمُعليهُ:
 فاِتحن الذين أَسل إليهم ُبالرُسلُُ ،وآجُرُهُم ُبصبُهُم ُعل ُما ُأُمُرُوهمُ

بهُوهنُوهمُعنهُ،وبالصبُُمعهمُعلُجهادُُمُنُخالفُهم.
 واِتحن الرسل ُبأُمُـمُهُمُ ،وأمرهم ُبالصبُ ُعل ُما ُيُناهلُم ُمُن ُأنواعُ ُالُذُىُ

منهمُ:منُتكذيبُُخبُهُمُ،ومعصيةُُأمرُهُمُ،وعداوتُم.
 واِتحن أتباعهمُمنُبعدُهُمُبمُنُخالفُهمُ،وأُمُرُهُمُأنُُيُصُبُواُمنهمُعلُ

مثلُُماُصُبُُعليهُالرُسلُُمُنُأسَّلفُُهؤالءُاملخالفُيُ.
(أ)ُبعدهاُيفُالصل«ُ:من»ُ،ولعلهاُاشتبهتُبآيةُالنبياءُواحلج﴿ُ:ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ﴾ُ.
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الرع اية ُبامللوكُ ُوالوالةُُ ،وأُمُرُهُم ُأنُ ُيُصُبُوا ُعل
واِتحن ا

ُجُوُرُهُمُ

وظُلُمُهُمُ،والُيُلُعُواُرُبُقُةُُطاعتُهُمُمُنُأعناقُهُمُ،والُيُشُقُواُعُصاهُم.
بالرعُ َُّيةُُ ،وأُمُرُهُم ُأنُ ُيُصُبُوا ُعل ُطعنهم ُعليهمُ،
 واِتحن اللوك والوَةُ َُّ

وعُيُبُهُم ُهلمُ ،وأنُ ُيُكُفُوا ُغضبُهُم ُعنهمُ ،وأنُ ُيُصُبُوا ُعل ُحوائُجُهُمُ ُ،
وال ُيُغُلُقُوا ُأبواّبُم ُدوهنُمُ ،وال ُيُتُجُبُوا ُدونُ ُخلقُهُ

ُوحاجتُهُمُ ،/وأنُُ

يُصُبُواُأنفسُهمُبحوائُجُهُمُغايةُُطاقتُهمُ.
باجلهالُُ ،وأُمُرُهُم ُأنُ ُيُصُبُوا ُعل ُلُـجاجُهُم ُومسألتُهُمُ،
 واِتحن العلمء ُ َُّ

بمُواُّبمُ،والُيُدُفُعُوهمُبالعنفُُوالغُلُظُةُ.
والُيُتُ َُّ


واِتحن

الفقراءُ ُبالغنياءُُ ،وأُمُرُهُم ُأنُ ُيُصُبُوا ُعل ُاستُئُثارُهم ُعليهمُ

خطُواُعلُاهلُإذُملُيعطُهُمُماُأُعُطاهم.
بالطيُباتُُوأنواعُُالنَّعُيمُُ،والُيُتُسُ َُّ


واِتحن

عنهن ُبُغُضُ ُأبصارُهُمُ
َُّ
الرجال ُبالنساءُُ ،وأُمُرُهُم ُأنُ ُيُصُبُوا ُ

منهنُ.
وحفظُُفروجُهُمُ،إالُماُأُباحُُهلمُ َُّ


واِتحن

نُ
ن ُأنُ ُيُصُبُنُ ُعنهمُ ،بغضُ ُأبصارُهُ َُّ
النساء ُبالرجالُُ ،وأُمُرُهُ َُّ

نُ.
وحفظُُفروجهُ َُّ


واِتحن كَّل ِن الزوجنيُباآلخرُُ،وأُمُرُهُأنُُيُصُبُُمنهُعلُماُيُكُرُهُ.
فامتُحُنُُكَّلُُمُنُالنوعُيُُباآلخرُُأُعُظُمُُحمنةُُ،وفُتُنهُُبهُأُشُدَُُّفتنةُُ،ثمُنُظُرُُ

إىلُصبُُالصابرُُفأُعُطاهُفوقُُأُمن َُّيتُهُ.
 واِتحن المليكُبساداتُمُ،وأُمُرُهُمُبالصبُُعلُأحكامُُالرُقُُ.
(أ)ُيفُالصل«ُ:خلقهم»ُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ.

ع (/745أ)
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السادات ُبمُمـالُيكُهُم،
واِتحن ا

ُوأُمُرُهُم ُبالصبُ ُعليهمُ ،واإلحسانُُ

إليهمُ،وأالُيُكلُفُوهمُمُنُالعملُُفوقُُطاقتُهُمُ.


البُبالفاجُرُُ،وأُمُرُهُُبالصبُُعلُأُذاهُ.
واِتحن ا



واِتحن الفاجرُبالبُُ،وأُمُرُهُُبالصبُُعلُنصيحتُهُ]] .



لُ
واِتحن أهل الغناء ُبأهلُ ُالقرآنُُ،وأهل القرآن ُبأهلُ ُالغناءُُ،وابتُلُ ُكُ َّ ُ
واحدُ ُمُنُالفريقُيُ ُباآلخرُُ ،فَّلُيُصُطُلُحانُ ُإال ُإذاُتُرُكُ ُأحدُهاُماُعندُهُُ
لُـمُـاُعندُُاآلخرُ.



واِتحن كَّل ِن النسان والشيطان ُباآلخرُُ ،وسُ َُّلطُ ُكَُّلُ ُمنهام ُعلُ
اآلخرُ ُوأُعانُهُ ُعليهُ :فأُعانُ ُاإلنسانُ ُعلُالشيطانُ ُبطاعتُهُ ُوذُكُرُهُ ُوتُقُواهُُ
وصبُهُ ُواستعاذتُهُ ُبربُهُ ُمنهُ ،وأُعانُ ُالشيطانُ ُعل ُاإلنسانُ ُبفجورُهُُ
ونسيانُهُُلربُهُُومعصيتُهُُلمرُهُُ.



واِتحن بدن النسان وجواَحهُبنفسُهُُ،ونفسهُببدنُهُُوجوارحُهُ(م.)817
ُوالُتُزالُ ُاخلصومةُ ُبيُ ُيُدُيُ ُالربُ ُتعاىلُبيُ ُهؤالءُاملُمُتُحُنُ ُبعضُهُمُ

ببعضُُ،حتَّىُتُتُصُمُُالرُوحُُوالبُدُنُُبسببُُذلكُاالمتحانُُوالفتنةُُ،فيُحُكُمُُ
بينهامُبأعدلُُاحلُكُمُُ.
وجُعُلُ ُسبحانه ُحُكُمُةُ ُهذه ُالفتنةُ ُواملحنةُ ُاستخراجُ ُصبُهُمُ
وصدقُهُمُ ،فمُن ُصُبُ ُوصُدُقُ ُكانت ُالفتنةُ ُيف ُحقُهُ ُعيُ ُكاملُهُ ُوسعادتُهُُ،
ومُنُملُيُصُبُُوملُيُصُدُقُُكانتُهذهُاملحنةُُسببُُهَّلكُهُُ.
(أ) ُإىلُهذه ُ العَّلمةُينتهيُالساقطُمنُ(س)ُ،وترجعُالنسخةُ(ع)ُلتسميتهاُالوىلُبدالُمنُقولناُ
«الصل»ُ.
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فهذه ُاملحنةُ/عيُ ُحُكُمُتُهُُ ،فهي ُكالكُيُ ُالذي ُمُ َُّي ُز ُبيُ ُالطيُبُُ
واخلبيثُُ،ولوالُهذاُاالمتحانُُلُـمُـاُتُـمُ َُّيـزُُهذاُمُنُهذاُ،وإذاُعُرُفُُالعبدُُ
أنُالعالُـمُُكُ َُّلهُُيفُحمنةُ!ُوباهلُالتوفيقُُ.
هذاُفامُأُوُالهُُبالصبُُوال َُّتأينُ ُإذاُعُلُمُُ َُّ
ُوسمع قاَئًا يقرأ ﴿ُ:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ُ،فقالُ:رشُحُُاهلُصدرُُرسولُهُُصلُاهلُعليهُوسلمُ
كل ُالرفعُ،
كل ُالوضعُُ ،ورُفُعُ ُله ُذُكُرُهُ ُ َّ ُ
أُتُ َُّم ُالرشحُ ،ووُضُعُ ُعنه ُوُزُرُهُ ُ َّ ُ
حظُونصيبُُمُنُحظُُ
وجُعُلُُلُتُباعُهُُحُظُاُمُنُذلك؛ُإذُكلُُمتبوعُُفألُتُباعُهُُ ٌُّ
متبوعُهُمُيفُاخليُُوالرشُُعلُحسبُُاتُباعُهُم/لهُ.

ع (/745ب)

[الرشح]0-7 :

بني منازل

املطيع واملعرض
س (/740ب)

ُصدراُ،
فأتبعُ ُالنَّاسُ ُلرسولُ ُاهل ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم ُأُرشُحُهُم
ً
وحاالُ
ُوعمَّل ُ ً ُ
ًُ
وأوضعُهُمُوُزُ ًراُ،وأرفعُهُمُذُكُ ًراُ،وك َُّلامُقُوُيُتُ ُمتابعتُهُ ُعُلُ ًام
صدراُ،
وجها ًدا ُقُوُيُتُ ُهذه ُالثَّلثةُُ ،ح َُّتى ُيُصُيُ ُصاحبُها ُأُرشُحُ ُالنَّاسُ ُ ً
وأرفعُهُمُيفُالعاملُيُُذُكُ ًراُ.
وأ َُّما ُوُضُعُ ُوُزُرُهُ ُفكيف ُال ُيُوضُعُ ُعنه ُومُن ُيف ُالسمواتُ ُوالرضُُ
ودوابُُ[البُُو] ُالبحرُُيُسُتُغُفُرُونُُله(ُ!)818
وهذه ُالمورُ ُالثَّلثةُ ُمُتَّلزمةُُ ،كام ُأضُدُادُها ُمتَّلزمةُُ ،فالوزارُُ
واخلطايا ُتُقُبُضُ ُالصدرُ ُوتُضيُقُهُُ ،وتُمُلُ ُالذُكُرُ ُوتُضُعُهُُ ،وكذلك ُضُيقةُُ
الصدرُ ُتُضُعُ ُالذُكُرُ ُوجتُلُبُ ُالوُزُرُُ،فامُوُقُعُ ُأحدُ ُيفُالذنوبُ ُوالوزارُ ُإالُ
مُنُضُيقُ ُصدرُهُ ُوعُدُمُ ُانرشاحُهُُ،وك َُّلامُازدادُ ُالصدرُ ُضي ًقاُكانُأُدُعُىُإىلُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:والتأيس»ُ.
(ب)ُخلتُمنهاُ(ع)ُ.

كما يف حديث
أيب ادلرداء
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لنُمرتكبُهاُإنامُيُقُصُدُُّباُانرشاحُ ُصدرُهُُودُفُعُُماُهوُ
الذنوبُُوالوزارُ؛ُ َُّ
فيه ُمُن ُالضيقُ ُواحلرجُُ ،وإال ُفلو ُا َُّتسُعُ ُبالتوحيدُ ُواإليامنُ ُوحم َُّبةُ ُاهلُ
ومعرفتُهُ ُوانرشُحُ ُبذلك ُالستُغُنى ُعن ُرشحُهُ ُبالوزارُ؛ ُوهلذا ُأكثرُ ُمُنُ
يُواقُعُ ُاملحظورُ ُإنام ُيُدُفُعُ ُبه ُعن ُنفسُهُ ُما ُفيها ُمُن ُ[اهلمُ ُو] ُالغمُُ
لم أقف عليه أليب

ُوكثيا ُما ُتُبُدُ ُشهوتُهُ ُوإرادتُهُ ُومع ُهذا ُيُرُصُ ُعل ُاملعاودةُُ
والضيقُ،
ً

نواس ،وإنما األعىش

تُداوُ ًياُمنهُبزعمُهُُ،كامُأُفُصُحُُعنُهذاُشيخُُالفسوقُُأبوُنُواسُُبقولُهُُ:

متقارب

وكـــأس شبـــت عـــّل لـــ اذة ** وأخ ـرى ت ـداويت ِنه ـا هب ـا

()819

وإذاُمحُلُ ُالعبدُ ُالوزارُ ُأُوُجُبُ ُلهُذلكُضيقُ ُالصدرُ ُوخولُ ُالذُكُرُُ،
س (/743أ)
ع (/704أ)

ثمُخولُُالذُكُرُُيُوجُبُُلهُضيقُُالصدرُُُ./
فَّل ُيُزالُ ُاملُعرُضُ ُعن ُطاعةُ ُاهل ُورسولُهُ ُمُرتُدُ ًدا ُبيُ ُهذه ُاملنازُلُُ/
الثَّلثُُ،كامُالُيُزالُُاملُطُيعُُهلُورسولُهُُالذيُبارشُُقلبُهُُروحُُالتوحيدُُوجتريدُهُُ
دائراُبيُُتلكُاملنازلُُالثَّلثُُ.
وحم َُّبةُُاهلُورسولُهُُوامتثالُُأمرُهًُُ ُ-
وإذا ُأُثُقُلُ ُالظهرُ ُبالوزارُ ُمُنُعُ ُالقلبُ ُمُن ُالسيُ ُإىل ُاهل ُتعاىلُ،
واجلوارحُُمُنُالنهوضُُيفُطاعتُهُُ،وكيفُيُقُطُعُُمسافةُُالسفرُُمُثُقُلُُباحلملُُ
علُظهرُهُ!ُوكيفُيُنهُضُُإىلُاهلُتعاىلُقلبُُقدُأثقلُتُهُُالوزارُ!ُُ
فلوُوُضُعُتُ ُعنهُأوزارُهُ ُ ُلنهُضُ ُوطارُشو ًقاُإىلُربُهُ ُتعاىلُ،والنُقُلُبُُ
فإنُضيقُُالصدرُُومحلُُالوزرُُوخولُُالذُكُرُُمُنُأعظمُُالعُّسُُ،
ّسا؛ُ َُّ
عُّسُهُُيُ ً
(أ)ُيفُ(س)«ُ:رشح».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ُ
ُ

ُ(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).
ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:ثقل».
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ّسا ُيُقُلُبُهُ ُإليهُ ،وهوُجتريدُ ُالتوحيدُُ
ذلكُفإن ُمعُهذاُالعُّسُ] ُيُ ً ُ
َُّ
[ومع ُ
الرسولُُ،وهاُالصَّلنُ ُاللذانُختمُ ُّبامُالسورةُ،
وجتريدُ ُالطاعةُ ُبمتابعةُ ُ َُّ
فقال﴿ُ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ ُفال ُنَّصُبُُ :التفرُغُ ُللعبادةُُ

[الرشح]8-1 :

والرغُبُةُ ُإىل ُاهل ُتعاىل ُوحدُهُُ :جتريدُ ُتوحيدُهُُ ،فمُتُى ُقام ُّبذُينُُ
والطاعةَُُّ ُ ،
الصلُيُ ُحُصُلُ ُلهُمُنُرشُحُ ُالصدرُ ُووُضُعُ ُالوزرُ ُورُفُعُ ُالذُكُرُ ُبحسبُ ُماُ
ّساُ.
قامُبهُ،وبُدُلُُعُّسُهُُيُ ً
ُ وسمع قاَئًا يقرأ ﴿ُ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ُ،فقالُ:لوُأُ َُّنُالنَّاسُُك َُّلهمُ
أُخُذواُّبذهُالسورةُ ُلوُسُعُتُهُمُأوُكُفُتُهمُ ،كامُقالُالشافعيُ ُرمحهُاهلُتعاىلُ:
سمُ ُنوعُُ
«لو ُفُ َُّكرُ ُالنَّاسُ ُيف ُسورةُ ُ«والعِص» ُلكُفُتُهم»()820؛ ُفإ َُّنهُسبحانه ُقُ َّ ُ
ُورابحاُ ،فالرابحُ ُمن ُنُصُحُ ُنفسُهُ ُباإليامنُُ
خاسا
اإلنسانُ ُفيها ُقسمُيُُ :
ً
ً
والعملُ ُالصالحُُ ،ونُصُحُ ُاخلُلُقُ ُبالوص َُّي ُة ُباحلقُ ُاملُتُضُمُنةُ/لتعليمُهُُ
هوُأيضا(مُ.)821
وإرشادُهُُ،والوص َُّيةُُبالصبُُاملُتُضُمُنةُُلصبُهُُ
ً

القوتُيُُ،
فتُضُ َُّمنتُ ُالسورةُُ :النصيحتُيُُ ،والتكميلُيُُ ،وغايةُ ُكاملُ ُ َُّ
يباجةُوأُلُطُفُهُُمُوقُ ًعاُ:
بأُخُِصُُلفظُُوأُوُجُزُهُُوأُعُذُبُهُ ُوأُحُسُنُهُُدُ ًُ


اأِا النصيحتانُ :فنصيحةُ ُالعبدُ ُنفسُهُُ ،ونصيحتُهُ ُأخاه ُبالوص َُّيةُ ُباحلقُُ
والصبُُعليهُ.

(أ)ُيفُ(س)«ُ:ومعه»ُ.
(ب) ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:يّس»ُ.أماُما ُيفُ(س)ُفهوُمتجهُلنُسياقها«ُ:ومعهُيِّ»ُ .وأماُ(ع) ُفسياقهاُ
يِّا»ُ.فلعلُاملثبتُهوُالصوابُ،واهلُأعلمُ.
يقتضُالنصب«ُ:فإنُمعُهذاُالعّسُ ً
(ج)ُيفُ(س)«ُ:وأهذبه»ُ،ولعلهُتصحيفُ.

[العرص]4-7 :
س (/743ب)
نصيحتان وتكميالن
واغية كمال القوتني
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وأِا التكميَّلنُ:فهوُتكميلُهُُنفسُهُُوتكميلُهُُأخاهُُ.



هلاُقوتانُُُ:
فإنُالنفسُُ َُّ
القوتنيَُّ ُ:
وأِا كمل ا
ا
والنظرُ:وكامهلُاُباإليامنُ.
ُ
 قوة العلمواحلب والعملُ :وكامهلُا ُبالعملُ ُالصالحُُ ،وال ُيُتُمُ ُهلاُ
 وقوة الَادةِ
ذلكُإالُبالصبُ.

ع (/704ب)

فصاَ هاهنا/ستة أِوَُ:ثَّلثةُُيُفُعُلُهاُيفُنفسُهُ ُ،ويُأُمُرُُّباُغيُهُُ:
قوتُهُُالعُلُمُ َُّيةُُباإليامنُُ.
 تكميلُُ َُّ والعُمُلُ َُّيةُُبالعاملُُالصاحلةُُ. والدوامُُعلُذلكُبالصبُُعليهُ. وأُمُرُهُُلغيُهُُّبذهُالثَّلثةُُ.آمراُّبا] ُ ،مُ َُّتصُ ًفاُّباُمُعُلُ ًام ُهلاُداعُ ًياُإليهاُ،فهذاُ
فيكونُمؤتراُّباُ[ ً
ً
كل ُالربحُ] ُ ،وماُفاتُهُ ُمُنُالربحُ ُبحسبُهُ ُوحُصُلُ ُلهُنوعُ ُمُنُ
هوُالرابحُ ُ[ َّ ُ
اخلّسانُُ،واهلُاملستعانُُوعليهُالتُكَُّلنُ.

ُأيُ:وثَّلثةُيأمرُّباُغيهُُ.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:بنفسه»ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع).
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 قال صاحب الغناء :الُنُدُرُيُماُغُرُضُكُّبذهُالشواهدُ ُوتكثيُها؟!ُ
والُنُدُرُيُماُتُعُلُقُهاُبمسألةُُالسامعُُوارتباطُهاُّباُنف ًياُوإثباتًا؟!ُ

تابع :الشبهة

الرابعة والعرشون

 قال صاحب القرآن :الغرضُُّبذهُالشواهدُُ:

الغرض من
الشواهد السابقة

ُ التنبيهُ ُعل ُفتحُ ُسامعُ ُالقرآنُُ ،وما ُيُثُيُهُ ُمُن ُكنوزُ ُالعُلُمُ ُواإليامنُُ،

فتح سماع القرآن

واالستغناءُُبهُعنُفتحُُسامعُُالشعرُُوماُيُثُيُهُُمُنُالنفاقُُوالشَُّهواتُ.
ُ واملوازنةُ ُبيُ ُهذا ُالذوقُ ُيف ُالقرآنُ ُالذي ُذُكُرُ ُمنه ُدونُ ُسُمُ ُاخلُياُُِ
بالنسبةُُإىلُماُوراءُهُُ،وبيُُذوقُُالسامعُُالشعريُُ.
لطيفة/مُن ُهذه ُاللطائفُ ُالتي ُن َُّبهُناُ
ًُ
فهل ُيُدُ ُصاحبُ ُالغُناءُ ُيف ُسامعُهُ ُ

ذوق القرآن وذوق
السماع الشعر ي

س (/746أ)

عليهاُأُدُنُىُتنبيهُ؟!ُ
وهلُيُمُكُنهُُأنُُيُسُتُثُمُرُُمُنُالغُناءُُفائد ًُةُمُنُهذهُالفوائدُالتيُتُنبُتُُاإليامنُُ
يفُالقلبُ ُكامُيُنبُتُ ُاملاءُ ُالبُقُلُ؟! ُفإُنُ ُوُجُدُ ُشي ًئاُمُنُهذاُالذوقُ ُ[يفُالغُناءُ] ُ
فليُفُدناُإ َُّياهُ،وليُضُعُُفيهُكتا ًباُأوُأورا ًقا!ُ
أفَّل يستحيي ب العاقل ِن نفسه ُإنُ ُملُيُسُتُحُي ُمُنُاهلُورسولُهُ ُوعبادُهُُ
املؤمنُيُ ُأُنُ ُيُعُرُضُ ُعن ُمثل ُهذا ُالذوقُ ُواملعرفةُُ ،إىل ُذوقُ ُالغُناءُ ُالذي ُهوُ
وطاعةُوزياد ًُةُيفُحالُهُُوإيامنُهُُ،
ًُ
قرآنُُالشيطانُُ،ثمُالُيُقُنعُُبذلكُحتَّىُيُراهُُقُرُبُ ًُةُ
ثمُالُيُقُنُعُُبذلكُحتَّىُيُرُجُحُهُُعلُسامعُُالقرآنُُمُنُوجوهُُمتعددةُ(قُ!)822
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:يستحي»ُ،وكَّلهاُجائز.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:يستحُ»ُ،وكَّلهاُجائز.

قول الغزايل

الكالم على مسألة السماع

398

فواهل ُلو ُكان ُالمرُ ُكام ُيُزُعُمُونُ ُلسُبُقُهم ُصاحبُ ُالقرآنُ ُإليهُ،
ولزامحُهم ُعليهُأُشُدَُّ ُمُزامحةُُ،ولكنُكَّلمُاهلُعندُهُأجلُ ُوأوقرُ ُوأعظمُ ُأنُُ
مقتبسا حديث
انليب يف خطبة
ٍّ
يلع البنة أيب جهل

بينهُوبينه؛ ُفإ َُّنهُالُجتُتُمُعُ ُبنتُُرسولُ ُاهلُوبنتُُ
يُزامحُهُ ُبقرآنُ ُالشيطانُ ُأوُيُمُعُ ُ ُ
عدوُُاهلُعندُرجلُُواحدُُأبدً ا

(أ)ُيفُ(س)«ُ:ملاُسبقتم»ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:ولزامحكم»ُ.

ُ.

(ق)823
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 قال صاحب الغناء :فأُوُجُدُناُيفُالسنَّةُُكراهةُ ُال َُّرسولُُللغُناءُُ،ومُنعُهُُ
منهُأُصُحُُ ُم َّاُذكرتُهُ؛ُلنزُدادُُبصي ًُةُ.
ِصهُُاهل!ُ
 قال صاحب القرآن :يفُبعضُُماُذُكُرُناُكفايةُُلُـمنُبُ َّ ُ


وقدُرُوُىُأبوُيُعُلُ ُاملُوُصُلُ ُيفُمسندُهُ ُمُنُحديثُ ُأيبُبُرُزُةُ ُقال«ُ:كُنَّاُ

مع ُالنبيُ ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم ُيف ُسفرُُ ،فسُمُعُ/رجلُيُ ُيُتُغُنَّيانُُ ،فقالُِ :ن
اللهم أَكسهم ف الفتنة َك ًسا ،ود اعهم
هذان؟ ُفقيلُلهُ:فَّلنُ ُوفَّلنُُ .فقال «ُ:ا

الشبهة:

اخلامسة والعرشون

حرمة الغناء يف
السنة انلبوية
ع (/707أ)
ضعيف

()824
باحاُأوُقُرُبُ ًُةُملُيُدُعُُعليهامُ.
ف النااَ دعا» ُ.فلوُكانُالغُناءُُمُ ً



وقد ُرُوُى ُال َُّطبُاينُ/يف ُمعجمُهُ ُمُن ُحديثُ ُابنُ ُعباسُ ُقالُ :قالُ

رسولُ ُاهلُصلُاهلُعليهُوسلم«ُ:قال إبليس لر ِبه :يا َ ِب قد أهبط آدم ،وقد
علمت أ انه سيكون كتاب وَسل ،فم كتاهبم وَسلهم؟ قالَ :سلهم الَّلئكة
والنابيون ِنهم ،وكتبهم ال اتوَاة والزا بوَ والنجيل والفرقان .قال :فم كتاّب؟
قال :كتابك الوشم ،وقرآنك ِ
الشعر ،وَسلك الكهنة ،وطعاِك ِا َ يذكر
اسم اهلل عليه ،وشابك كل ِسكر ،وصدقك الكذب ،وبيتك احل امم،

وِصائدك النِساء ،وِؤ ِذنك الزِاَ ،وِسجدك اَلسواق»(قُ.)825

وقالُأبوُالصهُباءُ«ُ:سألتُُابنُُمسعودُُعنُهذهُاآليةُ ﴿ُ:ﭰ ﭱ ﭲ
َّ ُ


ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ُ،فقالُعبدُ ُاهلُ:هو ُُ-والذيُالُإلهُ ُغيُهُ ُُ-الغُناءُ»(قُ.)826
(أ)ُيفُ(س)«ُ:كراهية»ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:إىل»ُ،وبهُروايةُأمحدُوالطباينُوغيهاُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:مل»ُ،وبهُروايةُأيبُنعيمُ.

س (/746ب)
ضعيف

411
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ح ُذلك ُعنهامُ ،قالُ ُ
وقال ُابنُ ُعباسُ«ُ :نُزُلُتُ ُهذه ُاآليةُ ُيف ُالغُناءُ»(قُ .)827صُ َّ ُ
أبوُعبدُُاهلُاحلاكُمُ«ُ:تفسيُُالصحايبُُعندُناُيفُحُكُمُُاملرفوعُ»(عُ.)828


وقالُابنُ ُمسعودُ«ُ:إذاُرُكُبُ ُالرجلُ ُالدا َُّبةُ ُفلمُيُذُكُرُ ُاسمُ ُاهلُعليهاُ

ن»
ن!ُفإنُُملُيُسُنُُقالُلهُ:تُـمُ َُّ
رُدُفُهُُالشيطانُُ،فقالُلهُ:تُغُ َُّ
موضوع



!ُ

()829

رجَّل ُقالُلرسولُ ُاهلُصلُاهلُعليهُوسلمُ:
أن ُ ً ُ
ويفُسننُ ُابنُ ُماجُهَُُّ «ُ :

أُتُأُذُنُ َُل ُيف ُالغُناءُ ُمُن ُغيُ ُفاحشةُ؟ ُفإينُ ُال ُأُرُزُقُ ُإال ُمُن ُدُيفُ ُبُكُفُيُ .فقالُ:
«َ آذن لك ،وَ كراِة! كذبت عد او اهلل! لقد َزقك اهلل حَّل ًَ ط ِيـبـًا
فاختت ِا ح ارم اهلل ِن َزقه ِكان ِا أح ال اهلل ،أِا إ انك إن نلت بعد ال اتقدِة

شيئًا ضبتك ض ًبا وجي ًعا ،وحلقت َأسك ِثل ًة ،ونفيتك ِن أهلك ،وأحللت
س (/741أ)

سلبك نب ًة لفتيان/الدينة»ُ .فقامُوبُهُ ُمُنُالرشُ ُواخلُزيُ ُماُالُيُعُلُمُهُ ُإالُاهلُ،
ىل ُقالُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلم«ُ:هؤَء العصاة! ِن ِات ِنهم بغّي
فلام ُوُ َّ ُ
َّ ُ
توبة حشه اهلل تعاىل يوم القياِة كم كان منا ًثا عريانًا َ يستت ِن النااس هبدبة،
ك الم قام صع»(ُ.)830

ضعيف
ع (/707ب)

 ويفُالغُيَُّلُنُ َُّياتُُعنُعلُُريضُاهلُعنهُقالُ:قالُرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُ
وسلم«ُ:بعثت بكِّ الزاِّي ،وأقسم َ ِّب َ/يشب عبد ف الدنيا خ ًرا إ اَ سقاه
ب
وَا له»ُ،ثم ُقالُرسولُ ُاهلُصلُاهلُ
اهلل يوم القياِة ح ًيم[ ،بعد ِع اذ ًبا] أو ِغف ً
عليهُوسلم«ُ:كسب الغنِـية والغنِي حرام ،وكسب الزا انية سحت ،وحق عّل اهلل

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:السوء»ُ،والُروايةُبهُ.
(ب)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،والُروايةُبهُ،ولفظُالغيَّلنيات«ُ:معذباُبعد»ُ،ويفُرواية«ُ:معذبا»ُفقطُ.
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حَّلال ُمل ُيُكُ ُ[يفُ
أ اَ يدخل الناة بد ًنا نبت ِن سحت»(ُ .)831فلو ُكان ُالغُناءُ ُ ً ُ
كسبُهُُحرا ًُما] ُوملُيُقُرُنُُبينهُوبيُُكسبُُالزانيةُُ،وبيُُعملُهُُوعملُُالزانيةُُ.


أن ُرسولُ ُاهل ُصل ُاهلُ
ويف ُمسندُ ُمُسُدَُّدُ ُبنُ ُمُّسُهُدُ ُعن ُأيب ُهريرةُ ُ َُّ

حسن

عليهُوسلمُقال«ُ:يمسخ قوم ِن أ اِتي ف آخر الزا ِان قرد ًة وخنازيرُ .قالواُياُ
رسولُ ُاهلُ ،أُمُسُلُمُونُ ُهم؟ُقالُ:نعم ،يشهدون أ ان َ إله إ اَ اهلل وأ ِين َسول
اهلل ،وي اصدا قون ويصلون»ُ.قالواُ:فامُبُاهلُمُياُرسولُُاهل؟ُقال «ُ:ااّتذوا العازف
والقينات والدفوف ،وشبوا هذه اَلشبة ،فباتوا عّل شاهبم ولـهوهم؛
فأصبحوا قد ِسخوا»(ُ.)832


أن ُرسولُُ
ويفُمسندُ ُاإلمامُ ُأمحدُ ُوالرتمذيُ ُوابنُ ُماجُهُ ُعنُأيبُأُمامُةَُُّ ُ :

ضعيف

اهل ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم ُقال َ«ُ :حيل شي/الغنِيات ،وَ بيعه ان ،وَ

س (/741ب)

تعليمه ان ،وَ ِاَة فيه ان ،وثمنه ان حرامُ .وتَُّل ُهذه ُاآليةُ ﴿ُ :ﭰ ﭱ ﭲ

[لقمان]6 :

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ (»﴾/قُُ.)833


ويفُصحيحُالبخاريُُعنُعبدُُالرُمحنُُبنُُغُنُمُُقال«ُ:حدثنيُأبوُعامرُُأوُ

أبوُمالكُُالشعريُ

ُُ-واهلُماُكُذُبُنُيُُ-أ َُّنهُسُمُعُُرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُ

(ع)834

وسلم ُيقولُُ :ليكون ان ف أ اِتي أقوام يستحلون احلر واحلرير والمر والعازف،
ولينزل ان أقوام إىل جنب علم ،تروح عليهم بساَحة لـهم ،فيأتيهم َجل
(أ)ُيفُ(س)«ُ:يكن»ُ،وكَّلهاُجائز.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:حرا ًما»ُفقط.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:سارحة»ُ،بغيُاملوحدةُ،وهيُروايةُغيُالبخاريُ.

صحيح
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لـحاجة ،فيقولون له :اَجع إلينا غدً ا .فيـبـ ِيـتـهم اهلل عزا وج ال ،فيضع العلم
صحيح

عليهم ،ويمسخ آخرين قرد ًة وخنازير إىل يوم القياِة»(ق.)835
البخاريُ
َّ ُ
فيهُبأنُ
َُّ
صحيح ُالُمُطُعُنُُفيهُ،وأُخُطُأُُمنُطُعُنُُ
ُ
وهذاُحُدُيثُُ
ج ُبه ُوجُزُمُُ
البخاري ُأُدُخُلُهُ ُيف ُصحيحُهُ ُواحتُ َّ ُ
َّ ُ
ُفإن ُ
عُ َُّلقُهُ ُومل ُيُسُنُدُهُ(عَُّ ،)836

عامرُ»ُ .وقد ُلُقُيُ ُالبخاريُُ
عمن ُعُ َُّلقُهُ ُعنهُ ،فقال«ُ :وقال ُهُشامُ ُبنُ ُ َّ ُ
بروايتُهُ ُ َُّ
عامرُ ُورُوُىُعنهُ،وقدُرُواهُ ُعُنُهُشامُ ُثقتانُ ُثُبُتانُ ُالُمُطُعُنُ ُفيهامُ،
هشامُ ُبنُ ُ َّ ُ
فهوُصحيحُُمُ َُّتصُلُُعندُُأهلُُاحلديثُُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُانظرُ(صُُ.)62
(أ) ُيف ُ(س) ُضبطت ُبكّس ُالعي«ُ :العلم»ُ .قال ُابن ُحجر«ُ :وأغرب ُابن ُالعريب ُفرشحه ُعل ُأنهُ
بكّسُالعيُوسكونُالَّلم»ُ(فتحُالباريُ.)32/39ُ:
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
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 قال صاحب الغناء :قد ُرُوُى ُاإلمامُ ُأمحدُ ُعن ُنافعُ ُقال«ُ :كُنَّا ُمعُ ُ
ابنُُعمرُُريضُاهلُتعاىلُعنهامُيفُسفرُُ،فسُمُعُُصوتُُزامُرُُ،فوُضُعُ/إصبعيهُيفُُ
أذنيهُ ُوعُدُلُ ُعنُالطريقُُ،ثم ُقالُ:ياُنافعُُ ،أُتُسُمُعُ؟ُقلتُُ:الُ .فراجُعُ ُالطريقُُ،

الشبهة:
السادسة

والعرشون)
ع (/704أ
ضعيف

ثم ُقالُ :هكذا ُرأيتُ ُرسولُ ُاهل ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم ُفُعُلُ»(قُ .)837فلو ُكانُ
اُأقر ُعبدُ ُاهلُناف ًعاُعلُأنُ ُيُسُمُعُهُُ،وإنام ُسُدَُّ ُابنُ ُعمرُُ
الزمُرُ ُحرا ًماُلُـمُـ َُّ
صوتُ ُ َُّ
اُوكراهةُ،وكذلكُفُعُلُ ُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُ،وإذاُثُبُتُ ُحُلُُ
ًُ
أُذُنُيُهُ ُتُوُرُ ًع
الزمُرُُفالش َُّباباتُُواملواصيلُُوالدُفوفُُاملُصُلُصُلُةُُمُثُلُهُُ./
َُّ

س (/748أ)

 قال صاحب القرآن :عج ًباُلكمُأيُاُالسامعات َُّيةُ! ُكيفُتُدُعُونُ ُاملُحُكُمُُ
سكُونُُباملُتُشابُهُ؟!ُوهذاُشأنُُكلُُمبطلُُ.
وتُتُمُ َّ ُ
ج ًُةُ
ج ًُة ُعليكمُأُقُرُبُ ُمُنُأنُ ُيكونُ ُحُ َُّ
وهذاُاحلديثُ ُهوُإىلُأنُ ُيكونُ ُحُ َُّ
اهلُورسولُهُُ:
لكمُعلُماُتُقُرُرُونُهُُمُنُسامعُُماُحُ َُّرمُهُُ ُ


علُأن ُهذاُ
َُّ
فإن ُسُدَُّ ُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلمُلُذُنُيُهُ ُمُنُأُبُيُ ُالد َُّلةُ ُ
َُّ

ها؛ُلهناُ
َّ ُ
الصوتُ ُمُنكُرُُ،وهوُمُنُالصواتُ ُالتيُيُنبغُيُسُدُ ُاآلذانُ ُعندُ ُسامعُ
ُم َّاُيُبُغُضُهُُاهلُتعاىلُورسولُهُُ،وسُدُُالُذُنُيُُعندُُهذاُالصوتُُنظيُُغُضُُالبِصُُ
املحرماتُُ.
عندُُرؤيةُُ َُّ


هُفألن ُاملُحُ َُّرمُ ُإنام ُهوُاالستامعُُ
َُّ
وأ َُّماُكونُهُ ُملُيُأُمُرُ ُناف ًعاُبسُدُ ُأُذُنُيُهُ ُعندُ

واإلصغاءُُ،الُالسامعُُمُنُغيُُإصغاءُُواستامعُُ،فَّلُيُبُُعلُاإلنسانُُسُدُُأُذُنُيُهُُ

احلديث

حجة عليكم
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عندُ ُسامعُ ُالصواتُ ُاملُحُ َُّرمُةُُ ،وإنام ُالذي ُيُرُمُ ُعليه ُقُصُدُ ُاستامعُهاُ
واإلصغاءُُإليهاُ.
ونظيُ ُهذا ُاحتجاجُكم ُبغُناءُ ُاجلُوُيُرُ َُّيتُيُ ُيف ُبيتُ ُالنبيُ ُصل ُاهل ُعليهُ
وسلمُ،وأ َُّنهُسُمُعُهُُوملُيُنكُرُهُ!ُ
فأُخُطُأتُمُ ُيف ُالنظرُ ُومل ُتُفُرُقُوا ُبيُ ُفعلُ ُالنبيُ ُصل ُاهل ُعليه ُوسلمُ
وفُعُلُكُمُ،والُبُيُ ُفُعُلُ ُنافع ُوفُعُلُكُمُ،فأنتمُتُقُصُدُونُ ُاالستامعُُ ،والسامعُ ُغيُُ
االستامعُ؛ ُولذلك

ُفُ َُّرقُ ُالفقهاءُ ُيف ُسجودُ ُالتَّلوةُ ُ[بيُ ُالسامعُُ

واملستمعُ] ُ،فاستُحُبُوهُُللمستمعُُ،ومنهمُمُنُأُوُجُبُهُُعليهُ،بخَّلفُُالسامعُُ.
والساِعُ:هوُالذيُيُصُلُُالصوتُُإىلُمسامعُهُُمُنُغيُ ُقصدُُإليهُ.
والستمعُ:املُصغُيُبسمعُهُُإليهُ.
والولُُغيُُمذمومُُفيامُيُذُمُُاستامعُهُُ،والُمدوحُُفيامُيُمُدُحُُاستامعُهُُ:

السامع
[القصص]33 :



اإلعراضُ/عنهُوملُيُذُ َُّمهمُعلُسامعُهُ؛ُإذ كانُعنُغيُُقصدُُمنهمُ.

س (/748ب)
ابلخاري
ع (/704ب)

وقد ُقال ُاهل ُتعاىل ﴿ُ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ُ ،فمُدُحُهُم ُعلُ



وقدُقالُالنبيُ ُصلُاهلُعليهُوسلمِ«ُ:ن استمع إىل ه حديث قوم وهم
ب ف أذنيه اآلنك/يوم القياِة»(ُ.)838أوُكامُقالُ.
له كاَهون ص ا

(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:وكذلك».
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(د) ُليستُيفُ(ع)ُأوُ(س)ُ،ولعلهاُسقطتُمنهامُ،وأضفتهاُليستقيمُاملعنىُ،وقياساُعلُقولهُالَّلحقُ:
«إذُكانُعنُغيُقصدُمنهمُ»ُ.واهلُأعلم.
(ه)ُيفُ(س)«ُ:من»ُ،والُروايةُبه.
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حممدُ ُبنُ ُسليامنُ ُالباغُندُيُ ُيفُ
حممدُ ُبنُ ُ َُّ
وكذلكُماُرواهُاحلافظُ ُأبوُبكرُ ُ َُّ
اجلزءُ ُال َُّثاينُ ُمُن ُحديثُهُ(«ُ :)839حدثنا ُأبو ُنُعُيُمُ ُُ -هو ُعبيدُ ُبنُ ُهشامُُ
احللبيُُ،وقالُفيهُأبوُحاتمُ:صدوقُ ُُ -ثنا ُابنُ ُاملباركُُ ،عنُمالكُ ُبنُ ُأنسُُ،

لم أقف ىلع هذا
الكتاب

عنُحممدُ ُبنُ ُاملُنكُدُرُُ ،عنُأنسُ ُبنُ ُمالكُُ ،قالُ:قالُرسولُ ُاهلُصلُاهلُ
َُّ
ب يوم القياِة ف أذنيه
عليه ُوسلمِ«ُ :ن قعد إىل قينة يسمع ِنها ص ا

حديث باطل

اآلنك[ُ .)840(»فالقعودُ ُمع ُقصدُ ُالسامعُ ُهو ُاالستامعُ] ُ ،ويف ُبعضُُ
ألفاظُهُِ«ُ:ن قعد إىل قينة يستمع ِنها»(ُ.)841
وكذلكُماُمُدُحُُمُنُاملستمعُُإنامُهوُاالستامعُُواإلصغاءُُ:

املستمع

 -كقولُهُُتعاىل﴿ُ:ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ﴾ُ.

[الزمر]78-71 :

 -وقالُتعاىل﴿ُ:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﴾ُ.

[األحقاف]45 :

 -وقالُتعاىل ﴿ُ:ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ﴾.

[األعراف]440 :

ُ اآلنكُ :قال ُابن ُمنظورُ :قيل ُهو ُالرصاص ُالبيضُ ،وقيل ُالسودُ ،وقيل ُهو ُاخلالص ُمنهُ ُ
(لسانُالعربُُ.)107/39ُ:
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:الثامن».
(ب) ُيفُ(ع)«ُ:أذنه»ُ،وملُأقفُعلُروايةُّباُ،وذ كرتُيفُالعللُلمحدُ(روايةُاملروذيُ،)392ُ:
وغيه.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
( )ُيفُ(س)ُو(ع)«ُ:عبادي»ُ.وانظرُ(ص.)321

416

بحاسةُ ُالشُمُ ُوالنظرُُ
بحاسةُ ُالسمعُُ ،بل ُما ُيُتُعُ َُّلقُ ُ َّ ُ
وهذا ُال ُيُتُصُ ُ َّ ُ

مساواة حاسة الشم

وانلظر واللمس حلاسة
السمع يف القصد
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واللمسُُكذلكُ:

حاسة الشم



حاسة انلظر



فإنُاملُحُرُمُ ُالُيُرُمُ ُعليهُشُمُ ُالطُيبُ ُإذاُمحُلُتُهُ ُالريحُ ُوألقُتُهُ ُيفُخياشيمُهُُ،
وال ُيُبُ ُعليه ُسُدُ ُأنفُهُ ُلذلك ُ ،وإنام ُالذي ُمُنُعُ ُمنهُ :القُصُدُ ُلشمُهُُ
وجمردُُشمُهُُمُنُغيُُقصدُُيشءُُآخرُُ.
واستنشاقُهُُوتروُحُهُُ،وهذاُيشءُُ َُّ
وكذلك النظر[ُ ،إنام ُاملُحُ َُّرمُ ُمنه ُقصدُ ُالنظرُ] ب ُوإتباعُ ُالنظرةُ ُالنظرةُُ ُ،

ضعيف

الُنُظُرُُالفُجاءةُ ؛ُوهلذاُقالُالنبيُُصلُاهلُعليهُوسلم َ«ُ:تتبـع الناظرة

س (/745أ)

وقالُعل«ُ:سُأُلُتُُ
ٌُّ
الناظرة؛ فإ انم لك اَلوىل وليست لك اَلخرى(»/قُ.)842

رسولُ ُاهل ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم ُعن ُنظرُ ُالفُجاءةُ ُفأُمُرُينُ ُأنُ ُأُصُفُُ

مسلم من حديث
جرير ،ولم أقف
عليه عن يلع

حاسة اللمس

بُِصُي»(ُ.)843


حرمُُمنهُقُصُدُُمُسُُبرشتُهُُبرشةُُاملُحُ َُّرمُُ،فلوُوُقُعُتُُ
وكذلك ال المسُ،إنامُاملُ َُّ
برشتُهُُعلُبرشةُُاملُحُ َُّرمُُمُنُغيُقصدُُلزمحةُُأوُغيهُاُملُيكنُذلكُحرا ًماُ.

أن ُرسولُ ُاهلُصلُاهلُ
ولكنُهلُسُمُعُتُم ُُ -معارشُ ُأصحابُ ُالغُناءُ َُُّ ُ -
ية ُوجُلُسُ ُإليهامُ
غن ًُ
عليه ُوسلم ُأو ُأحدً ا ُمُن ُأصحابُهُ ُاستُحُضُ ُمُغن ًيا ُأو ُمُ ُ

اُناحية ُأوُمارُاُيف ُطريقُ ه ُفسُمُعُ ُصوتُ ُجُوُيُرُ َُّياتُ ُأوُ
ًُ
اُ،أوُكانُجالس
قصدً
ً
زُ َُّمارُةُُوملُيُقُصُدُُاستُامعُهُ؟!ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:كذلك».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ج) ُ(د)ُيفُ(ع)ُو(س)ُرسمهاُهكذا«ُ:الفجاة»ُ.وهوُرسمُحمتملُلـ«ُ:الفجأة»«ُ،الفجاءة»ُ.وهاُلغتانُ
فيهاُ،بلُوروايتانُأيضاُيفُحديثُالسؤالُعنُنظرُالفجأة/الفجاءةُ،واملثبتُالشهرُ،واهلُأعلمُ.
(ه)ُيفُ(ع)«ُ:الطريق».
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ج ًُة ُعل ُاستُحُضارُ ُالقُيُناتُ ُواملُغنُيُُ
فطُفُرُتُم ُالقُنطُرُةُُ ،وجُعُلُتُم ُهذا ُحُ َُّ
والر َُّقاصُيُ ُوالش َُّباباتُ ُواملواصيلُُ ،وجُعُلُتُم ُهلم ُالجرُ ُواحلُباءُ ُوالكرامةُُ
َُّ
ومزقُتُمُعليهمُالقلوبُُقبلُُالثيابُُ،وجُدُتُمُهلمُبامُبُخُلُتُمُبهُعلُالرملةُُ
واخلُلُعَُُّ ُ،
مُأنُذلكُقُرُبُةُ/وطاعةُُوصُدُقُتُمُهوُقُرُبُةُُإىلُ
واليتيمُُواملسكيُُباحلُ َُّبةُُمنهُ،وزُعُمُتُ َُّ
اجلحيمُ ُوطاعةُ ُللشيطانُ ُالرجيمُ ! ُثم ُجُلُسُتُم ُمنه ُمُنُصُتُيُُ ،وقُمُتُم ُله ُعلُ

ع (/704أ)

القدامُُمُتُواضُعُيُُمُعُظُمُيُُ.
والصيبة العظمى والداهية الكبىُ :نُسُبُتُكُم ُذلك ُإىل ُرشيعةُ ُخاتمُُ
اللُ
إباحة ُواستحبا ًباُ،ومعاذُ ُ هِ
الرُسلُ ُُ -التيُهيُأكملُ ُرشيعةُ ُطُرُقُتُ ُالعاملُ ًُُ ُ -
وحاشى ه رشيعتُهُُمُنُنسبةُُذلكُإليها!ُ
وليسُالعجبُ ُمُنُجاهلُ ُقلبُهُ ُيفُغطاءُ ُعنُالعُلُمُُ ،الُيُفرُقُ ُبيُ ُماُفُعُلُهُُ
صبُ ُنفسُهُ ُللعُلُمُُ
الرسولُ ُو[بيُ] ُما ُيُفُعُلُهُ ُهؤالءُ ،ولكن ُالعجب ُ ُم َّن ُنُ َّ ُ
َُّ
ُالئمةُ/اهلُداةُ ُاملُرشدُينُُ ،ال ُيُفُرُقُ ُبيُ ُهذا ُوهذاُ،
َُّ
والتأليفُُ ،ويُعُدُ ُنفسُهُ ُمُن
الز َُّمارُةُُ،وسامعُُ
ويُتُجُ ُعلُجوازُ ُاالستامعُ ُعلُالوجهُ ُاملذكورُ ُبسامعُ ُصوتُ ُ َُّ
غُناءُُاجلُوُيُرُ َُّيتُيُ!ُ
فورا»ُ(الصحاحُ.)762/6ُ:
ُفطفرتمُ:قالُاجلوهري«ُ:الطفرةُُ:الوثُبةُ،وقدُطفرُُيُطُفُرُطُ ًُ
ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:يف»ُ ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:الجرة»ُ ُ.
(ج)ُيفُ(س)ُو(ع)«ُ:واجلبا»ُ ُ،
ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ ُ.

ُ(د)ُخلتُمنها(ُ:ع).
ُ
)ُوحاشيتها.
ُ(ه)ُيفُ(ع)(ُ:وحاشا)ُ،وانظرُ(ص30
خلتُمنها(ُ:س)ُ.
ُ
ُ(و)ُ
ُ(ز)ُيفُ(ع)«ُ:فعله».

س (/745ب)
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ُ َّ
فهَّلُ ُفُعُلُتُمُمثلُُما ُفُعُلُُاجلُوُيُرُ َُّياتُُوأُخُذُتُمُالدُفُوفُُوضُبُتُمُّباُيفُ
نُ ،واقُتُِصُتُم ُعل ُذلك ُومل ُتُضُمُوا ُإليه ُسائرُُ
الطُرُقاتُ ُوغُنَّيُتُم ُبغنائُهُ َُّ
املحرماتُُوالقبائحُ!ُ
َُّ
فلو فعلتم ذلك ِ -ع قبحه  -لكان أسهل ا
إثم وأدنى إىل الَّلص!
وأقل ً

(أ) ُيف ُ(ع) ُو(س)«ُ :هل ُال»ُ .وقد ُسبقت ُلفظة ُ«هَّل» ُمن ُقبل ُيف ُموضعي ُ(صُ)680ُ ،371
فرسامها«ُ:هَّل»ُ.ولعلُاملثبتُهوُالصواب.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
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 قال صاحب الغناء(م :)844فقدُرُوُىُاإلمامُ ُأمحدُ ُيفُمسندُهُُ ،عنُعائشةُُ
جارية ُمُنُجُوارُيُالنصارُ ُأُهُدُيُتُ ُإىلُزوجُهاُ،
ًُ
أن ُ
ريضُاهلُتعاىلُعنهاَُّ «ُ :

الشبهة:

فقالُرسولُُاهلُصلُاهلُعليهُوسلمُِ:ا الذي قالوا؟ُقالواُ:ملُنُقُلُُشي ًئاُ.فقالُ:

حسن

السابعة والعرشون

اَلنصاَ قوم فيهم غزل ،أَ قلتمُ:
أتينـــــــــاكم أتينـــــــــاكم
ُ

**ُ

فحيونــــــا نح ِيــــــيكم»

(ق)845

ُ

هزج

بأنُ ُ
القومُُالذينُفيهمُغُزُلُُالُيُصُبُونُُ
فهذاُندبُُمنهُإىلُالغُناءُُ،وتعليلُُ َُّ

عنُالغُناءُُ.
أوال ُقد ُضُ َُّعفُهُ ُاإلمامُ ُأمحدُُ ُ
 قال صاحب القرآن(م :)846هذا ُاحلديثُ ُ ً ُ
ح ُفهو ُترخيصُ ُيف ُالغُناءُ ُلعارُضُُ ،وهو ُيفُ
ومل ُيُصُحُحُهُ(ُ ،)847ثم ُلو ُصُ َّ ُ

لم أقف ىلع

تضعيف أمحد

العراسُ ُللنساءُ ُبغُناءُ ُالعرابُُ ،وأينُذلكُمُنُهذاُالسامعُ ُأوُالغُناءُ ُاملعتادُُ،
رخصُ ُفيهُكامُبيُ ُاملُسُكُرُ ُوالرشابُ ُاحلَّللُُ،وكامُ
فبينهُوبيُ ُغُناءُ ُالعرابُ ُاملُ َّ ُ
ُ
بيُُامليتةُُواملُذ َُّكاةُ!ُ
ُفإن ُغايةُ ُما ُفيه ُقولُ ُالشعرُ«ُ :أتيناكم أتيناكم»ُ ،ومن ُحُ َُّرمُ ُمثلُُ
وأيضا َُّ
ً
هذاُوإنُُسُمُيُ/غُنا ًُء؟!ُ
ثمُلوُثُبُتُُأ َُّنهُغُناءُُملُيُلُزُمُُمنهُالرُخصةُُللرجالُُ،والُيفُعمومُُالحوالُُ،
وقدُكانُعمرُ ُبنُ ُاخلطابُ ُإذاُسُمُعُ ُصوتُ ُدُفُ ُقُصُدُ ُإليهُ :فإنُ ُكانُيفُعُرُسُُ
تُرُكُهُُ،وإالُأُنُكُرُهُ(قُ.)848
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:النصاري».

س (/744أ)
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ع (/704ب)
الشبهة:

اثلامنة والعرشون

 قال صاحب الغناء(م :)849السامعُ ُألطفُ ُغذاءُ ُلألرواحُ ُعندُ ُأهلُُ
املعرفةُُوالذوقُُ،وماُكانُّبذهُاملنزلةُُكيفُيُمُنعُُمنه؟!ُ
ُ،فإن ُالسامعُ ُفيهُتغذيةُ ُللنفوسُُ ،بلُ
 قال صاحب القرآن(م :)850صُدُقُتُ َُّ
هوُمُنُأُقُوُىُأغذيتُهاُ،حتَّىُقيلُ:إ َُّنهُملُيُسُ َُّمُغُنا ًُءُإالُل َُّنهُيُغُنُيُالنفوسُ ُ.
لكنُالكَّلمُمعكُيفُمقامُيُُ:

غذاء للنفس أو
غذاء للروح؟

 أحدهما:
أن يقال :هل هو غذاء للنفس أو غذاء للروح؟
وهذاُكَّلمُ ُمعك ُعلُأصلُكُُ ،فإنُ ُا َُّدعيتُ ُأنهُغذاءُ ُللروحُ ُكانُتُ ُدُعُوُىُ
فإن ُماُيُدُهُ ُصاحبُهُ ُفيه ُمُنُالتغذيةُ ُأمرُُ
جمرد ًُة ُالُيُمُكُنكُ ُتصحيحُها ُأُلُبُتُةُ؛ ُ َُّ
َُّ
معلومُُ،ولكنُمُنُأينُلهُأ َُّنهُغذاءُُلقلبُهُُوروحُهُُ،وليسُغذا ًُءُلنفسُهُ؟!ُ
بعُ ُلكُبالدليلُ ُعلُأ َُّنهُمُنُأعظمُ ُأغذيةُ ُالنفسُُ :فإ َُّنهُحمضُ ُحقُهاُ
ثم ُنُتُ َُّ
وحظُهاُوشهوتُاُ ،وليسُمُنُاحلقُ ُالواجبُ ُعليهاُاملرادُ ُمنهاُ،وماُهذاُشأنُهُُ
فهوُجمردُُحظُُالنفسُُوغذاؤُهاُ،وهذاُبُيُُملنُلهُفرقانُُبيُُقوتُُقلبُهُُوروحُهُُ،
َُّ
وقوتُُنفسُهُُ.
ظ ُنفسُهُ ُوإرادتُاُعلُحقُ ُربُهُ ُومرادُهُُ
الصادقُ ُأُنُ ُيُؤُثُرُ ُحُ َُّ
وقبيحُ ُبالسالكُ ُ َّ ُ
منهُح َُّتىُيُفُنىُبحظُهُ ُعنُاحلقُ ُالذيُعليهُ،بلُيُبُلُغُ ُبهُتلبيسُ ُالنفسُ ُوالشيطانُُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:النفس».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:به».
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إىل ُأنُ ُيُصُيُ ُحمضُ ُحظُهُ/وقوتُ ُنفسُهُ ُهو ُالطريقُ ُإىل ُاهلُ ،ويُعُلُهُ ُطريقُُ

س (/744ب)

الرسولُُعندُهُطريقةُُالعوامُ!ُ
اخلُواصُُ،وطريقةُُالمرُُواتباعُُ َُّ
أهنمُيُصُلُونُإىلُاهلُّبذهُالطريقُُواصلُيُُإىلُ
وهلذاُجُعُلُُاجلُنيُدُُالزاعمُيُُ َّ ُ
فإن ُاهل ُال ُيُوُصُلُ ُإليه ُإال ُمُن ُالطريقُ ُالتي ُفُتُحُهاُ
سُقُرُ(ُ ،)851وصُدُقُ! ُ َُّ
وهنُجُها ُعل ُأُلُسُنُ ُرسلُهُ ُ ،ونُصُبُها ُلعبادُهُ ُوسُدَُّ ُمجيعُ ُالطرقُ ُإليه ُدوهنُاُ،

لم أقف عليه عن اجلنيد،
وإنما الروذباري

ُالطريق إىل اهلل

فلم ُيُفُتُحُ ُلحدُ ُقُطُ ُإال ُمُن ُتلك ُالطريقُُ ،فالسالكُ ُمُن ُغيُها ُال ُيُصُلُ ُإليهُ
أبدً اُ،وكلُُمُنُملُيُصُلُُإليهُفهوُواصلُُإىلُسُقُرُُُ.
قال ُأبو ُالقاسم ُاجلُنيُدُ«ُ :الطرقُ ُكلُها ُمسدودةُ ُعل ُاخلُلُقُُ ،إال ُطريقُُ
رسولُهُ ُصلُاهلُعليهُوسلم»(قُ .)852وقال«ُ:يقول عزا وج ال« :وعزا يت وجَّلل،
كل طريق واستفتحوا ِن ِ
لو أتوين ِن ِ
كل باب لا فتحت هلم حتاى يدخلوا

ال أصل هل

خلفك»(ُ.)853
 املقام الثاني:
أن ُأغذيةُ ُالنفوسُ ُتُنقسمُ ُإىلُ :طيُبُ ُوخبيثُُ،وحَّللُ ُوحرامُُ،كامُتُنقُسُمُُ
َُّ
أغذيةُُالبدانُُ،وليسُكلُُماُيُغُذُى ه ُبهُاإلنسانُُيفُبدنُهُُأوُنفسُهُُيكونُُطي ًُباُ.
(أ)ُيفُ(س)«ُ:يصل»ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:الذي».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:رسوله».
(د)ُيفُ(س)«ُ:ما».
(ه)ُيفُ(ع)«ُ:تغذى».

غذاء للنفس
طيب أو خبيث؟
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تغذية ُقو َُّي ًُةُ،
ًُ
أن ُسامعُ ُالحلانُ ُواملعازفُ ُاملُحُ َُّرمُةُ ُيُتُغُ َُّذىُبهُأهلُهُ ُ
وَ َيب ُ َُّ

وك َُّلامُكانُالسامعُُأجهلُُكانُغذاؤُهُُبهُأُقُوُىُ،كامُيُغُذى ُبهُالطفالُُوضعفاءُُ
ع (/700أ)

العقول؛ ُوهلذا ُيشتدُ/تأثيُهُ ُيف ُالنساءُ ُوأهلُ ُالبُوادُي ُوالُعُرابُُ ،وكُلُ ُمُنُ
ضُعُفُُعقلُهُُومعرفتُهُُ.
فأ َُّماُالسامعُُالرشعيُُفهوُأصلحُُالغذيةُُوأطيبُهاُوأنفعُهاُللعارفُيُُ،وهوُ

س (/747أ)

غذاءُُقلوّبُمُالذيُالُيُشُبُعُُمنهُ،كامُقالُإمامُُأهلُُهذاُالسامعُ/عثامنُُبنُُعفانُُ
ريضُاهلُعنه«ُ:لوُطُهُرُتُ ُقلوبُناُلُـمُـاُشُبُعُتُ ُمُنُكَّلمُ ُاهل ُتعاىل»(قُ .)854ويفُ

ضعيف

صفةُ ُالقرآنُُ َ«ُ :تنقض ُعجائبه ،وَ يشبع ِنه العلمء»(ُ .)855فهو ُقوتُُ
القلوبُُ[وغذاؤُهاُودواؤُهاُمنُأسقامُهُ ُوشفاؤُها] ُ.
ب ه ُتُغُ َُّذى ُبالسحُتُُ
وأما ُالسامعُ ُالشعريُ ُالشيطاينُ ُفهو ُسُحُتُُ ،وقُلُ ُ
بعيدُُمُنُاهلُتعاىلُ،غيُُاهلُأُوُىلُُبهُ.

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:تغذى».
(ب)ُيفُ(س)«ُ:ينقض»ُ،والُروايةُبه.
(ج)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،ولهُوجه.
(د)ُيفُ(س)«ُ:وغذاؤهُودواؤهُمنُأسقامهُوشفاؤه».
(ه)ُيفُ(س)«ُ:وقلوب».
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 قال صاحب الغناء(م :)856شأنُُالقومُُالذينُأُنُكُرتُمُعليهمُالسامعُُشأنُُ
آخرُُ،وإشاراتُمُالتيُيُتُلُ َُّقوهناُمُنُالسامعُ ُغيُ ُإشاراتُ ُأهلُ ُاللهوُ ُواللعبُ ُ

الشبهة:
اتلاسعة والعرشون

اُأوُمكروهاُ:
حمذور
والبطالةُُوإنُُكانُظاهرُهُُ
ً
ً


وهلذاُسُئُلُُالشُبُلُُعنُالسامعُُفقال«ُ:ظاهرُهُُفتنةُُوباطنهُُعبةُُ،فمنُعُرُفُُ
ل ُله ُالسامعُ ُبالعبةُُ ،وإال ُفقد ُاستُدُعُى ُالفتنةُ ُوتُعُ َُّرضُُ
اإلشارةُ ُحُ َّ ُ

()7
الشبيل

للبل َُّيةُ»(ُ.)857


وهلذا ُقالُبعضُ ُالعارفُيُ«ُ:الُيُصُلُحُ ُالسامعُ ُإالُملنُكانتُلهُنفسُ ُميُتةُُ
حيُ ُبنورُُ
وقلبُ ُ ٌّ ُ
حيُ ،فنفسُهُ ُذُبُحُتُ ُبسيوفُ ُاملجاهدُةُُ ،وقلبُهُ ُ ٌّ
املشاهدةُ »(ُ.)858



وسُئُلُ ُأبوُيعقوبُ ُالنَّهُرُجُورُيُ ُعنُالسامعُُ ،فقال«ُ:حالُ ُتُبُدُيُالرجوعُُ
إىلُالسارُُمنُحيثُُاإلحراقُ»(ُ.)859



وقالوا«ُ:السامعُُعلُقسمُيُُ:
والصحوُ ،فمُن ُرشُُِ ُصاحبُهُُ :معرفةُ ُالسامءُ ُ
 سمع بشط العلما
والصفاتُُ،وإالُوُقُعُُيفُالكفرُُاملحضُُ.

(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:اإلشارات»ُ.
(ج)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،وكذاُيفُاالستقامةُ(ُ.)792/3ويفُالرسالةُالقشييةُ(«ُ:)339/6املوافقة».
(د)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ.ويفُاالستقامةُ(ُ)790/3والرسالةُالقشييةُ(«ُ:)339/6السامي».

()4
بعض العارفني

()4
انلهرجوري
()0
بعضهم
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 وسمع بشط احلالُ ،فمن ُرشُُِ ُصاحبُهُُ :الفناءُ ُعن ُالحوالُ ُالبرش َُّيةُُ،وال َُّتـنـقُيُمُنُآثارُُاحلظوظُُبظهورُُأحكامُُاحلقيقةُ»(ُ.)860
س (/747ب)



وسئلُرُوُيُمُ(تُ )861عنُوجودُ ُالصوف َُّيةُ ُعندُ ُالسامعُُ ،فقال«ُ:/يُشُهُدُونُُ
ُإَل! ُفيُتُ ُن َُّعمُونُ ُبذلكُ
املعاينُ ُالتيُتُعُزُبُ ُعنُغيُهُمُ ،فتُشُيُ ُإليهمُ :إ ََّل َُّ

()3
رويم

مُنُالفرحُُ،ثم ُيُقُعُ ُاحلجابُُ ،فيُعُودُ ُذلكُالفرحُ ُبكا ًُءُ،فمنهمُمُنُيُرُقُ ُ
ثيابُهُُ،ومنهمُمُنُيُصُيحُُ،ومنهمُمُنُيُبُكُيُ،كلُُإنسانُعلُقُدُرُهُ»(ُ.)862

()6
احلرصي



وقالُاحلُِصُيُ(ت« :)863أُيُشُ ُأعملُُبسامعُ ُيُنقطُعُُإذاُانقُطُعُُمن ُيُسُمُعُ ُمنه؟!ُ
اُمتصَّلُغيُُمنقطعُُ،ويُنبغُيُأنُُيكونُُظُمُأُُ
ًُ
سامع
يُنبُغيُأنُُيكونُُسامعُكُُ ً
دائمُ[ُ،ورشُبُُدائمُ] ه ُ،فك َُّلامُازدادُرشبُهُُ[ازدادُظمؤُهُ] »(ُ.)864

( )1بعضهم
ع (/700ب)
()8
أبو عثمان املغريب



وقالوا«ُ:/السامعُُنُداءُ ُ،والوُجُدُُقُصدُ»(ُُ.)865



وقال ُأبو ُعثامنُ ُاملغريبُ(ت«ُ :)866قلوبُ ُأهلُ ُاحلقُ ُحاضةُُ ،وأسامعُهُمُ
مفتوحةُ»(ُ.)867

(أ)ُيفُ(س)«ُ:أحوال».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وجد»ُ.وسيتكررُنصُرويمُهذاُ(صُ،)767وفيه«ُ:وجود»ُيفُكلُمنُ(ع)ُو(س).
(ج)ُيفُ(س)«ُ:فيتبعون».
(د)ُيفُ(س)«ُ:يزق»ُ،ويفُ(ع)«ُ:يرق»ُ،واملثبتُكامُيفُمصادرُالتخريجُ.
(ه)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(و)ُيفُ(س)«ُ:ازدادوه».
(ز) ُيفُ(س)«ُ:مدا»ُ.ويف(ع)«ُ:بدأ»ُ.واملثبتُمنُالرسالةُالقشييةُ(ُ)333/6واالستقامةُ(ُ،)730/3
وكامُسيأيتُيفُ(ع)ُ(صُ)713بلفظ«ُ:النداء».
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وقالُأبوُسهلُُالصُعُلُوكُيُ(ت«ُ:)868املُسُتُمُعُُبيُُاستتارُُوجتلُُُ:
 -فاَستتاَُُيُوجُبُُالتلهُبُُ،وال اتج ِلُيُوجُبُُالرتويحُُ.

()5
أبو سهل الصعلويك

 واَستتاَ ُيُتُوُ َُّلدُ ُمنه ُحركاتُ ُاملُرُيدُينُُ ،وهو ُحملُ ُالضعفُ ُوالعجزُُ،وال اتج ِلُيُتُوُ َُّلدُُمنهُسكونُُالواصلُيُُ،وهوُحملُُاالستقامةُُوالتمكيُُ.
وذلك ُصفةُ ُاحلُضُةُُ ،ليس ُفيها ُإال ُالذُبُولُ ُحتتُ ُمواردُ ُاهليبةُُ ،قال ُاهلُ
تعاىل ﴿ُ:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﴾»(ُ.)869


وقالُأبوُعثامنُ ُاحلُيُيُُ:السامعُُعلُثَّلثةُُأوجهُُ:
 -فوجه ِنهاُ :للمُرُيدُينُ ُواملُبتدئُيُُ ،يُسُتُدُعُون ُبذلك ُالحوالُ ُ

[األحقاف]45 :
()74
أبو عثمان احلريي
انليسابوري

الرشيفةُُ،ويُشُى ُعليهمُيفُذلكُالفتنةُُواملراءاةُُ.
 والثاينُ:للصادقُيُُ،فيُطُلُبُونُُالزُيادةُُيفُأحواهلُمُ،ويُسُتُمُعُونُُمُنُذلكُماُيُوافُقُُأوقاتُمُ.
 والثالثُ:لهلُ ُاالستقامةُ/مُنُالعارفُيُُ،فهؤالءُالُيُتارُونُ ُعلُاهلُتعاىلُفيامُيُرُدُُعلُقلوّبُمُمُنُاحلركةُُوالسكونُ»(.)870

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:أبوُعمر»ُ.وهوُحتريفُ،واملثبتُكامُيفُ(س)ُ،والرسالةُالقشييةُ(ُ،)336/6واالستقامةُ
(ُ،)763/3وكامُسيأيتُبلفظهُالصحيحُيفُ(ع)ُ(ص.)713
(ب)ُيفُ(س)«ُ:أحوال».
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:ونخشى»ُ،واملثبتُمنُ(س)ُ.ويفُالقشيية«ُ:تشى».

س (/744أ)
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()77
أبو سليمان ادلاراين



()74
أبو احلسني انلوري



()74
أبو عثمان املغريب



()70
بعض املشايخ ممن
صحب اجلنيد
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وقدُحُكُيُُعنُأمحدُُبنُُأيبُاحلُوارُيُُأ َُّنهُقال«ُ:سألتُُأباُسليامنُ(تُ)871عنُ
إَل ُمُن ُواحدُ»(ُ .)872وأبو ُسليامنُ ُ ُم َّنُ ُ
السامعُ ،فقالُ :مُن ُاثنيُ ُأُحُبُ ُ َُّ
الُيُدُفُعُ ُحمُلُهُُعنُاإلمامةُُواملعرفةُُ.
وسُئُلُ ُأبو ُاحلسيُ ُالنوُرُيُ ُعن ُالصُويفُُ ،فقال«ُ :من ُسُمُعُ ُالسامعُ ُوآثُرُُ
السبابُ»(ُ.)873
وقالُأبوُعثامنُ ُاملغريبُ«ُ:مُنُا َُّدعُىُالسامعُ ُوملُيُسُمُعُ ُصوتُ ُالطُنبُورُ ُ،
وصيرُُالبابُُ،وصفيُُالرياحُُُ-فهوُمُفُرتُُمُدَُّعُ»(.)874
وكان ُبعضُ ُاملشايخُ ُ ُم َّن ُصُحُبُ ُاجلُنيدُ ُيُضُ ُموضعُ ُالسامعُُ ،فإنُ
استطابُهُ ُفُرُشُ ُإُزارُهُ ُوجُلُسُ ُوقالُ :الصُويفُ ُمعُقلبُهُُ .وإنُ ُملُيُسُتُطُبُهُ ُقالُ:
السامعُُلربابُُالقلوبُُ.وأخذُنعلُهُُومُ َُّر(ُ.)875

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:ندفع».
(ب) ُكذا ُيف ُ(ع) ُو(س)ُ ،وكذا ُستأيت ُ(صُ .)718ويف ُالرسالة ُالقشيية ُ(ُ )339/6واالستقامةُ
»ُ .وصوتُالطنبورُوردُيفُسياقاتُأخرىُ(صُُ،393
(ُ،)736/3وسائرُاملصادر«ُ:الطيور ُ
)673ُ،332
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 قال صاحب القرآن(م :)876الكَّلمُ ُعلُماُذُكُرُتُهُ ُمُنُهذهُالكلامتُ ُمُنُ
وجهُيُُ:جمُملُُ،ومُفصلُُُ.
 أما اجململ:
فإ َُّنه ُليس ُفيها ُمُن ُأد َُّلةُ ُالرشعُ ُالتي ُتُثُبُتُ ُّبا ُالحكامُ ُاخلمسةُ ُيشءُ ُ،
ُمدحا ُوال ُذمُاُ ،وغايتُهاُ
ُإباحة ُوال ُاستحبا ًباُ ،وال
ًُ
وليس ُفيها ُما ُيُقُتُضُ
ً

حاكيات ال يثبتبها
حكم رشيع

كلُمنهمُعنُحالُهُُووُجُدُهُُيفُالسامعُُ،فأيُُبرهانُُيفُ
حكاياتُُعنُأقوامُُأُخُبُُ ٌّ ُ

رش ُنفسُهُ؛ ُحتَّىُ
هذا؟! ُوأيُ ُدليلُ ُملنُنُصُحُ ُنُفسُهُُ،وأُلُـهُمُ ُرُشُدُهُُ،ووُقاهُ ُاهل ُ َّ ُ

يُعُلُ ُهذه ُاحلكاياتُ ُقُدُوُ ًُةُ ،ويُدُعُوُ ُالنَّاسُ ُّبا ُإىل ُقرآنُ/الشيطانُ ُوسامعُهُُ

ع (/703أ)

والتقرُبُُبهُإىلُاهلُتعاىل؟!ُ
فإن كنت َ تدَي فتلـك ِصـيبة ** وإن كنت تدَي فالصيبة أعظم

(ق)877

 وأما الوجه املفصلُ:/

ُ

طويل
س (/744ب)

فنذُكُرُ ُما ُيف ُكلُ ُمجُلُةُ ُمُن ُهذا ُالكَّلمُ ُمُن ُاحلقُ ُوالباطلُُ ،وما ُيُتُمُلُُ
باعاُملُرُضاةُُ
يُكل ُذيُحقُ ُ َُّ
المرُينُُ ،ونُعُطُ َّ ُ
حقهُ؛ ُقضا ًُء ُحلقُ ُالنصيحةُُ،واتُ ً
ُ،والُقوةُُإالُباهلُ:
َُّ
ُ،وإيثاراُللعُلُمُُوالعدلُ
الربُُتعاىلُ،وبراء ًُةُمُنُالعصب َُّيةُ
ً


إن ُالقومُ ُهلم ُيف ُالسامعُ ُشأنُ ُآخرُ ُغيُ ُشأنُ ُأهلُ ُاللهوُُ
أ َُّما ُقولُكَُُّ «ُ :

والبطالةُ»ُ،فصُدُقُتُ! ُولكنُهلمُفيهُخطرُ ُآخرُ ُغيُ ُخطرُ ُأهل ُاللهوُ ُوالبطالةُُ،
فهمُفيهُعلُخطرُ ُعظيمُ ُزُ َُّلتُ ُفيهُأقدامُ ُوتُعُ َُّثرُتُ ُفيهُبأُذُياهلُا ُعقولُ ُوأحَّلمُُ،
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:بحق»ُ.

قولك :القوم هلم يف
السماع شأن آخر
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ونُصُبُ ُهلمُبهُإبليسُ ُشُبُكُتُهُ ُ،وأُحُكُمُهاُبأنواعُ ُاحلبائُلُ ُواملصايُدُُ،فلوُرأيتُُ
يهمُعامُ
َّ ُ
القومُ ُفيهاُيُبُطُونُ ُملُيُتُخُ َُّلصُ ُمنهمُإالُالواحدُ ُبعدُ ُالواحدُ ُفسُلُ ُناجُ
باُمسندً اُالُإرسالُُفيهُوالُانقطاعُُ.
القُىُمعُالقومُُيفُشُبُكُةُُالسامعُُيُبُكُُخ ً
()7
الشبيل



وأ َُّماُماُحكيتُ ُعنُالشُبُلُ ُفهوُنقلُ ُجمملُ ُغيُ ُمعلومُ ُالصحةُ ُعنُ

غيُُثابتُُالعصمةُ[ُ،فليبيُاملتنسكُ] ُبهُنصيبُهُُمُنُالعُلُمُُواهلُدُى.
والشُبُلُ ُومن ُهو ُأكبُ ُمُن ُالشُبُلُ ُمُن ُالشيوخُ ُالبُدَُّ ُمن ُعُرُضُ ُأحوالُهُُ
وأقوالُهُ ُعلُماُبُعُثُ ُاهل ُبهُرسولُهُ ُمُنُاهلُدُىُودُينُ ُاحلقُ؛ ُفيُقُبُلُ ُمنهاُماُوافُقُُ
احلقُ ،ويُرُدُ ُمنها ُما ُخالفُهُُ ،وما ُاحتُمُلُ ُالمرُينُ ُجُعُلُ ُمُن ُاملُحتمَّلتُ ُالتيُ ُ
َّ ُ
مطلقا ُوال ُتُردُ ُ ً
مطلقاُ ،وهبذا اليزان يوزن كَّلم ِن دون َسول اهلل
ال ُتُقُبُلُ ُ ًُ
صّل اهلل عليه وسلم ،وأفعاله وأحواله ،كائنًا ِن كانُ.

س (/744أ)

والشُبُلُُكانُيُعُرُضُُلهُأحيانًا/ماُيُزيُلُُعقلُهُُ،ويُتُلُطُُحتَّىُيُذُهُبُُبهُإىلُ
ج ًُة ُيف ُطريقُُ
املُارُسُتُانُُ ،ومُن ُكان ُّبذه ُاحلالُ ُال ُتكون ُأقوالُهُ ُوأفعالُهُ ُحُ َُّ
احلقُ ُوالسلوكُ ُإىل ُاهل ُتعاىلُ ،وله ُمع ُذلك ُأقوالُ ُوأفعالُ ُحسنةُ ُجدُاُ،
ومتوسطةُُ ،وبيُ ُبيُُ ،فَّل ُتُدُرُ ُبام ه ُغُلُطُ ُفيهُ ،وال ُيُلُحُقُ ُما ُغُلُطُ ُفيه ُّباُ
ً
وطريقاُ،وقدُجُعُلُُاهلُلكلُُيشءُُقُدُ ًراُ.
ج ًةُ ُ
فيُجُعُلُحمُ َُّ
 الاَستانُ:قالُاجلوهري«ُ:املارُستانُبفتحُالراءُ:دارُُاملرضُ،وهوُمعرب»ُ(الصحاحُ.)087/1ُ:
ُ
ُ
ُ
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:شبك ًُة»ُ.
(ب)ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:قلة»ُأوُنحوهاُ ُ،
والسياقُيستقيمُبدوهناُكامُيفُ(س)ُ .
ُ
(ج)ُيفُ(س)ُ«ُ:فليهنُاملتمسك».

ُ(د)ُيفُ(س)«ُ:أحواله»ُ.
ُ(ه)ُيفُ(ع)«ُ:ملا»ُ.
ُ(و)ُيفُ(س)«ُ:حمبة»ُ.
ُ
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حممدُ ُشيخُ ُالقومُ ُغيُ ُمُدافُعُ ُأُعُرُفُ ُّبذاُ
وشيخُهُ ُأبو ُالقاسمُ ُاجلُنيدُ ُبنُ ُ َُّ

الشأنُ ُمنه ُ ،وأُصُحُ ُ ً
أن ُالسامعُ ُفتنةُ ُملنُ
طريقاُوأُقُرُبُ ُإىلُاالتُباعُ ُُ -قدُأُخُبُ ُ َُّ
طُلُبُهُ(قُ،)878فإذاُكانُالبُدَُّ ُمُنُالتقليدُ/فتقليدُ ُاجلُنيدُ ُأُوُىلُ ُمُنُتقليدُ ُالشُبُلُُ

ع (/703ب)

وقدُأُطُلُقُ ُالقولُ ُبأ َُّنهُفتنةُ ُلطالبُهُ ُ،وليسُمرادُهُ ُأ َُّنهُفتنةُ ُيفُالظاهرُ ُفقط؛ ُفإ َُّنهُ
إنام ُيُتُكُ َُّلمُ ُعلُصَّلحُ ُالقلوبُ ُوفسادُهاُ،وإنام ُأُرادُ ُأ َُّنه ُيُفُتُنُ ُالقلبُ ُملنُطُلُبُهُُ،
وهذاُهنُيُُوذُ ٌُّمُ،الُإطَّلقُُوإباحةُُ.
ل ُله ُالسامعُ ُبالعبةُ»(قُ ،)879يُضاهُي ُقولُُ
وقولُهُ«ُ :من ُعُرُفُ ُاإلشارةُ ُحُ َّ ُ
اخلاصة»(قُ ُ،)880م َّاُ
خلاصةُُ َّ ُ
ُ،مستحبُ َّ ُ
ٌّ ُ
للخاصةُ
َّ ُ
قال«ُ:هوُحرامُُعلُالعا َُّمةُُ،مباحُُ

قول أيب يلع ادلقاق

ال ُتُأُيتُ ُبه ُرشيعةُ ُوتُأُبُى ُحُكُمُةُ ُاهل ُأنُ ُتُرشُعُهُُ ،فيكون ُاحلُلُ ُواحلُرمةُ ُتب ًعاُ
للعمومُُواخلصوصُ!ُ
وكان ُشيخُنا ُُ -قدَُّس ُاهل ُروحُهُ ُُ -يقول«ُ :ما ُأُعُلُمُ ُأحدً ا ُمُن ُاملشايخُُ
املقبولُيُُيُؤُثُرُُعنهُيفُالسامعُُنوعُُرخصةُُومحدُُإالُويُؤُثُرُُعنهُاملنعُُوالذمُُ،وهذاُ
مُن ُرمحةُ ُاهل ُتعاىل ُبعبادُهُ ُالصاحلُيُ؛ ُحيثُ ُيُرُدُهُم ُيف ُآخرُ ُأمرُهُم ُإىلُ

س (/744ب)

احلقُ ُ،
احلقُ/الذي ُبُعُثُ ُاهل ُبه ُرسولُهُُ ،وال ُيُعُلُهم ُمُِصُينُ ُعل ُما ُيُالُفُ ُ َّ ُ
وقد ُقال ُتعاىل﴿ُ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ﴾»(ُ.)881
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:فليقلد».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:طالبه».

ُُ
ُ
ُ

ُُ
ُُ

[آل عمران]743 :
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حلُلهُالسامعُُبالعبةُ»؟ُ
فإن قيلُ:ما ُمعنىُقولُهُ«ُ:منُعُرُفُُاإلشارةُُ َّ ُ
قيل«ُ:اإلشارة»ُهيُ:االعتبارُُوالقياسُُ،بأنُُيُعُلُُاملعنىُالذيُيفُالقولُُ

مثَّل ُمضو ًباُملعنًىُحقُ ُيُناسبُ ُحالُ ُاملستمع؛ ُوهلذاُقال«ُ:باطنهُ ُعبةُ» ُأُيُُ:
ًُ
ل ُماُأُمُكُنُ ُأنُ ُيُعُتُبُ ُبهُاإلنسانُ ُيكونُُ
أن ُكُ َّ ُ
يُعُتُبُ ُبهُ،ولكنُمُنُأينُهلذاُالقائلُ ُ َُّ
حرماتُُ ،فهل ُيُلُُ
فإن ُاالعتبارُ ُقد ُيكونُ ُبام ُيُسُمُعُ ُويُرُى ُمُن ُاملُ َُّ
حَّلال؟! ُ َُّ
ًُ
لحدُ ُأنُ ُيُعُتُبُ ُبقُصُدُ ُالنظرُ ُإىل ُالصورُ ُاملبدعةُ ُباجلاملُ ُالتي ُحُ َُّرمُ ُاهلُ
النظرُ ُإليها ُويقولُُ:نُظُرُي ه ُإليهاُعبةُ ُأعبُ ُمنهاُإىلُماُأُعُدَُّ ُاهل ُتعاىل ُلعبادُهُُ
يفُجنَّتُهُُ،كامُقالُالقائلُُ:
اكمل

وإذا َآك العابـــــدون تي اقنـــــوا ُ **ُ
ُ

()4
بعض العارفني

حوَ النان لدى الناعيم الالـد

(ق)882

ويُسُمُعُُالصواتُُاللذيذةُُاملُحُ َُّرمُةُُويقولُ ُُ:هيُعبةُُ،إىلُأمثالُُذلك!ُ



وأ َُّما ُقولُ ُالقائلُ«ُ :ال ُيُصُلُحُ ُالسامعُ ُإال ُملن ُكانت ُله ُنفسُ ُميُتةُُ

حي»(ُ،)883فيقال لهُ :أيُ ُالسامعُيُ ُتُعُنُيُ :سامعُ ُاآلياتُُ ،أوُسامعُ ُالغُناءُُ
وقلبُ ُ ٌّ ُ
والبياتُ؟ُ

ع (/706أ)
س (/740أ)

الولُ ُفهو ُسامعُ ُأحياءُ ُالقلوبُ ،/وأ َُّما ُأمواتُُ
 فإنُ ُأردتُ ُالسامعُ ُ َُّالقلوبُ/فَّلُنصيبُ ُهلمُمُنُهذاُالسامعُُ،قالُتعاىل﴿ُ :ﭩ ﭪ ﭫ

(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:لجل».
(ج)ُيفُ(س)«ُ:أنُيقصد».
(د)ُيفُ(س)«ُ:املبتدعة».

ُ
ُ
ُ
ُ

ُ(ه)ُيفُ(س)«ُ:لنظري».
ُ(و)ُيفُ(ع)«ُ:أعتب»ُ.
»ُ.
ُ(ز)ُيفُ(س)«ُ:قولك ُ
ُ

ُُ

ُ
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ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ُ،وقال ُتعاىل ﴿ُ:ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

[انلمل]84 :

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ُ ،فجُعُلُ ُال َُّناسُ ُيفُهذاُالسامعُ ُقسمُيُُ:
اُوإجابةُ.
ًُ
عنهُسامع
أهلُاستجابةُُوهمُالحياءُُ،وأمواتُوهمُاملُعرُضُونُُ
ً

[األنعام]46 :

 وإُنُ ُأردتُ ُالسامعُ ُالثاين ُفَّل ُرُيُبُ ُأ َُّنه ُيُيي ُالنفسُ ُويُميتُ ُالقلبُُ،يُمنهمُقلوّبُمُُ،وإنامُهوُ
أنُالذيُحُ َّ ُ
ولكنُأصحابهُُيُغُلُطُونُُفيظنونُُ َُّ
نفوسُهُمُ،وآيةُُذلكُ:أ َُّنهُلوُأحُييُُمنهمُقلوّبُمُملُألُهاُمُنُحُبُُكَّلمُهُُ
ُ،فإنُزمنُُاحلياةُُ
وسامعُهُُ،واإلصغاءُُإليهُواالشتغالُُبهُ،وتدبُرُُمعانُيهُ َُّ
يُضُيقُُعنُاستغراقُهُُ،بلُعنُاستغراقُُبعضُهُُ،فَّلُيُبُقُُيفُالقلبُُاحليُُ
مُ َُّتسُعُُلغيُهُُأبدً اُ،وهذاُأمرُُمعلومُُبالذوقُُ،كامُقالُ:
لــو كــان ف قلبــي كقــدَ قَّلِــة ُ **ُ

فض ًَّل لغّيك ِا أتتك َسائـلـي

ُ

ُ

()884

إن ُالسامعُ ُحالُ ُتُبُدُي ُالرجوعُ ُإىل ُالسارُ ُمُنُ
 وأ َُّما ُقولُ ُالقائلَُُّ «ُ :
حيثُ ُاإلحراق»(قُ،)885فهذاُوصفُ ُمنهُلُـمُـا ُيتع َّقبهُ ُالسامعُُ :مُنُالحوالُُ
ُ،وقوةُُاحلرارةُُ،واإلحراقُُ.
الباطنةُ َُّ
وهذا ُأمرُ ُيسُهُ ُاملرءُ ُويُدُهُ ُيف ُالسامعُُ ،ولكن ُليس ُيف ُذلك ُما ُيُقُتُضُُ
ُحتريام؛ ُإذ ُمُثُلُ ُهذا ُقُدُرُ ُمشرتكُ ُبيُ ُالسامعُُ
ًُ
ُإباحة ُوال
ًُ
مدحا ُوال ُذمُا ُوال
ً
الكفريُُوالفسقيُُواإليامينُُ:
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُيفُ(ع)ُ«يعقبه»ُ.واملثبتُمنُ(س)ُكامُيفُاالستقامةُ(ُ.)797/3واملعنىُ:ماُيلفهُالسامعُ.ويشهدُ
إذاُأعقبُحاال»ُ.وصوّباُحمققُاالستقامةُإىل«ُ:يعقب»ُ.والُأراه.
ًُ
لهُقولُاملصنفُاآليت«ُ:

ُ

اكمل

()4
انلهرجوري
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 فعُ َُّبادُُالصُلُبانُُوالوثانُُوالنيانُُوالشيطانُُيُدُونُُيفُسامعُهُمُمثلُُهذا. وعُشَُّاقُُاملُرُدانُُوالنسوانُُوالهلُُوالوطانُُيُدُونُُمثلُهذاُوأُقُوُىُمنهُ.ُوخاصتُهُ ُهوُ
َّ ُ
املختصةُ ُبأهلُ ُاهل
َّ ُ
نعمُ ،السامعُ ُالذي ُيُتُصُ ُبالحوالُ ُ
س (/740ب)

خمتص ًُة ُباملؤمنُيُ ُالعارفُيُ/باهلُ
حاال ُكانت ُ َّ ُ
سامعُ ُالقرآنُ ،فإ َُّنه ُإذا ُأُعُقُبُ ُ ً ُ
تعاىلُ ،الُيُرشُكُهُمُفيهاُمُنُسُواهمُ،فَّلُيُعُلُ ُاملشرتكُ ُخاصُاُ ،والُاخلاصُُ
مشرتكًاُ.

()0
بعضهم



والصحُوُُ،
وأ َُّماُقولُ ُالقائلُ«ُ:السامعُ ُعلُقسمُيُُ:سامعُ ُبرشُِ ُالعُلُمُ ُ َّ ُ

فرشُُِ ُصاحبُهُُ :معرفةُ ُالسامءُ ُوالصفاتُ ُوإالُوُقُعُ ُيفُالكفرُُ ،إىلُآخرُهُ»(قُ،)886
فمرادُهُ ُبـ«السامءُوالصفات»ُ :أسامءُ ُالربُ ُتعاىلُوصفاتُهُُ،فإذاُكانُاملسموعُُ
هو ُالبياتُ ُالشعر َُّيةُ ُالتي ُيُذُكُرُ ُفيها ُأسامءُ ُاملخلوقُيُ ُوصفاتُم ُوحماسنهُمُ،

ع (/706ب)

وأنتمُتُأُخُذُونُ/مقصودُكُمُمنهاُبطريقُ ُاإلشارةُ ُواالعتبارُ ُفهذا ُُ -معُماُفيهُ
مُنُاخلطرُ ُالعظيمُ ُاملُوقُفُ ُلصاحبُهُ ُعلُشُفا ُجُرُفُ ُهارُ ُُ -يتاجُ ُأنُ ُيُفُرُقُ ُبيُُ
ئَّل ُيُنزُلُ ُما ُيُسُمُعُهُ ُمُنُ
ما ُيُوصُفُ ُبه ُالربُ ُتعاىلُ ،وبيُ ُما ُال ُيُوصُفُ ُبه؛ ُلُ َّ ُ
صفاتُُاملخلوقُيُ ُونعوتُمُعلُصفاتُهُُتعاىل؛ُفيُقُعُُيفُالفتنةُُوالكفرُُ،هذاُإذاُ
كانُصاحبُهُُصاحُ ًياُيُعُلُمُُماُيقولُُاملُغني!ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:املختص».
(ب)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ج)ُيفُ(س)«:نجعل».
(د)ُيفُ(س)«:املخلوق».
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فإذا ُكان ُغيُ ُراسخُ ُيف ُمعرفةُ ُما ُيُوصُفُ ُاهل ُبه ُوما ُال ُيُوصُفُ ُبه ُ،
وأُسُكُرُهُُالسامعُُ،ونُ َُّزلُُماُيُسُمُعُهُُمُنُاملُغنيُعلُ[أسامءُُربُهُ] ُوصفاتُهُُُ-فقدُ
تُعُ َُّرضُ ُمُنُربُهُ ُتباركُوتعاىلُلغايةُ ُاملُقُتُ ُوال َُّطرُدُ ُوالبُعُدُ ُعنهُ ،والُيُسُلُمُ ُمُنُ
ُجاهَّل؛ ُفيُنجُو ُبصدقُهُ ُويُرُحُمُُ
ًُ
فتنةُ ُوكفرُُ ،وأحسنُ ُأحوالُهُ ُأنُ ُيكونُ ُصاد ًقا
جلهلُهُ ُ ،وأُ َُّما ُأنُ ُيكونُ ُمُن ُخواصُ ُأولياءُ ُاهل ُوساداتُ ُالعارفُيُ ُبه ُ ُم َّنُ
الله!ُ
يُقُتُدُىُبهُيفُهذاُالشأنُُفمعاذُُ ِ
وكيف ُيُسُنُ ُبمُن ُيُدَُّعُي ُحم َُّبةُ ُاهل ُوالسلوكُ ُإليه ُأنُ ُيُعُتُبُ ُأسامءُهُُ
وصفاتُهُ ُمُن ُأبياتُ ُالغُناءُ ُالتي ُأُحُسُنُ ُأحواهلُا ُأنُ ُتكونُ ُقُيلُت ُيف ُامرأةُ ُأوُ
جاريةُ ُحَّللُُ ،وغالبُ ُأحواهلُاُقُيلُتُيفُاحلرام/وشُبُبُ ُّباُفيهُ -ويُدُعُ ُتلقُيُُ

س (/743أ)

ل ُفيهُبأسامئُهُ ُوصفاتُهُ ُوأفعالُهُُ
ذلكُمُنُكَّلمُهُ ُالذيُتُعُ َُّرفُ ُبهُإىلُعبادُهُُ،وجتُ َّ ُ
لقلوّبُمُ ،لوال ُمرضُ ُمُزُمُنُ ُيف ُالقلوبُ ُوشُهوةُ ُيُرُيدُ ُصاحبُها ُتُنفُيذُها ُجتُاهُُ
السامءُُوالصفاتُ!ُهيهاتُُهيهاتُ!ُ﴿ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ(ه) ﭲ ﭳ﴾ُ.
ُونحنُالُنُنكُرُ ُوجودُ ُذلكُ،فاملُحُبُ ُيُعُتُبُ ُبكلُ ُماُيُراهُ ُويُسُمُعُهُ ُويكادُُ
يُاطُبُهُُ[عنُحبيبُهُ] ُويُبُهُُعنهُ،وإنامُننكرُ ُرُضا ُاحلبيبُُبذلكُوحم َُّبتُهُُلهُ
وتقريبُهُُلصاحبُهُُ،فهذاُلونُُووجودُُاالعتبارُُلونُُ.

ُ(ج)ُيفُ(ع)«:بجهله»ُ.
ُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
ُ(د)ُيفُ(س)«:يليق»ُ.
ُ
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:أسامئه».
(ه)ُيفُ(س)«:أكثرُالناس»ُ.ووجههاُأالُيكونُأرادُذكرُاآليةُ،وهوُحمتملُ،السيامُوملُيسبقهُماُيدلُ
علُكونُالتاَلُآي ًةُمثلُقالُتعاىلُأوُنحوهُ،أوُأنُاآليةُاشتبهتُعليهُبأخواتاُ.
ُ(ح)ُيفُ(ع)«ُ:رضاء».
ُ(ز)ُيفُ(س)«ُ:ينكر ُ
».
ُ
(و)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

[الزمر]05 :
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وأ َُّماُقولُهُ«ُ:وسامعُُبرشُُِاحلالُُ:فمُنُرشُُُِصاحبُهُُ:الفناءُُعنُأحوالُ ُ
البرش َُّيةُُ،وال َُّتـنـقُيُمُنُآثارُُاحلظوظُ ُبظهورُ ُأحكامُ ُاحلقيقةُ»(قُ،)887فعندُ ُالقومُُ
أن ُأحكامُ ُالعُلُمُ ُيشءُُ ،وأحكامُ ُاحلالُ ُيشءُ ُآخرُُ ،وواجبُ ُهذا ُغيُ ُواجبُُ
َُّ
هذاُ.
وهلذا ُجُعُلُواُسامعُ ُصاحبُ ُالعُلُمُ ُغيُ ُسامعُ ُصاحبُ ُاحلالُُ،ورشُطُواُيفُ
أحدُهاُغيُُماُرشُطُوهُُيفُاآلخرُُُ:
ع (/701أ)

 فرشُطُواُيفُسامعُُصاحبُُالعلمُُ:معرفتُهُُبالسامءُُوالصفاتُُ./ ورشُطُوا ُيف ُسامعُ ُصاحبُ ُاحلالُُ :الفناءُ ُعن ُأحوالُ ُالبرش َُّيةُُ،وال َُّتـنـقُيُُمُنُآثارُُاحلظوظُُبظهورُُأحكامُُاحلقيقةُُ.
وِرادهم هبذاُ :فناؤُهُ ُعنُنفسُهُ ُوشعورُهُ ُبأوصافُهاُوأحكامُهاُ ،ثُم ُفناؤُهُُ
عنُحظوظُهُ ُوإراداتُهُ ُالتيُهلاُ،وذلكُإنام ُيكونُ ُعندُ ُتُوُلُيُةُ ُسلطانُ ُاحلقيقةُُ
علُسُهُُ،وظهورُُأحكامُهاُالتيُتُنسُخُُأحكامُُالبرش َُّيةُُ.
واحلقيقةُ ُالتيُيُشُيُونُ ُإليهاُ :هيُحقيقةُ ُالتوحيدُ ُالتيُيُفُنىُصاحبُهاُ

س (/743ب)

عن ُشُهودُ ُالسُوُى ُوعن ُإرادةُ ُالسُوُىُ ،فَّل ُيُبُقُى ُلقلبُهُ ُشهودُ ُغيُ ُاهلُ ُ،/
والُمرادُُسُواهُ.فهذاُرشحُُكَّلمُهُم.
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:أحواله».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:وإرادته»ُ،علُاإلفراد.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:يسيون»ُ،ولعلهُتصجيف.
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 فيقال أولًا:
فإنُ
الُيُمُكُنُ ُاالستغناءُ ُعنُأحوالُ ُالبرش َُّيةُ ُماُدامُتُ ُالبرش َُّيةُ ُموجود ًُة؛ ُ َُّ
يتُ ،وما ُبالذاتُ ُال ُيُسُتُغُنى ُعنه ُأُلُبُتُةُُ ،نعم ُقدُ
الفقرُ ُإىل ُلوازمُ ُالبرش َُّيةُ ُأمرُ ُذا ٌُّ
يُسُتُغُنُيُبشهودُ ُالفقرُ ُاملُطُلقُ ُإىلُالغُنُيُ ُبذاتُهُ ُالذيُكلُ ُيشءُ ُمُفُتُقُرُ ُإليهُ،ويُفُنىُ
فقياُإليه ُ،ويفُفقرُهُُ
بشهودُ ُفقرُهُ ُإليهُعنُفقرُهُ ُإىلُماُسُواهُُ،فيكونُ ُيفُغُناهُ ُ ً
غنيُاُبه.
 ويقال ثانيًا:
إذاُكانُ[هذاُيف] ُاحلالُ ُالتيُقدُفُنُيُ ُّباُعنُأحوالُ ُالبرش َُّيةُُ،فكيفُ
يُصُحُ ُله ُالعبورُ ُيف ُهذا ُالسامعُ ُالذي ُكلُهُ ُأحوالُ ُالبرش َُّيةُ ُإىل ُشهودُ ُاحلقيقةُُ
وأحكامُهاُ ،وهيُإنام ُناهلاُمُنُطريقُ ُهذاُالسامعُُ،ودُخُلُ ُإليهاُمُنُبابُهُ؟! ُفَّلُ
يُصُلُ ُله ُذلك ُحتَّى ُيُفُنى ُعن ُالكائناتُُ ،وال ُيُبُقُى ُله ُشهودُ ُبالحوالُُ
البرش َُّيةُُ،ويُفُنىُعنُاحلظوظُُالبرش َُّيةُُكلُهاُ.
 ويقال ثالثًا:
الُيُصُلُ ُإىلُهذاُاحلدُ ُإالُإذاُظُهُرُ ُسلطانُ ُالتوحيدُ ُعلُقلبُهُُ،وهوُاملُشارُُ
ُأن ُمع ُظهورُ ُسلطانُُ
إليه ُبقولُهُ«ُ :بظهورُ ُأحكامُ ُاحلقيقةُ»ُ ،ومعلومُ ُقط ًعا َُّ
فإن ُسلطانُ ُالتوحيدُ ُقدُ
التوحيدُ ُالُيُبُقُىُلهُسُعُةُ ُإىلُالغُناءُ ُوسامعُ ُالبياتُ؛ ُ َُّ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع).
(ب)ُيفُ(س)«ُ:يفُهذه».
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:شعور».
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واسهُُومُلُكُُعليهُمُشاعُرُهُُ،وصارُالتِصفُُلهُوحدُهُ،فهوُيفُهذهُاحلالُُ
قُهُرُُحُ َّ ُ

ُ،فضَّل ُعنُفراغُهُ ُلصفاتُ ُلُيُلُ ُوسُعُدُىُ
ًُ
يفُشُغلُ ُعنُكثيُ ُمُنُأورادُهُ ُبواردُهُ
ومُيُُ ،والعبورُ ُمُن ُهذا ُالسامعُ ُإىل ُالسامءُ ُوالصفاتُ! ُفام ُهذا ُالتناقضُُ
واللعبُ؟! ُوهل ُيُبُقُي ُسلطانُ ُالتوحيدُ ُوظهورُ ُأحكامُ ُاحلقيقةُ ُيف ُالقلبُُ
ع (/701ب)

س (/746أ)

والسمعُُموض ًعاُلسامعُُغيُُكَّلمُُاملحبوبُُوذُكُرُُأسامئُهُ/وصفاتُهُ/؟!ُ
 ويقال رابعًاُ :
صحيحاُلكانُحصولُهُ ُوتناولُهُ ُمُنُكَّلمُُ
لوُكانُهذاُاالعتبارُ ُوالذوقُ ُ
ً
اهل ُبه ُوأُنُزُلُهُ ُإىل ُعبادُهُُ ،وتُعُ َُّرفُ ُبه ُإليهمُ
املحبوبُ ُالذي ُهلذا ُالقصدُ ُتُكُ َُّلمُ ُ ُ
ودُ َُّهلمُبهُعليهُ،وهُداهمُبهُإليهُ.
وأ َُّماُسامعُ ُالغُناءُ ُفإنام ُوُضُعُ ُلمرُ ُآخرُ ُ[وشأنُ ُآخرُ] ُ ،فَّلُتُلُبُسُواُعلُ
أهلُهُُوعلُأهلُ ُالقرآنُ؛ُفإ َُّنهُإنامُوُضُعُُللفتنةُُالُللعبود َُّيةُُ،وللنفاقُُالُلإليامنُُ،
وللفسوقُ ُوالزُنى ُال ُللصَّلحُ ُوالرُشُدُُ ،وما ُجاءُ ُمنه ُغيُ ُذلك ُفبالعُرُضُُ ُ
الُبالقُصُدُُ.
والفتنة فيه ِن وجهني:
 مُنُجهةُُالبدعةُُيفُالدينُُ. -ومُنُجهةُُالفجورُُ.

(أ)ُيفُ(ع)«ُ:وتناله»ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
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اأِا البدعة ُفلـمـا ُيُصُلُ ُبه ُمُن ُاالعتقاداتُ ُالفاسدةُ ُالتي ُال ُتُصُلُحُُ
هل ُتعاىلُ ،هذاُمعُماُيُصُدُ ُعنهُمُنُاالعتقاداتُ ُالصاحلةُ ُوالعباداتُ ُالنافعةُُ:
فإن ُالنفسُ ُتُشُتُغُلُ ُوتُسُتُغُنُيُّبذاُ
إ َُّماُبطريقُ ُاملُضا َُّدةُُ،وإ َُّماُبطريقُ ُاالشتغالُ؛ ُ َُّ
عنُهذاُُ.
وأِا الفجوَ ُيف ُالدنيا ُفلُـمُـا ُيُصُلُ ُبه ُمُن ُدُواعُي ُالزُنى ُوالفواحشُُ
ا
حرماتُ ُالربعةُ ُقدُحتُصُلُ ُفيهُ،وهيُاملذكورةُُ
واإلثمُ ُوالبغيُ ُ،فأصولُ ُاملُ َُّ
يفُقولُهُ ُتعاىل﴿ُ:ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

[األعراف]44 :

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ُ.



وأ َُّما ُقولُ ُرُوُيُمُ ُوقد ُسُئُلُ ُعن ُوجودُ ُالصوف َُّيةُ ُعندُ ُالسامعُُ ،فقالُ:

إَل»(قُ ،)888فهذاُ
إَل ُ َُّ
«يُشُهُدُونُ ُاملعاينُ ُالتي ُتُعُزُبُ ُعن ُغيُهُمُ ،فتُشُيُ ُإليهمَُّ ُ :
ُمدحا ُوال ُذمُاُ،
وصفُ ُلُـمُـا ُيُعُرتُيم ُمُن ُاحلالُُ ،وليس ُيف ُذلك/ما ُيُقُتُضُ ً
أهنمُيُشُهُدُونُ ُبقلوّبُمُمعاينُ ُيُفُرُحُونُ ُّباُ ،والفرحُ ُيُتُبُعُ ُاملح َُّبةُُ،فمُنُ
وغايتُهُ ه ُ َّ ُ
ب ُشي ًئاُفُرُحُ ُبوجودُهُ ُوتُأُ َُّلـمُ ُبفُقُدُهُُ،واملحبوبُ ُاملفروحُ ُبهُقدُيكونُ ُناف ًعاُ
أُحُ َّ ُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:فام»ُ
(ب)ُيفُ(س)«ُ:إالُاهل»،ولعلهُحتريفُ .
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س)ُُ.
(د)ُيفُ(ع)«ُ:أربعة»ُُ.
(ه)ُيفُ(س)«ُ:غايتهم»ُ.

ُُ

()3
رويم
س (/746ب)
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وقدُيكونُُضارُاُ:فإنُ ُكانُناف ًعاُكانُتُُحم َُّبتُهُُحقُاُ،وإنُُكانُضارُاُكانتُحم َُّبتُهُُ
[ابلقرة]763 :

َّلُ ،قالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
باط ً ُ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﴾ُ،وقالُاهلُتعاىل﴿ُ:ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

[ابلقرة]54 :
ع (/708أ)

ﯬﯭ ﴾ُ.
وقدُيكونُ/العبدُ ُحمُبُاُهلُصادُ ًقاُيفُذلكُلكنُيكونُ ُماُيُشُهُدُهُ ُمُنُاملعاينُُ
املُفُرُحُةُ ُخياالتُ ُال ُحقيقةُ ُهلاُ ،فيُفُرُحُ ُّبا ُويكونُ ُفُرُحُهُ ُبغيُ ُاحلقُُ ،وذلكُ
مذمومُُ،فيكونُلهُنصيبُ ُمُنُقولُهُ ُتعاىل ﴿ُ:ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

[اغفر]13 :

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ُ،وماُأُوُفُرُُنصيبُُالسامعات َُّيةُُمُنُهذاُالفُرُحُُواملُرُحُ!ُ
الرغبةُُيفُالتوفيقُُ.
اللهُ َُّ
وماُأُشُدَُُّاخلوفُُعليهمُ ُم َّاُذُكُرُُبعدُهُ!وإىلُ ِ
أنُسامعُُاملكاءُُوالتصديةُُ ُم َّاُذُكُرُُاهلُيفُالقرآنُُعن ُاملرشكُيُُ،
وقدُعُلُمُُ َُّ
والُيُلُوُمُنُنوعُ ُرشُكُ ُجلُ ُأوُخفيُ؛ ُوهلذاُتُضُلُ ُعنهمُتلكُالمورُ ُالباطلةُُ
أُحُوُجُ ُما ُكانوا ُإليهاُ ،حتَّى ُيُبُدُوُ ُهلم ُمُن ُاهل ُما ُمل ُيكونوا ُيُتُسُبُونُُ ،حتَّىُ
يُرُوهنُا ُ ُ ﴿ُ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

[انلور]45 :

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ ﴾ُ.
ُ
ُ يقصدُ:ماُذكر ُبعدُقوله ﴿ُ:ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ُ،وهوُ
قولهُتعاىل ﴿ُ:ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ُ[غافرُ.]72ُ:
(أ)ُيفُ(س)«ُ:فإذا»ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:من»ُ.
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ومع ُهذا ُفقد ُيكونُ ُيف ُتلك ُاملعاينُ ُالتي ُتُشُهُدُ ُوحتُتُجُبُ ُمُن ُحقائقُُ
أيضاُ،ولوالُماُفيهُ[مُنُذلك] ُلُـمُـا ُالُتُـبُسُُ
اإليامنُُماُيُفُرُحُُبهُاملؤمنونًُ /

س (/741أ)

أمرُهُ ُعلُفريقُ ُمُنُاملؤمنُيُُ،ولكنُلُبُسُ ُفيهُاحلقُ ُبالباطلُُ،وباحلقُ ُالذيُفيهُ
نُفُقُ ُعل ُمُن ُنُفُقُ ُعليه ُمُن ُاملُرُيدُينُُ ،لكن ُلضعفُ ُإيامهنُم ُنُفُقُ ُعليهمُ ،ولوُ
ي ُهلم ُما ُفيه ُمُن ُمُوادُ ُالرشُكُ ُوالنفاقُ ُوالفسوقُُ،
حتُ َُّققُوا ُبكاملُ ُاإليامنُ ُلتُبُ َّ ُ
ي ُاهل ُتعاىل ُذلكُملنُأُرادُ ُأنُ ُيُكُمُلُ ُإيامنُهُ ُمنهمُ،
ولُبُسُ ُاحلقُ ُبالباطلُُ ،وقدُبُ َّ ُ
فتابُوا ُمنه ُكام ُيُتابُ ُمُن ُالفواحشُ ُواملُعاصُ ُالظاهرةُُ ،كام ُتابُ ُمن ُتابُ ُمُنُ
اُوإقامةُ
ًُ
همُإالُإصار
أُكابُرُُالعلامءُُ ُم َّاُدُخُلُواُفيهُمُنُالبدعُُالكَّلم َُّيةُُ،وأُبُىُغيُ
ً
يّس ُله؛ ُلتُظُهُرُ ه ُّبمُوفيهمُحُكُمُةُ ُاهلُوحكمهُ ُ ،وهوُأحكمُُ
عل د ُماُهوُمُ َّ ُ
احلاكمُيُُ.



وأ َُّماُقولُ ُاحلُِصُيُ«ُ:أُيُشُ ُأُعُمُلُ ُبسامعُ ُيُنقُطُعُ ُإذاُانقُطُعُ ُمن ُيُسُمُعُُ

منهُ،إىلُآخرُهُ»(ُ،)889فهذاُالكَّلمُُمُنُأُبُيُُالعيبُُوالذمُُلهلُُهذاُالسامعُ؛ُفإ َُّنهُ
(أ)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ.ويفُاالستقامة«ُ:)732/3(ُ:تشاهد»ُ.
(ب)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ج)ُيفُ(س)«ُ:ما»ُ.
(د)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ه)ُيفُ(س)«ُ:يظهر»ُ.
(و)ُ كذاُيفُ(ع)ُ.ويفُ(س)ُسقطتُشارةُالكافُفقرأهاُحمققُ(ُِ.املجمع)«ُ:وحلمه»ُ.ويدلكُعلُ
إرادتهُ«حكمه»ُرسمهُالضمةُعلُاحلاءُيفُ(س)ُ،واهلُأعلمُ.
(ز)ُيفُ(س)«ُ:عمل»ُ.

()6
احلرصي
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مُنقُطُعُُ،ومن ُيُسُمُعُ ُمنهُمُنقُطُعُ ُ،واملؤمنُ ُعملُهُ ُدُيمُةُ ُكامُقالُالنبيُ ُصلُاهلُ
متفق عليه

عليهُوسلم«ُ:أحب العمل إىل اهلل ِا داوم عليه صاحبه»(ُ،)890وهذاُإنام ُهوُيفُ
السامعُ ُالقرآينُُ ،الُيفُالسامعُالشعريُ؛ ُفإ َُّنهُدائمُ ُبدوامُ ُاملُتكلُمُ ُبهُ،تُزُولُ ُالدنياُ

لم يصح حديث يف
تالوة اهلل للقرآن

ع (/708ب)
س (/741ب)
كما يف حديث
صهيب

ُالرمحنُُ ُ
بأهلُها ُوهو ُدائمُ ُال ُيُزُولُُ ،وإذا ُسُمُعُهُ ُاملؤمنونُ ُيف ُاجلنَّةُ ُمُن َُّ
فكأهنم/ملُيُسُمُعُوهُُقبلُُذلكُ،وتُنسُيهم ُلذةُُسامعُهُُماُهمُفيهُ
وجل(عُ َّ ُ)891
عزُ َّ ُ
َُّ

ُلذةُُ
مُن ُالنعُيمُُ ،حتَّى ُيُسُتُفُرُغُ ُمجيعُ ُما ُهم ُفيه ُمُن ُالنَّعُيمُُ ،كام ُيُنسُيهم/ذلك َُّ
ل ُنصيبُ ُأصحابُ ُالصورُ ُوالصواتُ ُمُنُهذاُ
نُظُرُهُمُإىلُوجهُهُ(ُ،)892وماُأُقُ َّ ُ
النظرُُوالسامعُ!ُ
[للمصنفُُرمحةُُاهلُعليه] ُ:

اكمل

ن ـ ِزه ل ــحاظك ع ـن س ـواه إن ت ـرد ُ **ُ نظــــ ًرا إليــــه ف ِـــــح ِل ثوابــــه ُ
ُوكذاك سمعك صنه عن سـمع الغنـا **ُ ُلتلــــ اذ يــــوم لقائــــه بخطابــــه
أتـــروم َؤيتـــه بمقلـــة خـــائن **ُ هيهــــات إ ان ِطيعــــه أوىل بــــه
ويـــروم ســـمع قـــد تـــ اّل بالغنـــا **ُ أن يســـــتل اذ خطابـــــه بكتابـــــه
هيهات ِا أدنى الحال ِن اَللـى

ه

**ُ طلبوا الوصول وِا أتوا ِن بابه

()893

وقولُهُ«ُ :يُنبغُي ُأنُ ُيكونُ ُلصاحبُ ُالسامع ُظمأُ ُدائمُ ُورشُبُ ُدائمُُ ،ك َُّلامُ
قُ،ولكنُظمأُُإىلُماذاُورشُبُُماذا؟ُُ
ازدادُرشُبُهُُازدادُظمؤُهُ»(قُ،)894حُ ٌّ ُ
(أ)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:وينسيهم»ُ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(د)ُيفُ(س)«ُ:ليلذ»ُ.
(ه)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:الوىل»ُ،وّباُينكّسُالوزنُ،واملثبتُاملوافقُللوزنُ،ولعلهُالصوابُ.
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الرمحنُُوكَّلمُهُُالذيُقدُفُنُيُُبكَّلمُُحمبوبُهُُعنُكَّلمُُغيُهُُ،وبسامعُهُُ
فمُحُبُُ َُّ
عنُسامعُ ُغيُهُُ،وبمرادُهُ ُعنُمرادُ ُنفسُهُ ُُ -لهُظمأُ ُدائمُ ُإىلُكَّلمُ ُحمبوبُهُُ،الُيُزالُُ
لهُسامعاُوتَّلو ًُة ُازدادُ ُفيهُذو ًقاُ
ظمأُ،وك َُّلامُازدادُ ُ
عطشانُُ ،ك َُّلامُازدادُ ُرشُ ًباُازدادُ ُ ًُ
ً

وحَّلو ًُةُ،وك َُّلامُقُطُعُ ُعُلُ ًام ُمُنُأعَّلمُهُ ُبُدا ُلهُعُلُمُ ُآخرُُ ،إىلُغيُ ُهنايةُُ ،فَّلُيُزالُُ
لقُلُبُهُُعُلُمُُيُشُمُرُُإليهُ،وواردُُمنهُيُرُدُُعليهُ.
الســمع تــداين ُ
فيس ـمعه والقل ـب ق ـد زاد ش ـوقه ُ **ُ يقــول أهــل بعــد ا

طويل

ُفيشب ِنه القلب ِعناه ظاِئًـا **ُ ُفيا عظم ِا يلقى ِن الـهيـمـان
فيذكر شيئًا قاله بعـض ِـن خـَّل **ُ تـم ــاَ علي ـه القل ـب واَلذن ـان/

س (/748أ)

كأ ان َقي ًبا ِنـك يرعـى خـواطري **ُ وآخـــر يرعـــى ِقلتـــي ولســـاين
فـم نظ ـرت عين ـاي بع ـدك ِنظ ـ ًرا **ُ ِن الـحسن إَ قلـت قـد َِقـاين
()895
وَ سمعت أذناي بعدك ِسم ًعا **ُ ِـن القـول إ اَ أِسـكا بعنـاين
وأِا قوله« :السامعُ ُنُداءُ ه ُ ،والوُجُدُ ُقُصُدُ»(قُ ،)896فهذا ُكَّلمُ ُمطلقُُ
ا
فإن ُاملستمُعُ ُيُنادُيهُ ُما ُيُسُمُعُهُ ُبحقُ ُتار ًُةُ ،وبباطلُ ُأخرىُ ،والواجدُُ
جمملُ؛ ُ َُّ
ُفإنُ
قاصدُ ُجميبُ ُللمنادُيُ ،الذي ُقد ُيُدُعُو ُإىل ُحقُُ ،وقد ُيُدُعُو ُإىل ُباطلَُُّ ،
الواجدُُيُدُُيفُنفسُهُُإراد ًُةُوقصدً اُلإلجابةُُملنُناداهُُإىلُماُتُدُعُوهُُنفسُهُُإليهُ:
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:غاية»ُ.
(ب)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:مغناه»ُ،باملعجمةُ،ولعلُاملثبتُهوُالصوابُ،وكذاُقرأهاُحمققُ(ُِ.املجمع)ُ.
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:يلقاه»ُ،والُروايةُبهُوالوزنُالُيتملهُ.
(د)ُيفُ(ع)ُو(س)«ُ:أذين»ُ،والُروايةُبهُوالوزنُالُيتملهُ،واملثبتُمنُمصادرُالتخريجُ.
(ه)ُيفُ(س)«ُ:بدأ»ُ.وانظرُ(ص.)737
(و)ُيفُ(س)«ُ:الكَّلم»ُ.

()1
بعضهم
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 فأهل الوجد والقصد الصحيح ُقالوا﴿ُ:ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝع (/705أ)

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ/ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

[آل عمران]750-754 :

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ

ي ُعلُ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ُ،أُجابُواُمُناديُ ُاإليامنُ ُإذ ُنادُىُّبمُ:حُ َّ ُ
والرواحُُ ،وفُنواُ
الفَّلحُ! ُوواصُلُوا ُالسيُ ُإليه ُمع ُالدليلُ ُبالغُدُوُ ُ َُّ
بمرادُهُ ُعن ُمرادُهُمُ ،فبُذُلُوا ُأنفسُهُم ُيف ُمرضاتُهُ ُبُذُلُ ُاملُحبُُ
بالرُضا
مقتبسا املثل العريب

والسامحُُ ،وسُيُحُمُدُونُ ُعندُ ُاللقاءُ ُمُّسُاهُمُ ،وإنام ُيُمُدُُ

القومُُالّسُىُعندُُالصباحُ(قُ.)897
ي ُعل ُرقيةُ ُالزُنىُ ،ورائُدُُ
 وأهل الغناء ُناداهم مُنادُي ُالشيطانُُ :حُ َّ ُك ُداعُيُ ُالشَُّهواتُُ ،وسُمُسارُُ
الفسوقُ ُوالعصيانُ! ُفأُجابُوهُ ُبلُ َُّبيُ ُ
اللذاتُُ ،ها ُنحن ُلدُعُوُتُكُ ُمُسُتُجُيبُونُُ ،ويف ُمرضاتُكُ ُمُسارُعُونُُ،
َُّ
نحنُقومُ ُنُدُورُ ُحولُ ُقُطُبُ ُرُحا ُالطيُباتُُ ،ونُقُطُعُ ُهذهُالوقاتُ ُبامُ

س (/748ب)

يُناسُبُ ُالوقاتُُ ،إذاُأُبُدُتُ/لناُالطيُباتُ ُناجذُهاُطُرُنا ُإليهاُزُرافاتُُ

مقتبسا قول الشاعر

ووُحُدانًا(ُ ،)898فإذاُالحُ ُلناُوجهُ ُالشاهُدُ ُانقادُتُ ُلهُقلوبُنا ُحم َُّب ًُة ُوإذعانًاُ،
فام ُلنا ُولثقيلُ ُالدمُ ُكثيفُ ُالطُباعُ ُيُأُمُرُ ُباالشتغالُ ُبالتَّلوةُ ُوالتسبيحُُ
وأورادُُالعبادةُُ،ويُنهاناُعنُالسامعُُ،كأَُّنهُماُسُمُعُُقولُُشاعرُنا:

بسيط

يـــا عـــاذل أنـــت تنهـــاين وتـــأِرين ** والوجـــد أصـــدق ناـــاء وأ اِـــاَ

(أ)ُيفُ(س)«ُ:إذا».
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:بالرضاء».
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فإن أطعك وأعص الوجد َحت ع ًمـى ** عــن اليقــني إىل أوهــام أخبــاَ

()899

والُقولُُمُنُتُقُدَُّمُهُُ:
خــذ ِــا تــراه ودع شــيئًا ســمعت بــه ُ **ُ ف طلعة البدَ ِا يغنيك عن زحل(قُ)900
ُ

املتنيب /بسيط

أنُهذاُحالُُكثيُُمُنُالسامعاتَُّيةُُالُكلُهمُ.
واهلُيُشُهُدُُُ-وكُفُىُباهلُشهيدً ا!َُُّ ُ-
ويُتُجُونُ ُعلُحُلُ ُهذاُالسامعُ ُبحُضُورُ ُمن ُحُضُهُ ُمُنُالصادُقُيُ ُالذينُ

الصلُيبُُ ،ولكنُ
َّ ُ
بُ َُّرأُهمُاهل ُتعاىلُمُنُهؤالء ُالراذُلُ ُبراءةُ ُاملسيحُ ُمُنُعُ َُّب ُ
اد
سامعُالغُناءُُاسمُُجنسُُهذاُفُرُدُُمُنُأفرادُهُُ،وهوُسامعُُكثيُُ ُم َّنُيُتُقُ َُّربُُبالسامعُُ
صَّلحاُلقلبُهُُ،أوُأكثرُهمُيفُهذاُالزمانُُ.
ويُراهُُ
ً
وَ أعنـــي بـــذلك أصـــغريم

**ُ

ُ

ولكنِــي أَيــد بــه ا
الــذوينا

)901(

ُ

الكميت /وافر

ُ


وأ َُّما ُقولُ ُأيب ُعثامنُ ُاملغريبُ«ُ :قلوبُ ُأهلُ ُاحلقُ ُحاضُةُُ ،وأسامعُهُمُ

مفتوحةُ»(قُ،)902فكَّلمُ ُصحيحُُ ،قالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭُ،﴾/قالواُ:معناهُُ:حاضُُالقلبُُليسُبغائبُهُ.

(أ)ُيفُ(س)«ُ:وإن»ُ.والوزنُيتملهُ،والُروايةُلهُ .

[ق]41 :

ع (/705ب)

 ُا
الذويناُ:قالُابنُسيدهَّ «ُ:
والذوونُ:المَّلكُامللقبونُبذوُكذاُ،كقولكُذوُيزنُوذوُرعيُوذوُفائش»ُ
(املحكمُُ.)06/39ُ:
ُ(ب)ُيفُ(س)«ُ:عبادة».

()8
أبو عثمان املغريب

ُُ
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وجل ﴿ُ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ُ،
عز ُ َّ ُ
ُوتأُ َُّملُ ُقولُهُ ُ َُّ
س (/745أ)

فجُعُلُهُ ُذُكُرُى ُملن ُمجُعُ ُبيُ ُالقلبُ/احليُ ُوأُصُغُى ُبسمعُهُ ُوحُضُ ُبقلبُهُُ ،كامُ
يُفُعُلُهُ ُكثيُ ُمُن ُالسامعات َُّيةُ ُعندُ ُالسامعُ ُالشيطاينُُ :كيف ُيُنفُتُحُ ُله ُصدورُهُمُ،
وتُصغُيُإليهُأسامعُهُمُ،وتُشُهُدُهُ ُقلوّبُمُ،فإذاُجاءُالسامعُ ُاإليامينُ ُفهمُصُ ٌُّمُ

[فصلت]00 :

بُكمُُعُميُُ﴿ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾؟!ُ
أن ُأبا ُعثامنُ ُإنام ُأُرادُ ُ[أهلُ ُالسامعُ ُاإليامينُُ
والظاهر ُُ -واهل ُأعلم َُُّ ُ -
فإهنمُ ُ
فإهنم ُأهلُ ُاحلقُ] ُ ،ومل ُيُرُدُ ُأهلُ ُالسامعُ ُالشعريُ ُالشيطاينُ؛ ُ َّ ُ
القرآينُ؛ ُ َّ ُ
الُقلوبُُهلم ُحاضةُُوالُأسامعُُمفتوحةُُ.

()5
أبو سهل الصعلويك



وأ َُّماُقولُ ُأيبُسهلُالصُعُلُوكُيُ«ُ:املستمعُ ُبيُ ُاستتارُ ُوجتلُُ ،إىلُآخرُُ

دالُعلُأحوالُُأهلُُالسامعُُ،وهوُمُطُلُقُُيُتُناولُُالسامعُُ
كَّلمُهُ»(قُ،)903فهوُكَّلمُُ ٌّ ُ

والبدعيُ ،لكن ُهو ُإىل ُوُصُفُ ُحالُ ُأهلُ ُالسامعُ ُاملُحدُثُ ُأُقُرُبُُ،
َّ ُ
الرشعي ُ
َّ ُ
فإنُأحواهلُمُأضعافُُذلك.
وهوُوُصُفُُلبعضُُأحواهلُم؛ُ َُّ
فإن ُاآليةُ ُإنامُ
ل ُّبا ه ُعليه! ُ َُّ
وأ َُّما ُاستداللُهُ ُباآليةُ ُفام ُأُبُعُدُها ُ ُم َّا ُاستُدُ َّ ُ
إخبارا ُعن ُاجلنُ ُالذين ُصُفُهم ُاهل ُإىل ُرسولُهُ ُيُسُتُمُعُونُ ُالقرآنُ؛ُ
سُيقُتُ ُ ًُ
(أ)ُيفُ(س)«ُ:وتشهد»ُ.
(ب) ُيفُ(ع)«ُ:السامعُاإليامينُالقرآينُ،فإنهُسامع ُأهلُاحلق»ُ.وبينهامُفارقُ:فاملثبتُ–ُكامُيفُ(س)ُُ-
يتحدثُعنُأهلُالسامعُاإليامينُ،وهذاُيتحدثُعنُالسامعُاإليامينُنفسهُ.والولُأليق.
ُ(ه)ُيفُ(س)«ُ:به»ُ.
ُ
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
ُ(و)ُيفُ(س)«ُ:الخبار»ُ.
ُ
( )ُخلتُمنها(ُ:ع).
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جتُهُ ُوليُبُلُغُواُمُنُوراءهمُ ،فأُنُصُتُواُالستامعُهُ ُليُعُلُمُواُحقيقتُهُُ
ليُقُيمُ ُعليهمُحُ َُّ
ويُفُهُمُوهُ ُويُفُظُوهُ؛ ُوهلذاُقال ﴿ُ:ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ُ ،فصارُواُ

[األحقاف]45 :

باستامعُهُ ُمؤمنُيُُ،وبتبلُيغُهُ ُعنُرسولُ ُاهلُمُنذُرُينُُ،وهذاُشأنُ ُكُلُ ُمن ُسُمُعُُ
مُنُرسولُُاهلُوبُ َُّلغُُعنهُ./



وأ َُّما ُقولُ ُأيب ُعثامنُ«ُ :السامعُ ُعل ُثَّلثةُ ُأوجهُُ ،إىل ُآخرُهُ»(قُ ،)904فهوُ

كَّلمُ ُمُطُلُقُ ُيُتُمُلُ ُسامعُ ُاآلياتُ[ُ،ويُتُمُلُ ُسامعُ ُالبياتُ] ُ،ويُتُمُلُ ُماُهوُ
أُعُمُُمُنُذلك.

س (/745ب)

()74
أبو عثمان احلريي
انليسابوري

ولكنُهذهُالمورُالثَّلثةُالتيُذُكُرُها ُالُحتُصُلُ ُإال ُبالسامعُ ُالذيُيـبهُُ
فإن ُالحوالُ ُالرشيفةُ ُإنام ُتُسُتُثُمُرُ ُمُن ُشُجُرُتُهُ ُويُؤتُى ُإليها ُمُنُ
اهل ُويُرُضاهُ؛ ُ َُّ
بابُهُُ ،وال ُيُشُى ُعل ُأهلُهُ ُفيه ُفتنةُ ُوال ُمُراءاةُُ ،إالُكامُيُشُى ُعليهم ُيف ُسائُرُُ
ال َُّطاعاتُُ،ودُواؤُهُمُباستعاملُُالصُدُقُُواإلخَّلصُُُ.
وكذلك ُالسامعُ ُللطائفةُ ُالثانيةُُ ،الذين ُيُطُلُبُونُ ُبه ُالزيادةُ ُيف ُأحواهلُم؛ُ
حمبوبةُهلُمُرُضُ َُّي ًُةُلهُملُحتُصُلُُفيهاُالزُيادةُُ
ًُ
مستقيمةُ
ًُ
فإنُأحواهلُم] ُإنُُكانُتُُ
[ َُّ
إال ُبالسامعُ ُالذي/يـبهُ ُويُرُضاهُ ُ ،وإنُ ُكانُتُ ُغيُ ُمستقيمةُ ُأُمُكُنُ ُحصولُُ
املزيدُُفيهاُبالسامعُُالشعريُُ.
(أ)ُسقطُمن(ُ:ع)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ.
(ب)ُسقطُمن(ُ:ع)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ع (/734أ)
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وأ َُّماُسامعُ ُأهلُ ُاالستقامةُ ُمُنُالعارفُيُ ُفَّلُيُمُكُنُ ُأنُ ُيكونُ ُغيُ ُالسامعُُ
الذيُتُكُمُلُ ُبهُاستقامتُهُمُومُعارُفُهُمُ،وإالُملُيكونواُمستقيمُيُ ُوالُعارفُيُُ،
وهوُالسامعُ ُالذيُقالُاهلُتعاىلُفيه  ﴿ُ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
[املائدة]84 :

()77
أبو سليمان ادلاراين
س (/704أ)

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ُ.



إَل ُمُنُ
نُاثنيُ ُأُحُبُ ُ َُّ
وأ َُّماُماُحُكُيُ ُعنُأيبُسليامنُ ُأ َُّنهُقال«ُ:السامعُ ُمُ ُ

واحدُ»(قُ ،)905فنقلُ ُجمملُ ُمنقطعُ ُالُنُعُلُمُ ُصحتُهُ ُعنُغيُ ُمعصومُُ،فَّلُيُفُيدُُ
حُفليسُفيهُذُكُرُُاملسموعُُ.
إالُتسويدُ/الورقُُوالوجوهُُ،ثمُلوُصُ َّ ُ
فإنُ ُ
الشيطاين ُسامعُ ُالغُناءُ؛ ُ َُّ
َُّ
والظاهرُ :أ َُّنه ُأرادُ ُسامعُ ُالقرآنُُ ،ال ُالسامعُ ُ

أبا ُسليامنُ ُُ -قُدَُّسُ ُاهل ُتعاىل ُروحُهُ ُُ -مل ُيُكُنُ ُمُن ُرجالُ ُسامعُ ُالغُناءُُ ُ،
كامُأنُالفُضُيُلُُبنُُعُياضُُوإبراهيمُُبنُُأُدُهُمُُومعروفُُ
َُّ
والُمعرو ًفاُبحضورُهُُ،
الكُرُخُيُ ُوأمثالُـهمُملُيكونواُمُنُأهلُ ُهذاُالسامعُُ،بلُهمُمُنُأعظمُ ُالنَّاسُُ
براءةًُمنه!ُ
وهذهُمسألةُُاختُلُفُُفيهاُأهلُُالعلمُ،وهيُقراءةُُاجلامعةُُبصوتُُواحدُُ:
 فكُرُهُها ُطائفةُ ُواستُحُبُوا ُقراءةُ ُاإلُدارُةُُ ،وهي ُأنُ ُيُقُرُأُ ُهذاُ ،ثمُيُسُكُتُُفيُقُرُأُُاآلخرُُحتَّىُيُ ُنتُهُوا.
(أ)ُبعدهاُيفُ(س) ﴿«ُ:ﭿ ﮀﮁ ﴾»ُ،ولعلهُحتريفُ،أوُنسُالناسخُأنُيضبُعليه.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:يعلم».
(ج)ُيفُ(ع)«ُ:واستحسنوا».
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 واستُحُ َُّبتُها ُطائفةُُ ،وقالواُ :تُعاوُنُ ُالصواتُ ُيُكُسُو ُالقراءةُ ُطي ًباُوتأثياُيفُالقلوبُُ،وتأ َُّملُ ُهذاُيفُتُعاونُ ُاحلركاتُ ُباآلالتُُ
وجَّللة ُ
ًُ
ً

فإن ُاهليئةُ ُاالجتامع َُّيةُ ُهلا ُمُنُ
املُطُرُبةُ ُكيف ُيُدُثُ ُهلا ُكيف َُّي ًُة ُأخرى! ُ َُّ
احلُكُمُُماُليسُلُفُرادُهاُ.
صلُتُ ُطائفةُ ُثالثةُ ُ ،وقالواُ :كان ُأصحابُ ُالنبيُ ُصل ُاهل ُتعاىلُ
 -وفُ َّ ُ

عليهُوسلمُإذاُاجتُمُعُواُأُمُرُواُواحدً اُمنهمُيُقُرُأُُوالباقونُيُسُتُمُعُونُُ،
فلم ُيكونوا ُيُقُرُءُونُ ُمجُلُ ًُةُ ،ومل ُيكونوا ُيُدُيرُونُ ُالقراءةُُ ،بل ُالقارئُُ
أن ُهذا ُأكملُ ُالمورُُ
واحدُ ُوالباقون ُمُسُتُمُعُونُ (ُ .)906وَ َيب ُ َُّ
الثَّلثةُُ،واهلُتعاىلُأُعُلُمُُوأُحُكُمُ (ع.)907



وأ َُّما ُقولُ ُأيب ُاحلسيُ ُالنوُرُيُ«ُ :الصويفُ[ُ :مُن ُسُمُعُ ُالسامعُ ُوآثُرُُ

فهذاُأيضاُمُنُجنسُُماُقبلُه؛ُفَّلُيُعُتُمُدُُعليهُ.
السبابُ»(قُ،)908
ً
هُالصويفُ ]/املذمومُ ُالبسُ ُثُوُيبُ ُالزُورُ ه ؛ ُفإ َُّنهُ
َُّ
ي ُإنام ُأرادُ ُب
ولعل ُالنوُرُ َّ ُ
َّ ُ
يُمُعُ ُبيُُ:
(أ)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:يستمعون».
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(د)ُسقطُمن(ُ:ع)؛ُالنتقالُنظرُالناسخُ.
(ه)ُبعدهاُيفُ(ع)«ُ:إىلُآخرُكَّلمه».
(و)ُيفُ(ع)«ُ:مجع».

()74
أبو احلسني انلوري
س (/704ب)
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 إيثارُُالسامعُُالذيُيُدُلُُعلُالبطالةُُوضعفُُاإلرادةُ/والعبادةُ. وآثُرُ ُالسبابُُالتيُتُضُعُفُُتُوُكُلُهُُواعتامدُهُُعلُاملُسُبُبُ.فضُعُفُ ُمُن ُقلبُهُ ُسلطانُ ُ«إ َُّياك ُنعبدُ» ُبإيثارُ ُالسامعُ ُوالبطالةُُ ،وسلطانُُ
«إ َُّياكُنستعُيُ»ُبإيثارُُالسبابُُوضُعُفُُال َُّتوُكُلُُ.
وإالُفالنوُرُيُُأُجُلُُمُنُأنُُيُعُلُُهذاُرش ًطاُيفُالصويفُُاملُحُقُقُُ.
َّ ُ

()74
أبو عثمان املغريب



وأ َُّما ُقولُ ُأيب ُعثامنُ ُاملغريبُ«ُ :مُن ُا َُّدعُى ُالسامعُ ُومل ُيُسُمُعُ ُصوتُُ

الطُنبُورُ ُوصيرُ ُالبابُ ُوصفيُ ُالرُياحُ ُفهوُمُفُرتُ ُمُدَُّعُ»(قُ،)909فظاهرُهُ ُمُنكرُُ
مُسُتُبُشُعُ!ُ
أنُاعتبارُهُُبالسامعُُالُيُتُصُُبنوعُُواحدُُ،بلُأُيُُنُوعُُسُمُعُهُُُ-مُنُ
وِراده بهَُّ ُ:
املجردُةُ ُأو ُالصواتُ ُالتي ُمعها ُاحلروفُ ُُ -حُ َُّركُ ُساكنهُ ُوأُزُعُجُُ
الصواتُ ُ َُّ
فإن ُيفُقلبُهُ ُمُنُاحلُبُ ُوهليبُ ُالشوقُ ُماُالُيُقُتُِصُ ُحتُرُيكُهُ ُعلُنوعُُ
قاطُنهُ؛ ُ َُّ

واحدُ ُمُنُاملسموعُُ،بلُكلُ ُمُسمُوع ُيُرُكُهُ ُ ،بخَّلفُ ُاملفتونُ ُفإ َُّنهُيُقُتُِصُ ُعلُ
السامعُ ُالذيُيـبهُ ُأهلُ ُالفتنُ ُوالُيُرُكُهُ ُسُواهُوالُيُتُأُ َُّثرُ ُبغيُهُُ،فهذاُيُدُلُ ُعلُ
أنُهُمُدَُّعُُمُفُرتُُ.
ُ...
الصويفُاملذمومُُفالنوريُأجل ُ
 ُأيُ:وإالُيكنُمقصودُهذاُالقولُهوُ
َّ
(أ) ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،وكذاُيفُاالستقامةُ(ُ.)733/3ومقتضُالسياقُواجلادة«ُ:وإيثار»ُ.وعطفُ
الفعلُ«آثرُالسامع»ُعلُاالسمُ«إيثارُالسباب»ُفيهُخَّلف.
ُ(ج)ُيفُ(س)«ُ:يقِص»ُ.
(ب)ُكذاُيفُ(ع)ُو(س)ُ،وانظر(صُ.)732
(د)ُيفُ(س)«ُ:حتركه»ُباملثناةُالفوقيةُ،ويفُ(ع)ُ:بدونُنقطُ.ولعلُاملثبتُهوُالصواب.
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فهذاُحمُمُلُ ُكَّلمُهُُ ،وليسُفيهُبيانُ ُمرتبةُ ُاملسموعُ ُوالفُرُقُ ُبيُ ُمدوحُهُُ
ومذمومُهُ ُوحَّللُهُ ُوحرامُهُُ ،وإنام ُفيه ُحتُرُيكُهُ ُباختَّلفُ ُأنواعُهُ ُلصاحبُُ/

س (/707أ)

املح َُّبةُُواعتبارُهُُبهُ،وقدُتُقُدَُّمُُإشباعُُالكَّلمُُيفُذلكُ.



وأ َُّماُكونُ ُذلكُالصويفُ ُكانُيُضُ ُمواضعُ ُالسامعُ ،فإنُ ُاستُطابُهُ ُفُرُشُُ

إزارُهُ ُوجُلُسُ ُوقالُ :الصويفُ ُمعُقلبهُ .وإنُ ُملُيُسُتُطُبُهُ ُمُ َُّر ُوأُخُذُ ُنُعُلُهُ (قُ،)910فياُ

()70
بعض املشايخ ممن

عج ًبا! ُأُيُشُ ُيفُهذهُاحلكايةُ ُماُيُدُلُ ُعلُإباحةُ ُالسامعُ؟! ُوإنُ ُكانُصاحبُهاُ
حلاُفليسُبمضمونُُالعصمةُُ،ولهُأسوةُُأمثالُهُُمُنُالسامعات َُّيةُُ.
صاد ًقاُصا ً
فإن ُوقوفُ ُاملُرُيدُُ
علُأن ُهذاُالفُعُلُ ُوأمثالُهُ ُعليه ُبينةُيفُطريقُ ُالقومَُُّ ُ،
َُّ
معُماُيُسُتُطُيبُهُ ُقلبُهُ ُعيُ ُحظُهُ ُوإرادتُهُُ،وهذه الطريق كثّي ِن القوم يسلكها،
وهي الش ِع طيب ه القلب وذوقه ووجده ِن غّي اعتباَ ذلك بالكتاب
ل ُمُن ُالعُ َُّبادُُ
والسناة ،وهذا ُضَّللُ ُبعيدُ ُيف ُالطريقُُ ،وهو ُمبدأُ ُضَّللُ ُمُن ُضُ َّ ُ
ساكُُواملُنتسبُيُُإىلُطريقُُالفقرُُوالتصوفُُ.
والن َّ ُ
 ُانظر(ُ:صُُ.)132ُ،626ُ،06
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:جممل»ُباملعجمةُ ُ.
)ُ،وكامُمر ُمنُقبلُ(صُ ُ)732
(ب) ُيفُ(س)«ُ:نعليه»ُ.واملثبتُمنُ(ع)ُكامُيفُالقشييةُ(339/6
َّ
وملُيكنُفيهُخَّلفُبيُ(ع)ُو(س)ُ .
(ج)ُيفُ(س)«ُ:حكم»ُ.
(د)ُيفُ(ع)«ُ:علة»ُ.
(ه)ُيفُ(ع)«ُ:طلب»ُ.

صحب اجلنيد
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وحقيقة هذه الطريقُ:اتُباعُُاهلُوُىُبغيُُهُدًُىُمُنُاهلُ،وهذاُهوُالذيُذُ َُّمهُُ
ليسُدليَّلُعلُ
ًُ
ُ،وجمردُُطُيبُُالقلبُُ
َُّ
العارُفُونُُباهلُو/بأمرُهُُمُنُمشايخُُالطريقُ
أ َُّنهُإنامُطابُبامُيـبهُُاهلُويُرُضاهُُ،بلُقدُيُطُيبُُبامُالُيـبهُُاهلُويُرُضاهُُ،بلُبامُ
فإهناُ
بُالصواتُُاملُلحنةُُ َّ ُ،
يُكُرُهُهُُويُسُخُطُهُ!ُالس َُّيمـاُالقلوبُُالتيُأُرشُبُتُُحُ َّ ُ
تُطُيبُُبامُيُنبُتُُالنفاقُُيفُالقلبُ!ُ
الصويفُمعُقلبُهُُهوُمُنُجنسُُماُذُ َُّمُبهُهؤالءُ،حتَّىُ
َُّ
بأنُ
وإطَّلقُ/القولُُ َُّ
لهنم ُأُحُدُثُوا ُيف ُطريقُ ُاهل ُأشياءُ ُمل ُيُرشُعُها ُاهلُ ُ
جُعُلُوا ُمُن ُأهلُ ُالبدعُ؛ ُ َّ ُ
والُرسولُهُُصلُاهلُعليهُوسلمُ.
الرمحنُ ُبنُ ُمُهُدُيُ ُوذُكُرُ ُهؤالء ُفقالُ:
اخلَّللُ ُبإسنادُهُ ُعنُعبدُ ُ َُّ
وقدُذُكُرُ ُ َّ ُ
فإهنمُ
«ال ُجتُالُسُوهمُ ،وال ُأصحابُ ُالكَّلمُُ ،وعليكم ُبأصحابُ ُالقُامطُرُ ؛ ُ َّ ُ
بمنزلةُُاملُعادُنُُوالغُ َُّواصُيُُ:هذاُيُرُجُُدُ َُّر ًُةُ،وهذاُيُرُجُُقطعةُُذُهُبُ»(ُ.)911
وكانُالشافعيُُسيُئُُالظنُُبالطائفتُيُُ،شديدُُالطعنُُفيهمُ:طائفةُُاملتكلمُيُُ،
وأهلُُالبدعُمُنُالصوف َُّيةُُ،وكَّلمُهُُفيهامُمشهورُُ،حتَّىُقال«ُ:لوُتُصُ َُّوفُُرجلُ ُ
أُ َُّولُُالنهارُُملُُيُأتُُنصفُُالنَّهارُُإالُوهوُأمحقُ»(ُ!)912
وأ َُّماُأئمةُ ُالصوف َُّيةُ ُأهلُ ُالعُلُم ُواالتُباعُ ُوالتعبُدُ ُبالكتابُ ُوالسنَّةُ ُفهمُمُنُ
جةُ ُعل ُهؤالءُ،
وأئمةُ ُامل َُّتقُيُُ ،وكلامتُم ُدواءُ ُللقلوبُ ،وهم ُحُ َُّ
ورثةُ ُالنبياءُ ُ َُّ
وكَّلمُهُمُيفُالوُصُ َُّيةُُباتُباعُالكتابُُوالسنَّةُُكثيُُ،مثلُُ:
ُعنُكَّلمُالشافعيُيفُهاتيُالطائفتيُانظر(ُ:صُُ.)619
(أ) ُالقمطرُ :قال ُاجلوهري«ُ :والقمطرُ ُوالقمطرةُُ :ما ُيصان ُفيه ُالكتبُ ...واجلمع ُالقامطر»ُ.
(الصحاحُ.)707/6ُ:قلتُ:كأهناُكنايةُعنُأصحابُاحلديث.
(ب)ُيفُ(س)«ُ:يف».
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 قولُ ُشيخُهُم ُعل ُاإلطَّلقُ ُأيب ُالقاسمُ ُاجلُنيدُ«ُ :من ُمل ُيُقُرُأ ُالقرآنُُويُكُتُبُ ُاحلديثُ ُفَّلُيُقُتُدُىُبهُيفُهذاُالشأنُ»(قُ،)913وقولُهُ«ُ:الطُرقُُ
الرسولُ»(قُ.)914
كلُهاُمسدودةُُعلُاخلُلُقُ ُإالُمُنُاقتُفُىُأُثُرُُ َُّ
عمَّلُبَّلُاتُباعُُسنَّةُُفباطلُُ
 وقولُُأمحدُُبنُُأيبُاحلُوارُيُ«ُ:كلُُمنُعُمُلُُ ً ُعملُهُ»(قُ.)915
 -وقولُ ُسهلُ ُبنُ ُعبدُ ُاهل«ُ:كلُ ُفعلُ ُيفعلُهُ ُالعبدُ ُبغيُاقتداءُ ُفهوُعيشُُ

سهل هو التسرتي

النفسُُ،وكلُُفعلُُيفعلُهُُباالقتداءُُفهوُعذابُُعلُالنفسُ»(قُ.)916
وِثل هذا كثّي!
دائام/يُرُضُونُ ُعل ُالعُلُمُُ ،ويُوصُونُُ
فاملُهتُدُونُ ُمُن ُمشايخُ ُالصوف َُّي ُة ُ ً ُ
باتُباعُهُ؛ُملاُعُلُمُواُيفُاخلروجُُعنُالعُلُمُُمُنُاملُهالُكُُواملُتالُفُُ،واهلُأُعُلُمُُ .

س (/704أ)

منهُرأساُ
وقدُسُئُلُ ُأبوُعلُ ُالرُوذُبارُيُ ُعنُالسامعُُ ،فقال«ُ:لُيُتُناُتُ َُّلصُنا ُ
ً
برأسُ»(ُ ،)917وهذاُالكَّلمُ ُمن ُمثلُ ُهذاُالشيخُ ُُ -الذي/هوُمُنُأجلُ ُمشايخُُ
ُأن ُحضوَ الرجل ِنهم
القومُ ُالذين ُصُحُبُوا ُاجلُنيُدُ ُوطبقتُهُ ُُ -يُدُلُ ُعل َُّ
للسمع َ يدل عّل ِذهبه واعتقادهُ،وهذاُ ُم َّاُغُلُطُُفيهُكثيُُمنهم!ُ
ُعنُوصاةُمشايخُالصوفيةُاملهتدينُبالعلمُواتباعهُانظر(ُ:صُُ.)693
(أ) ُيفُ(س)«ُ:احلق»ُ،ولعلهُتصحيفُ،واملثبتُمنُ(ع)ُ،كامُيفُاالستقامةُ(ُ،)670ُ،07/3والرسالةُ
القشييةُ(صُ،)70وكامُمرُمنُقبلُ(صُ)733ُ،696وملُيكنُفيهُخَّلفُبيُ(ع)ُ(س)ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:التصوف».
(ج)ُخلتُمنها(ُ:ع)ُ.

ع (/737ب)
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كثيا ُمُن ُاملشايخُ ُالذين ُنُقُلُ ُعنهمُإنام ُنُقُلُ ُعنهم ُحضورُهُُ ،وذلكُ ُ
َُّ
فإن ُ ً

فضَّلُعنُاستحبابهُُ:
علُأنُمُذُهُبُهُمُإباحتُهُُ ً ُ،
َُّ
الُيُدُلُُ
فإنُأحدُهمُقدُيكونُُحُضُهُُمُعتقُدً اُإباحتُهُ.
 َُّ -وقدُيُضُهُُمُعتقُدً اُكراهتُهُ.

 وقدُيُعُتُقُدُُحتريمُهُُويضُهُ؛ُفإ َُّنهُليسُبمعصومُُمُنُاملعصيةُ. وقدُيُتُأُ َُّولُ.جائزا.
 وقدُيُقُلُدُُمنُيُراهُُ ً وقدُيُعُتُقُدُُالتوبةُُمنهُبعدُُحُضُورُهُ. وقدُيأيتُبحسناتُُماحيةُُلذنبُهُُ.ُأن ُجمُ َُّردُ ُحضورُ ُالشيخُ ُله ُيُدُلُ ُعل ُمذهبُهُ ُواعتقادُهُُ
فمُن ُأين ُلكم َُّ

فضَّلُعنُاستحبابُهُ؟!ُ
وإباحتُهُ ُ ً ُ،

فهذا ُأبو ُعلُ ُالرُوذُبارُيُ ُ ُم َّن ُكان ُيُضُهُُ ،وقد ُقال ُفيه ُهذه ُاملقالةُُ،
وتنَّىُأنُُيكونُُالُلهُوالُعليهُ،ولوُكانُعندُهُُمُنُجنسُُالقُرُباتُُواملستح َُّباتُُ
س (/704ب)

ملُيُقُلُ ُذلكُفيهُ ،كامُالُيقولُ ُقائمُ ُالليلُ ُوصائمُ ُالنهارُ ُوتاَلُالقرآنُُ :/لُيُتُنُيُ
رأساُبرأسُ ُلتقصيُهُُ
تُ َُّلصُتُ ُمُ
نُذلكُرأساُبرأسُ! ُولكن ُيُتُمُنَّىُاخلَّلصُ ُ ً
ً
(أ)ُيفُ(ع)«ُ:السامع»ُ.
(ب)ُيفُ(ع)«ُ:إباحته»ُ،بدونُواوُ،ولهُوجهُ.
(ج)ُخلتُمنها(ُ:س)ُ.
(د)ُيفُ(ع)«ُ:ولكمُ»ُ.
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أهناُ
ُأن ُهذه ُال َُّطاعاتُ ُال ُتُنجُيهُُ ،فيُوُدُ ُ َّ ُ
وتفريطُهُ ُفيام ُأُمُرُ ُبه ُوهنُيُ ُعنهُ ،ويُرُى َُّ
رأساُبرأسُُ ،كامُقالُعمرُ ُبنُ ُاخلطابُ«ُ :وُدُدُتُُ
قابُلُتُ ُتفريطُهُ ُوسيُئاتُهُ ُوراحُ ُ ً
أالُ
ُوالُعل»(ُ ،)918يُرُيدُُ :اخلَّلفةُ؛ ُخشيةُ ُ َّ ُ
َُّ
أُينُ ُنُجُوُتُ ُمُنُهذاُالمرُكُفُا ًفاُ :الَُلُ

متفق عليه

يكونُ ُقدُقامُبحقوقُهاُ ،فخوفُهُ ُكانُيُمُلُهُ ُعلُذلكُالقولُُ،وملُيُقُلُ ُذلكُيفُ

أيبُبكرُُ،بلُماُزالُيُشُهُدُُلهُبالقيامُ ُيفُاخلَّلفةُُباحلقُ(ُ.)919
ُ:فحُضُورُُمنُحُضُُالسامعُُمُنُالقومُُالُيُدُلُُعلُمذهبُهُُ،وقدُ
اختُلُفُُالفقهاءُُهلُيُؤخذُُمذهبُُاإلمامُمُنُفعلُهُ()920؟ُُ
ولصحابُ ُأمحدُ ُيفُذلكُوجهانُ(ُ ،)921والذينُقالواُ:الُيُؤُخُذُ ُمُنُفعلُهُُ
ال ُأوُناس ًياُأوُخمط ًئاُ،ومعُهذهُ
مذهبُهُُ ،قالواُ:قدُيُفُعُلُهُ ُتقليدً اُأوُيكونُ ُمتأوُ ً ُ
االحتامالتُُالُيوزُُأنُُيُضافُُإليهُفعلُهُُمُذُهُ ًباُ،واهلُأُعُلُمُ.

(أ)ُيفُ(س)«ُ:يفُالقيام»ُ.
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(ُ)3رواهُمسلمُ(ُ،)70منُحديثُأيبُسعيدُاخلدريُ ُ.
)ُ،منُحديثُعائشةُ ُُ.
(ُ)6رواهُالبخاريُ(ُ،733ُ،737وأخر)ُ،ومسلمُ(ُ 806
( )1صحيحُ،رويُمنُطرقُ:
اَلولُ :منُطرق ُعن ُعوفُ ،عنُثاممةُبنُعبدُاهلُ،عنُأنسُبنُمالكُ:أنُالنبيُ
فإذاُهوُبجوارُيضبنُبدفهنُ،ويتغنيُ،ويقلنُ:

ُمرُببعضُاملدينةُ،

نحنُجوارُمنُبنيُالنجارُ...ياُحبذاُحممدُمنُجارُ
فقالُالنبيُ

ُ:اهلُيعلمُإينُلحبكن»ُ(ابن ُماجه ُوالسياق ُله ُُ ،3800والطباين ُيف ُالصغي ُُ ،23/3والبيهقي ُيف ُدالئل ُالنبوةُ

اخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ،29/3وأبوُُيعلُيفُمسندهُُ،1790وعنهُكثرُ،وأبوُنعيمُيفُاحلليةُُ،369/1واخلطيبُيفُ
ُ
ُ،398/6والبزارُُ،397/31و

تاريخُبغدادُُُ.)30/33
عوفُبنُأيبُمجيلةُالعرايبُقالُفيهُاحلافظُ:ثقةُروىُلهُاجلامعةُ(التقريبُُ.)711/3
ثاممةُبنُعبدُاهل ُبن ُأنسُبنُمالكُروىُلهُاجلامعةُ(التقريبُُ،)317/3ووثقهُالعجلُ(الثقاتُُ،)03/3وأمحدُ
(اجلرحُوالتعديلُُ،)722/6والنسائيُ(كامُيفُميزانُاالعتدالُُ )176/3وروىُأبوُيعلُعنُييىُبنُمعيُأنهُأشارُإىلُ
تضعيفهُوملُيفّسُ(كامُيفُميزانُاالعتدالُُ.)176/3
قالُالبوصييُ:رواهُأبوُيعلُ،ورواهُابنُماجهُبسندُصحيحُدونُقولهُ :اللهمُباركُفيهنُ(إحتاف ُاخليةُ

ُُُ.)169/7

وقالُ :هذا ُإسناد ُصحيح ُرجاله ُثقاتُ ،وبعضه ُيف ُالصحيحي ُمن ُحديث ُعائشة ُويف ُالبخاريُ
وأصحابُالسننُالربعةُمنُحديثُالربيعُبنتُمعوذُ(مصباحُالزجاجةُُ.)392/6
قالُابنُعديُ:رواهُعنُعوفُعمرُبنُالنعامنُوحممدُبنُإسحاقُصاحبُاملغازيُ(الكاملُُُ.)88/7
قلتُ:ملُأقفُعليهُيفُمظانهُ.
الثاينُ :رويُمنُطريق ُإبراهيمُبنُصمةُ ،قالُ:حدثناُييىُبنُسعيدُ،عنُإسحاقُبنُعبدُاهلُبنُأيبُ
طلحةُ،عنُأنسُبهُ،وفيهُقصةُ(البيهقيُيفُدالئلُالنبوةُُُ.)398/6
قالُابنُحجرُ:أخرجهُاحلاكمُمنُطريقُإسحاقُبنُأيبُطلحةُ(فتحُالباريُُُ.)623/7
قلتُ:ملُأقفُعليهُيفُمظانهُ.
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وإبراهيمُبنُصمةُ بنُأيبُصمةُالنصاريُذكرهُالدارقطنيُيفُالضعفاءُواملرتوكونُ(ُ،)633/3وقالُابنُ
ُ
معيُ:كذابُخبيثُ(تاريخُبغدادُُُ.)393/2
ُالثالثُ :رواهُأبوُيعلُ،حدثناُسعيدُ،حدثناُرشيدُ،حدثناُثابتُ،عنُأنس ُبهُ،بلفظُ:اللهمُباركُفيهنُ
(أبوُيعلُيفُمسندهُ،وعنهُابنُعديُيفُالكاملُوقدُقرنُبهُعبدانُُ،87/7وأبوُنعيمُمنُغيُطريقهُيفُاحلليةُُ،369/1وغيهم)ُ.
قال ُاهليثميُ :رواه ُأبو ُيعل ُمن ُطريق ُرشيدُ ،عن ُثابتُ ،ورشيد ُهذا ُقال ُالذهبيُ :جمهول ُ(جممع ُالزوائدُ

ُ.)76/39

قالُابنُعديُيفُترمجةُرشيدُ:حدثُعنُثابتُبأحاديثُملُيتابعُعليهاُ،حدثناُأبوُيعلُوعبدانُ،قاالُ
حدثناُسعدُبنُأيبُالربيعُالسامنُ،حدثناُرشيدُأبوُعبدُاهلُالذريريُ...فذكرهُثمُقالُ:ولرشيدُعنُثابتُ
غيُهذاُاحلديثُ،وهذاُإنامُيرويُعنُعوفُعنُثاممةُ،عنُأنسُ(الكاملُُُ.)88ُ-87/7
فائدةُ:وردُعندُالطباينُيفُاملعجمُالصغيُ(ُِ.املكتبُاإلسَّلميُ،وُِ.دارُالكتبُالعلمية)ُُ:سعيدُبنُيونسُبدالُمنُ
عيسىُبنُيونسُ،وملُأقفُعلُسعيدُهذاُيفُتَّلمذةُعوفُالعرايبُ،والُيف ُشيوخُأيبُخيثمةُ،ولعلُ
الصوابُعيسىُبنُيونسُكامُجاءُعندُالبيهقيُيفُدالئلُالنبوةُمنُطريقُأيبُخيثمةُكذلكُ،واهلُأعلم.
ُ
)ُأورده ُابنُتيميةُيفُجمموع ُالفتاوىُ(ُ)73/7ونسبهُملجنونُبنيُعامرُ،وليسُيفُديوانهُ.وأوردهُابنُ
(ُ 7
سبهُلصَّلحُالدينُابنُالبهانُ.وأوردهُابنُالقيمُ
ُ
فضلُاهلُالعمريُيفُمسالكُالبصارُ(ُ)237/0ون
ُ
)ُ ،وغيهاُ ،دون ُنسبةُ ،ويف ُبعض ُألفاظهُ
يف ُالرسالة ُالتبوكية ُ(ُ ،)62ومدارج ُالسالكي ُ(ُ 107/6
اختَّلفُيفُالرواياتُ.
(ُ)3كامُيفُحديثُأيبُهريرةُوغيهُعنُالنبي ُ
ُ،3603ُ،397وأخرُ.ومسلمُ.)7ُ،1ُ:

ُ:منُكذبُعلُمتعمداُفليتبوأُمقعدهُمنُالنارُ(البخاريُ:

(ُ)2انظرُالمُ(ُ.)338/7
( ُ )7ييىُبنُمعاذُبنُجعفرُأبوُزكرياُالرازيُ،زاهدُواعظُ،لهُكَّلمُجيدُومواعظُمشهورةُ،تكلمُيفُعلمُ
الرجاءُفأحسنُفيه ُ،وكانُقدُانتقلُمنُالريُإىلُنيسابورُ،ثمُإىلُبلخُفأقامُّباُمدةُ،وعادُإىلُنيسابورُ،
وّباُتويفُسنةُثامنُوخسيُومائتيُ.
انظرُترمجتهُوأقوالهُيفُ:طبقاتُالصوفيةُللسلميُ(صُ،)08تاريخُبغدادُ(ُ،)192/32سيُالسلفُ
الصاحليُلقوامُالسنةُ(صُ،)303سيُأعَّلمُالنبَّلءُ(.)33/31
( ُ)8ملُأقفُعليهُمنُقولُييىُبنُمعاذُ،وإنامُرويُمنُقولُذيُالنونُبلفظُ:االستغفارُباللسانُمنُغيُ
إقَّلعُتوبةُالكذابيُ(شعبُاإليامنُُ،)126/0ونسبهُالغزاَلُوالزخمرشيُوالنوويُوغيهمُللفضيلُ
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بنُعياضُ(اإلحياءُُ،131/3ربيعُالبرارُُ،391/6الذكار ُُ،)797/3ونسبه ُالديلميُليبُسعيدُ
[لعله ُاخلدري ُ ] ُبلفظُ :االستغفار ُباللسان ُتوبة ُالكذابي ُ(الفردوس ُبمأثور ُاخلطاب ُُ،)367/3
ونُسبُإىلُغيهم؛ُفهوُماُتتواردُعليهُالذهانُ.
(ُ)0تقدمُتريهامُ(ص.)2
(ُ)39قوهلم«ُ:قايضُالقضاة» ُ،اعرتضُبعضهمُعليهُ،وقالواُ:ليسُقايضُالقضاةُإالُمنُيقضُباحلقُوهوُ
خيُالفاصليُ.وتأولهُآخرونُعلُتقديرُحمذوفُ،فامُبالكُبقولهُهنا«ُ:قايضُقضاةُالعاملي»!
(ُ )33طارقُبنُشهابُبنُعبدُشمسُبنُسلمةُأبوُعبدُاهلُالبجلُالمحسُالكويفُ،أدركُاجلاهليةُولهُ
رؤيةُ،واختلفُيفُصحبتهُ،والراجحُثبوتاُ،وغزاُيفُخَّلفةُأيبُبكرُوعمرُريضُاهلُعنهامُثَّلثاُوثَّلثيُ
أو ُثَّلثا ُوأربعي ُغزوةُ ،ومع ُكثرة ُجهادة ُكان ُمعدودا ُمن ُالعلامءُ .سكن ُالكوفة ُوتويف ُسنة ُثَّلثُ
وثامنيُ.
انظرُ:معجمُالصحابةُللبغويُ(ُ،)763/1معجمُالصحابةُالبنُقانعُ(ُ،)72/6معرفةُالصحابةُليبُ
نعيمُ(ُ،)3338/1أسدُالغابةُالبنُالثيُ(ُ،)28/1سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(ُ،)782/1اإلصابةُ
البنُحجرُ(.)181/3
(ُ)36ملُأقفُعلُأنُالذيُأنكرُعليهُهوُمعاويةُُ،وإنامُمروانُبنُاحلكمُ،بلُوملُيردُأنُالذيُأنكرُعلُمروانُ
هوُطارقُبنُشهابُ،بلُرجلُمبهمُُ،وطارقُراويهُعنُأيبُسعيدُفحسبُ،كامُعندُمسلمُ(ُ)70وغيهُ.
ويفُهذاُدليلُعلُأنهُملُيعملُبهُخليفةُقبلُمروانُ،وأنُ
انظرُ:رشحُالنوويُعلُمسلمُ(ُ،)63/6وفيهُ «ُ:
ويةُالُيصحُ،واهلُأعلم»ُُ.
ُ
ماُحكيُعنُعمرُوعثامنُومعا
أماُهذاُالرجلُاملبهمُفقالُابنُحجر«ُ:فيحتملُأنُيكونُهوُأباُمسعودُالذيُوقعُيفُروايةُعبدُالرزاقُأنهُ
كانُمعهام»ُ(فتحُالباريُُ.)739/6ويفُنيلُالوطار«ُ:يفُاملهامتُأنهُعامرةُبنُرؤيبة»ُ.كذاُيفُالصلُيفُ
طبعتيُاحلَّلقُوطارقُعوضُاهلُ،وصوّباُالخيُإىلُاملبهامتُوملُيعينهاُ.
أماُاملرفوعُمنهُفقدُرواهُمسلمُوغيهُكامُتقدم.
(ُ)31انظرُ:الردُعلُمنُيبُالسامعُليبُالطيبُالطبي.
( )37رواهُعبدُالرزاقُيفُتفسيهُ(ُ،)363/6والطبيُيفُجامعُالبيانُ(ُ.)361/31
(ُ )33أورده ُالعمراين ُيف ُالبيان ُ(ُ ،)601/31وابن ُقدامة ُيف ُاملغني ُ(ُ ،)333/39وابن ُمفلح ُيف ُاملبدعُ
آليةُاملذكورةُ .وقدُرواهُعنهُيفُتفسي ُقولهُتعاىل﴿ُ:ﮎ ﮏ ﮐ
ُ
(ُ )139/8يفُتفسي ُهذهُا
ﮑ﴾ُ[الفرقانُ ]76ُ:ابن ُأيبُحاتمُيفُُالتفسيُ(ُ،)33739وذكرهُالسيوطيُيفُالدرُاملنثورُ(ُ،)667/33
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وزادُنسبتهُللفريايبُُوعبدُبنُمحيدُ.
)ُ،والطبيُيفُالتفسيُ
(ُ)32رواه ُالبخاريُيفُالدبُاملفردُ(ُ،)677/3وابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ(ُ 67
(ُ،)312ُ،313/38والبيهقيُيفُالسننُالكبىُ(ُ،)177ُُ،171/39وابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ
(صُ.)692وحسنُإسنادُالبيهقيُابنُامللقنُيفُُخَّلصةُالبدرُاملنيُ(ُ.)6012
(ُ)37رواهُابنُوهبُيفُالتفسيُ(ُ 36/3رقمُُ،)331ومنُطريقهُالطبيُيفُالتفسيُُ(ُ،)313ُ،317/38
)ُ،وابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ(ُ،)62واحلاكمُيفُاملستدركُ
ُ
ورواهُابنُأيبُشيبةُيفُاملصنفُ(63317
والبيهقيُيفُالسننُالكبىُ(ُ،)177/39وابنُاجلوزيُيف ُتلبيسُ
ُ
(ُ )773/6وقالُ:صحيحُاإلسنادُ .
)ُ.وصححُابنُحجرُإسنادُابنُأيبُشيبةُيفُالتلخيصُاحلبيُ(ُ.)6273
إبليسُ(صُ 692
)ُ،والقرطبيُيفُ
(ُ)38أوردهُالبغويُيفُمعاملُالتنزيلُ(ُ،)687/2وابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ(صُ 692
اجلامع ُلحكام ُالقرآن ُ(ُ ،)36/37وابن ُكثي ُيف ُالتفسي ُ(ُ .)113/2قال ُالسيوطي ُيف ُالدر ُاملنثورُ
وملُأقفُعليهُيفُاملطبوعُمنه.
ُ
)ُ:أخرجهُابنُأيبُحاتمُعنهُ،وفيهُ:يفُالغناءُواملزاميُ.
ُ
(237/33
(ُ)30رواهُبمعناهُعنُعبدُاهلُبنُعباسُ ُ:عبدُالرزاقُيفُالتفسيُ(ُ،)633/6والقاسمُبنُسَّلمُيفُفضائلُ
)ُ،ومنُطريقهُابنُحجرُيفُتغليقُالتعليقُ(ُ ،)161/7وسقط ُمنهُابنُمهديُشيخُ
ُ
القرآنُ(ص176
)ُ،والبزارُيفُمسندهُ(ُ،)7767والطبيُ
القاسمُبنُسَّلمُ،ورواهُأيضاُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ(ُ 11
يفُالتفسيُ(ُ،)393ُ،00ُ،08ُ،07/66وقالُاهليثميُيفُجممعُالزوائدُ(ُ:)337/7رواهُالبزارُورجالهُ
رجالُالصحيح.
(ُ)69ضعيفُ،رويُمنُطريقُعبيدُاهلُبنُزحر ُ،عنُعلُبنُيزيدُ،عنُالقاسمُعنُأيبُأمامةُعنُرسولُاهلُ
ُقال «ُ:الُتبيعواُالقيناتُ،والُتشرتوهنُ،والُتعلموهنُ،والُخيُيفُجتارةُفيهنُ،وثمنهنُحرامُ،يفُ
مثلُهذاُأنزلتُهذهُاآلية ﴿ُ:ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ ُ[لقامنُ ]2ُ:إىلُآخرُ
اآلية»(ُ .الرتمذي ُوالسياق ُله ُُ ،1303ُ ،3686وأمحد ُُ ،233ُ ،396/12والبيهقي ُيف ُالكبى ُُ ،67ُ ،61/2والطباين ُيف ُالكبي ُُ،389/8
308وأخرُ،وغيهم)ُ.
عبيدُاهلُبنُزحرُاإلفريقيُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُيطئُ،روىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوالربعةُ
(التقريبُُ،)173/3وضعفهُغيُواحدُ(ُتذيبُالكاملُُُ.)18/30
ورواهُعنهُأبو ُاملهلبُبإسقاُِعلُبنُيزيدُ(احلميديُُ،)017وبإسقاُِعلُبنُيزيدُوالقاسمُكذلكُ(ابنُماجهُ

ُ،6328وابنُعساكرُُُ.)763/8

وأبوُاملهلبُهوُمطرحُبنُيزيدُ،قالُفيهُاحلافظُ:ضعيفُروىُلهُابنُماجه ُ(التقريب ُُ،)713/3وقالُأبوُ
حاتمُ:ليسُبالقوىُ،هوُضعيفُاحلديثُ،يروىُأحاديثُابنُزحرُعنُعلُبنُيزيدُفَّلُأدريُمنُعلُ
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بنُيزيدُأوُمنهُ(اجلرحُوالتعديلُُ،)790/8وقالُابنُعديُ:يانبُحديثهُعنُابنُزحرُ(التهذيبُُُ.)373/39
ورواهُعنُابنُزحرُرقبةُبنُمصقلةُبإسقاُِعلُبنُيزيدُكذلكُ(ذمُاملَّلهيُُ.)67
قلتُ:ولعبيدُاهلُبنُزحرُمتابعةُ،تابعهُفرجُبنُفضالةُاحلمصُ(أمحدُُ،272ُ،333/12والطيالسُُ،737/6وغيها)ُ.
وفرجُبنُفضالةُقالُفيهُاحلافظُ:ضعيفُ،روىُلهُأبوُداودُوالرتمذيُوابنُماجهُ(التقريبُُ.)777/3وقالُ
الدارقطنيُ:ورواهُفرجُبنُفضالةُأيضاُعنُعلُبنُيزيدُ...وهذاُإسنادُغيُثابتُ(العللُلهُُ.)622/36
قلتُ:مدارهُعلُعلُبنُيزيدُالهلاينُ،ضعفهُأمحدُوابنُمعيُوغيهمُ(تذيبُالكاملُُ.)370/63وروايةُعلُ
بنُيزيدُعنُالقاسمُعنُأيبُأمامةُضعفهاُأمحدُوابنُمعيُوأبوُحاتمُ(تذيبُالكاملُُ.)383/63
ولعلُبنُزيدُمتابعةُ،تابعهُييىُبنُاحلارثُ،رواهاُالطباينُمنُطريقُالوليدُبنُالوليدُعنُابنُثوبانُ
عنُييىُبنُحارثُعنُالقاسمُبهُ(املعجمُالكبيُُُ.)389/8
أماُييىُبنُاحلارثُفهوُالذماريُ،قالُاحلافظُ:ثقةُروىُلهُالربعةُ(التقريبُُُ،)380/3
أماُالوليدُبنُالوليدُفهوُالعنسُالقَّلنسُ،قالُالدارقطنيُوغيهُ:مرتوكُ(ميزانُاالعتدالُُ،)139/7وروايتهُ
عنُابنُثوبانُضعيفةُ،قالُابنُحبانُ:يرويُعنُابنُثوبانُوثابتُبنُيزيدُالعجائبُ(املجروحيُُُ.)83/1
وأما ُابن ُثوبان ُفهو ُعبد ُالرمحن ُبن ُثابت ُبن ُثوبانُ ،قال ُاحلافظُ :صدوق ُيطئ ُورمي ُبالقدر ُوتغيُ
بأخرةُ،روىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوالربعةُ(التقريبُُ.)117/3
ومدارُاحلديثُبطرقهُعلُالقاسمُبنُعبدُالرمحنُالدمشقيُ،قالُاحلافظُ:صدوقُيغربُكثياُ،روىُلهُ
البخاريُيفُالدبُاملفردُوالربعةُ(التقريبُُ.)739/3
قلتُ:ورواهُليثُبنُأيبُسليمُعنُابنُزحرُعنُالقاسمُعنُعائشةُ(ذمُاملَّلهيُُ ،18/3ومسددُكامُيفُإحتافُاخليةُ

ُ.)678/1قالُابنُحبانُيفُليثُبنُأيبُسليمُ:اختلطُيف ُآخرُعمرهُ،حتىُكانُالُيدريُماُيدثُبهُ،
فكانُيقلبُالسانيدُويرفع ُاملراسيلُويأيتُعنُالثقاتُبامُليس ُمنُأحاديثهمُ(املجروحي ُُ.)613/6وإنامُ
روايةُليثُهيُعنُعبدُالرمحنُبنُسابطُعنُعائشةُبهُ(عند ُالطباين ُيف ُالوسطُُ ،3/3وذم ُاملَّلهي ُُ،)10/3وهيُ
أيضاُمعلولةُ.
ويفُالبابُ عنُعمرُوعلُوعائشةُريضُاهلُعنهمُ،والُيصحُمنهاُيشءُ،انظرُتريجُالكشافُللزيلعيُ
(ُ،)27/1وجممعُالزوائدُ(ُ،)03/7والعللُاملتناهيةُ(ُ.)608/6
(ُ)63رواهُالبخاريُ(ُ،)2333ُ،2337ومسلمُ(ُ،)6630ُ،6638ُ،6637ولفظهامَ«ُ:لن يمتلئ جوف»ُ،
وملُأقفُعلُلفظُاملصنف«ُ:بطن»ُ،وسبقهُإىلُذلكُالغزاَلُيفُإحياءُعلومُالدينُ(ُ،)ُ362/1واملنخولُ
ُ
(ُ.)601/3قلتُ:وسيذكرهُابنُالقيمُيفُفتواهُ(صُُ)301علُاللفظُاملحفوظُ(جوف).
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(ُ )66ذكره ُعنه ُأبو ُعبيد ُالقاسم ُبن ُسَّلم ُيف ُغريب ُاحلديث ُ(ُ ،)13/3والزهري ُيف ُتذيب ُاللغةُ
(ُ،)638/33وغيهاُ،مجيعهمُبلفظُ:يأكلُجوفهُ.وإنامُملاُذكرُاملصنفُلفظةُ«بطن»ُيفُاحلديثُلزمهُ
أنُيتبعهُبامُيناسبها.
(ُ)61البيت لسحيم عبد بني احلسحاسُ ،نسبهُلهُصاحب ُمعجمُالعيُ(ُُ،)193/8والقاسمُبنُسَّلمُيفُ
غريبُاحلديثُ(ُ،)326/3واملبدُيفُالكاملُ(ُ،)07/1وغيهمُ،وهوُيفُديوانهُ(صُ،)67وأغربُ
احلريبُيفُغريبُاحلديثُفنسبهُجلميلُ(ُ.)732/6
اإلحياء ُُ،)683/6وزادُابنُزغدانُالشاذَلُ
ُ
( َُ )67أصل لهُ ،أوردهُالغزاَلُدونُسندُمنُقولُجابرُمرفوعاُ(
فذكرهُعنُأيبُالزبيُعنُجابرُ(فرحُالسامعُبرخصُالسامعُُ.)398/3
ُقالُالعراقيُ:ملُأجدُلهُأصَّلُمنُحديثُجابرُوذكرهُصاحبُالفردوسُمنُحديثُعلُبنُأيبُطالبُ
وملُيرجهُولدهُيفُمسندهُ(املغنيُُُ.)737/3
وقالُالزبيديُ:وكذاُذكرُتلميذه ُاحلافظ ُابنُحجرُيفُتريجُأحاديثُالذكار ُُ -عند ُقولهُوذكرُأبوُ
شجاعُالديلميُيفُكتابُالفردوسُعنُعلُرفعهُأنُأولُمنُتغنىُوزمرُوحداُإبليس ُُ -ماُلفظهُ :وملُ
أقفُلهُعلُأصلُوالُذكرُالقرطبيُمثلُذلكُيفُكشفُالقناعُ ،وقالُ :فإنُصحُاحلديثُوإالُفاملعنىُ
غيُبعيدُ،إذُالُيناسبُأنُيظهرُهذاُالفعلُاخلسيسُإالُمنُإبليسُ(إحتافُاملتقيُُُ.)338/2
وذكرهُالسبكيُفيامُملُيدُلهُإسناداُمنُكتابُاإلحياءُ(طبقاتُالشافعيةُ.)163/2
(ُ)63ضعيفُ،رويُمنُطرقُ:
اَلولُ :رو يُمنُطريقُسعيدُبنُعبدُالعزيزُ،عنُسليامنُبنُموسىُ،عنُنافعُموىلُابنُعمرُ:أنُابنُ
عمر ُسمعُصوتُزمارةُراع ُ ،فوضعُأصبعيهُيفُأذنيهُوعدلُراحلتهُعن ُالطريقُوهوُيقولُ:ياُنافعُ
أتسمع؟ ُفأقولُ :نعمُ ،فيمضُ ،حتى ُقلتُ :الُ ،فوضع ُيديه ُوأعاد ُراحلته ُإىل ُالطريقُ ،وقالُ :رأيتُ
رسولُاهل ُ ُوسمعُصوتُزمارةُراعُفصنعُمثلُهذا ُ(أمحدُوالسياقُلهُُ،67/0ُ،316/8وأبوُداودُُ،7067وابنُحبانُ
يفُصحيحهُُ،201والبيهقيُيفُالكبىُُ،173/39وغيهم)ُ.

قالُالدارقطني ُ:رواهُضمرةُبنُربيعةُعنُسعيدُبنُعبدُالعزيزُعنُنافعُعنُابنُعمرُ،وكذلكُرويُ
عنُعيسىُبنُيونسُعنُسعيدُ،وخال فهامُمجاعةُ،منهمُ:الوليدُبنُمسلمُ،وخملدُبنُيزيدُ،وعمرُبنُ
سعيدُالدمشقيُ،فرووهُعنُسعيدُعنُسليامنُبنُموسىُعنُنافعُعنُابنُعمرُ ،وهوُالصواب ُ(العللُلهُ
ُ.)08/31
سليامنُبنُموسىُالمويُموالهمُالدمشقيُالشدقُ،قالُفيهُاحلافظُ:صدوقُفقيهُ،يفُحديثهُليُ،
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وخولطُقبلُموتهُبقليلُ،روىُلهُمسلمُوالربعةُ(التقريبُُ.)633/3
قالُأبوُداودُعقبُروايتهُ:هذاُحديثُمنكرُ(السننُُ.)7067
وقالُالطباينُ:تفردُبهُعنُسليامنُبنُموسىُسعيدُبنُعبدُالعزيزُ(املعجمُالصغيُُ.)60/3
وقال ُأبو ُطاهر ُاملقديسُ :فإن ُسليامن ُبن ُمويس ُهذا ُهو ُالشدقُ ،تكلم ُفيه ُأهل ُالنقلُ ،وتفرد ُّبذاُ
احلديثُعنُنافعُ،وملُيروهُعنهُغيهُوقالُالبخاريُعندهُمناكيُ(السامعُصُ.)30
الثاينُ :رويُمنُطريقُ حممودُبنُخالدُ،حدثناُأيبُ،حدثناُمطعمُبنُاملقدامُ،قالُ:حدثناُنافع ُبنحوهُ(أبوُ

داودُوالسياقُلهُُ،7063والطباينُيفُالصغيُُ،60/3واآلجريُيفُحتريمُالنردُُ،693/3وغيهم)ُ

حممودُبنُخالدُالدمشقيُالسلميُأبوُعلُ،وثقهُغيُواحدُ(تذيبُالكاملُُ.)607/67وأبوهُهوُخالدُبنُزيدُ
السلميُأبوُهاشمُالزرقُ،قالُاحلافظُ:مقبولُ،روىُلهُأبوُداودُوابنُماجهُ(التقريبُُ.)306/3
قالُأبوُداودُعقبُروايتهُ:أدخلُبيُمطعمُونافعُسليامنُبنُموسىُ(السننُُ.)7063
وقالُالطباينُ:ملُيروُهذاُاحلديثُعنُنافعُإالُاملطعمُ(املعجمُالصغيُُُ.)60/3
قلتُ:ومطعمُحالهُالُيتملُالتفردُ،فضَّلُعنُأنُاملحفوظُمنُروايةُسليامنُبنُموسىُعنُنافعُكامُ
أشارُأبوُداودُوكامُنصُعلُذلكُابنُعديُ،حيثُقالُ:وهذاُاحلديثُيعرفُبسليامنُبنُموسىُعنُ
نافعُ(الكاملُُ.)629/7
الثالث ُ :رويُمنُطريقُأيبُاملليحُ،عنُميمونُ،عنُنافعُبنحوهُ(أبو ُداود ُوالسياق ُله ُُ ،7062والطباين ُيف ُالوسطُ
ُ،3371والطحاويُيفُرشحُمشكلُاآلثارُ،677/31وغيهم)ُ.

ميمونُبنُمهرانُاجلزريُأبوُأيوبُوثقهُغيُواحدُ(تذيبُالكاملُُ،)631/60وأبوُاملليحُهوُاحلسنُبنُعمرُ
الرقيُ،قالُفيهُأمحدُبنُحنبلُ :وهوُعنديُأضبطُمنُجعفرُبنُبرقانُ .وجعفرُبنُبرقانُثقةُضابطُ
حلديثُميمونُ(تذيبُالكاملُُ.)686/2
قالُأبوُداودُعقبُروايتهُ:وهذاُأنكرهاُ(السننُُ.)7062
وقالُالطباينُ:تفردُبهُعنُميمونُأبوُاملليحُاحلسنُبنُعمرُالرقيُ(املعجمُالصغيُُ.)60/3
قلتُ:وقدُصححُاحلديثُابنُحبانُ(يفُصحيحهُُ،)201وأبوُالفضلُحممدُبنُناصُ(ُتفسيُاللويسُُ،77/33وكفُ

الرعاع ُُ،)390/3وأبوُاحلسنُبن ُالقطان ُ(الوهم ُواإليام ُُ،)377/7وابن ُعبدُاهلاديُ(كام ُيف ُمرقاة ُالصعود ُُ،)3670/1
وابنُرجبُاحلنبلُ(نزهةُالسامعُُ،)78/3وغيهمُ.
واستشهدُلهُبعضهمُبحديثُليثُعنُجماهدُبهُغيُأنهُقالُصوتُطبلُالُزمارةُراعُ(ابنُماجهُُ،)3093
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والليثُهوُا بنُأيبُسليمُ،قالُفيهُابنُحبانُ:اختلطُيفُآخرُعمرهُحتىُكانُالُيدريُماُيدثُبهُ،فكانُ
يقلبُالسانيدُويرفعُاملراسيلُويأيتُعنُالثقاتُبامُليسُمنُأحاديثهمُ(املجروحيُُ،)613/6قلتُ:وانظرُ
الليثُبنُأيبُسليمُيفُتريجُاحلديثُالسابق.
(ُ)62رويُهذاُالثرُمرفوعً اُوموقو ًفاُومقطوعًاُ:
أما املرفوعُفرويُمنُحديثُابنُمسعودُ،وجابرُ،وأيبُهريرةُ،وأنسُ:
أماُحديث ُابنُمسعود ُ فرويُمنُطريقُمسلمُبنُإبراهيمُ،قالُ:حدثناُسَّلمُبنُمسكيُ،عنُشيخُ
شهدُأباُوائلُيفُوليمةُ،فجعلواُيلعبونُيتلعبونُ،يغنونُ،فحلُأبوُوائلُحبوتهُ،وقالُ:سمعتُعبدُاهلُ
ُيقولُ:الغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلب ُ(أبوُداودُوالسياقُلهُُ،7067ابنُأيبُالدنياُيفُذمُ
يقولُ:سمعتُرسولُاهلُ
املَّلهيُُ،73/3البيهقيُيفُالكبىُُ،)177/39زادُابنُأيبُالدنياُوالبيهقيُ:كامُينبتُاملاءُالبقلُ.
وقدُضعفهُغيُواحدُإلّبامُهذاُالشيخُ،وقالُالغزاَلُ:رواهُأبوُداودُوهوُيفُروايةُابنُالعبدُليسُيفُ
روايةُاللؤلؤيُ(اإلحياءُُ.)682/6
وروي ُمن ُطريق ُإبراهيم ُبن ُحيانُ ،قال ُثنا ُشعبة ُبن ُاحلجاجُ ،عن ُعمرو ُبن ُمرةُ ،عن ُمّسوق ُبنُ
الجدعُ ،عنُعبدُاهلُبنُمسعودُقالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:إياكمُواستامعُاملعازفُوالغناءُ،فإهنامُينبتانُ
النفاقُيفُالقلبُكامُينبت ُاملاءُالبقل ُ(أبوُاحلسنُاحللبيُيفُالفوائدُاملنتقاةُ«ُ 3/7/6نقَّلُعنُاللباينُيفُالضعيفة؛ُفلمُأحتصلُعلُ
الصل»ُ،ومنُطريقهُابنُعساكرُيفُذمُاملَّلهيُوالسياقُلهُُ،11/3وابنُصصيُيفُأماليهُكامُيفُاجلامعُالكبيُُ39976/3وملُيظهرُإسناده)ُ.
فيهُإبراهيمُبنُحيانُوهوُابنُالباءُبنُالنضُ،قالُفيهُابنُعديُوغيهُ:حدثُعنُشعبةُومحادُبنُ
سلمة ُومحاد ُبن ُزيد ُوغيهم ُمن ُالثقات ُبالبواطيل ُ(الكامل ُُ ،)733/3وذكره ُالدارقطني ُيف ُالضعفاءُ
واملرتوكونُ(ُ.)639/3
وأماُحديثُجابر ُفرويُمنُطريقُ عبدُاهلُبنُعبدُالعزيزُبنُأيبُروادُ،ناُإبراهيمُبنُطهامنُ،عنُأيبُ
الزبيُ،عنُجابرُبنُعبدُاهلُقالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:الغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلبُ،كامُينبتُاملاءُالزرعُ
(البيهقيُيفُشعبُاإليامنُُ.)398/7
عبدُاهلُبنُعبدُالعزيزُبنُأيبُروادُقالُفيهُأبوُحاتمُ:نظرتُيفُبعضُحديثهُفرأيتُأحاديثهُأحاديثاُ[كذاُ

يفُالصلُمنونة] ُمنكرةُ،وملُأكتبُعنهُ،وملُيكنُحملهُعنديُالصدقُ(اجلرحُوالتعديلُُ،)397/3وروايتهُعنُابنُ
طهامنُتكلمُفيهاُ،قالُابنُحبانُ:ويفُروايتهُعنُإبراهيمُبنُطهامنُبعضُاملناكيُ(الثقاتُُ.)178/8
وأماُحديثُأيبُهريرةُفرويُمنُطريقُ عبدُالرمحنُبنُعبدُاهلُالعمريُ،أخبنيهُأيبُ،عنُسعيدُبنُأيبُ
سعيدُ،عنُأيبُهريرةُ،عنُالنبيُ ُ أنهُقالُ:حبُالغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلبُ،كامُينبتُالعشبُيفُ
املاءُ(أبوُنعيمُيفُصفةُالنفاقُوالسياقُلهُُ،363/3وابنُعديُيفُالكاملُُ.)737/3
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عبد ُالرمحن ُبن ُعبد ُاهل ُالعمري ُقال ُفيه ُأمحد ُبن ُحنبلُ :أحاديثه ُمناكي ُوكان ُكذابا ُ(الكامل ُيف ُالضعفاءُ

ُ،)731/3وقالُالنسائيُوغيهُ:مرتوكُاحلديثُ(الضعفاءُواملرتوكونُُ.)22/3

وأماُحديثُأنسُفرويُمنُطريقُأمحدُبنُعبدُالرمحنُبنُاجلارودُ،حدثناُهشامُبنُعامرُ،حدثناُمسلمةُ
بنُعلُ،حدثناُعمرُموىلُغفرةُعنهُعنُأنسُقالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:الغناءُواللهوُينبتانُالنفاقُيفُ
القلبُكامُينبتُاملاءُالعشبُ،والذيُنفسُبيدهُإنُالقرآنُوالذكرُلينبتانُاإليامنُيفُالقلبُكامُينبتُاملاءُ
العشبُ(أبوُالشيخُيفُالثوابُكامُيفُالغرائبُامللتقطةُقُ،161والديلميُيفُمسندهُكامُاملقاصدُاحلسنةُُ.)777/3
أمحدُبنُعبدُالرمحنُبنُاجلارودُشيخُأيبُنعيمُقالُفيهُاخلطيبُ:كذابُ(تاريخُبغدادُُ،)677/6ومسلمةُبنُ
علُاخلشنيُقالُفيهُاحلافظُ:مرتوكُ(التقريبُُ،ُ)313/3وعمرُموىلُغفرةُقالُفيهُابنُمعيُوغيهُ:ضعيفُ
(تذيب ُالكامل ُُ،)766/63وقال ُابن ُحبانُ :كان ُمن ُيقلبُالخبارُويرويُعنُالثقات ُما ُال ُيشبه ُحديثُ
الثباتُالُيوزُاالحتجاجُبه ُ(املجروحيُُ،)83/6وتكلمُيفُروايتهُعنُالصحابةُ،قالُابنُمعيُ:ملُيسمعُ
منُأحدُمنُالصحابةُ(تاريهُروايةُالدوريُُ،)669/1وقالُأمحدُ:أكثرُأحاديثهُمراسيلُ(اجلرحُوالتعديلُالبنُأيبُحاتمُ
ُُ.)330/2
وأما املوقوفُفقدُرويُمنُقولُابنُمسعودُمنُطرقُ:
اَلول ُ :منُطريقُمحادُ،عنُإبراهيمُ،قالُ:قالُابنُمسعودُ:الغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلبُ(ابنُأيبُالدنياُيفُذمُ
املَّلهيُُ،77ُ،71ُ،76/3واملروزيُيفُتعظيمُقدرُالصَّلةُُ،260/6واخلَّللُيفُالسنةُُ،72ُ،71ُ،76/3وابن ُبطةُيفُاإلبانةُُ،797ُ،791/6

والبيهقيُيفُالكبىُُ،177/39وشعبُاإليامنُُ،397/7وغيهم)ُ.
ومحادُبنُأيبُسليامنُأبوُإسامعيلُالكويفُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُلهُأوهامُ(التقريبُُ،)378/3ولكنُروايتهُ
عنُإبراهيمُمقاربةُ،قالُأمحدُ:محادُمقاربُاحلديثُماُروىُعنهُسفيانُوشعبةُوالقدماءُ(تذيب ُالكاملُ
ُ،)673/7قلتُ:وقدُروىُعنهُشعبةُ(املروزيُيفُتعظيمُقدرُالصَّلةُُ،260/6واخلَّللُيفُالسنةُُ)72/3وسفيانُ(اخلَّللُيفُالسنةُ
ُ.)71/3
وإبراهيم ُالنخعي ُثقةُ ،غي ُأن ُروايته ُعن ُالصحابة ُمرسلةُ ،قال ُعل ُبن ُاملدينيُ :مل ُيلق ُأحدا ُمنُ
أصحابُالنبيُ ُ.قيلُلهُ:فعائشة؟ُقالُ:هذاُملُيروهُغيُسعيدُبنُأيبُعروبةُعنُأيبُمعرشُ،وهوُ
ضعيفُ(العللُلهُُ، )29/3قلتُ:إالُأنُروايتهُعنُابنُمسعودُصحيحة؛ُملاُرويُعنُالعمشُقالُ:قلتُ
إلبراهيمُالنخعيُ:أسندَُلُعنُعبدُاهلُبنُمسعودُ،فقالُإبراهيمُ:إذاُحدثتكمُعنُرجلُعن ُعبدُاهلُ
فهوُالذيُسمعتُ،وإذاُقلتُ:قالُعبدُاهلُ:فهوُعنُغيُواحدُعنُعبدُاهلُ(الطبقاتُالبنُسعدُُ،676/2والعللُ
الصغيُصُ 737واللفظُله)ُ،قالُابنُرجبُ:وهذاُيقتضُترجيحُاملرسلُعلُاملسندُ،لكنُعنُالنخعيُخاصةُ
فيام ُأرسلهُعن ُابن ُمسعود ُخاصةُ ،وقد ُقال ُأمحد ُيف ُمراسيل ُالنخعيُ :ال ُبأس ُّباُ ،وقال ُابن ُمعيُ:
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مرسَّلت ُإبراهيم ُصحيحة ُإال ُحديث ُتاجر ُالبحرين ُوحديث ُالضحك ُيف ُالصَّلة ُ(رشحه ُلعلل ُالرتمذيُ

ُ.)376/3

ورواهُأيضاُعنُإبراهيمُالنخعيُمغيةُقالُعنُإبراهيمُقالُ:كانُيقالُ...وذكرهُباللفظُاملختِصُ(عبدُ

الرزاق ُيف ُمصنفه ُُ ،7/33واخلَّلل ُيف ُالسنة ُُ،)73/3وكذلكُمنصورُبنُاملعتمرُمنُطريقُرشيكُعنهُعنُإبراهيمُ
قالُ:كانُيقولونُ...فذكرهُباللفظُاملختِصُ(ابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُُ.)77/3قلتُ:كذاُكَّلهاُدونُالتِصيحُ
بنسبتهُالبنُمسعودُأوُغيهُ،ولعلهُابنُمسعود؛ُلذاُذكرتهُهناُ.
طريق ُاملغيةُبنُمقسمُالضبيُملُيِصحُفيهُبالسامعُعن ُإبراهيمُ،قالُأمحدُ:حديث ُمغية ُبن ُمقسمُ
مدخول ُعامةُ ،ما ُروى ُعن ُابراهيم ُإنام ُسمعه ُمن ُمحاد ُومن ُيزيد ُبن ُالوليد ُواحلارث ُالعكل ُوعبيدةُ
وغيهم ُ(اجلرحُوالتعديلُُ،)660/8وقالُحممدُبنُفضيلُ:كانُاملغيةُيدلسُ،وكناُالُنكتبُعنهُإالُماُقالُ
حدثناُإبراهيمُ(تذيبُالكاملُُُ.)100/68
ورشيكُبنُعبدُاهلُالنخعيُقالُاحلافظُ:صدوقُيطئُكثياُ(التقريبُُ.)622/3
الثاينُ:رويُمنُطريقُ سعيدُبنُكعبُاملراديُ،عنُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُيزيدُ،عنُابنُمسعودُُ،
قالُ:الغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلبُكامُينبتُاملاءُالزرعُُ،والذكرُينبتُاإليامنُيف ُالقلبُكامُينبتُاملاءُ
الزرعُ(ابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُُ،73/3واخلَّللُيفُالسنةُُ.)71ُ،76/3
ولسعيدُمتابعةُ،تابعهُليثُبنُأيبُسليمُعنُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُيزيد ُعن أبيه ُقالُ:قالُعبدُاهلُ...
باللفظُاملختِصُ(اخلَّللُيفُالسنةُُ.)71/3
أما ُروايةُسعيد ُبن ُكعبُفإن ُحممد ُبن ُعبدُالرمحن ُبن ُيزيدُأبا ُجعفر ُالكويف ُيرويُعن ُابن ُمسعودُ
بواسطةُ(قيل :ذكرُاملزيُيفُتذيبُالكامل ُُ 278/63أنُروايتهُعنُعائشة ُ ُمرسلةُ،ومنُاملعلومُأنُوفاتاُتأخرتُعنُوفاةُابنُمسعود ُأكثرُ
منُعرشينُعاماُ،فانقطاعُروايتهُعنُابنُمسعودُأوىلُ)ُ.
وأماُروايةُليثُ– ُوقدُوصلُماُانقطعُ– ُفليثُبنُأيبُسليمُ قالُفيهُابنُحبانُ:اختلطُيفُآخرُعمرهُ،
حتىُكانُالُيدريُماُيدثُبهُ،فكانُيقلبُالسانيدُويرفعُاملراسيلُويأيتُعنُالثقاتُبامُليسُمنُ
أحاديثهمُ(املجروحيُلهُ(ُ)613/6وقيلُ:كأنهُجودُإسنادهُبوصلُاملرسلُيفُروايةُسعيد)ُ.
الثالثُ:رويُمنُطريقُ ليثُ،عنُطلحةُبنُمِصفُُ،قالُ:قالُعبدُاهلُ:الغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلبُ
(ابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُُ.)73/3وليثُمنُقدُعرفتُ.
وأما املقطوع ُفقدُرويُمنُقولُإبراهيمُالنخعيُمنُطرقُ:
اَلولُ:رويُمنُطريقُسفيانُ،عنُحبيبُبنُأيبُثابتُ،عنُإبراهيمُقالُ:الغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلبُ
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(ابنُأيبُشيبةُيفُمصنفهُوالسياقُلهُُ،128/7واخلَّللُيفُالسنةُُ.)72/3
حبيب ُبن ُأيب ُثابت ُهو ُقيس ُبن ُدينار ُقال ُفيه ُاحلافظُ :يكثر ُالتدليسُ ،وصفه ُبذلك ُابن ُخزيمةُ
والدارقطني ُوغيهاُ،ونقل ُأبو ُبكر ُبن ُعياش ُعن ُالعمش ُعنه ُأنه ُكان ُيقولُ :لو ُأن ُرجَّل ُحدثنيُ
عنك ُما ُباليتُ ُأن ُرويتُه ُعنكُ ،يعنيُ :وأسقطتُه ُمن ُالوسط ُ(طبقات ُاملدلسي ُُ .)18/3قلتُ :ومل ُيِصحُ
بسامعهُ.
الثاين :رويُمنُطريقُوكيعُ،عنُسفيانُ،عنُاحلسنُ،عنُأيبُمسكيُ،عنُإبراهيمُقالُ:الغناءُينبتُ
النفاقُيفُالقلبُ(اخلَّللُيفُالسنةُُ.)72/3
أبوُمسكيُهوُحرُبنُمسكيُالوديُ،قالُفيهُييىُبنُمعيُ:ثقةُ(اجلرحُوالتعديلُُ.)677/1
واحلسنُقيلُلعلهُابنُصالحُبنُحيُ(روى ُاخلَّلل ُالسند ُبالتحويل ُمع ُرواية ُأخرى ُومل ُينص ُعل ُموضعه؛ ُفاختلف ُعل ُشيخُ

احلسنُ،قيلُ:لعلهُوكيع؛ُلنُسفيانُيرويُعنُأيبُمسكيُمبارشة)ُ،قالُفيهُاحلافظُ:ثقةُ،روىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُ
ومسلمُوالربعةُ(التقريبُُ.)323/3
ورويُهذاُالثرُكذلكُمنُقولُالشعبيُ،منُطريقُعبدُاهلُبنُدكيُعنُفراسُبنُعبدُاهلُقالُعنُ
الشعبيُفذكرهُمنُقولهُباللفظُاملطولُ(املروزيُيفُتعظيمُقدرُالصَّلةُُ،)212/6وعبدُاهلُبنُدكيُقالُفيهُاحلافظُ:
صدوقُيطئُروىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُ(التقريبُُ)196/3
والراجح ُ :أنهُملُيثبتُمرفوعاُ،وأنهُمنُقولُابنُمسعودُموقوفاُعليهُ،وماُثبتُفيهُأنهُمنُقولُإبراهيمُ
فَّلُيناقضهُ،فإبراهيمُنفسهُمنُرواتهُعنُابنُمسعودُ،ربامُنشطُفرفعهُوربامُقِصُبهُ،واهلُأعلم.
(ُ)67رواهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ ُبلفظُ:بلغنيُعنُالثقاتُمنُمحلةُالعلمُ...فذكرهُ(ُ،)39/3ومنُ
طريقه ُابن ُعساكر ُيف ُتاريخ ُدمشق ُُ(ُ ،)13/71وليس ُفيه ُأنه ُمن ُقول ُعمر ُبن ُعبد ُالعزيزُ ،قالُ
الزبيديُ:ولكنُعمرُبنُعبدُالعزيزُصحُبأنهُبلغهُمنُالثقاتُمنُمحلةُالعلمُ...هكذاُأخرجهُابنُأيبُ
الدنياُمنُطريقُجعفرُالموي ُ،قالُكتبُعمرُبنُعبدُالعزيزُإىلُمؤدبُولدهُكتاباُفيهُكذاُوكذاُفذكرهُ،
فهذاُليسُفيهُأنهُمنُقولهُ(إحتافُاملتقيُُ.)362/2
(ُ )68ضعيفُ،رويُهذاُالثرُمنُطريقُوكيعُ ،قالُ:حدثناُالصلتُبنُدينارُ،عنُعقبةُبنُصهبانُ،قالُ:
سمعتُعثامنُبنُعفانُ،يقولُ:ماُتغنيتُ،والُتنيتُ،والُمسستُذكريُبيمينيُمنذُبايعتُّباُرسولُ
اهلُ ُ(ابنُماجهُوالسياقُلهُُ،133وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُُ،663/10واملزيُيفُتذيبُالكاملُُُ.)663/31
ُ وتابعُوكيعاُسفيانُالثوريُعنُالصلتُبنُدينارُبهُ،ولفظهُ:ماُأخذتهُبيمينيُمنذُأسلمتُ(أبوُنعيمُيفُحليةُ
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فيهُالصلتُبنُدينارُأبوُشعيبُاملجنونُ،قالُأمحدُوغيهُ:تركُالناسُحديثهُ،مرتوكُ(العللُلهُُ.)139/6
ً
قلتُ:ورويُمعضَّلُ،رواهُأبوُبكرُالدينوريُ،قالُ:حدثناُإبراهيمُبنُحبيبُاهلمذاينُ،ناُاحلميديُ،ناُ
سفيانُبنُعيينةُ،قالُ:قالُعثامنُبنُعفانُ:ماُتغنيتُوالُتنيتُوالُرشبتُخراُيفُجاهليةُوالُإسَّلمُ،
ُ(املجالسةُوجواهرُالعلمُُ،326/6ومنُطريقهُابنُعساكرُيفُتاريخُ
والُمسستُفرجيُبيمينيُمذُبايعتُرسولُاهلُ
دمشقُُ.)663/1
ولألثرُشواهدُالُتصحُ:
اَلولُ:منُحديثُأنسُقالُجاءُالنبيُ ُفدخلُإىلُبستانُ...يفُحديثُطويلُ،وفيهُمنُقولُعثامنُ:
«واهلُماُتغنيتُ،والُتنيتُ،والُمسستُفرجيُمنذُبايعتك»ُ.رويُمنُطريقيُ:أحدهاُمنُطريقُأيبُ
ّبزُالصقرُبنُعبدُالرمحنُابنُبنتُمالكُبنُمغولُ،حدثناُعبدُاهلُبنُإدريسُ،عنُاملختارُبنُفلفلُعنُ
أنسُبهُ(أبوُيعلُيفُمسندهُوالسياقُلهُُ،73/7وأبوُنعيمُيفُدالئلُالنبوةُُ،337/3وغيها)ُ،واآلخرُمنُطريقُبكرُبنُخمتارُ،
عنُاملختارُبنُفلفلُ،عنُأنسُخمتِصاُ(البزارُيفُمسندهُُ.)37/37
والثاين ُ :من ُحديث ُزيد ُبن ُأرقمُ ،قالُ :أرسلني ُالنبي ُإىل ُأيب ُبكرُ ...فذكرهُ ،وفيه ُمن ُقول ُعثامنُ:
« فوالذيُبعثكُباحلقُماُتغنيتُ،والُتنيتُ،والُمسستُذكريُبيمينيُمنذُبايعتك»ُ.رويُمنُطريقيُ
كَّلهاُعنُعبدُالعلُ:
أحدهاُ:منُطريقُأيبُييىُاحلامينُ،ثناُعبدُالعلُبنُأيب ُاملساورُ،عنُالشعبيُعنُزيدُبنُأرقمُبهُ
(الطباينُيفُالكبيُوالسياقُلهُُ،306/3واآلجريُيفُالرشيعةُُ.)3036/7
واآلخرُ:منُطرقُعنُعبدُالعلُبنُأيبُاملساورُ،عنُإبراهيمُبنُحممدُبنُحاطبُ،عنُعبدُالرمحنُبنُ
حمييزُ،عنُزيدُبنُأرقمُبنحوهُ(البيهقيُيفُدالئلُالنبوةُوالسياقُلهُُ،180/2وجزءُخيثمةُبنُسليامنُُ،391/3واآلجريُيفُالرشيعةُ
ُ.)3033/7
وعن ُكَّل ُالشاهدين ُقال ُاحلافظ ُبعد ُأن ُذكر ُحديث ُالصقر ُبن ُعبد ُالرمحنُ :هذا ُحديث ُموضوعُ،
أخرجهُابنُأيبُخيثمةُيف ُتاريهُمنُطريقُعبدُالعلُابنُأيبُاملساورُ،وأخرجهُالبزارُمنُطريقُبكرُبنُ
املختارُ،وبكرُوعبدُالعلُواهيانُ،والصقرُأوهىُمنهامُ،فلعلهُحتملهُعنُبكرُأوُعبدُالعلُفقلبهُعنُ
عبدُاهلُبنُإدريسُليوجُ،ولوُكانُهذاُوقعُماُقالُأبوُبكرُريضُاهلُعنهُلألنصارُريضُاهلُعنهمُ:قدُ
رضيتُلكمُأحدُالرجليُ:عمرُأوُأبوُعبيدةُريضُاهلُعنهامُ،والُماُقالُعمرُريضُاهلُعنهُ:المرُ
شورىُيفُستةُ(املطالبُالعاليةُُ.)327/33
قلتُ:ورواهُالبزارُمنُغيُطريقيُعبدُالعلُوبكرُ،قالُ:حدثناُعمروُبنُحممدُبنُاحلسنُ،حدثناُأيبُ،
حدثناُأبوُعمروُعتبةُ،عنُأيب ُروقُ،قالُ:سمعتُأنسُبنُمالك ُفذكرهُ،وليسُفيهُقولُعثامنُذاكُ ُ
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(مسندهُُ.)33/37
قالُالبزارُعقبُروايته ُ:وهذاُاحلديثُالُنعلمهُيروىُعنُأنسُإالُمنُوجهيُهذاُأحدهاُ،والوجهُ
اآلخرُ...عنُبكرُبنُاملختارُ...وعلُالوجهيُفليسُبالقوييُ ،والُنعلمُروىُأبو ُروق ُعنُأنسُإالُ
هذاُاحلديثُ(مسندهُُ.)33/37
الثالثُ :منُحديثُحِصُعثامنُ ُ،رويُمنُطريقُابنُهليعةُ،قالُحدثنيُيزيدُبنُعمروُاملعافريُ،
قالُسمعتُأباُثورُالفهميُيقولُ...فذكرهُ،وفيهُمنُقولُعثامن«ُ:وقدُبايعتُرسولُاهلُ ُبيديُهذهُ
اليمنىُفامُمسستُّباُذكريُ،والُتغنيتُوالُتنيتُ،والُرشبتُخراُيفُجاهليةُوالُإسَّلم»ُ(ابنُأيبُشيبةُيفُ
مصنفهُوالسياقُلهُُ،127/2وابنُشبةُيفُتاريخُاملدينةُُ،3332/7وغيها)ُُ.
فيهُعبدُاهلُبنُهليعةُ،ضعفهُغيُواحدُ(اجلرحُوالتعديلُالبنُأيبُحاتمُُ،372/3الضعفاءُواملرتوكونُللنسائيُُ،27/3الكاملُيفُ

الضعفاءُ،وغيهم)ُ،وقالُفيهُاحلافظُ:صدوق ،خلطُبعدُاحرتاقُكتبهُ ،وروايةُابنُاملباركُوابنُوهبُعنهُ
أعدل ُمن ُغيهاُ ،وله ُيف ُمسلم ُبعض ُيشء ُمقرون ُ ،روى ُلهُأبو ُداود ُوالرتمذي ُوابن ُماجه ُ(التقريبُ
.)130/3
(ُ)60أخرجهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ(ُ،)77ومنُطريقهُالبيهقيُيفُالكبىُ(ُ.)28/3
(ُ)19أخرجهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ(ُ،)72ومنُطريقهُالبيهقيُيفُالكبىُ(ُ.)667/39
(ُ)13أخرجهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ(ُ،)78ومنُطريقهُالبيهقيُيفُشعبُاإليامنُ(ُ.)390/7
(ُ )16أورده ُالقايض ُطاهر ُالطبي ُيف ُالرد ُعل ُمن ُيب ُالسامع ُ(ُ ،)17وابن ُاجلوزي ُيف ُتلبيس ُإبليسُ
(.)639/3
(ُ)11انظرُ:املبسوُِللّسخس(ُ،)18/32اهلدايةُللمرغيناينُ(ُ،)618/1العنايةُرشحُاهلدايةُ(ُ،)08/0
البنايةُرشحُاهلدايةُ(ُ،)681/39املحيطُالبهاينُملحمودُالبخاريُ(.)786/7
(ُ)17انظرُ:بدائعُالصنائعُللكاساينُ( ،)311/7االختيارُلتعليلُاملختارُالبنُمودودُاملوصلُ(.)379/7
(«ُ)13اهلدايةُرشحُبدايةُاملبتدي»ُللمرغيناينُ،بابُمنُتقبلُشهادتهُومنُالُتقبلُ(ُ.)361/1
(ُ)12انظرُ:املحيطُالبهاينُملحمودُالبخاريُ(.)132/8
(ُ)17انظرُ:بدائعُالصنائعُللكاساينُ(ُ،)368/3واهلدايةُللمرغيناينُ(ُ،)123/7واملحيطُالبهاينُملحمودُ
البخاريُ(ُ،)179/3وفيهنُ:قالُأبوُحنيفةُ:ابتليتُبهُمرةُفصبتُ.
(ُ )18روى ُالثوري ُعن ُجماهد ُقوله﴿ُ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾ ُهو ُالغناء ُواملزامي ُ(أبو ُنعيم ُيفُ
احلليةُُ.) 608/1وقالُالثوريُ:إذاُجاءكُالتفسيُعنُجماهدُفحسبكُبهُ(الطبيُيفُتفسيهُُ.)83/3وكذاُ
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روىُالثوريُعنُابنُعباسُقوله﴿ُ:ﮥ﴾ُيفُلغةُأهلُاليمنُبلغةُمحيُ:هوُالغناءُ(تقدمُتريهُص.)36

(ُ)10محادُهوُابنُأيبُسليامن وكامُسيِصحُبهُابنُالقيمُيفُفتواهُ(صُ،)33وملُأقفُعلُالتِصيحُبمذهبهُ،
غيُأنهُروىُعنُابنُمسعودُقولهُ:الغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلبُ(تقدمُتريهُص.)37
(ُ)79كامُسبقُمنُقولُالشعبيُ:لعنُاملغنيُواملغنىُلهُ(تقدمُتريهُص.)37
( ُ)73عبيدُاهلُبنُاحلسنُبنُاحلسيُبنُأيبُاحلرُالتميميُالعنبيُ،قايضُالبِصةُ،مولدهُيفُسنةُستُومائةُ،
وقيلُغيُذلكُ،وماتُسنةُثامنُوستيُومائةُ.وكانُحمموداُفقيهاُ،ثقةُروىُلهُمسلمُحديثاُواحداُ،إالُ
إنهُأغربُيفُمسائلُمنهاُ:أنهُيوزُالتقليدُيف ُالعقائدُوالعقلياتُ،ويصوبُكلُجمتهدُ،وكانُيقولُ:إنُ
القرآنُيدلُعلُاالختَّلف؛ُفالقولُبالقدرُصحيحُ،والقولُباإلجبارُصحيحُ.وملُأرُفيمنُترجمُلهُمنُ
تعرضُملسألةُالسامعُ.
انظرُ :اجلرح ُوالتعديل ُالبن ُأيب ُحاتم ُ(ُ ،)136/3الثقات ُالبن ُحبان ُ(ُ ،)371/7تذيب ُالسامءُ
واللغاتُللنوويُ(ُ،)133/3تذيبُالكاملُللمزيُ(ُ،)61/30تذيبُالتهذيبُ(.)8/7
(ُ )76روى ُوكيع ُيف ُأخبار ُالقضاة ُ(ُ )333/6أنه ُكان ُيسمع ُالغناءُ .وانظرُ :تلبيس ُإبليس ُ(صُ،)693
وتفسيُالقرطبيُ(ُ.)33/37
(ُ)71إبراهيمُبنُسعدُبنُإبراهيمُبنُعبدُالرمحنُبنُعوفُالقريش ُالزهريُ ،أبوُإسحاقُاملدينُ .كانُثقةُ
كثيُاحلديثُ،وكانُعلُقضاءُبغدادُ .قالُالذهبيُ:كانُمنُيرتخصُيفُالغناءُعلُعادةُأهلُاملدينةُ،
وكأنهُليمُيفُذلكُ،فانزعجُعلُاملحدثيُ،وحلفُأنهُالُيدثُحتىُيغنيُقبلهُفيامُقيلُ.ماتُسنةُثَّلثُ
وثامنيُومائةُ.
انظرُ:الطبقات ُالكبىُ ،القسم ُاملتمم ُلتابعي ُأهل ُاملدينةُومن ُبعدهم ُالبنُسعد ُ(صُ ،)738تاريخُ
بغدادُللخطيبُ(ُ،)292/2تذيبُالكاملُللمزيُ(ُ،)88/6سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(ُ،)197/8
الوايفُبالوفياتُللصفديُ(.)619/3
أنهُسئلُعنُالغناءُ
ُ
(ُ )77روىُاخلطيبُيفُتاريخُبغدادُ(ُ،)292/2وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(ُ )0/7
فأفتى ُبتحليلهُ .وأورد ُاخلب ُالذهبي ُيف ُسي ُأعَّلم ُالنبَّلء ُ(ُ ،)192/8والصفدي ُيف ُالوايف ُبالوفياتُ
(ُ.ُ)619/3وانظرُ:الردُعلُمنُيبُالسامعُ(ص.)19
(ُ )73أورد ُقول ُمالكُ ُأبو ُالطيب ُالطبي ُيف ُالرد ُعل ُمن ُيب ُالسامع ُ(صُ ،)19والغزاَل ُيف ُاإلحياءُ
(ُ ،)620/6وابن ُرشد ُيف ُاملقدمات ُاملمهدات ُ(ُ )766/1وعزاه ُلرواية ُزياد ُعن ُمالكُ ،وعن ُأيبُ
)ُ،والقرطبيُيفُالتفسيُ(ُ.)33/37
ُ
الطيبُأوردهُابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ(ص693
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(ُ)72تقدمُتريهُقريبا.
(ُ )77رواه ُعبد ُاهل ُبن ُأمحد ُيف ُالعلل ُومعرفة ُالرجال ُ(ُ ،)79/6ومن ُطريقه ُاخلَّلل ُيف ُالمر ُباملعروفُ
(صُ،)23ومنُطريقهُابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ(صُ.)697
(ُ)78رواهُاخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ(صُ 23
).
(ُ )70رواه ُاخلَّلل ُيف ُالمر ُباملعروف ُ(صُ ،)76وابن ُأيب ُحاتم ُيف ُآداب ُالشافعي ُومناقبه ُ(ص-ُ 190
ُ،وابنُعساكرُيفُذمُاملَّلهيُ(ُ،)37ورواهُ
ُ
ُ،)139ومنُطريقهُالبيهقيُيفُمناقبُالشافعيُ()681/3
ُ،ومنُطريقهُابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ(صُ.)693
ُ
أيضاُأبوُنعيمُيفُاحلليةُ()372/0
(ُ )39رواه ُالبيهقي ُيف ُمعرفةُالسنن ُواآلثار ُ(ُ،)167/37ويف ُالسننُالصغرى ُ(ُ،)377/7ويف ُالكبىُ
(.)177/39
(ُ)33الردُعلُمنُيبُالسامعُ(ص.)68
)ُ،وعنهُابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ
ُ
(ُ)36أوردهُأبوُالطيبُالطبيُيفُالردُعلُمنُيبُالسامعُ(ص68
ُ،وأوردهُالنوويُيفُتذيبُالسامءُواللغاتُ(ُ.ُ)397/1
ُ
(صُ،)633والقرطبيُيفُالتفسيُ32/37
ُ،والسننُالكبىُللبيهقيُُ(ُ،)189/39
ُ
ومعناهُيفُالمُ(ُ،)662/2والوسطُالبنُاملنذرُ()197/7
ومعرفةُالسننُواآلثارُلهُ(.)717/7
ُ
سبقُقريباُبلفظُ:أحدثتهُالزنادقة.
(ُ)31
(ُ)37رواهُاخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ(صُ 73
).
(ُ)33رواهُاخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ(صُ.)73وأبوُاحلارثُهوُالصائغُأمحدُبنُحممدُ.
(ُ)32رواهُاخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ(ص.)77
(ُ)37رواهُاخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ(صُ 23
).
(ُ)38انظرُ:املغنيُالبنُقدامةُ(.)333/39
(ُ)30انظرُ:الكايفُ(ُ،)693/2املغنيُ(ُ،)333/39تلبيسُإبليسُ(ص.)697
( ُ)29بقيةُبنُالوليدُبنُصائدُبنُكعبُبنُحريزُاحلمييُأبوُيمدُاحلمييُامليتميُاحلمصُ،أحدُاملشاهيُ
العَّلمُ،ولدُ:سنةُعرشُومائةُ،وماتُسنةُسبعُوتسعيُومائةُ.وكانُمنُأوعيةُالعلمُ،ثقةُيفُروايتهُعنُ
الثقاتُ،ولكنهُكدرُذلكُباإلكثارُعنُالضعفاءُ،والعوامُ،واحلملُعمنُدبُودرجُ،معُتدليسهُالكثيُ.

التخرجيات والتعليقات

459

انظرُ:تاريخُبغدادُ(ُ )261/7للخطيبُالبغداديُ،تاريخُدمشقُالبنُعساكرُ(ُ،)168/39تذيبُالكاملُ
للمزيُ(ُ،)306/7سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(ُ،)338/8تذيبُالتهذيبُالبنُحجرُ(.)777/3
( ُ)23ملُأقفُعليهُمنُقولُبقيةُ،وإنامُنقلهُاملصنفُهكذاُمنُرسالةُالطبيُ«الردُعلُمنُيبُالسامع»ُ
(صُ.)27
قلتُ:و إنامُمنُقولُأيبُسهلُالصعلوكيُويفُسندهُإليهُبقيةُبنُالوليدُ،رواهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ
(ُ ،)379ومن ُطريقه ُالبيهقي ُيف ُشعب ُاإليامن ُ(ُ ،)687/7ورواه ُابن ُاجلوزي ُبسنده ُيف ُذم ُاهلوىُ
(ص.)332
(ُ)26تقدمُتريهُ(ص.)2
(ُ)21تقدمُتريهُ(ص.)2
( ُ)27منُذلكُماُسيذكرهُابنُالقيمُيفُفتواهُمنُقولُالنبيُ ُليبُبكرُ«دعهامُياُأباُبكر؛ُفإنُلكلُقومُ
عيدً اُ،وهذاُعيدنا» ُ(يأيتُصُ،)68وحديثُضبُاملر أةُالتيُخافتُعمرُبنُاخلطابُفأخفتُالدفُ
حتتهاُ(يأيتُصُ،)662وحديثُ«أعلنواُهذاُالنكاحُ،واضبواُعليهُبالغربال» ُ(يأيتُصُ،)28وحديثُ
املرأةُالتيُنذرتُأنُتضبُعلُرأسُالنبيُ ُبالدف(يأيتُصُ.)663
والضبُبالدفُيفُالعيادُوالعراسُاتفقتُعليهُاملذاهبُالربعةُ.
انظرُ:املبسوُِللّسخسُ(ُ،)13/3بدائعُالصنائعُللكاساينُ(ُ،)631/6املدونةُ(ُ،)360/6النوادرُ
والزيادات ُالبن ُأيب ُزيد ُالقيواين ُ(ُ ،)327/7البيان ُللعمراين ُ(ُ ،)782/0املجموع ُللنوويُ
(ُ،)796/32الكايفُالبنُقدامةُ(ُ،)637/7رشحُمنتهىُاإلراداتُللبهويتُ(.)10/1
(ُ)23ذمُماُعليهُمدعوُالتصوفُ(صُ 7-2
).
(ُ)ُ22فتاوىُومسائلُابنُالصَّلحُ(.)399/6
(ُ)27انظرُ:الردُعلُمنُيبُالسامعُ(ص.)16
(ُ)28عنُحتريمُأئمةُاملذاهبُالربعةُلهُانظر(ُ:ص.)33
( ُ)20قالُابنُحجرُ:علُأنُالرتددُيفُاسمُالصحايبُالُيضُكامُتقررُيفُعلومُاحلديثُ،فَّلُُالتفاتُإىلُمنُ
دُ،وقدُترجحُأنهُعنُأيبُمالكُالشعريُ،وهوُُصحايبُمشهورُ(فتحُالباريُ:
أعلُاحلديثُبسببُالرتد
َّ
ُ.)33/39
(ُ )ُ79صحيح ُالبخاري ُمعلقا ُ(ُ ،)3309بلفظُ :ليكونن ُمن ُأمتي ُأقوامُ ،يستحلون ُاحلر ُواحلرير ُواخلمرُ
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واملعازفُ...
(ُ)73مسندُأمحدُ(ُ،)176/3سننُأيبُداودُ(ُ،)7910سننُابنُماجهُ(ُ)7969بمعناهُ.
)ُصححهُابنُحبانُ(ُ،)2737وابنُالصَّلحُيفُعلومُاحلديثُ(صُ،)28وابنُعبدُاهلاديُيفُاملحررُ
(ُ 76
)ُ،وابنُرجبُيفُفتحُالباريُ(ُ،)716/8وأبوُزرعةُالعراقيُيفُطرحُالتثريبُ(ُ،)79/8
ُ
(ص687
ُ،والعينيُيفُعمدةُالقاريُ(ُ،)373/63وابنُحجرُاهليتميُيفُ
ُ
وابنُحجرُيفُفتحُالباريُ()36/39
الزواجرُ(ُ،)118/6والسفارينيُيفُغذاءُاللبابُ(ُ،)379/3وغيهمُخلق.
(ُ)71الصحاحُ(ُ،)3791/7ولفظهُ:واملعازفُ:املَّلهيُ،والعازفُ:الَّلعبُّباُواملغنيُ.
(ُ )77انظرُ :مجهرة ُاللغة ُ(ُ ،)837/6جممل ُاللغة ُ(صُ ،)222املخصص ُُ ،)33/(7املغرب ُيف ُترتيبُ
املعربُ(ُ 133-137
).
(ُ)73انظرُ:فتاوىُومسائلُابنُالصَّلحُ(ُ.)399/6
وماُبعدها)ُعنُابنُدقيقُالعيدُ
ُ
( ُ)72نقلُابنُزغدانُإباحةُاجتامعُالدفُوالشبابةُيفُفرحُالسامعُ(صُ71
والعزُبنُعبدُالسَّلمُوغيهاُ.
ُ،الفتاوىُالفقهيةُ
ُ
(ُ)77انظرُ :فتاوىُابنُالصَّلح ُ(ُ،)399/6النجمُالوهاجُللدمييُ()600-608/39
الكبىُالبنُحجرُاهليتميُ(ُ 132/7
).
( ُ)78قالُالنوويُيفُاملجموعُ:واعلمُأنُنقلُأصحابناُالعراقييُلنصوصُالشافعيُُوقواعدُمذهبهُووجوهُ
متقدمي ُأصحابناُأتقنُوأثبت ُمن ُنقل ُاخلراسانيي ُغالبا ُواخلراسانيونُأحسن ُتِصفاُوبحثاُوتفريعاُ
وترتيباُغالباُ(ُ.ُ)20/3وانظرُيفُتفصيلُذلكُ:مقدمةُهنايةُاملطلبُ(صُ316وماُبعدها.
(ُ )70منُذلكُقولُالنبيُ ُليبُبكرُ«دعهامُياُأباُبكر؛ُفإنُلكلُقومُعيدً اُ،وهذاُعيدنا» ُ(يأيتُصُ،)68
وضب ُاجلواري ُواستامع ُالنبي ُ ُهلن ُ(تقدم ُصُ ،)2وضب ُاملرأة ُالتي ُخافت ُعمر ُبن ُاخلطابُ
فأخفت ُالدف ُحتتها ُ(يأيت ُصُ ،)662وحديث ُ«أعلنوا ُهذا ُالنكاحُ ،واضبوا ُعليه ُبالغربال» ُ ُ(يأيتُ
صُ،)28وحديثُاملرأةُالتيُنذرتُأنُتضبُعلُرأسُالنبيُ ُبالدفُ(يأيتُصُ.)663
والضبُبالدفُيفُالعيادُوالعراسُاتفقتُعليهُاملذاهبُالربعةُ.
انظرُ:املبسوُِللّسخسُ(ُ،)13/3بدائعُالصنائعُللكاساينُ(ُ،)631/6املدونةُ(ُ،)360/6النوادرُ
والزيادات ُالبن ُأيب ُزيد ُالقيواين ُ(ُ ،)327/7البيان ُللعمراين ُ(ُ ،)782/0املجموع ُللنوويُ
(ُ،)796/32الكايفُالبنُقدامةُ(ُ،)637/7رشحُمنتهىُاإلراداتُللبهويتُ(.)10/1
(ُ)89تقدمُتريهُمرفوعاُوموقوفاُومقطوعاُ(صُ.)37
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(ُ)83تقدمُتريهُ(ص.)36
(ُ)86تقدمُتريهُ(ص.)31
(ُ)81نسبُحاجيُخليفةُيفُكشفُالظنونُ(ُ)3993/6البنُكثيُكتاباُيفُالسامعُ،وملُأقفُعليه.
(ُ)87تقدمُتريهُ(ص).
(ُ )83صحيحُمسلمُ(ُ،)6337منُحديثُأيبُهريرةُ،ولفظه«ُ:مزامي»ُ .ولفظُاملصنفُ«مزمار»ُعندُأمحدُ
(ُ)188/37وغيهُ.
(ُ)82رواهُالبخاريُ(ُ،)1013ُ،036ومسلمُ(ُ،)806منُحديثُعائشةُ .
(ُ)87تقدمُتريهُ(ص.)2
(ُ)88تقدمُتريهُ(ص.)32
( ُ)80للتفصيلُيفُاخلوارقُوالكراماتُبنحوُهذاُاللفظُانظرُابنُتيميةُ:النبواتُ(ُ،)329/3جامعُاملسائلُ
(ُ،)399ُ،20/3جمموعُالفتاوىُ(ُ.)677/33ُ،87/3
يُيفُرشحُأصولُاعتقادُأهلُ
ُ
(ُ)09رواهُابنُأيبُحاتمُيفُآدابُالشافعيُ(صُ،)373ومنُطريقهُالَّللكائ
ُ،والبيهقيُيفُمناقبُالشافعيُ(ُ،)731/3
ُ
السنةُ(ُ،)327/3ورواهُأيضاُابنُبطةُيفُاإلبانةُ()317/6
واهلرويُيفُذمُالكَّلمُوأهلهُ(.)677/7
(ُ)03صحيحُ،رويُمنُطرقُمنُحديثُالعرباضُبنُساريةُ

ُ:

اَلول ُ:رويُمنُطرقُعنُعبدُالرمحنُبنُعمروُالسلميُعنُالعرباضُبنُساريةُبهُ(الرتمذيُُ،6272وأبوُ
داودُُ،7297وابنُماجهُُ،77ُ،71وأمحدُُ،173ُ،171،127/68وابنُحبانُيفُصحيحهُُ،378/3واحلاكمُيفُمستدركهُُ،372ُ،373ُ،377/3

والطحاويُيفُمشكلُاآلثارُُ،661/1والطباينُيفُالكبيُُ،677/38وابنُوضاحُيفُالبدعُُ،32/3وغيهم)ُ.
عبدُالرمحنُبنُ عمروُبنُعبسةُالسلميُالشاميُقالُفيهُاحلافظُ:مقبولُ،روىُلهُأبوُداودُوالرتمذيُ
وابنُماجهُ(التقريبُُ،)177/3وذكرهُابنُحبانُيفُالثقاتُ(ُ.)333/3
قلتُ:واملقبولُعندُاحلافظ «ُ:منُليسُلهُمنُاحلديثُإالُالقليلُ،وملُيثبتُفيهُماُيرتكُحديثهُمنُأجلهُ،
حيثُيتابعُ،وإالُفليُاحلديث»ُ(التقريبُُ،)77/3وقدُتوبعُكامُيأيتُ.
الثاين ُ:رويُمنُطريقُالوليدُبنُمسلمُ،حدثناُثورُبنُزيدُ،حدثناُخالدُبنُمعدانُ،قالُحدثناُحجرُبنُ
حجرُ،قالُأتيناُالعرباضُبنُساريةُ...فذكرهُ(أبوُداودُُ،7297وأمحدُُ،173/68وابنُحبانُيفُصحيحهُُ،378/3واحلاكمُ
ُ،372/3وغيهم)ُ.
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حجرُبنُحجرُالكَّلعيُاحلمصُقالُفيهُاحلافظُ:أخرجُاحلاكمُحديثهُوقالُكانُمنُالثقاتُ ،وذكرهُ
ابنُحبانُيفُالثقاتُ،وقالُابنُالقطانُالُيعرفُ(التهذيبُُ،)637/6وقالُيفُالتقريبُ:مقبولُ،روىُلهُأبوُ
داودُ(ُ.)337/3
الثالثُ :روي ُمن ُطريق ُعبد ُاهل ُبن ُالعَّلء ُيعنيُ :ابن ُزبرُ ،قالُ :حدثني ييى ُبن ُأيب ُاملطاعُ ،قالُ:
سمعتُالعرباضُبنُساريةُيقولُ...فذكرهُ(ابنُماجهُوالسياقُلهُُ،76والطباينُيفُالكبيُُ،678/3والوسطُُ،68/3واحلاكمُ
ُ،377/3وغيهم)ُ.
ييىُبنُأيبُاملطاعُالقريشُالشاميُوثقهُغيُواحدُ(تذيبُالكاملُُ،)379/13غيُأنُدحيامُأنكرُسامعهُمنُ
العرباض ُ(تاريخُأيبُزرعةُصُ،)ُ 239وأثبتهاُلهُالبخاريُفقالُ:سمعُعرباضُبنُساريةُ(التاريخُالكبيُُ،)192/8
وكذاُالفسويُ(املعرفةُوالتاريخُُ.)173/6
الرابع ُ:رويُمنُطريقُأيبُاليامنُ،ثناُإسامعيلُبنُعياشُ،عنُأرطاةُبنُاملنذرُ،عنُمهاصُبنُحبيبُ،
عنُالعرباضُبنُساريةُ...فذكرهُبنحوه ُ(الطباين ُيف ُالكبي ُوالسياق ُلهُُ ،678/8ومسند ُالشاميي ُُ ،796/3والسنة ُالبن ُأيبُ
عاصمُُ.)38/3
مهاصُبنُحبيبُالزبيديُذكرهُابنُحبانُيفُالثقاتُ(ُ،)737/3ووثقهُالعجلُ(الثقات ُُ،)193/6وسامعهُ
ثابتُعنُمجاعةُمنُالصحابةُكامُذكرُابنُحبانُ.
الاِسُ :قال ُاحلاكمُ :وقد ُتابع ُعبد ُالرمحن ُبن ُعمرو ُعل ُروايته ُعن ُالعرباض ُبن ُسارية ُثَّلثة ُمنُ
الثقاتُالثباتُمنُأئمةُأهلُالشامُ...ومنهمُ:معبدُبنُعبدُاهلُبنُهشامُالقريشُ،وليسُالطريقُإليهُ
منُرشُِكتايبُفرتكتهُ(ُ.)373/3
قلتُ:ملُأقفُعليهُ،ومعبدُبنُعبدُاهلُبنُهشامُالقريشُوالدُأيبُعقيلُزهرةُبنُمعبدُقالُاحلافظُفيهُ:
مقبولُروىُلهُابنُماجهُ(التقريبُُ،)310/3وذكرهُابنُحبانُيفُالثقاتُ(ُ.)711/3
قلتُ :وقد ُصحح ُاحلديث ُمجع ُمن ُالئمةُ ،مثلُ :الرتمذي ُ(سننه ُُ ،)6272وابن ُحبان ُ(صحيحه ُُ،)378/3
واحلاكمُ(مستدركهُُ،)377/3واهلرويُ(ذمُالكَّلمُُ،)13/7وابنُعبدُالبُ(جامعُبيانُالعلمُُ،)3327/6والضياءُاملقديسُ
(اتباعُالسننُ.)69/3

( ُ)06ملُأقفُعليهاُيفُرواياتُحديثُالعرباضُبنُساريةُ،ولعلُابنُكثيُرمحهُاهلُيقصد«ُ:ويفُرواية»ُ،الُ
«ويفُلفظ»ُ،ووجدتُشيخهُابنُتيميةُيفُ«مناظرةُالبطائحية» ُبعدُأنُذكرُحديثُالعرباضُقالُ:ويفُ
روايةُ:وكلُضَّللةُيفُالنارُ(املجموعُُ.)776/33وهيُأعمُمنُقولُابنُكثيُوخمرجهاُأوسعُمنهاُ.
وقدُرويُهذاُاللفظُُمنُحديثُجعفرُبنُحممدُعنُأبيهُعنُجابرُبنُعبدُاهلُقالُ:كانُرسولُاهلُ ُ
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يقولُيفُخطبتهُ...وذكرهُ.
ُوهي ُزيادةُخمتلف ُفيها ُاختَّلفهم ُيف ُزيادةُالثقةُ ،تفرد ُّباُسفيانُعن ُبقية ُأصحاب ُجعفر ُبن ُحممدُ،
وقيلُبلُابنُاملباركُ.
فقد َواه عن جعفر مجعِ ،نهم:
عبدُالوهابُبنُعبدُاملجيد ُالثقفيُ(ُمسلمُُ،827وابنُماجهُُ،73وابنُحبانُُ،113/7وغيهم)ُ،وأبوُموسىُإسحاقُ
بنُموسىُ(الطباينُيفُالوسطُُ،329/0واملروزيُيفُالسنةُُ،)67/3وييىُبنُسعيدُ(أمحدُُ،169/66واملروزيُيفُالسنةُُ،)67/3
وسليامنُبنُبَّللُ(البيهقيُيفُالكبىُُ،196/1وأبوُنعيمُيفُاملستخرجُُ،)733/6وهيبُبنُخالدُ(أبوُيعلُيفُمسندهُُ،)09/7
وغيهمُ،مجيعهمُبدونُهذهُالزيادةُ.
وَواه سفيان فاختلف عليه:
فرواهُعنهُعبدُاهلُبنُاملباركُّبذهُالزيادةُ(النسائي ُُ ،3378ويف ُالكبى ُُ ،3823ُ ،3700وابن ُخزيمة ُيف ُصحيحه ُُ،371/1

والفريايبُيفُالقدرُُ،687/3وغيهم)ُُ،

ورواهُعنهُوكيعُ،فرواهُعنهُثَّلثةُ:أبوُبكرُبنُأيبُشيبةُ،وعثامنُبنُأيبُشيبةُ،وساملُبنُجنادةُ.
أماُأبوُبكرُبنُأيبُشيبةُفرواهُعنهُمسلمُبدونُهذهُالزيادةُ(ُ،)827ورواهُمنُطريقهُأبوُنعيمُ(مستخرجه ُعلُ

مسلمُُ،)733/6والبيهقيُ(السامءُوالصفاتُُ )696/3كَّلهاُّبذهُالزيادة!ُ(وقدُيقالُإنُكليهامُروياُطريقُأيبُبكرُبنُأيبُشيبةُ
بالتحويلُمعُروايةُأخرىُفتجوزاُيفُذلكُولفظهُبدوهناُ،أوُأنُهذهُالزيادةُمنُالراويُالذيُبينهُوبيُالبيهقيُوأيبُنعيمُ،وهوُبعيدُالختَّلفُراويُ

البيهقيُعنُراويُأيبُنعيمُ،أوُأهناُثابتةُيفُكلُرواياتُبكرُابنُأيبُشيبةُوحذفهاُمسلمُعمداُلنكارتا)ُ.
وأماُعثامنُبنُأيبُشيبةُوساملُبنُجنادةُ،فرواهُأبوُنعيمُمنُطريقهامُّبذهُالزيادةُ(مستخرجهُعلُمسلمُُ.)733/6
قلتُ:وكامُصححُشيخُاإلسَّلمُابنُتيميةُهذهُالزيادةُحيثُقال«ُ:ويفُلفظُكانُيطبُالناسُ...رواهُ
النسائي ُبإسناد ُصحيح ُوزادُ :فكل ُضَّللة ُيف ُالنار» ُ(الفتاوى ُالكبى ُُ ،)78/2فقد ُأنكرها ُيف ُموضع ُآخرُ
حيثُقال«ُ:وقدُكانُالنبيُ ُ يقولُيفُاحلديثُالصحيحُ...وملُيقلُ:كلُضَّللةُيفُالنار» ُ(جمموعُالفتاوىُ
ُ،)303/30ثمُرشعُيبيُخطأُمعنىُهذاُالقولُ.
(ُ )01مل ُأقف ُعليه ُّبذا ُاللفظُ ،وأقدم ُمنُوقفت ُعليه ُقد ُذكر ُهذا ُاللفظ ُ(دون ُسند)ُهو ُابن ُعبد ُالب ُيفُ
االستذكارُ(ُ،)722/3ُ،172/6والتمهيدُ(ُ،86/6وغيه)ُ.
وأخرجهُالبخاريُ(ُ،)6207ومسلمُ(ُ)37/3738منُحديثُعائشةُبلفظ«ُ:منُأحدثُيفُأمرناُهذاُ
ماُليسُفيهُفهوُرد»ُ،ويفُلفظُملسلمُ(«ُ:)38/3738منُعملُعمَّلُليسُعليهُأمرناُفهوُرد».
(ُ)07ضعيفُ،رويُمنُطرقُُ:
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اَلول ُ:رويُمنُطرقُعنُإسامعيلُبنُأيبُخالدُعنُعبدُامللكُبنُعميُوزبيدُعنُابنُمسعودُقالُ:
قالُرسولُاهلُ ُ:إنهُليسُيشءُيقربكمُمنُاجلنةُ،ويباعدكمُمنُالنارُإالُقدُأمرتكمُبهُ،وليسُيشءُ
يقربكمُمنُالنارُ،ويباعدكمُمنُاجلنةُإالُقدُهنيتكمُعنهُ،وأنُالروحُالميُنفثُيفُروعيُأنهُلنُتوتُ
نفس ُحتى ُتستويف ُرزقهاُ ،فاتقوا ُاهل ُوأمجلوا ُيف ُالطلبُ ،وال ُيملنكم ُاستبطاء ُالرزق ُأن ُتطلبوهُ
بمعاصُاهلُ،فإنهُالُيدركُما ُعندُاهلُإالُبطاعته ُ(البيهقي ُيف ُشعب ُاإليامن ُوالسياق ُله ُُ ،30/31وابن ُمردويه ُيف ُأماليهُ
ُ،373/3والبغويُيفُتفسيهُُ.637/2ورواهُابنُأيبُشيبةُيفُمصنفهُُ،70/7وهنادُيفُالزهدُُ،683/3كَّلهاُعنُعبدُامللكُفقط)ُ.
وفيهُانقطاعُبيُعبدُامللكُبنُعميُوزبيدُبنُاحلارثُالياميُوبيُابنُمسعودُ.
قلتُ:ورويُموصوالُمنُطريقُهش يمُ،قالُ:أناُإسامعيلُبنُأيبُخالدُ،عنُزبيدُالياميُ،عنُِرة عنُ
عبدُاهلُبنُمسعودُمرفوعاُ(أبوُحفصُالبِصيُيفُاجلزءُ31منُالفوائدُاملنتقاةُقُ/70أُ،واخلطيبُيفُاملتفقُواملفرتقُُ.)6369/1
واملحفوظُاملنقطعُ،واهلُأعلمُ.
الثاينُ:رويُمنُطريقُسعيدُبنُأيبُهَّللُ،عنُسعيدُبنُأيبُأميةُالثقفيُ،عنُيونسُبنُبكيُ،عنُابنُ
مسعودُمرفوعاُ(احلاكمُيفُمستدركهُُ)3/6
قالُاللباينُ:وأناُأظنُأنُقولهُ«عنُيونسُبنُبكي»ُ مقحمُمنُالناسخُأوُالطابعُ،فإنُابنُبكيُهذاُمنُ
شيوخُأمحدُ(تريجُأحاديثُمشكلةُالفقرُصُُ.)30
قلتُ:ويشكلُعليهُأنهُجاءُهكذاُعنُيونسُبنُبكيُيفُإحتافُاملهرةُ(ُ.)673/1
قيلُ:هو ُيونس ُبن ُكثي ُ(حمقق ُنثل ُالنبال ُهامش ُُ ،)293/1ترجم ُلهُالبخاري ُبقولهُ :يونس ُبن ُكثي ُعن ُابنُ
مسعودُروىُعنهُسعيدُبنُأميةُالثقفيُ(التاريخُالكبيُُ.)790/8
قلتُ:وأياُماُكانُفهوُجمهولُاحلالُ،وكذاُسعيدُبنُأيبُأميةُالثقفيُ،ملُأجدُفيهُإالُقولُابنُأيبُحاتمُ:
روىُعنُأيبُأمامةُالباهلُ،روىُعنهُعنبسةُبنُأبانُالقريشُ(اجلرحُوالتعديلُُ.)3/7
وللحديثُشاهدُمرسلُرويُمنُطريقُعمروُبنُأيبُعمروُموىلُاملطلبُ،عنُاملطلبُبنُحنظبُأنُ
النبيُ ُقال«ُ:ماُتركتُشيئاُماُأمركمُاهلُبهُإالُوقدُأمرتكمُبهُ،والُشيئاُماُهناكمُعنهُإالُوقدُهنيتكمُ
عنه(ُ»...أحاديثُإسامعيلُبنُجعفرُُ،767/3والشافعيُيفُالرسالةُُ،83/3وغيها)ُ.
ولهُشواهدُمنُحديثُجابرُوحذيفةُوأيبُأمامةُوغيهمُ،ولكنُليسُفيهاُالزيادةُالتيُيفُأولهُحملُ
ترينا.
(ُ )03قطعةُمنُحديثُالعرباضُبنُسارية ُمرفوعا«ُ:عليكمُبسنتيُوسنةُاخللفاءُالراشدينُاملهدييُمنُ
بعديُ،»...تقدمُتريهُ(صُ 19
).
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( )02رواهُسعيدُبنُمنصورُيفُسننهُ(ُ،)6وأبوُعبيدُيفُفضائلُالقرآنُ(ُ،)39والفريايبُيفُفضائلُالقرآنُ
(ُ،)7ُ،2والطباينُيفُاملعجمُالكبيُ(ُ،)376-373/0والبيهقيُيفُشعبُاإليامنُ(ُ،)107/1مجيعهمُ
منُطرقُعنُأيبُإسحاقُالسبيعيُعنُعبدُالرمحنُبنُيزيدُعنُابنُمسعودُبألفاظُمقاربةُُ.
قالُاهليثميُ:رواهُالطباينُ،ورجالهُثقاتُ(جممعُالزوائدُُ.)323/7
قلتُ:ورويُمرفوعاُوالُيصح.
(ُ )07مقتب ًساُاملثلُالعريب«ُ:عندُالصباحُيمد ُالقوم ُالّسى»ُ،انظرُالمثالُالبنُسَّلمُ(صُُ،)79مجهرةُ
المثالُ(ُ،)76/6جممعُالمثالُ(ُ)1/6وقال«ُ:يُضُبُللرجلُيتمل ُاملشقةُ ُرجاء ُالراحة»ُ،وانظرُ
أيضاُ:املستقصُيفُأمثالُالعربُ(.)328/6
ً
(ُ)08قلتُ:لعلُمنُقولهُهذاُأخذُاسمُكتابه«ُ:كشفُالغطاءُعنُحكمُالسامع»ُ،وانظرُاملقدمةُ(صُ.)13
وقدُجاءُمنسو ًباُالبنُاملعتزُّبامشُإحدىُنسخُالتمثلُواملحاضةُ،انظرُ(صُُ)721منه.
(ُ)00مقتب ًساُقولُالراجزُُ:
سوفُترىُإذاُانجلُالغبارُ**ُأفرسُحتتيُأمُمحارُ
وقدُجاءُمنسو ًباُالبنُاملعتزُّبامشُإحدىُنسخُالتمثلُواملحاضةُ،انظرُ(صُُ)721منه.
(ُ)399كامُجاءُعندُأمحدُ(ُ)39/67وأيبُداودُ(ُ،)7297وغيهاُ ،منُحديثُاملقدامُبنُمعديُكربُ
الكنديُ ُعنُرسولُاهلُ ُقال«ُ:أَ إ ِين أوتيت الكتاب وِثله ِعه.»...
( )393حسنُ،رويُمنُحديثُأنسُوابنُعباسُوأيبُهريرةُوابنُعمرُوغيهمُمرفوعاُبهُ.
حديثُأنسُرويُمنُطرقُ:
ُأنهُقالُ:ثَّلثُ

اَلولُ:رويُمنُطريقُزائدةُبنُأيبُالرقادُ،عنُزيادُالنمييُ،عنُأنسُ،عنُالنبيُ
كفاراتُوثَّلثُدرجاتُوثَّلثُمنجياتُوثَّلثُمهلكاتُ...فذكرهُ(البزارُيفُمسندهُوالسياقُلهُُ،337/31وابنُ
شاهيُيفُالرتغيبُيفُفضائلُالعاملُُ333ُ،38/3وأبوُنعيمُيفُاحلليةُُ،628/2وغيهم)ُُ.

زيادُبنُعبد ُاهلُالنمييُقالُفيهُاحلافظُ:ضعيفُ،روىُلهُالرتمذيُ(التقريب ُُ،)669/3وقالُيفُزائدةُ:
منكرُاحلديثُ،روىُلهُالنسائيُ(التقريبُُ.)631/3
الثاين ُ:رويُمنُطريقُأيوبُبنُعتبةُ،عنُالفضلُبنُبكرُ،عنُقتادةُ،عنُأنسُمرفوعاُبنحوهُ(البزارُيفُ

مسندهُوالسياقُلهُُ،782/31والعقيلُيفُالضعفاءُُ،777/1واخلرائطيُيفُاعتَّللُالقلوبُُ،70/3وغيهم)ُُ.

الفضلُبنُبكرُالعبديُقالُفيهُالذهبيُ:الفضلُبنُبكرُالعبديُعنُقتادةُالُيعرفُوحديثهُمنكرُ(ميزانُ
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االعتدالُُ،)170/1وقالُالعقيل ُ(الضعفاءُُ: )777/1الفضلُبنُبكرُالعبديُعنُقتادةُوالُيتابعُعليهُمنُوجهُ
يثبتُ...ثمُساقُاحلديثُبإسنادهُُ.
وللفضلُمتابعةُ،تابعهُييىُبنُأيبُكثيُ،رويتُمنُطريقُعكرمةُبنُإبراهيمُ،عنُهشامُ،عنُييىُ،عنُ
قتادةُُ،عنُأنسُبنُمالكُمرفوعاُبنحوهُ(أبوُالشيخُيفُطبقاتُاملحدثيُبأصبهانُُ.)119ُ،30/6
عكرمةُبنُإبراهيمُالزديُقالُفيهُابنُمعيُوغيهُليسُبيشءُ(تاريهُروايةُالدوريُُ.)373/7
الثالثُ :روي ُمن ُطريق ُمحيد ُبن ُاحلكم ُاجلريشُ ،قالُ :سمعت ُاحلسن ُيدثُ ،عن ُأنس ُبن ُمالكُ
مرفوعاُبنحوهُ(الطباينُيفُالوسطُوالسياقُلهُُ،626/3والدواليبُيفُالسامءُوالكنىُُ،720/6وغيها)ُ.
ُمحيدُبنُاحلكمُقالُفيهُابنُحبانُ(املجروحيُُ:)626/3منكرُاحلديثُجداُ...ثمُساقُاحلديثُبإسنادهُ.
الرابعُ:رويُمنُطريقُيغنمُبنُساملُ،عنُأنسُمرفوعاُبنحوهُ(ابنُعبدُالبُيفُجامعُبيانُالعلمُُ.)328/3
يغنمُبنُساملُبنُقنبُقالُفيهُابنُحبانُ:يضحُاحلديثُعلُأنسُ(املجروحيُُ.)373/1
قالُالعقيلُبعدُأنُروىُحديثُأنسُمنُطريقُأيوبُبنُعتبةُعنُالفضلُبنُبكرُ:ورويُعنُأنسُمنُ
غيُهذاُالوجهُوعنُغيُأنسُبأسانيدُفيهاُليُ(الضعفاءُُ.)777/1
قالُاملنذريُ:مرويُعنُمجاعةُمنُالصحابةُ ،وأسانيدهُوإنُكانُالُيسلمُيشءُمنهاُمنُمقالُفهوُبمجموعهاُ
حسنُإنُشاءُاهلُتعاىلُ(الرتغيبُوالرتهيبُ.)377/3
(ُ)396ملُأقفُعليهُعنُسفيانُ،وروىُعبدُبن ُمحيدُيفُمسندهُعنُسفيانُيفُتأويلُقولهُتعاىل﴿ُ :ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ ُقالُ:أنُيطبعُعلُقلوّبمُ(كامُيفُالدرُاملنثورُ

ُ.)319/33هذاُماُوقفتُعليهُمنُقولُسفيانُ،واهلُأعلمُ.

ُقلتُ:فإنُملُيثبتُعنُسفيانُفلعلُاملصنفُ– ُواهلُأعلمُُ -اختلطُعليهُقولُابنُتيميةُ:قالُأبو ُطالبُ
املشكاين ُوقيل ُلهُ :إن ُقوما ُيدعون ُاحلديث ُويذهبون ُإىل َُأي سفيان ُوغيه ُفقالُ :أعجب ُلقوم ُسمعواُ
احلديثُوعرفواُاإلسنادُوصحتهُيدعونهُويذهبونُإىلُرأيُسفيانُوغيهُ ،قالُاهل﴿ُ:ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ﴾ُ.وتدَي ِا الفتنة؟ الكفر(ُ...الصارمُاملسلولُُ.)32/3
ُأوُأنُاملصنفُنقلُقولُابنُتيميةُيفُجمموعُالفتاوى ُفاختلطتُعليهُنسبتهُ،قالُابنُتيمية ﴿ُ:ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ ﴾ُقالُاإلمامُأمحدُ:أيُفتنةُهي؟ُإنامُهيُالكفرُ(جمموعُالفتاوىُُُ.)397/30
وملُأقفُعليهُمنسوباُلمحدُأيضاُ،واهلُأعلمُُ.
ً
أماُغيُسفيانُمنُالسلف ُفقدُروىُابنُأيبُحاتمُعنُمقاتلُقوله ﴿ُ:ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ُيعنيُبالفتنةُ
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الكفرُ،ورويُعنُالسديُوعبدُالرمحنُبنُزيدُبنُأسلمُنحوُذلكُ(تفسيهُُ6237/8رقمُ.)37079
(ُ)391حسنُ،قالُالدارقطنيُ:يرويهُعاصمُ،واختلفُعنهُ:
 ُفرواهُأمحدُبنُيونس ُ[النسائيُيفُالكبىُُ،]03/39وأبوُهشام ُ[املروزيُيفُالسنةُُ،39/3واآلجريُيفُالرشيعةُُ،]609/3عنُأيبُبكرُ،عنُعاصمُ،عنُزرُ،عنُعبدُاهلُ.
ُوخالفهامُأسودُبنُعامرُ،فرواهُعنُأيبُبكرُ،عنُعاصمُ،عنُأيبُوائلُ[أمحدُُ.]712/7وتابعهُمسلمُبنُسَّلمُ،عنُأيبُبكرُ.
وكذلكُرواهُأبوُجعفرُالرازي ُ[أبو ُسعيد ُالنقاشُيف ُأماليهُ/77ب ُخمطوِ]ُ،وعمروُبنُأيبُقيس ُ[تفسي ُابن ُأيب ُحاتمُ

ُ،]3766/3ومحادُبنُزيدُ[أمحدُُ،697/7والنسائيُيفُالكبىُُ،33390واحلاكمُيفُمستدركهُُ،178/6وغيهم]ُ،عنُعاصمُ،عنُ
أيبُوائلُ،عنُعبدُاهلُ.
ولعلُعاصامُحفظهُعنهامُ،واهلُأعلمُ(العللُلهُُ.)627/31انتهىُكَّلمُالدارقطنيُ.
قلتُ:ويلزمهُأيضاُأنُيكونُعاصمُسمعهُعنُزرُعنُابنُمسعودُ(كامُسبق)ُ،وعنُزرُعنُأيبُوائلُعنُ
ابنُمسعودُ(ابنُبطةُيفُاإلبانةُُ،601/3والثعلبيُيفُالكشفُوالبيانُُ)363/3إنُصحتُالروايةُبذلكُ.
عاصم ُبن ُّبدلة ُابن ُأيب ُالنجود ُقال ُفيه ُاحلافظُ :صدوق ُله ُأوهامُ ،حجة ُيف ُالقراءةُ ،وحديثه ُيفُ
الصحيحيُمقرونُ،روىُلهُاجلامعةُ(التقريبُُ.)683/3
وللحديثُطريقُآخرُرواهُالبزارُمنُطريقُييىُبنُسعيدُ،قالُ:ناُسفيانُ،عنُأبيهُ،عنُمنذرُالثوريُ،
عنُالربيعُبنُخثيمُ،عنُعبدُاهلُبنُمسعودُمرفوعاُبنحوهُ(البزارُيفُمسندهُُُ.)633/3
قالُالبزارُعقبُروايتهُ:وهذاُالكَّلمُقدُرويُعنُعبدُاهلُمنُغيُوجهُنحوهُأوُقريباُمنهُ.
قلتُ:ملُأجدهُإالُعندُالبزارُ،وملُأجدُلهُعلةُظاهرةُ.
قيلُ:وللبخاريُيفُصحيحهُحديثُّبذاُالسندُوبمتنُقريبُمنُمتنهُ،قالُالبخاريُ:حدثناُصدقةُبنُ
الفضلُ،أخبناُييىُبنُسعيدُ،عنُسفيانُ،قالُ:حدثنيُأيبُ،عنُمنذرُ،عنُربيعُبنُخثيمُ،عنُعبدُاهلُ
ُ،قالُ:خطُالنبيُ ُخطاُمربعا(ُ...الصحيحُُ،)2737فقيلُ:لعلهُهذاُعلتهُ.
وللحديثُشاهدُمنُحديثُجابرُبنُعبدُاهلُ ُ،رويُمنُطريقُأيبُخالدُالمحرُ،قالُسمعتُجمالداُ
ُفخطُخطاُ...فذكرهُبنحوهُ(ابن ُماجهُ
يذكرُ،عنُالشعبيُ،عنُجابرُبنُعبدُاهلُقالُ:كناُعندُالنبيُ
والسياقُلهُُ،33وأمحدُُ،737/61وعبدُبنُمحيدُيفُاملنتخبُمنُمسندهُُ،696/6ُ،173/3وابنُأيبُعاصمُيفُالسنةُُ،31/3وغيهم)ُ.
فيهُجمالدُبنُسعيدُبنُعميُ،قالُاحلافظُ:ليسُبالقويُوقدُتغيُيفُآخرُعمرهُ،روىُلهُمسلمُوالربعةُ
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(التقريب ُُ ،)369/3قال ُابن ُمهديُ :حديثُجمالد ُعندُالحداثُييى ُبنُسعيدُوأيب ُأسامة ُليس ُبيشءُ،
ولكنُحديثُشعبةُومحادُبنُزيدُوهشيمُوهؤالءُالقدماءُ(ُ123/8اجلرحُوالتعديل)ُ،وقالُابنُعديُ:لهُعنُ
الشعبيُعنُجابرُأحاديثُصاحلةُ،وعنُغيُجابرُمنُالصحابةُأحاديثُصاحلةُ،...وعامةُماُيرويهُ
غيُحمفوظُ(الكامل ُُ. )320/8وأبوُخالدُالمحرُسليامنُبنُحيانُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُيطئُروىُلهُ
اجلامعةُ(التقريبُُ.)639/3
قالُالبوصييُ:هذاُإسنادُفيهُمقالُمنُأجلُجمالدُبنُسعيدُ(مصباحُالزجاجةُُ.)2/3
قالُاحلاكمُبعدُأنُذكرُحديثُابنُمسعودُ:وشاهدهُلفظاُواحداُحديثُالشعبيُعنُجابرُمنُوجهُغيُ
معتمدُ(مستدركهُُ.)178/6
عقبُذكرهُحديثُالشعبيُعنُجابرُ:ولكنُالعمدةُعلُحديثُابنُمسعودُمعُماُفيهُمنُ
ُ
قالُابنُكثيُ
االختَّلفُإنُكانُمؤثراُ(تفسيهُ.)127/1
(ُ)397تقدمُتريهُ(ص.)19
(ُ)393ملُأقفُعليهُّبذاُاللفظُ،وتقدمُتريهُ(ص.)19
( )392رويُعنُابنُعمرُ ُمنُطريقيُ:
ُالول ُ منُطريقُابنُثوبانُ،عنُحسانُبنُعطيةُ،عنُأيبُمنيبُاجلريشُ،عنُابنُعمرُمرفوعاُبهُ(أمحدُ

ُ361/0والسياقُلهُ،والبخاريُمعلقاُبلفظُيذكرُعنُابنُعمرُُ،79/7وأبوُداودُخمتِصاُُ،377/2والطباينُيفُالكبيُُ،137/31وغيهم)ُ.

ُفيه ُعبد ُالرمحن ُبن ُثابت ُبن ُثوبانُ ،قال ُاحلافظُ :صدوقُيطئ ُورمي ُبالقدرُوتغي ُبأخرةُ ،روى ُلهُ
البخاريُيفُالدبُاملفردُوالربعةُ(التقريبُُ.)117/3
والثاين ُ منُطريقُالوليدُبنُمسلمُ،حدثناُالوزاعيُ،عنُحسانُبنُعطيةُ،عنُأيبُمنيبُاجلريشُ،عنُ
عبدُاهلُبنُعمرُمرفوعاُبهُ(الطحاويُيفُرشحُمشكلُاآلثارُوالسياقُلهُُ،631/3والطباينُيفُالكبيُُ،138/31وابنُحذملُيفُجزئهُ
منُحديثُالوزاعيُُ.)313/3
فيهُالوليدُبنُمسلمُالقريشُأبوُالعباسُ،وهوُموصوفُبتدليسُالتسويةُالسيامُيفُروايتهُعنُشيخهُ
الوزاعيُ،قالُالدارقطنيُ:يرويُعنُالوزاعيُأحاديثُالوزاعيُعنُشيوخُضعفاءُعنُشيوخُقدُ
أد ركهمُمثلُنافعُوعطاءُوالزهريُ،فيسقطُأسامءُالضعفاءُ،ويعلهمُعنُالوزاعيُعنُعطاءُ ،يعنيُ
مثلُعبداهلُبنُعامرُالسلميُ،وإسامعيلُبنُمسلم ُ(الضعفاءُواملرتوكونُلهُُ.)310/1وملُيِصحُالوليدُبسامعُ
شيخهُالوزاعيُمنُحسانُبنُعطيةُ.
قلتُ:ولهُشواهدُالُتسلمُ:
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منهاُ:ماُرويُمنُطريقُصدقةُيعنيُابنُعبدُاهلُ،عنُالوزاعيُ،عنُييىُبنُأيبُكثيُ،عنُأيبُسلمةُ،عنُ
أيبُهريرةُ ُمرفوعاُبلفظُ:جعلُرزقيُحتتُظلُرحميُوجعلُالذلةُوالصغارُعلُمنُخالفُأمريُ،
ومنُتشبهُبقومُفهوُمنهمُ(البزارُيفُمسندهُوالسياقُلهُُ،697/33واهلرويُيفُذمُالكَّلمُُ،330/1والذهبيُيفُسيُأعَّلمُالنبَّلءُُ،676/32
وغيه)ُ.
قالُالدارقطنيُ:يرويهُالوزاعيُواختلفُعنهُ:فرواهُصدقةُبنُعبدُاهلُبنُالسميُوهوُضعيفُ،عنُ
الوزاعيُعنُييىُعنُأيبُسلمةُعنُأيبُهريرةُ.وخالفهُالوليدُبنُمسلمُ،رواهُعنُالوزاعيُعنُ
حسانُبنُعطيةُعنُأيبُمنيبُاجلريشُعنُابنُعمرُ،وهوُالصحيحُ(عللهُُ.)676/0
قالُ:دحيمُ(وقدُرويُاحلديثُمنُطريقهُعندُاهلرويُوالذهبي)ُ:هذاُاحلديثُليسُبيشء؛ُاحلديثُحديثُالوزاعيُ
عنُسعيدُبنُجبلةُعنُطاوسُعنُالنبيُ ُ(عللُاحلديثُالبنُأيبُحاتمُُ.)188/1
ومنها ُ :ماُرويُمنُطريقُبرشُبنُاحلسيُالصبهاينُ،ثناُالزبيُبنُعديُ،عنُأنسُبنُمالكُمرفوعاُ
بلفظ ُ:بعثتُبيُيديُالساعةُ،وجعلُرزقيُحتتُظلُرحميُ،وجعلُالذلُوالصغارُعلُمنُخالفنيُ،
ومنُتشبهُلقومُفهوُمنهمُ(أبوُنعيمُيفُأخبارُأصبهانُُ.)323/3
فيهُبرشُبنُاحلسيُالصبهاينُ،قالُفيهُأبوُحاتمُ:الُأعرفهُ ،فقيلُلهُ :إنهُببغدادُقومُيدثونُعن ُحممدُ
بنُزيادُبنُزبارُ،عنُبرشُبنُاحلسيُ،عنُالزبيُبنُعديُ،عنُأنسُ،نحوُعرشينُحديثاُمسندة؟ُفقالُ:
هيُأحاديثُموضوعة؛ُليسُيعرفُللزبيُعنُأنسُعنُالنبيُ ُإالُأربعةُأحاديثُأوُخسةُأحاديثُ،
(اجلرحُوالتعديلُُ.)133/6
وِنهاُ :ماُرويُمرسَّلُمنُطريقُالوزاعيُ،قالُ:حدثناُسعيدُبنُجبلةُ،قالُ:حدثنيُطاوسُاليامينُ
مرفوعاُبهُ(ابنُاملباركُيفُاجلهادُوالسياقُلهُ،80/3وابنُأيبُشيبةُيفُمصنفهُُ.)779ُ،632/7
وفيهُسعيدُبنُجبلةُ،نقلُاحلافظُعنُحممدُبنُخفيفُالشيازيُأنهُقالُفيهُ:ليسُهوُعندهمُبذاكُ(لسانُ

امليزانُُ.)77/7

ُوقالُاحلافظُبعدُذكرهُحديثُابنُعمرُمنُطريقُابنُثوبانُ:ولهُشاهدُمرسلُبإسنادُحسنُأخرجهُ
ابنُأيبُشيبةُمنُطريقُالوزاعيُعنُسعيدُبنُجبلةُعنُالنبيُ ُ(الفتحُُ،)08/2وملُيذكرُطاوساُ.
ومنها ُ:ماُرويُمرسَّلُأيضاُمنُطريقُإسامعيلُبنُعياشُ،عنُأيبُعميُالصوريُ،عنُاحلسنُمرفوعاُ
بلفظُ:إنُاهلُبعثنيُبسيفيُبيُيديُالساعةُ،وجعلُرزقيُحتتُظلُرحميُ،وجعلُالذلُوالصغارُعلُ
منُخالفنيُ،ومنُتشبهُبقومُفهوُمنهم»ُ(سعيدُبنُمنصورُيفُسننهُُ.)377/6
فيهُإسامعيلُبنُعياشُ،تكلمُيفُروايتهُعنُغيُأهلُبلدهُ(تذيبُالكاملُُ،)321/1وأبوُعميُملُأجدُفيهُإالُ
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قولُابنُأيبُحاتمُ:أبان ُبن ُسليامن ُأبو ُعمي ُالصوريُ ،وكان ُمن ُعباد ُاهل ُالصاحليُ،يتكلم ُباحلكمةُ،
روىُعنهُعتبةُبنُتيمُأبوُسبأُ(اجلرحُوالتعديلُُ،)199/6بلهُأنهُمنُمرسَّلتُاحلسنُوقدُتكلمُفيهاُأيضاُ.
قلتُ :ولكنُمعناهُصحيحُكامُجاءتُبذلكُنصوصُالرشيعةُ:مثلُقولهُ ُ:أمرتُأنُأقاتلُالناسُ
حتىُيشهدواُأنُالُإلهُإالُاهل(ُ...البخاريُُ،106ُ،63وأخرُ،ومسلمُُ،)66ُ،63ُ،69وقولهُ «ُ:أحلتَُلُالغنائم»ُ
(البخاري ُُ ،1366ُ ،718مسلم ُُ ،)361ُ ،363وقوله ُ «ُ :أنت ُمع ُمن ُأحببت» ُ(البخاري ُُ ،2372ُ ،1288وأخرُ ،ومسلمُ
ُ،)6210وغيُذلك.
(ُ)397تقدمُتريهُ(ص.)19
ةُ(ع)ُمنُنسبتهُالبنُالقيمُ،يشكلُعليهُورودُبعضهُعندُالطرطويشُ
ُ
()398ويشكلُعلُماُجاءُيفُالنسخ
ابنُالقيمُأخذُبعضاُمنُ
ُ
ولقدُأحسنُالقائلُ.ولعلُ
املتوفُ369هـُ،وقولُُابنُالقيمُيفُ«إغاثةُاللهفان»ُ:
ً
هذهُكعادتهُ،أوُأنُماُيفُالنسخةُ(ع)ُمنُتِصفُالناسخُ،
ُ
ُ
أبياتُهذهُالقصيدةُثمُبنىُعليهاُقصيدتهُ
واهلُأعلمُ.
(ُ)390أوردُابنُتيميةُيفُجامعُاملسائلُ(ُ)03/3البياتُالثاينُوالثالثُوالخيُ،وأوردُابنُاحلاجُالعبدريُيفُ
«املدخل» ُ(ُ )8/6البيتيُالثالثُوالخيُُ،وأوردهاُالذهبيُيف ُتاريخُاإلسَّلمُ(ُ)681/77بتقديمُالثاينُ
علُالولُ ُ.وأوردهاُابنُالقيمُيفُمدارجُالسالكيُ(ُ)787/3دونُالبيتُقبلُالخيُ،ويفُإغاثةُاللهفانُ
(ُ ،)663/3وكلهم ُبدون ُنسبةُ ُ.ويف ُبعض ُألفاظها ُاختَّلف ُيف ُالرواياتُ ،ومنه(ُ :فكاحلمي) ُبدال ُمنُ:
و(تناهقوا)ُبدالُمن(ُ:تراقصوا).
ُ
(فكالذباب)ُ،
عرضُاملصنفُبقائلُهذاُالقولُيفُأكثرُمنُموضعُ(انظرُ:صُ،03صُُ،)632وملُيِصحُباسمهُ،
(َّ ُ)339
فاعلمُأنُالغناءُأشدُتييجاُللوجدُمنُالقرآنُ
وهوُالغزاَلُيفُإحياءُعلومُالدينُ(ُ،)608/6ولفظهُ:
ً
منُسبعةُأوجهُ...ثمُأقبلُيسوقُهذهُالوجه.
(ُ)333تقدمُتريهُ(ص.)31
(ُ)336انظرُ:الردُعلُمنُيبُالسامعُ(ص.)67
(ُ)331تقدمُتريهُ(صُ.)36
)ُ سيذكرُاملصنفُثَّلثُآيا تُدالةُعلُبطَّلنُالسامعُ،وقدُأخذُاملصنفُهذاُاملبحثُبنصوصهُمنُ
(ُ 337
رسالةُالطبيُ«الردُعلُمنُيبُالسامع»ُ(صُ،)13-11وبتِصفُيسيُمنه.
( ُ)ُ333كابنُمسعودُوإبراهيمُالنخعيُواحلسنُالبِصيُ،كامُسيبينهُاملصنفُ،وكامُتقدمُتريهُ(ص.)36
(ُ)ُ332تقدمُتريهُبطرقهُوأسانيدهُ(ص.)31
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(ُ)ُ337تقدمُتريهُ(صُ.)36
(ُ)338تقدمُتريهُ(ص.)31
)ُ،وابنُأيبُالدنياُيفُذمُ
(ُ)330رواهُسعيدُبنُمنصورُيفُسننهُ(ُ،)3767وابنُأيبُشيبةُيفُمصنفهُ(ُ 63373
املَّلهيُ(ُ،)18ُ،17واخلَّللُيفُالسنةُ(.)71/3
(ُ)369تقدمُتريهُ(ص.)36
(ُ)363تقدمُتريهُ(ص.)36
(ُ )366انظرُ :تفسي ُالطبي ُ(ُ ،)07/66واملعجم ُالكبي ُللطباين ُ(ُ ،)672/33ومعامل ُالسنن ُللخطايبُ
(ُ،)338/3والتفسيُالبسيطُللواحديُ(ُ،)87/63وتفسيُالبغويُ(.)763/7
قالُابنُاجلوزيُيفُزادُاملسيُ(﴿ُ:)303/7ﮤ ﮥ ﴾ُفيهُخسةُأقوالُ:
ُأحدهاُ:الهونُ،رواهُالعويفُعنُابنُعباسُ،وبهُقالُالفراءُوالزجاجُ.قالُأبوُعبيدةُ:يقالُ:دعُعنكُسمودكُ،أيُ:هلوكُُ.
ُوالثاينُ:معرضونُ،قالهُجماهدُُ.ُوالثالثُ:أنهُالغناءُ،وهيُلغةُيامنيةُ،يقولونُ:اسمدُلناُ،أيُ:تغنُلناُ،رواهُعكرمةُعنُابنُعباسُ.وقالُعكرمةُ:هوُالغناءُباحلمييةُُ.
ُوالرابعُ:غافلونُ،قالهُقتادةُُ.ُوالاِسُ:أرشونُبطرونُ،قالهُالضحاك.(ُ )361رواهُسعيدُبنُمنصورُيفُسننهُ(ُ)3603بلفظُ:بالغناءُ،والطبيُيفُتفسيه ُُ(ُ)237ُ،232/37
بلفظُ:باللهوُوالغناءُ،وبلفظُ:اللعبُواللهوُ .ورواهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ(ُ،)71وأبوُنعيمُيفُ
ُ
ُ،وابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ(صُ)697بلفظُ:الغناءُواملزاميُ،ولفظُ:باملزامي.
ُ
احلليةُ608/1
( ُ )367ملُأقفُعليهُعندُالبخاريُمنُحديثُعبدُالرمحنُبنُعوفُ،وإنامُوجدتهُعندهُمنُحديثُأنسُ
بلفظ ُآخر ُ(صحيحه ُُ ،) 3191وليس ُفيه ُحمل ُالشاهدُ .ومل ُأقف ُعليه ُمعزوا ُللبخاري ُيف ُمؤلفاتُ
املصنف ُوشيخه ُإال ُهناُ ،وسيذكره ُاملصنف ُ(صُ )672وقالُ :يف ُاللفظ ُالصحيحُ .قلتُ :وإنام ُنصُ
اللفظُاملشهور»ُ.وهوُأضبطُ.
ُ
كَّلمُابنُتيميةُيفُاالستقامة«ُ:
وقدُرويُمنُحديثُجابرُ منُطريقُابنُأيبُليلُعنُعطاءُعنُجابرُبنُعبدُاهلُقالُ:أخذُالنبيُ
ُبيدُعبدُالرمحنُبنُعوفُفانطلقُبهُإىلُابنهُإبراهيمُ،فوجدهُيودُبنفسهُ،فأخذهُالنبيُ ُفوضعهُيفُ
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حجره ُفبكىُ ،فقال ُله ُعبد ُالرمحنُ :أتبكي؟ ُأومل ُتكن ُهنيت ُعن ُالبكاء؟ ُقالُ :الُ ،ولكن ُهنيت ُعنُ
صوتيُأمحقيُفاجرينُ...فذكرهُ(الرتمذيُوالسياقُلهُُ،130/1والبيهقيُيفُشعبُاإليامنُُ،333/7ويفُغيهُ،والبزارُيفُمسندهُ
ُ،637/1والطيالسُيفُمسندهُ،626/1وغيهم)ُ.
ف يهُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُأيبُليلُ،قالُاحلافظُ:صدوقُسيئُاحلفظُجداُ،روىُلهُالربعةُ(التقريبُ
ُ،)701/3بلُوروايتهُعنُعطاءُتكلمُفيهاُ،قالُأمحدُ:ابنُأيبُليلُضعيفُ،ويفُعطاءُأكثرُخطأُ(الكاملُالبنُ

عديُُ.)109/7

قالُابنُحبانُ:سمعتُحممدُبنُإسحاقُالسعديُيقولُيفُعقبُهذاُاخلبُملاُقرأهُ:لوُملُيروُابنُأيبُليلُ
غيُهذاُاحلديثُلكانُيستحقُأنُيرتكُحديثهُ(املجروحيُُ.)672/6
ولهُشاهد ُ[وسيذكره ُاملصنف ُصُ ]672ال ُيرقى ُبهُ ،روي ُمنُطريق ُأيبُعاصم ُ[الضحاك ُبن ُخملد]ُ ،حدثناُ
شبيبُبنُبرشُالبجلُ،قالُ:سمعتُأنسُبنُمالكُيقولُ:قالُرسولُاهلُ ُ:صوتانُملعونانُيفُالدنياُ
واآلخرةُ:مزمارُعندُنعمةُورنةُعندُمصيبة ُ(البزارُيف ُمسنده ُوالسياق ُلهُُ ،26/37والضياء ُيف ُالحاديث ُاملختارةُُ،388/2
وغيها)ُ.
قالُالبزارُعقبُروايتهُ:الُنعلمهُيروىُعنُأنسُإالُّبذاُاإلسنادُُ.
وقالُالضياءُاملقديسُعقبُروايتهُ:إسنادهُحسنُُ.
شبيبُبنُبرشُالبجلُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُيطئُ،روىُلهُالرتمذيُوابنُماجهُ(التقريبُُ.)621/3
قلت ُ:وأصلُاحلديثُثابتُيفُالصحيحُكامُأرشناُيفُالبدءُمنُحديثُأنسُ،وإنامُالضعيفُتلكُالزيادةُ
حملُالشاهد ُوالتخريج ُ«صوتي ُأمحقي ُفاجرينُ ،»...ورغم ُذلك ُفمعناها ُصحيح ُثابت ُيف ُنصوصُ
الرشي عةُ:أما ُرنةُالشيطان ُومزماره ُفسيعقد ُهلا ُاملصنف ُفصَّل ُيف ُسد ُنصوصهاُ ،انظره ُ(صُ،)672
وأماُرنةُاملصيبةُفمنُنصوصهاُماُجاءُعنُأمُعطيةُ ُقالتُ:أخذُعليناُرسولُاهلُ ُمعُالبيعةُأالُ
ننوحُ(البخاريُُ،7633ُ،3192ومسلمُ.)012
(ُ )363كامُيفُحديثُصهيبُقالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:عجباُلمرُاملؤمنُ،إنُأمرهُكلهُخيُ،وليسُذاكُ
لحدُإالُللمؤمنُ،إنُأصابتهُساءُشكر؛ ُفكانُخياُلهُ،وإنُأصابتهُضاءُصب؛ ُفكانُخياُله ُمسلمُ
()6000
(ُ)362تقدمُتريهُ(ص.)36ُ،36
أوردُحممدُبنُاحلسنُقولُأيبُحنيفةُ:الُجتوزُاإلجارةُعلُيشءُمنُاللهوُواملزاميُأوُالطبل ُ(الصلُ
ُ
(ُ )367

ُ:الُجتوزُاإلجارةُعلُتعليمُالغناءُوالنياحةُ،ومنُاستأجرُنائحةُأوُمغنيةُفهوُعاصُ
ُ
ُ.)32/7وكذاُقوله
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والُأجرُهلاُ(الصلُُ.ُ)69/7وانظرُ:املبسوُِللّسخسُُ،18/32املحيطُالبهاينُُ.786/7
(ُ)368تقدمُتريهُ(ص.)36ُ،33
(ُ)360تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)319انظرُ :الردُعلُمنُيبُالسامعُليبُالطيبُالطبيُ(صُ،)13وعنهُالغزاَلُيفُإحياءُعلومُالدينُ
(ُ،)620/6وابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ(ُ.)693/3
)ُالبنُرجبُوعزاهُ
ُ
(ُ )313انظرُ:تلبيسُإبليسُ(صُ،)693نزهةُالسامعُيفُمسألةُالسامعُ(ص29-30
للساجيُيفُكتابهُاختَّلفُالعلامءُ.وقدُتقدمُيفُ(صُ77يفُثناياُالتخريج)ُأنُإبراهيمُهذاُأفتىُبتحليلُ
ُ
ُ
الغناء.
(ُ)316رواهُبنحوهُالبخاريُ(ُ،)7937ومسلمُ(ُ3870واللفظُله)ُمنُحديثُابنُعباسُ ُمرفوعا«ُُ:منُ
فارق ُاجلامعة ُشبا ُفامت؛ ُفميتة ُجاهلية»ُ .ولفظ ُالبخاري«ُ :إال ُمات ُميتة ُجاهلية»ُ .وأما ُما ُذكرهُ
القايضُالطبيُفلفظُأمحدُ(ُ،)730ُ،736/67وغيه.
(ُ)ُ311الردُعلُمنُيبُالسامعُ(صُ 13
).
قولُالقائلُوجوابهُللقايضُأيبُالطيبُالطبيُ(الردُعلُمنُيبُالسامعُصُ،)16عطفهُاملصنفُ
ُ
(ُ)317
عل ُقوله«ُ :قال ُالقايض ُأبو ُالطيب» ُيف ُالصفحة ُالسابقةُ ،وإنام ُنبهت ُلكون ُالتنسيق ُفصل ُبي ُقولهُ
السابقُوقولهُهذاُ.
(ُ )ُ313ملُأقفُيفُ«الم» ُعلُكتابُأدبُالقايضُ،وإنامُوجدتُنصُالشافعيُيفُكتابُالقضيةُ(المُ ،كتابُ

القضيةُ ،ما ُجتوز ُبه ُشهادة ُأهل ُالهواء ُُ ،662/2ونقله ُعنه ُأيضا ُابن ُاملنذر ُيف ُالوسط ُُ ،197/7والبيهقي ُيف ُالسنن ُالكبى ُ(ُ،)189/39
والبيهقيُوابنُالثيُوغيهاُذكرواُللشافعيُكتابيُ ُخمتلفيُ:كتابُأدبُالقايضُوكتابُالقضيةُ.غيُ
أين ُوجدتُيف ُصدرُكتاب ُالقضيةُترمجةُبعنوانُ«أدب ُالقايضُوماُيستحبُللقايض»ُ،فهلُهذاُمنُ
تِصفُمنُضمُومجعُورتبُكتبُالشافعيُفأخرجهاُيفُالم؟ُفالشافعيُوضعُكتبهُمفردةُدونُمجعُ،
حتىُجاءُتلميذهُالربيعُبنُسليامنُفضمُورتبُماُوقعُلهُسامعهُمنُكتبهُبيُدفتيُكتابُواحدُهوُالم.

( )312انظرُ:المُ(ُ.)662/2
(ُ)317ملُأجدُهذهُالزيادةُبنصهاُ،وإنامُقالُيفُالمُ(...«ُ:)662/2فيهُسفهُودياثة»ُ.
( ُ)ُ318الردُعلُمنُيبُالسامعُ(ص.)68
( )310تقدمُتريهُ(ص.)33
( )379تقدمُتريهُ(ص.)68
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(ُ)373رواهُاخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ(صُُ 20
).
( )376حسنُ ،رواه ُاخلَّلل ُيف ُالمر ُباملعروف ُ(صُ ،)20وفيه ُأبو ُعقيل ُييى ُبن ُاملتوكل ُالعمريُ ،قالُ
احلافظُ:ضعيفُ،روىُلهُابنُماجهُيفُالتفسيُوأبوُداودُ(التقريبُُ،)302/3وروايتهُعنُّبيةُتكلمُفيهاُ،
فضَّلُعنُأنهُالُيرويُعنهاُإالُهوُ،قالُأمحدُ:أحاديثهُعنُّبيةُمنكرةُ،وماُروىُعنهاُإالُهوُ،وهوُ
واهيُاحلديثُ(الكاملُالبنُعديُُ.)10/0وّبيةُهيُموالةُأيبُبكرُالصديقُ.
وللحديثُشواهدُ:
ِنها ُ :ماُرويُمنُطرقُعنُأجلحُعنُأيبُالزبيُعنُجابرُبنحوهُدونُالبيتيُالخيينُ(أمحد ُوالسياق ُلهُ

ُ،170/61والنسائيُيفُالكبىُُ،673/3والبزارُكامُيفُكشفُالستارُُ.)327/6

ورويُكذلكُعنُأجلحُعنُأيبُالزبيُعنُابنُعباسُ(ابنُماجهُُ،3099والطحاويُيف ُرشحُمشكلُاآلثارُُ،)673/3
وعنُأجلحُعنُأيبُالزبيُعنُجابرُعنُعائشةُ(البيهقيُيفُالكبىُُ.)776/7
وفيهنُأجلحُبنُعبدُاهلُبنُحجيةُ،قالُاحلافظُ:صدوقُ،روىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوالربعةُ
(التقريب ُُ، )02/3وأبو ُالزبي ُحممد ُبن ُمسلم ُبن ُتدرس ُقال ُفيه ُاحلافظُ :صدوق ُإالُأنه ُيدلس ُروى ُلهُ
اجلامعة ُ(ُ ،)392/3وكَّلها ُمدلسان ُومل ُيِصحا ُبالسامعُ ،وقد ُتكلم ُيف ُرواية ُأيب ُالزبي ُعن ُابن ُعباسُ
(املراسيلُُ.)301/3
وِنهاُ :ماُرويُمنُطريقُر وادُبنُاجلراحُعنُرشيكُبنُعبدُاهلُعنُهشامُبنُعروةُعنُأبيهُبنحوهُ
(الطباينُيفُالوسطُُ.)133/1
قالُالطباين ُ:ملُيروُهذاُاحلديثُعنُهشامُبنُعروةُإالُرشيكُ،والُعنُرشيكُإالُروادُ،تفردُبهُحممدُ
بنُأيبُالّسيُ(الوسطُُ.)133/1
روادُبنُاجلراحُأبوُعصامُالعسقَّلينُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُاختلطُبأخرةُفرتكُ،روىُلهُابنُماجهُ
(التقريبُُ، )633/3ورشيكُبنُعبدُاهلُبنُأيبُرشيكُالنخعيُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُيطئُكثياُ،تغيُ
حفظهُمنذُوَلُالقضاءُبالكوفةُ،روىُلهُالبخاريُتعليقاُومسلمُوالربعةُ(التقريبُُ.)622/3
وأصل احلديث ف صحيح البخاَي ُمنُطريقُهشامُبنُعروةُعنُأبيهُعنُعائشةُأهناُزفتُامرأةُإىلُ
رجلُمنُالنصارُ،فقالُنبيُاهلُ ُ:ياُعائشةُ،ماُكانُمعكمُهلو؟ُفإنُالنصارُيعجبهمُاللهو ُ(صحيحهُ
ُ.)3326
أماُالشعرُفحسبُفلمُأقفُعليهُإالُيفُهذاُاحلديثُوقدُتثلُبهُالنبيُ ُ،ولعلهُمنُاملوروثُالغنائيُ
الشعبي ُللعرب ُيف ُتلك ُالفرتةُ ،السيامُوهوُعل ُبحرُاهلزج ُحيثُالرتنمُالفطريُومناسبته ُلألفراحُ.
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واهلُأعلم.
(ُ)371تقدمُتريهُ(ص.)0
( ُ )377اإلمامُالعَّلمةُاحلافظُالثقةُأبوُموسىُحممدُبنُعمرُبنُأمحدُبنُعمرُالصفهاينُالشافعيُصاحبُ
التصانيفُ ،ولد ُسنة ُإحدى ُوخسامئةُ ،ومات ُسنة ُإحدى ُوثامني ُوخسامئةُ .حصل ُمن ُاملسموعات ُما ُملُ
يتحصلُلقرانهُيفُزمانهُ،معُإتقانهُوحفظهُ،وجودةُتصنيفهُ،وكانُورعاُعابداُتقياُمتواضعاُ،لهُتصانيفُُ.
انظرُ:ذيلُتاريخُبغدادُالبنُالدبيثيُ(ُ،)72/33التقييدُالبنُنقطةُ(صُ،)82سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ
(ُ،)336/63الوايفُبالوفياتُللصفديُ(ُ،)377/7طبقاتُالشافعيةُالكبىُللسبكيُ(.)329/2
( ُ)373ملُأقفُعلُالنصوصُالتيُنقلهاُاملصنفُعنُأيبُموسىُاملدينيُيفُاملطبوعُمنُمؤلفاتهُ،وهيُثامنيةُ
نصوصُ:هناُنصانُ،وسيأيتُستةُنصوصُ(صُُ.)28ُ-ُ22
(ُ)372ملُأقفُعلُهذهُالرواية.
(ُ)377تقدمُتريهُ(ص.)33
( )378أِا قوله« :بدعة» فتقدمُتريهُوهنيهُعنُاستامعهُ(ُ،)32وأِا قوله« :إذا َأيت إنسانا ِنهم »...فلمُ
أقفُعليهُعنهُ،ووقفتُعلُلفظُقريبُمنهُرويُعنُييىُبنُأيبُكثيُمنُقولهُ:إذاُلقيتُصاحبُ
بدعةُيفُطريقُفخذُيفُغيهُ(القدرُللفريايبُُ،678/3الرشيعةُلآلجريُ.)783/3
قلتُ:والنصوصُالتيُنسبهاُاملصنفُليبُموسىُملُأقفُعليهاُكامُتقدم.
( )370تقدمُتريهُحتىُقولهُ«الفساق»ُ(صُ.)33
أماُاآليةُوماُتَّلهاُفلمُأقفُعليهُمسندً اُ،والُذكرهُابنُالقيمُوشيخهُإالُهناُ،وإنامُذكرهُالسمعاينُمنُ
سؤالُحرملةُملالكُخمتِصاُ(تفسيهُُ-ُ)186/6وأسندهُعنُحرملةُابنُأيبُحاتمُيفُتفسيهُوليسُفيهُ
الغناء ُأو ُالسامع ُ(تفسيه ُُ -ُ )3033/2وكذا ُذكره ُالقرطبي ُغي ُأنه ُجعله ُمن ُسؤال ُابن ُالقاسمُ
(تفسيهُُ.)36/37
قلتُ :ويشبهه ُوكوهنام ُمن ُالباطل ُقول ُييىُ :سمعت ُمالكا ُيقولُ :ال ُخي ُيف ُالشطرنجُ .وكرههاُ،
وسمعتهُيكرهُاللعبُّباُوبغيهاُمنُالباطلُويتلوُهذهُاآلية ﴿ُ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ُ﴾ ُ(موطأ ُمالكُ
ُ.)3102/3وكذاُقولُ عبدُالرمحنُبنُمهديُ،قالُ:ماُرأيتُأحداُأنزعُآليةُمنُكتابُاهلُمنُمالكُ،سألهُ
رجل ُعن ُاللعب ُبالشطرنج؟ ُفقالُ :أمن ُاحلق ُهو؟ ُقالُ :الُ .قال ﴿ُ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ُ﴾ ُ(المرُ
باملعروفُللخَّللُ.)21/3
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(ُ )339يزيدُبنُهارونُبنُزاذيُ-بمعجمتيُ -أبوُخالدُالواسطيُالسلميُ،أصلهُمنُبخارىُ،ولدُسنةُ
ثامينُعرشةُومائةُ،ووفاتهُسنةُستُومائتي ُ.وكانُرأساُيفُالعلمُوالعملُوالعبادةُ،ثقةُ،حجةُ،كبيُالشأنُ،
ال ُيدث ُإال ُمن ُحفظهُ ،وقالُ :سمعت ُحديث ُالصور ُمرةُ ،فحفظتهُ ،وأحفظ ُعرشين ُألفاُ ،فمن ُشاءُ،
فليدخل ُفيها ُحرفاُ .وكان ُر أسا ُيف ُالسنةُ ،معاديا ُللجهميةُ ،منكرا ُتأويلهم ُيف ُمسألة ُاالستواءُ ،وما ُجترأُ
املأمون ُأن ُيظهر ُالقول ُبخلق ُالقرآن ُويمتحن ُالناس ُفيه ُإال ُبعد ُموت ُيزيد ُملكانهُ .وكان ُيض ُجملسهُ
سبعونُألفاُ،وملُيكنُيدثُإالُحفظاُ،وكانُيعدُمنُاآلمرينُباملعروفُ،والناهيُعنُاملنكرُُ.
انظرُ:اجلرحُوالتعديلُالبنُأيبُحاتمُ(ُ،)603/0تاريخُبغدادُللخطيبُالبغداديُ(ُ،)701/32تذيبُ
الكاملُللمزيُ(ُ،)623/16سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)138/0
(ُ)333المرُباملعروفُ(صُ.)76
(ُ)336مسائلُاإلمامُأمحدُ(روايةُابنهُعبدُاهل)ُ(ص.)132
(ُ)331تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)337إبراهيمُبنُ املنذرُبنُعبدُاهلُبنُاملنذرُبنُاملغيةُالقريشُالسديُاحلزاميُ،أبوُإسحاقُاملدينُ،إمامُ
حافظُثقةُ،عاملُباحلديثُ،وكانُذاُمروءةُوقدرُ،تويفُسنةُستُوثَّلثيُومائتيُ .وتكلمُيفُمسألةُالقرآنُ،
وجاء ُإىلُأمحد ُبن ُحنبل ُفاستأذنُ ،فلم ُيأذن ُله ُأمحدُ،وجلس ُحتى ُخرجُ ،فسلمُعل ُأمحدُ ،فلم ُيردُعليهُ
السَّلمُ.
انظرُ :تاريخ ُبغداد ُللخطيبُالبغدادي ُ(ُ ،)366/7تذيبُالكامل ُللمزي ُ(ُ،)697/6سيُأعَّلم ُالنبَّلءُ
للذهبيُ(.)280/39
(ُ)333المرُباملعروفُ(صُ.)22
(ُ)332المرُباملعروفُ(صُ.)22
( ُ )337عبيدُاهلُبنُحممدُبنُحممدُبنُمحدانُأبوُعبدُاهلُابنُبطةُالعكبيُ،وابنُبطةُلقبُلحدُأجدادهُ.
ولد ُسنة ُأربع ُوثَّلثامئةُ ،وتويف ُسنة ُسبع ُوثامني ُوثَّلثامئةُ .أحد ُفقهاء ُاحلنابلةُ ،ولد ُبعكبا ُورحلُ
وطوفُكثياُيفُحتصيلُالعلمُ،ثمُاستقرُبعكباُإىلُأنُماتُ،وحدثُّباُ،والزمُبيتهُأربعيُسنةُ،فلمُ
يرُيوماُمنهاُيفُسوقُ،والُرؤيُمفطراُإالُيفُيوم ُالضحىُوالفطرُ،وكانُأ َُّماراُباملعروفُ،وملُيبلغهُ
خبُمنكرُإالُغيه ُ .ومعُفضلهُفلهُأوهامُوغلطُوقلةُإتقانُللروايةُ،وقالُابنُحجرُ:وقفتُالبنُبطةُ
علُأمرُاستعظمتهُواقشعرُجلديُمنهُ.
انظرُ:تاريخُبغدادُللخطيبُالبغداديُ(ُ،)399/36طبقاتُاحلنابلةُالبنُأيبُيعل( ُُ،)377/6سيُ
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أعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(ُ،)360/32الوايفُبالوفياتُ(ُ،)673/30لسانُامليزانُ(.)176/3
ذمُالغناءُواالستامعُإليه»ُ
ُ
(ُ)338ذكرُابنُأيبُيعلُيفُطبقاتُاحلنابلةُ(ُ)336/6مصنفاُالبنُبطةُبعنوان«ُ:
وملُأقفُعليهُ،فلعلهُماُنقلُعنهُابنُالقيمُ،وقدُذكرُابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليس ُ(صُ)633بعضُ
هذاُاجلوابُ.
(ُ)330عنُعقيدةُاجلبيةُعندُاملتصوفةُانظرُ:جمموعُالفتاوىُ(.)11ُ،67/39ُ،178ُ،172/8
(ُ)329تقدمُتريهُ(ص.)36
(ُ)323تقدمُتريهُمنُقولُحممدُبنُاحلنفيةُ(ص.)36
( )326رويُهذاُاحلديثُمرفوعاُومقطوعاُمنُقولُجماهدُوحممدُبنُاملنكدرُ:
ُأماُاملرفوعُُُ-وسيذكرهُاملصنفُ(صُ-ُ)28فرويُمنُطريقُعبدُاهلُبنُإبراهيمُالغفاريُ،حدثناُعبدُ
اهلُبنُأيبُبكرُبنُاملنكدرُ،عنُحممدُبنُاملنكدرُ،عنُجابرُقالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:إذاُكانُيومُالقيامةُ
قالُاهلُ:أينُالذينُكانواُينزهونُأسامعهمُوأبصارهمُعنُمزاميُالشيطانُ،ميزوهمُ.فيميزونُيفُكثبُ
املسك ُوالعنبُ ،ثم ُيقول ُللمَّلئكةُ :أسمعوهم ُتسبيحي ُوتجيديُ .فيسمعون ُبأصوات ُمل ُيسمعُ
السامعونُبمثلهاُقط(ُ.الديلميُيفُمسندُالفردوسُكامُيفُالغرائبُامللتقطةُقُُ.)318
ُ فيهُ:عبدُاهلُبنُإبراهيمُالغفاريُ،قالُأبوُداودُ:منكرُاحلديثُ(سننه ُُ،)626/7وقالُالدارقطنيُ :منكرُ
احلديث ُ(تعليقاته ُعل ُاملجروحي ُالبن ُحبان ُُ ،)337/3قال ُاحلافظُ :مرتوك ُونسبه ُابن ُحبان ُإىل ُالوضع ُ(التقريبُ
ُ.)603/3
أما ُاملقطوع ُفروي ُمن ُقول ُجماهد ُُ -كام ُذكره ُاملصنف ُهنا ُُ -رواه ُالدينوري ُيف ُاملجالسة ُ(ُ،)687/8
)ُمنُطريقُجعفرُبنُعونُ،عنُسفيانُ،عنُمنصورُ،عنُجماهدُُ.
ُ
واآلجريُيفُحتريمُالنردُ(28
(تاريهُبروايةُالدوريُُ.)169/1ويفُموضعُ
ُ
قالُييىُبنُمعيُ:ليسُهذاُمنُحديثُمنصورُعنُجماهدُأظنهُشبهُهلمُ
آخرُقالُ:وليسُهذاُبيشءُ،الُأظنُلهُأصَّلُ،أوُكامُقالُييىُ(ُ.)19/7
ورويُمنُقولُحممدُبنُاملنكدرُُ-وسيذكرهُاملصنفُ(صُ-ُ)383رواهُعنهُمالكُبنُأنسُ(عنهُابنُاملباركُ

يفُالزهدُُ،36/6وابنُاجلعدُيفُمسندهُُ،637/6وابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُُ،22/3وغيهمُ)ُ،ومسلمُبنُخالدُ(ابنُاجلعدُيفُمسندهُ

ُ،)637/6وعبدُالعزيزُبنُمسلمةُ(الدينوريُيفُاملجالسةُُ.)61/7ُ،333/7وهوُالصحيحُ.

(ُ)321ملُأقفُعليهُ،أماُقولُالشعبيُيفُالغناءُفقدُسبقُتريجُقوله«ُ:لعنُاملغنيُواملغنىُله»ُص(.)37
( ُ )327رويُمنُطريقُابنُوهبُ،أخبينُبكرُبنُمضُ،عنُعمروُبنُاحلارثُأنُرجَّلُدعاُعبدُاهلُبنُ
مسعودُإىلُوليمةُ...فذكره (أبوُيعلُكامُيفُإحتافُاخليةُُ،313/7وعلُبنُمعبدُكامُيفُنصبُالرايةُُ.)172/7
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ع مروُبنُاحلارثُأبوُأميةُاملِصيُمولدهُسنةُنيفُوتسعيُوقيلُأربعُوتسعيُ(تذيب ُالكامل ُُ،)379/63
وابنُمسعودُماتُسنةُنيفُوثَّلثيُ(تذيبُالكاملُُ،)367/32فبينهامُانقطاعُ.
ورويُموقوفاُعلُأيبُذرُالغفاريُ،رواهُعبدُاهلُبنُاملباركُ،أناُخالدُبنُمحيدُ،عنُعبدُالرمحنُبنُزيادُ
بنُأنعمُأنُأباُذرُالغفاريُدعيُإىلُوليمةُ،فلامُحضُإذاُهوُبصوتُفرجعُ،فقيلُلهُ:أالُتدخل؟ُفقالُ:
أسمعُفيهُصوتاُ،ومنُكثرُسواداُكانُمنُأهلهُ،ومنُريضُعمَّلُكانُرشيكُمنُعمله ُ(الزهدُالبنُاملباركُ
ُ.)36/6
عبدُالرمحنُبنُزيدُبنُأنعمُماتُسنةُستُوخسيُومائةُوقدُجازُاملائةُ(تذيبُالكاملُُ،)390/37وأبوُذرُ
ُأيضاُ ،فضَّل ُعن ُضعف ُعبدُ
الغفاري ُمات ُسنة ُاثنتي ُوثَّلثي ُ(تذيب ُالكامل ُُ ،)608/11فبينهام ُانقطاع ً
الرمحنُ(التقريبُُ.)179/3
قلتُ :ومعناهُصحيحُ،قالُالبخاريُ:بابُمنُكرهُأنُيكثرُسوادُالفتنُوالظلمُ،حدثناُعبدُاهلُبنُيزيدُ،
حدثناُحيوةُوغيهُ ،قالُ :حدثنا ُأبوُالسودُ ،وقال ُالليثُ:عنُأيب ُالسودُ،قالُ:قطعُعلُأهلُاملدينةُ
بعثُ،فاكتتبتُفيهُ،فلقيتُعكرمة ُفأخبتهُفنهاينُأشدُالنهيُثمُقالُ:أخبينُابنُعباسُ:أنُأناساُمنُ
املسلمي ُكانوا ُمع ُاملرشكيُ ،يكثرون ُسواد ُاملرشكيُعل ُرسول ُاهل ُ ُ ،فيأيت ُالسهم ُفيمى ُفيصيبُ
أحدهمُفيقتلهُ ،أوُيضبهُفيقتلهُ،فأنزل ُاهل ُتعاىل﴿ُ :إن ُالذينُتوفاهم ُاملَّلئكةُظامليُأنفسهم﴾ُ(صحيحهُ
.)7983
(ُ)323العللُومعرفةُالرجالُ–ُروايةُاملروذيُ(ُ.)686/3
(ُ)322تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)327تقدمُتريهُ(ص.)32
(ُ)328تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)320ملُأقفُعلُالنصوصُالتيُ نقلهاُاملصنفُعنُأيبُموسىُاملدينيُيفُاملطبوعُمنُمؤلفاتهُ،وهيُثامنيةُ
نصوصُ:هناُستةُنصوصُ،وتقدمُنصانُ(صُُ.)23
( ُ )379إبراهيمُبنُحممدُبنُأمحدُبنُحممويهُأبوُالقاسمُالصويفُالواعظُالنِصاباذيُ،ونِصاباذُحملةُمنُ
حمال ُنيسابورُ ،حج ُوجاور ُبمكة ُسنتي ُومات ُّبا ُسنة ُسبع ُوستي ُوثَّلثامئةُ .صحب ُالشبل ُوأبا ُعلُ
ا لروذباريُ،وكانُصاحبُفنونُمنُالفقهُواحلديثُوالتاريخُوعلمُسلوكُالصوفيةُ،وكانُحسنُالرأيُيفُ
احلَّلج ُ .قالُالسلميُ:لهُلسانُاإلشارةُمقروناُبالكتابُوالسنةُيرجعُإىلُفنونُمنُالعلمُكثيةُمنهاُحفظُ
احلديثُوفهمهُوعلمُالتواريخُوعلومُاملعامَّلتُواإلشارةُ.
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انظرُ :طبقات ُالصوفية ُللسلمي ُ(صُ ،)126تاريخ ُبغداد ُللخطيب ُالبغدادي ُ(ُ ،)397/7تاريخ ُدمشقُ
البنُعساكرُ(ُ،)391ُ/7سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(ُ،)621/32مرآةُاجلنانُلليافعيُ(.)603/6
(ُ)373إسامعيلُبنُنجيدُبنُأمحدُبنُيوسفُبنُساملُبنُخالدُأبوُعمروُالسلميُ،اإلمامُ،القدوةُ،املحدثُ،
الرباينُ،مولدهُيفُسنةُاثنتيُوسبعيُومائتيُ،وماتُسنةُستُوستيُوثَّلثامئةُ،صحبُأباُعثامنُاحلييُ
وهوُمنُكبارُأصحابهُولقيُاجلنيدُ.ورثُمنُآبائهُأمواالُكثيةُ،فأنفقُسائرهاُعلُالعلامءُوالزهادُ.
انظرُ:طبقاتُالصوفيةُللسلميُ(صُ،)110املنتظمُالبنُاجلوزيُ(ُ،)670/37سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ
(ُ،)372/32طبقاتُالشافعيةُللسبكيُ(.)666/1
( ُ )376اجلنيد ُبن ُحممد ُبن ُاجلنيد ُالبغدادي ُأبو ُالقاسم ُاخلزازُ ،أصله ُمن ُهناوند ُومولده ُومنشأه ُووفاتهُ
ببغداد ُسنة ُسبع ُوتسعي ُومائتيُ .سمع ُمنُ :الّسي ُالسقطيُ ،واحلسن ُبن ُعرفةُ ،وحدث ُعنهُ :جعفرُ
اخللديُ ،وأبو ُحممد ُاجلريريُ ،وأبو ُبكر ُالشبل ُوغيهمُ .كان ُيتفقه ُليب ُثورُ ،ويفتي ُيف ُحلقة ُأيب ُثورُ
بحضتهُ،وأتقنُالعلمُ،ثمُأقبلُعلُشأنهُ،وتألهُ،وتعبدُ،ونطقُباحلكمةُ،وقلُماُروىُ.
انظرُ:طبقاتُالصوفيةُللسلميُ(صُ،)360تاريخُبغدادُللخطيبُالبغداديُ(ُ،)328/8وفياتُالعيانُ
البنُخلكانُ(ُ،)171/3سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(ُ،)22/37طبقاتُالشافعيةُللسبكيُ(.)629/6
(ُ )371مل ُأقف ُعليهُ ،وذكره ُبنحوه ُالقشيي ُيف ُرسالته ُ(ُ ،)08/3والسلمي ُيف ُطبقات ُالصوفية ُ(ُ،)382/3
وغيهاُ،عنُأيبُسعيدُاخلرازُمنُقولهُ.
(ُ)377رواهُاخلطيبُيفُتاريخُبغدادُ(ُ،)237/32وابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ(صُ.)672
(ُ)373ملُأقفُلهُعلُترمجةُ،وماُرأيتهُذكرُإالُيفُأثرهُهذا.
(ُ)372ملُأقفُلهُعلُترمجةُ.
(ُ )377تقدم ُتريه ُ(صُ )68دون ُقوله«ُ :لعبد ُاهل ُبنُسَّلم»ُ،ومل ُأقفُعلُهذه ُالزيادة ُإالُعند ُقاسمُ
الّسقسطيُيفُالدالئلُيفُغريبُاحلديثُ(ُ،)177/3وأيبُعبدُالرمحنُالسلميُيفُأربعينهُ(.)33/3
(ُ)378رواهُمعمرُيف ُاجلامعُ(ُ،)30718ومنُطريقه ُالبيهقيُيفُالسننُالكبىُ(ُ،)609/7وسعيدُبنُ
منصور ُيفُسننه ُ(ُ 216طبعة ُالعظمي)ُ،وابن ُأيبُشيبة ُيف ُاملصنف ُ(ُ ،)32230واخلطيب ُيف ُتاريخُ
منُطريقُأيوبُ،عنُابنُسيينُ،عنُعمرُ،وهوُمنقطعُبيُابنُسيينُوعمرُ،وقدُ
ُ
بغدادُ(ُ،)732/1
صحُابنُسيينُباالنقطاعُإذُقالُ:نبئتُأنُعمرُ،كامُعندُسعيدُوابنُأيبُشيبةُُ.ورواهُمسددُيفُمسندهُ
كامُيفُاملطالبُالعاليةُ(ُ)3278منُطريقُأيوبُ،عنُابنُعمرُ،عنُعمرُ،فأسقطُابنُسيينُوأثبتُابنُ
ُعمرُ،وهوُمنقطعُأيضاُبيُأيوبُوابنُعمرُ.
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(ُ)370ضعيفُ،رويُمنُطرقُ:
ُاَلول ُ:ماُرويُمنُطريقُعيسىُبنُيونسُ،عنُخالدُبنُإلياسُ،عنُربيعةُبنُأيبُعبدُالرمحنُ،عنُ
القاسمُ،عنُعائشةُمرفوعاُبهُ(ابنُماجهُوالسياقُلهُُ،233/3والبيهقيُيفُالكبىُُ،771/7وسعيدُبنُمنصورُيفُسننهُُ،691/3
وغيهم)ُ.
واختلف فيه عّل عيسىُ ،قالُالدارقطنيُ:حدثُبهُربيعةُبنُأيبُعبدُالرمحنُ،فروىُحديثهُعيسىُبنُ
يونسُ،واختلفُعنهُ:فرواهُمجاعةُمنُاحلفاظُعنهُ ...وخالفهمُأبوُخيثمةُمصعبُبنُسعيدُفرواهُعنُ
عيسىُ،عنُحسيُاملعلمُ،عنُربيعةُ،ووهمُيفُذلكُ،وإنامُهوُخالدُبنُإلياسُ،وكذلكُرواهُاملعافُبنُ
عمرانُاملوصلُ،عنُخالدُبنُإلياسُ،عنُربيعةُ،وهوُالصوابُ(العللُلهُُُ.)363/33
واختلف فيه عّل خالدُ،قالُابنُأيبُحاتم ُ:وسئلُأبوُزرعةُعنُحديثُرواهُخالدُبنُإلياسُ،واختلفُ
علُخالدُيفُالروايةُ:فروىُعيسىُبنُيونسُ،عنُخالدُ،عنُربيعةُبنُأيبُعبدُالرمحنُ،عنُالقاسمُبنُ
حممدُ،عنُعائشة ُأنُالنبيُ ُقالُ :أظهرواُالنكاحُ .وروىُالقعنبي ُعنُخالدُ،عنُالقاسمُبنُحممدُ،
عنُعائشةُ،عنُالنبيُ ؟ُفقالُأبوُزرعةُ:الصحيحُكامُرواهُالقعنبيُ(العللُلهُُ.)203/1
ُومدارهُعلُخالدُبنُإلياسُأبوُاهليثمُالعدويُ،قالُاحلافظُ:مرتوكُاحلديثُ(التقريبُُ.)387/3
الثاينُ :ماُرويُمنُ طريقُعيسىُبنُميمونُالنصاريُعنُالقاسمُبنُحممدُعنُعائشةُمرفوعاُبلفظُ:
أعلنوا ُهذا ُالنكاحُ ،واجعلوه ُيف ُاملساجدُ ،واضبوا ُعليه ُبالدفوف ُ(الرتمذي ُوالسياق ُله ُُ ،3980والبيهقي ُبزيادةُ
ُ)771/7
فيه ُعيسى ُبن ُميمونُ ،ابن ُتليدانُ ،موىل ُالقاسمُ ،قال ُالرتمذي ُعقب ُروايته ُللحديثُ :وعيسى ُبنُ
ميمونُالنصاريُيضعفُيفُاحلديثُ(سننهُُ،)3980وقالُاحلافظُ:ضعيفُ،روىُلهُالرتمذيُوابنُماجهُ
(التقريب ُُ، )773/3وتكلمُيفُروايتهُعنُالقاسمُأحاديثُالنكاحُ،قالُعبدُالرمحنُبنُمهديُ:استعديتُُ
علُعيسىُبنُميمونُيفُهذهُالحاديثُعنُالقاسمُبنُحممدُيفُالنكاحُوغيهُ ،فقالُ :الُأعود ُ(اجلرحُ
والتعديلُُ.)687/2
قلتُ :أماُقوله«ُ:أعلنواُهذاُالنكاح» ُ،فلهُشاهدُحسنُرويُمنُطريقُعبدُاهلُبنُوهبُ،قالُحدثنيُ
عبدُاهلُبنُالسودُالقريشُ،عنُعامرُبنُعبدُاهلُبنُالزبيُ،عنُأبيهُأنُالنبيُ ُقالُ:أعلنواُالنكاحُ
(أمحدُوالسياقُلهُُ،31/62وابنُحبانُيفُصحيحهُُ،177/0واحلاكمُيفُمستدركهُُ،699/6والبيهقيُيفُالكبىُُ،779/7والطباينُيفُالوسطُ

ُ ،666/3وغيهم)ُ .قال ُالطباينُ :تفرد ُبه ُابن ُوهب ُ(الوسط ُُ ،)666/3وقال ُالبيهقيُ :تفرد ُبه ُعبد ُاهل ُبنُ
السودُعنُعامرُ(الكبىُُ.)779/7
وعبدُاهلُهذاُقالُفيهُأبوُحاتمُ:شيخُ،الُأعلمُ روىُعنهُغيُعبدُاهلُبنُوهبُ.قالُأبوُحممدُ:وروىُ
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عنُيزيدُبنُخصيفةُ(اجلرحُوالتعديلُُ،)6/3وقالُالدارقطنيُ:مِصيُ،الُبأسُبهُ(سؤاالتُالبقاينُُ.)10/3
قلتُ :وأغرب ُالبزار ُفرواه ُمن ُطريق ُعبد ُاهل ُبن ُوهب ُعن ُعبد ُاهل ُبن ُعبد ُاهل ُبن ُالسود ُ(مسندهُُ

ُ،)379/2وهوُابنُعبدُاهل ُبنُالسودُاملتقدمُ،وزادُيفُلفظه«ُ:واضبواُعليهُبالغربال»ُ.واملحفوظُعبدُ
اهلُبنُالسودُ،بلفظ«ُ:أعلنواُالنكاح».
أمراُمنُالرسولُ ُبهُوحثاُعليهُفلمُأجدُلهُشاهدً اُ.
أماُقولهُ«واضبواُعليهُبالغربال»ُ ًُ
وأماُجوازُالضبُبالغربالُأوُالدفُفقدُوردُفيهُحديثُصحيحُمنُحديثُالربيعُبنتُمعوذُقالتُ:
علُ،فجلسُعلُفرايشُكمجلسكُمنيُ،وجويرياتُيضبنُبالدفُ...
دخلُعلُالنبيُ ُغداةُبُنُيُ ُ َُّ
احلديثُ(البخاريُ.)3377ُ،7993
()389تقدمُتريهُ(صُ27يفُثناياُالتخريج).
(ُ)383انظرُ:الردُعلُمنُيبُالسامعُ(ص.)33
لفُبنُجحدرُ.وقيلُ:جعفرُبنُيونسُ.وقيلُغيُذلكُ،ولدُيفُسُ
(ُ)386اشتهرُبنسبتهُوقيلُ:اسمهُ:د
َّ
منُرأىُ،وأصلهُمنُشبل َّيةُقريةُمنُقرىُأرشوسنةُ،وَلُحجابةُأيبُأمحدُاملوفقُ،فلامُعزلُمنُواليةُ
العهدُحضُالشبلُجملسُخيُالنساجُفتابُوصحبُاجلنيدُ،وكانُفقيهاُعارفاُبمذهبُمالكُ،وكتبُ
احلديثُ ،وكان ُمن ُعادته ُإذا ُلبس ُشيئا ُخرق ُفيه ُموضعاُ .قال ُالذهبيُ :كان ُيصل ُله ُجفاف ُدماغُ
وسكرُ.ماتُيفُسنةُأربعُوثَّلثيُوثَّلثامئةُ.
انظرُ :حليةُالولياء ُليب ُنعيم ُُ ،122/39طبقاتُالصوفية ُللسلمي ُ(ُ ،)637تاريخ ُبغداد ُللخطيبُ
البغدادي ُ(ُ ،)321/32تاريخ ُدمشق ُالبن ُعساكر ُ(ُ ،)39/22وفيات ُالعيان ُالبن ُخلكانُ
(ُ،)671/6سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)127/33
( ُ )381يوسف ُبن ُاحلسي ُبن ُعلُ ،أبو ُيعقوب ُالرازيُ ،إمام ُعارفُ ،شيخ ُالصوفية ُيف ُوقتهُ ،كان ُكثيُ
السفارُ،صحبُذاُالنونُاملِصيُ،وسمعُأمحدُبنُحنبلُ،وقاسمُاجلوعيُ،وأمحدُابنُأيبُاحلواريُ،ودحيمُ،
وأيبُترابُعسكرُالنخشبيُ.روىُعنهُأبوُبكرُالنجادُ،وأبوُأمحدُالعسالُ،وحممدُبنُأمحدُبنُشاذانُ .قالُ
أبوُالقاسمُالقشييُ:كانُنسيجُوحدهُيفُإسقاُِالتصنعُ.وقالُالسلميُ:كانُإمامُوقتهُ،ملُيكنُيفُاملشايخُ
أحدُعلُطريقتهُيفُتذليلُالنفسُوإسقاُِاجلاهُ.تويفُيفُسنةُأربعُوثَّلثامئةُُ.
انظرُ:حليةُالولياءُليبُنعيمُ(ُ،)618/39طبقاتُالصوفيةُللسلميُ(صُ،)333تاريخُبغدادُللخطيبُ
البغداديُ(ُ،)726/32الرسالةُالقشييةُللقشييُ(ُ،)03/3تاريخُدمشقُالبنُعساكرُ(ُ،)669/77سيُ
أعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)678/37
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(ُ )387ذوُالنونُاملِصيُاإلخيميُ،قيلُ:اسمهُ:ثوبانُبنُإبراهيمُ ،وقيلُ:الفيضُبنُإبراهيمُ،وكانُأبوهُ
نوبياُ .معدودُيفُمجلةُمنُروىُ«املوطأ»ُعنُاالمامُمالكُ .قالُالدارقطنيُ:روىُعنُمالكُأحاديثُفيهاُ
نظرُ .وقال ُالذهبيُ :وقل ُما ُروى ُمن ُاحلديثُ ،وال ُكان ُيتقنهُ .وكان ُأول ُمن ُتكلم ُببلدته ُيف ُترتيبُ
الحوالُ،ومقاماتُالولياءُ،فأنكرُعليهُعبدُ اهلُبنُعبدُاحلكمُ،وهجرهُعلامءُمِصُ،وشاعُأنهُأحدثُعلامُ
ملُيتكلمُفيهُالسلفُوهجروهُحتىُرموهُبالزندقةُ.تويفُسنةُخسُوأربعيُومائتيُ.
انظرُ :طبقات ُالصوفية ُللسلمي ُ(صُ ،)67حلية ُالولياء ُليب ُنعيم ُ(ُ ،)113/0تاريخ ُبغداد ُللخطيبُ
البغدادي ُ(ُ ،)171/0الرسالة ُالقشيية ُللقشيي ُ(ُ ،)18/3تاريخ ُدمشق ُالبن ُعساكر ُ(ُ،)100/37
وفياتُالعيانُالبنُخلكانُ(ُ،)133/3سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)316/33
(ُ)383البيتان َبن القيم ،وسيِصحُبنسبتهامُلنفسهُ(صُُ،)177وكذاُنسبهامُلنفسهُيفُمدارجُالسالكيُ
(ُ )173/6ومفتاح ُدار ُالسعادة ُ(ُ ،)333ُ ،0/3وأوردها ُدون ُالتِصيح ُبنسبتهام ُلنفسه ُيف ُإغاثةُ
اللهفان ُ(ُ ،)73/3وحادي ُالرواح ُ(ُ 33ُ /3يف ُقصيدة ُطويلةُ ،)687/3ُ ،وغيها ُمن ُكتبهُ .كامُ
نسبهامُلهُابنُرجبُيفُذيلُطبقاتُاحلنابلةُ(ُ.)378/3وأوردهاُالفيوزآباديُيفُبصائرُذويُالتمييزُ
)ُقائَّلُ:وقدُأنشدُشيخُالسنةُلنفسهُ.وملُيِصحُبه.
ُ
(368/7
)ُ،والصوَلُيفُأخبارُأيبُتامُ(صُ،)621واآلمديُيفُاملوازنةُ
ُ
(ُ)382أوردهاُاجلاحظُيفُالبيانُوالتبييُ(131/1
(ُ ،)20/3وغيهمُ ،ونسبوها ُليب ُتام ُحبيب ُبن ُأوس ُالطائيُ ،وها ُيف ُ«ديوانه» ُ(ُ ،)637/7وأوردهاُ
الراغب ُالصبهاين ُيف ُ«حماضات ُالدباء» ُ(ُ )62/6فنسبه ُليب ُالشيصُ .وأدخل ُاملصنف ُشطر ُالبيتُ
الولُيفُبيتُلهُكعادتهُ(نونيتهُ.)138/3
(ُ)387أوردها ُابنُداودُالظاهريُيفُ«الزهرة» ُ(ُ )673/3ببيتيُبينهامُ ،ونسبهام ُلبعضُأهلُعِصهُ .وابنُأيبُ
)ُ،وابنُفضلُاهلُالعمريُيفُمسالكُالبصارُ(ُ،)123/8واملصنف ُيفُ
ُ
ُاحلرمُيفُمرشدُالزوار ُ(776/3
بدائعُالفوائدُ(ُ 72/6يفُقصيدة)ُ،ويفُطريقُاهلجرتيُ(صُ ،)190كلهمُبدونُنسبةُ.ويفُبعضُألفاظهُ
اختَّلفُيفُالرواياتُ.
اجلرجاينُيفُالوساطةُبيُاملتنبيُوخصومهُ(صُ،)313والثعالبيُيفُأبوُ
ُ
( )388البيتان للمتنبيُ ،أوردها ُ
الطيب ُاملتنبي ُوما ُله ُوما ُعليه ُ(صُ ،)396وصاحب ُمعجز ُأمحد ُ(ُ ،)791/6وغيهم ُمن ُرشحُ
ديوانهُ ،ونسبوها ُللمتنبيُ ،وها ُيف ُديوانه ُ(صُ ،)690وورد ُالشطر ُالول ُيف ُكل ُاملصادر«ُ :كريمُ
نفضتُالناسُملاُلقيته»ُ،فلمُأقفُعلُلفظُاملصنف.
( )380اَلبيات لسمنون الحبُ ،رواها ُالسلمي ُيف ُطبقات ُالصوفية ُ(ص )323دون ُالبيتي ُالوليُ
والخيينُ ،واخلطيب ُالبغدادي ُيف ُتاريخ ُبغداد ُ(ُ )167/39دون ُالبيتي ُالولي ُوجعل ُالبيتُ
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اخلامس ُآخر ُالبياتُ ،ومثله ُالّساج ُالقاري ُيف ُمصارع ُالعشاق ُ(ُ ،)39/6وغيهمُ ،ونسبوهاُ
لسمنونُ ُ .ويفُبعضُألفاظهاُاختَّلفُيفُالرواياتُ.وملُأقفُعلُالبيتيُالوليُإالُعندُاملصنفُهناُ
ويفُطريقُاهلجرتيُ(ُ37/3القصيدة)ُ.والداءُوالدواءُ(ُ327/3البيتُالثاين)
لُ،وهيُيفُديوانهُ(ُ.)390ورواهاُابنُ
ُ
(ُ)309رواهاُأبوُنعيمُيفُحليةُالولياءُ(ُ)171/39ونسبهاُللشُبُ
اجلوزي ُيف ُمثي ُالعزم ُ(ُ )136/3ونسبها ُللروذباريُ .ورواها ُالكَّلباذي ُيف ُالتعرف ُملذهب ُأهلُ
التصوفُ(صُ)02ونسبهاُللنوريُ.ورواهُالقشييُيفُالرسالةُالقشييةُ(ُ،)717/6وغيهُدونُنسبةُ.
يفُطريقُاهلجرتيُ(صُ،)78وابنُرجبُيفُ
ُ
وأوردهاُابنُاجلوزيُيفُالتبِصةُ(ُ،)337/6واملصنف ُ
لطائف ُاملعارف ُ(صُ )309دون ُنسبةُ ،ويف ُبعض ُألفاظها ُاختَّلف ُيف ُالروايات .وكلهم ُ-عدا ُابنُ
القيمُ-زادُبي ًُتا.
(ُ )303رواها ُأبو ُنعيم ُيف ُحلية ُالولياء ُ(ُ )178/0دون ُنسبةُ ،وأوردها ُالصفهاين ُيف ُالغاينُ
الصفديُيفُالوايفُبالوفياتُ(ُ)303/3ونسبوها ُآلدمُبنُعبدُالعزيزُبنُعمرُبنُعبدُ
ُ
(ُ،)306/33و
العزيزُ،وأوردهُالكَّلباذيُيفُالتعرفُملذهبُأهلُالتصوفُ(صُ،)339وابنُحبيبُُالنيسابوريُيفُ
)ُ،وابنُأيبُاحلديدُيفُرشحُهنجُالبَّلغةُ(ُ ،)332/39دونُنسبةُ .وأوردهاُ
ُ
«عقَّلءُاملجانيُ(ص377
ابن ُتيمية ُيف ُجامع ُاملسائل ُ(ُ )63ُ ،37ُ ،31/2ونسبها ُللعابدة ُاملحبة ُومل ُيِصحُ .ونُسبت ُيف ُبعضُ
املصادر ُاملتأخرة ُ-التي ُال ُيعول ُعليها ُيف ُالنسبةُ -إىل ُرابعةُالعدويةُ .ويف ُبعض ُألفاظها ُاختَّلف ُيفُ
الرواياتُ.
(ُ)306البيتان لرصدَ أّب ِنصوَ بن الفضل الكاتبُ،أوردها ُابنُاجلوزيُيفُاملدهشُ(صُ،)793والعامدُ
الصفهاينُيفُخريدةُالقِصُ -قسمُشعراءُالشام ُ(ُ،)797/3والصفديُيفُأعيانُالعِصُ(ُ،)618/3
وغيهمُ،ونسبوهاُلهُ،وهاُيفُديوانهُ(صُُ،)323ويفُبعضُألفاظهامُاختَّلفُيفُالروايات.
( )301اَلبيات للشيف الرضُ ،أوردهاُابنُمحدونُيفُُالتذكرةُاحلمدونيةُ(ُ )87/6ونسبهاُللريضُ،وهيُيفُ
«ديوانه» ُ(ُ .)831/6وأوردها ُابن ُالقيم ُيف ُمدارج ُالسالكي ُ(ُ ،)111/6والفوائد ُ(صُ ،)77وروضةُ
املحبيُ(ُ،)2/3دونُنسبةُ.ويفُبعضُألفاظهاُاختَّلفُيفُالرواياتُ.
(ُ)307قلتُ:واملعنىُناقصُ،يلزمهُذكرُالبيتُاخلامسُليتمُاملعنىُ:
إ َّالُمسارعةُيفُإثرُمنزلةُ...قدُقاربُاخلطوُُفيهاُباعدُُالبد
(ُ )303أوردها ُالكَّلباذي ُيف ُالتعرف ُملذهب ُأهل ُالتصوف ُ(صُ ،)62ومعي ُالدين ُالشيازي ُيف ُشدُ
اإلزارُ(صُ،)6دونُنسبةُ.ويفُبعضُرواياتا(ُ:هم)ُبدالُمن(ُ:هة).
(ُ)302ملُأقفُعليهام.
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)ُدونُنسبةُ.وأوردهاُابنُ
ُ
(ُ)307أوردهاُالعامدُالصفهاينُيفُخريدةُالقِصُ–ُقسمُشعراءُالشامُ(731/6
ناص ُالدين ُالدمشقي ُيف ُتوضيح ُاملشتبه ُ(ُ ،)327-322/1ونسبها ُلمحد ُبن ُإبراهيم ُاحلزاميُ
الواسطيُ.ويفُبعضُألفاظهاُاختَّلفُيفُالروايات.
(ُ )308أوردها ُاجلاحظ ُيف ُاملحاسن ُوالضداد ُ(صُ ،)111والّسي ُالرفاء ُيف ُاملحب ُواملحبوب ُ(ُ،)12/1
والّساجُالقاري ُيف ُمصارعُالعشاقُ(ُ،)677/3وغيهمُ،دونُنسبةُ.ورواهاُابنُأيبُالفرجُالبِصيُيفُ
احلامسةُالبِصيةُ(ُ،)3921/1وابنُحجةُاحلمويُيفُخزانةُالدبُُ(ُ،)733/3ونسباها لحمد بن صالح
العلويُ.ويفُبعضُألفاظهاُاختَّلفُيفُالروايات.
)ُ،وابنُرجبُيفُلطائفُ
ُ
(ُ)300أوردهاُابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ(صُُ،)693ويفُاملدهشُ(ص133
)ُ،ولسانُالدينُابنُاخلطيبُيفُاإلحاطةُيفُأخبارُغرناطةُ(ُ،)372/1والتلمساينُ
ُ
املعارف ُ(ص629
ُ
دونُنسبة.
يفُنفحُالطيبُ(ُ،)162/7
)ُ،وابنُرجبُيفُذيلُطبقاتُاحلنابلةُ(ُ،)600/3دونُ
ُ
(ُ)699أوردهاُابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ(693
ُ
نسبة.
(ُ )693نقل ُاملصنف ُهذه ُالفقرة ُبتاممها ُمن ُتلبيس ُإبليس ُ(صُ ،)693وفيه ُروى ُابن ُاجلوزي ُقصة ُأيبُ
ابنُرجبُيفُذيلُطبقاتُاحلنابلةُ
ُ
منُطريقُعبدوسُعنُاخللقاينُبهُ.وأوردها ُ
ُ
حامدُاخللقاينُمعُأمحدُ
)ُمنُمروياتُاإلمامُييىُبنُعبدُالوهابُُ.
ُ
(600/3
(ُ )696أبوُاحلسيُالنوريُ،اسمهُ:أمحدُبنُحممدُ،وقيلُ:حممدُبنُحممدُ،بغداديُاملنشأُواملولدُخراساينُ
الصلُ،منُقريةُبيُهراةُومروُالروذُيقالُهلاُ:بغشورُ،فعرفُبابنُالبغويُلذلكُ،قيلُ:إنامُسميُبالنوريُ
حلسنُوجههُونورُفيه ُ .صحبُسياُالسقطيُوحممدُبنُعلُالقصابُورأىُأمحدُبنُأيبُاحلواريُ،وكانُ
حسنُاملعاملةُواللسان ُ.قالُالذهبيُ:لهُعباراتُدقيقةُيتعلقُّباُمنُانحرفُمنُالصوفيةُ.وقالُ:كانُاجلنيدُ
يعظمهُ،لكنهُيفُاآلخرُرقُلهُوعذرهُ،ملاُفسدُدماغهُ.تويفُسنةُخسُوتسعيُومائتيُ.
انظرُ:طبقاتُالصوفيةُللسلميُ(صُُ،)313حليةُالولياءُليبُنعيمُ(ُ،)170/39تاريخُبغدادُللخطيبُ
البغداديُ(ُ،)119/2الرسالةُالقشييةُللقشييُ(ُ،)81/3سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)79/37
(ُ)691ملُأقفُعليه.
(ُ)697ملُأقفُإالُعلُصدرهُبعجزُآخرُعندُابنُتيميةُيفُمنهاجُالسنةُ(ُ:)368/7
فأيُفريقيناُأحقُبأمنهُ*ُ*ُوأهدىُسبيَّلُعندماُيكمُالباريُ
ويشبهُصدرهُبيتاُللمصنفُيفُنونيتهُ(ُ:)379/3
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(ُ )ُ693مل ُأقف ُعل ُ«ّبجة ُالسار» ُالبن ُجهضم ُمطبوعاُ ،إال ُجزءا ُمستَّل ُمنه ُيف ُمناقب ُعبد ُالقادرُ
اجليَّلينُ،وليسُفيهُنصنا.
(ُ )ُ692نقلُاملصنفُهذهُالفقرةُمنُتلبيسُإبليسُ(صُ،)669وفيهُروىُابنُاجلوزيُهذاُاخلب ُمنُطريقُ
جهضمُبهُ،دونُذكرُكتابُّبجةُالسارُ.فهلُزادهاُاملصنفُمنُعندهُأمُ
ُ
ُ
عبدُالعزيزُالزجيُ،عنُابنُ
اطلعُعلُاخلبُيفُهذاُالكتاب؟ُوذكرُذلكُاخلبُأيضاُابنُتيميةُيفُاالستقامةُ(ُ،)103/3ولفظهُ:بقيةُ
منُالبطالة.
(ُ)697ملُأقفُعلُهذاُالكتابُمطبوعاُ،ونقلُمنهُالسيوطيُيفُاملحاضاتُواملحاوراتُوقالُ:وهوُمرويُ
بالسانيدُ.وليسُفيامُذكرهُنصنا.
(ُ )698نقلُاملصنفُهذهُالفقرةُمنُتلبيسُإبليسُ(صُ ،)669وفيهُروىُابن ُاجلوزيُهذاُاخلب ُمنُطريقُ
أيبُسعيدُبنُأيبُصادقُ،عنُابنُباكويهُبهُ .وكامُزادُاملصنفُيفُاخلبُالسابقُكتابُّبجةُالسارُزادُ
ُ
ُ
هناُأيضاُحكاياتُالصوفيةُ،ويردُفيهُالسؤالُنفسه.
(ُ)690تلبيسُإبليسُ(ص.)669
(ُ)639تاريخُبغدادُُ.723/32
(ُ )633سعيد ُبن ُاحلسي ُأبو ُاحلسي ُالدراجُ ،بفتح ُالدال ُاملهملة ُوالراء ُاملشددةُ .كان ُيصحب ُإبراهيمُ
اخلواصُ.تويفُسنةُعرشينُأوُنيفُوعرشينُوثَّلثامئةُ.
انظرُ :تاريخ ُبغداد ُللخطيب ُالبغدادي ُ(ُ ،)331/39النساب ُللسمعاين ُ(ُ ،)167/3اللباب ُالبنُ
الثيُ(.)703/3
( )636البيت للوليد بن يزيدُ ،أوردهُالبَّلذريُيفُأنسابُالرشافُ(ُ،)318/0وأبوُالفرجُالصفهاينُيفُ
ُالغاينُ(ُ،)37ُ،0/7وابنُمحدونُيفُالتذكرةُاحلمدونيةُ(ُ،)17/3وغيهمُ،ونسبوهُللوليدُبنُيزيدُ
بنُعبدُامللك.
(ُ)ُ631تلبيسُإبليسُ(ص.)663-669
ُيقولونُ:ياُرسولُاهلُ ،إناُنحبُربناُ ُحبُاُ

(ُ )637عنُاحلسنُقالُ:كانُناسُعلُعهدُرسولُاهلُ
اُ.فأحبُاهلُتعاىلُأنُيعلُحلبهُعلام ُفأنزلُاهلُتعاىل﴿ُ:ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ ُ(أبوُ
شديدًُ
ً
إسحاقُاخلتلُيفُاملحبةُهلُوالسياقُلهُ(ُ،)26واملروزيُيفُتعظيمُقدرُالصَّلةُ(ُ،)273/6والطبيُيفُتفسيهُُ163-167/3وزادُ:عنُابنُجريجُ
ُ،وابنُبطةُيفُاإلبانةُُ،709/6
ُ
مُالرتمذيُيفُنوادرُالصولُ(ُ،)887واآلجريُيفُالرشيعةُ211/6
ُ
بنحوهُ،وابنُاملنذرُيفُتفسيه ُُ،320/3واحلكي
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وغيهم)ُ.
ونسبهاُاملصنفُيفُطريقُاهلجرتيُ(ُ) 196/3للجنيدُبلفظهُهناُبعدُأنُذكرُنسبتهاُللحسنُبلفظُنحوُ
ماُسبقُ،وملُأقفُعليهُعنُاجلنيدُعندُغيهُ.
قالُالطبيُ:عنُحممدُبنُجعفر ُبنُالزبي﴿ُ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ ُأيُ :إنُكانُهذاُمنُقولكمُُ-يعنيُ
يفُعيسىُُ -حباُهلُوتعظيامُله﴿ُ ،ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ﴾ ُأيُ :ماُمضُمنُكفركم ﴿ُ ،ﭺ
ﭻ ﭼ ﴾ ُ.قالُأبوُجعفرُ:وأوىلُالقوليُبتأويلُاآليةُقولُحممدُبنُجعفرُبنُالزبي؛ُلنهُملُيرُُلغيُ
وفدُنجرانُيفُهذهُالسورةُ،والُقبل ُهذهُاآليةُذكرُ ُقومُادعواُأهنمُيبونُاهلُ،والُأهنمُيعظمونهُ،...
وأِا ِا َوى احلسن ف ذلك ما قد ذكرناه ،فَّل خب به عندنا يصحُ(تفسيهُ.)162/3
( ُ )633جاءتُمنسوبةُالبنُالقيمُيفُالنسخةُ(ع)ُكامُتقدمُيفُاملتنُ،وملُأقفُعليهاُيفُغيُهذاُالكتاب؛ُماُ
يؤكدُنسبتهاُالبنُالقيمُ.
(ُ)632انظرُ:الغنيةُلطالبيُاحلقُ(ص.)727ُ-721
(ُ)637يأيتُمنُقولُاجلنيدُ(ص.)161
(ُ)638يأيتُقولُذيُالنونُاملِصيُوقدُسئلُعنُالسامعُ:واردُحقُيزعجُالقلوبُإىلُاحلقُ،فمنُأصغىُ
إليهُبحقُحتققُ،ومنُأصغىُإليهُبنفسُتزندق(ص.)167
ُ
(ُ)630انظرُيفُالسامعُباهلُوهلُويفُاهلُومنُاهلُ:مدارجُالسالكيُ(.)708/3
( )669ملُأقفُعليهُّبذاُاللفظُمسنداُ،وذكرهُاحلكيمُالرتمذيُيفُنوادرُالصولُبلفظُ:إذاُأحببتُعبديُ
كنتُسمعهُوبِصهُويدهُورجلهُفبيُيسمعُويبُيبِصُويبُيبطشُويبُينطقُ(رقمُُ،772ُ،191وأخر)ُ،
وكذاُاحلافظُيفُالفتحُمنُكَّلمُالطويفُوسكتُعنهُ،بلفظُ:فبيُيسمعُويبُيبِصُويبُيبطشُويبُيميشُ
(ُ.)177/33
ووهم ُابن ُتيمية ُفنسبه ُللبخاري ُكام ُيف ُاجلواب ُالصحيح ُ(ُ ،)390/3ُ ،373/1الرد ُعل ُاملنطقييُ
(ُ،)369/3الفتاوىُالكبىُ(ُ،)622/3املسائلُوالجوبةُ(ُ،)330/3بيانُتلبيسُإبليسُ(ُ،36/2
ُ ،)627جامع ُاملسائل ُ(ُ ،)23/6ُ ،08ُ ،82ُ ،28/3درء ُتعارض ُالعقل ُوالنقل ُ(ُ ،)316/6رشحُ
العقيدة ُالصفهانية ُ(ُ ،)80/3إقامة ُالدليل ُ(ُ ،)731/1جمموع ُالفتاوى ُ(ُ،721ُ ،173ُ ،179/6
ُ،61/33ُ ،733ُ ،777ُ ،109ُ ،193ُ ،7/39ُ ،377/8ُ ،771/7ُ ،787/2ُ ،333/3ُ ،732/1
ُ.)311/37ُ،223ُ،370ُ،332ُ،637ُ،329ُ،73ُ،23
وقالُيفُمواضعُأخرُ-علُالصواب«ُ:-يفُرواية»ُ،كامُيفُاجلوابُالصحيحُ(ُ،)117/1رشحُالعقيدةُ
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الصفهانيةُ(ُ)309/3جمموعُالفتاوىُ(ُُ،)20/31ُ،109/6
وقالُيفُمواضعُأخر«ُ:صحيح»ُ،كامُيفُالفتاوىُالكبىُ(ُ،)692/3إقامةُالدليلُ(ُ،)633/7جمموعُ
الفتاوىُ(.)32/67ُ،132/63ُ،38/39
وذكره ُدون ُنسبة ُيف ُمواضع ُأخر ُكام ُيف ُاجلواب ُالصحيح ُ(ُ ،)112/1جمموع ُالفتاوى ُ(ُ،38/6
ُ،)711/69ُ،116/33ُ،173/39ُ،118/8الردُعلُالبكريُ(ُ.)170ُ،177/3
وتبعهُيفُوهمُنسبتهاُللبخاريُاملصنفُكامُيفُالداءُوالدواءُ(ُ،)719/3وروضةُاملحبيُ(ُ،)790/3
ومدارجُالسالكيُ(ُُ.)187/6
وقالُيفُمواضعُأخرُ:صحيحُكامُيفُمدارجُالسالكيُ()770ُ،677/3
وذكرهُدونُنسبةُكامُيفُالداءُوالدواءُ(ُ،)713/3عدةُالصابرينُ(ُ،)72مدارجُالسالكيُ(ُ،727/3
ُ،)600ُ،673ُ،377ُ،77/1ُ،777ُ،613ُ،308/6هدايةُاحليارىُ(ُ.)398/6
أماُالبخاريُفرواهُيفُصحيحهُ(ُ)2396منُحديثُأيبُهريرةُ،قالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:إنُاهلُقالُ:
منُعادىَُلُولياُفقدُآذنتهُباحلربُ،وماُتقربُإَلُعبديُبيشءُأحبُإَلُماُافرتضتُعليهُ،وماُيزالُ
عبديُيتقربُإَلُبالنوافلُحتىُأحبهُ،فإذاُأحببتهُ:كنتُسمعهُالذيُيسمعُبهُ،وبِصهُالذيُيبِصُبهُ،
ويدهُالتيُيبطشُّباُ،ورجلهُالتيُيميشُّباُ...احلديث.
(ُ )663عبدُالق ادرُبنُأيبُصالحُموسىُجنكيُدوستُبنُأيبُعبدُاهلُبنُييىُالكيَّلينُ،وقيلُ:اجليَّلينُ،
وقيلُ:اجليلُ،اإلمامُالقدوةُشيخُاإلسَّلمُ،قيلُينتهيُنسبهُإىلُاحلسنُبنُعلُبنُأيبُطالبُ .ولدُبجيَّلنُ
منُبَّلدُطبستانُسنةُإحدىُوسبعيُوأربعامئةُ،وتويفُسنةُإحدىُوخسيُوستامئةُ.قدمُبغدادُشاباُ،فتفقهُ
عل ُأيب ُسعد ُاملخرمي ُاحلنبلُ ،وأيب ُاخلطاب ُحمفوظ ُالكلوذاينُ ،وأيب ُالوفاء ُبن ُعقيلُ ،وشيخه ُيف ُالزهدُ
والتصوفُمحادُبنُمسلمُالدباسُوكانُشديدُاجلفاءُوالصلفُمعُاجليَّلينُ .نسجتُحولهُحكاياتُكثيةُ
باطلةُ،وعدهُصوفيةُاملرشقُأحدُالقطابُاملتحكمةُيفُالكونُ،وهوُبراءُماُنسبُإليهُ،وكانُيقولُ:اعتقادناُ
اعتقادُالسلفُالصالحُوالصحابةُُ.
انظرُ:سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(ُ،)710/69فواتُالوفياتُالبنُشاكرُالكتبيُ(ُ،)171/6ذيلُطبقاتُ
احلنابلةُالبنُرجبُاحلنبلُ(.)378/6
(ُ)666الغنيةُلطالبيُاحلقُ(ص.)727
( )661البيت للشيف الرضُ ،وهو ُيف ُديوانه ُ(ُ .)766/6وأورده ُابن ُالقيم ُيف ُمدارج ُالسالكيُ
ُ
دونُنسبة.
(ُ،)777/6وابنُاملوصلُيفُخمتِصُالصواعقُاملرسلةُ(صُ،)377
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( )667البيت َلّب الشيصُ ،أورده ُابن ُقتيبة ُيف ُالشعر ُوالشعراء ُ(ُ ،)871/6وابن ُداود ُالظاهري ُيف ُالزهرةُ
ُ(ُ،)29/3وابنُعبدُربهُيفُالعقدُالفريدُ(ُ،)669/2وابنُالقيمُيفُروضةُاملحبيُ(ُ)678ُ،73ُ،66/3
وطريقُاهلجرتيُ(ُ)197/3والداءُوالدواءُ(ُ)737/3وحاديُالرواحُ(ُ،)2/3وغيهمُ،ونسبوهُإىلُ
أيبُالشيصُ.ووردُيفُبعضُرواياته(ُ:لذاذة)ُ،بدالُمن(ُ:لذيذة)ُ.
(ُ )663أورده ُابن ُالصَّلح ُيف ُالفتاوى ُ(ُ ،)363/3وابن ُالقيم ُيف ُإعَّلم ُاملوقعي ُ(ُ ،)380/6وإغاثةُ
ُ
دونُنسبة.
ُ،والصفديُيفُالوايفُبالوفياتُ(ُ،)71/2وغيهمُ،
ُ
اللهفانُ(ُ،)693/3وغيهُمنُكتبه
(ُ)662أوردهاُابنُالقيمُيفُالداءُوالدواء ُ(ُ،)729/3ويفُزادُاملعادُ(ُ)13/6وغيهُمنُكتبهُ ،وابنُتيميةُ
البيتُالول)ُ،وابنُرجبُيفُلطائفُاملعارفُ(صُ،)388ويفُجامعُالعلومُ
ُ
يفُجامعُاملسائلُ(ُ67/3
واحلكم ُ(ُ ،)399/6والقسطَّلين ُيف ُاملواهب ُاللدنية ُ(ُ )178/7دون ُالبيت ُالثاينُ ،وغيهمُ ،دونُ
نسبةُُ.
ُ
وإلدريسُبنُأيبُحفصةُبيتانُيشبهانُالبيتُالولُوالثاينُكامُعندُأيبُهَّللُالعسكريُيفُديوانُاملعاينُ
(ُ)21/3واحلِصيُيفُزهرُاآلدابُ(ُ،)333/6يقولُ:
هلاُأمامكُنورُتستضءُبهُ**ُومنُرجائكُيفُأعناقهاُحاديُ
عنُالرتوعُوتلهيهاُعنُالزّ اد
هلاُأحاديثُمنُذكراكُتشغلهاُ**ُ
ّ
(ُ )667أورد ُالبيت ُالول ُاحلاتي ُيف ُحلية ُاملحاضةُ ،وأبو ُهَّلل ُالعسكري ُيف ُديوان ُاملعاين ُ(ُ،)736/3
والراغبُالصبهاينُيفُحماضاتُالدباءُ(ُ،)18/6وغيهمُ ،ونسبوهُلعمروُبنُشأسُالسديُ،وهو ُيفُ
ديوانهُ(صُ .)87وأوردُاملرزوقيُالبيتُالولُيفُالماَلُ(صُ)173ونسبهُملجنونُليلُ،وهوُُيفُديوانهُ
ُ
)ُ،والعكبيُيفُرشحُديوانُ
ُ
(صُ.)660وأوردُالبيتُالولُالواحديُيفُرشحُديوانُاملتنبيُ(ص762
املتنبيُ(ُ،)607/6ونسباه ُلعبدُبنيُاحلسحاسُ،وملُأجدهُيفُديوانهُ .وأوردُابنُالقيمُيفُالفوائدُ(صُ)73
البيتيُدونُنسبةُُ.ويفُبعضُألفاظهامُاختَّلفُيفُالروايات.
(ُ )668قال ُاملصنف ُيف ُمدارج ُالسالكي ُ(ُ -ُ )703/3نقَّل ُمن ُشيخه ُومل ُيِصح ُ(انظر ُجمموعة ُالرسائلُ
الكبىُُ:-ُ)198/3
والذيُيفصلُالنزاعُيف ُ حكمُهذهُاملسألةُثَّلثُقواعدُ،منُأهمُقواعدُاإليامنُوالسلوكُ،فمنُملُيبنُ
عليهاُفبناؤهُعلُشفاُجرفُهارُ.
القاعدة اَلوىل ُ :أنُالذوقُواحلالُوالوجدُ:هلُهوُحاكمُأوُحمكومُعليهُ،فيحكمُعليهُبحاكمُآخرُ،
ويتحاكمُإليه؟ُ
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القاعدة الثانية :أنهُإذاُوقعُالنزاعُيفُحكمُفعلُمنُالفعالُ،أوُحالُمنُالحوالُ،أوُذوقُمنُالذواقُ،
هلُهوُصحيحُأوُفاسد؟ُوحقُأوُباطل؟ُوجبُالرجوعُفيهُإىلُاحلجةُاملقبولةُعندُاهلُوعندُعبادهُ
املؤمنيُ،وهيُوحيهُ.
القاعدة الثالثة :إذاُأشكلُعلُالناظرُأو ُالسالكُحكمُيشءُهلُهوُاإلباحةُأوُالتحريم؟ُفلينظرُإىلُ
مفسدتهُوثمرتهُوغايته.
يوسفُبنُاحلسيُالرازيُ،وفيهاُقالُالخيُ:ومنُوقتُ
أيبُاحلسيُالدراجُ ُمع ُ
(ُ)660كامُمرُيفُحكايةُ
َّ
َّ
الصَّلةُهوُذاُأقرأُالقرآنُملُيقطرُمنُعينيُقطرةُوقدُقامتُعلُالقيامةُّبذاُالبيتُ.انظرُ(ص.)70
َّ
(ُ)619تقدمُتريهُ(ص.)31
(ُ)613تقدمُتريهُ(ص.)70
( )616البيتُملفقُمنُبيتيُ:
وأرشّباُوأزعمهاُحراماُ**ُوأرجوُعفوُربُذيُامتنانُ
ويرشّباُويزعمهاُحَّلالُ**ُوتلكُعلُالشقيُخطيئتانُ
أوردها ُاملسعودي ُيف ُمروج ُالذهب ُ(ُ ،)672/7والّسي ُالرفاء ُيف ُاملحب ُواملحبوب ُ(ُ،)132/7
نُ .وأوردهُابنُحجرُيفُ
)ُُ،وغيهمُ ،ونسبوها ُللمأمو ُ
والرشييشُيفُرشحُمقاماتُاحلريريُ(ُ 309/7
فتحُالباريُ(ُ)22/39ونسبهُلحدُشعراءُاملائةُالثالثةُوملُيعينه؛ُلعلهُتورعاُأنُينسبُللخليفةُشيئاُكهذاُ
دونُبينةُ.ويفُبعضُألفاظهامُاختَّلفُيفُالروايات.
ُ
)ُوعزاهُالبنُالنبيهُوملُأجدهُيفُديوانهُ.وأوردهُابنُحجةُ
ُ
(ُ)611أوردهُالصفديُيفُنِصةُالثائرُ(صُ167
احلمويُيفُخزانةُالدبُ(ُ)ُ393/6وعزاهُالبنُالعفيفُ.
البيتُالثاينُيسبقُالولُببيتُ،وفيه(ُ:اخلد)ُبدالُ
ُ
(ُ)617البيتان لكشاجمُ ،وهاُيفُديوانهُ(صُ ،)20وفيهُ
من(ُ:اللون)ُ،و(واتى)ُبدالُمن(ُ:واف)ُ.وأوردهاُابنُفضلُاهلُالعمريُيفُمسالكُُالبصارُ(ُ)308/33
ُ
ونسبهامُلهُ .ويفُبعضُألفاظهامُاختَّلفُيفُالرواياتُ.
(ُ)613أوردها ُابنُوكيعُيفُاملنصفُ(صُ)308وبينهامُعندهُبيتُآخرُ،ونسبهم ُليبُالشيصُ .وأوردهاُ
)ُ،وأبوُحيانُيفُاإلمتاعُواملؤانسةُ(صُ،)673والقشييُ
ُ
الّسيُالرفاءُيفُاملحبُواملحبوبُ(12/6
ُ،دونُنسبةُ.ويفُبعضُألفاظهامُاختَّلفُيفُالروايات.
ُ
يفُالرسالةُالقشييةُ(ُ،)382/3وغيهم
(ُ)612رواهاُاخلرائطيُيفُاعتَّللُالقلوبُ(ُ،)306/3ومنُطريقهُابنُاجلوزيُيفُذمُُاهلوىُ(صُ)177
دونُنسبةُ .وأوردهاُالرشييشُيفُرشحُمقاماتُاحلريريُ(ُ)76/7دونُنسبةُ ُ.وأوردُالبيتُالولُابنُ
ُ
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ُ،والوشاءُيفُالظرفُوالظرفاءُ(صُ،)86والّساجُالقاريُيفُمصارعُ
ُ
قتيبةُيفُعيونُالخبارُ()367/7
العشاقُ(ُ،)62/6مجيعهمُدونُنسبةُُ.ويفُبعضُألفاظهامُاختَّلفُيفُالروايات.
(ُ)617البيتان َبن الساعايتُ ،وها ُيفُديوانه ُ(ُ،)397/3وفيه(ُ:ذو)ُبدالُمن(ُ:ذي)ُُُ ،و(صبحها)ُبدالُ
ُ،و(ربع)ُبدالُمن(ُ:رسم) .وأوردهاُابنُالقيمُيفُ«روضةُ
ُ،و(الفؤاد)ُبدالُمن(ُ:اخليال) ُ
من(ُ:صبحه) ُ
املحبي» ُ(ُ،)336/3وأوردُالبيتُالولُفقطُيفُروضةُاملحبيُ(ُ)612ومدارجُالسالكيُ(ُ،33/1
ُ،)333دونُنسبةُ.
(ُ)618أوردهاُالّساجُالقاريُيفُمصارعُالعشاقُ(ُ،)677/6وُأسامةُبنُمنقذُيفُاملنازلُوالديارُ(صُ-109
ُ)103ويفُلبابُاآلدابُ(صُ،)733وغيهاُ،ونسبوها ُلقيس بن اللوحُ.وأوردها ُاملرزباينُيفُمعجمُ
ُالشعراءُ(صُ)772ونسبهام ُلهدي بن اللوح وقال« :قيلُهوُجمنونُبنيُعامرُ ،وقيلُكانُيفُعامرُمجاعةُ
جمانيُهوُأحدهم»ُ.وأوردهاُالراغبُالصفهاينُيفُحماضاتُُالدباءُ(ُ،)339/6واجلراويُيفُ«احلامسةُ
املغربية» ُ(ُ ،)030/6والعبيدي ُيف ُالتذكرة ُالسعدية ُ(صُ ،)772وغيهمُ ،ونسبوها ُلميلُ .وأورد ُابنُ
ُسيدهُالبيتُالول ُيفُاملحكمُ(ُ)302/2ونسبهامُلميل أو غّيهُ،كذاُشكُ .وأوردهاُابنُالقيمُيفُروضةُ
ويفُبعضُألفاظهامُاختَّلفُيفُالروايات.
املحبيُ(ُ)67/3دونُنسبةُ ُ.
(ُ)610ملُأقفُعليها.
(ُ)679البيتان َبن الروِيُ ،أوردهاُالقاَلُيفُالماَلُ(ُ،)662/3وأبوُهَّللُالعسكريُيفُديوانُاملعاينُ
ُ(ُ ،)739-770/3واحلِصي ُيف ُزهر ُاآلداب ُ(ُ ،)663/3وابن ُالقيم ُيف ُروضة ُاملحبي ُ(صُ،16
)ُ،ويفُطريقُاهلجرتيُ(صُ ،)111وغيهمُ ،ونسبوها ُالبنُالروميُ ،وها ُيفُديوانهُ(ُ.)792/1
ُ
81
وأوردها ُابن ُالقيم ُيف ُبدائع ُالفوائد ُأيضا ُ(ُ )72/6دون ُنسبةُ ،ويف ُبعض ُألفاظهام ُاختَّلف ُيفُ
الروايات.
(ُ)673أوردهاُابنُتيمية ُ ُ-باختَّلفُكبيُيفُلفظهاُ،يفُقصةُعنُالغزاَلُوتأثرهُبكتابُالشفاءُالبنُسيناُُ-
ونسبهاُالبنُالعريبُ،وشكُحمققوهُيفُرسمُكلمةُ«ابنُالعريب»ُُ.
ُ
يفُالردُعلُاملنطقييُ(صُ)333
قلتُ:ولعلهاُ«ابنُالقشيي»ُكامُوردتُيفُالنبواتُ(ُ)106/3وجمموعُالفتاوىُ(ُُ.)631/0
وأوردهاُابنُالقيمُبلفظهاُدونُاليسيُيفُإغاثةُاللهفانُ(صُ،)662والروحُ(صُُ،)623دونُنسبةُ.
قلتُ :ويمع ُبي ُنسبتها ُلغي ُابن ُ القيم ُعند ُابن ُتيميةُ،وبي ُنسبتها ُالبن ُالقيم ُكام ُجاء ُيف ُاملتن ُمنُ
النسخةُ(ع)ُ،علُخَّلفُكبيُيفُاللفظُبينهامُومناسبةُالقصيدُ،أقولُ:يمعُبينهامُكونُابنُالقيمُأخذُ
لفظهاُالقديمُفعدَّ لهُوصاغهُليناسبُمقالتهُيفُالغناءُ،كعادتهُيفُاستلهامُبعضُالشعارُالقديمةُوإعادةُ
صياغتهاُأوُالزيادةُعليهاُ،واهلُأعلم.
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( )676صدَ بيت للمتنبيُ،وعجزهُُ:
يفُطلعةُالبدرُماُيغنيكُعنُزحلُُ
أوردهُالصاحبُبنُعبادُيفُالمثالُالسائرةُ(صُ،)72وابنُجنيُيفُاخلصائصُ(ُ)373/6وابنُرشيقُ
)ُ،وغيهمُ،ونسبوهُللمتنبيُ،وهوُيفُديوانهُ(صُ.)118ووردُيفُبعضُ
ُ
القيواينُيفُالعمدةُ(669/6
ُ
(البدر).
ُ
رواياته(ُ:الشمس)ُبدالُمنُ:
عنُفضيلُبنُعياضُ
(ُ)671رواهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ(ُ،)37والبيهقيُيفُشعبُاإليامنُ(ُ ُ)333/7
منُقوله ُ.ورواهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُكذلكُعنُاحلطيئةُمنُقولهُيفُقصةُ(ُ،)30وذكرهُاملصنفُ
يفُإغاثةُاللهفانُ(ُ673ُ/3عنُالفضيلُ672ُ،عنُاحلطيئة)ُ.
ُمشهورا ُكالنووي ُيف ُرشحه ُعل ُمسلمُ
قلتُ :فهو ُما ُتتوارد ُعليه ُالذهانُ ،حتى ُعده ُبعضهم ُمث ًَّل
ً
(.)83/33
(ُ)677نقلُاملصنفُهذهُالفقرةُمنُتلبيسُإبليسُ(.)308/3
(ُ )673أورده ُاجلاحظ ُيف ُالبيان ُوالتبيي ُ(ُ ،)76/6ونسبه ُلقيس ُبن ُامللوحُ ،وهو ُيف ُديوانه ُ(صُ.)630
وأورده ُابنُقتيبةُيفُ«عيون ُالخبار» ُ(ُ )31/1ونسبهُلعمرُبنُأيبُربيعةُ،ومل ُأجدهُيفُديوانهُ ُ.وأوردهُ
الصوَلُيفُأخبارُأيبُتامُ(صُ،)627والراغبُالصفهاينُيفُحماضاتُُالدباءُ(ُ)33/6ونسبهُليزيدُبنُ
الطثريةُ.وأوردهُابنُمحدونُيفُالتذكرةُاحلمدونيةُ(ُ)633/2ونسبهُملهديُبنُامللوحُ(قيلُهوُقيسُوقيلُ
ُ
غيه)ُُ.وهوُيفُديوانُديكُاجلنُ(صُ)68لهُُ.ويفُبعضُألفاظهُاختَّلفُيفُالروايات.
(ُ)672نقلُاملصنفُهذهُالفقرةُمنُتلبيسُإبليسُ(.)300/3
(ُ )677انظرُ:سدُالذرائعُعندُابنُالقيمُ(رسالةُماجستيُ،سعودُالعنزي)ُ،سد ُالذرائعُعندُشيخُاإلسَّلمُ
ابنُتيميةُ(رسالةُماجستيُ،إبراهيمُاملهنا).
(ُ)678انظرُ:الردُعلُمنُيبُالسامعُ(ص.)31
)ُ،وياقوتُاحلمويُيفُمعجمُالدباءُ(ُ،)337/3
ُ
(ُ)670أوردُالبيتُالولُالثعالبيُيفُيتيمةُالدهرُ(197/6
)ُدونُنسبةُ .ويفُاملصادرُالسابقةُ:
ُ
ونسباهُليبُإسحاقُالصايبُ .وأوردهُابنُالقيمُيفُطريقُاهلجرتيُ(373
(املسلمون)ُبدالُمن(ُ:العابدون)ُ.وملُأقفُعلُالبيتُالثاينُ،والُأستبعدُكونهُمنُصنعُاملصنف.
)ُ،وابنُتيميةُيفُدرءُتعارضُالعقلُوالنقلُ(ُ،)160/2
ُ
(ُ)639أوردهُابنُمحدانُيفُصفةُالفتوىُ(ص339
ويفُمنهاجُالسنةُ(ُ،)197/8ُ،730ُ،631/7ُ،326/3ُ،368/7والصفديةُ(ُ،)119/6والردُعلُ
املنطقيي ُ(ُ )161/3دون ُنسبةُ ُ.وأورده ُابن ُالقيم ُيف ُحادي ُالرواح ُ(صُ 36يف ُقصيدة)ُ ،وطريقُ
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اهلجرتيُ(ُ 31/3يفُقصيدة)ُوإعَّلمُاملوقعيُ(ُ)377/6دونُنسبةُ .ونسبهُللمصنف ُابنُرجبُيفُ
ذيل ُطبقات ُاحلنابلة ُ(ُ )370/3يف ُقصيدة ُطويلة ُيف ُوصف ُاجلنةُ ُ.وهو ُيف ُديوان ُصفي ُالدين ُاحللُ
(صُ)23لهُ،علُبحرُالكاملُولفظه«ُ:إنُكنتُ...أوُكنت»ُُ.
قلت ُ :ويمع ُبي ُنسبة ُالبيت ُالبن ُالقيمُ ،وبي ُجميء ُالبيت ُعند ُالسابقي ُالبن ُالقيم ُونسبته ُلغيهُ،
بكونُابنُالقيمُضمنهُقصيدتهُيفُوصفُاجلنةُكعادتهُعندماُيعجبهُبيتاُفيضمنهُقصيدتهُأوُينشئُعليهُ
قصيدة.
(ُ)633انظرُ:الصواعقُاملرسلةُ(.)339/6
(ُ)636انظرُ:الصواعقُاملرسلةُ(.)333/6
(ُ )631رواه ُبمعناه ُعن ُحذيفة ُ ُ :ابن ُأيب ُشيبة ُيف ُاملصنف ُ(ُ ،)18716والبيهقي ُيف ُشعب ُاإليامنُ
وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(ُ،)609/36وغيهمُ ،وملُ
(ُ ،)76/39وأبوُنعيمُيفُاحلليةُ(ُ ُ ،)677/3
أقف ُعليه ُعن ُابن ُمسعود ُ ُ ،وقد ُتبع ُاملصنف ُيف ُنسبته ُالبن ُمسعود ُابن ُتيمية ُيف ُاالستقامةُ
(ُ،)636/6وجمموعُالفتاوىُ(.)367/68
(ُ )637رواهُنعيمُبنُمحادُيفُالفتن ُ(ُ،)733وابنُأيبُشيبةُيف ُاملصنفُ(ُ ،)18712والطباينُُيف ُاملعجمُ
الكبي ُ(397/0رقمُ ،)8323ُ ،8327ُ :وغيهمُ ،بنحوهُ ،وقال ُاهليثمي ُيف ُجممع ُالزوائدُ :رواهُ
الطباينُ،ورجالهُرجالُالصحيحُ(ُُ.)673/7
( ُ)633رويُهذاُالثرُمنُطريقُعمروُبنُمرةُعنُأيبُالبخرتيُعنُحذيفةُبهُ(ابنُاملباركُيفُالزهدُُ،397/3وابنُأيبُ

شيبةُيفُاملصنفُ(ُ،783/7ُ،328/2وعبدُاهلُبنُأمحدُيفُالسنةُُ،177/3وأبوُنعيمُيفُحليةُالولياءُُ،672/3وغيهم)ُ.

وعزاه ُاملصنف ُلمحد ُومل ُأقف ُعليه ُ(الداء ُوالدواء ُُ.)671/3وجعله ُابن ُتيمية ُيف ُموضع ُمنُقول ُعلُأوُ
حذيفةُكذاُشكُ(جمموعُالفتاوىُُ،)392/39وملُأقفُعليهُعنُعلُ،ورواهُيفُغيُهذاُاملوضعُعلُاملحفوظُ.
ُقلتُ:ورويُمرفوعاُوالُيصحُ:
رويُمنُطريقُليثُعنُعمروُبنُمرةُعنُأيبُالبخرتيُعنُأيبُسعيدُقالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:القلوبُ
أربعةُ...فذكرهُ(أمحدُوالسياقُلهُُ،698/37والطباينُيفُالصغيُُ،668/6وأبوُنعيمُيفُاحلليةُُ.)183/7
قالُالطباينُ:والُيروىُعنُأيبُسعيدُإالُّبذاُاإلسنادُ(الصغيُُ.)668/6
ُ

ُوفيهُليثُبنُأيبُسليمُ،قالُابنُحبانُ:اختلطُيفُآخرُعمرهُ،حتىُكانُالُيدريُماُيدثُبهُ،فكانُ
يقلبُالسانيدُويرفعُاملراسيلُويأيتُعنُالثقاتُبامُليسُمنُأحاديثهمُ(املجروحيُُ.)613/6وأبوُالبخرتيُ
سعيدُبنُفيوزُقالُفيهُأبوُداودُ:ملُيسمعُمنُأيبُسعيدُ(تذيبُالكاملُُ.)11/33وقالُأبوُحاتمُ:ملُيدركُأباُ
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ذرُوالُأباُسعيد(ُ...املراسيلُكامُيفُتذيبُالتهذيبُُ.)71/7
فوقفه أصح ِن َفعه.
(ُ )632مقتب ًساُحديثُالنبيُ ُيفُخطبةُعل ُالبنةُأيبُجهلُ،فقالُ «ُ:إنُفاطمةُمنيُ،وأناُأتوفُأنُ
تفتن ُيف ُدينهاُ .ثم ُذكر ُصهرا ُله ُمن ُبني ُعبد ُشمسُ ،فأثنى ُعليه ُيف ُمصاهرته ُإياهُ ،قالُ :حدثنيُ،
فصدقنيُووعدينُفوفَُلُ،وإينُلستُأحرمُحَّلالُ،والُأحلُحراماُ،ولكنُواهلُالُجتتمعُبنتُرسولُ
اهلُصلُاهلُعليهُوسلمُ،وبنتُعدوُاهلُأبدًُا»ُ(البخاريُُ،1339ومواضعُأخرُ،ومسلمُ.)6770
( )637البيت َبن الفاَضُ،أوردهُابنُالوزيرُيفُالروضُالباسمُ(ُ،)338/6والبهاءُالعاملُيفُالكشكولُ
ُ(ُ،)383/6واملحبيُيفُخَّلصةُالثرُ(ُ،)700/3ونسبوهُلعمرُبنُالفارضُ،وهوُيفُديوانهُ(صُ.)09
ووردُالبيتُيفُبعضُاملصادرُعلُأنهُملفقُمنُبيتي.
( ُ )638رويُهذاُالثرُمنُطريقُأيبُسلمةُبنُعبدُالرمحنُقالُ:كانُعمرُبنُاخلطابُإذاُجلسُ...فذكرهُ
(عبدُالرزاقُيفُمصنفهُوالسياقُلهُُ،782/6وأبوُعبيدُيفُفضائلُالقرآن ُصُ،321وابنُسعدُيفُالطبقاتُُ،86/7والدارميُيفُمسندهُُ،6309/7

ُ،6306وغيهم)ُ.
أبوُسلمةُبنُعبدُالرمحنُبنُعوفُالقريشُقالُفيهُأبوُحاتمُ:ملُيسمعُأبوُسلمةُبنُعبدُالرمحنُمنُأيبُ
موسىُالشعريُ(املراسيلُُ،)633/3وكذاُملُيسمعهُمنُعمرُبنُاخلطابُ،قالُابنُسعدُ:تويفُباملدينةُسنةُ
أربعُوتسعيُوهوُابنُاثنتيُوسبعيُسنةُ(الطبقاتُُ،)337/3فلمُيدركُعمرُ.
ورويُمنُطريقُحبيبُبنُأيبُمرزوقُقالُبلغناُأنُعمرُبنُاخلطابُ...فذكرهُ(ابنُسعدُيفُالطبقاتُُ.)390/7
قلتُ:وهوُمثلُالطريقُالسابقُ.
(ُ )630أخرجهُعبدُاهلُبنُأمحدُيفُزوائدهُعلُ«الزهد»ُ(ُ)289وزوائدهُعلُ«فضائلُالصحابة»ُ(ُ،)773
فذكرهُ.وهذاُواضحُاالنقطاعُ.وأخرجهُالبيهقيُيفُالشعبُ(ُ)6919
ُ
ُعنُابنُعيينةُ،قالُ:قالُعثامنُ...
ُ.واهلُأعلم.
ُ
ويفُالسامءُوالصفاتُ(ُ)367عنُاحلسنُعنُعثامنُبهُ،وهوُكسابقه
(ُ)629نسبهُاملصنفُلبعضُالعارفيُيفُمدارجُالسالكيُ(.)603/1
)ُوعزاهُلزينُالدينُالصفديُ.وأوردهُابنُالقيمُ
ُ
(ُ)623أوردهُابنُييىُالعمريُيفُمسالكُالبصارُ(778/36
ُيف ُالوابل ُالصيب ُ(صُ ،)73ويف ُمدارج ُالسالكي ُ(ُ ،)103/6دون ُنسبةُ .وورد ُشطره ُالثاين ُيف ُبعضُ
رواياته«ُ:ونرتكُالذكرُإجَّلالُفننتكس»ُ.ويفُأخرى«ُ:ونرتك ُالذكرُأحياناُفننتكس»ُ،وملُأقفُعلُلفظُ
املصنفُهناُ،وقدُرواهُعلُاملحفوظُمنُلفظهُيفُالوابلُالصيبُ(ُ)73/3ومدارجُالسالكيُ(ُ.)103/6
والُأستبعدُأنُيكونُالشطرُالثاينُمنُعندُاملصنفُكعادته.
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أوردهُالثعالبيُيف ُيتيمةُالدهرُ(ُ،)173/6ويفُالتمثلُواملحاضةُ(صُ،)667واحلِصيُيفُزهرُ
ُ
(ُ)626
اآلدابُ(ُ،)136/3وأبوُإسحاقُالوطواُِيفُغررُاخلصائصُالواضحةُ(صُ،)692وغيهمُ،ونسبوهُ
ليب ُإسحاق ُالصايب ُ ُ.ويف ُبعض ُألفاظه ُاختَّلف ُيف ُالرواياتُ ،ومل ُأقف ُعل ُلفظ ُاملصنف ُ«الوحيُ
والقصب».
( )621عجز بيت للمتنبيُ،وصدرهُُ:
منُينُيسهلُاهلوانُعليهُ
)ُ،واجلرجاينُيفُالوساطةُ(صُ،)323وابنُوكيعُ
ُ
أوردهُالصاحبُبنُعبادُيفُالمثالُالسائرةُ(ص19
ُ
يفُاملنصفُ(صُ،)286وغيهمُ،ونسبوهُللمتنبيُ،وهوُيفُديوانهُ(صُ 327
).
( َُ )627أصل لهُ،وقدُذكرهُاملصنفُكذلكُيفُطريقُاهلجرتيُ(صُ)72بلفظ«ُ:أثرُإهلي»ُ،و(صُ)673
بلفظ«ُ:يفُبعضُاآلثار»ُ،ويفُروضةُاملحبيُ(صُ)798ُ،197بلفظ«ُ:أثرُإهلي»ُ.ومنُقبلهُابنُتيميةُ
يفُجمموعُالفتاوىُ(ُ)63/3بلفظ«ُ:يروى»ُ،ويفُجامعُاملسائلُ(ُ)330/3بلفظ«ُ:يفُبعضُاآلثار»ُ.
وتبعهامُابنُرجبُيفُجمموعُرسائلهُ(ُ)770/6بلفظ«ُ:أثرُإسائيل»ُ.وملُأجدُهلمُسلفاُإالُحمىُالدينُ
ابنُعربىُيف ُ«مشكاةُالنوارُفيامُروي ُعنُاهلُسبحانهُمنُالخبار» ُ(صحُُ)38قال«ُ:رويتهُمنُجزءُ
الربعى».
ّ
( َُ )623أصل لهُ ،وقد ُذكره ُاملصنف ُكذلك ُيف ُروضة ُاملحبي ُ(صُ )197والداء ُوالدواء ُ(صُ)126
وطريق ُاهلجرتي ُ(صُ ،)72ومدارج ُالسالكي ُ(ُ )766ُ ،116/6بلفظ«ُ :أثر ُإهلي»ُ ،ويف ُطريقُ
اهلجرتيُ(ُ)673بلفظ«ُ:يفُبعضُاآلثار»ُ.وسبقهُشيخهُابنُتيميةُيفُجامعُاملسائلُ(ُ)330/3بلفظُ:
«يفُأثر»ُ،ويفُجمموعُالفتاوىُ(ُ)36/8بلفظ«ُ:حديثُإسائيل» .وتبعهمُكذلكُابنُرجبُيفُجامعُ
العلومُواحلكمُ(ُ)118/6بلفظ«ُ:يفُبعضُاآلثار»ُ.وسبقهمُابنُكثيُيفُتفسيهُ(ُ)762/7بلفظ«ُ:يفُ
بعضُالكتبُاإلهلية».
(ُ )622ملاُيفُصحيحُمسلمُ(ُ )617ُ -ُ 37منُحديث ُعمرُبنُاخلطابُ ُقالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:ماُ
منكمُمنُأحدُيتوضأُفيبلغُُ-أوُفيسبغُُ-الوضوءُثمُيقولُ:أشهدُأنُالُإلهُإالُاهلُوأنُحممداُعبدُاهلُ
ورسولهُ،إالُفتحتُلهُأبوابُاجلنةُالثامنيةُيدخلُمنُأياُشاء.
(ُ )627رواهُالرتمذيُيفُجامعهُ(ُ،)33قال ُ:حدثناُجعفرُبنُحممدُبنُعمرانُالثعلبيُالكويفُ،قالُ:حدثناُ
زيد ُبن ُحبابُ ،عن ُمعاوية ُبن ُصالحُ ،عن ُربيعة ُبن ُيزيد ُالدمشقيُ ،عن ُأيب ُإدريس ُاخلوالين ُوأيبُ
عثامنُ،عنُعمرُبنُاخلطابُ،قالُ:قال ُرسولُاهلُ ُ...فذكرهُبنحوُحديثُمسلمُالسابقُ،غيُأنهُ
زادُ:اللهمُاجعلنيُمنُالتوابيُ،واجعلنيُمنُاملتطهرينُ.
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قالُالرتمذيُعقبه ُ:حديثُعمرُقدُخولفُزيدُبنُحبابُيفُهذاُاحلديثُ،وروىُعبدُاهلُبنُصالحُ
وغيهُ،عنُمعاويةُبنُصالحُ،عنُربيعةُبنُيزيدُ،عنُأيبُإدريسُ،عنُعقبةُبنُعامرُ ،عنُعمرُ .وعنُ
ربيعةُ،عنُأيبُعثامنُ،عنُجبيُبنُنفيُ،عنُعمرُ،وهذاُحديثُيفُإسنادهُاضطرابُ.
قال ُاحلافظ ُ :االختَّلف ُواخلطأ ُمن ُشيخه ُجعفر ُبن ُحممدُ ،فقد ُاتفق ُأبو ُبكر ُوعثامن ُابنا ُأيب ُشيبةُ
وغيهاُعلُروايتهُعنُزيدُبنُاحلبابُعلُالصوابُبإثباتُعقبةُبنُعامرُ،وجبي ُبنُنفي ُ(نتائجُالفكارُ
ُ.)618/3
زيد ُبن ُاحلباب ُالعكل ُقال ُفيه ُاحلافظُ :صدوقُ ،روى ُله ُالبخاري ُيف ُجزءُالقراءة ُومسلم ُوالربعةُ
(التقريب ُُ . )666/3وقال ُيف ُجعفر ُبن ُحممد ُالثعلبي ُالكويفُ :صدوق ُروى ُله ُالرتمذي ُوالنسائي ُ(التقريبُ
ُ.)373/3
وهلذهُالزيادةُشواهدُالُتصحُ:
ِنهاُ :ما ُرويُمنُطريقُمسورُبنُمُوُ َُّر عُالعنبيُقالُ:ناُالعمشُ،عنُساملُبنُأيبُاجلعدُ،عنُثوبانُ،
موىلُرسولُاهلُ ُمرفوعاُبهُ(الطباينُيفُالوسطُُ.)379/3
قالُأمحدُبنُحنبلُ:ساملُبنُأيبُاجلعدُملُيسمعُمنُثوبانُ،بينهامُمعدانُبنُأيبُطلحةُ(املراسيلُالبنُأيبُحاتمُ

ُ.)70/3

قالُالطباينُعقبُروايتهُ:ملُيروُهذاُاحلديثُعنُالعمشُإالُمسورُبنُمورعُ.
قلتُ:وقدُرواهُأصحابُالعمشُعنُساملُبنُأيبُاجلعدُعنُعلُموقوفاُعليهُ(عبدُالرزاقُيفُمصنفهُُ،382/3

والضبيُيفُالدعاءُُ،616/3وغيها)ُ.

قالُأبوُزرعةُ:ساملُبنُأيبُاجلعدُعنُعلُمرسلُ(املراسيلُالبنُأيبُحاتمُُ.)89/3
وللموقوفُطريقُآخرُ:رواهُالطباينُمنُطريقُعمروُبنُثابتُعنُأيبُإسحاقُعنُاحلارثُعنُعلُ
موقوفاُعليهُ(الدعاءُلهُُ،373/3وابنُالسنيُيفُعملُاليومُُ.)13/3
وفيهُاحلارثُبنُعبدُاهلُالعورُاهلمداينُقالُفيهُالشعبيُ:كانُكذاباُ(ُتذيبُالكاملُُ.)672/3
وِنهاُ:م اُرويُمنُطريقُعبدُالرحيمُبنُزيدُالعميُعنُأبيهُعنُمعاويةُبنُقرةُحدثنيُابنُعمرُوأنسُ
ُتوضأ ُمرة ُمرةُ ...فذكره ُويف ُآخره ُالزيادة ُ(البيهقي ُيف ُالصغرى ُُ ،33/3وابن ُعساكر ُيف ُمعجمهُ
أن ُرسول ُاهل ُ
ُ.)318/6
فيهُعبدُالرحيمُبنُزيدُالعميُ،قالُاحلافظُ:مرتوكُ،كذبهُابنُمعيُ(التقريبُ.)137/3
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( ُ )628ذهب ُابن ُحزم ُوابن ُتيمية ُومن ُتبعهام ُإىل ُوجوب ُاجلامعة ُيف ُاملسجدُ ،واستحبها ُاجلمهور ُيفُ
املسجدُ،وملُيمنعوهاُيفُغيهُ.انظرُ:املحلُ(ُ،)388/7الفتاوىُالكبىُ(ُ،)689/6جممعُالهنرُ(ُ/3
ُ ،)397التاج ُواإلكليل ُ(ُ ،)103/6مواهب ُاجلليل ُ(ُ ،)102ُ ،103/6الم ُ(ُ ،)312/3املجموعُ
(.)307/7
(ُ )620ملا ُجاء ُيف ُحديث ُالنبي ُ
وتعاىلُجدكُوالُإلهُغيكُ.

ُأنه ُإذا ُافتتح ُالصَّلة ُقالُ :سبحانك ُاللهم ُوبحمدك ُوتبارك ُاسمكُ

ُ قلتُ:رويُمرفوعاُمنُطرقُالُتلوُمنُمقالُ،إالُأهناُتنهضُبهُ،السيامُوقدُصحُموقوفاُعلُعمرُبنُ
اخلطابُكامُيفُصحيحُمسلمُ(.)100
(ُ )679كامُعندُمسلمُ(ُ)103منُحديثُأيبُهريرة ُ ُقالُسمعتُرسولُاهلُ ُيقولُ:قالُاهلُتعاىلُ:
قسمتُالصَّلةُبينيُوبيُعبديُنصفيُ،ولعبديُماُسألُ،فإذاُقالُالعبد﴿ُ:احلمدُهلُربُالعاملي﴾ُ،
قالُاهلُتعاىلُ:محدينُعبديُ،وإذاُقال﴿ُ:الرمحنُالرحيم﴾ُ،قالُاهلُتعاىلُ:أثنىُعلُعبديُ،وإذاُقالُ:
﴿مالكُيومُالدين﴾ُ،قالُ:جمدينُعبديُُ -وقالُمرةُفوضُإَلُعبديُُ -فإذاُقال﴿ُ:إياكُنعبدُوإياكُ
نستعي﴾ُ ،قالُ:هذا ُبينيُوبي ُعبديُ،ولعبدي ُماُسألُ،فإذا ُقال﴿ُ :اهدنا ُالِصاِ ُاملستقيم ُصاُِ
الذينُأنعمتُعليهمُغيُاملغضوبُعليهمُوالُالضالي﴾ُ،قالُ:هذاُلعبديُولعبديُماُسأل.
(ُ)673مسلمُ(ُ)797منُحديثُأيبُهريرةُ

.

(ُ)676انظرُمدارجُالسالكيُ(ُ،)376ُ-03/3أماُاختَّلفُاالسمُالذيُذكرهُاملصنفُعنُاالسمُاملطبوعُ
بهُالكتابُفانظرُاملقدمةُ(ص.)62
(ُ)671عنُهذاُالكتابُانظرُاملقدمةُ(ص.)62
( )677كام ُيف ُحديث ُعائشة ُعن ُالنبي ُصل ُاهل ُعليه ُوسلمُ ،قالُ :ما ُحسدتكم ُاليهود ُعل ُيشءُ ،ماُ
حسدتكمُعلُالسَّلمُوالتأميُ(ابنُماجهُُ.)832
وكامُيفُحديثُعائشةُاآلخر ُ،قالتُ:بيناُأناُعندُالنبيُصلُاهلُعليهُوسلمُ،إذُاستأذنُرجلُمنُاليهودُ،
فأذنُلهُ،فقالُ:السامُعليكُ...احلديثُ.وفيهُقالُالنبيُ:إهنمُالُيسدوناُعلُيشءُكامُيسدوناُعلُيومُ
اجلمعةُالتيُهداناُاهلُهلاُوضلواُعنهاُ،وعلُالقبلةُالتيُهداناُاهلُهلاُوضلواُعنهاُ،وعلُقولناُخلفُ
اإلمامُ:آميُ(أمحدُ.)783/73
(ُ )673رويُهذاُالذكرُمنُطريقُشعبةُعنُعمروُبنُمرةُ،عنُأيبُمحزةُرجلُمنُالنصارُ،عنُرجلُمنُ
بنيُعبسُ،عنُحذيفةُ،أنهُصلُمعُرسول ُاهلُ ُمنُالليلُ ،فلامُدخلُيفُالصَّلةُ...فذكرهُ ،وفيهُ:
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وكان ُيقولُ :لريب ُاحلمد ُلريب ُاحلمد ُ(أمحد ُيف ُمسنده ُوالسياق ُله ُُ ،106/18والطيالس ُيف ُمسنده ُُ ،116/3وأبو ُداود ُُ،877

والرتمذيُيفُالشامئلُُ،660/3وغيهم)ُ.

ُوفيهُجمهولُوهوُالرجلُالعبسُ،غيُأنهُجاءُيفُروايةُالطيالسُأنُشعبةُيرىُأنهُصلةُبنُزفرُ،وهوُ
عبسُ،قالُفيهُاحلافظُ:ثقةُروىُلهُاجلامعةُ(التقريبُُ،)678/3وأبوُمحزةُ–ُكامُقالُالرتمذيُعقبُروايتهُ–ُ
اسمهُطلحةُبنُيزيدُ،قالُفيهُاحلافظُ:وثقهُالنسائيُروىُلهُالبخاريُوالربعةُ(التقريبُُ.)681/3
قلتُ:وخالفُشعبةُالعَّلءُبنُاملسي بُفأسقطُالرجلُالعبسُوذكرُحملُالشاهدُبلفظُآخرُ،فرواهُعنُ
عمروُبنُمرةُ،عنُطلحةُبنُيزيدُالنصاريُ،عنُحذيفةُ...فذكرهُ،وفيهُبدالُمنُحملُالشاهدُ:سمعُ
اهلُملنُمحدهُربناُلكُاحلمدُ(أمحد ُيف ُمسنده ُوالسياق ُله ُُ ،792/18واحلاكم ُيف ُمستدركه ُُ ،722/3والنسائي ُيف ُالكبى ُُ،3186
وغيهم)ُ.
قالُالنسائيُعقبُروايتهُ:ملُيسمعهُطلحةُبنُيزيدُمنُحذيفة.
(ُ)672رواهُمسلمُ(ُ)786منُحديثُأيبُهريرةُ،وتامهُ:فأكثرواُالدعاءُ.
(ُ)677ملُأقفُعليهُإالُعندُابنُتيميةُيفُ«الفتاوىُالكبى»ُ(ُ)137/3منسو ًباُلسهلُبنُعبدُاهلُالتسرتيُُ،
وذكرهُابنُالقيمُيفُ«طريقُاهلجرتي»ُ(ُ،)193ُ،697/3ويفُ«مدارجُالسالكي»ُ(ُ)768/3وغيهاُ،
دونُنسبة.
(ُ)678كامُيفُحديثُابنُعباسُأنُالنبيُ ُكانُيقولُبيُالسجدتيُ:اللهمُاغفرَُلُ،وارمحنيُ،وعافنيُ،
واهدينُ،وارزقنيُ(أبوُداودُوالسياقُلهُُ،839والرتمذيُُ،687وابنُماجهُُ،808وأمحدُُ،730ُ،76/3وغيهم)ُ.
مجيعهمُمنُطريقُكاملُأيبُالعَّلءُ،حدثنيُحبيبُبنُأيبُثابتُ،عنُسعيدُبنُجبيُ،عنُابنُعباسُبهُ.
قالُالرتمذيُ:هذاُحديثُغريبُ،وهكذاُرويُعنُعل ُ،...وروىُبعضهمُهذاُاحلديثُعنُكاملُأيبُ
العَّلءُمرسَّلُ(اجلامعُُ.)683
كامل ُبن ُالعَّلء ُأبو ُالعَّلء ُالتميميُ ،اختلف ُفيهُ ،قال ُاحلافظُ :صدوق ُيطئُ ،روى ُله ُأبو ُداودُ
والرتمذيُوابنُماجهُ(التقريبُُ.)730/3
وصححُاحلديثُاحلاكمُوقالُ:هذاُحديثُصحيحُاإلسنادُوملُيرجاهُ،وكاملُبنُالعَّلءُالتميميُمنُ
يمع ُحديثه ُ(املستدرك ُُ . )101/3وقال ُالنوويُ :رواه ُأبو ُداود ُوالرتمذي ُوآخرون ُبإسناد ُحسن ُ(خَّلصةُ
الحكامُُ،)733/3وقالُابنُامللقنُ:هذاُاحلديثُصحيحُ(البدرُاملنيُُ.)276/1
قالُالرتمذيُ:وبهُيقولُالشافعيُوأمحدُوإسحاقُ:يرونُهذاُجائزاُيفُاملكتوبةُوالتطوعُ(اجلامعُُ.)683
قلتُ:أماُمرشوعيتهُيفُالصَّلةُمطلقاُدونُتصيصهُباجللسةُبيُالسجدتيُفلهاُشاهدُعندُمسلمُمنُ
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حديثُأيبُمالكُالشجعيُ،عنُأبيهُ،قالُ:كانُالرجلُإذاُأسلمُ،علمهُالنبيُ ُالصَّلةُ،ثمُأمرهُأنُ
يدعوُّبؤالءُالكلامتُ:اللهمُاغفرَُلُ،وارمحنيُ،واهدينُ،وعافنيُوارزقنيُ(صحيحهُ.)6207
(ُ)670تقدمُتريهُقريبا.
(ُ)689تقدمُتريهُ(ص.)373
)ُبلفظ«ُ:نرتاءىُ
(ُ)683رواهُابنُسعدُيفُالطبقاتُ(ُ،)327/7واحلكيمُالرتمذيُيفُنوادرُالصولُ(ُ 088
قوله؛ُملاُخطبُإليهُعروةُبنُالزبيُابنتهُيفُالطوافُ.ورواهُالفاكهيُيفُأخبارُمكةُ
ُ
اهل»ُعنُابنُعمرُمنُ
ُ،وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(ُ،)679/79والذهبيُ
ُ
(ُ،)179ُ،110وأبوُنعيمُيفُاحلليةُ()190/3
نتخايلُاهل»ُ.
ُ
يفُسيُأعَّلمُالنبَّلءُ(ُ،)612/1بلفظ«ُ:
(ُ )686ملُأقفُعليهُ،وأشارُحمققُ(ُِ.املجمع)ُ– ُجزاهُاهلُخياُ– ُإىلُماُرويُبمعناهُمرفوعاُ،منُطريقُ
الوليد ُبن ُمسلمُ ،حدثني ُشيبة ُبن ُالحنفُ ،أنه ُسمع ُأبا ُسَّلم ُالسودُ ،يقولُ :أخبين ُأبو ُصالحُ
الشعريُ،أنُأباُعبدُاهلُالشعريُأخبهُأنُرسولُاهلُ ُقالِ«ُ:ثل الذي يصل وَ يتم َكوعه وَ
سجوده ِثل الائع َ يأكل إَ التمرة والتمرتني َ يغنيان عنه شيئا»ُ .قالُأبوُصالحُ:قلتُليبُعبدُاهلُ
الشعريُ:منُحدثكُّبذاُاحلديث؟ُأنتُسمعتهُمنُرسولُاهلُ ؟ُفقالُ:حدثنيُبهُأمراءُالجنادُخالدُ
بنُالوليدُورشحبيلُبنُحسنةُوعمروُبنُالعاصُأهنمُسمعوهُمنُالنبيُ (ُ.الطباينُيفُمسندُالشامييُوالسياقُلهُ
ُ،762/6ويفُالكبيُُ،333/7وأبوُيعلُيفُمسندهُُ،310/31وابنُخزيمةُيفُصحيحهُُ،116/3والبيهقيُيفُالكبىُُ،362/6وابنُماجهُخمتِصاُ

ُ،733وغيهم)ُ.
ُفيهُالوليدُبنُمسلمُيدلسُتدليسُالتسويةُ(الضعفاءُواملرتوكونُللدارقطنيُُ،)310/1وقدُصحُبالسامعُيفُالسندُ
كلهُ.وشيبةُبنُالحنفُالوزاعيُالشاميُأبوُالنضُقالُفيهُاحلافظُ:مقبولُ(التقريبُُ.)620/3
قالُاهليثميُ:رواهُالطباينُيفُالكبيُوأبوُيعلُوإسنادهُحسنُ(جممعُالزوائدُُ،)363/6وقالُالبوصييُبعدُ
أنُروىُحديثُأيبُيعلُ:وحسنُاحلافظُاملنذريُهذاُاإلسنادُ(إحتافُاخليةُُ.)307/6
قلتُ:ولهُشواهدُ،كحديثُاملسءُيفُصَّلتهُوغيه.
(ُ)681تقدمُتريهُ(صُ)311
(ُ)687كامُيفُصحيحُمسلمُ(ُُ)6317عنُسمرةُبنُجندبُ،قالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:أحبُالكَّلمُإىلُاهلُ
أربعُ:سبحانُاهلُ،واحلمدُهلُ،والُإلهُإالُاهلُ،واهلُأكبُ.الُيضكُبأينُبدأت.
(ُ )683كام ُعند ُالبخاري ُ(ُ )7321ُ ،2286ومسلم ُ(ُ )6207عن ُأيب ُهريرةُ ،قالُ :قال ُرسول ُاهل ُ ُ:
كلمتانُخفيفتانُعلُاللسانُ،ثقيلتانُيفُامليزانُ،حبيبتانُإىلُالرمحنُ :سبحانُاهلُوبحمدهُ،سبحانُاهلُ
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العظيم.
(ُ)682كذاُعلُالصوابُمنُقولُابنُ مسعودُ،وأدرجهُبعضهمُيفُحديثُالتشهدُ،قالُالدارقطني :رواهُ
احلسن ُبن ُاحلرُ ،عن ُالقاسم ُبنُخميمرةُ ،عن ُعلقمةُ،عنُعبد ُاهلُ .حدث ُبهُعنهُ :حممد ُبن ُعجَّلنُ،
واحلسيُبنُعلُاجلعفيُ،وزهيُبنُمعاويةُ،وعبدُالرمحنُبنُثابتُبنُثوبانُ.
فأماُابنُعجَّلن ُ[الطباينُيفُالكبيُُ،33/39والدارقطنيُيفُسننهُُ،327/6وغيها]ُ،وحسيُاجلعفي ُ[ابن ُحبانُيفُصحيحهُ

ُ،607/3والطباينُيفُالكبيُُ،33/39والدارقطنيُيفُسننهُُ]327/6فاتفقاُعلُلفظهُُ.

وأماُزهي ُ فزادُعليهامُيفُآخره ُكَّلماُ،أدرجهُبعضُالرواةُعن ُزهيُ،يفُحديث ُالنبيُصل ُاهلُعليهُ
وسلمُ،وهوُقولهُ:إذاُق ضيتُهذاُ،أوُفعلتُهذاُ،فقدُقضيتُصَّلتكُ،إنُشئتُتقومُفقمُ[أبوُداودُُ،079
وأمحدُُ،398/7والطباينُيفُالكبيُُ،33/39والدارقطنيُيفُسننهُُ،322/6وغيهم]ُ.
ورواهُشبابةُبنُسوار ُعنُزهي ُ[البيهقي ُيف ُالكبى ُُ ،678/6والدارقطني ُيف ُسننه ُُ ،323/6وغيها]ُ،ففصلُبيُلفظُ
النبيُ ُ،وقالُفيهُ:عنُزهيُ،قالُابنُمسعودُهذاُالكَّلمُ.وكذلكُرواهُابنُثوبانُعنُاحلسنُبنُاحلرُ
وبينهُوفصلُكَّلمُالنبيُ ُمنُكَّلمُابنُمسعودُ[ابنُحبانُيفُصحيحهُُ،601/3والطباينُيفُالوسطُُ،177/7ويفُالكبيُ
ُ،33/39والدارقطنيُيفُسننهُُ،327/6وغيهم]ُ،وهوُالصوابُ(العللُلهُُ)368/3انتهىُكَّلمُالدارقطني.
( ُ)687القولُبتاممُالصَّلةُعلُماُوردُيفُحديثُابنُمسعودُهوُقولُالحنافُواملالكيةُ،فرأىُالحنافُ
وجوبه ُال ُفرضيته ُبناء ُعل ُتفرقتهم ُبي ُالفرض ُوالواجبُ ،ورأى ُاملالكية ُسنيتهُ .انظرُ :اهلدايةُ
(ُ،)32/3رشحُفتحُالقديرُ(ُ،)132/3تبييُاحلقائقُ(ُ،)366/3بدائعُالصنائعُ(ُ،)321/3عيونُ
املجالسُ(ُ،)193/3املنتقىُرشحُاملوطأُ(ُ،)328/3الذخيةُ(ُ.)636/6
والقولُبعدمُتامُالصَّلةُبعدُ،هوُقولُالشافعيةُ،واملذهبُعندُاحلنابلةُ،ولمحدُروايتانُعلُالقوليُ
السابقيُ.انظرُ:المُ(ُ،)396/3احلاويُالكبيُ(ُ،)313/6البيانُ(ُ ،)617/6املجموعُ(ُ،)726/1
املغنيُ(.)662ُ،637/6
(ُ)688كامُيفُحديثُمعاذُبنُجبلُ،قالُ:قالُرسولُ

ُ:منُكانُآخرُكَّلمهُ«الُإلهُإالُاهل»ُدخلُاجلنةُ(أبوُ

داودُُ،1332وأمحدُُ،771/12ُ،121/12والطباينُيفُالكبيُُ،336/69وغيهم)ُ.

ُمجيعهمُمنُطريقُصالحُبنُأيبُعريبُ،عنُكثيُبنُمرةُ،عنُمعاذُبهُ.
صالح ُبنُأيب ُعريب ُقال ُفيه ُابن ُالقطانُ :صالحُهذا ُال ُتعرف ُحالهُ ،وال ُيعرف ُروى ُعنه ُغي ُعبدُ
احلميد ُ(الوهمُواإليامُُ،)692/7وتعقبهُالذهبيُفقالُ:بلُ،روىُعنهُحيوةُبنُرشيحُ،والليثُ،وابنُهليعةُ،
وغيهمُ(ميزانُاالعتدالُُ.)608/6وذكرهُابنُحبانُيفُالثقاتُ(ُ.)737/2
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ولهُشواهدُ،انظرهاُيفُالبدرُاملنيُالبنُامللقنُ(ُ.)388/3
(ُ)680ملاُيفُحديثُمسلمُاملتقدمُتريهُ(ص.)316
(ُ)609صحيحُ،رويُمنُطريقُأيبُهانئُمحيدُبنُهانئُ،عنُعمروُبنُمالكُاجلنبيُ،حدثناُأنهُسمعُفضالةُ
بنُعبيدُصاحبُرسولُاهلُ ُيقولُ...فذكرهُ(أمحدُوالسياقُلهُُ،121/10وأبوُداودُُ،3783والرتمذيُُ،1777والنسائيُ
ُ،3687وابنُخزيمةُيفُصحيحهُُ،133/3وابنُحبانُُ،609/3واحلاكمُُ،793/3ُ،137/3وابنُالسنيُيفُعملُاليومُوالليلةُُ396/3وغيهمُ.
مجيعهمُبلفظُ:إذاُصلُأحدكمُ،إالُابنُالسنىُفبلفظُاملصنفُ:إذاُدعاُأحدكمُ.ومجيعهمُيفُآخرهُبلفظُ:ثمُيدعوُبعدُبامُشاءُ،أوُنحوهُ،وملُأقفُعلُ

لفظُاملصنف)ُ.
ُ قالُالرتمذيُعقبهُ:هذاُحديثُحسنُصحيحُ.وقالُاحلاكمُ:هذاُحديثُصحيحُعلُرشُِمسلمُ،وملُ
يرجاهُ.ويفُاملوضعُاآلخرُقالُ:علُرشُِالشيخيُ.وسكتُعنهامُالذهبيُ.
وعمروُبنُمالكُاجلنبيُليسُمنُرواةُالصحيحيُ،غيُأنُالبخاريُروىُلهُيفُالدبُاملفردُوالربعةُ،
وقالُفيهُييىُبنُمعيُ:ثقةُ(تاريهُروايةُالدوريُ.)369/1
(ُ )603ملاُعندُالبخاريُ(ُ)2619ُ،813ومسلمُ(ُ)796عنُعبدُاهلُبنُمسعودُمرفوعاُيفُصفةُالتشهدُ،
ويفُآخرهُ:ثمُيتخيُمنُالدعاءُأعجبهُإليه؛ُفيدعو.
(ُ)606ملاُعندُالبخاريُ(ُ)233ومسلم ُ(ُ)181عنُأيبُسعيدُاخلدريُأنُرسولُاهلُ
النداءُفقولواُمثلُماُيقولُاملؤذن.

ُقالُ:إذاُسمعتمُ

(ُ)601رواهُمسلمُ(ُ)182منُحديثُسعدُبنُأيبُوقاصُمرفوعاُبلفظُ:منُقالُحيُيسمعُاملؤذنُأشهدُ
أنُالُإلهُإالُاهلُوحدهُالُرشيكُلهُ،وأنُحممداُعبدهُورسولهُ،رضيتُباهلُرباُوبمحمدُرسوالُ،
وباإلسَّلمُديناُ،غفرُلهُذنبهُ.وابنُماجهُ(ُ)763وغيهُبلفظُاملصنفُ.
ُفائدةُ:ورواهُابنُخزيمةُيفُصحيحهُ(ُ)669/3والطحاويُيفُمعاينُاآلثارُ(ُ)373/3وزاداُفيهُ:حيُيسمعُ
املؤذنُيتشهدُ.
منُقالُحيُ
(ُ)607ملاُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ )7730ُ،237عنُجابر ُبنُعبدُاهل ُأنُرسولُاهلُ ُقالُ ُ:
يسمع ُالنداءُ :اللهم ُرب ُهذه ُالدعوة ُالتامةُ ،والصَّلة ُالقائمةُ ،آت ُحممدا ُالوسيلة ُوالفضيلةُ ،وابعثهُ
مقاماُحمموداُالذيُوعدته؛ُحلتُلهُشفاعتيُيومُالقيامة.
يقولُ:إذاُسمعتمُاملؤذنُ،
ُ
(ُ )603ملاُيف ُصحيحُمسلمُ(ُ )187عن ُعبدُاهلُبنُعمروُأنهُسمعُالنبيُ ُ
فإنهُمنُصلُعلُصَّلةُصلُاهلُعليهُّباُعرشا.
ُ
فقولواُمثلُماُيقولُ،ثمُصلواُعل؛ُ
( ُ )602أما ُالدليل ُعل ُهذه ُالسنة ُاخلامسة ُيف ُإجابة ُاملؤذن ُفيذكره ُالصمنف ُيف ُزاد ُاملعادُ ،حيث ُيقولُ:
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اخلامسُ:أنُيدعوُلنفسهُبعدُذلكُ،ويسألُاهلُمنُفضلهُ،فإنهُيستجابُلهُكامُيفُالسننُعنهُ «ُ :قلُ
كامُيقولونُُ-يعنيُاملؤذنيُُ-فإذاُانتهيتُفسلُتعطه»ُ.وذكرُاإلمامُأمحدُعنهُ «ُ:منُقالُحيُيناديُ
املناديُ :اللهم ُرب ُهذه ُالدعوة ُالتامةُ ،والصَّلة ُالنافعةُ ،صل ُعل ُحممد ُوارض ُعنه ُرضا ُال ُسخطُ
بعده؛ُاستجابُاهلُلهُدعوته»ُ.وقالتُأمُسلمةُ «ُ:علمنيُرسولُاهلُ ُأنُأقولُعندُأذانُاملغربُ:
اللهمُإنُهذاُإقبالُليلكُ،وإدبارُهناركُ،وأصواتُدعاتكُفاغفرَُل»ُذكرهُالرتمذيُ .وذكرُاحلاكمُيفُ
املستدرك ُمن ُحديث ُأيب ُأمامة ُيرفعه ُأنه ُكان ُإذا ُسمع ُالذان ُقال«ُ :اللهم ُرب ُهذه ُالدعوة ُالتامةُ
املستجابةُ ،واملستجاب ُهلاُ ،دعوة ُاحلق ُوكلمة ُالتقوىُ ،توفني ُعليها ُوأحيني ُعليهاُ ،واجعلني ُمنُ
صاحليُأهلهاُعمَّلُيومُالقيامة»ُ ،وذكرهُالبيهقيُمنُحديثُابنُعمرُموقوفاُعليهُ .وذُكرُعنهُ ُأنهُ
كان ُيقول ُعند ُكلمة ُاإلقامة«ُ :أقامها ُاهل ُوأدامها»ُ .ويف ُالسنن ُعنه ُ «ُ :الدعاء ُال ُيرد ُبي ُالذانُ
واإلقامةُ.قالواُ:فامُنقولُياُرسولُاهل؟ُقالُ:سلواُاهلُالعافيةُيفُالدنياُواآلخرة»ُحديثُصحيحُ.وفيهاُ
عنه «ُ:ساعتانُيفتحُاهلُفيهامُأبوابُالسامءُ،وقلامُتردُعلُداعُدعوتهُ:عندُحضورُالنداءُ،والصفُيفُ
سبيلُاهل»ُ(زادُاملعادُ.)130-138/6
(ُ )607عزاهُالغزاَلُيفُإحياءُعلومُالدينُ(ُ،)687/3والزركيشُيفُالبهانُيفُعلومُالقرآنُُ(ُ،)736/3
والبقاعي ُيف ُمصاعد ُالنظر ُ(ُ ،)177/3والبهاء ُالعامل ُيف ُالكشكول ُُ(ُ )303/6جلعفر ُبن ُحممدُ
الصادقُ،وتامهُعندهمُ:ولكنُالُيبِصون.
(ُ)608ملاُيفُصحيحُمسلمُ(ُ)776عنُحذيفةُريضُاهلُعنهُ،قالُصليتُمعُالنبيُ...فذكرهُ،وفيهُ:ثمُركعُ
فجعلُيقولُ:سبحانُريبُالعظيم.
(ُ)600ملاُيفُصحيحُمسلمُ(ُ)778ُ،777عنُأيبُسعيدُاخلدريُ،وابنُعباس«ُ:كانُرسولُاهلُ ُإذاُرفعُ
رأسه ُمنُالركوع ُقالُ :ربنا ُلك ُاحلمد ُملءُالسموات ُوالرضُ،وملء ُماُُشئت ُمن ُيشء ُبعدُ ،أهلُ
الثناءُواملجدُ،أحقُماُقالُالعبدُ،وكلناُلكُعبدُ،اللهمُالُمانعُملاُأعطيتُ،والُمعطيُملاُمنعتُ،والُ
ُ
ينفعُذاُاجلدُمنكُاجلد»ُ.واللفظُليبُسعيدُ.
(ُ)199تقدمُتريهُ(ص.)372
(ُ)193حسنُ ،رويُمنُحديثُأنسُأنُالنبيُ
الصَّلةُ.

ُقالُ:حببُإَلُالنساءُوالطيبُ،وجعلتُقرةُعينيُيفُ

ُفرواهُعنُأنسُ:إسحاقُبنُعبدُاهلُبنُأيبُطلحةُ،وثابتُالبناينُ،وعلُبنُزيدُ.
أماُحديثُإسحاقُبن ُعبدُاهلُبنُأيبُطلحةُ،فرويُمنُطريقُييىُبنُعثامنُاحلريبُ،قالُ:ناُاهلقلُبنُ
زيادُ،عنُالوزاعيُ،عنُإسحاق بنُعبدُاهلُبنُأيبُطلحةُبهُ(الطباينُيفُالوسطُوالسياقُلهُُ،37/2والصغيُُ،10/1
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والعقيلُيفُالضعفاءُُ،769/7واخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُ،670/32ُ،171/37وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُُ،731/29والضياءُيفُالحاديثُ

املختارةُُ)127/7
اهلقلُبنُزيادُقالُفيهُابنُمعيُ:ماُكانُهاهناُأحدُأثبتُيفُالوزاعيُمنُهقلُ(اجلرحُوالتعديلُُ.)361/0
وييىُبنُعثامنُاحلريبُقالُفيهُالعقيلُ:ييىُبنُعثامنُاحلريبُ(بغدادي) ُعنُهقلُالُيتابعُعلُحديثهُ
(الضعفاءُالكبيُُ.)769/7
قالُالطباينُ:تفردُبهُييىُبنُعثامنُاحلريبُ(الوسطُُ.)37/2
قلتُ :وقد ُتابع ُييى ُعمرو ُبن ُهشام ُالبيويتُ ،رواه ُالضياء ُاملقديس ُمن ُطريق ُموسى ُبن ُسهل ،ناُ
عمروُبنُهاشمُيعنيُالبيويتُ،حدثنيُاهلقلُبنُزيادُبهُ،بلفظُ:صلتُامرأةُخلفُالنبيُ ُمنُالليلُ،
فلامُصلُحسُّباُصلُركعتيُفقالُهلاُ :اضطجعيُإنُشئتُ .فقالتُإينُأجدُنشاطاُ .قالُ :إنكُلستُ
كمثل؛ُإينُجعلُقرةُعينيُيفُالصَّلةُ(الحاديثُاملختارةُُ.)122/7
عمروُبنُهاشمُالبيويتُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُيطئُ،روىُلهُابنُماجهُ(التقريبُُ.)768/3
جعفرُبنُسليامنُالضبعي ُ(النسائيُُ ،1079والبزار ُيف ُمسنده ُُ ،602/31وجزءُ

ُوأماُحديثُثابتُالبناين ُفرواه ُعنه
مؤمل ُُ ،81/3وغيهم)ُ ،وسَّلم ُبن ُأيب ُخبزة ُ(ابن ُعدي ُيف ُالكامل ُُ ،)131/7وسَّلم ُأبو ُاملنذر ُ(النسائي ُُ ،1010وأمحدُ
ُ،ويوسفُبنُعطيةُ(زياداتُعبدُ
ُ
ُ،197ُ،193/30وأخرُ،والطباينُيفُالوسطُُ،673/3وأبوُيعلُيفُمسندهُُ،617ُ،300/2وغيهم)
اهلُعلُالزهدُكامُيفُاإليضاحُاملرشدُصُ.ُ)73
قال ُالدارقطني ُ :حدث ُبه ُسَّلم ُبن ُسليامن ُأبو ُاملنذرُ ،وسَّلم ُبن ُأيب ُالصهباءُ ،وجعفر ُبن ُسليامنُ
الضبعيُ،عنُثابتُعنُأنس ُ،وخالفهمُمحادُبنُزيدُ،فرواهُعنُثابتُمرسَّلُ،وكذلكُرواهُحممدُبنُ
عثامنُ،عنُثابتُالبِصيُمرسَّلُ،واملرسلُأشبهُبالصوابُ(العللُلهُُ.)79/36
وأماُحديثُعلُبنُزيدُفرواهُابنُعديُوقالُ:وأماُمنُحديثُعلُبنُزيدُ،عنُأنسُفَّلُأعرفهُإالُمنُ
روايةُسَّلمُبنُأيبُخبزةُ(الكاملُ.)131/7
قالُابنُحجرُ:رواهُالنسائيُ،وإسنادهُحسنُ(التلخيصُاحلبيُ.)637/1
(ُ)196حسن ،واهلل أعلمُ.
قالُالدارقطنيُ:هوُحديثُيروىُعنُساملُبنُأيبُاجلعدُ،واختلفُعنهُ:
ُ ُ -فقيلُ:عنُالثوريُ،عنُعثامنُبنُاملغيةُ،عنُساملُبنُأيبُاجلعدُ،عنُابنُاحلنفيةُ،عنُعلُ،قالهُأبوُ
خالدُعبدُالعزيزُبنُأبانُ،عنُالثوريُ[اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُ.]776/39
ُ -وقالُإسائيل ُ ،عنُعثامنُبنُاملغيةُ،عنُساملُبنُأيبُاجلعدُ،عنُعبدُاهلُبنُحممدُبنُاحلنفيةُ،عنُ
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صهرُهلمُ،عنُالنبيُ ُ،ملُيذكرُعلياُ[أمحدُُ،663/68وأبوُداودُُ،7082واخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُ.]771/39
 ُورواهُعمروُبنُمرة ُ[أبوُداودُُ،7083وابنُأيب ُشيبةُيفُمصنفهُُ،736/6والطباينُيفُالكبيُُ،672/2وغيهم]ُ،وأبوُمحزةُالثامَلُثابتُبنُأيبُصفية ُ[اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُ،]771/39عنُساملُبنُأيبُاجلعدُ،عنُرجلُمنُخزاعةُ،عنُ
النبيُ ُ،ملُيذكرُعلياُوالُابنُاحلنفيةُ.
ُوقيلُ:عنُأيبُمحزةُ،عنُساملُ،عنُابنُاحلنفيةُ،عنُبَّللُ[اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُ.]771/39 ُ وقالُحممدُبنُربيعةُ:عنُأيبُمحزةُ،عنُساملُ،عنُعبدُاهلُبنُحممدُالسلميُ،عنُالنبيُواملثاينُُ،130/7وجعلهُعنُعبدُاهلُبنُأسلمُعنُرجلُمنُأسلمُأنهُسمعُالنبي)ُ.

ُ[اآلحادُ

وقول عمرو بن ِرة أصح.
حدثناُإسامعيلُبنُحممدُالصفارُ،قالُ:حدثناُحممدُبنُعبيدُاهلُاملناديُ،قالُ:حدثناُأبوُخالدُالقريشُ،
حدثناُسفيانُالثوريُ،عنُعثامنُبنُاملغيةُ،عنُساملُبنُأيبُاجلعدُ،عنُابنُاحلنفيةُ،عنُعلُ،قالُ:قالُ
رسولُاهلُ ُ:قمُياُبَّللُفأرحناُبالصَّلةُ.
ملُيسندهُعنُعلُغيُأيبُخالدُالقريشُ.
حدثناُابنُمبرشُ،قالُ:حدثناُأمحدُبنُسنانُ،حدثناُعبدُالرمحنُ،عنُسفيانُ،عنُعثامنُبنُاملغيةُ،عنُ
ساملُبنُأيبُاجلعدُ،عنُحممدُبنُاحلنفيةُ،أنُالنبيُ ُ،قالُ:أرحناُياُبَّللُ.
حدثناُابنُمبرشُ،قالُ:حدثناُأمحدُبنُسنانُ،قالُ:حدثناُعبدُالرمحنُبنُمهدي،عنُإسائيلُ،عنُعثامنُ
بنُاملغيةُ،عنُساملُبنُأيبُاجلعدُ،عنُعبدُاهلُبنُحممدُبنُاحلنفيةُ،قالُ:دخلتُمعُأيبُعلُصهرُلناُمنُ
النصارُ،فحضتُالصَّلةُ،فقالُ:ياُجاريةُ،ائتنيُبوضوءُلعلُأصلُفأسرتيحُفكأنهُرآناُأنكرناُذلكُ،
فقالُ:سمعتُرسولُاهلُ ُ،يقولُ:قمُياُبَّللُفأرحناُّباُ.
حدثناُالقايضُعبدُاهلُبنُأمحدُبنُربيعةُ،قالُ:حدثناُأمحدُبنُعبيدُ،حدثنا ُاحلسيُبنُعلوانُ،قالُ:
حدثناُأبوُمحزةُالثامَلُ،عنُساملُبنُأيبُاجلعدُ،عنُحممدُبنُعلُبنُاحلنفيةُ،عنُبَّللُ،أنُرسولُاهلُ ُ،
قالُلهُ:أرحناُّباُياُبَّللُ،يعنيُ:الصَّلةُ(العللُلهُُ)366ُ-369/7انتهىُكَّلمُالدارقطني.
(ُ)191مقتب ًساُحديثُالنبيُ ُيفُخطبةُعلُالبنةُأيبُجهلُ،سبقتُاإلشارةُإليهُ(ص.)337
(ُ)197انظرُالرسالةُالقشييةُ(.)397/6
أجابُاملصنفُعلُهذهُالشبهةُمنُأحدُعرشُوجهاُ،بعضُهذهُالوجهُأخذهاُمنُشيخهُ،انظرُ
(ُ)193
ً
االستقامةُ(.)632/3
( ُ)192رواهُالطبيُمنُطريقُحممدُبنُمسلمُ،عنُإبراهيمُبنُميّسةُ،قالُ:مرُابنُمسعودُبلهوُمّسعًُاُ،

514

الكالم على مسألة السماع

فقالُرسولُاهلُ ُ:إنُأصبحُابنُمسعودُلكريامُ(تفسيهُُ.)362/37
ورواهُابنُأيبُحاتمُمنُطريقيُعنُحممدُبنُمسلمُ:
اَلول ُمنُطريقُأيبُاحلسيُالعكلُ عنُحممدُبنُمسلمُ،أخبينُإبراهيمُبنُميّسةُ،أنُابنُمسعودُمرُ
بلهوُفلمُيقفُ،فقالُرسولُاهلُ ُ:لقدُأصبحُابنُأمُعبدُأوُأمسىُكريامُ(تفسيهُُ.)6718/8
والثاينُمنُطريقُ عبدُاهلُ،أنبأُحممدُبنُمسلمُ،أخبينُإبراهيمُبنُميّسةُ،قالُ:بلغنيُأنُابنُمسعودُمرُ
بلهوُمعرضاُ ،فقالُرسولُاهلُ ُ:لقدُأصبحُابنُمسعودُأوُأمسىُكريامُ.ثمُتَّلُإبراهيمُبنُميّسةُ:
﴿وإذاُمرواُباللغوُمرواُكراما﴾ُ(تفسيهُُ.)6710/8
حممد ُبن ُمسلم ُالطائفي ُقال ُفيه ُاحلافظُ :صدوقُيطئ ُمن ُحفظهُ ،روى ُلهُالبخاري ُتعليقاُومسلمُ
والربعةُ(التقريبُُ)392/3وإبراهيمُبنُميّسةُالطائفيُثبتُحافظُ(التقريبُُ،)07/3غيُأنهُتابعيُ،فاحلديثُ
مرسل.
(ُ)197تقدمُتريهُ(صُ،)27-22يفُخبينُعنُاجلنيدُواملحرتقُالبِصي.
)ُ.ووصلهُعبدُالرزاقُيفُالتفسيُ(ُ،)316/6وابنُالضيسُ
(ُ)198علقهُالبخاريُبصيغةُاجلزمُ(ُ 363/2
)ُ،والفريايبُيفُفضائلُالقرآنُ(ُ،)63ُ،69والطبيُيفُالتفسيُ(ُ،)692/69
يفُفضائلُالقرآنُ(ُ 397
وابنُأيبُُشيبةُيفُاملصنفُ(ُ)19277بمعناهُ،بألفاظُمتقاربةُ.
(ُ)190تقدمُتريهُ(ص.)36
(ُ)139تقدمُتريهُ(ص.)36
(ُ)133انظرُالرسالةُالقشييةُ(.)397/6
(ُ)136يأيتُتريهُتال ًياُمنُقولُييىُبنُأيبُكثيُ.
(ُ)131انظرُاالستقامةُ(.)616/3
(ُ)137رويُمنُطريقُالوزاعيُعنُييىُبنُأيبُكثيُيفُتأويلُقولهُ  ﴿ُ:ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ُقالُ:
السامعُ ،ومعنىُالسامعُمثلُماُوردُيفُاحلديثُأنُاحلورُالعيُيرفعنُبأصواتن ُ(الرتمذيُوالسياقُلهُُ،6323
وابنُأيبُشيبةُيفُمصنفهُُ،18/7والطبيُيفُتفسيهُُ،773/38وغيهم)ُ.
ُ وكذاُرويُمنُطريقُعامرُبنُيسافُعنُييىُبنُأيبُكثيُبنحوهُ(ابنُأيبُالدنياُيفُصفةُاجلنةُُ،388/3والطبيُيفُ

تفسيهُُ،776/38وغيها).

(ُ)133ضعيف هبذا السنادُ،أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُ(ُ)628ُ،322/6منُطريقُالطباينُ.
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ُقالُالطباينُ:حدثناُعامرةُبنُوثيمةُ ،قالُ:ناُسعيدُبنُأيبُمريمُ ،قالُ:أناُحممدُبنُجعفرُ،عنُزيدُبنُ
أسلمُ،عنُابنُعمرُمرفوعاُبهُ.قال ُ:ملُيروُهذاُاحلديثُعنُزيدُبنُأسلمُإالُحممدُبنُجعفرُ،تفردُبهُ:
ابنُأيبُمريمُ(الوسطُوالسياقُلهُُ،370/3والصغيُُ.)313/6
ابنُأيبُمريمُقالُفيهُاحلافظُ:ثقةُثبتُفقيهُروىُلهُاجلامعةُ(التقريبُُ.)617/3
زيدُبنُأسلمُثقةُ،غيُأنُاحلافظُقالُفيهُ:قالُابنُعبيدُقلتُإلنسانُسلهُأسمعه ُ[حديثُردُالسَّلمُ
باإلشارة] ُمنُابنُعمرُ ،فسألهُفقالُأماُإينُفكلمنيُوكلمتهُ ،أخرجهُالبيهقيُ .ويفُهذاُاجلوابُإشعارُ
بأنه ُ ملُيسمعُهذاُبخصوصهُمنهُمعُأنهُمكثرُعنهُفيكونُقدُدلسه ُ(طبقاتُاملدلسيُ،املرتبةُالوىلُُ،)69/3وقالُ
العَّلئيُ:قالُعلُبنُاملدينيُ:سئلُسفيانُبنُعيينةُعنُزيدُبنُأسلمُ ،فقالُ :ماُسمعُمنُابنُعمرُإالُ
حديثيُ(جامعُالتحصيلُُ.)378/3
قيلُ :وها ُيف ُالبخاريُ :الول ُحديثُ :ال ُينظر ُاهل ُإىل ُمن ُجر ُثوبة ُخيَّلء ُ(البخاري ُُ ،)373/7والثاينُ
حديثُ:إنُمنُالبيانُلسحراُ(البخاريُُُ.)3372
قلتُ:وأياُماُكانُالمرُفلمُيِصحُبالسامعُعنُابنُعمر.
( )132ضعيف هبذا السنادُ،أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُ(ُ)620ُ،636/6منُطريقُأيبُالشيخُ.
ُرواهُأبوُالشيخُ:منُطريقُالوليدُبنُأيبُثورُ،حدثنيُسعدُالطائيُأبوُجماهدُ،عنُعبدُالرمحنُبنُسابطُ،
عن ُابنُأيبُأوفُ ُ،قالُ:قالُرسول ُاهل ُ ُ:يزوج ُالرجلُمنُأهل ُاجلنةُأربعةُآالفُبكرُوثامنيةُ
آالفُأيمُ،ومائةُحوراءُ،فيجتمعنُيفُكلُسبعة ُأيامُ،فيقلنُبأصواتُحزينةُملُيسمعُاخلَّلئقُبمثلهاُ:
نحنُاخلالداتُفَّلُنبيدُ،ونحنُالناعامتُفَّلُنبأسُ،ونحنُالراضياتُفَّلُنسخطُ،ونحنُاملقيامتُفَّلُ
نظعنُ،طوبىُملنُكانُلناُ،وكناُلهُ(العظمةُُ،3398/1وطبقاتُاملحدثيُبأصبهانُُ.)387/7
فيهُالوليدُبنُعبدُاهلُبنُأيبُثورُ،قالُحممدُبنُعبدُاهلُبنُنميُ:كذابُ(تاريخُبغدادُُ،)773/31وقالُأبوُ
زرعةُ:منكرُاحلديثُيمُجداُ(الضعفاءُلهُ.)768/6
(ُ)137ضعيف هبذا السنادُ،أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُ(ُ.)673/6
ُورواهُالبخاريُيفُالتاريخُالكبيُ(ُ،)32/7والبيهقيُيفُالبعثُوالنشورُ(ُ،)667/3والطباينُيفُالوسطُ
(ُ،)631/2وغيهمُ.
ابنُأيبُفديكُ،عنُابنُأيبُذئبُ،عنُعونُبنُاخلطابُ،عنُابنُلنسُ،عنُأنسُ
ُ
مجيعهمُمنُطريقُ
مرفوعاُبهُ.
وفيهُعونُبنُاخلطابُبنُعبدُاهلُبنُرافعُملُأجدُفيهُإالُتوثيقُابنُحبانُ(الثقات ُُ،)670/7وابنُلنسُ
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مبهمُ.
قلتُ:ورويُأيضاُمنُغيُطريقُابنُأيبُفديكُ،قالُأبوُيعلُ:حدثناُأبوُخيثمةُ،ثناُإسامعيلُبنُعمرُ،
ثناُابنُأيبُذئبُ،عنُفَّلنُبنُعبدُاهلُبنُرافعُ،عنُبعضُولدُأنسُبنُمالكُ،عنُأنسُمرفوعاُبنحوهُ
(مسندهُكامُيفُاملطالبُالعاليةُُ،277/38وابنُأيبُالدنياُيفُصفةُاجلنةُُ.)382/3
ومدارهُأيضاُعلُعونُهذاُوابنُأنسُ.
ورويُكذلكُموقوفاُعلُأنسُ،قالُابنُأيبُشيبةُ:حدثناُشبابةُبنُسوارُ،عنُابنُأيبُذئبُ،عمنُسمعُ
أنساُيقولُفذكرهُمنُقولُأنسُ(مصنفهُُ.)16/7
وفيهُأيضاُراوُمبهمُ.
(ُ)138ضعيف هبذا السنادُ ،أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُ(ُ،)673/6منُطريقُمسلمةُبنُعلُ،عنُزيدُبنُواقدُ،
عنُرجلُُ،عنُأيبُهريرةُمرفوعاُبهُ.
فيهُمسلمةُبنُعلُاخلشنيُ،قالُابنُحبان ُ:كانُمنُيقلبُالسانيدُويرويُعنُالثقاتُماُليسُمنُ
أحاديثهمُتوهاُ ،فلامُفحشُذلكُمنهُبطلُاالحتجاجُبهُ(املجروحيُلهُُ،)11/1قالُاحلافظُ:مرتوكُروىُلهُ
ابنُماجهُ(التقريبُُ.)313/3
قلتُ:ورويُموقوفاُعلُأيبُهريرةُ،رواهُإسحاقُبنُراهويهُ،قالُ:أخبناُعتابُبنُبشيُ،عنُعبدُاهلُ
بنُمسلمُبنُهرمزُاهلرمزيُ،عنُجماهدُ،قالُ:قيلُليبُهريرةُ ُ :هلُيفُاجلنةُمنُسامع؟ُقالُ:نعمُ،
شجرة ُأصلها ُمن ُذهب ُوأغصاهنا ُالفضةُ ،وثمرها ُالياقوت ُوالزبرجد ُيبعث ُهلا ُريا ُفتحك ُبعضهاُ
بعضاُفامُسمعُيشءُقطُأحسنُمنهُ(مسندهُُ.)729/3
عبدُاهلُبنُمسلمُبنُهرمزُاهلرمزي ُقالُفيهُاحلافظُ:ضعيفُ،روىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوأبوُ
داودُيفُاملراسيلُوالرتمذيُوابنُماجهُ(التقريبُُ،)161/3وقالُيفُعتابُبنُبشيُاجلزريُموىلُبنيُأميةُ:
صدوقُيطئُ،روىُلهُالبخاريُوأبوُداودُوالرتمذيُوالنسائيُ(التقريبُ.)189/3
(ُ)130ضعيف هبذا السنادُ،أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُ(ُ.)676/6
ورواهُالطباينُ(يفُالكبيُُ،)03/8والبيهقيُ(يفُالبعثُوالنشورُُ،)668/3وغيهمُ.
مجيعهمُمنُطريقُخالدُبنُيزيدُبنُأيبُمالكُ،عنُأبيهُ،عنُخالدُبنُمعدانُُ،عنُأيبُأمامةُمرفوعاُبهُ.
فيهُخالدُبنُيزيدُبن ُعبدُالرمحنُبن ُأيبُمالكُ،قالُاحلافظُ:ضعيفُمعُكونهُكانُفقيهاُوقدُاتمهُابنُ
معيُروىُلهُابنُماجهُ(التقريبُُ،)303/3وأبوه ُيزيد ُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُربامُوهمُروىُلهُأبوُداودُ
والنسائيُوابنُماجهُ(التقريبُ.)291/3
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(ُ)169ضعيف هبذا السناد ،الرتمذيُيفُجامعهُ،وقالُ:حديثُغريبُ(ُ.)6327
ُورواهُأمحدُ(ُ)733/6وابنُاملباركُيفُالزهدُ(ُ،)361/3وابنُأيبُشيبةُيفُمصنفهُ(ُ،)19/7وغيهمُ.
مجيعهمُمنُطريقُعبدُالرمحنُبنُإسحاقُ،عنُالنعامنُبنُسعدُ،عنُعلُمرفوعاُبهُ.
فيه ُعبد ُالرمحن ُبن ُإسحاق ُبن ُاحلارثُ ،أبو ُشيبة ُالكويفُ ،قال ُاحلافظُ :ضعيف ُروى ُله ُأبو ُداودُ
والرتمذيُ(التقريبُُ.)112/3
قلت ُ:ورويُموقوفاُعلُعلُ،منُطريقُعبدُالرمحنُبنُإسحاقُكذلكُ،رواهُعنهُعبدُالواحدُبنُزيادُ
(البزارُيفُمسندهُُ.)686/6
قالُابنُاجلوزيُ:هذاُحديثُالُيصحُ(العللُاملتناهيةُ.)739/6
(ُ)163ضعيف هبذا السناد ،الطباينُيفُالكبيُ(ُ،)127/61والوسطُ(ُ،)678/1وقالُ:ملُيروُهذاُاحلديثُعنُ
هشامُبنُحسانُإالُسليامنُبنُأيبُكريمةُ،تفردُبهُعمروُبنُهاشمُ.
سليامنُبنُأيبُكريمة ُ قالُفيهُأبوُحاتمُ:ضعيفُاحلديثُ(اجلرحُوالتعديلُُ،)318/7وقالُابنُعديُ:يدثُ
بمناكيُوالُيتابعُعلُكثيُمنُحديثهُ.ثمُروىُلهُبإسنادهُهذاُاحلديثُ(الضعفاءُالكبيُُ.)318/6
منُحديثُحذيفةُبنُاليامن
ُ
(ُ)166رواهُالبخاريُ(ُ،3216ُ،3762وأخر)ُ،ومسلمُ(ُ،)6927

.

(ُ)161رويُمنُطريقُ ييىُبنُمحزةُ،قالُ:حدثنيُزيدُبنُواقدُ،قالُ:حدثنيُخالدُبنُعبدُاهلُبنُحسيُ،
قالُ:حدثنيُأبوُهريرةُ،أنُالنبيُ ُقالُ:منُلبسُاحلريرُيفُالدنياُملُيلبسهُيفُاآلخرةُ،ومنُرشبُ
اخلمر ُيف ُالدنيا ُمل ُيرشّبا ُيف ُاآلخرةُ ،ومن ُرشب ُيف ُآنية ُالذهبُ ،والفضة ُيف ُالدنيا ُمل ُيرشب ُّبا ُيفُ
اآلخرةُ .ثمُقالُرسولُاهلُ ُ:لباسُأهلُاجلنةُ،ورشابُأهلُاجلنةُ،وآنيةُأهلُاجلنة ُ(النسائي ُيف ُالكبىُ
والسياقُلهُُ،2879والطحاويُيفُمعاينُاآلثارُُ،677/7والطباينُيفُمسندُالشامييُ،واحلاكمُيفُمستدركهُُ،337/7وغيهم)ُ.
ُ قال ُاحلاكم ُعقب ُروايتهُ :حديث ُصحيح ُاإلسناد ُومل ُيرجاهُ .وقال ُالعراقيُ :إسناد ُصحيح ُ(املغنيُ

ُ.)3067/3

قلتُ:وشطرهُالولُيفُالصحيحيُمنُحديثُابنُعمرُمرفوعاُ(البخاريُُ،3373مسلمُُ ،ُ)6991وكذاُشطرهُ
الثاينُمنُحديثُأنسُبنُمالكُوغيهُمرفوعاُ(البخاريُُ،3871ُ،3811ُ،3816مسلمُ.)6971
(ُ)167تقدمُتريهُقريبا.
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( ُ )163حممد ُبن ُكعب ُبن ُسليمُأبو ُمحزة ُالقرظي ُاملدينُ ،منسوب ُإىل ُبنىُقريظةُ ،تابعي ُجليلُ ،ثقةُعاملُ
بتأويلُالقرآنُ.كانُأبوهُمنُملُينبتُيومُقريظةُفرتكُ،ولدُسنةُأربعيُ،وكانُيقصُيف ُاملسجدُفسقطُعليهُ،
وعلُأصحابهُسقفُ،فامتُهوُومجاعةُمعهُحتتُاهلدمُسنةُعرشينُومائةُ.
انظرُ:الطبقاتُالكبىُ-القسمُاملتممُلتابعيُأهلُاملدينةُومنُبعدهمُ،البنُسعدُ(صُ،)317الثقاتُالبنُ
حبان ُ(ُ ،)133/3حلية ُالولياء ُ(ُ ،)636/1تاريخ ُدمشق ُالبن ُعساكر ُ ُ(ُ ،)319/33تذيب ُالكاملُ
للمزيُ(ُ،)179/62سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)23/3
(ُ)162ملُأقفُعليهُيفُاملطبوعُمنُتفسيُابنُأيبُحاتمُ.
وماُأشبههُبامُرواهُابنُأيبُحاتمُيفُتفسيهُكذلكُمنُطريقُعطاءُبنُيسارُعنُكعبُالحبارُقالُ:منُ
ماتُوهوُيرشبُاخلمرُملُيرشّباُيف ُاآلخرةُوإنُدخلُاجلنةُ .فقالُعطاءُ:ياُأباُإسحاق؛ ُفإنُاهل ُ يقولُ:
﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ُ[الفرقانُ!]32ُ:قالُكعبُ:إنهُينساهاُفَّلُيذكرهاُ(.)6279/8
وماُأشبهُاسمُحممدُبنُكعبُبكعب!

(ُ )167حممد ُبن ُاملنكدر ُبن ُعبد ُاهل ُبن ُاهلدير ُ-بالتصغيُ -القريش ُالتيميُأبو ُعبد ُاهل ُاملدينُ ،تويف ُسنةُ
ثَّلثي ُومائة ُ .كان ُثقة ُحافظا ُإماماُ ،أحد ُالعَّلمُ ،من ُمعادن ُالصدقُ ،يتمع ُإليه ُالصاحلونُ ،وكان ُمنُ
ساداتُالقراءُ،الُيتاملكُالبكاءُإذاُقرأُحديثُرسولُاهلُ ُ.
انظرُ:الطبقاتُالكبىُ-القسمُاملتممُلتابعيُأهلُاملدينةُومنُبعدهمُ،البنُسعدُ(صُ،)388الثقاتُالبنُ
حبانُ(ُ،)139/3حليةُالولياءُ(ُ،)372/1تذيبُالكاملُللمزيُ(ُ،)391/62سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ
(.)131/3
(ُ)168تقدمُتريهُمرفوعاُومقطوعاُ(صُ27يفُثناياُالتخريج).
( )160ضعيفُ،أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُ(ُ.)693/6
ورواهُابنُماجهُ(ُ،)7117والبيهقيُ(يفُصفةُالنشورُُ،)666/3وابنُعديُ(يفُالكاملُُ،)767/1وغيهمُ.
مجيعهمُمنُطريقُخالدُبنُيزيدُبنُأيبُمالكُ،عنُأبيهُ،عنُخالدُبنُمعدانُ،عنُأيبُأمامةُمرفوعاُبهُ.
قالُالبيهقيُعقبُروايتهُ:تفردُبهُخالدُبنُيزيدُُ.
قالُالبوصييُ:هذاُإسنادُفيهُمقال ُ،خالدُبنُيزيدُبنُعبدُالرمحنُبنُأيبُمالكُوثقهُالعجلُوأمحدُبنُ
صالحُاملعري ُ ،وضعفهُأمحدُوابنُمعيُوأبوُداودُوالنسائيُوابنُاجلارودُوالساجيُوالعقيلُوغيهمُ
(مصباحُالزجاجةُُ.)622/7
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وض َّعفُخالداُهذاُابنُعديُ،وذكرُلهُهذاُاحلديثُ(الكاملُُ،)767/1وقالُفيهُاحلافظُ:ضعيفُمعُكونهُ
كانُفقيهاُ،وقدُاتمهُابنُمعيُ،روىُلهُابنُماجهُ(التقريبُ.)303/3
(ُ)119ضعيفُ ،أبوُنعيمُيفُصفةُاجلنةُ(ُ )692/6منُطريقُإبراهيمُبنُطهامنُ،عنُاحلجاجُ،عنُقتادةُ،عنُ
أنسُمرفوعاُبهُ.ورواهُابنُطهامنُيفُمشيختهُ(صُُ)331بهُ.
حجاج ُبن ُأرطاة ُقال ُفيه ُاحلافظُ :صدوق ُكثي ُاخلطأ ُوالتدليسُ ،روى ُله ُالبخاري ُيف ُالدب ُاملفردُ
ومسلمُوالربعة ُ(التقريب ُُ،)336/3وملُيِصحُبالسامعُ،وكذاُقتادة ُمشهورُبالتدليسُ(طبقات ُاملدلسيُ ،املرتبةُ
الثالثةُُ.)71/3
قلت ُ:ورويُمنُطريقُعمرانُالقطانُعنُقتادةُ،عنُأنسُمرفوعاُبلفظُ:يُعطىُاملؤمنُيفُاجلنةُقوةُكذاُ
وكذاُمنُاجلامعُ،قيلُ:ياُرسولُاهلُأوُيطيقُذلك؟ُقالُ:يعطىُقوةُمائة ُ(الرتمذيُوالسياقُلهُُ،6312والطيالسُيفُ
مسندهُُ،193/1وابنُحبانُيفُصحيحهُُ،731/32والطباينُيفُالوسطُُ،76/1وغيهم)ُ.
قال ُالرتمذي ُعقب ُروايتهُ :هذا ُحديث ُصحيح ُغريبُ ،ال ُنعرفه ُمن ُحديث ُقتادة ُعن ُأنس ُإال ُمنُ
حديثُعمرانُالقطانُ.
عمرانُبنُداورُالقطانُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُيمُ،ورميُبرأيُاخلوارجُ،روىُلهُالبخاريُتعليقاُ
والربعةُ(التقريبُُ.)760/3وقتادةُملُيِصحُفيهُبالسامعُ.
قلتُ:ورواه ُالعقيلُمنُطريق ُعمرُبنُسعيدُالبحُقالُ:حدثناُسعيدُ،عنُقتادةُ،عنُأنسُمرفوعاُ
بلفظُ :يزوج ُالعبد ُيف ُاجلنة ُسبعي ُزوجةُ .قالُ :فقيلُ :يا ُرسول ُاهلُ ،يطيقهن؟ ُقالُ :يعطى ُقوة ُمائةُ
(الضعفاءُالكبيُُ.)322/1
عمرُبنُسعيدُالبحُقالُفيهُالعقيلُ:سمعتُالبخاريُيقولُ:بِصيُمنكرُاحلديثُ.ثمُذكرُلهُهذاُ
احلديثُ(الضعفاءُالكبيُُ.)322/1وقتادةُملُيِصحُفيهُبالسامعُأيضاُ.
والشطرُالثاينُمنُاحلديثُلهُشاهدُمنُحديثُزيدُبنُالرقمُ،رويُمنُطرقُعنُالعمشُ،عنُثاممةُ
بنُعقبةُ،عنُزيدُبنُأرقمُ،قالُ:جاءُرجلُمنُاليهودُإىلُرسولُاهلُ ُ،فقالُ:أتزعمُأنُأهلُاجلنةُ
يأكلونُويرشبون؟ُقالُ:إيُوالذيُنفسُبيدهُإنُالرجلُمنهمُليعطىُقوةُمائةُرجلُيفُالكلُوالرشبُ
واجلامعُوالشهوةُ.فقالُالرجلُ:فإنُالذيُيأكلُويرشبُتكونُلهُاحلاجةُ،وليسُيفُاجلنةُأذى؟ُفقالُلهُ
ُ:حاجةُأحدهمُرشحُيفيضُمنُجلدهُ،فإذاُبطنهُقدُضمرُ(النسائيُيفُالكبىُُ،33737وأمحدُُ،23ُ،38/16وابنُ
حبانُيفُصحيحهُُ،771/32والدارميُيفُمسندهُُ،3823/1وغيهم)ُ.

العمشُكانُيدلسُ(طبقاتُاملدلسيُ،املرتبةُالثانيةُُ،)11/3وملُيِصحُبالسامع.
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(ُ)113ضعيفُ،رويُمنُحديثُأيبُهريرةُوابنُعباسُ ُ.
ُأِا حديث أّب هريرة ُفرويُمنُطريقُحسيُبنُعلُاجلعفيُ،عنُزائدةُ،عنُهشامُبنُحسانُ،عنُ
حممدُبنُسيينُ،عنُأيبُهريرةُقالُ:قيلُ:ياُرسولُاهلُُ،هلُنصلُإىلُنسائناُيفُاجلنة؟ُفقالُ:إنُالرجلُ
ليصلُيفُاليومُإىلُمائةُعذراء ُ(الطباين ُيف ُالصغي ُوالسياق ُله ُُ ،28/6ويف ُالوسط ُُ ،621/3ُ ،630/3وأبوُنعيم ُيف ُصفة ُاجلنةُ
ُ،692/6وغيهم)ُ.
وأِا حديث ابن عباس ُفرويُمنُطريقُ محادُبنُأسامةُ،حدثناُهشامُبنُحسانُ،عنُزيدُبنُاحلواريُ،
عنُابنُعباسُقالُ:قيلُ:ياُرسولُاهلُأنفضُإىلُنسائناُيفُاجلنةُكامُنفضُإليهنُيفُالدنيا؟ُقالُ:والذيُ
نفسُحممدُبيدهُإنُالرجلُليفضُبالغداةُالواحدةُإىلُمائةُعذراءُ(أبوُيعلُيفُمسندهُوالسياقُلهُُ،162/7وأبوُنعيمُيفُ
صفةُاجلنةُُ،698/6والبيهقيُيفُالبعثُوالنشورُُ،666/3وغيهم)ُ.
قالُابنُأيبُحاتمُ:سألتُأيبُوأباُزرعةُعنُحديثُرواهُحسيُاجلعفيُ،عنُزائدةُ،عنُهشامُ،عنُ
حممدُ،عنُأيبُهريرةُ ،قالُ:قيلُ:ياُرسولُاهلُ،كيفُنفضُإىلُنسائنا ُيفُاجلنة...؟ ُقالُأبوُحاتمُوأبوُ
زرعةُ:هذاُخطأ؛ُإنامُهوُ:هشامُبنُحسانُ،عنُزيدُالعميُ،عنُابنُعباسُ.قلتُليبُ:الوهمُمنُهو؟ُ
قالُ:منُحسيُ(العللُلهُُ.)787/3
وقالُالدارقطنيُ:يرويهُهشامُبنُحسانُ،واختلفُعنهُ :فرواهُحسيُ،عنُزائدةُعنُهشامُ،عنُابنُ
سيينُ ،عن ُأيب ُهريرة ُ .وخالفه ُابن ُأسامةُ ،فرواه ُعن ُهشامُ ،عن ُابن ُسيين ُأنه ُقال ُذلك ُعن ُابنُ
عباسُ.وهوُأشبهُبالصوابُ(العللُلهُُ.)19/39
قلتُ:أماُقولُالدارقطنيُهشامُعنُابنُسيينُعنُابن ُعباسُفلمُأقفُعليهُولعلهُحتريفُ،وإنامُهوُ
هشامُعنُزيدُالعميُعنُابنُعباسُ،وهشامُعنُابنُسيينُعنُأيبُهريرةُُ.
ُزيدُبنُاحلواريُالعميُقالُفيهُاحلافظُ:ضعيفُ(التقريبُ.)661/3
(ُ)116انظرُالرسالةُالقشييةُ(.)397/6
(ُ)111رواهُالبخاريُ(ُ،6813ُ،6817وأخر)ُ،ومسلمُ(ُ)3893منُحديثُأنسُ،ويفُبعضُألفاظهُأنُ
النبي ُ ُبدأ ُفأجابوهُ ،ويف ُبعضها ُذكر ُقول ُالنبي ُ ُدون ُذكر ُقول ُالنصارُ ،وروياه ُكذلك ُمنُ
حديث ُسهل ُبن ُسعدُ ،وليس ُفيه ُإال ُقول ُالنبي ُ ُ(البخاري ُُ ،7908ُ ،1707وأخرُ ،ومسلمُ
.)3897
(ُ)117الروايةُالتيُأوردهاُاملصنفُمنُحديثُأنسُقولُالنبيُ ُفيهاُغي ُموزونُ،بيدُأنهُوردتُروايةُ
عندُالبخاريُ(ُ)7900ومسلمُ(ُ)3893ُ-368بلفظُ:اللهمُإنُالعيشُعيشُاآلخرهُ،فأكرمُالنصارُ
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واملهاجرهُ.وهيُموزونةُعلُالرجزُ،وقدُدخلهُزحافُاخلزمُ،وهوُزيادةُسببُخفيفُيفُأولهُ.
ُ،ولوُملُيكنُمنُلفظهُ[لعلُ

قالُابنُحجرُ:قالُابنُبطالُ:هوُقولُابنُرواحةُ،يعنيُ:تثلُبهُالنبيُ
وإنامُيسمىُشاعراُمنُقصدهُ(الفتحُ.)107/7
ًُ
املقصودُ:لفظُابنُرواحة]ُملُيكنُبذلكُالنبيُ ُشاعراُ،قالُ:
(ُ)113انظرُ:االستقامةُ(.)613/3
(ُ)112تقدمُتريهُمنُقولُالغزاَلُ(ص.)70
(ُ)117كإبراهيمُبنُسعدُ،وتقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)118كعبيدُاهلُبنُاحلسنُالعنبيُ،وتقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)110تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)179تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)173تقدمُتريهُ(ص.)33ُ،33
(ُ)176تقدمُتريهُ(ص.)32
(ُ)171تقدمُتريهُ(ص.)31
(ُ)177تقدمُتريهُ(ص.)32
(ُ)173تقدمُتريهُ(ص.)37
(ُ)172تقدمُتريهُ(ص.)31
(ُ)177تقدمُتريهُ(صُ)393منُقولُالفضيلُبنُعياضُواحلطيئةُ،وعبارةُاملصنفُهناُتوحيُبنسبتهُ
البنُمسعودُ،بلُصحُبذلكُيفُمدارجُالسالكيُ(ُ،)707/3وملُأقفُعليهُعنهُ،وملُأجدُمنُتابعُ
املصنفُ،وذكرهُاملصنفُعلُاملحفوظُمنُقولُالفضيلُوحطيئةُيفُإغاثةُاللهفانُ(.)672ُ،673/3
(ُ)178تقدمُتريهُ(ص.)33
يىُبنُإسحاقُبنُالراونديُ-بفتحُالراءُوالواوُوسكونُالنونُ -وقيلُ:الريونديُ،أبوُ
(ُ )170أمحدُبنُي
َّ
اخليُاملتكلم ُ.منُأهلُمروُالروذُسكنُبغدادُ،وكانُمنُمتكلميُاملعتزلةُ،ثمُفارقهمُوصارُملحداُ،واشتهرُ
بالزندقةُوفسادُاالعتقادُ .ولهُمنُالكتبُاملصنفةُنحوُمنُمائةُوأربعةُعرشُكتاباُ،جلها ُإحلادُوكفرُ،منهاُ:
«فضيحةُاملعتزل»«ُ،كتابُالتاج»ُيتجُفيهُلقدمُالعامل«ُ،كتابُالزمرد»ُيتدُفيهُعلُالرسلُوإبطالُالرسالةُ،
«كتابُالقصب»«ُ،نعتُاحلكمة»ُ يسفهُاهل ُتعاىلُيفُتكليفُخلقهُماُالُيطيقونُمنُأمره ُوهنيه«ُ ،قضيبُ
الذهب»ُالذيُيثبتُفيهُأنُعلمُاهلُتعاىلُبالشياءُحمدثُوأنهُكانُغيُعاملُحتىُخلقُخلقهُوأحدثُلنفسهُ
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علام«ُ،الدامغ»ُيطعنُفيهُعلُنظمُالقرآنُوغيهاُ .وردُعليهُ:أبوُعلُاجلبائيُ،وأبوُاحلسيُعبدُالرحيمُبنُ
حممدُاخلياُِ،وغيهمُ،ولهُهوُطعنُعلُبعضُمؤلفاتهُ.هلكُيفُسنةُثامنُوتسعيُومائتيُ.
انظرُ:املنتظمُالبنُاجلوزيُ(ُ، )398/31املستفادُمنُتاريخُبغدادُالبنُالدمياطيُمطبوعُمعُتاريخُبغدادُ
(ُ،)37/63سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(ُ،)30/37الوايفُبالوفياتُ(.)333/8
(ُ )139مل ُأقف ُعليه ُيف ُاملطبوع ُمن ُ«السامع» ُليب ُعبد ُالرمحن ُالسلميُ ،ونقله ُالبهاء ُالعامل ُعن ُابنُ
ُ،والزخمرشيُيفُربيعُالبرارُ(ُ،)362/1دونُذكرُالسلميُ،
ُ
الراونديُيفُالتذكرةُاحلمدونيةُ()77/0
وابنُتيميةُيفُجمموعُالفتاوىُ(ُ)379/33بذكرُالسلميُدونُقولهُ:واعتضدُبه.
(ُ )133احلسيُبنُعبدُاهلُبنُسيناُأبوُعلُالبخاريُالفيلسوفُ،أخذُعنُأيبُعبدُاهلُالناتلُعلمُاملنطقُ
حتىُأحكمهُوفاقهُفيهُ،وبر عُيفُالطبيعةُواملنطقُواحلسابُ،وتفقهُعلُإسامعيلُالزاهدُ،ثمُرغبُيفُعلمُ
الطب ُواشتهر ُبهُ ،وفاق ُأقرانه ُبالتجربة ُوالذكاءُ ،حتى ُاختلف ُإليه ُفضَّلء ُالطب ُيقرؤون ُعليه ُوسنه ُملُ
جتاوزُستُعرشةُسنةُ.وكانُإذاُأشكلتُعليهُمسألةُتوضأُوقصدُاملسجدُاجلامعُ،وصلُودعاُاهلُعزُوجلُ
أنُيسهلهاُعليهُويفتحُمغلقهاُلهُ.صنف«ُ:الشفاء»«ُ،النجاة»«ُ،اإلشارات»«ُ،القانون»«ُ،اإلنصاف»«ُ،البُ
واإلثم»«ُ،اللغة»ُوغيُذلكُماُقاربُمائةُمصنفُ.قالُالذهبيُ:ماُأعلمهُروىُشيئاُمنُالعلمُ،ولوُروىُملاُ
حلتُالروايةُعنه؛ُلنهُفلسفيُالنحلةُ،ضالُ،الُريضُاهلُعنهُ.ماتُسنةُثامنُوعرشينُوأربعُمائةُعنُثامنُ
وخسيُسنةُ.
انظرُ:معجمُالدباءُلياقوتُاحلمويُ(ُ،)3976/1وفياتُالعيانُالبنُخلكانُ(ُ،)337/6سيُأعَّلمُ
النبَّلءُللذهبيُ(ُ،)313/37ميزانُاالعتدالُ(ُ،)310/3الوايفُبالوفياتُ(.)767/36
(ُ)136انظرُاالستقامةُ(ُ.)377/6
(ُ)131حممدُبنُحممدُبنُطرخانُبنُأوزلغُالفارايبُ،منُفارابُتركستانُ.دخلُالعراقُ،واستوطنُبغدادُ.
وتويف ُبدمشق ُسنة ُتسع ُوثَّلثي ُوثَّلث ُمائةُ .لقب ُباملعلم ُالثاينُ ،ومل ُيكن ُقبله ُأفضل ُمنه ُيف ُحكامءُ
اإلسَّلمُ،وكانُأحدُالذكياءُ.أخذُاملنطقُعنُ:متىُبنُيونسُأيبُبرشُ،ويوحناُبنُحيَّلنُاحلكيمُالنِصاينُ،
لهُمصنفاتُكثيةُيفُاملنطقُواملوسيقىُمنُابتغىُاهلدىُمنهاُضلُوحار ُكامُقالُالذهبيُ،منها«ُ:املختِصُ
الوسط»«ُ،جوامعُكتبُاملنطق»«ُ،كتابُالنفس»«ُ،كتابُالتفّسة»«ُ،آراءُاملدينةُالفاضلة»«ُ،ماُينبغيُأنُ
يتقدمُالفلسفة»«ُ،أغراضُأرسطوطاليس»ُوغيهاُ.
انظرُ:أخبارُالعلامء ُبأخيارُاحلكامء ُللقفطيُ(صُ،)639عيونُالنباءُيفُطبقاتُالطباء ُالبنُأيبُأصيبعةُ
(صُ،)291وفياتُالعيانُالبنُخلكانُ(ُ،)331/3سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)732/33
(ُ)137انظرُكتابهُ«املوسيقىُالكبي».
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(ُ)133تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)132فمنُهؤالءُالئمةُُ:
سعيد بن السيبُ ،فقدُروىُابنُأيبُالدنياُمنُطريقُالزهريُ،قالُ:ذكرُالشعرُعندُسعيدُبنُاملسيبُ،
فقالُ:إنامُهوُكَّلمُفحسنهُحسنُوقبيحهُقبيحُ(اإلرشافُيفُمنازلُالرشافُُ.)689/3
وِنهم :حممد بن سّيينُ،روىُابنُالسنيُمنُطريقُأيبُبكرُاهلذَلُقالُ:دخلتُعلُحممدُبنُسيينُ
وقدُخدرتُرجَّلهُ،فنقعهامُيفُاملاءُوهوُيقولُ:
إذاُخدرتُرجلُتذكرتُقوهلاُ**ُفناديتُالبنيُباسمهاُودعوتُ
دعوتُالتيُلوُأنُنفسُتطيعنيُ**ُللقيتُنفسُنحوهاُفقضيتُ
فقلتُ :يا ُأبا ُبكرُ ،تنشد ُمثل ُهذا ُالشعر؟ ُفقالُ :يا ُلكعُ ،وهل ُهو ُإال ُكَّلم ُحسنه ُكحسن ُالكَّلمُ،
وقبيحهُكقبيحهُ(عملُاليومُوالليلةُُ.)376/3
وِنهم :الشافعي ُ ،روىُالبيهقيُمنُطريقُالربيعُبنُسليامنُ،قالُ:قالُالشافعيُ:الشعرُكَّلمُفحسنهُ
كحسنُالكَّلمُ،وقبيحهُكقبيحُالكَّلمُ(مناقبُالشافعيُُ،29/6والسننُواآلثارُُ.)110/37
قالُالقرطبيُ:وأصحابُالشافعيُيؤثرونُهذاُالكَّلمُعنُالشافعيُوأنهُملُيتكلمُبهُغيهُ،وكأهنمُملُ
يقفواُعلُالحاديثُيفُذلكُ،واهلُأعلمُ(تفسيهُُُ.)673/36
قلت :وَوي

ِرفوعا ُكذلكُمنُحديثُعبدُاهلُبنُعمروُ(البخاري ُيف ُالدب ُاملفرد ُُ ،600/3والطباين ُيف ُالوسطُ

ُ،139/7والدارقطنيُيفُسننهُُ،677/3وابنُاجلوزيُيفُالعللُاملتناهيةُُ،)319/3وعائشةُ(أبوُيعلُيفُمسندهُُ،699/8والدارقطنيُيفُسننهُ

ُ،)677/3وأيبُهريرةُ ُ(الدارقطنيُيفُسننهُُ،)673/3وهوُبمجموعهُحسنُ،واهلُأعلمُ.
(ُ)137رواهُالبخاريُ(ُ)2373منُحديثُأيبُبنُكعبُ

.

(ُ)138رواهُالبخاريُ(ُ،)2336ُ،1636ُ،731ومسلمُ(ُ)6783منُحديثُأيبُهريرةُ

ُ.

(ُ )130رواهُمسلمُ(ُ)6709منُحديثُعائشةُ ُ ،وفيهُ:إنُروحُالقدسُالُيزالُيؤيدكُماُنافحتُعنُ
اهلُورسوله.
(ُ)129رواهُالبخاريُ(ُ)2333ُ،3333عنُأيبُهريرةُ ُبذكرُالبياتُ.
قلتُ:واختلفُيفُوقفهُورفعهُ،قالُاحلافظُبعدُأنُذكرُروايةُالبخاريُيفُالتاريخُالصغيُوالطباينُيفُ
الكبيُمنُطريقُعبدُاهلُبنُساملُاحلمصُعنُالزبيديُ،قالُ:ولفظهُ:إنُأباُهريرةُكانُيقولُيفُقصصهُ
إنُأخاُلكمُكانُيقولُشعراُليسُبالرفثُوهوُعبدُاهلُبنُرواحةُ.فذكرُالبياتُ،وهوُيبيُأنُقولهُيفُ
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الروايةُالوىلُمنُكَّلمُأيبُهريرةُموقوفاُبخَّلفُماُجزمُبهُابنُبطالُ،واهلُأعلمُ(الفتحُ.)76/1
(ُ)123رواهُالبخاريُكامُيفُتريجُاملوضعُالسابقُ،فانظرهُ.
(ُ)126رواهُمسلمُ(ُ)6633منُحديثُالرشيدُ

.

(ُ)121كامُيفُسيةُابنُهشامُ(ُ)391/6يفُقصةُعنُإسَّلمُكعبُبنُزهيُوإنشادهُالنبيُ ُ،ورواهاُ
احلاكم ُيف ُمستدركه ُ(ُ ،)271ُ ،279/1وأبو ُنعيم ُيف ُمعرفة ُالصحابة ُ(ُ ،)6178/3والبيهقي ُيفُ
الكبىُ(ُ،)736/39ويفُدالئلُالنبوةُ(ُ،)697/3وغيهمُ.
قالُابنُكثي ُ:وهذاُمنُالمورُاملشهورةُجداُ،ولكنُملُأرُذلكُيفُيشءُمنُهذهُالكتبُاملشهورةُبإسنادُ
أرتضيهُ(البدايةُوالنهايةُُ.)317/7
قال ُالشوكاينُ :قال ُالعراقي ُ :وهذه ُالقصيدة ُقد ُرويناها ُمن ُطرق ُال ُيصح ُمنها ُيشءُ ،وذكرها ُابنُ
إسحاقُبسندُمنقطعُ(نيلُالوطارُ.)382/6
(ُ )127عامرُ-وقيلُ:كبيُ -بنُثابتُ-وقيلُ:احللسُ،وقيلُ:احلليسُ -بنُعبدُشمسُبنُخالدُبنُعمروُ
بنُعبدُكعبُبنُمالكُأبوُكبيُاهلذَلُ،يروىُأنهُتزوجُأمُتأبطُرشاُ.قيلُ:أدركُاإلسَّلمُ،وأسلمُ،ولهُخبُ
معُالنبيُ ُيفُطلبُحلُالزنىُ.
انظرُ:اإلكاملُالبنُماكوالُ(ُ،)362/7أسدُالغابةُالبنُالثيُ(ُ،)637/2اإلصابةُيفُتييزُالصحابةُالبنُ
حجرُ(.)330/36
(ُ )123أورده ُالصمعي ُيف ُخلق ُاإلنسان ُ ُ(ضمن ُالكنز ُاللغوي ُصُ،)378وأبوُتام ُيف ُديوان ُاحلامسةُ
(ُ،)77/3وابنُقتيبةُيفُالشعرُوالشعراءُ(ُ،)230/6وثعلبُيفُقواعدُالشعرُ(صُ،)79وابنُالقيمُيفُ
كبيُاهلذَلُُ.
ُ
ُ
)ُ،ونسبوهُليبُ
مدارجُالسالكيُ(799/3
قلتُ:والبيتُيفُديوانُتأبطُرشاُ(صُ)23وكانُأبوُكبيُزوجُأمهُ!
(ُ)122ضعيفُ،رويُمنُطريقُ حممدُبنُإسامعيلُالبخاريُ،ناُعمروُبنُحممدُ،ناُأبوُعبيدةُمعمرُبنُاملثنىُ
التيميُ ،ناُهشامُبنُعروةُ،عنُأبيهُ،عنُعائشةُ ُقالتُ:كنتُقاعدةُأغزلُوالنبيُ ُيصفُنعلهُ،
فجعل ُجبينه ُيعرقُ ،وجعل ُعرقه ُيتولد ُنورا ُفبهُتُُ ،فنظر ُإَل ُرسول ُاهل ُ ُفقالُ :مالك ُيا ُعائشةُ
ّبتُ؟! ُقلتُ:جعلُجبينكُيعرقُ ،وجعلُعرقكُيتولدُنوراُ ،ولوُرآكُأبوُكبيُاهلذَلُلعلمُأنكُأحقُ
بشعره!ُقالُ:وماُيقولُأبوُكبي؟ُقالتُ:قلتُيقولُ:
ومبأُمنُكلُغيُحيضةُ...وفسادُمرضعةُوداءُمغيلُ
فإذاُنظرتُإىلُأسةُوجههُ...برقتُكبقُالعارضُاملتهللُ
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قالتُ:فقامُإَلُالنبيُ ُوقبلُبيُعينيُوقالُ:جزاكُاهلُياُعائشةُعنيُخيا!ُماُسرتُُمنيُكّسوريُ
منكُ(البيهقيُيفُالكبىُوالسياقُلهُُ،201/7وأبوُنعيمُيفُاحلليةُُ،73/6واخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُ،631/31وغيهم)ُ.
عمرو ُبن ُحممد ُبن ُجعفر ُمل ُأقف ُله ُإال ُعل ُقوهلم ُيف ُكتب ُالنساب ُحتت ُلفظة ُالزنبقيُ :روى ُعنُ
إبراهيمُبنُمحزةُالزبييُوإسامعيلُبنُأيبُأويسُ،روىُعنهُخيثمةُبنُسليامنُوغيهُوأمحدُبنُسليامنُ
أبو ُبكر ُالزنبقي ُمن ُأهل ُعرقة ُ بلد ُيقارب ُطرابلس ُالشامُ ،روى ُعن ُسعيد ُبن ُمنصور ُومهدي ُبنُ
جعفرُويزيدُبنُموهبُومروانُبنُجعفرُالسمريُ،وأيبُتقيُهشامُبنُعبدُامللكُاليزينُوغيهمُ،روىُ
عنهُحممدُبنُيوسفُبنُبرشُاهلرويُاحلافظُوغيه ُ(ابن ُماكوال ُيف ُاإلكامل ُوالسياق ُله ُُ ،667/7والسمعاين ُيف ُالنسابُ
ُ،167/2وغيها)ُ.
وأبوُعبيدةُمعمرُبنُاملثنىُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُأخباريُ،وقدُرميُبرأيُاخلوارجُ،روىُلهُالبخاريُ
تعليقاُوأبوُداودُ(التقريبُُ.)373/3
قال ُاحلافظ ُاملزي ُيف ُترمجة ُمعمر ُبن ُاملثنيُ:ومن ُغرائب ُحديثهُ...وذكر ُلهُهذا ُاحلديث ُ(تذيب ُالكاملُ

ُ.)130/68

قالُأبوُذرُحممدُبنُحممدُبنُيوسفُالقايض ُ:سألنيُأبوُعلُصالحُبنُحممدُالبغداديُعنُحديثُأيبُ
عبيدةُمعمرُبنُاملثنىُأنُأحدثهُبهُ[أيُ:هذاُاحلديث]ُ،فحدثتهُبهُ،فقالُ:لوُسمعتُّبذاُعنُغيُأبيكُ
عنُحممدُلنكرتهُأشدُاإلنكار؛ ُ لينُملُأعلمُقطُأنُأباُعبيدةُحدثُعنُهشامُبنُعروةُشيئاُ،ولكنهُ
حسنُعنديُحيُصارُخمرجهُعنُحممدُبنُإسامعيلُ(تاريخُبغدادُُ.)631/31
قالُاللباين ُ:ثمُإنُمتنُاحلديثُلوائحُالوضعُعليهُظاهرةُعندي؛ُإذُمنُغيُاملعقولُأنُيقولُالرسولُ
ُ لعائشةُأوُلغيهاُمنُالبرشُالذينُهداهمُاهلُبهُ،ولهُاملنةُبعدُاهلُعليهمُِ :ا سَت ِني كِّوَي
ِنك! ُزد ُعل ُذلك ُقصة ُتولد ُالنور ُمن ُعرقه ُ ُالتي ُال ُأصل ُهلا ُيف ُيشء ُمن ُأحاديث ُخصائصهُ
وشامئلهُ ؛ُحتىُوالُيفُكتابُالسيوطيُ«اخلصائصُالكبى»ُالذيُمجعُفيهُمنُالرواياتُماُصحُوماُ
ملُيصحُحتىُاملوضوعات!ُ(السلسلةُالضعيفةُُ.)328/0
(ُ)127كامُسيأيتُقولهُلعمرُ:لقدُأنشدتُفيهُ-يعنيُ:املسجدُ-وفيهُمنُهوُخيُمنكُ.
(ُ)128سيأيتُقريبا.
(ُ)120تقدمُقريبا.
(ُ)179تقدمُقريبا.
(ُ)173كامُعندُمسلمُيفُصحيحهُ(ُ،)3929منُحديثُرافعُبنُخديج.
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(ُ)176كامُعندُاحلارثُيفُمسندهُ(كامُيفُبغيةُالباحثُللهيثميُ،877/6وإحتافُاخليةُُ،)372/2وأبوُنعيمُيفُتاريخُأصبهانُ
(ُ،)391/3والبزارُيفُمسندهُ(كامُيفُكشفُالستارُُ،)7/1والببيهقيُيفُدالئلُالنبوةُ(ُ،)616/2وأبوُطاهرُيفُ
املخلصياتُ(ُ،)83/6وغيهمُخلقُ.
وفيهُأنُالنبيُ
سنُنبتتُ.

ُقالُلهُ:الُيفضضُاهلُفاكُ .قالُ :فكانُمنُأحسنُالناسُثغراُوكانُإذاُسقطتُلهُ

قالُاحلافظُابنُحجرُ:قصةُالنابغةُمشهورةُعنهُمنُطرقُ...فبانُأنُللحديثُأصَّل؛ُفلذلكُخرجتهُ،
واهلُاملستعانُ(العرشةُالعشاريةُ.)79-10/3
(ُ)171ضعيفُ،رويُمنُطريقُأيبُ السكيُزكرياُبنُييىُ،حدثنيُعمُأيبُزحرُبنُحصنُ،عنُجدهُمحيدُ
بن ُمنهبُ ،قالُ :قال ُخريم ُبن ُأوس ُبن ُحارثة ُبن ُالمُ :كنا ُعند ُالنبي ُ ُفقال ُله ُالعباس ُبن ُعبدُ
املطلبُ ُياُرسولُاهلُ:إينُأريدُأنُأمدحكُ .فقالُلهُالنبيُ ُ:هاتُالُيفضضُاهلُفاكُ .فأنشأُ
العباسُيقولُ...وذكرُقصيدةُ(الطباين ُيف ُالكبي ُوالسياق ُله ُُ ،631/7واحلاكم ُيف ُمستدركه ُُ ،120/1والبيهقي ُيف ُدالئل ُالنبوةُ
ُ،628/3وغيهم)ُ.
قال ُاحلاكم ُعقب ُروايتهُ :هذا ُحديث ُتفرد ُ به ُرواته ُالعراب ُعن ُآبائهمُ ،وأمثاهلم ُمن ُالرواة ُالُ
يضعونُ.
وتعقبهُالذهبيُفقالُ:ولكنهمُالُيعرفونُ(السيُُ.)391/6
ُوقالُاهليثميُ:وفيهُمنُملُأعرفهمُ(جممعُالزوائدُُ.)638/8
قلتُ:وروىُابنُعساكرُالقصيدةُمنُقولُحسانُبنُثابتُ،ثمُقالُ:هذاُحديثُغريبُجداُ،املحفوظُ
أنُهذهُالبياتُللعباسُ...ثمُساقُاحلديثُبإسنادهُ(تاريخُدمشقُُ.)790/1
وعلق ُابن ُكثي ُعليه ُفقالُ :بل ُمنكر ُجداُ .ثم ُقالُ :ومن ُالناس ُمن ُيزعم ُأهنا ُللعباس ُبن ُمرداسُ
السلميُ،فاهلُأعلمُ(البدايةُوالنهايةُُ.)173/1
وكذا ُابن ُاجلوزي ُرواها ُمنسوبة ُحلسان ُيف ُقصةُ ،ثم ُقالُ :هذا ُحديث ُموضوع ُقد ُوضعه ُبعضُ
القصاصُ(املوضوعاتُلهُ.)683/3
(ُ)177قتيلةُبنتُالنضُبنُاحلارثُبنُعلقمةُبنُكلدة ُبنُعبدُمنافُبنُعبدُالدارُ،ويقالُ:أختُالنضُ،
والولُالصحُ.قتلُرسولُاهلُ ُأباهاُيومُبدرُصباُفأرسلتُإليهُأبياتاُأوهلاُ:
ياُراكباُإنُالثيلُمظنةُ***ُمنُصبحُخامسةُوأنتُموفقُ
قالُابنُحجرُ:وملُأرُالتِصيحُبإسَّلمهاُ،لكنُإنُكانتُعاشتُإىلُالفتحُفهيُمنُمجلةُالصحابياتُ.
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انظرُ :االستيعاب ُالبن ُعبد ُالب ُ(ُ ،)3097/7أسد ُالغابة ُالبن ُالثي ُ(ُ ،)613/7الوايف ُبالوفياتُ
(ُ،)378/67اإلصابةُالبنُحجرُ(.)313/37
(ُ)173النضُبنُاحلارثُبنُعلقمةُبنُكلدةُبنُع بدُمنافُبنُعبدُالدارُ،كانُأشدُقريشُمباداةُللنبيُصلُ
اهلُعليهُوسلمُبالتكذيبُوالذىُ،وكانُذاُقدرُيفُقريشُ ،قتلُيومُبدرُصباُكافراُبالصفراءُ ،وقيلُ:
كانُمنُمسلمةُالفتحُ،وقيلُ:شهدُحنيناُوتألفهُالنبيُصلُاهلُعليهُوسلمُبامئةُبعيُ،وقتلهُيومُبدرُ
أصحُ.فيهُنزلتُعدة ُآياتُمنها(ُ:ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) ُ[النفالُ،]16ُ:و(ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ) [املعارجُ،]3:و( ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)ُ[النازعاتُ]76:وغيهاُ.
انظرُ:اجلرحُوالتعديلُالبنُأيبُحاتمُ(ُ،)771/8أنسابُالرشافُللبَّلذريُ(ُ،)310/3معرفةُالصحابةُ
ليبُنعيمُ(ُ،)6202/3أسدُالغابةُالبنُالثيُ(ُ،)193/3اإلصابةُالبنُحجرُ(.)26/33
(ُ )172ذكرُابنُإسحاقُيفُسيتهُقصيدةُقتيلةُبنتُاحلارثُأختُالنضُتبكيهُ(كامُيفُسيةُابنُهشامُُ،)76/6ثمُ
عقبُابنُهشامُفقال :فيقال ُُ -واهلُأعلم ُُ -إنُرسولُاهلُ ُملاُبلغهُهذاُالشعرُ،قالُ:لوُبلغنيُهذاُ
قبلُقتلهُملننتُعليهُ.
قالُأبوُإسحاقُاحلِصيُ:قال ُالزبيُبنُبكارُ:وسمعت ُبعض ُأهل ُالعلم ُيغمز ُيف ُأبيات ُقتيلة ُبنتُ
احلارثُويقولّ ُ:إهناُمصنوعةُ(زهرُاآلدابُُ.)22/3
قالُابنُامللقنُ:وقالُبعضُالعلامءُ:قولهُ«لوُسمعتُماُقتلت»ُملُيثبتُلناُبإسنادُصحيحُ،وقالُبعضُ
أهلُالعلمُعلُماُحكاهُالزبيُيفُكتابُأنسابُقريشُ:إنُشعرهاُمصنوعُ(غايةُمأمولُالراغبُق/ُ18أ)ُ.
فوائدُ :قالُابنُالقيمُ:قولُالنبيُ ُملاُأنشدتهُقتيلةُبنتُاحلارثُشعرهاُاملعروفُترثيُبهُأخاهاُالنضُ
«لوُسمعتُهذاُقبلُقتلهُملُأقتله»ُ،ليسُفيهُالندمُعلُقتله؛ُفإنهُملُيقتلهُإالُباحلقُ،ولكنُكانُرحيامُيقبلُ
الشفاعةُويمنُعلُاجلاينُ،فمعناهُلوُشفعتُعنديُبامُقالتُقبلُأنُأقتلهُلقبلتُشفاعتهاُوتركتهُ،وقريبُ
ّ
منُهذاُقوله«ُ:لوُاستقبلتُمنُأمريُماُاستدبرتُملاُسقتُاهلدي ُوجلعلتهاُمتعة»ُ ،ليسُفيهاُندامةُعلُ
أفضلُماُأتىُبهُمنُالنسكُ،فإنُاهلُملُيكنُليختارُلهُإالُأفضلُالنساكُوأعَّلهاُ(بدائعُالفوائدُُ.)690/1ُ:
وقالُالسهيلُ:والصحيحُأهناُبنتُالنضُالُأختهُكذلكُقالُالزبي ُ[نسبُقريشُصُُ ]633وغيهُ ،وكذلكُ
وقعُيفُكتابُالدالئلُ(الروضُالنفُ.)628/3
(ُ)177أماُاملرفوعُمنهُفقدُُتقدمُتريهُ(صُ،)387وأماُقصةُإنشادُالعَّلءُالنبيُوقولُالنبيُلهُذلكُفلمُ
أقفُعليهاُإالُعندُابنُقتيبةُيفُعيونُالخبارُ(ُ،)66/6ثمُالحقيهُمنُالدباءُكابنُعبدُربهُيفُالعقدُ
الفريدُ(ُ.)387/6

508

الكالم على مسألة السماع

(ُ)178ضعيف ُ،رويُمنُطريقُحممدُبنُطلحةُبنُعبدُالرمحنُ،عنُاملنكدرُبنُحممدُبنُاملنكدرُ،عنُأبيهُ،
عنُجابرُبنُعبدُاهلُبهُ(البخاريُيفُالتاريخُالكبيُ،369/3وابنُأيبُالدنياُيفُاإلرشافُيفُمنازلُالرشافُُ،693/3وغيها).
ُ حممدُبنُطلحةُبنُعبدُالرمحنُاملعروفُبابنُالطويلُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُيطئُروىُلهُالنسائيُ
وابنُماجهُ(التقريبُُ، )783/3وقالُيفُاملنكدرُ:ليُاحلديثُروىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوالرتمذيُ
(التقريبُُ.)377/3
ورواهُابنُقانعُمقتِصاُعلُبيتُكعبُوقول ُالنبيُ ُله«ُ:شكر ُاهلُقولك»ُ،منُطريق ُأيب ُيونسُ
املدينُ،ناُإبراهيمُبنُمحزةُ،عنُعاصمُبنُسويدُالنصاريُ،عنُعبدُالرمحنُ،عنُجدهُمعاويةُبنُمعبدُ
قالُ:قالُكعبُبنُمالكُ...فذكرهُ(معجمُالصحابةُُ.)73/1
أما ُالشعر ُفحسب ُفأورده ُابن ُسَّلم ُاجلمحي ُيف ُطبقات ُفحول ُالشعراء ُ(ُ ،)666/3وابن ُقتيبة ُيفُ
غريب ُاحلديث ُ(ُ ،)733/6وابن ُدريد ُيف ُمجهرة ُاللغة ُ(ُ ،)832ُ ،381/1والزخمرشي ُيف ُأساسُ
البَّلغةُ(ُ،)777/3ونسبوهُلكعبُبنُمالكُوهوُيفُديوانهُ(صُُ.)386
وأورده ُابن ُعبد ُربه ُيف ُالعقد ُالفريد ُ(ُ ،)3/8ُ ،372ُ ،367/2ُ ،603/6وابن ُسيده ُيف ُاملحكمُ
)ُوعزاهُحلسانُبنُثابتُ .ووردُالشطرُالولُيفُعدةُ
ُ
(ُ،)83/3والزخمرشيُيفُربيعُالبرارُ(772/6
مصادرُ:جاءتُسخينةُكيُتغالبُرّباُ.
(ُ)170تقدمُتريهُ(ص ُ2يفُثناياُالتخريج)ُمنُحديثُابنُماجهُبلفظ«ُ:اهلُيعلمُإينُلحبكن»ُ،أماُلفظُ:
«اللهمُباركُفيهن»ُفلمُيردُإالُيفُروايةُرشيدُبنُعبدُاهلُالذريريُعنُثابتُعنُأنسُبهُ،ورشيدُهذاُ
منكرُ،واملحفوظُاللفظُالولُ،وانظرُاملوضعُاملحالُإليهُ.
أماُالشعرُفحسبُفلمُأقفُعليهُإالُيفُهذاُاحلديثُولعلهُمنُاملوروثُالغنائيُالشعبيُللعربُيفُتلكُ
الفرتةُ،السيامُوهوُأرجوزةُحيثُالرتنمُالفطريُ.واهلُأعلم.
( ُ )189ضعيفُ،رويُمنُطريقُأيبُخليفةُ[الفضلُبنُاحلباب]ُ،يقولُ:سمعتُابنُعائشةُيقولُ:ملاُقدمُ
ُ املدينة ُجعلُالنساءُوالصبيانُوالوالئد ُيقلنُ :طلعُالبدرُعليناُ ...فذكره ُ(البيهقي ُيف ُدالئل ُالنبوةُ
النبي ُ
والسياقُلهُُ،622/3ُ،392/6وأبوُاحلسنُاخللعيُيفُالفوائدُاملنتقاةُصُُ.)738
قلتُ:واختلفُهلُكانُذلكُعندُمقدمهُاملدينةُمنُمكةُ،أمُمنُتبوكُ.
قالُالبيهقيُعقبُروايته ُ:وهذاُيذكرهُعلامؤناُعندُمقدمهُاملدينةُمنُمكةُوقدُذكرناهُعندهُ،الُأنهُملاُ
قدمُاملدينةُمنُثنيةُالوداعُعندُمقدمهُمنُتبوكُ،واهلُأعلمُ.
وتعقبهُابنُالقيمُفقال :وبعضُالرو اةُيمُيفُهذاُويقولُ:إنامُكانُذلكُعندُمقدمهُإىلُاملدينةُمنُمكةُ،
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وهوُوهمُظاهر؛ُ لنُثنياتُالوداعُإنامُهيُمنُناحيةُالشامُالُيراهاُالقادمُمنُمكةُإىلُاملدينةُ،والُيمرُ
ّباُإالُإذاُتوجهُإىلُالشامُ(زادُاملعادُُ.)786/1وكذاُرجحهُاحلافظُ(الفتحُُ.)626/7
وأيا ُما ُكان ُالمر ُفاحلديث ُضعيفُ ،قال ُالعراقيُ :أخرجه ُالبيهقي ُيف ُدالئل ُالنبوة ُمن ُحديث ُابنُ
عائشةُمعضَّلُ(املغنيُُ.)770/3فعبيدُاهلُبنُحممدُبنُعائشةُماتُسنةُ668هـُ(تذيبُالكاملُ.)336/30
ًُ
أماُخروجُالوالئدُوالصبيانُإىلُثنيةُالوداعُيتلقينهُمقدمهُمنُغزوةُتبوكُفثابتُيفُصحيحُالبخاريُمنُ
ُمعُالصبيانُإىلُثن َّيةُالوداعُ ُ(ُ،7762ُ،1981
حديثُالسائبُبنُيزيدُ ُقالُ:ذهبناُنتلقىُرسول ُاهل ُ
.)7767
أماُالشعرُفحسبُفلعلهُمنُاملوروثُالغنائيُالشعبيُللعربُيفُتلكُالفرتةُ،واهلُأعلم.
(ُ)183أنسُبنُزنيمُ بنُعمروُبنُعبدُاهلُبنُجابرُبنُحمميةُبنُعبدُبنُعديُبنُالدئلُبنُبكرُبنُعبدُمناةُ
بنُكنانة ُ.وهوُأخوُساريةُبنُزنيمُصاحبُقولةُعمرُاملشهورةُ:ياُساريةُاجلبلُ.كانُالنبيُ ُأهدرُ
دمهُهلجائهُ،فلامُكانُيومُالفتحُأسلمُواعتذرُبأبياتُفعفاُعنهُالنبيُ ُُ.
انظرُ:الطبقاتُالكبىُ-اجلزءُاملتممُ-الصحابةُالبنُسعدُ(صُ،)701أسدُالغابةُالبنُالثيُ(ُ،)680/3
الوايفُبالوفياتُللصفديُ(ُ،)618/0اإلصابةُالبنُحجرُ(.)671/3
(ُ)186رواهُأبوُبكرُالدينوريُيفُاملجالسة ُ(ُ 797/6دونُذكرُالشعر) ُوابنُسعدُيفُالطبقاتُالكبىُجزءُمتممُ
الصحابةُ( ُ)701/3منُطريقُهشامُبنُحزامُبنُخالدُعنُأبيهُبهُمرسَّلُ.وذكرهاُالواقديُيفُشأنُغزوةُ
الفتحُ(مغازيهُُ،)786/6وحممدُابنُإسحاقُكامُيفُسيةُابنُهشامُ(ُُ.)767/6
أماُالشعرُفأوردهُالواقديُيفُاملغازيُ(ُ،)709/6وابنُسعدُيفُالطبقاتُالكبى ُجزءُمتمم ُالصحابةُ
ونسبوهُلنسُبنُزنيمُالديلُُ.
ُ
(صُ،)701وابنُحجرُيفُاإلصابةُ(ُ،)677/3وغيهمُ،
وابنُعطيةُيفُاملحررُالوجيزُ(ُ،)191/3والثعالبيُيفُ
ُ
وأوردهُالرشيفُاملرتضُيفُالماَلُ(ُ ،)77/6
ُ
وليسُيفُديوانه.
اجلواهرُاحلسانُ(ُ،)07/3وغيهمُ،ونسبوهُلكعبُبنُمالكُ
(ُ)181ملُأقفُعلُوفودُفروةُبنُنوفلُعلُالنبيُ ُوإنشادهُهذاُالشعرُ،بلُوالُتصحُلهُصحبةُ،قالُ ُ
ابنُأيبُحاتمُ:سألت ُأيب ُعن ُفروة ُبن ُنوفلُ ،له ُصحبة؟ ُفقالُ :ليس ُله ُصحبةُ ،ولبيه ُصحبة ُ(املراسيلُ
ُ.)322/3
وإنامُالذيُوفدُعلُالنبيُ

ُوأنشدهُهذاُالشعرُهوُقردةُبنُنفاثةُ(ابنُسعدُيفُالطبقاتُالكبىُجزءُمتممُالصحابةُ

ُ،268/3واملرزباينُيفُمعجمُالشعراءُُ،118/3والبيهقيُيفُالزهدُالكبيُُ،677/3وابنُعبدُالبُيفُاالستيعابُُ،3193/1وابنُعساكرُيفُمعجمُ

الشيوخُُ،761/3وابنُالثيُيفُأسدُالغابةُُ،178/7وغيهمُخلق)ُ.
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قلتُ:فإنُصحتُهذهُالنسبةُعنُاملصنفُكامُجاءُيفُالنسختيُ(عُ،س)ُ،أقولُ:فلعلهُاختلطُعليهُ
َّ
المرُ،السيامُوأنُقردةُبنُنفاثةُهذاُقالُفيهُابنُعبدُالبُ:وهوُتصحيفُ،وإنامُهوُفروةُبالفاءُ(أسدُالغابةُ
ُ)189/7وإنُكانُهذاُالقولُخطأُكامُقالُابنُحجرُيفُاإلصابةُ(ُ،)77/0واهلُأعلمُ.
ُ،والبيهقيُيفُشعبُاإليامنُ(ُ)687/2البيتُالثاينُعنُلبيدُ
ُ
فائدةُ:روىُابنُأيبُالدنياُيفُاإلرشافُ(ص)339
بنُربيعةُ،وقيلُ:ملُيقلُبعدُإسَّلمهُغيهُ.
قالُابنُحجرُ:يتملُأنُيكونُاخلاطرانُتوارداُ،ويؤيدهُأنُاملنسوبُللبيدُ :حتىُتّسبلتُباإلسَّلمُ
(اإلصابةُُ.)77/0
قلتُ:يقصدُأهنامُملُيتفقاُعلُاللفظُحذوُالقذةُبالقذةُ،السيامُوابنُحجرُقدُأوردُبيتُقردةُبلفظُ:
حتىُاكتسيتُمنُاإلسَّلم.
(ُ)187يأيتُقريبا
نُشعرُأيبُكبيُاهلذَل.
ُ
(ُ)183كامُسبقُم
قالُحممدُبنُسَّلمُاجلمحيُ،عنُابنُجعدبةُ،قالُ:ماُأبرمُعمرُبنُاخلطابُأمراُ
(ُ)182قالُابنُعبدُالبُ:
ً
قطُإالُتثلُفيهُببيتُشعرُ(ّبجةُاملجالسُُ)17/3
وماُوردُيفُتثلهُبالشعرُماُرواهُابنُأيبُشيبةُوالسياقُلهُ(ُ )673/3والبيهقيُيفُالكبىُ(ُ ،)693/3ويفُ
معرفةُالسننُ(ُ،)197/7وغيهاُ،منُطريقُهشامُ،عنُأبيهُ،عنُعائشةُ،قالتُ:كانُعمرُيتمثلُّبذاُ
البيتُ:
إليكُتعدوُقلقاُوضينهاُ
معرضاُيفُبطنهاُجنينهاُ
خمالفاُدينُالنصارىُدينهاُ
(ُ)187عنُهشامُبنُعروةُقالُ:كانُعثامنُأروىُالناسُللبيت ُوالبيتيُوالثَّلثةُإىلُاخلمسة ُ(تاريخُدمشقُ
ُ.)128/10
وماُوردُيفُتثلهُبالشعرُماُرويُمنُطريقُعبدُاهلُبنُعكيمُوقتادةُعنُعثامنُأنهُكانُإذاُسمعُالذانُ
قالُُ:
مرحباُبالقائليُعدالُ
وبالصَّلةُمرحباُوأهَّلُ
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ثمُينهضُإىلُالصَّلة ُ(ابن ُأيب ُشيبة ُيف ُمصنفه ُُ ،07/2وابن ُشبة ُيف ُتاريخ ُاملدينة ُُ ،023/1والطباين ُيف ُالكبي ُُ ،87/3ويف ُالدعاءُ

ُ،330/3وغيها)ُ.

وكذا ُما ُرواه ُابن ُأيب ُالدنيا ُيف ُاملحتضين ُ(والسياق ُله ُُ )73/3ومن ُطريقه ُابن ُعساكر ُيف ُتاريخ ُدمشقُ
(«ُ،)796/10أنهُ ُقالُمتمثَّلُيومُدخلُعليهُفقتلُ:
أرىُاملوتُالُيبقيُعزيزاُوملُيدعُ**ُلعادُمَّلذاُيفُالبَّلدُومرتقىُ
وقالُأيضاُ:
يبيتُأهلُاحلصنُواحلصنُمغلقُ**ُويأيتُاجلبالُيفُشامريهاُالعَّل»ُ
(ُ)188ومنُذلكُماُرواهُمسلمُيفُصحيحهُ(ُ)3897يفُقصةُفتحُخيبُومبارزةُعلُبنُأيبُطالبُمللكهمُ
مرحبُ،وفيهُ:قالُمرحبُ :
قدُعلمتُخيبُأينُمرحبُُ
شاكيُالسَّلحُبطلُجمربُ
إذاُاحلروبُأقبلتُتلهبُ
فقالُعلُ:
أناُالذيُسمتنيُأميُحيدرهُ
كليثُغاباتُكريهُاملنظرهُ
فضبُرأسُمرحبُفقتلهُ،ثمُكانُالفتحُعلُيديه.
(ُ)180يأيتُقريبا.
(ُ)109يأيتُقريبا.
(ُ)103منُذلكُماُرواهُالطبيُ(تذيبُاآلثارُُ-مسندُعمرُُ)276/6بسندهُأنهُُملاُتكشفتُاحلربُبصفيُأنشأُ
عمروُبنُالعاصُيقولُ:
شبتُاحلربُفأعددتُهلاُ**ُمفرعُاحلاركُمرويُالثبجُ
يصلُالشدُبشدُ،فإذاُ**ُونتُاخليلُمنُالشدُمعجُ
جرشعُأعظمهُجفرتهُ**ُفإذاُابتلُمنُاملاءُخرج
(ُ)106ضعيفُ،رواهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُ(ُ)663/3منُطريقيُ:
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ُاَلولُ:منُطريقُإسامعيلُبنُعياشُ،عنُحممدُبنُيزيدُالرحبيُ،قالُ:قيلُليبُالدرداءُ...فذكرهُ
فيه ُ أبوُبكرُحممدُبنُيزيدُالرحبيُترجمُلهُالبخاريُيفُالتاريخُالكبيُ(ُ،)623/3وابنُعساكرُيفُتاريخُ
دمشقُ،وملُيذكرُفيهُجرحاُوالُتعديَّلُ،إالُابنُحبانُذكرهُيفُالثقاتُ(ُ.)13/0
قلتُ:وهوُإسنادُمعضلُبيُحممدُبنُيزيدُوأيبُالدرداءُ.
والثاينُ:منُطريقُإبراهيمُبنُهراسةُ،ثناُسف يانُالثوريُ،عنُحبيبُبنُأيبُثابتُ،عنُنافعُبنُجبيُ،
قالُ:قيلُليبُالدرداءُ:ماُلكُالُتشعرُ،فذكرُمثلهُ.
فيه ُإبراهيم ُبن ُهراسة ُالكويف ُأبو ُإسحاق ُالشيباين ُمرتوك ُاحلديث ُ(التاريخ ُالكبي ُللبخاري ُُ ،111/3الضعفاءُ

واملرتوكونُللنسائيُُ،36/3اجلرحُوالتعديلُاليبُأيبُحاتمُُ،371/6املجروحيُالبنُحبانُُ.)333/3

أماُالشعرُفرواهاُأبوُنعيمُيفُحليةُالولياءُ(ُ،)663/3وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(ُ)381/77عنُ
أيب ُالدرداء ُكامُسبقُ .وأوردها ُالزجاجيُيفُأخباره ُ(صُ،)2والزخمرشيُيفُربيعُالبرارُ(ُ،)70/3
ونسبوها ُليبُالدرداء ُكذلكُ.وروىُالبيهقيُالبيتُالولُيفُقصيدةُيفُشعبُاإليامنُ(ُ،)732/36
وأورده ُاملرزوقي ُيف ُرشح ُديوان ُاحلامسة ُ(ُ ،)3388/6ونسبوه ُلقيس ُبن ُاخلطيمُ ،وهو ُيف ُديوانهُ
(صُ،)333وروايتهُفيهُ:
يبُاملرءُأنُيلقىُمناهُ**ُويأبىُاهلُإالُماُيشاء
(ُ)101رواهُالبخاريُيفُصحيحهُ(ُ.)7101ُ،6313ُ،6319
أماُالشعرُفحسبُفلمُأقفُعليهُلغيُأيبُهريرةُ

ُ،فيحتملُأنهُمنُقولهُوإليهُأميلُ،أوُتثلُبه.

(ُ)107رواهُالبخاريُيفُصحيحهُ(ُ،)1813منُحديثُعائشةُ ُ،وفيهُ:فلامُأكثرتُقالتُهلاُعائشةُ:وماُ
يومُالوشاح؟ُقالتُ:خرجتُجويريةُلبعضُأهلُ،وعليهاُوشاحُمنُأدمُ،فسقطُمنهاُ،فانحطتُعليهُ
احلدياُ،وه يُحتسبهُحلامُ،فأخذتهُفاتموينُبهُفعذبوينُ،حتىُبلغُمنُأمريُأهنمُطلبواُيفُقبلُ،فبيناُهمُ
حوَلُوأنا ُيف ُكريبُ ،إذ ُأقبلت ُاحلديا ُحتى ُوازت ُبرءوسناُ ،ثم ُألقتهُ،فأخذوهُ ،فقلت ُهلمُ:هذا ُالذيُ
اتمتموينُبهُوأناُمنهُبريئة!
أماُالشعرُفحسبُفلمُأقفُعليهُلغيُهذهُاجلويريةُ،فيحتملُأنهُمنُقوهلاُوإليهُأميلُ،أوُتثلتُبه.
(ُ)103رواهُأبوُاحلسنُاملدائنيُيفُالتعازيُ(صُ،)70والطبيُيفُتذيبُاآلثارُ-مسندُعمرُ(ُ،)277/6
وأبوُعروبةُاحلراينُيفُاملنتقىُمنُكتابُالطبقاتُ(صُ،)71والدينوريُيفُاملجالسةُ(ُ،)379/1وابنُ
حبان ُيف ُروضة ُالعقَّلء ُ(ص ُُ ،)687والبيهقي ُيف ُالزهد ُالكبي ُ(صُ ،)639وابن ُعساكر ُيف ُتاريخُ
دمشقُ(ُ)317/63عنُمعاويةُبنُأيبُسفيانُ ُ.

التخرجيات والتعليقات

513

وأوردهُابنُقتيبةُيفُعيونُالخبارُ(ُ،)73/1واملبدُيفُالكاملُ(ُ،)61/7ويفُالتعازيُواملراثيُ(صُ
ُ،)12والّسقسطيُيفُالدالئلُيفُغريبُاحلديثُ(ُ.)3936/1
علُخَّلفُأنُمعاويةُتثلُبهُ ،أوُأنشأهُملاُجاءهُنعيُأحدُأحبابهُ،قيلُ:سعيدُبنُالعاصُوعبدُاهلُبنُ
عامرُ ،وقيلُ :عتبة ُأخيهُ ،وقيلُ :عبد ُاهل ُبن ُعامر ُوالوليد ُبن ُعقبةُ .ويف ُبعض ُألفاظه ُاختَّلف ُيفُ
الروايات.
(ُ)102رواهُالبخاريُ(ُ)7796ُ،7982ُ،1080ُ،1973منُحديثُأيبُهريرةُ
أماُالشعرُفحسبُفلعلهُخلبيبُ

ُ.

كامُيظهرُمنُسياقُالبيت.

(ُ)107رواهُالبخاريُ(ُ)3277ُ،3237ُ،1062ُ،3880منُحديثُعائشةُ ُ.
حكيمُالنهشلُ،أوردها ُالّسقسطيُيفُالدالئل ُيفُغريب ُاحلديثُ(ُ،)3363/1وابنُ
ُ
وأماُالشعرُفل
عبدُربهُيفُالعقدُالفريدُ(ُ،)72/2والنويريُيفُهنايةُالربُ(ُ،)609/33وابنُالضياءُيفُتاريخُمكةُ
ُ
حلكيمُالنهشل.
(صُ،)660ونسبوهاُ
(ُ)108هوُجزءُمنُحديثُإنشادُأيبُبكرُالشعرُعندُقدومهُاملدينةُ،تقدمُقريبا.
أماُالشعرُفحسبُفلمُأقفُعليهُلغيُبَّللُ

ُ،فيحتملُأنهُمنُقولهُوإليهُأميلُ،أوُتثلُبه.

(ُ )100كام ُروي ُمن ُحديث ُجابر ُبن ُسمرةُ ،قالُ :جالست ُالنبي ُ ُأكثر ُمن ُمائة ُمرةُ ،فكان ُأصحابهُ
يتناشدونُالشعرُ،ويتذاكرونُأشياءُمنُأمرُاجلاهليةُوهوُساكتُ،فربامُيتبسمُمعهم ُ(الرتمذي ُوالسياق ُلهُ
ُ،6839وأمحدُُ،712/17والطيالسُ،360/6وغيهم).
(ُ )799رواهُالبخاريُ(ُ،)1636ومسلمُ(ُ)6783منُطريقُسفيانُعنُالزهريُ،قالُمسلمُ:عنُسعيدُ
عنُأيبُهريرةُفذكرهُ،وقالُالبخاريُ:عنُسعيدُقالُ:مرُعمرُ...وساقهُ.
ُقالُاحلافظُ:وروايةُسعيدُهلذهُالقصةُعندهمُمرسلة؛ ُلنهُملُيدركُزمنُاملرورُ ،ولكنهُيملُعلُأنُ
سعيداُسمعُذلكُمنُأيبُهريرةُبعدُأوُمنُحسانُأوُوقعُحلسانُاستشهادُأيبُهريرةُمرةُأخرىُفحضُ
ذلكُسعيدُ ،ويقويهُسياقُحديثُالباب ُ[البخاري ُ]731؛ ُفإنُفيهُأنُأباُسلمةُسمعُحسانُيستشهدُأباُ
هريرةُ ،وأبوُسلمةُملُيدركُزمنُمرورُعمرُأيضا؛ ُفإنهُأصغرُمنُسعيدُ ،فدلُعلُتعددُاالستشهادُ،
ويوز ُأن ُيكون ُالتفات ُحسان ُإىل ُأيب ُهريرة ُواستشهاده ُبه ُإنام ُوقع ُمتأخرا؛ ُلن ُ«ثم» ُال ُتدل ُعلُ
الفوريةُ ،والصلُعدمُالتعددُ ،وغايتهُأنُيكونُسعيدُأرسلُقصةُاملرورُثمُسمعُبعدُذلكُاستشهادُ
فتحُالباريُ.)378/3
ُ
حسانُليبُهريرةُوهوُاملقصودُلنهُاملرفوعُوهوُموصولُبَّلُترددُ،واهلُأعلمُ(
(ُ)793كامُيفُمبارزةُعلُبنُأيبُطالبُملرحبُ،تقدمُتريهُ(صُ309يفُثناياُالتخريج).
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(ُ)796كامُرويُمنُحديثُأنسُ
يميشُوهوُيقولُ:

ُأنُالنبيُ ُدخلُمكةُيفُعمرةُالقضاءُوعبدُاهلُبنُرواحةُبيُيديهُ
خلواُبنيُالكفارُعنُسبيلهُ
اليومُنضبكمُعلُتنزيلهُ
ضباُيزيلُاهلامُعنُمقيلهُ
ُويذهلُاخلليلُعنُخليلهُ
ُويفُحرمُاهلُتقولُالشعر! ُفقالُلهُالنبيُ ُ:خلُ

ُفقالُلهُعمرُ:ياُابنُرواحةُبيُيديُرسولُاهلُ
عنهُياُعمرُ،فلهيُأسعُفيهمُمنُنضحُالنبلُ(الرتمذيُوالسياقُلهُُ،6877والنسائيُيفُالكبىُُ،1826ُ،1876وابنُحبانُيفُ
صحيحهُُ،3788وغيهم)ُ.
(ُ)791تقدمُتريهُ(ص.)31
(ُ)797تقدمُتريهُ(صُ387يفُثناياُالتخريج).
(ُ)793تقدمُتريهُ(ص.)33

(ُ )792إياس ُبن ُمعاوية ُبن ُقرة ُبن ُإياس ُبن ُهَّلل ُاملزين ُأبو ُواثلة ُالبِصيُ،جلدهُصحبةُ.تويفُسنةُاثنتيُ
وعرشين ُومائةُ .وَل ُقضاء ُالبِصةُ ،وكان ُثقة ُعَّلمة ُفهام ُعاقَّل ُفقيها ُعفيفاُ ،وكان ُمن ُدهاة ُالناسُ ،ولهُ
أقضيةُتشهدُبفطنتهُ.
انظرُ:الطبقاتُالكبىُالبنُسعدُ(ُ،)617/7أخبارُالقضاءُلوكيعُ(ُ،)136/3تاريخُدمشقُالبنُعساكرُ
(ُ،)3/39تذيبُالكاملُللمزيُ(ُ،)797/1سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)333/3
(ُ )797رواه ُابن ُأيب ُالدنيا ُيف ُاإلرشاف ُ(ُ ،)176ووكيع ُيف ُأخبار ُالقضاة ُ(ُ ،)170/3والدينوري ُيفُ
ُ
بألفاظُمتقاربة.
املجالسةُ(ُ،)6313وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(ُ،)66ُ،63/39
( )798صحيح ُ ،رويُمنُطرقُعنُطلحةُبنُمِصفُالياميُ،عنُعبدُالرمحنُبنُعوسجةُ،عنُالباءُبنُ
عازبُمرفوعاُبهُ(أبوُداودُُ،3728والنسائيُُ،3932ُ،3933ويفُالكبىُُ،7002ُ،3909ُ،3980وابنُماجهُُ،3176وأمحدُُ،733/19
ُ،212ُ،389وغيهمُخلق)ُ.وعلقهُالبخاريُجازماُإىلُالنبيُ ُ.
قالُاحلاكم ُ:وقدُوجدناُلعبدُالرمحنُبنُعوسجةُعنُالباءُمتابعيُيفُروايةُهذاُاحلديثُ،عنُالباءُ،
وهم ُ :زاذانُأبوُعمرُ،وعديُبنُثابتُ،وأوسُبنُضمعجُ...ثمُأقبلُيسوقُأسانيدهُ(املستدركُُ-728/3
ُ.)702
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قلت ُ:ورويُمنُحديثُعبدُالرمحنُبنُعوفُوالُيصحُ،رواهُالبزارُمنُطريقُصالحُبنُموسىُ،عنُ
عبدُالعزيزُبنُرفيعُ،عنُأيبُسلمةُ،عنُأبيهُمرفوعاُبهُ(مسندهُُُ.)673/1
قالُالبزارُعقبه ُ:وهذاُاحلديثُيرويهُالزهريُوحممدُبنُعمروُ،عنُأيبُسلمةُ،عنُأيبُهريرةُ،وصالحُ
بنُموسىُالذيُروىُهذاُاحلديثُعنُعبدُالعزيزُ،عنُأيبُسلمةُ،عنُأبيهُ،ليُاحلديثُ ،وإنامُذكرناُ
هذاُاحلديثُلنبيُعلتهُ،وقدُروىُصالحُبنُموسىُهذاُحديثاُآخرُّبذاُاإلسنادُملُيتابعُعليهُأيضاُ.
قلتُ:وحديثُأيبُهريرةُرواهُابنُحبانُمنُطريقُحممدُبنُإسامعيلُالبخاريُ،حدثناُييىُبنُعبدُاهلُ
بنُبكيُ،حدثناُيعقوبُبنُعبدُالرمحنُاإلسكندراينُ،عنُسهيلُبنُأيبُصالحُ،عنُأبيهُ،عنُأيبُهريرةُ
مرفوعاُبهُ(صحيحهُُ.)67/1
قال ُاحلافظُ :قال ُالبخاري ُيف ُكتاب ُخلقُأفعال ُالعباد ُيُروُى ُعنُسهيل ُفذكره ُ[خلق ُأفعال ُالعباد ُُ،]20/3
ورواه ُابنُأيبُداودُعن ُالبخاريُعلُاملوافقةُ ،قالُالفريايبُ :غلطُابنُبكيُيفُهذا ُاحلديثُ ،وأدخلُ
حديثاُيفُحديثُ .قلت ُ[أيُ:احلافظ]ُ :فخفيُعلُابنُماجه ُ[كذاُيفُاملطبوعُ:ابنُماجهُ.ولعلُالصوابُابنُحبان] ُموضعُ
العلةُومشىُعلُظاهرُاإلسنادُفصححهُ،واهلُاملوفقُ،لكنُملُيذكرُجعفرُدليلُالعلةُ،وقدُذكرُمعاويةُ
بن ُصالح ُعن ُييى ُابن ُمعي ُأن ُأمحد ُبن ُحنبل ُسأله ُعام ُاستفادُ ،فذكر ُله ُهذا ُاحلديث ُ(تغليق ُالتعليقُ
ُ.)177/3
ثمُقالُ:وليبُهريرةُطريقُأخرىُأمثلُمنُاملتقدمةُأشارُإليهاُالبزارُيفُمسندهُ(تغليقُالتعليقُُ.)177/3
قلتُ:وإنامُهذهُالطريقُحلديثُآخرُ،وهو ُ:ماُأذنُاهلُليشءُماُأذنُلنبيُحسنُالصوتُيتغنىُبالقرآنُ،
يهرُبهُ.ويأيتُتريهُ.
قلتُ:ورويُكذلكُمنُحديثُابنُعباسُ،رواهُالطباينُمنُطريقُعبدُاهلُبنُخراشُ،عنُالعوامُبنُ
حوشبُ،عنُابنُعباسُ،قالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:زينواُأصواتكمُبالقرآن ُ(يفُالكبيُُ،83/33والدارقطنيُيفُ
الفرادُكامُيفُتغليقُالتعليقُُ.)177/3
قالُاحلافظُ:سندهُحسنُ،ولهُطريقُأخرىُعنُأيبُسعدُالبقالُعنُالضحاكُعنُابنُعباسُبهُ،وغلطُ
فيهُالبقال ُ ،وإنامُسمعهُالضحاكُمنُعبدُالرمحنُبنُعوسجةُعنُالباءُواهلُأعلم ُ(تغليقُالتعليقُبتِصفُيسيُ
ُ.)177/3
قلتُ:أماُلفظُ«زينواُأصواتكمُبالقرآن» ُفيقول فيه ابن اللقنُ:قالُابنُحبانُيفُصحيحهُ :هذاُاللفظُ
منُألفاظُالضدادُ.يريدُبقولهُعليهُالسَّلم«ُ:زينواُالقرآنُبأصواتكم»ُ:زينواُأصواتكمُبالقرآنُُ.
وقالُاخلطايبُ:معنىُاحلديثُزينواُأصواتكمُبالقرآنُ،كذاُفّسهُغيُواحدُمنُأئمةُاحلديثُ،وزعمواُ
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أنهُمنُبابُاملقلوبُكامُقالواُ:عرضتُالناقةُعلُاحلوضُ.ثمُقالُ:ورواهُمعمرُعنُمنصورُعنُطلحةُ
فقدمُالصواتُعلُالقرآنُوهوُا لصحيحُ.ثمُرواهُبسندهُمنُطريقُعبدُالرزاقُعنُمعمر ُ[غريبُاحلديثُ
ُُ.]132/3
قلتُ[أيُابنُامللقن] ُ:وقدُأخرجهُاحلاكمُعنُمنصورُمنُستُطرقُ:سفيانُ،وزائدةُ،وعمروُبنُأيبُقيسُ،
وجريرُ ،وابن ُطهامنُ ،وعامر ُكلهمُ ،عن ُمنصورُ،عن ُطلحةُ ،بتقديم ُالقرآن ُعل ُالصواتُ ،وكذلكُ
الطرقُالتيُقدمناهاُعنُاحلاكمُكلهاُبتقديمُالقرآنُ ،إالُيفُروايةُواحدةُمنُحديثُعبدُالرزاقُ،عنُ
منصورُ،عنُالعمشُ،عنُطلحةُمقدمُفيهاُالصواتُعلُالقرآنُ،وهيُيفُالطباينُالكبيُمنُطريقيُ
آخرينُ:
أحدهاُ:منُحديثُعبدُاهلُبنُخراشُُ-قالُالبخاريُ:منكرُاحلديثُُ-عنُعمهُالعوامُبنُحوشبُ،
عنُجماهدُ،عنُابنُعباسُرفعه«ُ:زينواُأصواتكمُبالقرآن»ُ.
ثانيهامُ:منُحديثُسعيدُبنُأيبُسعيدُالبقالُ،عنُالضحاكُ،عنُابنُعباسُرفعه«ُ:حسنواُأصواتكمُ
بالقرآن»ُ[قلتُ:وقدُأبانُاحلافظُعلتهاُكامُتقدم]ُ.
فيتعيُأنُتقديمُروايةُالقرآنُهيُالصحيحةُ،ومعناهاُعلُظاهرهاُوماُعداهاُحممولُعليهاُ،ويكونُ
قولهُ«القرآن»ُ يفُموضعُاحلالُ،أيُ:زينواُأصواتكمُيفُحالُالقراءةُ،وقدُجاءُذلكُمِصحاُيفُمسندُ
الدارمي ُومستدرك ُاحلاكم ُمن ُحديث ُعلقمة ُبن ُمرثدُ ،عن ُزاذانُ ،عن ُالباء ُرفعه«ُ :زينوا ُالقرآنُ
بأصواتكمُفإنُالصوتُاحلسنُيزيدُالقرآنُحسنا» ُ[سيأيتُتريجُهذاُاللفظُعندُذكرُاملصنفُإياهُصُ ،]676وهذاُالُ
يتملُالتأويلُوالُالقلبُ(البدرُاملنيُُ.)210-218/0انتهى كَّلم ابن اللقن.
ُ
)ُمنُحديثُأيبُهريرة.
(ُ)790رواهُالبخاريُ(ُ،)7377ُ،7786ُ،3917ُ،3961ومسلمُ(701ُ،706
(ُ)739رويُهذاُاحلديثُتاماُوخمتِصاُعلُأوجهُ،منهاُ:
اَلول ُ[قول النبي دون قول أّب ِوسى]ُ:قالُالنبيُ
داودُ.وسيذكرهُاملصنفُ(صُ.)677

ُ:ياُأباُموسىُ،لقدُأوتيتُمزماراُمنُمزاميُآلُ

الثاين [قول النبي وَد أّب ِوسى]ُ:قالُالنبيُ ُ:لقدُأويتُهذاُمزماراُمنُمزاميُآلُداودُ.فلامُأخبُ
أبو ُموسى ُقالُ :لو ُعلمت ُأن ُنبي ُاهل ُ ُيستمع ُلقراءيت ُحبتا ُحتبياُ .ويف ُلفظ ُياطب ُالنبيُ :لوُ
علمتُأنكُتستمعُلقراءيتُحلبتاُلكُحتبياُ.وسيذكرهُاملصنفُ(صُُ.)136
قلتُ:ويمعُبيُألفاظهُبكونُأيبُموسىُحينامُأخبهُالبشيُبقولُالنبيُ
توجهُللنبيُ ُخماطباُإياهُبالقولُالثاينُ.واهلُأعلمُ.
َّ

ُفيهُقالُاللفظُالولُ،ثمُ
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الثالث [ِثل الثاين ،ولكن ليس فيه ِزاِّي آل داود]ُ:قولُالنبي ُ:مررتُبكُياُأباُموسىُالبارحةُ،وأنتُ
تقرأُفاستمعناُلقراءتك ُ.فقالُأبوُموسىُ:ياُنبي ُاهلُ،لوُعلمتُبمكانكُحلبتُلكُحتبياُ.وهوُماُ
ذكرهُاملصنفُهناُ.
أماُالولُ:فرواهُالبخاريُ(ُ)3978منُطريقُأيبُييىُاحلامينُ،حد ثناُبريدُبنُعبدُاهلُبنُأيبُبردةُ،عنُ
جدهُأيبُبردةُ،عنُأيبُموسىُبهُُ.
ورواهُمسلمُ(ُ)701منُطريقيُ:
ُمنُطريقُابنُنميُوأبيهُ،حدثناُمالكُوهوُابنُمغولُ،عنُعبدُاهلُبنُبريدةُ،عنُأبيهُبنحوهُ.ُحدثناُ داودُبنُرشيدُ،حدثناُييىُبنُسعيدُ،حدثناُطلحةُ،عنُأيبُبردةُ،عنُأيب ُموسىُبهُقالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:لوُرأيتنيُوأناُأستمعُلقراءتكُالبارحةُ،لقدُأوتيتُمزماراُمنُمزاميُآلُداودُ.
قلتُ:ورويُمنُحديثُأيبُهريرةُ،وعائشةُ،والباءُبنُعازبُ.
أماُالثاينُ:فرويُمنُحديثُبريدةُبنُاحلصيبُ،وأيبُبردةُ،وأنسُ.
أِا حديث بريدةُ،فرواهُعبدُالرزاقُعنُابنُعيينةُ،عنُمالكُبنُمغولُقالُ:سمعتُعبدُاهلُبنُبريدةُ
يدثُعنُأبيه ُفذكرهُ(عبدُالرزاقُيفُمصنفهُُ،783/6ومنُطريقهُالبيهقيُيفُشعبُاإليامنُُ،109/39وكذاُالروياينُيفُمسندهُُ،27/3
وغيهم)ُ.
وتابعُابنُعيينةُأبوُمعاويةُالضيرُبهُ(النسائيُيفُالكبىُُ.)671/7
وأِا حديث أّب بردةُ،فرويُمنُطرقُعنُييىُبنُسعيد ُالمويُ،عن ُطلحة ُبنُييىُ،عنُأيبُبردةُ،
عنُأيبُموسى ُالشعريُبهُ(ابنُحبانُيفُصحيحهُوالسياقُلهُُ،320/32والبزارُيفُمسندهُُ،376/8والبيهقيُيفُالكبىُُ،38/1
ُ.قلتُ:وهوُطريقُمسلمُنفسهُ،بيدُأنهُرواهُمقتِصاُعلُقولُالنبيُ ُدونُقولُأيبُ
ُ ،01/39وغيهم)
ً
موسىُ.
وأِا حديث أنسُفرواهُابنُسعدُ،أخبناُيزيدُبنُهارونُوعفانُبنُمسلمُ،قاالُ:حدثناُمحادُبنُسلمةُ،
عنُثابتُ ،عنُأنسُبنُمالك ُ ،أنُأباُموسىُالشعريُقامُليلةُيصلُفسمعُأزواجُالنبيُ ُصوتهُ،
وكان ُحلو ُالصوتُ ،فقمن ُيستمعنُ ،فلام ُأصبح ُقيل ُله ُإن ُالنساء ُكن ُيستمعنُ .فقالُ :لو ُعلمتُ
حلبتكنُحتبياُولشوقتكنُتشويقاُ(ابنُسعدُيفُالطبقاتُالكبىُُ،83/7وأبوُيعلُمنُطريقُيزيدُكامُيفُإحتافُاخليةُُ.)176/2
ًُ
قالُالبوصييُ:هذاُإسنادُرواتهُثقاتُ(إحتافُاخليةُُ.)176/2
قالُاحلافظُ:علُرشُِمسلمُ(فتحُالباريُُ.)01/0
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أماُالثالثُ :فرويُمنُطرقُعنُ خالدُبنُنافعُالشعريُ،عنُسعيدُبنُأيبُبردةُ،عنُأيبُبردةُبنُأيبُ
موسى ُبهُ(احلاكمُيفُمستدركهُوالسياقُلهُُ،360/1والطباينُكامُيفُجممعُالزوائدُُ،129/0واخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُ،603/8وأبوُيعلُيفُ
مسندهُُ622/31وفيهُأنُعائشةُكانتُمعهُوكذاُأبوُنعيمُيفُاحلليةُُ،683/3وغيهم)ُ.
قالُاهليثميُ:ورجاله ُعل ُرشُِالصحيحُغيُخالدُبنُنافع ُالشعريُ،ووثقهُابنُحبانُوضعفه ُمجاعةُ
(جممعُالزوائدُُ.)129ُ/0
قلتُ:احلديثُصحيحُمنُغيُطريقُخالدُبنُنافعُعنُسعيدُبنُأيبُبردةُ،كامُم َّر ُيفُحديثُييىُبنُ
سعيدُعنُطلحةُعنُأيبُبردةُ،ولفظُخالدُالُيرجُعنهُ،اللهمُإالُعدمُذكرهُمجلةُمزاميُآلُداودُ،فكأنهُ
خمتِصُ،واهلُأعلم.
(ُ)733ضعيفُ،رويُمنُطرقُعنُالوليدُبنُمسلمُقالُ:حدثناُالوزاعيُ،عنُإسامعيلُبنُعبيدُاهلُبنُأيبُ
املهاجرُ،عنُميّسةُموىلُفضالةُ،عنُفضالةُبنُعبيد ُمرفوعاُبهُ(أمحدُوالسياقُلهُُ،178/10وابنُماجهُُ،3179وابنُ
حبانُيفُصحيحهُُ،13/1والطباينُيفُالكبيُُ،193/38وغيهم)ُ.
تفردُبهُميّسةُموىلُفضالةُبنُعبيدُ،قالُفيهُاحلافظُ:مقبولُروىُلهُابنُماجهُ(التقريبُُُ.)333/3
قلتُ:ورويُبإسقاُِميّسةُموىلُفضالةُ(أمحد ُُ ،176/10واحلاكم ُيف ُمستدركه ُُ ،729/3والبيهقي ُيف ُالكبى ُُ،180/39

وغيهم)ُ.

قالُاحلاكمُعقبهُ:هذاُحديثُصحيحُعلُرشُِالشيخيُ،وملُيرجاهُ.
وتعقبه ُاحلافظ ُفقالُ :إ نام ُيكون ُكذلك ُلو ُكان ُموصوال ُبراو ُعل ُرشطهامُ ،وميّسة ُليس ُله ُراو ُإالُ
إسامعيلُ،فليسُعلُرشطهامُلوُذكرُ،فكيفُإذاُسقط؟!ُ(نتائجُالفكارُُ)633/1
ُجوده ُالوليد ُبن ُ مسلم ُفإنه ُكان ُمشهورا ُبتدليس ُالتسويةُ ،قال ُاللباينُ :فيظهر ُأن ُالوليد ُبنُ
وقيلَّ :
مسلمُكانُأحياناُيدلسُميّسةُهذاُ،وأحياناُيظهرهُويثبتهُوهوُعلةُاحلديثُ(السلسلةُالضعيفةُُ.)333/2
( ُ )736قراءة ُالقرآن ُمقرونا ُبآالت ُالغناء ُكالدف ُمنكر ُعظيمُ ،وجعله ُبعضهم ُكفرا ُواستهزاء ُبالقرآنُ
الكريمُ .انظرُ :العزيز ُرشح ُالوجيز ُ(ُ ،)396/33روضة ُالطالبي ُ(ُ ،)27/39كفاية ُالخيارُ
) ُ .أماُقراءةُالقرآنُبالحلانُدونُآالتُالغناءُفإذاُأفرُِالقارئُّباُيفُاملدُوالتمطيطُوإشباعُ
(ُ 707/3
)ُ .وأماُدونُتفريطُففيهاُخَّلفُ ،وأكثرهمُ
احلركاتُفنقلُالنوويُاإلمجاعُعلُحتريمهُ(فتاويهُُ 72/3
ُ
عل ُكراهيتهاُ ،انظر ُرشح ُمسلم ُللنووي ُ(ُ ،)89/2طرح ُالتثريب ُُ(ُ ،)392-393/1فتح ُالباريُ
(ُ،)76/0جامعُاملسائلُالبنُتيميةُ(ُ،)193-191/1زادُاملعادُ(ُ 773-ُ722/3
).
(ُ)731تقدمُتريهُ(ص.)19
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(ُ)737عجزُبيتُ،صدرهُُ:
َّ
كأنُرقابُالنَّاسُقالتُلسيفهُُ
أورد ُالبيت ُبتاممه ُاجلرجاين ُيف ُالوساطة ُ(صُ ،)330والزوزين ُيفُقرش ُالفّس ُ(ُ ،)136/6وصاحبُُ
«معجزُأمحد» ُ(ُ،)368/3وغيهمُ،ونسبوهُللمتنبيُوهوُيفُديوانهُ(صُ .)773وأوردهُالصفديُيفُ
أعيانُالعِصُ(ُ،)33/1ويفُالوايفُبالوفياتُ(ُُ)32/38ونسبهُلتاجُالدينُاليمنيُعبدُالباقيُبنُعبدُ
احلميدُ،وصدره«ُ:أقولُلنظميُحيُحاولُُشأوها»ُُ.ووردُيفُديوانُابنُنباتةُ(صُ)318وصدره«ُ:فياُ
حلظهُاملايضُوأمحرُخده»ُ .ووردُيفُديوانُّباءُالدينُزهيُ(صُ)113وصدره«ُ:وإينُوإياه ُكامُقالُ
قائل»ُ.
( )733رواهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُ(ُ،)03/8والثعلبيُيفُالكشفُوالبيانُ(ُ.)132/0
(ُ )732أمحد ُبن ُعبد ُاهل ُبن ُميمون ُبن ُالعباس ُبن ُاحلارث ُالغطفاين ُالثعلبي ُابن ُأيب ُاحلواريُ .اإلمامُ،
احلافظُ،القدوةُ،شيخُأهلُالشامُولدُسنةُأربعُوستيُومائةُ،وماتُسنةُثَّلثيُومائتيُ.صحبُأباُسليامنُ
الداراين ُ.طلبُأمحدُبنُأيبُاحلواريُالعلمُثَّلثيُسنةُ،ثمُمحلُكتبهُكلهاُإىلُالبحرُفغرقهاُ،وقالُ:ياُعلمُ،ملُ
أفعلُبكُهذاُاستخفافاُ،ولكنُملاُاهتديتُبكُ،استغنيتُعنكُ.
انظرُ:طبقاتُالصوفية ُللسلميُ(صُ،)03حليةُالولياءُليبُنعيمُ(ُ،)3/39تاريخُدمشقُ(ُ،)673/73
تذيبُالكاملُللمزيُ(ُ،)120/3سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)83/36
(ُ)737رواهُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ(صُ،)06والقشييُيفُالرسالةُالقشييةُ(.)28/3
( ُ )738سهلُبنُعبدُاهلُبنُيونسُبنُعيسىُبنُعبدُاهلُبنُرفيع ُالتسرتيُ،بضمُالتاءُالوىلُوفتحُالثانيةُ
وسكونُالسيُبينهام ُ.ملُيكنُلهُيفُوقتهُنظيُيفُاملعامَّلتُوالورعُوكانُصاحبُكراماتُ،صحبُذاُالنونُ
املِصيُ،وكان ُسببُسلوكهُالطريقُخالهُحممدُبنُسوارُ.وكانُيقولُلصحابُاحلديثُ:اجهدواُأنُالُ
تلقواُاهلُإالُومعكمُاملحابرُ.تويفُسنةُثَّلثُوثامنيُومائتيُوقيلُ:سنةُثَّلثُوسبعيُ،وقيلُغيُذلكُ.
انظرُ :طبقاتُالصوفية ُللسلميُ(صُ ،)322حليةُالولياء ُليب ُنعيم ُ(ُ،)380/39وفيات ُالعيان ُالبنُ
خلكانُ(ُ،)760/6سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)119/31
(ُ)730رواهُالقشييُيفُالرسالةُالقشييةُ(.)29/3
(ُ )769عمروُ-وقيلُ:عمرُ -بنُسلمةُ-وقيلُ:سلمُ -أبوُحفصُالنيسابوريُاحلدادُ،منُقريةُيقالُهلاُ:
كورداباذُعندُمدينةُنيسابورُ.اإلمامُ،القدوةُ،الرباينُ،كانُمنُأفرادُخراسانُعلامُوورعاُوحالةُوطريقةُ.
تويفُسنةُسبعيُومائتيُ،وقيلُ:سبعُوقيلُ:أربعُوستيُومائتيُ،وقيلُغيُذلكُ.
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انظرُ:طبقاتُالصوفية ُللسلميُ(صُ،)391حليةُالولياءُليبُنعيمُ(ُ،)660/39تاريخُبغدادُللخطيبُ
البغداديُ(ُ،)311/37النسابُللسمعاينُ(ُ،)76/7سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)339/36
ُ،والقشييُيفُالرسالةُ
ُ
(ُ )763رواهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُ(ُ،)619/39والبيهقيُيفُشعبُاإليامنُ()192/1
(القشييةُ.)20/3
ُ،وابنُاجلوزيُيفُ
ُ
(ُ )766رواهُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ(صُ،)316وأبوُنعيمُيفُاحلليةُ()637/31
تلبيسُإبليسُ(صُ.)36
(ُ )761أوردهُالقشييُيفُالرسالة ُالقشييةُ(ُ،)70/3وابنُتيميةُيفُاالستقامةُ(ُُ،)670/3والعَّلئيُيفُ
إثارةُالفوائدُ(ُ،)173/3وابنُامللقنُيفُطبقاتُالولياءُ(صُ 367
).
(ُ )767سعيدُبنُإسامعيلُبنُسعيدُبنُمنصورُأبوُعثامن ُاحلييُالنيسابوريُ،املحدثُ،الواعظُ،القدوةُ،
شيخُاإلسَّلمُ،كانُمستجابُالدعوةُ.أصلهُمنُالريُ،صحبُقديامُييىُبنُمعاذُالرازيُ،وشاهُبنُشجاعُ
الكرماين ُ ،ثمُرحلُإىلُنيسابورُإىلُأيبُحفصُوصحبهُوأخذُعنهُطريقتهُ.ماتُبنيسابورُسنةُثامنُوتسعيُ
ومائتيُ.
انظرُ:طبقاتُالصوفية ُللسلميُ(صُ،)379حليةُالولياءُليبُنعيمُ(ُ،)677/39تاريخُبغدادُللخطيبُ
البغداديُ(ُ،)377/39وفياتُالعيانُالبنُخلكانُ(ُ،)120/6سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)26/37
(ُ )763رواه ُالثعلبي ُيف ُالكشف ُوالبيان ُ(ُ ،)337/7وأبو ُنعيم ُيف ُاحللية ُ(ُ ،)677/13والقشيي ُيفُ
الرسالة ُالقشيية ُ(ُ ،)86/3والبيهقي ُيف ُالزهد ُالكبي ُ(ُ ،)173ُ ،130واخلطيب ُيف ُاجلامع ُلخَّلقُ
الراويُ(ُ،)373/3واهلرويُيفُذمُالكَّلمُوأهلهُُ(ُ.)189/7
(ُ)762حممدُبنُإبراهيمُأبوُمحزةُالبغداديُ،كانُموىلُعيسىُبنُأبانُالقايضُ.كانُيتكلمُيفُجامعُالرصافةُ
ثمُانتقلُإىلُجامعُاملدينةُ،وكانُعاملاُبالقراءاتُوبقراءةُأيبُعمروُخصوصاُ،وكانُكثيُالرباِ ُوالغزو ُحمباُ
لهُ .جالس ُأمحد ُبن ُحنبلُ ،وبرش ُبن ُاحلارثُ ،وأبا ُنِص ُالتامرُ،وسيا ُالسقطيُ .قال ُالذهبيُ :وليب ُمحزةُ
انحرافُوشطحُلهُتأويلُ.ماتُسنةُتسعُوستيُومائتيُودفنُببابُالكوفةُ.
انظرُ:طبقاتُالصوفية ُللسلميُ(صُ،)667حليةُالولياءُليبُنعيمُ(ُ،)169/39تاريخُبغدادُللخطيبُ
البغدادي ُ(ُ ،)677/6تاريخ ُدمشق ُالبنُعساكر ُ(ُ ،)636/33سي ُأعَّلم ُالنبَّلء ُللذهبي ُ(ُ،)327/31
الوايفُبالوفياتُللصفديُ(.)633/3
(ُ)767رواهُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ(صُ 660
).
(ُ)768رواهُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ(صُ،)179والبيهقيُيفُشعبُاإليامنُ(ُ،ُ)192/1والقشييُيفُ
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الرسالةُالقشييةُ(.)318/3
)ُ،والقشييُيفُالرسالةُالقشييةُ(.)318/3
ُ
(ُ)760رواهُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ(ص110
(ُ )719إسحاق ُبن ُحممد ُأبو ُيعقوب ُالنهرجوريُ .نسبة ُإىل ُهنر ُجورُ ،قيلُ :بلدة ُبي ُالهواز ُوميسانُ.
صحبُاجلنيدُوعمروُبنُعثامنُاملكيُوأباُيعقوبُالسويسُ،ماتُبمكةُجماوراُّباُسنةُثَّلثيُوثَّلثامئةُ.
انظرُ :طبقات ُالصوفية ُللسلمي ُ(صُ ،)682حلية ُالولياء ُليب ُنعيم ُ(ُ ،)132/39الرسالة ُالقشييةُ
للقشييُ(ُ،)367/3معجمُالبلدانُلياقوتُ(ُ،)130/3سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(ُ،)616/33الوايفُ
بالوفياتُللصفديُ(.)673/8
(ُ)713رواهُالقشييُيفُالرسالةُالقشييةُ(.)367/3
(ُ)716كتابُ«الدليلُالواضحُيفُالنهيُعنُارتكابُاهلوىُالفاضح» ُلعبدُاملغيثُبنُزهيُاحلريبُ(ت381ُ:هـ)ُ،
يفُ:ذيلُطبقاتُاحلنابلة ُ(ُ،)173/6واملقصدُالرشدُ(ُ.)312/6وملُأقفُعلُكتابهُُ
ُ
وانظرُترمجتهُوذكرُكتابهُ
ُ
هذا.

(ُ)711طيفورُبنُعيسى ُبنُسوشان ُأبوُيزيدُالبسطاميُ،بكّسُالباءُوسكونُالسيُ،نسبةُإىلُبلدةُكبيةُ
بقومسُعلُطريقُنيسابورُ.قالُالذهبيُ:جاءُعنهُأشياءُمشكلةُالُمساغُهلاُ،الشأنُيفُثبوتاُعنهُ،أوُأنهُ
قاهلاُيفُحالُالدهشةُوالسكرُ،والغيبةُواملحوُ،فيطوىُ،والُيتجُّباُ،إذُظاهرهاُإحلادُ.ونقلُالذهبيُعنُ
السلميُيفُكتابهُتاريخُالصوفيةُ:يكىُعنهُ يفُالشطحُأشياءُ،منهاُماُالُيصحُ،أوُيكونُمقوالُعليهُ،وكانُ
يرجعُإىلُأحوالُسنيةُ.وأنهُقال ُ:منُنظرُإىلُشاهديُبعيُاالضطرابُ،وإىلُأوقايتُبعيُاالغرتابُ،وإىلُ
أحواَلُبعيُاالستدراجُ،وإىلُكَّلميُبعيُاالفرتاءُ،وإىلُعبارايتُبعيُاالجرتاءُ،وإىلُنفسُبعيُاالزدراءُ،
قلُماُروىُ،ولهُكَّلمُنافعُُ.
دُأخطأُالنظرُيفُ َّ ُ.
َُّ
فق
انظرُ:طبقاتُالصوفية ُللسلميُ(صُ،)27حليةُالولياءُليبُنعيمُ(ُ،)11/39الرسالةُالقشيية ُللقشييُ
(ُ ،)37/3معجم ُالبلدان ُلياقوت ُ(ُ ،)763/3سي ُأعَّلم ُالنبَّلء ُللذهبي ُ(ُ ،)82/31الوايف ُبالوفياتُ
للصفديُ(.)603/32
(ُ )717رواهُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ(صُ،)79وأبوُنعيمُيفُحليةُالولياءُ(ُُ،)12/39والقشييُيفُ
الرسالةُالقشييةُ(ُ.)37/3
(ُ)713رواهُالقشييُيفُالرسالةُالقشييةُ(.)81/3
ُ،والبيهقيُيفُشعبُاإليامنُ
ُ
(ُ)712رواهُالسلميُيفُآدابُالصحبةُ(ُ،)30وأبوُنعيمُيفُاحلليةُ()673/31
(ُ،)716/39والقشييُيفُالرسالةُالقشييةُ(ُ.)86/3
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(ُ)717تقدمُتريهُ(صُ،)19وفيهُ:فقالُالشافعيُ:ق َِّصُ،رمحهُاهلُتعاىل!ُبلُإذاُرأيتمُالرجل ُيميشُعلُ
املاءُُويطيُيفُاهلواءُفَّلُتغرتواُبهُحتىُتعرضواُأمرهُعلُالكتابُوالسنَّة.
(ُ )718رُفُيعُبنُمهران ُأبوُالعاليةُالرياحيُالبِصيُموىلُآمنةُامرأةُمنُبنيُرياحُ.ثقةُمقرئُحافظُمفّسُ،
أدركُاجلاهليةُ،وأسلمُبعدُموتُالنبيُ ُبسنتيُ.ماتُسنةُتسعيُ،وقيلُغيُذلكُ.
انظرُ :حلية ُالولياء ُليب ُنعيم ُ(ُ ،)637/6تاريخ ُدمشق ُالبن ُعساكر ُ(ُ ،)330/38تذيب ُالكاملُ
للمزيُ(ُ،)637/0سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)697/7
(ُ)710رواهُابنُوضاحُيفُالبدعُ(ُ،)72واملروزيُيفُالسنةُ(ُ،)62واآلجريُيفُالرشيعةُُ(ُ،)199/3وابنُ
عدي ُيف ُالكامل ُ(ُ ،)02/7وابن ُبطة ُيفُاإلبانة ُ(ُ ،)600/3والَّللكائي ُيفُرشح ُالصول ُ(ُ،26/3
ُ،واهلرويُيفُذمُالكَّلمُوأهلهُ(ُ.)37/3
ُ
ُ،)377وأبوُنعيمُيفُاحلليةُ()170/0
)ُ،وابنُأيبُشيبةُيفُاملصنفُ(ُ،)12273وأمحدُ
ُ
(ُ)779رواهُابنُاملباركُيفُالزهدُُ-نسخةُنعيمُبنُمحادُ(87
)ُ،والفسويُيفُاملعرفةُوالتاريخُ(ُ،)183/1وابنُبطةُ
ُ
يفُالزهدُ(ُ،)3901وأبوُداودُيفُالزهدُ(380
يف ُاإلبانة ُ(ُ ،)130/3والَّللكائي ُيف ُرشح ُالصول ُ(ُ ،)30/3وقوام ُالسنة ُيف ُالرتغيب ُوالرتهيبُ
(ُ 788
).
(ُ )773رواهُأمحدُيفُالزهدُ(ُ،)873واملروزيُيفُالسنةُ(صُ،)19وابنُبطةُيفُاإلبانةُُ(ُ،168ُ،169/3
ُ ،)137ُ ،117واحلاكم ُيف ُاملستدرك ُ(ُ ،)387/3والَّللكائي ُيف ُرشح ُالصول ُ(ُ،)08ُ ،23/3
ُ،واهلرويُيفُذمُالكَّلمُوأهلهُ(.ُ)76/1
ُ
والبيهقيُيفُالسننُالكبىُ()68/1
(ُ )776أبوُبكرُبنُعياشُبنُساملُاحلناُِ ،موىلُواصلُبنُحيانُالسديُ ،منُأهلُالكوفةُ،وقدمُبغدادُ،
وحدثُّباُ.واختلفُيفُاسمهُفقيلُ:شعبةُ،وقيلُ:حممدُ،وقيلُ:بلُاسمهُكنيتهُ.وكانُثقةُعابداُمنُأربابُ
احلديثُوالعلامءُاملشاهيُ،وهوُمنُرواةُالقراءاتُعنُعاصمُ،إالُإنهُملاُكب ُساءُحفظهُ.ولدُسنةُخسُ
وتسعيُ،وماتُسنةُثَّلثُوتسعيُومائةُ.
انظرُ:حليةُالولياءُليبُنعيمُ(ُ،)191/8تاريخُبغدادُللخطيبُالبغداديُ(ُ،)376/32وفياتُالعيانُ
البنُخلكانُ(ُ،)131/6تذيبُالكاملُللمزيُ(ُ،)360/11سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)703/8
(ُ )771رواهُاآلجري ُيف ُالرشيعة ُ(ُ ،)6339/3والَّللكائي ُيفُرشح ُالصول ُ(ُ،)76/3ويف ُكليهام«ُ :ملُ
يتعصب»ُبدالُمنُ«ملُيغضب».
(ُ)777روىُعنهُالروايتيُاخلَّللُيفُالوقوفُوالرتجلُ(ُ،)30-17وانظرُاملغنيُ(.)27/3
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(ُ)773حممدُبنُعلُبنُعطيةُاحلارثيُأبوُطالبُاملكيُ،منُأهلُاجلبلُ،وهيُبلدةُبيُبغدادُوواسطُ.كانُ
جمتهداُيفُالعبادة ُ،ولهُمصنفاتُيفُالتوحيدُوالصوفيةُمنها«ُ:قوتُالقلوب»ُذكرُفيهُأشياءُمنكرةُمستشنعةُ
يفُالصفات ُ،نشأُواشتهرُبمكةُ،ورحلُإىلُالبِصةُفقالُأقواالُمستنكرةُفاتمُلجلهاُوهجرهُالناسُ.وكانُ
منُمجلةُماُقالُ:ليسُعلُاملخلوقيُأضُمنُاخلالقُ.تويفُسنةُستُوثامنيُوثَّلثامئةُ.
انظرُ:تاريخُبغدادُللخطيبُالبغداديُ(ُ،)333/7املنتظمُالبنُاجلوزيُ(ُ،)183/37وفياتُالعيانُالبنُ
خلكانُ(ُ،)191/7سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)312/32
(ُ)772قوتُالقلوبُ(.)86/6
( ُ)777عبدُاهلُبنُحممدُبنُعلُبنُحممدُبنُأمحدُأبوُإسامعيلُالنصاريُاهلرويُاحلنبلُشيخُاإلسَّلمُ،منُ
ذرية ُأيب ُأيوب ُالنصاريُ .ولد ُسنة ُست ُوتسعي ُوثَّلثامئةُ ،ومات ُسنة ُإحدى ُوثامني ُوأربعامئةُ .وكانُ
بارعاُيفُاللغةُ،حافظاُللحديثُ،أثرياُقحاُ،ينالُمنُاملتكلمةُ.امتحنُوأوذيُوسمعُيقول«ُ:عرضتُعلُ
السيف ُخس ُمراتُ ،ال ُيقال َُلُ :ارجع ُعن ُمذهبكُ ،لكن ُيقال َُلُ :اسكت ُعمن ُخالفكُ ،فأقولُ :الُ
أسكت»ُ.لهُمصنفاتُ،واستنكرُعليهُيشءُمنُطريقتهُيفُكتابهُ«منازلُالسائرين»ُ.
انظرُ:طبقاتُاحلنابلةُليبُيعلُ(ُ،)738/1ذيلُطبقاتُاحلنابلةُالبنُرجبُ(ُ،)331/3سيُأعَّلمُالنبَّلءُ
للذهبيُ(ُ،)391/38الوايفُبالوفياتُللصفديُ(.)197/37
(ُ)778منازلُالسائرينُ(صُ 88
).
(ُُ)770عنُطائفةُاملَّلماتيةُونوعيهمُاملمدوحيُواملذمومييُانظرُ:مدارجُالسالكيُ(.)379/1
(ُ)739رواهُمسلمُّبذاُاللفظُ(ُ،)6227منُحديثُأيبُهريرةُ

.

(ُ)733تقدمُتريهُ(ص.)86
(ُ )736أورده ُابن ُالقيم ُيف ُمدارج ُالسالكي ُ(ُ ،638ُ ،397/3وأخر)ُ ،واملقريزي ُيف ُجتريد ُالتوحيدُ
ُ
)ُ،دونُنسبة.
(صُ،)77ويفُرسائلهُ(ص390
(ُ)731تقدمُتريهُ(ص.)70
(ُ)737رواهُابنُأيبُحاتمُيفُالتفسيُ(ُ،)1033ُ،1039واآلجريُيفُالرشيعةُ(ُُ،)6323/3والَّللكائيُ
)ُ،واخلطيبُيفُتاريخُبغدادُ
يفُرشحُالصولُ(ُ،)70/3وأبوُعمروُالداينُيفُالرسالةُالوافيةُ(ُ 696
(ُ،)173/8وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(ُُ،)39/71والسلفيُيفُالطيورياتُ(ُ 360
).
(ُ)733تقدمُتريهُ(ص.)381
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(ُ)732رواهُالبخاريُ(ُ،)2372ُ،6896ومسلمُ(ُ)3702منُحديثُجندبُبنُسفيانُ.
فوائدُ(فتحُالباريُُ373/39باختصارُوتِصفُيسي)ُُُ:
ُقال احلافظُ :والتاءُيفُآخرهاُمكسورةُعلُوفقُالشعرُ ،وجزمُالكرماينُبأهنامُيفُاحلديثُبالسكونُ،تعمدُإسكاهنامُليخرجُالقسميُعنُالشعرُ،وهوُمردود؛ُفإنهُيصيُ
وفيهُنظرُ،وزعمُغيهُأنُالنبيُ ُ َُّ
منُضبُآخرُمنُالشعرُ،وهوُمنُضوبُالبحرُامللقبُالكاملُ،ويفُالثاينُزحافُجائزُ.
 ُوقالُ :وقد ُاختلف ُهل ُقاله ُالنبي ُموزو ًُناُ.

متمثَّلُ ،أو ُقاله ُمن ُقبل ُنفسه ُغي ُقاصد ُإلنشائه ُفخرجُ
ًُ

ُوبالولُجزمُالطبيُوغيهُ ،ويؤيدهُأنُا بنُأيبُالدنياُيفُحماسبةُالنفسُأوردهاُلعبدُاهلُبنُرواحةُيفُ
قصةُمؤتةُ ،وهكذاُجزم ُابن ُالتيُبأهنامُمنُشعرُابنُرواحةُ ،وذكرُالواقديُأن ُالوليدُبنُالوليدُبنُ
املغيةُقالُهذينُالقسمي ُيفُصلحُاحلديبيةُ ،وأخرجهُالطباينُمنُوجهُآخرُموصوال ُبسندُضعيفُ،
وكذاُقالُابنُهشامُيفُزياداتُالسيةُ.
وهذاُإنُكانُحمفوظاُاحتملُأنُيكونُابنُرواحةُضمنهامُشعره؛ُفإنُقصةُاحلديبيةُقبلُقصةُمؤتةُ.
ُوقالُ:وقدُاختلفُيفُجوازُتثلُالنبيُ ُبيشءُمنُالشعرُوإنشادهُحاكياُعنُغيهُ.فالصحيحُجوازه ُ،وقدُأخرجُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوالرتمذيُوصححهُوالنسائيُمنُروايةُاملقدامُ
بنُرشيحُعنُأبيهُقلتُلعائشةُ:أكانُرسولُ ُيتمثلُبيشءُمنُالشعر؟ُقالتُ:كانُيتمثلُمنُشعرُبنُ
رواحةُ:ويأتيكُبالخبارُمنُملُتزودُ.
ُوقدُتقدمُيفُغزوةُحنيُقولهُ «ُ :أناُالنبيُالُكذبُ ،أناُابنُعبدُاملطلب»ُ ،وأنهُدلُعلُجوازُوقوعُ
الكَّلمُمنهُمنظوماُمنُغيُقصدُإىلُذلكُ ،والُيسمىُذلكُشعراُ ،وقدُوقعُالكثيُمنُذلكُيفُالقرآنُ
العظيمُ،لكنُغالبهاُأشطارُأبياتُ،والقليلُمنهاُوقعُوزنُبيتُتام.
(ُ)737انظرُالرسالةُالقشييةُ(.)393/6
(ُ)738البيت للعشىُ ،أوردهُصاحبُالعيُ(ُ،)307/6وقطرب ُيفُالزمنةُوتلبيةُُاجلاهليةُ(صُ،)29
)ُ.
ونسبوهُلألعشىُ،وهوُيفُديوانهُ(صُ 663
ُ
وابنُالسكيتُيفُإصَّلحُاملنطقُ(صُ،)636وغيهمُ ،
مجيعهمُبلفظ«ُ:رضيعيُ»ُ،إالُاحلاتيُيفُحليةُاملحاضةُفأتىُبهُكاملصنفُبالرفعُ«رضيعا»ُ.
(ُ)730انظرُاالستقامةُ(.)673/3
(ُ)729تقدمُتريهُ(ص.)31ُ،36
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(ُ)723تقدمُتريهُ(ص.)37ُ،31
(ُ)726تقدمُتريهُ(ص.)36
(ُ)721قالُاجلصاصُيفُأحكامُالقرآنُ(ُ)171ُ/3عندُتفسيُقولهُ﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ُ:
قالُجابرُ:اللهوُ:املزاميُ.ويفُتفسيُاملاورديُ(ُ:)33ُ/2أنهُاملزمارُ،قالهُجابرُ.
وروىُالبيهقيُيفُشعبُاإليامنُعنُجابرُمرفوعاُ:الغناءُينبتُالنفاقُيفُالقلبُ،كامُينبتُاملاءُالزرعُ.
انظرُتريهُ(صُ31يفُثناياُالتخريج)ُ.
(ُ)727تقدمُتريهُ(ص.)32ُ-33
(ُ)723تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)722تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ )727انظرُ :النوادرُوالزياداتُ(ُ،)382-327/7املعونةُ(ُ ،)3767/3املقدماتُاملمهداتُ(ُ،)726/1
إكاملُاملعلمُ(ُُ،)192/1و(املدخلُالبنُاحلاجُ(ُ 393-393/1
).
(ُ)728تقدمُتريهُ(ص.)32
(ُ)720تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)779تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)773انظرُاالستقامةُ(.)677/3
(ُ )776السامع ُملحمد ُبن ُطاهر ُ(صُ ،)22ورواه ُاخلطيب ُيف ُتاريخ ُبغداد ُ(ُ ،)292/2وابن ُعساكر ُيفُ
تاريخُدمشقُ(ُ.)39/7
ُ
(ُ)771انظرُالرسالةُالقشييةُ(.)393/6
(ُ )777أورده ُالقشيي ُيف ُالرسالة ُالقشيية ُ(ُ ،)393/6والغزاَل ُيف ُاإلحياء ُ(ُ ،)679/6وابن ُتيمية ُيفُ
االستقامةُ(ُ.)673/6
(ُ)773انظرُاالستقامةُ(.)673/3
(ُ)772تقدمُتريهُمنُقولُالغزاَلُ(ص.)70
(ُ )777قالُاللبا ينُ:أخطأ ُابنُالقيم ُيف ُمتنهُ ،فزاد ُيف ُآخره ُزيادةُ ،وهذاُالمرُوالقولُإنام ُروي ُيف ُقصةُ
أخرىُ(حتريمُآالتُالطربُباختصارُُ.)361قلتُ:إنامُنقلهُابنُالقيمُمنُشيخهُابنُتيميةُ(االستقامةُُ.)672/3
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ُأماُقصةُاملرأةُالتيُنذرتُأنُتضبُبالدفُفصحيحةُ،رويتُمنُطرقُعنُاحلسيُبنُواقدُ،قالُ:
حدثني ُعبد ُاهل ُبن ُبريدةُ ،قالُ :سمعتُأيب ُبريدة ُيقولُ :خرج ُرسول ُاهل ُ ُيف ُبعض ُمغازيهُ ،فلامُ
انِصفُجاءتُجاريةُسوداءُ،فقالتُ:ياُرسولُاهلُ ،إينُكنتُنذرتُإنُردكُاهلُساملاُأنُأضبُبيُ
يديكُبالدفُوأتغنىُ،فقالُهلا ُرسول ُاهلُ ُ:إن كنت نذَت فاضّب ،وإَ فَّلُ.فجعلت ُتضبُ،
فدخلُأبوُبكرُوهيُتضبُ،ثمُدخلُعلُوهيُتضبُ،ثمُدخلُعثامنُوهيُتضبُ،ثمُدخلُعمرُ
فألقتُالدفَُّ ُحتتُاستهاُ،ثمُقعدتُعليهُ،فقالُرسولُاهلُ ُ:إن الشيطان ليخاف ِنك يا عمر ،إين
كنت جالسا وهي تضب فدخل أبو بكر وهي تضب ،ثم دخل عل وهي تضب ،ثم دخل عثمن وهي
تضب ،فلم دخلت أنت يا عمر ألقت الدفُ(الرتمذيُوالسياقُلهُُ،1209وأمحدُُ،337ُ،01/18والبزارُيفُمسندهُُ،608/39
وابنُحبانُيفُصحيحهُُ،616/39والبيهقيُيفُالصغيُُ،332/7ويفُالكبىُُ،316/39وغيهم)ُ.
ُقالُالرتمذيُعقبُروايتهُ:هذاُحديثُحسنُصحيحُغريبُمنُحديثُبريدةُ،ويفُالبابُعنُعمرُ
[رواهُالشيخان]ُ،وعائشةُ.
قالُاحلافظُ:ويفُالبابُعنُعبدُاهلُبنُعمروُرواهُأبوُداودُ،وعنُعائشةُرواهُالفاكهيُيفُتاريخُمكةُ
بسندُحسنُ(التلخيصُاحلبيُُ.)173/7
أماُقولهُ«هذاُرجلُالُيبُالباطل»ُفضعيفُ،رويُمنُطريقيُ:
الولُ:منُطريقُعلُبنُزيدُ،عنُعبدُالرمحنُبنُأيبُبكرةُ،عنُالسودُبنُسيعُ،قالُ:أتيتُالنبيُ ُ
فقلتُ:ياُرسولُاهلُ،إينُقدُمحدتُريبُتباركُوتعاىلُبمحامدُومدحُوإياكُ،قالُ:هات ِا حدت به
َبك عز وجل ُ .قالُ:فجعلتُأنشدهُ،فجاءُرجلُأدملُفاستأذنُ ،قالُ:فقال ُالنبي ُ ُ:بني بنيُ .قالُ:
فتكلمُساعةُ،ثمُخرجُ ،قالُ:فجعلتُأنشدهُ،قالُ:ثمُجاءُفاستأذنُ،قالُ:فقال ُالنبيُ ُ:بني بنيُ.
ففعلُذاكُمرتيُأوُثَّل ًُثاُ،قالُ:قلتُ:ياُرسولُاهلُ،منُهذاُالذيُاستنصتنيُله؟ُقالُ:عمر بن الطاب
هذا َجل َ حيب الباطلُ(أمحدُوالسياقُلهُ،137ُ،133/67والبخاريُيفُالدبُاملفردُُ،363/3وأبوُنعيمُيفُاحلليةُُ.)72/3
فيهُعلُبنُزيدُبنُجدعانُ،قالُاحلافظُ:ضعيفُروىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُومسلمُوالربعةُ
(التقريبُُ.)793/3
الثاينُ:منُطريقُ معمرُبنُبكارُالسعديُ،ثناُإبراهيمُبنُسعدُ،عنُالزهريُ،عنُعبدُالرمحنُبنُأيبُ
بكرةُ،عنُالسودُبنُسيعُالتميمي ُمرفوعاُبلفظُ:هذا عمر بن الطاب ،وليس ِن الباطل ف يشءُ
(الطباينُيفُالكبيُوالسياقُلهُُ،687/3واحلاكمُيفُمستدركهُُ.)736/1
فيهُمعمرُبنُبكارُالسعديُ،قالُالذهبيُمستدركاُعلُتصحيحُاحلاكمُللروايةُ:معمرُلهُمناكيُ.وقالُ
العقيلُ :يف ُحديثه ُوهمُ ،وال ُيتابع ُعل ُأكثره ُ(الضعفاء ُالكبي ُُ ،)697/7وقال ُأبو ُحاتمُ :جمهول ُ(اجلرح ُوالتعديلُ
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ُ.)20/0
قلتُ:وللحديثُطرقُأخرىُ،ولكنُليسُفيهاُهذهُالزيادةُيفُآخره.

ُ

(ُ)778تقدمُتريهُ(ص.)68
( ُ)770ملُأقفُعليهُيفُالصحيحُ،وإنامُاقتِصُمسلمُعلُقطعةُمنهُليسُفيهاُماُذكرهُاملصنفُ،ولفظُمسلمُ:
منُعلمُالرميُثمُتركهُفليسُمناُأوُقدُعىصُ(صحيحهُُ،)3030فلعلهُاشتبهُعلُاملصنفُ،واهلُأعلمُ.
أماُلفظُاملصنفُفضعيفُ،رويُمنُطريقُعبد ُالرمحن ُبن ُيزيد ُبن ُجابرُ ،حدثني ُأبو ُسَّلمُ ،عن ُخالدُ
بن ُزيدُ ،عن ُعقبة ُبن ُعامرُ ،قالُ:سمعت ُرسول ُاهل ُ ُيقولُ :إن ُاهل ُ ُيدخل ُبالسهم ُالواحد ُثَّلثةُ
نفرُاجلنةُ:صانعهُيتسبُيفُصنعتهُاخليُ،والراميُبهُ،ومنبلهُ.وارمواُواركبواُ،وأنُترمواُأحبُإَلُمنُ
أن ُتركبواُ.ليس ُمن ُاللهو ُإال ُثَّلثُ:تأديب ُالرجل ُفرسهُ ،ومَّلعبته ُأهلهُ ،ورميه ُبقوسه ُونبلهُ ،ومنُ
ترك ُالرمي ُبعد ُما ُعلمه ُرغبة ُعنهُ ،فإهنا ُنعمة ُتركهاُ.أو ُقالُ :كفرها ُ(أبوُداودُوالسياقُلهُُ،6331والنسائيُُ،1378
ويفُالكبىُُ،7797وأمحدُُ،373ُ،338/6وغيهم)ُ.
وفيهُخالدُبنُزيدُأوُابنُيزيدُ(كامُعندُالنسائيُيفُسننهُوغيه)ُاجلهنيُ،قالُفيهُاحلافظُ:مقبولُ.
قلتُ:وقدُتابعُخالدُهذاُعبدُاهلُبنُالزرقُ(الرتمذيُُ،377/7وابنُماجهُُ،6833وأمحدُُ،371/68وغيهم)ُ.
قالُفيهُاحلافظُأيضاُ:مقبولُروىُلهُالرتمذيُوابنُماجهُ(التقريبُُ.)197/3
عبدُاهلُبنُزيدُالزرقُ
ً
وللحديثُشاهدُ،رواهُاحلاكمُمنُطريقُسويدُبنُعبدُالعزيزُ،ثناُحممدُبنُعجَّلنُ،عنُسعيدُاملقبيُ،
عنُأيبُهريرةُمرفوعاُبنحوهُ،قالُاحلاكمُ:صحيحُعلُرشُِمسلمُ(مستدركهُُ.)397/6
وسويد ُبن ُعبد ُالعزي ز ُبن ُنمي ُالسلمي ُقال ُفيه ُاحلافظُ :ضعيف ُجدا ُروى ُله ُالرتمذي ُوابن ُماجهُ
(التقريبُ.)629/3
(ُ)789تقدمُتريهُ(ص.)68
(ُ)783لعلهُيقصدُحديثُاجلاريةُالسوداءُالناذرةُالضبُبالدفُبيُيديهُ ُتقدمُتريهُ(ص.)663
( ُ )786إذا ُكان ُيقصد ُما ُذكره ُالغزاَل ُيف ُحديث ُطلع ُالبدر ُعلينا ُاملتقدم ُتريه ُ(صُ ،)309حيث ُزادُ
الغزاَلُفيهُ:بالدفُوالحلانُ(اإلحياءُُ،)677/6فَّلُأصلُهلذهُالزيادة.
قالُ:سمعتُشيخاُوكانُ
ًُ
(ُ )781ضعيفُ،رويُمنُطريقُبقيةُبنُالوليدُ،عنُحصيُبنُمالكُالفزاريُ ،
قديام ُيكنى ُبأيب ُحممدُ ،يدث ُعن ُحذيفة ُبن ُاليامن ُقالُ :قال ُرسول ُاهل ُ ُ :اقرءوا ُالقرآن ُبلحونُ
العربُوأصواتاُ،وإياكمُوحلونُأهلُالكتابيُ،وأهلُالفسقُ،فإنهُسيجيءُبعديُقومُيرجعونُبالقرآنُ
ترجيع ُالغناء ُوالرهبانية ُوالنوحُ ،ال ُياوز ُحناجرهمُ ،مفتونة ُقلوّبمُ ،وقلوب ُمن ُيعجبهم ُشأهنم
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(الطباينُيفُالوسطُوالسياقُلهُُ،381/7وابنُعديُيفُالكاملُُ،671/6وابنُوضاحُيفُالبدعُُ،320/6وغيهم)ُ.
ُ فيهُبقيةُبنُالوليدُاحلمصُ،قالُاحلافظُ:كانُكثيُالتدليسُعنُالضعفاءُواملجهوليُ(طبقاتُاملدلسيُُ-املرتبةُ

الرابعةُُ،)37/3وملُيِصحُبالسامعُ.

وفيهُشيخُبقيةُحصيُبنُمالكُجمهولُ،وشيخهُأيضاُجمهولُ.
قالُالطباينُعقبُروايتهُ:الُيروىُهذاُاحلديثُعنُحذيفةُإالُّبذاُاإلسنادُ،تفردُبهُبقيةُ.
قالُاجلورقاين ُ:هذاُحديثُباطلُ،وأبوُحممدُشيخُجمهولُ،وحصيُبنُمالكُأيضاُجمهولُوبقيةُبنُ
الوليدُضعيفُ(الباطيلُواملناكيُُ.)177/6
وقالُابنُاجلوزيُ:هذاُحديثُالُيصحُ ،وأبوُحممدُجمهولُ ،وبقيةُيرويُعنُالضعفاءُويدلسهم ُ(العللُ

املتناهيةُُُ.)333/3

قالُالذهبيُ:اخلبُمنكرُ(ميزانُاالعتدالُُ.)331/3
قلتُ:أماُلفظُاملصنفُفلمُأقفُعليهُإالُعندُابنُتيميةُيفُاالستقامةُ(ُ،)677/3ومنهُينقلُاملصنفُ.
ُ،وابنُعساكرُيفُ
ُ
(ُ)787رواهُابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُ(ُ،)72والبيهقيُيفُالسننُالكبىُ()178/39
ذمُاملَّلهيُ(ُ.)33
(ُ)783انظرُ:الرسالةُالقشييةُ(ُ،)393/6االستقامةُ(.)678/3
(ُ)782انظرُ:االستقامةُ(.)670/3
(ُ)787تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ )788رواهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُ(ُ ،)332/0والبيهقيُيفُمناقبُالشافعي ُمنُطريقه ُ(ُ ،)726/3وابنُعبدُ
البُيفُجامعُبيانُالعلمُُوفضلهُ(ُ،)073/6واخلطيبُيفُرشفُأصحابُاحلديثُ(ُ،)87/3وقوامُ
السنةُيفُاحلجةُيفُبيانُاملحجةُ(ُ،)663/3وابنُحجرُيفُتواَلُالتأسيسُ(صُ.)370
ُ
ُ،وابنُأيبُحاتمُيفُآدابُالشافعيُ(صُ،)371وابنُبطةُيفُ
ُ
(ُ)780رواهُابنُاملنذرُيفُالوسطُ()330/31
ُ،وأبوُنعيمُيفُاحلليةُ(ُ،)336ُ،333/0
اإلبانةُ(ُ،)626/7والَّللكائيُيفُرشحُالصولُ(ُ )260/1
والبيهقيُيفُمناقبُالشافعيُ(ُُ،)731ُ،736/3ويفُاالعتقادُ(صُ،)610وابنُعبدُالبُيفُاالستذكارُ
(ُ.)630/8
(ُ)709أماُاملغبةُوالتغبيُفقدُتقدمُتريجُقولهُ:ماُيغبُإالُفاسقُ،ومتىُكانُالتغبي(صُ!)23
وأماُاجلهميةُفقدُروىُالدارميُعنهُأنهُقالُ:اجلهميةُكفارُ،وقالُ:حرضتُغيُمرةُأهلُبغدادُعلُقتلُ
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املريس ُ(الردُعلُاجلهميةُُ،)693/3وروىُاخلَّللُعنهُأنهُقالُيفُاجلهميةُ:زنادقة ُ(السنةُُ،)09/3
وروىُعنهُكذلكُوقدُسئلُعنُالصَّلةُخلفهمُفقالُ:الُتصلُخلفهمُ(ُ.)06/3
قلتُ:وماُاجلهميةُعنُاملغبةُببعيدُ،فامُأحدثُالتغبيُإالُالزنادقةُيصدونُبهُالناسُعنُالقرآنُكامُقالُ
الشافعيُ(انظرُص.)32
(ُ)703يأيتُتريهُ(ص.)639
(ُ)706تقدمُتريهُ(ص.)0
(ُ)701انظرُ:الرسالةُالقشييةُ(.)393/6
منُأنُابنُعمرُردُغبناُيفُبيعُ
ُ
وصححه ُ(ُ )379،123/7
(ُ )707لعلهُيقصدُماُأوردهُابنُحزمُيفُاملحل ُ
َّ
غنيةُوأجازُالبيعُ.وأماُجعفرُفسيأيتُتريجُماُقيلُفيهُقريبا.
ُ
م
( ُ)703عبدُاهلُبنُجعفرُبنُأيبُطالبُاهلاشميُ،لهُصحبةُوروايةُ،عدادهُيفُصغارُالصحابةُ،استشهدُأبوهُ
يوم ُمؤتة ُحامَّل ُالراية؛ ُفكفله ُالنبي ُ ُونشأ ُيف ُحجرهُ .أمه ُأسامء ُبنت ُعميس ُولدته ُيف ُهجرتاُ
للحبشةُ،وهوُآخرُمنُرأىُالنبيُ ُوصحبهُمنُبنيُهاشمُ،وكانُكبيُالشأنُ،يصلحُلإلمامةُ،كريامُ،
جواداُ،قيلُ:ملُيكنُيفُاإلسَّلمُأجودُمنهُ.تويفُسنةُثامنيُ،وقيلُ:سنةُتسعيُ.انظرُ:تذيبُالكاملُ
(ُ،)127/37سيُأعَّلمُالنبَّلءُ(ُ،)732/1اإلصابةُيفُتييزُالصحابةُ(.)83/2
(ُ)702انظرُ:االستقامةُ(.)683/3
(ُ)707تقدمُتريهُ(ص.)31ُ،36
(ُ)708تقدمُتريهُ(ص.)36
(ُ)700تقدمُتريهُ(ص.)66
(ُ )399رواه ُالبَّلذري ُيف ُأنساب ُالرشاف ُ(ُ ،)33/6والطبي ُيف ُالتاريخ ُ(ُ ،)112/3وابن ُعساكر ُيفُ
تاريخُدمشقُ(ُ،)621/67وابنُاجلوزيُيفُاملنتظمُ( .ُ)632/2وروىُابنُسعدُيفُالطبقاتُالكبىُ
ُ،وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(ُ)378ُ،377/37
ُ
(ُ،)608/3والطباينُيفُاملعجمُالكبيُ()396/1
عنُعلُبنُأيبُطالبُأنهُقالُ:وأماُجعفرُفصاحبُهلوُ.وقال ُالذهبيُيفُالسيُ(ُ :)687/1إسنادهُ
ُ
ُ
ُ:رواهُالطباينُ،ورجالهُثقات.
قويُ.وقالُاهليثميُيفُجممعُالزوائدُ()303/0
ُ
(ُ)393كامُعندُمسلمُ(ُ،)880ُ،70وتقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)396انظرُ:الرسالةُالقشييةُ(.)393/6
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( )391البيت َلّب اَلسود الدؤلُ ،أورده ُسيبويه ُيف ُالكتاب ُ(ُ ،)72/3وابن ُالسكيت ُيف ُإصَّلح ُاملنطقُ
(صُ،)636وابنُقتيبةُيفُأدبُالكاتبُ(صُ،)797وغيهمُ،ونسبوهُُليبُالسودُالدؤَلُ،وهوُيفُديوانهُ
(صُُ.)192ُ،326
(ُ)397انظرُ:االستقامةُ(.)686/3
(ُ)393رواهُالبخاريُ(ُ،)2113ُ،2378ُ،7302ومسلمُ(ُ.)3896منُحديثُسلمةُبنُالكوعُ.
أماُالشعرُفحسبُفقالُابنُحجرُ:قدُتقدمُيفُاجلهادُمنُحديثُالباءُبنُعازبُوأنهُمنُشعرُعبدُاهلُ
بنُرواحةُفيحتملُأنُيكونُهوُوعامرُتوارداُعلُماُتواردا ُمنهُبدليلُماُوقعُلكلُمنهامُماُليسُعندُ
اآلخرُأوُاستعانُعامرُببعضُماُسبقهُإليهُبنُرواحةُ(فتحُالباريُ.)723/7
)ُمنُحديثُأنسُ.
(ُ)392رواهُالبخاريُ(ُ،2323ُ،2370وأخر)ُ،ومسلمُ(ُ 6161
(ُ)397مجلة«ُ:يعنيُ:النساء»ُُمنُقولُأيبُقَّلبةُأحدُرواةُاحلديثُ،انظرُصحيحُالبخاريُ(.)2639
(ُ)398انظرُ:الرسالةُالقشييةُ(.)393/6
( ُ )390يوم ُبعاثُ :بضم ُأوله ُوبالعي ُاملهملةُ ،وقيلُ :بالغي ُاملعجمة ُوهو ُخطأُ ،موضع ُعل ُليلتي ُمنُ
املدينةُ.وهوُيومُقتالُمنُأيامُاجلاهليةُبيُالوسُواخلزرجُ،حصلتُفيهُمقتلةُعظيمةُمنُاجلانبيُ،
وكانُالنِصُفيهُلألوسُوحلفائهمُمنُقريظةُوالنضيُوغيهمُمنُاليهودُ.
سيةُابنُهشامُ(ُ،)333/3صحيحُالبخاريُ(ُ،)1777معجمُالبلدانُ(ُ،)733/3الكاملُيفُالتاريخُ
(.)293/3
(ُ)339تقدمُتريهُ(ص.)68
(ُ)333انظرُ:االستقامةُ(.)682/3
(ُ)336خلطُاملصنفُبيُحديثيُ:
ُ حديثُاجلاريةُالسوداءُالتيُنذرتُأنُتضبُبالدفُبيُيديُرسولُاهلُ ُ،فلامُدخلُعمرُألقتُبالدفُحتتُاستهاُ،فقالُرسولُاهلُ ُ:إنُالشيطانُليفرقُمنكُياُعمرُ.ويفُلفظُ:يافُمنكُ.وهوُ
صحيحُ،تقدمُتريهُ(صُُ662يفُثناياُالتخريج)ُ.
 ُوحديث ُالنسوةُالَّليتُعلتُأصواتنُعندُرسولُاهلُ ُيكلمنهُويسألنهُ،فلامُسمعنُصوتُعمرُهبنهُوابتدرنُاحلجابُ،فقالُلهُرسولُاهل ُ:والذيُنفسُبيدهُماُلقيكُالشيطانُقطُسالكاُفجاُإالُ
سلكُفجاُغيُفجكُ(رواهُالبخاريُُ،2983ُ،1281ُ،1607ومسلمُ.)6102
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قلتُ:وإنامُنقلهُاملصنفُهكذاُمنُشيخةُابنُتيميةُ،انظرُاالستقامةُ()687/3
(ُ )331كامُجاء ُعند ُالبخاريُ(ُ ،6918ُ،6913وأخر)ُ ،ومسلمُ)6373(ُُ:منُحديثُأمُاملؤمنيُصفيةُ
بنتُحييُ،وفيهُ:إنُالشيطانُيريُمنُابنُآدمُجمرىُالدمُ.
(ُ)337ملُأقفُعليهُمرفوعاُ،وإنامُهوُموقوفُعلُابنُمسعودُمنُقولهُ:الُيعلُأحدكمُللشيطانُشيئاُمنُ
صَّلتهُيرىُأنُحقاُعليهُأالُينِصفُإالُعنُيمينهُ،لقدُرأيتُالنبيُ ُكثياُينِصفُعنُيسارهُ.رواهُ
البخاريُوالسياقُلهُ(ُ،)836ومسلمُ(ُ)797ولفظهُ:أكثرُماُرأيتُرسولُاهلُ ُينِصفُعنُشاملهُ.
وملُأقفُكذلكُعلُلفظُاملصنف«ُ:حظا»ُيفُقوله«ُ:حظاُمنُصَّلته».
(ُ)333رواهُالبخاريُ(ُ)1603ُ،733منُحديثُعائشةُ.
(ُ)332رواهُالبخاريُ(ُ،)2319ومسلمُ(ُ)6779منُحديثُعائشةُ.
(ُ)337حسنُ ،رويُمنُطريقُسعيدُبنُأيبُمريمُ،حدثناُييىُبنُأيوبُ،قالُ:حدثنيُعامرةُبنُغزيةُ،أنُ
حممدُبنُإبراهيمُ،حدثهُعنُأيبُسلمةُبنُعبدُالرمحنُ،عنُعائشةُ ُ،قالتُ:قدمُرسولُاهلُ ُمنُ
غزوةُتبوكُ،أوُخيبُويفُسهوتاُسرتُ،فهبتُريحُفكشفتُناحيةُالسرتُعنُبناتُلعائشةُلعبُ،فقالُ:
ُفرسا ُله ُجناحان ُمن ُرقاعُ ،فقالُِ :ا هذا الذي أَى
ِا هذا يا عائشة؟ ُقالتُ :بنايتُ ،ورأى ُبينهن ً ُ
وسطهن؟ُقالتُ:فرسُ،قالُ:وِا هذا الذي عليه؟ُقالتُ:جناحانُ،قالُ:فرس له جناحان؟!ُقالتُ:أماُ
أنُلسليامنُخيَّل ُهلاُأجنحة؟ُقالتُ:فضحكُحتىُرأيتُنواجذه ُ(أبوُداودُُ،7016والنسائيُيفُالكبىُ
ًُ
سمعتُ ُ
ُ،8093والبيهقيُيفُالكبىُُ،173/39وغيهم)ُ.
وخالفُسعيداُابنُوهبُ،قالُ:حدثنيُييىُبنُأيوبُ،عنُعامرةُبنُغزيةُ،عنُأيبُالنضُعنُعروةُ
عنُعائشةُبنحوهُ(ابنُحبانُيفُصحيحهُُ.)377/31
وقيلُهوُمنُحفظُييىُبنُأيوبُالغافقىُ،قالُفيهُاحلافظُ:صدوقُربامُأخطأُروىُلهُاجلامعةُ(التقريبُ

ُ،)388/3وقالُفيهُالنسائيُ:ليسُماُيعتمدُعليهُ،وعندهُغيُحديثُمنكرُ(السننُالكبىُُ،)128/1وقالُأبوُ
حاتمُسيئُاحلفظُ(اجلرحُوالتعديلُُ.)368/2
قلتُ:ورويُعنُغيُييىُبنُأيوبُمنُطرقُالُتصحُ:
 ُفرويُمرسَّلُ،رواهُأمحدُقالُ:حدثناُهشيمُ ،قالُ :أخبناُييىُبنُسعيدُ ،عنُحممدُبنُإبراهيمُبنُاحلارثُالتيميُأنُالنبيُ ُدخلُعلُعائشةُوهيُتلعبُبالبناتُ...فذكرهُبنحوهُ،ثمُقالُ:ملُنسمعهُ
منُغيُهشيمُعنُييىُبنُسعيدُ(العللُومعرفةُالرجالُبروايةُابنهُُ.)677/6
ُ -ورواه ُابن ُسعد ُيف ُطبقاتهُ ،قالُ :أخبنا ُحممد ُبن ُعمرُ ،أخبنا ُخارجة ُبن ُعبد ُاهلُ ،عن ُيزيد ُبنُ
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رومانُ،عنُعروةُ،عنُعائشةُقالتُ:دخلُعلُرسولُاهلُ ُيوماُوأناُألعبُبالبناتُُ،فقالُ:ماُهذاُياُ
عائشة؟»ُفقلتُ:خيلُسليامنُ.فضحكُ(ُ.)26/8
وفيهُحممدُبنُعمرُالواقديُ،قالُاحلافظُ:مرتوكُمعُسعةُعلمهُ،روىُلهُابنُماجهُ(التقريبُُ.)708/3
 ُورويُمنُطريقُسعيدُبنُوصالُالبِصيُ،حدثناُجعفرُبنُسليامنُ ،عنُهشامُبنُعروةُ،عنُأبيهُ،عنُعائشةُأهناُأهديتُإىلُالنبيُ ُومعهاُأخواتاُفذهبنُيقمنُ،فقالُ:عّل ِكانكنُ.ثمُنظرُفقالُِ:ا
هذا يا عائشة؟ُقلتُ:هذهُخيلُسليامنُ.
رواهُابنُعديُفيامُيؤخذُعلُسعيدُبنُوصالُالبِصيُ،ثمُقالُ:ولسعيدُأحاديثُعنُشعبة ُوغيهُ،
وأحاديثهُعنهمُعامتهُالُيتابعونهُعليهاُ،وهوُإىلُالضعفُأقربُمنهُإىلُالصدقُ(الكاملُُ.)721/7
قلت ُ:ولعبُعائشةُببناتاُثابتُيفُالصحيحيُدونُذكرُاخليلُذاتُالجنحةُوسهوتاُ،كامُتقدمُمنُ
حديثُتّسيبُالنبيُ ُاجلواريُإىلُعائشةُيلعبنُمعهاُُ.
وقدُصححُاحلديثُالعراقيُ،قالُ:رواهُأبوُداودُبإسنادُصحيحُ(كامُيفُإحتافُالسادةُاملتقيُ.)706/2
(ُ)338تقدمُتريهُ(ص.)2
(ُ)330ضعيفُ،قالُالدارقطنيُ:يرويهُهشامُبنُعروةُ،واختلفُعنهُ:
ُ-فرواهُابنُعيينةُ[أمحدُُ،377/79وابنُماجهُُ،3070والنسائيُيفُالكبىُُ،8801وابنُحبانُيفُصحيحهُ،737/39والطباينُيفُالكبيُ

ُ،77/61وغيهم]ُ،وييىُبنُسعيدُالموي ُ[عللُالدارقطنيُُ،]73/33وعمرانُبنُأيبُالفضلُ،وسعيدُبنُييىُ
اللخميُ،وحديجُبنُمعاويةُ،وجريرُبنُعبدُاحلميد ُ[ابنُراهويهُيفُمسندهُُ،]680/6عن هشام ،عن أبيه ،عن
عائشةُ.
ُورواهُأبوُإسحاقُالفزاريُ[أمحدُُ،377/79والنسائيُيفُالكبىُُ،8802والبيهقيُيفُالكبىُُ،13/39وغيهم]ُ،عن هشامبن عروة ،عن أّب سلمة ،عن عائشةُ.
ُوقالُأبوُأسامةُ[النسائيُيفُالكبىُُ،8807وابنُأيبُشيبةُيفُمصنفهُُ،313/2والبيهقيُيفُالكبىُُ،]ُ 13/39وييىُبنُزكرياُبنُأيبُزائدةُ،عن هشام بن عروة ،عن َجل ،عن أّب سلمة ،عن عائشة.
ُورواهُمالكُبنُسعيُ،عنُهشام ،عن َجل ،عن عائشةُ.ويشبهُأنُيكونُالقولُقولُييىُبنُزكرياُ،وأيبُأسامةُ،فإهنامُثبتانُ.
 ُورواه ُمحاد ُبن ُسلمةُ ،عن ُعل ُبن ُزيدُ ،عن ُأيب ُسلمةُ ،عن ُعائشة ُ(العلل ُله ُُ ،)73/33انتهى ُكَّلمُالدارقطنيُ.
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ُ قلتُ :عل ُبن ُزيد ُبن ُجدعان ُقال ُفيه ُاحلافظُ :ضعيف ُروى ُله ُالبخاري ُيف ُالدب ُاملفرد ُومسلمُ
والربعةُ(التقريبُُ.)793/3
وقد ُاختلف ُعل ُأيب ُأسامةُ ،وأيب ُإسحاق ُالفزاريُ ،ومحاد ُبن ُسلمةُ ،فروي ُعنهم ُعل ُغي ُما ُذكرهُ
الدارقطنيُ،ولعلُالدارقطنيُذكرُالثابتُعنهمُوأعرضُعنُغيهُُ.
وقالُأبوُزرعةُ:هشامُعنُرجلُأصحُ(عللُابنُأيبُحاتمُُ.)618/2
وقدُصححهُالعراقيُ(كامُيفُإحتافُاملتقيُُ،)133/3وكذاُابنُامللقنُ(البدرُاملنيُُ.)767/0
ولناُقولُأيبُزرعةُوالدارقطني.
(ُ)369تقدمُتريهُ(ص.)663
(ُ)363تقدمُتريهُ(ص.)662
(ُ )366انظرُ:الرسالة ُالقشييةُ(ُ،)392/6ذكر ُالقشييُاحلديث ُالولُوالثاينُ،وزاد ُاملصنفُمنُعندُ
شيخهُابنُتيميةُاحلديثُالثالثُوالرابعُوالردُعليهامُ،انظرُاالستقامةُ()603/3
(ُ)361حسنُ،رويُمنُطريقُ صدقةُبنُأيبُعمرانُ،عنُعلقمةُبنُمرثدُ،عنُزاذانُأيبُعمرُ،عنُالباءُبنُ
عازبُمرفوعاُبهُ(الدارميُيفُمسندهُوالسياقُلهُُ،6307/7والبيهقيُيفُشعبُاإليامنُُ،723/1وابنُالعرايبُيفُمعجمهُُ)789/6
قالُاحلافظُ:هذاُحديثُحسنُمنُهذاُالوجهُ(نتائجُالفكارُُ.)138/1
فيه ُصدقة ُبن ُأيب ُعمرانُ ،قال ُاحلافظُ :صدوقُ ،روى ُله ُالبخاري ُتعليقا ُومسلم ُوابن ُماجه ُ(التقريبُ

ُ.)673/3

قلتُ:ولنصفهُالولُشاهدُصحيحُتقدمُتريهُبلفظُ:زينواُالقرآنُبأصواتكمُ(صُ.)302
قالُاحلافظُ:وآلخرهُشاهدُمنُحديثُابنُمسعودُبلفظُ:حسنُالصوتُزينةُالقرآنُ(نتائجُالفكارُ.)138/1
(ُ)367ضعيفُ،رويُمنُثَّلثةُطرقُ:
الول ُ:رواهُعبدُالرزاقُعنُعبدُاهلُبنُاملحررُ،عنُقتادةُ،عنُأنسُمرفوعاُبهُ(مصنفهُُ،787/6ومنُطريقهُ

البزارُيفُمسندهُُ،778/31وابنُعديُيفُالكاملُُ.)632/3

قال ُالبزار ُعقب ُروايتهُ :حديث ُعبد ُاهل ُبن ُحمرر ُال ُنعلم ُرواه ُأحد ُعن ُقتادة ُعن ُأنس ُغيهُ ،وهوُ
ضعيفُاحلديثُجداُ،وإنامُيكتبُمنُحديثهُماُليسُعندُغيهُ.
قالُالزيلعيُ:حديثُضعيفُ(تريجُالكشافُُ.)637/6
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عبدُاهلُبنُحمررُاجلزريُقالُفيهُاحلافظُ:مرتوكُروىُلهُابنُماجهُ(التقريبُُ.)169/3
ُالثاينُ :روي ُمن ُطريق ُإسامعيل ُبنُعمروُ ،ثنا ُحممد ُبن ُمروانُ،عن ُابن ُجريجُ ،عنُعطاءُ ،عن ُابنُ
عباسُمرفوعاُبهُ(الطباينُيفُالوسطُوالسياقُلهُُ،601/7وأبوُالشيخُيفُجزئهُ–ُانتقاءُابنُمردويهُُ.)336/3
ُقالُالطباينُعقبُروايتهُ:ملُيروُهذاُاحلديثُعنُابنُجريجُإالُحممدُبنُمروانُ.
ُقالُاهليثميُ:فيهُإسامعيلُبنُعمروُالبجلُوهوُضعيفُ(جممعُالزوائدُُ.)373/7
قال ُاللباينُ :وحممد ُبن ُمروان ُهذا ُهو ُالسدي ُالصغي ُ(السلسلة ُالضعيفة ُُ ،)139/0قال ُفيه ُاحلافظُ :متهمُ
بالكذبُ(التقريبُُ.)392/3
الثالثُ :رويُمنُطريقُالفضلُبنُحربُالبجلُ ،حدثناُعبدُالرمحنُبنُبديلُ ،عنُأبيهُ ،عنُأنسُبنُ
مالكُمرفوعاُبهُ(اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُوالسياقُلهُُ،678/7والسلفيُيفُالطيورياتُ(ُ.)738/6
فيهُالفضلُأوُفضالةُبنُحربُالبجلُ،قالُالعقيلُ:جمهولُبالنقلُ،حديثهُغيُحمفوظُ،الُيعرفُإالُبهُ
(الضعفاءُالكبيُ.)731/1
(ُ)363رواهُالبخاريُ(ُ)7367منُحديثُأيبُهريرةُ ُ.
(ُ)362رواهُاخلَّللُيفُالمرُباملعروفُ(صُ،)71ولفظهُ:يسنهُبصوتهُمنُغيُتكلفُ.
(ُ )367أماُقولُالشافعيُفلمُأقفُعليهُ،وأماُقولُسفيانُفرواهُاحلميديُيفُمسندهُ(ُ،)72والدارميُيفُ
)ُ،والفاكهيُيفُأخبارُمكةُ(ُ 687/1رقمُُ،)6337واملروزيُيفُقيامُ
مسنده ُ(ُ 6387/7رقمُُ 1313
الليل ُكام ُيف ُخمتِصه ُ(صُ ،)310وأبو ُيعل ُيف ُمسنده ُ(ُ ،)778وابن ُأيب ُحاتم ُيف ُآداب ُالشافعيُ
(صُ 338
).
(ُ)368تقدمُتريهُ(ص.)302
(ُ )360انظرُ:االستقامةُ(ُ،)680/3وملُيذكرُاملصنفُماُذكرهُشيخهُابنُتيميةُمنُضعفُحديثُحليةُ
القرآن.
(ُ)319تقدمُتريهُ(ص.)31
(ُ)313تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)316تقدمُتريهُ(ص.)676
(ُ )311كامُعندُمسلم ُ(ُ)786منُحديثُأيبُهريرةُأنُرسولُاهلُ ُقالُ:أقربُماُيكونُالعبدُمنُربهُ
وهوُساجد؛ُفأكثرواُالدعاءُ.وعندهُأيضاُ(ُ)770منُحديثُابنُعباسُ،وفيهُ:وأماُالسجودُفاجتهدواُ
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يفُالدعاءُ،فقمن أن يستجاب لكمُ.
ُ
السابق.
(ُ)317كامُيفُلفظُحديثُابنُعباسُ
(ُ)313تقدمُتريهُ(ص.)302
(ُ)312انظرُ:الرسالةُالقشييةُ(.)397/6
(ُ)317تقدمُتريهُ(صُ31يفُثناياُالتخريج).
(ُ)318انظرُ:االستقامةُ(.)606/3
(ُ)310تقدمُتريهُ(ص.)31
(ُ)379تقدمُتريهُ(صُ302يفُثناياُالتخريج).
(ُ)373تقدمُتريهُ(ص.)68
)ُوغيهُمنُحديثُأيبُ
ُ
(ُ)376ملُأقفُعليهُبلفظ«ُ:ثَّلث»ُ،وإنامُاملرويُبلفظ«ُ:أربع»ُكامُعندُمسلمُ(017
مالكُالشعريُ ُ.
قلتُ:وإنامُنقلهُاملصنفُبلفظهُهذاُمنُشيخهُابنُتيميةُ،انظرُاالستقامةُ(.)607/3
(ُ)371انظرُ:الرسالةُالقشييةُ(.)397/6
(ُ)377ملُأقفُعليهُيفُكتابهُ«السامع».
(ُ)373رويُمنُطريقُأيبُأويسُ،عنُحسيُبنُعبدُاهلُ،عنُعكرمةُ،عنُابنُعباسُ،قالُ:مرُرسولُاهلُ ُ
بحسانُبنُثابتُوقدُرشُفناءُأطمهُ،ومعهُأصحابهُسامطيُوجاريةُهلمُيقالُهلاُسينُمعهاُمزهرهاُ
تتلفُبيُالسامطيُ،بيُالقومُوهيُتغنيهمُ،فلامُمرُالنبيُ ُوملُيأمرهمُوملُينههمُفانتهىُإليهاُوهيُ
تقولُيفُغنائهاُ:
هلُعلُويكامُ**ُإنُهلوتُمنُحرجُ
فتبسمُرسولُاهلُ

ُوقالُ:الُحرجُإنُشاءُاهل(ُ.أبوُنعيمُيفُأماليهُوالسياقُلهُُ،23/3وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُُ،733/36

والديلميُيفُالفردوسُكامُيفُالغرائبُامللتقطةُقُُ،697وابنُاجلوزيُيفُاملوضوعاتُُ،332/1وابنُدحيةُيفُأداءُماُوجبُصُُ.)339

قالُأبوُنعيمُعقبُروايتهُ:غريبُمنُحديثُعكرمةُ ،الُأعلمُرواهُعنهُإالُحسيُ،وهوُحسيُبنُعبدُ
اهلُبنُعبيدُاهلُبنُعباسُ.
قالُابنُاجلوزيُعقبُروايتهُ:قالُالدارقطنيُ:تفردُبهُحسيُعنُعكرمةُوتفردُبهُأبوُأويسُعنهُ.قلتُ:
أماُحسيُفقالُعلُبنُاملدينيُ:تركتُحديثهُ.وقالُالنسائيُ:مرتوكُاحلديثُ.وقالُالسعدىُ:الُيشتغلُ
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بحديثهُ .وأماُأبوُأويسُفاسمهُعبدُاهلُبنُعبدُاهلُبنُأويسُ .قالُأمحدُوييىُ:ضعيفُاحلديثُ .وقالُ
ييىُمرةُ:كانُيّسقُاحلديث.انتهىُكَّلمُابنُاجلوزيُ.
وقالُابنُدحيةُعقبُروايتهُ:حديثُموضوعُ.
قلتُ:وقدُذكرهُكذلكُالسيوطيُيفُالآللئُاملصنوعةُ(ُ،)373/6والفتنيُيفُتذكرةُاملوضوعاتُ(ُ.)307/3
قالُابنُعراقُالكناينُيفُتنزيهُالرشيعةُ(ُ:)661/6احلسيُبنُعبدُاهلُمنُرجالُالرتمذيُوابنُماجهُوإنُ
كان ُضعيفا ُفلم ُيبلغ ُحديثه ُالوضعُ ،وأبوُأويس ُمن ُرجال ُمسلمُوقال ُاحلافظ ُابن ُحجر ُيف ُالتقريبُ
[ُ:]190/3صدوقُيمُ،واهلُتعاىلُأعلمُ.
قالُاللباينُ:وقدُتعقبُالسيوطيُابنُعراقُبامُالُطائلُحتتهُ(هامشُأداءُماُوجبُصُُ.)339
أما ُالشعر ُفحسب ُفأورد ُالبيت ُالول ُابن ُسيده ُيف ُاملحكم ُ(ُ،)389/2وابن ُمنظور ُيف ُلسان ُالعربُ
ُ(ُ،)278/3كَّلهاُبلفظ«ُ:كالبد»ُبدالُمنُ«كالسبج»ُ،وابنُحجةُاحلمويُيفُخزانةُالدبُ(ُ،)769/3
وغيهمُ ،دون ُنسبةُ .وأوردها ُكاملة ُالقشيي ُيف ُالرسالة ُالقشيية ُ(ُ ،)397/6وعنه ُابن ُتيمية ُيفُ
االستقامةُ(ُ،)602/3دونُنسبة.
(ُ)372الرسالةُالقشييةُ(.)397/6
(ُ)377االستقامةُ(ُ.)603/3
(ُ)378االستقامةُ(ُ.)602/3
(ُ)370انظرُ:االستقامةُ(.)107ُ-602/3
(ُ)339رواهُ حممدُبنُطاهرُ،أخبناُأبوُمنصورُوحممدُبنُعبدُامللكُبنُاملظفرُبّسخسُ،أناُأبوُعلُالفضلُ
بنُمنصورُ،عنُنِصُالكاغذيُإجازةُ،أخبناُاهليثمُبنُكليبُالشايشُ،أخبناُأبوُبكرُعامرُبنُإسحاقُ،
أناُسعيدُبنُعامرُ،عنُشعبةُ،عنُعبدُالعزيزُبنُصهيبُ،عنُأنسُفذكرُاحلديثُ(ابنُطاهرُيفُالسامعُ
كامُيفُلسانُامليزانُُ،71/2وعنهُالديلميُيفُمسندهُكامُيفُالغرائبُامللتقطةُقُُ.163
ُقالُالزبيدي :هوُحديثُباطلُالُيتجُبهُ ،والُيذكرُإالُليعلمُأنهُموضوعُويعتبُبهُ ،وقدُسئلُعنهُ
القرطبيُفأجابُيفُرسالةُلهُيفُالسامعُعنهُبثَّلثةُأوجهُ:
أحدهاُ :أن ُهذا ُاحلديث ُال ُيصح؛ ُلن ُحممد ُبن ُطاهر ُوإن ُكان ُحافظا ُال ُيتج ُبحديثه؛ ُملا ُذكرهُ
السمعاين ُعن ُمجاعة ُمن ُشيوخه ُأهنم ُتكلموا ُفيه ُونسبوه ُإىل ُمذهب ُاإلباحيةُ ،وعنده ُمناكي ُيف ُهذاُ
الكتابُاملسمىُبـ«صفةُأهلُالتصوف»ُ،وهذاُاحلديثُعنهُ،ولهُفيهُمناكيُ،فإنهُرويُعنُمالكُوغيهُ
منُأئمةُاهلدىُاملتقدميُحكاياتُعنهمُمنكرةُباطلةُقطعاُ.
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ولنُيفُسندُاحلديثُعامرُبنُإسحاقُوالُيتجُبهُ ،يرويهُعنُسعيدُبنُعامرُوهوُكثيُالغلطُ ،ذكرُ
ذلكُكلهُابنُالسمعاينُيفُتاريهُ،قالُ:ثمُالعجبُمنُغلبةُاهلوىُوامليلُعلُهذاُالرجل ُُ-أعنيُحممدُ
بنُطاهرُ ُ-وذلكُأنهُملاُأكملُسياقُاحلديثُوفرغُمنهُقالُيفُآخرُكَّلمهُماُأوهمُفيهُعلُالضعفاءُأنهُ
علُرشُِالصحيحيُفقالُ:اعلمُأنُرجالُهذاُاالسنادُمنُأيبُحممدُسعيدُبنُعامرُإىلُأنسُبنُمالكُ
من ُرشِ ُالكتابي ُأخرجا ُّبذا ُاالسناد ُغي ُحديث ُيف ُالصحيحيُ .قال ُالشيخ ُولوال ُقصد ُاإلّبامُ
والتدليسُملاُصدرُمنهُمثلُهذا ُ ،وإالُفأيُمنفعةُهلذاُالكَّلمُإذاُكانُكلُمنُقبلُسعيدُليسُعلُرشُِ
الصحةُ،ثمُإنُسعيداُنفسهُليسُمنُرشُِالكتابيُ،معُماُذكرهُالسمعاينُيفُعامرُبنُإسحاقُ،ومعُأنُ
الفضلُبنُمنصورُرواهُعنُاهليثمُبنُكليبُإجازةُوملُيسمعهُمنهُفهوُمنقطعُ ،فكيفُيتجُأحدُبمثلُ
هذاُلوالُغلبةُاهلوى!ُ
الثاين ُ :أنُالواقفُعلُمتنُهذاُاحلديثُيعلمُعلُالقطعُأنهُمصنوعُموضوع؛ ُلنُالشعرُالذيُفيهُالُ
يناسبُشعرُالعربُوالُيليقُبجزالة ُشعرهمُوألفاظهمُ ،وإنامُيليقُبمخنثيُشعراءُاملولدينُ ،يدركُماُ
ذكرناهُبالذوقُالضوريُمنُلهُخبةُبشعرُالعربُواملولدينُ.
وكذلكُألفاظُمتنُاحلديثُالُيليقُبكَّلمُرسولُاهلُ ُ ،والُبكَّلمُأصحابهُ ،وكذلكُمعناهُالُيليقُ
ّبمُللذيُتواترُعندناُمنُأحوالُرسولُاهلُ ُوأحوالُأصحابهُيفُاجلدُواالجتهادُوالوقارُواجلَّللةُ
وحسنُاهليبةُ،وكذلكُتزيقُالرداءُعلُأربعامئةُقطعةُالُيليقُّبمُ،وكيفُيفعلُهذاُرسولُاهلُ ُوقدُ
هنى ُعن ُإضاعة ُاملال! ُثم ُقسمته ُعل ُذلك ُالعدد ُاملعي ُمستنكرُ ،وكل ُذلك ُيبعده ُاحلس ُوتنفر ُمنهُ
النفسُ.
الثالثُ :أنُهذا ُاحلديث ُما ُتنكره ُقلوب ُالعلامءُ ،وتقشعر ُمنه ُجلود ُالفضَّلءُ ،وما ُيكون ُكذلك ُفَّلُ
يقولهُالنبيُ ُوالُنقوله؛ ُبدليلُقولهُ ُإذاُحدثتمُعنيُبحديثُتعرفونهُوالُتنكرونهُوالُأقولُماُ
ينكرُوالُيعرفُ.هذاُآخرُسياقُالقرطبيُ(إحتافُالسادةُاملتقيُُ)373/2انتهىُكَّلمُالزبيديُُ.
قالُالذهبيُ:عامرُبنُإسحاقُ عنُسعيدُبنُعامرُالضبعيُ،كأنهُواضعُهذهُاخلرافةُالتيُفيهاُقدُلسعتُ
حيةُاهلوىُكبديُ،فإنُالباقيُثقاتُ(ميزانُاالعتدالُُ.)327/1
قالُابنُحجرُاهليتميُ:ملُيردُذلكُكلهُ،بلُهوُكذبُباطلُباتفاقُأهلُاحلديثُ(الفتاوىُاحلديثيةُُ.)633/3
أِا الشعر فحسب ُفذكرهُاملالينيُعنُالعباسُبنُأمحدُبنُالشاعرُأنُشيخهُمظفرُبنُإبراهيمُالقرمايسُ
كانُيتغنىُّبذينُالبيتيُ(الربعونُيفُشيوخُالصوفيةُ.)639/3
(ُ)333انظرُ:االستقامةُ(ُ،)107/3والصارمُاملسلولُ(ص.)373
(ُ)336لقولهُ ُ:منُكذبُعلُمتعمداُفليتبوأُمقعدهُمنُالنارُ(البخاريُُ،3603ُ،397ومسلمُُ.)1
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(ُ)331االستقامةُ(ُ،)607/3جمموعُالفتاوىُ(.)308ُ،321ُ،328ُ،38/33
( ُ)337ذهبُأبوُحممدُاجلوينيُإىلُكفرُمنُكذبُعلُالنبيُوإراقةُدمهُ،وقدُردُكَّلمهُابنهُإمامُاحلرميُبأنهُ
الُدليلُعليهُوملُيذهبُإليهُأحدُمنُالصحابُغيهُ.
انظرُ:هنايةُاملطلبُ(ُ،)78/38الوسيطُ(ُ،)87/7تذيبُالسامءُواللغاتُ(ُ،)23/3روضةُالطالبيُ
(ُ،)37/7كفايةُالنبيهُ(.)173/32
(ُ )333حسنُ ،رويُمنُطريقُ صالحُبنُحيانُ،عنُابنُبريدةُ،عنُأبيهُ،قالُ:كانُحيُمنُبنيُليثُمنُ
املدينةُعلُميليُ ،وكانُرجلُقدُخطبُامرأةُمنهمُيفُاجلاهليةُفأبواُأنُيزوجوهُ ،فجاءهمُوعليهُحلةُ
فقالُ:إنُرسولُاهل ُ ُ كساينُهذهُاحللةُوأمرينُأنُأحكمُيفُدمائكمُوأموالكمُبامُأرىُ.وانطلقُفنزلُ
ثمُأرسلُرسوال ُوقالُ:إن أنت
ًُ
علُاملرأةُ ،فأرسلُإىلُرسولُاهلُعليهُالسَّلمُفقالُ:كذب عدو اهلل! ُ
وجدته حيا فاضب عنقه وَ أَاك ِده حيا ،وإن وجدته ِيتا فحرقه بالناَُ .فجاءهُفوجدهُقدُلدغتهُ
أفعىُفامتُفحرقهُبالنارُ.فذلكُقولُرسولُاهل ُ ُِ:ن كذب عل ِتعمدا فليتبوأ ِقعده ِن الناَ.
(الطحاويُيفُمشكلُاآلثارُوالسياقُلهُُ،136ُ،136/3والروياينُيفُمسندهُُ،73/3وابنُعديُيفُالكاملُُ،83/3والبغويُيفُمعجمهُكامُيفُالبدرُ
املني ُُ ،692/0ومن ُطريقه ُابن ُشاهي ُيف ُناسخ ُاحلديث ُومنسوخه ُُ ،737/3ومن ُطريق ُابن ُعدي ُوابن ُشاهي ُرواه ُابن ُاجلوزي ُيف ُمقدمةُ

املوضوعاتُُ،33/3وغيهم)ُ.
قالُابنُامللقنُ(البدرُاملنيُُ:)692/0وصالحُهذاُضعفهُابنُمعي ُ[تاريهُروايةُالدارميُُ ،]311/3وقالُمرةُ:ليسُ
بذاك ُ[معرفة ُالرجال ُرواية ُابن ُحمرز ُبلفظُ :ليس ُبيشء ُُ .]36/3وقال ُالبخاريُ :فيه ُنظر ُ[التاريخ ُالوسط ُُ ،396/6والكبيُ
ُ.]673/7وقالُالنسائيُ:ليسُبثقة ُ[الضعفاءُواملرتوكونُُ.]73/3وقالُابنُحبانُ:الُيعجبنيُاالحتجاجُبهُإذاُ
انفردُ[املجروحيُُ.]120/3وقالُابنُعديُ:عامةُماُيرويهُغيُحمفوظُ[الكاملُُ.]81/3انتهىُكَّلمُابنُامللقنُ.
قالُاحلافظُ(التلخيصُاحلبيُُ:)616/7وله ُشاهد ُمن ُحديث ُحممد ُبن ُاحلنفيةُ ،عن ُصهر ُهلم ُمن ُأسلم ُسمعُ
النبي ُ ُ ،وفيه ُقصةُ ،ورواه ُأمحد ُ[خمتِصا ُُ ]663/18والطباين ُ[يف ُالكبي ُُ .]677/2ورواه ُالطباين ُمن ُطريقُ
عطاءُبنُالسائبُ،عنُعبدُاهلُبنُاحلارثُ[طرقُحديثُمنُكذبُعلُمتعمداُُ،]373/3وقيلُ:عنُعطاءُ،عنُعبدُ
اهل ُبن ُالزبي ُ[ابنُاجلوزيُيفُاملوضوعاتُُ ،]32/3وادعى ُالذهبي ُيف ُامليزان ُأنه ُال ُيصح ُبوجه ُمن ُالوجوه ُ[ميزانُ
االعتدال ُُ ،]601/6وال ُشك ُأن ُطريق ُأمحد ُما ُّبا ُبأسُ ،وشاهدها ُحديث ُبريدةُ ،فاحلديث ُحسنُ.انتهىُ
كَّلمُاحلافظ.
(ُ)332تقدمُتريهُ(ص.)0
(ُ )337ملُأقفُعلُمعنىُاملَّلزمةُيفُلفظةُ«مباءة»ُ،وإنامُهيُمنزلُالقومُيفُسندُجبلُأوُقبلُهنرُأوُوادُ،
وقيل ُبل ُهو ُكل ُمنزل ُينزله ُالقومُ .انظرُ :معجم ُالعي ُ(ُ ،)733/8تذيب ُاللغة ُ(ُ،)762/33
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الصحاحُ(ُ،)17/3املحكمُ(ُ،)326/39لسانُالعربُ()18/3
إنُكذباُعلُليسُككذبُعلُ
ُ
(ُ)338رواهُالبخاريُ(ُ ،)3603ومسلمُ(ُ)7منُحديثُاملغيةُ ،ولفظه«ُ:
أحد».
(ُ)330انظرُ:االستقامةُ(.)607/3
(ُ)329انظرُ:االستقامةُ(.)607/3
(ُ)323تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)326انظرُ:االستقامةُ(.)600/3
(ُ )321قوت ُالقلوب ُ(ُ ،)393/6ولفظه«ُ :تسعي ُصاد ًقا»ُ ،ويف ُاالستقامة ُ(ُ :)600/3سبعي ُصاد ًقاُ،
ومنهُينقلُاملصنف.
(ُ)327انظرُ:االستقامةُ(.)600-607/3
( ُ )323رويُإباحةُالنبيذُعنُابنُمسعودُوأنسُوأسامةُبنُزيدُوأيبُمسعودُالنصاريُوأيبُالدرداءُوأيبُ
برزة ُواحلسن ُبنُعل ُوحممد ُبنُسيين ُواحلسن ُالبِصي ُوسويد ُبن ُغفلة ُوزر ُبن ُحبيش ُوالشعبيُ
وسفيان ُالثوريُوابن ُأيبُأوف ُوعبد ُالرمحن ُابن ُأيب ُليلُوأيب ُإسحاقُالسبيعيُوعمرو ُبن ُرشحبيلُ
وعبدُالرمحنُبنُذئبُوعامرةُبنُعبدُوهبيةُبنُيريمُواحلارثُالعورُوعلقمةُبنُقيسُوعبدُالرمحنُ
بنُيزيدُومرةُاهلمداينُوعمروُبنُميمونُوحممدُبنُعلُأيبُجعفرُالباقرُوماهانُاحلنفيُوغيهمُ،وهوُ
مذهبُأيبُحنيفةُماُملُيصلُإىلُحدُالسكرُ.
انظرُ :اآلثار ُليب ُيوسف ُ(صُ ،)667مصنف ُعبد ُالرزاق ُ(ُ ،)698ُ ،697/0مصنف ُابن ُأيب ُشيبةُ
(ُ ،)619-697/36خمتِص ُاختَّلف ُالعلامء ُللطحاوي ُ(ُ ،)173/7عيون ُاملسائل ُللسمرقنديُ
(صُ،)172-173املبسوُِللّسخسُ(ُ8/67وماُبعدها).
(ُ)322كانُيقولُباملتعةُوأهناُغيُمنسوخةُمجعُمنُالصحابةُومنُبعدهمُ:فأماُالصحابةُ:فابنُعباسُوجابرُبنُ
عبدُاهلُومعاويةُبنُأبىُسفيانُوعمروُبنُحريثُوأبوُسعيدُاخلدريُوسلمةُبنُأميةُبنُخلفُوأخوهُمعبدُ
وأسامءُبنتُأيبُبكرُ.ومنُبعدهمُ:طاوسُوعطاءُوسعيدُبنُجبيُوعامةُفقهاءُمكةُ.
انظرُ:املصنفُلعبدُالرزاقُ(ُ 702/7وماُبعدها)ُ،سننُسعيدُبنُمنصورُ(ُ،)839رشحُمعاينُاآلثارُ
للطحاويُ(ُ62ُ،67/1وماُبعدها)ُ،املحلُالبنُحزمُ(.)369-330/0
(ُ)327هوُقولُابنُعباسُوابنُعمرُرواهُعنهامُمسلمُيفُصحيحهُ(.)399/3307
( ُ )328كإباحةُاملالكيةُأكلُكلُذيُخملبُمنُالطيُ،انظرُ:املدونةُلسحنونُ(ُ،)739/3التمهيدُالبنُعبدُ
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البُ(ُ،)337/3املنتقىُللباجيُ(.)316/1

(ُ)320رويُهذاُالقولُواشتهرُعنُمالكُ،ورويُأيضاُتكذيبهُملنُادعىُعليهُذلكُ.
انظرُ:خمتِصُاختَّلفُالعلامءُللطحاويُ(ُ،)177-171/6البيانُوالتحصيلُالبنُرشدُ(-729/38
ُ،)721عقدُاجلواهرُالثمينةُالبنُشاسُ(ُ،)721-726/6الذخيةُللقرايفُ(.)737/7
(ُ)379انظرُ:االستقامةُ(.)600/3
(ُ)373تقدمُتريهمُقريبا.
(ُ)376انظرُ:االستقامةُ(.)193/3
(ُُ)371كامُكانُالنبيُ ُ يفعلُمعُأصحابهُ،حيثُكانُيطلبُمنُأحدهمُأنُيقرأُعليهُويستمعُلهُ،كامُجاءُ
يفُصحيحُالبخاريُ(ُ3970ُ،7386وأخر)ُوصحيحُمسلمُ(ُ)899منُحديثُابنُمسعودُ،وقدُأمرُ
النبيُ ُأنُيقرأُالقرآنُعلُأيبُبنُكعبُكامُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ،)7023ُ،7029وصحيحُمسلمُ
(ُ.)700
(ُ)377تقدمُتريهُ(ص.)338
(ُ)373تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)372تقدمُتريهُ(ص.)32
(ُ)377رواهُالبخاريُ(ُ)3883بلفظهُ،ويفُ(ُ)2817ُ،3882بلفظ«ُ:لعنُالنبيُ ُاملخنثيُمنُالرجال»ُ،
منُحديثُابنُعباسُ.
(ُ)378عجزُبيتُالبنُاملعتزُ،صدرهُُ:
فكانُماُكانُُمَّاُلستُُأذكرهُُ
أوردهُالصوَلُيفُأشعارُأوالدُاخللفاءُ(صُ،)388والثعالبيُيفُرسائلهُ(صُ،)27والراغبُالصفهاينُ
يفُحماضاتُالدباءُ(ُ،)366/6وغيهمُ،ونسبوهُالبنُاملعتزُ،وهوُيفُديوانهُ(صُ.)677ويفُبعضُ
رواياته«ُ:فظنُخيا»ُبدالُمنُ«فظنُرشا».
الصفديُيفُالوايفُبالوفياتُ(ُ،)680/63وابنُحجةُاحلمويُيفُخزانةُ
ُ
(ُ)370القصيدة َبن النبيهُ،أوردهاُ
الدبُ(ُ،)733/6ونسباها ُإىلُابنُالنبيهُ ،وهي ُيفُديوانهُ(ص ،.)28ويفُبعضُألفاظهاُاختَّلفُيفُ
الروايات.
(ُ)389تقدمُتريهُ(ص.)36

التخرجيات والتعليقات

550

(ُ)383كامُعندُمسلمُ(ُ)6200منُحديثُأيبُهريرةُ ُقالُ:قالُرسولُاهلُ ُ...«ُ:وماُاجتمعُقومُيفُ
بيتُمنُبيوتُاهلُ،يتلونُكتابُاهلُ،ويتدارسونهُبينهمُ،إالُنزلتُعليهمُالسكينةُ،وغشيتهمُالرمحةُ،
وحفتهمُاملَّلئكةُ،وذكرهمُاهلُفيمنُعنده.»...
(ُ )386دليلهُقولهُتعاىل ﴿ُ:ﭙ ﭚ ﴾ ُ[البقرةُ،]307ُ:والرفثُعندُاجلمهورُ:اجلامعُ.والوِءُحالُاإلحرامُ
حرامُإمجاعاُ،سواءُكانُاإلحرامُصحيحاُأمُفاسداُ ،وجتبُبهُالكفارةُوالقضاءُ.انظرُ:اإلمجاع ُالبنُ
املنذرُ(صُُ،)26االستذكارُالبنُعبدُالبُُ،637/7املجموعُللنوويُ(.)609/7
(ُ )381إن ام ُالنظر ُلشهوة ُورد ُفيه ُالنهي ُالعام ُللمحرم ُوغيه ُيف ُقوله ُتعاىل ﴿ُ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﴾ُاآلياتُ[النورُ.]13-19ُ:وأماُإنُكانُقصدهُفسادُاحلجُووجوبُالفديةُبسببُتكرارُالنظرُ

حتى ُينزل ُففي ُاملسألة ُخَّلفُ .انظرُ :بدائع ُالصنائع ُللكاساين ُ(ُ ،)303/6تبيي ُاحلقائق ُللزيلعيُ
(ُ ،)32/6البيان ُللعمراين ُ(ُ ،)660/6املجموع ُللنووي ُ(ُ ،)731/7املغني ُالبن ُقدامة ُ(-373/3
ُ،)376كشافُالقناعُ(.)732/6

(ُ )387نقلُاإلمجاع ُعل ُعدم ُاملبارشة ُبشهوة ُللمعتكفُ :ابن ُاملنذر ُيفُاإلمجاع ُ(صُ ،)29وابنُعبدُالبُُ
التمهيد ُ(ُ ،)113/8والنووي ُيف ُاملجموع ُ(ُ ،)163/2ودليل ُاإلمجاع ُقوله ُتعاىل ﴿ُ :ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ُ[البقرة.]387ُ:
( ُ)383نقلُاإلمجاعُعلُحرمةُاجلامعُيفُهنارُرمضانُابنُاملنذرُيفُاإلمجاعُ(صُ،)30وابنُقدامةُيفُاملغنيُ
(ُ.)176/7
(ُ )382ودليله ُحديث ُأنس ُيف ُمسلم ُ(ُ :)238فقام ُعليه ُرسول ُاهل ُ ُوصففت ُأناُ ،واليتيم ُوراءهُ،
والعجوزُمنُورائناُ،فصلُلناُرسولُاهلُصلُاهلُعليهُوسلمُركعتيُ،ثمُانِصفُ.
وقد ُنقل ُاإلمجاع ُعل ُأهنا ُالسنةُ :ابن ُعبد ُالب ُيف ُاالستذكار ُ(ُ ،)178/3وابن ُالقطان ُيف ُاإلقناع ُيفُ
مسائلُاإلمجاعُ(.)378/3
(ُ )387كامُعندُمسلمُ(ُ)333من ُحديثُأيبُهريرة ُقالُ:قالُرسولُاهلُ «ُ:يقطعُالصَّلة ُاملرأة ُواحلامرُ
والكلبُ،ويقيُذلكُمثلُمؤخرةُالرحل»ُ.ومنُحديثُأيبُذرُ(ُ)339بمعناه.
(ُ )388انظرُ :حتفة ُالفقهاء ُللسمرقندي ُ(ُ ،)66/3البناية ُللعيني ُ(ُ ،)193/3املدونة ُلسحنون ُ(ُ،)363/3
النوادرُوالزياداتُليبُزيدُُالقيواينُ(ُ،)36-33/3عيونُالدلةُالبنُالقصارُ(ُ،)312/3المُللشافعيُ
(ُ،)77/6الوسطُالبنُاملنذرُ(«ُ،ُ)137-131/3هنايةُاملطلبُللجوينيُ(ُ.)368-367/3
(ُ)380تقدمُتريهُ(ص.)393
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(ُ)309تقدمُتريهُ(ص.)679
(ُ)303تقدمُتريهُ(ص.)679
(ُ)306تقدمُتريهُ(ص.)679

(ُ )301اجلمهور ُعل ُمنع ُاملرأة ُأن ُتؤم ُالرجال ُيف ُالفرض ُوالنفلُ ،انظرُ :الصل ُللشيباين ُ(ُ،)677/3
خمتِص ُالطحاوي ُ(صُ ،)11النوادر ُوالزيادات ُ(ُ ،)683/3الم ُ(ُ ،)169/6احلاوي ُالكبيُ
ُ(ُ،)162/6املغنيُ(ُ،)11/1كشافُالقناعُ(ُ.)770/3
(ُ )307لقول ُالنبي ُصل ُاهل ُعليه ُوسلم«ُ :التَّسبيح ُللرجالُ ،والتَّصفيق ُللنساءُ» ُ[البخاريُ 3691ُ :وأخرُ،

ومسلم.ُ]766ُ:

(ُ)303تقدمُتريهُ(ص.)679
(ُ)302تقدمُتريهُ(ص.)679
(ُ)307تقدمُتريهُ(ص.)679
()308االستقامةُ(ُ.)137/3
(ُ)300تقدمُتريهُ(ص.)626
(ُ)299تقدمُتريهُ(ص.)62
(ُ )293رواه ُالبخاري(ُ،)2236ُ،2671ومسلمُ(ُ)6237ُ -69منُحديثُابنُعباسُ ُبلفظُ:إنُاهلُ
كتبُعلُابنُآدمُحظهُمنُالزنىُ،أدركُذلكُالُحمالةُ،فزنى ُالعيُالنظرُ،وزنى ُاللسانُاملنطقُُ،والنفسُ
ُ
تنىُوتشتهيُ،والفرجُيصدقُذلكُكلهُويكذبهُ.ورواهُمسلمُ(ُ)6237ُ-63منُحديثُأيبُهريرةُبلفظُ:
ُ
كتبُعلُابنُآدمُنصيبهُمنُالزنىُ،مدركُذلكُالُحمالةُ،فالعينانُزناهاُالنظرُ،والذنانُزناهاُاالستامعُ،
واللسانُزناهُالكَّلمُ،واليدُزناهاُالبطشُ،والرجلُزناهاُاخلطاُ،والقلبُيوىُويتمنىُ،ويصدقُذلكُ
الفرجُويكذبه.
(ُ )296ضعيف،

رويُمنُطرقُعنُرشيكُ،عنُأيبُربيعةُ،عنُابنُبريدةُ،عنُأبيه ُمرفوعاُبهُ(أمحدُوالسياقُلهُ

ُ،360ُ،03ُ،77/18وأبوُداودُُ،6370والرتمذيُُ،6777واحلاكمُيفُمستدركهُُ،636/6والبزارُيفُمسندهُُ،683/39وغيهم)ُ.
قالُالرتمذيُعقبُروايتهُ:هذاُحديثُغريبُالُنعرفهُإالُمنُحديثُرشيكُ.
قالُالبزارُعقبُروايتهُ:الُنعلمُروىُهذاُاحلديثُعنُعبدُاهلُبنُبريدةُإالُأباُربيعةُ.
قالُابنُطاهرُاملقديسُ:تفردُبهُأبوُربيعةُاإلياديُعنُابنُبريدةُعنُأبيهُ(أطرافُالغرائبُُ.)119/6
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رشيكُبنُعبدُاهلُالنخعيُالكويفُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُيطئُكثياُروىُلهُالبخاريُتعليقاُومسلمُ
والربعةُ(التقريبُُُ.)622/3
ُ:ولعلُمنُسوءُحفظهُروايتهُاحلديثُأيضاُعنُأيبُإسحاقُالسبيعيُعنُابنُبريدةُعنُأبيهُبهُ،
قلت
ً

(مسندُأمحدُمقروناُبأيبُربيعةُ،منُروايةُأمحدُبنُعبدُامللكُعنُرشيكُعنهامُبهُُ،)360/18واملحفوظُعنُأيبُربيعةُكامُقالُالبزارُ
آن ًفاُ.
وأبوُربيعةُاإلياديُعمرُبنُربيعةُقالُفيهُاحلافظُ:مقبولُروىُلهُأبوُداودُوالرتمذيُوابنُماجه ُ(التقريبُ

ُ.)210/3

ولهُشاهدُمنُحديثُعلُبنُأيبُطالبُ،رويُمنُطريقيُ:
اَلولُ:منُطريقُمحادُبنُسلمةُ،عنُ حممدُبنُإسحاقُ،عنُحممدُبنُإبراهيمُالتيميُ،عنُسلمةُبنُأيبُ
الطفيلُ،عنُعلُبنُأيبُطالبُ ُأنُالنبيُ ُقالُلهُ:ياُعلُ،إنُلكُكنزاُمنُاجلنةُ،وإنكُذوُقرنيهاُ،
فَّلُتتبعُالنظرةُالنظرةُ،فإنامُلكُالوىلُوليستُلكُاآلخرة ُ(أمحدُوالسياقُلهُُ،722/6والدارميُيفُسننهُُ،3770/1
والبزارُيفُمسندهُُ،363/1والطباينُيفُالوسطُُ،690/3واحلاكمُيفُمستدركهُُ،311/1وغيهم)ُ.
قالُالبزارُعقبُروايته ُ:وهذاُاحلديثُالُنعلمهُيروىُعنُعلُإالُّبذاُاإلسنادُ،وسلمةُبنُأيبُالطفيلُ
هذاُالُنعلمُروىُعنُعلُإالُهذاُاحلديثُ ،والُرواهُعنهُإالُحممدُبنُإبراهيمُ،والُنعلمُلهُإسناداُإالُ
هذاُاإلسنادُ.
قالُالطباينُعقبُروايتهُ:الُيروىُهذاُاحلديثُعنُعلُإالُّبذاُاإلسنادُ،تفردُبهُ:محادُ.
قلت ُ:وفيهُحممدُبنُإسحاقُبنُيسارُصاحبُاملغازيُ،قالُاحلافظُ:صدوقُيدلسُروىُلهُالبخاريُ
تعليقاُومسلمُوالربعةُ(التقريبُُ،)727/3وملُيِصحُبالسامعُ.وحممدُبنُإبراهيمُالتيميُرغمُكونهُثقةُكامُ
قالُغيُواحدُ،إالُأنُأمحدُقالُفيهُ:يرويُأحاديثُمناكيُأوُمنكرةُ(الكاملُالبنُعديُُ.)191/7وسلمةُبنُ
أيبُالطفيلُقالُفيهُالذهبيُ:قالُعبدُالرمحنُبنُخراشُاحلافظُ:جمهولُ(املغنيُُ.)673/3
الثاينُ :رواهُالبزارُ،قال ُ:حدثناُعبادُبنُيعقوبُ،قالُ:ناُحممدُبنُفضيلُ،عنُعبدُالرمحنُبنُإسحاقُ،
عنُالنعامنُبنُسعدُ،عنُعلُمرفوعاُبلفظُ :ياُعلُ،الُتتبعُالنظرةُالنظرةُ،وإنامُلك ُالنظرة ُالوىل ُ(يفُ
مسندهُُ.)689/6
ُقالُالبزارُعقبُروايتهُ:وهذاُاحلديثُملُنسمعهُإالُمنُعبادُ،عنُحممدُبنُفضلُ.
قلتُ:عبادُبنُيعقوبُالرواجنيُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُرافضُ،حديثهُيفُالبخاريُمقرونُ،بالغُابنُ
حبانُفقالُيستحقُالرتكُ،روىُلهُالبخاريُوالرتمذيُوابنُماجهُ(التقريب ُُ،)603/3وقالُيفُحممدُبنُ
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فضيلُبنُغزوانُ:صدوقُ ،روىُلهُاجلامعةُ(التقريبُُ،)396/3وقالُيفُالنعامنُبنُسعدُبنُحبتةُأوُحبرتُ:
مقبولُ ،روى ُله ُالرتمذي ُ(التقريب ُُ ،)327/3وقال ُيف ُعبد ُالرمحن ُبن ُإسحاق ُبن ُاحلارث ُالواسطيُ:
ضعيفُ،روىُلهُأبوُداودُوالرتمذيُ(التقريبُُ.)112/3
ُعن ُالفجاءةُ ،فأمرين ُأن ُأصفُ ُبِصي(ُ.صحيحُ

ويف ُالباب ُعن ُجرير ُبن ُعبد ُاهلُ،قالُ:سألت ُالنبي ُ
مسلم ُ ُ .)6330ويفُالبابُأيضاُعنُأيبُسعيدُاخلدريُمرفوعاُ:إياكمُواجللوسُيفُالطرقاتُ...احلديثُ،
وفيهُأنُمنُحقُالطريقُغضُالبِصُ(البخاريُ،2660ُ،6723ومسلمُُ.)6323ُ،6363
وقالُاهلُتعاىل ﴿ُ:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝ﴾ُ[النورُ.]13-19ُ:

(ُ )291البيت للمتنبيُ ،أورده ُاجلرجاين ُيف ُالوساطة ُ(صُ ،)670وابن ُوكيع ُيف ُاملنصف ُ(صُ،)793
والنويري ُيف ُهناية ُالرب ُ(ُ ،)378/6وغيهمُ ،ونسبوه ُللمتنبيُ ،وهو ُيف ُديوانه ُ(صُ ،)377وسائرُ
رشوحه.
(ُ )297أوردها ُأبو ُتام ُيف ُديوان ُاحلامسة ُ(ُ ،)33/6وابن ُقتيبة ُيف ُعيون ُالخبار ُ(ُ ،)61/7وابن ُداودُ
الظاهريُيفُالزهرةُ(ُُ،)73/3وغيهمُ،دونُنسبةُ.وأوردهاُابنُالقيمُيفُإغاثةُاللهفانُ(ُ،)77/3ويفُ
روضةُاملحبيُ(ُ،)07،667/3ويفُغيهاُ،دونُنسبةُ.
(ُ)293البيتان َبن القيمُ ،أوردها ُيفُالداءُوالدواء ُ(صُُ،)631ويفُبدائعُالفوائدُ(ُ 673/6يفُقصيدة)ُ،
ُونسبهامُلنفسهُ،وأوردهاُالسفارينيُيفُغذاءُاللبابُ(ُ)82/3ونسبهامُلهُ.ويفُبعضُألفاظهامُاختَّلفُ
يفُالروايات.
(ُ)292تقدمُتريهُ(ص.)626
(ُ)297جزءُمنُحديثُالبخاري«ُ:لعنُالنبيُ ُاملخنثيُمنُالرجال»ُُُ.تقدمُتريهُ(ص.)626
(ُ )298صحيحُ ،رويُمنُحديثُابنُعمرُ ُ،منُطريقُزهيُ ،حدثناُعامرةُبنُغزيةُ،عنُييىُبنُراشدُ
قالُ:خرجناُحجاجاُعرشةُمنُأهلُالشامُحتىُأتيناُمكةُ،فذكرُاحلديثُ،قالُ:فأتيناهُفخرجُإليناُيعنيُ
ابنُعمرُفقالُ:سمعتُرسولُاهلُ ُيقولُ:منُحالتُشفاعتهُدونُحدُمنُحدودُاهلُ ُفقدُضادُ
اهلُأمرهُ...احلديثُ(أمحدُوالسياقُلهُُ،681/0وأبوُداودُُ،1307والبيهقيُيفُالكبىُُ،372/8ُ،313/2ويفُشعبُاإليامنُُ،03/0
ُ،367/39واحلاكمُيفُمستدركهُُ،16/6وغيهم)ُ.
قلت ُ:طريقُييىُبنُراشدُهذاُرواتهُثقاتُ،ورويُمنُغيُطريقُييىُبنُراشدُمنُطرقُالُتلوُمنُ
مقالُ.ولهُشاهدُمنُحديثُأيبُهريرةُ،ولكنهُالُيصحُأيضاُ.
ً
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وأماُقولُأيبُحاتمُيفُعللهُ(ُ )129/3ملاُسئلُعنُروايةُمطرُالوراقُ،عنُنافعُ،عنُابنُعمرُمرفوعاُبهُ،
قالُ:هذاُخطأُ،الصحيحُعنُابنُعمرُموقوفُ.أقولُ:لعلُقولهُهذاُيفُطريقُمطرُالوراقُ،الُعمومهُ،
حيث ُاختلفُعل ُمطر ُهذاُفروي ُعنه ُموقوفاُومرفوعاُ،وروي ُعنهُعن ُنافع ُوعن ُعطاء ُعن ُنافعُ،
والصحيحُأنهُموقوفُمنُطريقُنافعُكامُرواهُغيهُعنُنافعُ،وانظرُعللُالدارقطنيُ(ُ.)390/31
)ُمنُحديثُأيبُموسىُ.
(ُ)290رواهُالبخاريُ(ُ،7693ُ،6006وأخر)ُ،ومسلمُ(ُ 6797
ُ،والطرطويشُيفُاحلوادثُوالبدعُ(ص-339
ُ
(ُ)239أوردهُأبوُطالبُاملكيُيفُقوتُالقلوبُ()632/3
)ُ،وابنُتيميةُيفُاالستقامةُ(ُ،)161/3وابنُ
ُ
ُ،)333وابنُاجلوزيُيفُالقصاصُواملذكرينُ(ص193
ُ،والسيوطيُيفُحقيقةُالسنةُوالبدعةُ(صُ.)373
ُ
رجبُيفُفتحُالباريُ796/7
ُوروىُابنُاملباركُيفُالزهدُ(ُ،)73/3وابنُأيبُشيبةُيفُمصنفهُ(ُ،)83/2ُ،616/6وغيهاُ،أنهُقالُ:
ولقدُكانُاملسلمونُيتهدونُيفُالدعاءُوماُيسمعُهلمُصوتُ،إنُكانُإالُهساُبينهمُوبيُرّبمُ .
(ُ)233انظرُ:اقتضاءُالِصاُِاملستقيمُ(ُ.)333/6
(ُ)236قيسُبنُعبادُ-بضمُالعيُ -أبوُعبدُاهلُالضُبعيُالقيسُالبِصيُ.تابعيُثقةُ،قليلُاحلديثُ،أحدُ
الصاحليُ،وأخطأُمنُعدهُيفُالصحابةُ.
انظرُ:الطبقاتُالكبىُالبنُسعدُ(ُ،)313/7معرفةُالصحابةُليبُنعيمُ(ُ،)6113/7تاريخُدمشقُالبنُ
عساكرُ(ُ،)717/70أسدُالغابةُالبنُالثيُ(ُ،)737/7تذيبُالكامل ُللمزيُ(ُ،)27/67اإلصابةُالبنُ
حجرُ(.)616/0
)ُ،وابنُأيبُشيبةُيفُاملصنف ُ(ُ،33131
ُ
(ُ )231رواهُابنُاملباركُيفُالزهدُ(ُ،)677ووكيعُيفُالزهدُ(633
ُ ،)17396وابن ُاملنذر ُيف ُالوسط ُ(ُ ،)766/3وأبو ُنعيم ُيف ُاحللية ُ(ُ ،)38/0والبيهقي ُيف ُالسننُ
الكبىُ(ُ ،)638/0ُ،367/7واخلطيبُيفُتاريخُُبغددُ(ُ،)232-233/8والبغويُيفُرشحُالسنةُ
(ُ.)163/3
(ُ )237رواهُالبخاريُ(ُ،)3602ومسلمُ(ُ)397منُحديثُأيبُبردةُبنُأيبُموسىُ ُ،قالُ:وجع ُأبوُ
موسى ُوجعا ُشديداُ ،فغيش ُعليه ُورأسه ُيف ُحجر ُامرأة ُمن ُأهلهُ ،فلم ُيستطع ُأن ُيرد ُعليها ُشيئاُ ،فلامُ
أفاقُ،قالُ:أناُبريءُمنُبرئُمنهُرسولُاهلُ ُ،إنُرسولُاهلُ ُ:برئُمنُالصالقةُواحلالقةُوالشاقةُ.
(ُ)233رواهُالبخاريُ(ُ)7130منُحديثُأيبُهريرةُ،عنُالنبيُ ُقالُ:ال ُتقومُالساعةُحتىُتأخذُأمتيُ
ُبأخذُالقرونُقبلهاُ،شباُبشبُوذراعاُبذراع ُ.فقيلُ:ياُرسولُاهلُ،كفارسُوالروم؟ُفقالُ:ومنُالناسُ
إالُأولئك؟!
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ولفظهُ:لتتبعنُسننُمنُ
ُ
(ُ )232رواهُالبخاريُ(ُ،)7169ُ،1732ومسلمُ(ُ)6220منُحديثُأيبُسعيدُ ،
قبلكم ُشبا ُبشب ُوذراعا ُبذراعُ ،حتى ُلو ُسلكوا ُجحر ُضب ُلسلكتموهُ .قلناُ :يا ُرسول ُاهلُ ،اليهودُ
والنصارى؟ُقالُ:فمن!
(ُ)237تقدمُتريهُ(ص.)88
(ُ)238تقدمُتريهُ(ص.)369
(ُ)230انظرُ:االستقامةُ(ُ،)113/3والرسالةُالقشييةُ(.)397/6
( )269رواهُالبخاريُيفُالتاريخُالكبيُ(ُ،)606/7والفاكهيُيفُأخبارُمكةُ(ُ،)3717ُ،3711وأبوُعوانةُ
يفُاملستخرجُ(ُ،)1067والبيهقيُيفُالسننُالكبىُ(ُ)ُ109/39عنُالزهريُ.
ُ
(ُ)263انظرُ:االستقامةُ(.)116/3
(ُ)266تقدمُتريهُ(ص.)302
(ُ)261تقدمُتريهُ(صُ302يفُثناياُالتخريج).
(ُ)267رواهُالبخاريُ(ُ،1708ُ،1196وأخر)ُ،ومسلمُ(ُ)33منُحديثُأيبُمسعودُعقبةُبنُعمروُ.
(ُ)263رواهُالبخاريُ( ،)7818ُ،6363بلفظ«ُ:والُسخاب»ُ.ولفظُاملصنفُروايةُيفُاحلديث.
(ُ)262انظرُ:االستقامةُ(ُ،)112/3والرسالةُالقشييةُ(.)397/6
(ُ)267إسامعيلُبنُإبراهيمُبنُمقسمُأبوُبرشُالكويفُ ،ثمُالبِصيُ ،موىلُعبدُالرمحنُبنُقطبةُالسديُ،
نزيلُبغدادُاملعروفُبابنُعلُ َُّيةُ،وهيُأمهُ .إمامُحافظُعَّلمةُثبتُفقيهُمفتُتقيُورعُ.وَلُاملظاملُببغدادُيفُ
أيامُهارونُالرشيدُ،وحدثُّباُإىلُأنُتويفُ.ولدُسنةُعرشُومائةُ،وتويفُسنةُثَّلثُوتسعيُومائةُ.
انظرُ:الطبقاتُالكبىُالبنُسعدُ(ُ،)163/7تاريخُبغدادُللخطيبُالبغداديُ،)302/(7تذيبُالكاملُ
للمزيُ(ُ،61)/1سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)397/0
(ُ)268رواهُابنُطاهرُاملقديسُيفُالسامعُ(صُ،)72وصفوةُالتصوفُ(صُ،)167وابنُاجلوزيُيفُتليبسُ
إبليسُ(صُ، )633كَّلهاُعنُإبراهيمُبنُإسامعيلُبنُعليةُمنُقولهُ،الُإسامعيلُبنُعليةُ .وأوردهُ
القشيي ُيف ُالرسالة ُالقشيية ُ(ُ )397/6عن ُإسامعيل ُبن ُعليةُ .وأورده ُالنويري ُيف ُهناية ُالربُ
ُ،والسبكيُيفُطبقاتُالشافعيةُ(ُ،)00/6كَّلهاُعنُإبراهيمُبنُإسامعيلُبنُعليةُ،وهوُ
(ُ )387/7
الصوابُكامُسيبينهُاملصنفُ.
ُ
(ُ)260انظرُ:االستقامةُ(.)117/3
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(ُ)219إبراهيمُبنُإسامعيلُبنُإبراهيمُبنُمقسم ُابنُعل َّيةُأبوُإسحاقُالبِصيُالسديُ،وعل َّيةُأمُأبيهُ.
جهميُ،وكانُأحدُاملتكلميُ،ولهُمصنفاتُيفُالفقهُتشبهُاجلدلُ،وهوُمنُيقولُبخلقُالقرآنُ،وجرتُلهُ
معُأيبُعبد ُاهل ُحممدُبنُإدريسُالشافعيُمناظراتُببغدادُ،وبمِصُ.حدثُعنهُ :بحرُبنُنِصُاخلوالينُ،
وياسيُبنُأيبُزرارةُ.قالُعنهُالشافعيُ:هوُضالُ.تويفُبمِصُسنةُثامينُعرشةُومائتيُ.
انظرُ:تاريخُابنُيونس ُلعبدُالرمحنُبنُيونسُ(ُ،)7/6تاريخُبغدادُللخطيبُالبغداديُ(ُ،)336/2املغنيُ
يفُالضعفاءُللذهبيُ(ُ،)39/3لسانُامليزانُالبنُحجرُ(.)671/3
(ُ )213عبد ُالرمحن ُبن ُكيسان ُأبو ُبكر ُالصمُ ،املعتزَل ُصاحب ُاملقاالت ُيف ُالصولُ .كان ُمن ُأفصحُ
الناس ُ.وكانُديناُ،وقوراُ،صبوراُعلُالفقرُ،منقبضاُعنُالدولةُ،إالُأنهُكانُفيهُميلُعنُاإلمامُعلُ.لهُ
مصنفاتُ.ماتُ:سنةُإحدىُومائتيُ.
انظرُ:املنيةُوالمل ُللقايضُعبدُاجلبارُ(صُ،)36سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(ُ،)796/0لسانُامليزانُالبنُ
حجرُ(.)363/3
(ُ )216رواه ُالبيهقي ُيف ُمناقب ُالشافعي ُ(ُ ،)790/3ويف ُاالعتقاد ُ(صُ ،)02وابن ُعبد ُالب ُيف ُاالنتقاءُ
(صُ 70
).
(ُ)211تقدمُتريهُ(صُ،)667وفيهُأنهُضبُبطبلُوأنشدُأبياتًا.
(ُ)217رواهُالبخاريُ(ُ،)3921ومسلمُ(ُ)3793منُحديثُأنسُبنُمالك ُيقولُ:جاءُثَّلثةُرهطُإىلُ
بيوتُأزواجُالنبيُ ُ،يسألون ُعنُعبادةُالنبيُ  ُ،فلامُأخبواُكأهنمُتقالوهاُ،فقالواُ:وأينُنحنُمنُ
النبيُ ؟!ُ قدُغفرُلهُماُتقدمُمنُذنبهُوماُتأخرُ،قالُأحدهمُ:أماُأناُفإينُأصلُالليلُأبداُ،وقالُآخرُ:
أناُأصوم ُالدهر ُوال ُأفطرُ ،وقال ُآخرُ:أناُأعتزلُالنساء ُفَّلُأتزوج ُأبداُ ،فجاء ُرسول ُاهل ُ ُإليهمُ،
فقال «ُ:أنتمُالذينُقلتمُكذاُوكذاُ،أماُواهلُإينُلخشاكمُهلُوأتقاكمُلهُ،لكنيُأصومُوأفطرُ،وأصلُ
وأرقدُ،وأتزوجُالنساءُ،فمنُرغبُعنُسنتيُفليسُمنيُُ.
ُ
ويفُروايةُمسلم«ُ:وقالُبعضهمُ:الُآكلُاللحم»ُ.بدالُمنُقوهلمُ«أصومُالدهرُوالُأفطر»ُ.وجاءُيفُ
غيهاُاجلمعُبينهامُُ.
ومل ُأقفُعلُلفظُاملصنف«ُ:وآكلُاللحم»ُمنُقولُالنبي ُ،وماُذكرهُاملصنفُهوُلفظُابنُتيميةُيفُ
االستقامة ُ(ُ ،) 179/3ومنه ُينقلُ ،ومن ُقبلهام ُذكره ُالثعلبي ُيف ُالكشف ُوالبيان ُ(ُ،)393/3
والزخمرشيُيفُتفسيهُ(ُ،)273/3والرازيُيفُتفسيهُ(ُ،)732/36مجيعهمُدونُسندُ،واهلُأعلمُ.
وهلذ اُاللفظُشواهدُالُتصحُ،منهاُماُرويُمنُطريقُالوليدُبنُمسلمُ،ثناُعفيُبنُمعدانُ،عنُسليمُبنُ
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عامرُ،عنُأيبُأمامةُمرفوعاُ:إينُبعثتُباحلنيفيةُالسمحةُ،وملُأبعثُبالرهبانيةُالبدعةُ،فكلواُاللحمُ،
وائتوا ُالنساءُ ،وصوموا ُوأفطروا ُوقوموا ُوناموا؛ ُفإين ُبذلك ُأمرت ُ(الروياين ُيف ُمسنده ُُ137/6
والطباينُيفُالكبيُُ.)379/8
قالُاهليثميُ:فيهُعفيُبنُمعدانُوهوُضعيفُ(جممعُالزوائدُ.)196/7
(ُ)213رواهُمسلمُ(ُ)6717منُحديثُأنسُبنُمالكُ

ُ.

(ُ)212كامُعندُمسلمُ(ُ)3992منُحديثُأيبُذرُ ُ،وفيهُ:ويفُبضعُأحدكمُصدقةُ.قالواُ:ياُرسولُاهلُ،
أيأيتُأحدناُشهوتهُويكونُلهُفيهاُأجر؟!ُقالُ:أرأيتمُلوُوضعهاُيفُحرامُأكانُعليهُفيهاُوزر؟ُفكذلكُ
ُ
إذاُوضعهاُيفُاحلَّللُكانُلهُأجر.
(ُ)217تقدمُتريهُ(صُ)302بلفظ«ُ :زينواُالقرآنُبأصواتكم»ُ ،وهوُصحيحُ .وتقدمُكذلكُ(صُ)676
حسن .وتقدمُ
ُ
بلفظ«ُ :حسنوا ُالقرآن ُبأصواتكم ُفإن ُالصوت ُاحلسن ُيزيد ُالقرآن ُحسنا»ُ ،وهو ُ
(صُ302يفُثناياُالتخريج) منُحديثُسعيدُبنُأيبُسعيدُالبقالُ،عنُالضحاكُ،عنُابنُعباسُرفعهُ:
«حسنوا ُأصواتكم ُبالقرآن»ُ ،قال ُاحلافظُ :غلط ُفيه ُالبقالُ ،وإنام ُسمعه ُالضحاك ُمن ُعبد ُالرمحن ُبنُ
عوسجةُعنُالباءُواهلُأعلمُ(تغليقُالتعليقُبتِصفُيسيُ.)177/3
(ُ)218تقدمُتريهُ(ص.)338
(ُ)210تقدمُتريهُ(صُ302يفُثناياُالتخريج).
(ُ)279انظرُ:االستقامةُ(.)171/3
(ُ )273كامُيفُحديثُأيبُسعيدُاخلدريُقالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:يقولُالربُعزُوجلُ:منُشغلهُالقرآنُ
عنُذكريُومسألتيُأعطيتهُأفضلُماُأعطيُالسائليُ،وفضلُكَّلمُاهلُعلُسائرُالكَّلمُكفضلُاهلُعلُ
خلقهُ(الرتمذيُوالسياقُلهُُ،6062والدارميُيفُمسندهُُ،6336/7وغيها)ُ.
قلتُ:والُيصحُمرفوعاُ،انظرُ:خلقُأفعالُالعبادُ(ُ،)391/3عللُالدارقطنيُ(ُ،)37/1فتحُالباريُ
(ُ.)22/0
(ُ)276تقدمُتريهُمرفوعاُ(ص.)131
(ُ)271تقدمُتريهُمنُقولُالفضيلُبنُعياضُواحلطيئةُ(ص.)393
(ُ)277تقدمُتريهُمرفوعاُوموقوفاُومقطوعاُ(ص.)31
(ُ)273تقدمُتريهُ(ص.)17
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(ُ)272رواهُمسلمُ(ُ)03منُحديثُعبدُاهلُبنُمسعودُعنُالنبيُ ُقالُ:الُيدخلُاجلنةُمنُكانُيفُقلبهُ
مثقالُذرةُمنُكبُ.قالُرجلُ:إنُالرجلُيبُأنُيكونُثوبهُحسنًاُونعلهُحسنة؟ُقالُ:إنُاهلُمجيلُيبُ
اجلاملُ،الكبُ:بطرُاحلقُ،وغمطُالناس.
(ُ)277رواهُمسلمُ(ُ)6327منُحديثُأيبُهريرةُ ُ.
(ُ)278ضعيفُ،رواهُعبدُالرمحنُبنُإسحاقُالواسطيُ،واختلفُعليهُ:
 ُفرواهُهريمُبنُسفيانُعنه ُ،عنُالقاسمُبنُعبدُالرمحنُ،عنُأبيهُ،عنُعبدُاهلُبنُمسعود ُمرفوعاُبهُ(الطباينُيفُالكبيُُ.)371/39
ُوخالفهُهشيمُ،واختلفُعليهُأيضاُ:ُفرواهُإسحاقُبنُعبدُالواحدُالقريشُعنهُ،عنُعبدُالرمحنُبنُإسحاقُ،عنُحماربُبنُدثارُ،عنُصلةُبنُزفرُ،عنُحذيفة ُمرفوعاُبهُ(احلاكم ُيف ُمستدركه ُُ ،170/7والقضاعي ُيف ُمسند ُالشهاب ُُ،303/3
واخلرائطيُيفُاعتَّللُالقلوبُُ،317/3وغيهم)ُ.
ُورواهُأ رطاةُبنُحبيبُعنهُ،عنُعبدُالرمحنُبنُإسحاقُ،عنُحماربُبنُدثارُ،عنُابنُعمرُمرفوعاُبهُ(القضاعيُيفُمسندُالشهابُُ.)302/3
ومدارهُعلُعبدُالرمحنُبنُإسحاقُالواسطيُ،وهوُعلتهُ،قالُفيهُاحلافظُ:ضعيفُ،روىُلهُأبوُداودُ
والرتمذيُ(التقريبُُ.)112/3
قلتُ:ولهُشاهدُرويُمنُطرقُالُت لوُمنُمقالُ،أصحهاُوهوُضعيفُيفُنفسهُ:طريقُعبيدُاهلُبنُ
زحرُ،عنُعلُبنُيزيدُ،عنُالقاسمُ،عنُأيبُأمامةُمرفوعاُ:ماُمنُمسلمُينظرُإىلُحماسنُامرأةُأولُمرةُ،
ثمُيغضُبِصهُإالُأحدثُاهلُلهُعبادةُيدُحَّلوتا ُ(أمحد ُُ ،239/12والطباين ُيف ُالكبي ُُ ،698/8والروياين ُيف ُمسندهُ
ُ.)687/6وانظرُماُقيلُيفُابنُزحرُوعلُبنُيزيدُ(صُ302يفُثناياُالتخريج).
(ُ)270رويُمنُطريقيُ:
اَلولُ :رويُمنُطرقُعنُ سويدُبنُسعيدُاحلدثاينُ،حدثناُعلُبنُمسهرُ،عنُأيبُييىُالقتاتُ،عنُ
جماهدُ،عنُابنُعباس ُمرفوعاُبهُ(اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُوالسياقُلهُُ،383/31ُ،603/33ُ،78/2ُ،127/3وابنُعساكرُيفُ
تاريخُدمشقُُ،303/71وأبوُطاهرُيفُالطيورياتُُ،372/3وابنُاجلوزيُيفُالعللُاملتناهيةُُ،183/6ويفُمشيختهُُ،387/3وغيهم)ُ.
قلت ُ :وقد ُخالفُأمحد ُبن ُحممد ُبن ُمّسوق ُأصحاب ُسويدُ ،فرواه ُعنهُ ،حدثنا ُعل ُبن ُمسهرُ،عنُ
هشامُبنُعروةُ،عنُأبيهُ،عنُعائشةُمرفوعاُبهُ(اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُ.)773/36
قالُاخلطيبُعقبُروايته ُ:رواهُغيُواحدُعنُسويدُعنُعلُبنُمسهرُعنُأيبُييىُالقتاتُعنُجماهدُ
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عنُابنُعباسُ،وهوُاملحفوظُ.
قالُابنُالقيمُ:وأماُروايةُاخلطيبُفمنُأبيُاخلطأُ ،والُيتملُهشامُعنُأبيهُعنُعائشةُمثلُهذاُعندُ
منُشمُأدنىُرائحةُمنُاحلديثُ،ونحنُنشهدُاهلُأنُعائشةُماُحدثتُّبذاُعنُرسولُاهلُ ُقطُ،والُ
حدثُبهُعنهاُعروةُ،والُحدثُبهُعنهُهشامُقطُ(الداءُوالدواءُُ.)320/3
قلتُ:فرجعُالمرُإىلُمسندُابنُعباسُ.
وسويد ُبن ُسعيد ُاحلدثاين ُقال ُفيه ُاحلافظُ :صدوق ُيف ُنفسهُ ،إال ُأنه ُعمي ُفصار ُيتلقن ُما ُليس ُمنُ
حديثهُ ،فأفحش ُفيه ُابن ُمعي ُالقولُ ،روى ُله ُمسلم ُوابن ُماجه ُ(التقريب ُُ ،)629/3وقال ُيف ُأيب ُييىُ
القتاتُ:ليُاحلديثُ،روىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُوأبوُداودُوالرتمذيُوابنُماجهُ(التقريبُُ.)287/3
وقدُضعفُاحلديثُمجاعةُمنُأهلُالعلمُ:
قال ُابن ُحبان ُيف ُترمجة ُسويدُ :يأيت ُعن ُالثقات ُباملعضَّلتُ ،روى ُعن ُعل ُبن ُمسهر ُعن ُأيب ُييىُ
القتاتُعنُجماهدُعنُابنُعباسُعنُالنبيُ ُقالُ:منُعشقُفعفُفكتمُفامتُماتُشهيداُ.ومنُروىُ
مثلُهذاُاخلبُالواحدُعنُعلُبنُمسهرُيبُجمانبةُرواياتهُهذاُإىلُماُيطئ ُيفُاآلثارُويقلبُالخبارُ
(املجروحيُُ.)136/3
قالُابنُعديُ:إنهُأحدُماُأنكرُعلُسويدُ(الكاملُيفُضعفاءُالرجالُكامُيفُالبدرُاملنيُُ.)176/3
قالُاحلاكمُ:أناُأتعجبُمنهُ(تاريخُنيسابورُكامُيفُزادُاملعادُُ.)633/7
قالُالعراقي ُ:أخرجهُاحلاكمُيفُالتاريخُمنُحديثُابنُعباسُوقالُأنكرُعلُسويدُبنُسعيدُ،ثمُقالُ:
يقالُإنُيي ىُملاُذكرُلهُهذاُاحلديثُقالُ:لوُكانَُلُفرسُورمحُغزوتُسويداُ.ورواهُاخلرائطيُمنُ
غيُطريقُسويدُبسندُفيهُنظرُ(املغنيُُ.)066/3
قالُابنُطاهرُاملقديسُ:وسويدُتكلمُفيهُييىُبنُمعيُ،وأنكرواُعليهُهذاُاحلديثُ(تذكرةُاحلفاظُُ.)179/3
قالُابنُاجلوزيُ:هذاُحديثُالُيصحُعنُرسولُاهلُ ُ(العللُاملتناهيةُُ.)682/6
قالُابنُتيميةُ:فيهُنظرُوالُيتجُّبذاُ(جمموعُالفتاوىُُ.)311/39
الثاينُ:رويُعلُوجهيُ:
 ُرواهُأبوُبكرُاخلرائطيُ،حدثناُأبوُيوسفُيعقوبُبنُعيسىُمنُولدُعبدُالرمحنُبنُعوفُ ،قالُ:حدثناُالزبيُبنُبكارُ،عنُعبدُاهلُبنُعبدُامللكُاملاجشونُ،عنُعبدُالعزيزُبنُأيبُحازمُ،عنُابنُأيبُ
نجيحُ،عنُجماهدُ،عنُابنُعباسُمرفوعاُبهُ(اعتَّللُالقلوبُُ،30/3واخلطيبُكامُيفُالتلخيصُاحلبيُ.)113/6
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 ورواهُابنُاجلوزيُمنُطريقُيعقوبُبنُعيسىُمنُولدُعبدُالرمحنُبنُعوفُ ،عنُابنُنجيحُعنُجماهدُعنُابنُعباسُمرفوعاُبهُ(ابنُاجلوزيُيفُالعللُاملتناهيةُُ،683ُ/6وذمُاهلوىُُُ.)162/3
قالُالزركيشُ:وهذاُاحلديثُأنكرهُييىُبنُمعيُوغيهُعلُسويدُبنُسعيدُ،لكنُملُينفردُبهُ،فقدُرواهُ
الزبيُبنُبكارُفقالُحدثناُعبدُامللكُبنُعبدُالعزيزُبنُاملاجشونُ،...وهوُإسنادُصحيحُ.
قالُابنُالقيمُ:وأماُحديثُابنُاملاجشونُ ...فكذبُعلُابنُاملاجشونُ،فإنهُملُيدثُّبذاُ ،والُحدثُ
بهُعنهُالزبيُبنُبكارُ،وإنامُهذاُمنُتركيبُبعضُالوضاعيُ،وياُسبحانُاهل!ُكيفُيتملُهذاُاإلسنادُ
مثلُهذاُاملتن؟!ُفقبحُاهلُالوضاعيُ(الداءُوالدواءُُ!)373/3
قالُاحلافظُ:ورويُمنُغيُحديثُسويدُ ،فرواهُابنُاجلوزيُيفُالعللُمنُطريقُيعقوبُبنُعيسىُ،
عن ُابن ُأيب ُنجيحُ ،عن ُجماهد ُنحوهُ ،ويعقوب ُضعفهُأمحد ُبن ُحنبلُ ،ورواه ُاخلطيب ُمن ُطريق ُابنُ
بكارُ،عنُعبدُامللكُبنُاملاجشونُ،عنُعبدُالعزيزُبنُأيبُحازمُ،عنُابنُأيبُنجيحُبهُ،وهذهُالطريقُ
غلطُفيهاُبعضُالرواةُفأدخلُإسناداُيفُإسنادُ(التلخيصُاحلبيُُ.)113/6
قالُاللباينُ:وخَّلصةُالقول ُ :إنُهذاُالطريقُضعيفُأيضاُلضعفُيعقوبُهذاُواضطرابهُيفُروايتهُ
فمرةُيقولُ :عنُابنُأيبُنجيحُعنُجماهدُمرفوعا ُ ،فيسلهُوالُيذكرُالواسطةُبينهُوبيُابنُأيبُنجيحُ،
ومرةُيقولُعنُالزبيُعنُعبدُامللكُعنُعبدُالعزيزُعنُابنُ أيبُنجيحُعنُجماهدُعنُابنُعباسُفيسندهُ
ويوصلهُ(السلسلةُالضعيفةُُ.)309/3
قالُابنُالقيمُ:والصوابُيفُاحلديثُأنهُمنُكَّلمُابنُعباسُ ُموقو ًفاُعليهُ،فغلطُسويدُيفُرفعهُ،قالُ
حممدُبنُخلفُبن ُاملرزبان ُ[ذكرهُابنُاجلوزيُيفُذمُاهلوىُُ:]160/3حدثناُأبوُبكرُالزرقُعنُسويدُبهُ،فعاتبتهُ
َّ
علُذلكُ،فأسقطُذكرُالنبي ُ،فكانُبعدُذلكُيسألُعنهُ،فَّلُيرفعهُ(الداءُوالدواءُُ.)320/3
أماُاملتنُفقالُابنُالقيمُ:الُيوزُأنُيكونُمنُكَّلمه ُ ُ،فإنُالشهادةُدرجةُعاليةُعندُاهلُ،مقرونةُ
بدرجةُالصديقيةُ،وهلاُأعاملُوأحوالُ،هيُرشُِيفُحصوهلاُ،وهيُنوعانُ:عامةُوخاصةُ،فاخلاصةُ:
الشهادة ُيف ُسبيل ُاهلُ ،والعامة ُخس ُمذكورة ُيف ُالصحيحُ .وكيف ُيكون ُالعشق ُالذي ُهو ُرشك ُيفُ
املحبةُ،وفراغُالقلبُعنُاهلُ،وتليكُالقلبُوالروحُ،واحلبُلغيهُتنالُبهُدرجةُالشهادة؟! ُهذاُمنُ
املحال! ُفلوُكانُإسنادُهذاُاحلديثُكالشمسُكانُغلطاُووهاُ،ثمُإنُالعشقُمنهُحَّللُ،ومنهُحرامُ،
فكيفُيظنُبالنبيُ ُأنهُيكمُعلُكلُعاشقُيكتمُويعفُبأنهُشهيدُ(زادُاملعادُباختصارُُُ!)637/7
وقالُشيخهُابنُتيمية ُ:ويفُحديثُرواهُأبوُييىُالقتاتُعنُجماهدُعنُابنُعباسُمرفوعا«ُ:منُعشقُ
فعف ُوكتم ُوصب ُثم ُمات ُفهو ُشهيد»ُ ،وأبو ُييى ُيف ُحديثه ُنظرُ ،لكن ُاملعنى ُالذي ُذكره ُدل ُعليهُ
الكتابُوالسنة؛ُفإنُاهلُأمرُبالتقوىُوالصبُ ،فمنُالتقوىُأنُيعفُعنُكلُماُحرمهُاهلُمنُنظرُبعيُ
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ومنُلفظُبلسانُومنُحركةُبيدُورجلُ،ومنُالصبُأنُيصبُعنُشكوىُماُبهُإىلُغيُاهلُ ُ،فإنُهذاُ
هوُالصبُاجلميلُ(جمموعُالفتاوىُ.)726/37
(ُ)239تقدمُتريهُ(ص.)678
(ُ )233رواها ُابن ُاجلوزي ُيف ُذم ُاهلوى ُ(ُ ،)382ُ ،196ُ /3والذهبي ُيف ُتاريخ ُاإلسَّلم ُ(ُ،)180/19
ُونسباها ُالبن ُنحريرُ .وأوردها ُابن ُالقيم ُيف ُالداء ُوالدواء ُ(ص ُُ ،)708ويف ُروضة ُاملحبيُ
(صُ،)377وغيهمُ،دونُنسبة.
(ُ)236تقدمُتريهُ(ص.)666
(ُ)231البيت َبن الفرضُ ،رواهُابنُعبدُالبُيفُّبجةُاملجالس ُعنُابنُالفريضُنفسهُمنسو ًباُله ُ(ُ.)189/3
)ُ،وابنُخلكانُيفُوفياتُالعيانُ(ُ،)393/1وغيهاُ،ونسبوهُ
ُ
ُوأوردهُابنُبشكوالُيفُالصلةُ(ص677
البنُالفريضُ.ويفُبعضُألفاظهُاختَّلفُيفُالروايات.
(ُ)237انظرُ:االستقامةُ(.)170/3
(ُ)233كامُيفُقولهُتعاىل﴿ُ:ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ُ[احلجرات.]31ُ:
(ُ)232تقدمُتريهُ(ص.)302
(ُ)237تقدمُتريهُ(.)302
)ُرواهُابنُوهبُيفُاجلامعُ(ُ)363عنُابنُعباسُ.وهوُقولُجماهدُكامُيفُتفسيهُ(صُ،)737ورواهُ
(ُ 238
عنهُالطبيُيفُتفسيهُُ(ُ،)03-07/37والسلفيُيفُ«الطيوريات»ُ(ُ.)3637وهوُقولُجعفرُبنُحممدُ
أيضاُ،رواهُعنهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُ(ُ.)307/1
(ُ )230ذكره ُابن ُمفلح ُيف ُاآلداب ُالرشعية ُ(ُ ،)312/3وابن ُكثي ُيف ُتفسيه ُ(ُ ،)163/7والثعالبي ُيفُ
تفسيهُ(ُ،)79/7عنُعثامنُ ُ.
قلتُ:وجاءُمعناهُمرفوعً اُوالُيصحُ،رويُمنُطريقُحامدُبنُآدمُاملروزيُ،حدثناُالفضلُبنُموسىُ،
عنُحممدُبنُعبيدُاهلُالعرزميُ،عنُسلمةُبنُكهيلُ،عنُجندبُبنُسفيانُ،قالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:
« ماُأسُعبدُسيرةُإالُألبسهُاهلُرداءهاُإنُخياُفخيُوإنُرشاُفرش ُ(الطباين ُيف ُالكبي ُُ ،373/6ويف ُالوسطُ
.)71/8
فيهُحامدُبنُآدمُاملروزيُقالُاجلوزجاينُ:كانُيكذبُويمقُيفُكذبهُ(أحوالُالرجالُُ،)139/3وحممدُبنُ
عبيدُاهلُالعرزميُقالُفيهُاحلافظُ:مرتوكُ،روىُلهُالرتمذيُوابنُماجهُ(التقريبُُ.)707/3
ورواهُأبوُداودُموقوفاُعلُعثامنُ،منُطريقُابنُعيينةُ،عنُإسامعيلُبنُأيبُخالدُ،عنُزيادُموىلُبنيُ
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خمزومُقالُ:سمعتُعثامنُ،يقولُ:ماُأسُعبدُبّسيرةُإالُرداهُاهلُرداءُمثلهاُإنُخياُفخيُ،وإنُرشاُ
فرشُ(الزهدُليبُداودُُ.)336/3
فيهُزيادُموىلُبنيُخمزومُ،قالُابنُمعيُ:الُيشءُ(اجلرحُوالتعديلُ.)370/1
(ُ)229ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُ(ُ)101/6بلفظ«ُ:الُ،ولكنُتبِصةُوبرهانُوفراسةُصادقة»ُ،والغزاَلُيفُ
اإلحياء ُ(ُ ،)63/1واملحبُالطبي ُيف ُالرياض ُالنضة ُيف ُمناقب ُالعرشة ُ(ُ )73-79/1بلفظ«ُ :الُ،
ولكنُقولُحقُوفراسةُصدق»ُُ.
ُ
قلت ُ:أماُلفظُابنُالقيمُفمنُحفظه؛ُيدلكُعلُذلكُشكهُ،حيثُقال«ُ:أوُكامُقال»ُ.وقدُذكرهُكذلكُ
بعضُأهلُالتفسيُوالفقهُكالقرطبيُوالرازيُوالسبكيُ،وملُأقفُلهُعلُسندُ.
(ُ )223ملُأقفُعليهُمنُقول ُابنُعباسُ،وإنامُأورده ُهكذا ُابنُتيميةُيفُاالستقامةُ(ُ ،)133/3ومنهُينقلُ
ويفُمنهاجُالسنةُ(ُ)67/1وغيهُُ.
ُ
املصنفُ،
قلتُ:ورويُبنحوهُعنُمجعُمنُالسلفُ:
)ُعنُاحلسن البرصيُ
ُ
ُرواهُابنُأيبُشيبةُيفُاملصنفُ(ُ،)12171وابنُأيبُالدنياُيفُالتوبةُ(307ُ،301منُقولهُُ.
ُ
ُورواهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُ(ُ)19/1عنُسليمن التيميُمنُقولهُُ.منُقولهُُ.
ُ
ُورواهُالبيهقيُيفُشعبُاإليامنُ(ُ)181/0عنُإبراهيم بن أدهمُمنُقولهُ.
ُ
ُورواهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُ(ُ)119/7عنُاحلسن بن صالحُوغيهمُ.
فهوُماُتتواردُعليهُالذهانُ.
قلتُ:ورويُمرفوعاُوالُيصحُ،رويُمنُطريقُعمروُبنُأيبُقيسُ،عنُأيبُسفيانُ،عنُعمرُبنُنبهانُ،
عنُاحلسنُ،عنُأنسُ،قالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:وجدتُاحلسنةُنوراُيفُالقلبُوزيناُيفُالوجهُوقوةُيفُ
العمل ُ،ووجدتُاخلطيئةُسواداُيفُالقلبُوشيناُيفُالوجهُووهناُيفُالعملُ(أبوُنعيمُيفُاحلليةُوالسياقُلهُُ،323/6
وابنُاجلوزيُيفُذمُاهلوىُصُُ.)383
قالُأبوُحاتمُ:هذاُحديثُمنكرُ،وأبوُسفيانُجمهولُ(عللُاحلديثُ.)380/3
ُ
ُ
(ُ)226انظرُ:تفسيُالبغويُ(.ُ)687/8
(ُ)221رواهُالبخاريُ(ُ،)3777ومسلمُ(ُ،)3979منُحديثُعبدُاهلُبنُعمرُ ُ.
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(ُ)227رويُمنُطرقُعنُحكيمُبنُجبيُ،عنُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُيزيدُ،عنُأبيهُ،عنُعبدُاهلُ،قالُ:
قالُرسولُاهلُ  ُ :منُسألُولهُماُيغنيهُجاءتُيومُالقيامةُخوشُ،أوُخدوشُ،أوُكدوحُيفُوجههُ.
فقالُ:ياُرسولُاهلُ،وماُالغنى؟ُقالُ:خسونُدرهاُ،أوُقيمتهاُمنُالذهبُ(أبوُداودُوالسياقُلهُُ،3262والرتمذيُ
ُ،233ُ،239والنسائيُُ،6306ويفُالكبىُُ،6187وابنُماجهُُ،3879وأمحدُُ،630/7ُ،307/2وأخرُ،وغيهم)ُ.
قالُالرتمذيُعقب ُروايتهُ :حديث ُحسنُ ،وقدُتكلمُشعبة ُيف ُحكيم ُبن ُجبي ُ[كام ُيف ُالتاريخ ُالكبي ُُ32/1

وغيه]ُ.

حكيمُبنُجبيُقالُفيهُاحلافظُ:ضعيفُ،روىُلهُالربعةُ(التقريبُُ.)372/3
قلتُ:ولهُمتابعةُ،قالُييى ُ[راويُاحلديثُعنُسفيانُعنُحكيم]ُ:فقالُعبدُاهلُبنُعثامنُلسفيانُ:حفظيُ
أنُشعبةُالُيرويُعنُحكيمُبنُجبيُ.فقالُسفيان ُ:حدثناهُزبيدُ،عنُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُيزيدُ(أبوُ
داودُُ،3262والرتمذيُُ،233والنسائيُُ،6306وابنُماجهُُ،3879وغيهم)ُ.
قال ُابن ُعديُ :سمعت ُأمحد ُبن ُحفص ُيقول ُسئل ُأمحد ُبن ُحنبل ُُ -يعني ُوهو ُحاض ُُ -متى ُحتلُ
الصدقة؟ ُقالُ:إذاُملُيكنُخسونُدرهاُأوُحساّباُمنُالذهبُ .قيلُلهُحديثُحكيمُبنُجبي؟ُقالُ:
نعمُ.ثمُحكىُعنُييىُبنُآدمُأنُالثوريُ...قالُ:حدثنيُزبيدُعنُحممدُبنُعبدُالرمحنُوملُيزدُعليهُ.
قالُأمحدُ:كأنهُأرسلهُأوُكرهُأنُيدثُبهُأماُتعرفُالرجلُ.كَّلماُنحوُذاُ(الكاملُُ.)390/1
قالُابنُمعيُ:يرويهُييىُبنُآدمُعنُسفيانُعنُزبيدُ ،والُنعلمُأحداُيرويهُإالُييىُبنُآدمُ ،وهذاُ
وهم؛ُلوُكانُهذاُهكذاُحلدثُبهُالناسُمجيعاُعنُسفيانُ،ولكنهُحديثُمنكرُ(تاريهُروايةُالدوريُُ)172/1
قالُالبيهقي ُ:ثناُيعقوبُبنُسفيانُ،فذكرُمعنىُهذهُاحلكايةُبلُإنامُعنُييىُبنُآدمُ،عنُسفيانُ،ثمُ
قالُيعقوبُ:هيُحكايةُبعيدةُولوُكانُحديثُحكيمُبنُجبيُعنُزبيدُماُخفيُعلُأهلُالعلم ُ(السننُ
الكبىُُ.)17/7
قالُالرتمذي ُ:فقالُلهُعبدُاهلُبنُعثامنُصاحبُشعبةُ:لوُغيُحكيمُحدثُّبذاُ،فقالُلهُسفيانُ:وماُ
حلكيمُالُيدثُعنهُشعبة؟ُقالُ:نعمُ،قالُسفيانُ:سمعتُزبيداُيدثُّبذاُ،عنُحممدُبنُعبدُالرمحنُ
بن ُيزيد ُ .والعمل ُعل ُهذا ُعند ُبعض ُأصحابناُ ،وبه ُيقول ُالثوريُ ،وعبد ُاهل ُبن ُاملباركُ ،وأمحدُ،
وإسحاقُقالواُ:إذاُكانُعندُالرجلُخسونُدرهاُملُحتلُلهُالصدقةُ ،وملُيذهبُبعضُأهلُالعلمُإىلُ
حديثُحكيمُبنُجبيُ،ووسعواُيفُهذاُ(سننهُُُ.)233
ُقلت ُ:ولشطرهُالولُالذيُذكرهُاملصنفُشاهدُمنُحديثُسمرةُبنُجندبُمرفوعاُ:املسائلُكدوحُ
يكدحُّباُالرجلُوجههُ...احلديثُ.
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ويفُالبابُعنُابنُعمرُ،وأيبُهريرةُ،وأيبُسعيدُاخلدريُ،وسهلُبنُاحلنظلية.
(ُ)223رواهُالبخاريُ(ُ،1637ُ،1672وأخر)ُ،ومسلمُ(ُ)6817منُحديثُأيبُهريرةُ.
(ُ)222رويُمنُطريقيُ:
الولُ:رويُمنُطريقُييىُبنُالعَّلءُ،فرواهُعلُوجهيُ:
قالُمرةُ:أخبينُالحوصُبنُحكيمُ،عنُأبيهُ،أنُعمرُبنُاخلطابُأمرُبشاهدُالزورُأنُيسخمُوجههُ،
ويلقىُيفُعنقهُعاممتهُ،ويطافُبهُيفُالقبائلُ،ويقالُ:إنُهذا ُشاهدُالزورُ،فَّل ُتقبلواُلهُشهادةُ(عبدُالرزاقُ
يفُمصنفهُُ.)167/8
وقالُمرةُ:أنهُسمع ُاحلجاجُيدثُ،عنُمكحولُ،عن ُالوليدُ ،عنُعمرُ...فذكرُنحوهُ(عبدُالرزاقُيفُمصنفهُ

ُ.)162/8

ييىُبنُالعَّلءُالرازيُقالُفيهُاحلافظُ:رميُبالوضعُ،روىُلهُأبوُداودُوابنُماجهُ(التقريبُُ.)303/3
الثاينُ :روي ُمنُطريق ُح جاجُ ،عن ُمكحولُ ،والوليد ُبنُأيب ُمالكُ ،قالُ :كتبُعمر ُبن ُاخلطاب ُيفُ
شاهدُالزورُيضبُأربعيُسوطاُ،ويسخمُوجههُ،ويلقُرأسهُ،ويطافُبهُ،ويطالُحبسهُ(ابنُأيبُشيبةُيفُ
مصنفهُوالسياقُلهُُ،316/3والبيهقيُيفُالكبىُُ.)610/39
حجاج ُبن ُأرطاة ُقال ُفيه ُاحلافظُ :كثي ُاخلطأ ُوالتدليسُ ،روى ُله ُالبخاري ُيف ُالدب ُاملفرد ُومسلمُ
والربعةُ(التقريبُُ،)336/3وملُيِصحُبالسامعُ.
وتابع ُاحلجاج ُأبو ُبكر ُبن ُعبد ُاهل ُبن ُأيب ُمريمُ ،فرواه ُعن ُمكحول ُوعطية ُبن ُقيس ُأن ُعمر ُبنُ
اخلطابُ...فذكرهُبنحوهُ(البيهقيُيفُالكبىُُ.)610/39
أبوُبكرُهذاُقالُفيهُاحلافظُ:ضعيفُوكانُقدُسقُبيتهُفاختلطُ،روىُلهُأبوُداودُوالرتمذيُوابنُ
ماجهُ(التقريبُ.)261/3
(ُ)227يأيتُتريهُ(ص.)796
( )228انظرُ:االستقامةُ(.)137/3
(ُ)220قالُابنُتيميةُ(ُ:)138ُ-ُ137/3وأهلُمجالُالصورةُيبتلونُبالفاحشةُكثياُ،واسمهاُضدُاجلامل؛ُفإنُاهلُ
سامهُفاحشةُوسوءاُوفساداُوخبيثاُ[وزادُابنُالقيمُ«وإجراما»ُفهلُسقطُمنُالنصُ،أمُزادهُابنُالقيمُ،معُالخذُيفُاالعتبارُأنُابنُتيميةُ
ذكرُشاهدهُيفُالقرآن؟ُاحتامالنُ،والولُقريبُمني]ُ:
ُ-فقالُتعاىل﴿ُ:ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ُ[سورةُاإلساءُ.]16ُ:
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ُ-وقال﴿ُ:ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ُ[سورةُالنعامُ.]333ُ:

ُوقال﴿ُ:ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ُ[سورةُالعرافُ.]89ُ:ُوقال﴿ُ:ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ُ[سورةُهودُ.]78ُ:ُوقال﴿ُ:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ُ[سورةُالنبياءُ.]77ُ:ُوقال﴿ُ:ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ُ[سورةُالعنكبوتُ.]19ُ:ُ-وقال﴿ُ:ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ﴾ُ[سورةُالعراف.]87ُ:

(ُ )279كام ُعند ُمسلم ُ(ُ )6327من ُحديث ُأيب ُهريرة ُ
صوركمُوأموالكمُ،ولكنُينظرُإىلُقلوبكمُوأعاملكم.

ُقالُ :قال ُرسول ُاهل ُ ُ :إن ُاهل ُال ُينظر ُإىلُ

(ُ)273تقدمُتريهُ(ص.)370
(ُ)276تقدمُتريهُ(صُ)602حديث«ُ:إنُاهلُمجيلُيبُاجلامل».
(ُ)271تقدمُتريهُ(صُ.)602
(ُ)277رويُمنُحديثُأيبُالدرداءُ،وأسامةُ،وابنُمسعودُ،وأيبُهريرةُ:
أماُحديثُأيبُالدرداءُ،فرويُمنُطرقُعنُسفيان ُ،قالُ:حدثناُعمروُبنُدينارُ،عنُابنُأيبُمليكةُ،عنُ
يعلُبنُملكُ،عنُأمُالدرداءُ،عنُأيبُالدرداءُ،أنُالنبيُ ُقالُ:ماُيشءُأثقلُيفُميزانُاملؤمنُيومُ
القيامةُمنُخلقُحسنُ،وإنُاهلُليبغض الفاحش البذيء ُ(الرتمذيُُ،126/7وابنُحبانُيفُصحيحهُُ،397ُ،392/36
والبيهقيُيفُالكبىُُ،112/39ويفُالسامءُوالصفاتُُ،727/6وغيهم)ُ.
قالُالرتمذيُعقبُروايتهُ:هذاُحديثُحسنُصحيحُ.
قلتُ :وللحديث ُطرق ُأخرى ُولكن ُليس ُفيه ُالشاهد ُحمل ُالتخريجُ ،وذكر ُالدارقطني ُطرقه ُتاماُ
وخمتِصاُثمُقالُ:أصحهاُحديثُابنُعيينةُعنُعمروُبنُدينارُ،وحديثُشعبةُعنُالقاسمُبنُأيبُبزةُ
(العللُلهُُُ.)666/2
وفيه ُيعل ُبن ُملك ُقال ُاحلافظُ :مقبولُ ،روى ُله ُالبخاري ُيف ُالدب ُاملفرد ُوأبو ُداود ُوالرتمذيُ
والنسائيُ(التقريبُُ.)239/3
وأماُحديثُأسامةُ،فرويُمنُطريقُجريرُبنُحازمُ،قالُسمعتُحممدُبنُإسحاقُ،يدثُعنُصالحُ
بنُكيسانُ،عنُعبيدُاهلُبنُعبدُاهلُبنُعتبةُ،قالُ:رأيتُأسامةُبنُزيدُعندُحجرةُعائشةُيدعوُ،فجاءُ
مروانُفأسمعهُكَّلماُ،فقالُأسامةُ:إينُسمعتُرسولُاهلُ ُيقولُ:إن اهلل يبغض الفاحش البذيء
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(الطباينُيفُالكبيُُ.)322/3
وخالف ُجريرا ُيف ُلفظه ُمجاعةُ ،فرووه ُعن ُحممد ُبن ُإسحاق ُبسنده ُبلفظُ :إن ُاهل ُال ُيب ُالفاحشُ
املتفحشُأوُنحوهُ.
وّبذاُاللفظُأوُنحوهُرويُعنُغيُحممدُبنُإسحاقُمنُطرقُالُتلوُمنُمقالُ.
وحممدُبنُإسحاقُبنُيسارُصاحبُاملغازيُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُيدلسُ،روىُلهُالبخاريُتعليقاُ
ومسلمُوالربعةُ(التقريبُُ،)727/3وملُيِصحُبالسامعُ.
وأماُحديثُابنُمسعودُ،فرويُمنُطريقُ سوارُبنُمصعبُ،عنُعمروُبنُقيسُ،عنُسلمةُبنُكهيلُ،
عنُشقيقُ،عنُابنُمسعودُقالُ:جاءُرجلُإىلُفاطمةُفقالُ:ياُبنتُرسولُاهلُ،هلُتركُرسولُاهلُ ُ
عندك ُشيئا ُتطرفينيهُ ...فذكره ُيف ُقصةُ ،وفيهُ :إن ُاهل ُيب ُاحليي ُاحلليم ُالعفيف ُاملتعففُ ،ويبغض
الفاحش البذيءُالسؤالُامللحفُ(الطباينُيفُالكبيُُُ.)302/39
سوارُبنُمصعبُقالُفيهُابنُمعيُ:ليسُبيشءُ(تاريهُبروايةُالدوريُُ،)331/7وقالُالبخاريُ:منكرُاحلديثُ
(الضعفاءُالصغيُُ،)76/3وقالُالنسائيُ:مرتوكُاحلديثُ(الضعفاءُواملرتوكونُُ.)39/3
وأماُحديثُأيبُهريرةُ،فرويُمنُطريقُليثُيعنيُابنُأيبُسليمُ ،عنُجماهدُ ،عنُأيبُهريرةُ ُ،عنُ
النبيُ ُقالُ:الُيؤمنُعبدُحتىُيأمنُجارهُبوائقه ُ ،منُكانُيؤمنُباهلُواليومُاآلخرُفليكرمُضيفهُ،
ومن ُكان ُيؤمن ُباهل ُواليوم ُاآلخر ُفليقل ُخياُ ،أو ُليسكتُ ،إن ُاهل ُتبارك ُوتعاىل ُيب ُالغني ُاحلليمُ
املتعففُويبغض البذيء الفاجرُالسائلُامللحُ(البزارُيفُمسندهُُ.)633/32
قالُالبزارُعقبُروايته ُ:وهذاُاحلديثُالُنعلمهُيروىُعنُليثُعنُجماهدُعنُأيبُهريرةُ
اإلسنادُ.

ُإالُّبذاُ

ليثُبنُأيبُسليمُقالُفيهُابنُحبان ُ:اختلطُيفُآخرُعمرهُ،حتىُكانُالُيدريُماُيدثُبهُ،فكانُيقلبُ
السانيدُويرفعُاملراسيلُويأيتُعنُالثقاتُبامُليسُمنُأحاديثهمُ(املجروحيُُ.)613/6
قلت ُ:ويفُالبابُعنُعائشةُ،وعبدُاهلُبنُعمروُ،وسهلُبنُاحلنظليةُ،وأيبُهريرةُ،وجابرُ،وأيبُسعيدُ
اخلدري.
(ُ )273رواهُمسلمُ(ُ،)6323منُحديثُعائشةُ
عليكمُياُأباُالقاسمُ...احلديثُ.

ُقالتُ:أتىُالنبيُ

ُأناسُمنُاليهودُفقالواُ:السامُ

(ُ )272كام ُيف ُحديث ُأيب ُهريرة ُمرفوعاُ :ما ُمن ُمولود ُإال ُيولد ُعل ُالفطرةُ ،فأبواه ُيودانه ُوينِصانهُ
ويمجسانهُ...احلديثُ(البخاريُ،3138ُ:ومسلم.)6238ُ:
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(ُ)277تقدمُتريهُ(ص.)602
( )278انظرُ:االستقامةُ(ُ،)177/3والرسالةُالقشييةُ(.)398/6
(ُ)270تقدمُتريهُ(ص.)302
(ُ)289تقدمُتريهُ(ص.)302
(ُ)283ذكرهُالغزاَلُيفُإحياءُعلومُالدينُ(ُ،)673/6والقشييُيفُرسالتهُ(ُ،)673/3وعنهُابنُتيميةُيفُ
االستقامةُوسكتُعنهُ(ُ،)173/3ومنهُينقلُاملصنفُُ.
قالُالعراقيُ:ملُأجدُلهُأصَّلُ(املغنيُُ.)776/3وكذاُالسبكيُملُيدُلهُسنداُ(طبقاتُالشافعيةُ.)169/2
( )286انظرُ:االستقامةُ(.)173/3
(ُ)281تقدمُتريهُمرفوعاُ(ص.)131
(ُ)287تقدمُتريهُمرفوعاُوموقوفاُومقطوعاُ(ص.)31
(ُ)283تقدمُتريهُمنُقولُالفضيلُبنُعياضُواحلطيئةُ(ص.)393
(ُ)282ضعيفُ،رويُمنُحديثُابنُعباسُوأيبُأمامةُالباهلُ.
ُ ُأماُحديثُابنُعباس ُفرواهُالطباينُ،حدثناُييىُبنُعثامنُبنُصالحُ،ثناُييىُبنُبكيُ،حدثنيُييىُ
بنُصالحُاليلُ،عنُإسامعيلُبنُأميةُ،عنُعبيدُبنُعميُ،عنُابنُعباسُ ُ،قالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:
قالُإبليسُ لربهُ:ياُربُقدُأهبطُآدمُوقدُعلمتُأنهُسيكونُكتابُورسلُ،فامُكتاّبمُورسلهم؟ُقالُ:
قالُرسلهمُ:الَّلئكة والنبيون ِنهم ،وكتبهم :التوَاة والزبوَ والنجيل والفرقانُ.قالُ:فامُكتايب؟ُقالُ:
كتابك :الوشم ،وقرآنك :الشعر ،وَسلك :الكهنة ،وطعاِكِ :ا َ يذكر اسم اهلل عليه ،وشابك :كل
ِسكر ،وصدقك :الكذب ،وبيتك :احلمم ،وِصائدك :النساء ،وِؤذنك :الزِاَ ،وِسجدك :اَلسواقُ
(الطباينُيفُالكبيُُ،391/33وعنهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُُ.)678/1
قالُالعراقيُ:إسنادُضعيفُ(املغنيُُ.)036/3
قالُاهليثميُ:فيهُييىُبنُصالحُاليلُ،ضعفهُالعقيلُ(جممعُالزوائدُُ.)337/3
قلتُ:وفيهُشيخُالطباينُييىُبنُعثامنُبنُصالحُ،قالُاحلافظُ:صدوقُولينهُبعضهم؛ ُلكونهُحدثُ
منُغيُأصلهُ،روىُلهُابنُماجهُ(التقريبُُ.)307/3
وأماُحديثُأيبُأمامةُ،فرويُمنُطريقُييى ُبن ُأيوبُ ،عن ُعبيد ُاهل ُبن ُزحرُ ،عن ُعل ُبن ُيزيدُ ،عنُ
القاسمُ،عنُأيبُأمامةُمرفوعاُبنحوهُ(الطباينُيفُالكبيُوالسياقُلهُُ،697/8وابنُأيبُالدنياُيفُمكائدُالشيطانُُ،21/3والطبيُيفُ
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تذيبُاآلثارُ–ُُمسندُعمرُُ.)277/6
قالُالعراقيُ:إسنادهُضعيفُجداُ(املغنيُُ.)036/3
قالُاهليثميُ:فيهُعلُبنُيزيدُالهلاينُوهوُضعيفُ(جممعُالزوائدُُ.)337/3
قالُاحلافظُ:خبُواهُ،فيهُعلُبنُيزيدُالهلاينُ،وهوُضعيفُ(فتحُالباريُُ379/39بتِصف)ُ.
قلتُ:وانظرُماُقيلُيفُابنُزحرُوعلُبنُيزيدُالهلاينُ(صُ302يفُثناياُالتخريج)ُ.
وفيهُأيضاُييىُبنُأيوبُالغافقيُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُربامُأخطأُ،روىُلهُاجلامعةُ(التقريبُ.)388/3
قالُابنُالقيمُ:وشواهدُهذاُالثرُكثيةُ،فكلُمجلةُمنهُهلاُشواهدُمنُالسنةُ،أوُمنُالقرآن(ُ...إغاثةُاللهفانُ

ُ،)633/3ثمُأقبلُيسوقُشواهدهُشاهداُتلوُاآلخرُ،فللهُدره!

( )287انظرُ:االستقامةُ(ُ،)178/3والرسالةُالقشييةُ(.)390/6
(ُ )288حممدُبنُداود ُأبوُبكرُالدقيُ-بضمُالدالُاملهملةُوتشديدُالقافُ -الدينوريُ.وكانُمنُأقرانُأيبُ
عل ُالروذباريُ ،وعمر ُفوق ُاملائة ُحتى ُصحب ُأبا ُعبد ُاهل ُبن ُاجلَّلءُ ،وأبا ُبكر ُالزقاق ُالكبي ُوأبا ُبكرُ
املِصيُ .أقام ُببغداد ُمدةُ ،ثم ُانتقل ُإىل ُدمشق ُفسكنهاُ ،وكان ُأحد ُحفاظُالقرآن ُوقرأه ُعلُ :أيب ُبكر ُبنُ
جماهدُ.ماتُسنةُستيُوثَّلثامئةُ.
انظرُ :طبقات ُالصوفية ُللسلمي ُ(صُ ،)113تاريخ ُبغداد ُ(ُ ،)376/1النساب ُللسمعاين ُ(ُ،)127/3
تاريخُدمشقُالبنُعساكرُ(ُ،)713/36سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)318/32
(ُ)280رواهُالقشييُيفُرسالتهُ(ُ،)398/6وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(.)710/36
( )209انظرُ:االستقامةُ(.)178/3
(ُ)203تقدمُمنُقولُجماهدُ(ص.)31
()206اَلبيات َلّب نواسُ ،أوردهاُالبهاءُالعاملُيفُالكشكولُ(ُ،)662/3وأوردهاُالفطسُيفُاملجموعُ
اللفيفُ(صُ)32دونُالبيتُالرابعُُ،وأوردهاُابنُخلكانُيفُوفياتُالعيانُ(ُ،)02/6والذهبيُيفُسيُ
لثاينُ.ونسبوهاُمجيعاُليبُنواسُ،وهيُيفُديوانهُ
أعَّلمُُالنبَّلءُ(ُ،)683/0وغيهمُ،مجعيهمُدونُالبيتُا ُ
)ُ.ويفُكلُرواياتاُكامُيفُالديوان(ُ:يستخفه)ُبدالُمن(ُ:يستفزه)ُ.
(صُ 127-122
(ُ)201تقدمُتريهُ(ص.)31
( )207انظرُ:الرسالةُالقشييةُ(ُ،)390/6واالستقامةُ(.)170/3
( )203انظرُ:االستقامةُ(.)189/3
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(ُ)202رويُمنُطريقُأيبُمالكُاجلنبيُ،عنُجويبُ ،عن ُالضحاك ُبن ُمزاحمُ ،عن ُابن ُعباس ُقالُ:قالُ
رسولُاهلُ ُ:إنُاهلُتعاىلُناجىُموسىُبامئةُألفُوأربعيُألفُكلمةُ،يفُثَّلثةُأيامُ،وصاياُكلهاُ،فلامُ
سمعُموسىُكَّلمُاآلدمييُمقتهمُماُوقعُيفُمسامعهُمنُكَّلمُالربُ...احلديثُ(الطباينُيفُالوسطُوالسياقُلهُ
ُ،388/7ويفُالكبيُُ،369/36وابنُبطةُيفُاإلبانةُُ،137/2وعبدُاهلُبنُأمحدُيفُالسنةُُ،687/3وغيهم)ُ.
ُقالُاهليثميُ:فيهُجويبُ،وهوُضعيفُجداُ(جممعُالزوائدُُ.)603/39ُ،691/8
قالُالطباينُعقبُروايتهُ:الُيروىُهذاُاحلديثُعنُابنُعباسُإالُّبذاُاإلسنادُ،تفردُبهُ:أبوُمالكُاجلنبيُ.

أبوُمالكُاجلنبيُعمروُبنُهشامُقالُفيهُاحلافظُ:ليُاحلديثُ،أفرُِفيهُابنُحبانُ،روىُلهُأبوُداودُ
والنسائيُ(التقريبُُ.)767/3
قلت ُ:وتابعُأباُمالكُاجلنبيُاملايضُبنُحممدُعنُجويبُبهُ(ابنُشاهيُيفُالرتغيبُيفُفضائلُالعاملُُ،72/3والصبهاينُ

يفُاحلجةُيفُبيانُاملحجةُُ،699/6وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُمنُطريقُابنُشاهيُُ.)331/23

املايضُبنُحممدُبنُمسعودُالغافقيُقالُفيهُاحلافظُ:ضعيفُ،روىُلهُابنُماجهُ(التقريبُ.)332/3
(ُ)207الرسالةُالقشييةُ(.ُ)390/6

( )208انظرُ:االستقامةُ(ُ،)183/3والرسالةُالقشييةُ(.)390/6
(ُ )200احلسنُبنُعلُبنُحممد ُبنُإسحاقُبنُعبدُالرحيمُبنُأمحد ُأبوُعلُالدقاقُالزاهدُالنيسابوريُ.
شيخُأيبُالقاسمُالقشييُ،تفقهُعلُاخلضيُوالقفالُ،وصحبُأباُالقاسمُالنِصاباذيُ.ماتُسنةُخسُ
وأربعامئةُ،وقيلُ:سنةُستُ،وقيلُ:سنةُاثنتيُعرشةُ.
انظرُ :تاريخ ُاإلسَّلم ُللذهبي ُ(ُ ،)379/68الوايف ُبالوفيات ُللصفدي ُ(ُ ،)391/36طبقات ُالشافعيةُ
للسبكيُ(ُ،)160/7طبقاتُالشافعيةُالبنُقايضُشهبةُ(.)378/3
( )799انظرُ:االستقامةُ(.)189/3
(ُ )793أمحد ُبنُحممد ُبن ُالقاسم ُبن ُمنصورُ،أبوُعلُالروذباريُ ،نسبة ُإىل ُروذبار ُ-بضمُأولهُوسكونُ
الواوُ -وقيلُ:اسمهُحسنُبنُهارونُ.منُأهلُبغدادُوسكن ُمِصُ ،كانُفقيهاُعاملاُحمدثاُ،معدودُيف ُأهلُ
الفضل ُوالفهمُ ،وله ُتصانيف ُحسان ُيف ُالتصوفُ .صحبُ :اجلنيدُ ،وأبا ُاحلسي ُالنوريُ ،وأبا ُمحزةُ
البغداديُ،وابنُاجلَّلءُ.ماتُبمِصُسنةُاثنتيُوعرشينُوثَّلثامئة.
انظرُ:طبقاتُالصوفيةُللسلميُ(صُ،)679حليةُالولياءُليبُنعيمُ(ُ،)132/39تاريخُبغدادُللخطيبُ
البغداديُ(ُ،)389/6معجمُالبلدانُلياقوتُ(ُ،)77/1سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(ُ،)313/37طبقاتُ
الشافعيةُللسبكيُ(.)78/1
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(ُ)796الرسالةُالقشييةُ(.)330/3
(ُ)791رواهُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ(صُ،)671واخلطيبُالبغداديُيفُتاريهُُ(ُ،)389/6والقشييُ
يفُ(رسالتهُُ.)330/3
(ُ )797رواه ُالسلمي ُيف ُطبقات ُالصوفية ُ(ص ُُ ،)673وأبو ُنعيم ُيف ُ(احللية ُُ ،)132/39والقشيي ُيفُ
رسالتهُ(ُ،)330/3وابنُاجلوزيُيفُتلبيسُإبليسُ(صُُُ.)638-637
()793تقدمُتريهُقريبا.
(ُ)792وهوُقولُاجلمهورُبرشطيُكامُبينهُاملصنفُ:عدمُالطولُ،وخوفُالعنتُ.واستدلواُعلُذلكُبقولهُ
تعاىل﴿ُ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ﴾ُإىلُقوله ﴿ُ:ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾.
انظر ُالم ُ(ُ )60/7ُ ،7/3احلاوي ُالكبي ُ(ُ )611/0التبِصة ُللخمي ُ(ُ ،)3878/7املبسوُِ
للّسخسُ(ُُ،)38/3املغنيُالبنُقدامةُ(.)333/0
(ُ)797قالُتعاىل﴿ُ:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ﴾ُ،واختلفواُيفُجوازُالصيامُللمسافرُوأفضليتهُ،انظرُتذيبُاآلثارُمسندُابنُعباسُ(ُ،)377/3
مسائل ُأمحد ُرواية ُأيب ُدواد ُالسجستاين ُ(ُ ،)313/3املعونة ُ(ُ ،)786/3احلاوي ُالكبي ُ(ُ،)122/6
املبسوُِللّسخسُ(ُ،)03/1التبِصةُللخميُ(ُ،)729/6املغنيُالبنُقدامةُ(ُ.)792/7
أماُاحلائض ُففيُالصحيحيُعنُعائشةُأهناُقالتُ:قالُالنبيُ ُ:إذاُأقبلتُاحليضةُ،فدعيُالصَّلةُ،
وإذاُأدبرتُفاغسلُعنكُالدمُوصلُ(البخاريُ،169ُ،668ُ:وأخرُ،ومسلم.)11ُ:
(ُ)798قالُتعاىلُيفُغيُموضع ﴿ُ:ﮝ ﮞ﴾ُ،وقالُالنبيُ «ُ:بنيُاإلسَّلمُعلُخسُ:شهادةُأالُإلهُ
إال ُاهل ُوأن ُحممدا ُرسول ُاهلُ ،وإقام ُالصَّلةُ ،وإيتاء ُالزكاةُ ،واحلجُ ،وصوم ُرمضان» ُ(البخاريُ،8ُ :
ومسلم.)32ُ:
أماُالنصابُفقالُ  «ُ:ليسُفيامُدونُخسُأواقُصدقةُ،وليسُفيامُدونُخسُذودُصدقةُ،وليسُفيامُ
دونُخسُأوسقُصدقة»ُ(البخاريُ،3777ُ،3793ُ:وأخرُ،ومسلم.)070ُ:
(ُ)790أماُإباحتهُللحَّللُفعلُالصلُ،قالُتعاىل﴿ُ:ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ُ،وأماُحالُ
اإلحرامُفقالُتعاىل﴿ُ:ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﴾.
(ُ)739حتريمُلبثُاجلنبُيفُاملسجد ُقولُاجلمهورُ،ثمُاختلفواُيفُجوازُالعبورُ،فمنعهُأبوُحنيفةُ،وأجازهُ
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مالكُوالشافعيُوأمحدُ.انظرُاملدونةُلسحنونُ(ُ،)317/3المُ(ُ،)79/3احلاويُالكبيُ(ُ،)623/6
املبسوُِللّسخسُ(ُ،)338/3املغنيُالبنُقدامةُ(.)699/3
( )733انظرُ:االستقامةُ(ُ،)181/3والرسالةُالقشييةُ(.)390/6
( )736انظرُ:االستقامةُ(.)181/3
)ُدونُنسبةُ.
(ُ )731رواها ُاخلطيبُيفُتاريخُبغدادُ(ُ،)171/0وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(ُ 712/37
وأوردها ُأبو ُالفرج ُالصبهاين ُيفُالغاين ُ(ُ ،)17/61والقشيي ُيف ُرسالته ُ(ُ ،)331/6والغزاَل ُيفُ
ُ
دونُنسبة.
إحياءُعلومُالدينُ(ُ،)607/6وابنُتيميةُيفُاالستقامةُ(ُ،)183-ُ187/3وغيهمُ،
(ُ )737رواه ُاخلطيبُالبغدادي ُيف ُتاريه ُ(ُ،)177/0والقشيي ُيف ُرسالته ُ(ُ،)331/6وابن ُعساكر ُيفُ
تاريخُدمشقُ(ُ،)718-717/37وذكرهُالغزاَلُيفُإحياءُعلومُالدينُُ(ُ.)607/6
(ُ)733رواهُالقشييُيفُرسالتهُ(.ُ)331/6
(ُ)732تقدمُتريهُ(ص.)633
(ُ)737تقدمُتريهُ(ص.)633
(ُ )738روى ُاإلمام ُأمحد ُيف ُمسائله ُ– ُرواية ُصالح ُ(ُ )3317واللفظ ُلهُ ،واخلطيب ُيف ُالفقيه ُواملتفقهُ
(ُ ،)180/3عن ُالعمش ُقولهُ :لوال ُالشهرة ُلتسحرت ُبعد ُالصَّلةُ .وانظر ُلقول ُالعمش ُوغيهُ
املحل ُ(ُ ،)617/2وفتح ُالباري ُ(ُ ،)317/7والتمهيد ُ(ُ ،)26/39وقد ُعد ُابن ُعبد ُالب ُخَّلفُ
العمشُشذوذاُعنُاإلمجاعُ.
( ُ)730أباحُالشافعيةُأكلُذيُالنابُمنُالسباعُإالُماُيعدوُعلُالناسُمثلُ:السدُوالنمرُوالذئبُ.انظرُ:
خمتِصُاختَّلفُالعلامءُ(ُ،)306/1المُ(.)260/1
ُماُحرمه ُالشارع ُمنُالطعمة ُمنُأهلُ
(ُ)769تقدمُتريهُ(صُ)633عندُقوله«ُ:املتأولون ُيفُحل ُبعض
َّ
املدينةُ».
(ُ)763تقدمُتريهُ(ص.)633
(ُ )766هو ُقول ُأيب ُطلحة ُ ُ ،رواه ُعنه ُأمحد ُيف ُمسنده ُ(ُ ،)106/63والبزار ُ(ُ ،)7767وأبو ُيعل ُيفُ
مسندهُ(ُ،)1000ُ،ُ3767والطحاويُيفُرشحُمشكلُاآلثارُ(ُ 3827
).
( ُ )761جواز ُنكاح ُالزانية ُمذهب ُاجلمهورُ ،ومنعه ُأمحد ُوابن ُحزم ُوابن ُتيميةُ ،وانظر ُتفصيل ُاملسألةُ
وأدلتهاُيفُالنوادرُوالزياداتُ(ُ،)392/7التبِصةُ(ُ،)6723/3المُ(ُ،)60-68/2احلاويُالكبيُ
(ُ،)309-388/0املغنيُ(ُ،)323ُ-323/0املحلُ(ُ،)777/0جمموعُالفتاوىُ(.)373/16
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(ُ )767أجازهُالشافعيةُعلُالكراهةُ،ومنعهُغيهمُ.انظرُ:المُ،البيانُ(ُ،)632/0املبسوِ ُ(ُ،)692/7
النوادرُوالزياداتُ(ُ،)86/3املقدماتُاملمهداتُ(ُ،)702/3املغنيُ(ُ،)360/0الفروعُ(.)618/8
( )763انظرُ:االستقامةُ(.)187/3
)ُ،ويفُسيُأعَّلمُ
(ُ)762رواهاُابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(ُ،)79/22والذهبيُيفُتذكرةُاحلفاظُ(ُ 37/7
النبَّلءُ(ُ،)331/30وغيهاُ،وقاالُأنشأُيقولُالشبلُ،وهيُيفُديوانهُ(صُ.)336وأوردهاُالغزاَلُيفُ
ُ
إحياء ُعلوم ُالدين ُ(ُ ،)600/6والدميي ُيف ُحياة ُاحليوان ُالكبى ُ(ُ ،)379/6والبهاء ُالعامل ُيفُ
الكشكولُ(ُ،)300/6وغيهمُ،وقالواُأنشدهاُأبو ُاحلسيُالنوريُ .وهوُمتقدمُعلُالشبل!ُوملُأقفُ
علُلفظُاملؤلفُيفُالبيتُالثاينُإالُعندُابنُتيميةُيفُاالستقامةُ(ُ،)180/3وإنامُلفظهُعندُاآلخرينُُ:
ولقدُتشكوُفامُأفهمهاُ*ُ*ُولقدُأشكوُفامُتفهمنيُ
قلتُ:ولعلهُاختلطُبالبيتُالذيُيسبقهُ،السيامُأهنامُملُيذكراهُوذكرهُمنُسواهاُ،وهوُ :
فبكائيُربامُأرقهاُ**ُوبكاهاُربامُأرقني
(ُ)767رواهُالقشييُيفُرسالتهُ(ُ،)332/6منُقولُأيبُسلامنُالدمشقي.
(ُ )768رواهُأبوُنعيمُيفُحليةُُالولياء ُ(ُ،)612/2والقشييُيفُرسالته ُ(ُ ،)332/6دونُنسبةُ .وأوردهُابنُ
تيميةُيفُاالستقامةُ(ُ)109/3دونُنسبةُ.
أما ُالشعر ُفحسب ُفرواه ُالّساج ُالقاري ُيف ُمصارع ُالعشاق ُ(ُ ،)330/6وابن ُالعديم ُيف ُبغية ُالطلبُ
ُ(ُ،)3703/7ونسبوهُليبُالعتاهيةُ،وملُأجدهُيفُديوانه.
(ُ )760رويُمنُطريقُالكلبي ُعنُأيبُصالح أن ُالرض ُأجدبت ُعل ُعهد ُعمر ُبن ُاخلطابُ...فذكرهُيفُ
قصةُاستسقاءُعمرُبدعاءُالعباسُعامُالرمادةُ،فكانُهذاُماُدعاُبهُالعباسُ(ابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُوالسياقُلهُ
ُ،130/62وأبوُبكرُالدينوريُيفُاملجالسةُُ،396/1وابنُبشكوالُيفُاملستغيثيُباهلُُ.)66/3
أبو ُ صالحُباذامُأوُباذانُموىلُأمُهانئُقالُفيهُاحلافظُ:ضعيفُمدلسُيرسلُ،روىُلهُالربعةُ(التقريبُ

ُ.)369/3

الكلبيُحممدُبنُالسائبُقالُفيهُاحلافظُ:متهمُبالكذبُورميُبالرفضُ ،روىُلهُالرتمذيُوابنُماجهُ
يفُالتفسيُ(التقريبُُ.)770/3
قلتُ:ورواهُالبَّلذريُ،حدثني ُعباس ُبن ُهشام ُالكلبي ُعن ُأبيه ُعن ُجده ُحممد ُبن ُالسائبُ ،عن ُأيبُ
صالحُعنُابنُعباسُقالُ:استسقىُعمرُبنُاخلطابُبالعباسُعامُالرمادةُ...فذكرهُ(أنسابُالرشافُُ.)7/7
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فجعلهُعنُأيبُصالحُعنُابنُعباسُ.
قال ُسفيان ُالثوريُ :قال ُلنا ُالكلبيُ :ما ُحدثت ُعني ُعن ُأيب ُصالح ُعن ُابن ُعباس ُفهو ُكذب ُفَّل ُتروهُ
(اجلرحُوالتعديلُُ.)673/7
ورويت ُمتابعة ُللكلبي ُمن ُطريق ُأيب ُيعقوب ُاخلطايبُ ،عن ُأبيهُ ،عن ُجدهُ ،عن ُأيب ُصالح ُبه ُ(أبو ُبكرُ

الدينوريُيفُاملجالسةُُ396/1وابنُبشكوالُيفُاملستغيثيُباهلُُ.)66/3
أبوُيعقوبُوأبوهُوجدهُجماهيلُ.

قلت ُ:وذكرُاحلافظُأنُالزبيُبنُبكارُرواهُيفُأنسابهُبسنده ُ(فتحُالباريُُ،)707/6وملُأقفُعليهُيفُاملطبوعُ
منهُ،وملاُيكتملُ.
وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُدونُذكرُدعاءُالعباسُ(ُ،)1739ُ،3939منُحديثُأنسُبنُمالكُ ُُ.
(ُ)719رواهُالبخاريُ(ُ،1166ُ،1663وأخر)ُ،ومسلمُ(ُ)ُ6392ُ،6393منُحديثُأيبُطلحةُ ُ.
(ُ )713ضعيفُ ،روي ُمن ُطريق ُالفلت ُبن ُخليفةُ ،قالُ :حدثتني ُجّسة ُبنت ُدجاجةُ ،قالتُ :سمعتُ
عائشة ُ ُتقولُ :جاء ُرسول ُاهل ُ ُووجوه ُبيوت ُأصحابه ُشارعة ُيف ُاملسجدُ ،فقال :وجهوا هذه
البيوت عن السجدُ.ثم ُدخل ُالنبي ُ ُومل ُيصنع ُالقوم ُشي ًُئا ُرجاء ُأن ُتنزل ُفيهم ُرخصةُ ،فخرج ُإليهمُ
بعد ُفقالُ:وجهوا هذه البيوت عن السجد؛ فإين َ أحل السجد حلائض وَ جنب ُ(أبوُداودُوالسياقُلهُُ،616
وابنُخزيمةُيفُصحيحهُُ،687/6وغيها)ُ.
ُقلتُ:ورويُمنُطريقُ أيبُاخلطابُاهلجريُ،عنُحمدوجُالذهلُ،عنُجّسةُ،قالتُ:أخبتنيُأمُسلمةُ،
قالتُ :دخل ُرسول ُاهل ُ ُصحة ُهذا ُاملسجدُ ،فنادى ُبأعل ُصوتهُ :إن ُاملسجد ُالُيل ُجلنبُ ،والُ
حلائضُ(ابنُماجهُوالسياقُلهُُ،636/3والطباينُيفُالكبيُبزيادةُمنكرةُيأيتُبياهناُُ،171/61وكذاُالبيهقيُيفُالكبىُُ،397/7وغيهم)ُ.
قال ُابن ُحزم ُ :أما ُحمدوج ُفساقط ُيروي ُاملعضَّلت ُعن ُجّسةُ ،وأبو ُاخلطاب ُاهلجري ُجمهول ُ(املحلُ

ُ.)793/3

قالُأبوُزرعةُ:يقولونُ:عنُجّسةُعنُأمُسلمة؛ُوالصحيح[ُ:عنُجّسةُ]ُعنُعائشةُ(عللُابنُأيب ُحاتمُ

ُ.)318/6

فرجعُالمرُإىلُالطريقُالولُ.
أفلتُبنُخليفةُالعامريُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُ،روىُلهُأبوُداودُوالنسائيُ(التقريبُُ.)337/3
ُجّسةُبنتُدجاجةُالعامريةُقالُفيهاُاحلافظُ:مقبولةُويقالُإنُهلاُإدراكاُ،روىُهلاُالنسائيُيفُمسندُعلُ

التخرجيات والتعليقات

575

(التقريبُُ.)777/3
قالُالبخاريُ:وعند ُجّسة ُعجائبُ،وقال ُعروة ُوعباد ُبن ُعبد ُاهلُ:عن ُعائشة ُعن ُالنبي ُ ُ:سدواُ
هذهُالبوابُ،إالُبابُأيبُبكرُ.وهذاُأصحُ(التاريخُالكبيُُُ.)27/6
قالُالبيهقيُ:وأماُحديثُالفلتُفإنهُليسُبالقويُ(السننُواآلثارُُ.)797/1
قالُالبغويُ:ضعفُأمحدُاحلديثُ،لنُراويهُأفلتُبنُخليفةُجمهولُ(رشحُالسنةُُ.)72/6
قال ُاخلطايبُ :وضعفواُهذا ُاحلديثُوقالوا ُأفلت ُراويه ُجمهول ُال ُيصح ُاالحتجاج ُبحديثه ُ(معامل ُالسننُ

ُ.)78/3

وتعقبهُاملنذريُفقالُ(خمتِص ُسنن ُأيب ُداود ُُ:)338/3وفيامُحكاهُاخلطايبُنظرُ،فإنهُأفلتُبنُخليفةُ،ويقالُ:
فليت ُبن ُخليفة ُالعامريُ ،ويقالُ :الذهلُ ،كنيته ُأبو ُحسانُ ،حديثه ُيف ُالكوفييُ ،روى ُعنه ُسفيانُ
الثوريُ ،وعبدُالواحدُبنُزيادُ،وقالُأمحدُبنُحنبل ُ[اجلرح ُوالتعديلُُ:]172/6ماُأرىُبهُبأساُ،وسئلُعنهُ
أبو ُحاتمُالرازيُ ،فقال ُ[اجلرح ُوالتعديل ُُ:]172/6شيخُ،وحكىُالبخاري ُ[التاريخ ُالكبي ُُ ]27/6أنهُسمع ُمنُ
جّسةُبنتُدجاجةُ.انتهىُكَّلمُاملنذريُ.
ُقالُابنُحزمُ:حديثُباطلُ،أفلتُغيُمشهورُوالُمعروفُبالثقةُ(املحلُُ.)793/3
وتعقبهُابنُامللقنُفقالُ:قولُابنُحزمُإنهُباطلُ،جسارةُمنهُ(البدرُاملنيُُ.)323/6
ُقالُعبدُاحلقُاإلشبيلُ:الُيثبتُمنُقبلُإسنادهُ(كامُيفُالوهمُواإليامُُ،167/3والبدرُاملنيُُ.)323/6
وتعقبهُابنُالقطانُفقال ُ:وأماُجّسةُبنتُدجاجةُ،فقالُفيهاُالكويفُ:تابعيةُثقةُ،وقولُالبخاريُ:إنُ
عندهاُعجائبُ ،الُيكفيُملنُيسقطُماُروتُ،وملاُذكرُأبوُحممدُمنُطريقُالنسائيُحديثُترديدُالنبيُ
ُ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾ ُ[املائدةُ ]338:حتىُأصبحُ،منُحديثُجّسةُبنتُدجاجةُ،قالُبإثرهُ:
جّسة ُليست ُبمشهورة ُ .وأراه ُأخذ ُذلك ُمن ُالبزار؛ ُفإنه ُقال ُفيهاُ :ال ُنعلم ُحدث ُعنها ُغي ُقدامةُ،
وييءُعلُنظرُأيبُحممدُأنُتكونُمشهورةُمقبولةُ،...وملُأقلُ:إنُهذاُاحلديثُاملذكورُصحيحُ،وإنامُ
أقولُ:إنهُحسنُ،وكَّلمهُهوُيعطيُأنهُضعيفُ،فاعلمُذلكُ(الوهمُواإليامُُ.)113/3
ووافقهُابنُامللقنُفقال:
ُ.)323/6

وهذاُالقولُهوُالصوابُفاحلديثُمنُهذاُالوجهُحسنُلثقةُرواته ُ(البدرُاملنيُ

قلتُ:وضعفهُالنوويُ(اخلَّلصةُُ،)ُ 639/3وقالُالزيلعيُ:حديثُحسن ُ(نصبُالرايةُُ،)307/3وقالُابنُسيدُ
الناسُ:إنُالتحسيُلقلُمراتبهُ(كامُيفُنيلُالوطارُُ.)688/3
قالُاللباينُ:وعلةُاحلديثُليستُهيُأفلتُ ،بلُهيُجّسةُ،وهيُوإنُوثقهاُالعجل ُوكذاُابنُحبانُ
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فهامُمنُاملتساهليُيفُالتوثيقُ،فَّلُيطمئنُالقلبُلتوثيقهام؛ُالُسيامُمعُتضعيفُمنُذكرُحلديثها؛ُفلوالُ
أهناُغيُحجةُعندهمُملاُضعفوه ُ.ثمُإهناُملُيروُعنهاُمنُاملعروفيُغيُأفلتُهذاُ،وقدُذكرُيفُالتهذيبُ
فيمنُروىُعنهاُغيه ُ :قدامةُبنُعبدُاهلُالعامريُ،وحمدوجُالذهلُ،وعمرُبنُعميُبنُحمدوجُ .وكلُ
هؤالءُجمهولونُ،بلُقيلُ:إنُقدامةُهذاُهوُأفلتُنفسهُ(المُُ.)88/3
فائدةُ:رويُحديثُجّسةُعنُعائشةُبزيادةُمنكرةُيفُآخره«ُ:إالُملحمدُوآلُحممدُ »ُ،منُطريقُعبدُ
الواحد ُبن ُزياد ُ ،نا ُأفلت ُبن ُخليفة ُأبو ُحسان ُالذهل ُقالُ :حدثتني ُجّسة ُبنت ُدجاجةُ ...فذكرهُ.
البخاريُيفُالتاريخُالكبيُُ،27/6وابنُراهويهُيفُمسندهُُ،3916/1والدواليبُيفُالكنىُُ،722/6وغيهم)ُ.
ُ
(
وكذا ُروي ُحديث ُجّسة ُعن ُأم ُسلمة ُبزيادة«ُ :إال ُللنبي ُوأزواجه ُوفاطمة ُبنت ُحممدُ ،وعل»ُ ،منُ
طريقُ أيبُاخلطابُاهلجريُ،عنُحمدوجُالذهلُ،عنُجّسة ُبهُ(الطباينُيفُالكبيُُ،171/61وابنُأيبُحاتمُيفُالعللُ
ُ،318/6وغيها)ُ.
ُوقدُعلمتُماُيفُسنديام.
( )716انظرُ:االستقامةُ(.)103/3
(ُ)711تقدمُتريهُ(ص.)33
(ُ)717تقدمُتريهُ(ص.)619
(ُ )713القراِطة ُ :تنسب ُحلمدان ُبن ُالشعث ُامللقب ُبقرمط؛ ُلقِص ُقامته ُوساقيهُ ،وهو ُأحد ُمؤسسُ
الباطنية ُوفرقته ُمن ُرش ُفرق ُاإلسامعيلية ُالباطنيةُ ،وهلم ُعدة ُألقابُ ،منهاُ :اإلسامعيليةُ ،والباطنيةُ،
والقرامطةُ،واخلرميةُ،والبابكيةُ،واملحمرةُ،والسبعيةُ،والتعليميةُ.
وزعمواُأنُحممدُبنُإسامعيلُبنُجعفرُالصادق ُحيُالُيموتُحتىُيملكُالرضُوادعواُألوهيتهُ،
وهمُّبذاُحلوليةُ،وادعواُأنهُاملهديُالذيُتقدمتُالبشارةُبهُ.
وادعوا ُأن ُللقرآن ُواإلسَّلم ُباطنًا ُيالف ُالظاهرُ ،واتفقوا ُعل ُإنكار ُالقيامة ُواملعاد ُواجلنة ُوالنارُ
وأولوهاُبأمورُيفُالدنياُ،وغالبُمقاالتمُمستوحاةُمنُمقاالتُالفَّلسفةُواملجوسُ،وهمُأكفرُمنُ
َّ
اليهودُوالنصارىُ.
وأباحوا ُكل ُاحلرماتُ ،وجعلوا ُالناس ُرشكاء ُيف ُالنساء ُوالموال ُوالكأل ُواملاء ُوالنارُ ،وأسقطواُ
الواجبات ُالصلية ُمثل ُالصَّلة ُوالصيامُ ،وكم ُقتلوا ُمن ُاحلجيج ُيف ُاحلرمُ ،وردموا ُزمزمُ ،وانتزعواُ
احلجرُالسودُواستبقوهُيفُبَّلدهمُعرشينُسنةُ.
انظرُ :مقاالت ُاإلسَّلميي ُليب ُاحلسن ُالشعري ُ(ُ ،)393-399/3الفرق ُبي ُالفرق ُللبغداديُ
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(صُ 686وما ُبعدها)ُ ،فضائح ُالباطنية ُللغزاَل ُ(صُ 36وما ُبعدها)ُ ،تلبيس ُإبليس ُالبن ُاجلوزيُ
(صُ،)07-01جمموعُالفتاوىُالبنُتيميةُ(ُ.)377-373/13ُ،332/30ُ،612/31ُ،391/7
اَتادية ُ:االحتادُمثلهُمثلُاحللولُ،فكرةُتبنتهاُعدةُطوائفُضالةُ،وتنبنيُهذهُالفكرةُعلُاحتادُاهلُ
بجميعُخملوقاتهُ،فهوُهمُ،فكلُخملوقُهوُذاتُاهلُتاماُ.
الباطنيةُ:كلُفرقةُتنتسبُإىلُالتشيعُ،وتبطنُغيُماُتظهرُ،وتدعيُأنُللرشعُظاهراُوباطناُ،وتدعيُ
اختصاصهم ُبالباطن ُاحلق ُوغيهم ُاهتموا ُبالظاهر ُالباطل؛ ُتسمى ُالباطنيةُ،وقدُوضع ُدين ُالباطنيةُ
مجاعة ُمن ُاملجوس ُالذين ُانتسبوا ُإىل ُاإلسَّلم ُومل ُيتمكنوا ُمن ُإظهار ُدينهمُ ،وقد ُعددنا ُأسامءهم ُيفُ
تعريفُالقرامطةُالتيُتعدُإحدىُفرقُالباطنيةُ،وذكرناُشيئاُمنُمذهبهمُ.
انظرُ :فضائح ُالباطنية ُللغزاَلُ ،الفرق ُبي ُالفرق ُللبغدادي ُصُ 623وما ُبعدهاُ ،التبصي ُيف ُالدينُ
لإلسفرايينيُ(صُ379وماُبعدها)ُ،املللُوالنحلُللشهرستاينُ(ُ،)306/3تلبيسُإبليسُالبنُاجلوزيُ
(صُ03وماُبعدها)ُ.
الفَّلسفةُ:قوم ُخدعهم ُذك اؤهم ُفظنوا ُأن ُالعقل ُفوقُالرشعُ ،واتبعوا ُمنُسبقهم ُمن ُحكامءُاليونانُ
والرومانُوغيهمُفضلواُوأضلواُكثياُ،ومنُهؤالءُ:الكنديُوالفارايبُوابنُسيناُوابنُرشدُ،وقدُقالُ
ابنُالصَّلحُ:رأسُالسفهُواالنحَّللُومادةُاحليةُوالضَّللُومثارُالزيغُوالزندقةُومنُتفلسفُعميتُ
بصيتهُعنُحماسنُالرشيعةُاملؤيدةُباحلججُالظاهرةُوالباهيُالباهرةُ.
انظرُ :امللل ُوالنحل ُللشهرستاين ُ(ُ 332/6وما ُبعدها)ُ ،تافت ُالفَّلسفة ُللغزاَلُ ،تلبيس ُإبليسُ
(صُ10وماُبعدها)ُ،فتاوىُابنُالصَّلحُُ.639/3
احللوليةُ:فكرةُتبنتهاُطوائفُعدةُكاالحتادُتاماُ،وادعىُأصحاّباُأنُاهلُحلُيف ُاملخلوقُ،ومنهمُمنُ
عممُاحللولُيفُمجيعُاملخلوقاتُ،ومنهمُمنُخصهُببعضُاملخلوقاتُ،ويعدُالنصارىُمنُاحللوليةُ.
وغالب ُفرق ُاحللولية ُيرجع ُإىل ُغَّلة ُالروافضُ ،وهم ُطوائف ُمنهمُ :السبابية ُوالبيانية ُواجلناحيةُ
واخلطابيةُوالنمييةُواملقنعيةُوالبكوكيةُواحلَّلجيةُوغيهمُ.
والقرامطةُاملذكورونُقريباُمنُاحللوليةُ.
انظرُ:الفرقُبيُالفرق ُللبغداديُ(صُ 637وماُبعدها)ُ،التبصيُيفُالدينُلإلسفرايينيُ(صُ،)319
املللُوالنحلُللشهرستاينُ(.)361/3
(ُ)712كامُيفُحديثُأسامءُ أنُامرأةُقالتُ:ياُرسولُاهلُ،إنَُلُضةُ،فهلُعلُجناحُإنُتشبعتُمنُزوجيُ
غي ُالذي ُيعطيني؟ ُفقال ُرسول ُاهل ُ ُ :املتشبع ُبام ُمل ُيعط ُكَّلبس ُثويب ُزور ُ(البخاريُ،3630ُ :
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ومسلمُُ،6319وعنُعائشةُ)6360
(ُ )717كامُيفُحديثُأيبُهريرةُ،قالُ:سمعتُالنبيُ ُيقولُ:الُطيةُوخيهاُالفألُ .قيلُ:ياُرسولُاهلُ
وماُالفأل؟ُقالُ:الكلمةُالصاحلةُيسمعهاُأحدكمُ(البخاريُُ،3733ُ،3737وأخرُ،ومسلمُ.)6661
(ُ)718ملُأقفُعليه.
(ُ)710أوردهُالقشييُيفُلطائفُاإلشاراتُ(ُ،)638/1ويفُالرسالةُالقشييةُ(ُ،)333/6وابنُاجلوزيُ
يفُتلبيسُإبليس ُ(صُُ،)638ويفُصفةُالصفوةُ(ُ،)626/6وابنُتيميةُيفُجمموعُالفتاوىُ(ُ،)78/39
وابنُالقيمُيفُمدارجُالسالكيُ(ُ،)312/1دونُنسبةُ.
)ُأوردهُابنُالقيمُيفُطريقُاهلجرتيُ(صُ،)633ويفُمدارجُالسالكيُ(ُُ،)703/3ويفُمفتاحُدارُ
(ُ 779
السعادةُ(ُ،)390/3دونُنسبةُ.ويفُبعضُألفاظهُاختَّلفُيفُالروايات.
( )773البيت لجنون ليّلُ ،أوردهُابنُقتيبةُيفُالشعرُوالشعراءُ(ُ ،)338/6ويفُعيونُالخبار ُ(ُ،)312/7
واملبد ُيف ُالكامل ُ(ُ ،)617/3والقاَل ُيف ُالماَل ُ(ُ ،)632/3وغيهمُ ،ونسبوه ُملجنون ُليلُ ،وهو ُيفُ
)ُ.ويفُبعضُرواياته«ُ:اجللوس»ُبدالُمن«ُُ:البيوت»ُ.
ديوانهُ(صُ 668
(ُ)776تقدمُتريهُ(ص.)80
)ُ،وابنُداودُالظاهريُيفُالزهرةُ(ُ،)29/3وابنُ
ُ
(ُ )771أوردها ُابنُقتيبةُيفُالشعرُوالشعراءُ(871/6
عبدُربهُيفُالعقدُالفريدُ(ُ،)669/2وابنُالقيمُيفُالداءُوالدواءُ(ُ)737/3ويفُحاديُالرواحُ(ُ2/3
البيت ُالول ُوالرابع)ُ ،ويف ُروضة ُاملحبي ُ(ُ )678ُ ،73ُ ،66/3وطريق ُاهلجرتي ُ(ُ،)197/3
وغيهمُ ،ونسبوه ُمجيعا ُإىل ُأيب ُالشيص ُ.ويف ُبعض ُألفاظها ُاختَّلف ُيف ُالروايات ُوتقديم ُوتأخيُ.
وتقدمُذكرُالبيتُالرابعُ(صُ.)87
(ُ)777ملُأقفُعليه.
(ُ)773ملُأقفُعليه.
(ُ)ُ772أوردهاُالصفديُيفُأعيانُالعِصُ(ُ،)36/3ويفُالوايفُبالوفياتُ(ُ،)697/3ونسبهامُليبُإسحاقُ
ُ
)ُدونُنسبة.
)ُ،ويفُروضةُاملحبيُ(ص676
ُ
الرقيُ.وأوردها ُابنُالقيمُيفُمدارجُالسالكيُ(601/1
ويفُبعضُألفاظهاُاختَّلفُيفُالروايات.
(ُ )777القصيدة للرصصيُ ،أوردها ُابن ُفضل ُاهل ُالعمري ُيف ُمسالك ُالبصار ُ(ُ )306/32دون ُالبيتُ
ليحيىُبنُيوسفُالِصصيُ،وهيُيفُ
ُ
ُالخيُ،وابنُشاكرُالكتبيُيفُفواتُالوفياتُ(ُ،)193/7ونسباهاُ
ديوانهُنسخةُدارُالكتبُالوطنيةُبتونسُ(ق/17أ)ُ،ويفُنسخةُجامعةُالنجاحُالوطنيةُ(/72أ)ُ.ويفُبعضُ
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ألفاظهاُاختَّلفُيفُالروايات.
(ُ)778البيتان للمتنبيُ ،أوردهاُصاحبُمعجزُأمحدُ(ُ،)329،323/3والواحديُيفُرشحُديوانُاملتنبيُ
ُ(صُ ،)22وابنُالقيمُيفُشفاءُالعليلُ(ُ ،)679/3ويفُمدارجُالسالكيُ(ُ،)760ُ،693/3وغيهمُ،
ونسبوهاُللمتنبيُ،وهاُيفُديوانهُ(صُ 71
)ُ.
(ُ)770اَلبيات ليحيى بن يوسف الرصصيُ،منُنونيتهُيفُسيةُالنبيُ ُ،وهيُيفُنسخةُديوانه ُبجامعةُ
النجاحُالوطنية ُ(ق/333بُُ-ق/ُ 330أ،ب)ُ،وجاءُذكرُالبيتيُالوليُفقطُدونُالربعةُالخر ُيفُ
نسخة ُديوانه ُاخلطية ُبدار ُالكتب ُالوطنية ُبتونس ُ(ق/369ب)ُُ .عل ُاختَّلف ُيف ُبعض ُألفاظهام ُبيُ
النسختي.
(ُ )739الرسالةُالقشييةُ(ُ،) 390/6ولفظهُ:السامعُفتنةُملنُطلبهُوترويحُملنُصادفهُ.ويأيتُّبذاُاللفظُ
ص(.)ُ178ُ،161
(ُ)733جزءُمنُحديثُ«جعلتُقرةُعينيُيفُالصَّلة»ُ،تقدمُتريهُ(ص.)330
(ُ)736تقدمُتريهُ(ص.)302
)ُ،وأبوُأمحدُالعسكريُ
ُ
(ُ)731البيتان َبن الروِيُ ،أوردها ُالّسيُالرفاءُيفُاملحبُواملحبوبُ(312/6
يف ُاملصون ُ(صُ ،)698وأبو ُهَّلل ُالعسكري ُيف ُديوان ُاملعاين ُ(ُ ،)082/6وابن ُالقيم ُيف ُمفتاح ُدارُ
)ُ .ويف ُكل ُاملصادرُ:
السعادة ُ(ُ ،)78/6وغيهمُ ،ونسبوها ُالبن ُالروميُ ،وها ُيف ُديوانه ُ(ُ 37/1
«عهودُالصبا»ُبدالُمن«ُ:عهوداُجرت»ُ.
(ُ)737تقدمُتريهُ(ص.)20
(ُ)733تقدمُتريهُ(ص.)20
( )732انظرُ:االستقامةُ(ُ،)103/3والرسالةُالقشييةُ(.)390/6
( )737انظرُ:االستقامةُ(.)102/3
(ُ)738تقدمُتريهُ(ص.)166
(ُ)ُ730الرسالةُالقشييةُ(ُ.)331/6
يبُهريرةُوأيبُسعيدُم ًعاُ.
ُ
(ُ)729رواهُمسلمُ(ُ)6200منُحديثُأيبُهريرةُ،ويفُ(ُ)6799منُحديثُأ
(ُ)723رواهُالقشييُيفُرسالتهُ(.ُ)337/6
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(ُ )726سي ُبن ُاملغلس ُأبو ُاحلسن ُالسقطيُ .إمامُ ،قدوةُ ،كان ُأحد ُالعباد ُاملجتهدينُ ،صحب ُمعروفاُ
الكرخيُ.ولدُيفُحدودُالستيُومائةُ،ماتُسنةُإحدىُوخسيُومائتيُ.
انظرُ :طبقات ُالصوفية ُللسلمي ُ(صُ ،)33تاريخ ُبغداد ُللخطيب ُالبغدادي ُ(ُ ،)629/39تاريخ ُدمشقُ
البنُعساكرُ(ُ،)328/69سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)383/36
(ُ)721انظرُ:الرسالةُالقشييةُ(.ُ)337/6
)ُ،شفاءُالعليلُ(.)13/3
ُ
(ُ)727انظرُ:الفوائدُ(316/3
(ُ)723انظرُ:جمموعُالفتاوىُ(ُ،)178/32الداءُوالدواءُ(ُ،)677ُ،376/3الروحُ(ُ،)636/3الصواعقُ
املرسلة ُ(ُ ،)3783/7الوابل ُالصيب ُ(ُ ،)72/3شفاء ُالعليلُ ُ(ُ ،)313/3مدارج ُالسالكيُ
(ُ،)371/1مفتاحُدارُالسعادةُ(.)82/3
(ُ)722انظرُ:مدارجُالسالكيُ(.)729/3
(ُ)727انظرُ:أعَّلمُالنبوةُللامورديُ(ُ،)72/3والصواعقُاملرسلةُ(.)790/6
(ُ)728انظرُ:شعبُاإليامنُ(.)789/6
(ُ)720انظرُ:املوضعُالسابق.
(ُ )779رواه ُالبخاري ُ(ُ ،2312ُ ،2938وأخر)ُ ،ومسلم ُ(ُ )77من ُحديث ُأيب ُهريرةُ ،.ورواه ُالبخاريُ
(ُ،2313ُ،2930وأخر)ُ،ومسلمُ(ُ)78منُحديثُأيبُرشيحُالعدويُ.
ُسئلُعنُقولهُ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

(ُ)773كامُيفُحديثُعمرُبنُاخلطابُقالُ:سمعتُرسولُاهلُ
ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ُ،فقالُرسولُاهلُ ُ:إنُاهلُعزُوجلُخلقُآدمُ،ثمُمسحُظهرهُبيمينهُ،فاستخرجُ
منهُذريةُ،فقالُ:خلقتُهؤالءُللجنةُوبعملُأهلُاجلنةُيعملونُ،ثمُمسحُظهرهُفاستخرجُمنهُذريةُ،
فقالُ :خلقت ُهؤالء ُللنار ُوبعمل ُأهل ُالنار ُيعملونُ ...احلديث(ُ .أبو ُداود ُوالسياق ُله ُُ،7791
والرتمذيُُ،1973والنسائيُيفُالكبىُُ،33362وغيهم)ُ.
ُوكام ُيف ُحديث ُعبد ُالرمحن ُبن ُقتادة ُالسلميُ ،وكان ُمن ُأصحاب ُالنبي ُصل ُاهل ُعليه ُوسلمُ ،قالُ:
سمعتُرسولُاهلُ ُ يقولُ:خلقُاهلُآدمُثمُخلقُاخللقُمنُظهرهُ،ثمُقالُ:هؤالءُللجنةُوالُأباَلُ،
وهؤالء ُللنار ُوال ُأباَلُ ...احلديث(ُ .احلاكم ُيف ُمستدركه ُوالسياق ُله ُُ ،83/3والبيهقي ُيف ُالقضاءُ
والقدرُُ،667/3وابنُحبانُيفُصحيحهُُ،39/6وغيهم).
(ُ)776انظرُ:إعَّلمُاملوقعيُ(ُ،)338/3شفاءُالعليلُ(ُ،)89/3مدارجُالسالكيُ(.)737/1
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(ُ )771انظرُ:الرسالةُالقشييةُ(ُ،)700/6والداءُوالدواءُ(ُ،)760/3روضةُاملحبيُ(ُ،)712ُ،13/3
شفاءُالعليلُ(ُ،)672/3طريقُاهلجرتيُ(ُ،)168/3مدارجُالسالكيُ(.)36/1ُ،37/6
(ُ)777كامُعندُمسلمُ(ُ)6200منُحديثُأيبُهريرةُ ُقالُ:قالُرسولُاهلُ ُ...«ُ:وماُاجتمعُقومُيفُ
بيتُمنُبيوتُاهلُ،يتلونُكتابُاهلُ،ويتدارسونهُبينهمُ،إالُنزلتُعليهمُالسكينةُ،وغشيتهمُالرمحةُ،
وحفتهمُاملَّلئكةُ،وذكرهمُاهلُفيمنُعنده.»...
(ُ )773أوردهُالشيازي ُيف ُطبقات ُالفقهاء ُ(صُ ،)367والسمعاين ُيفُالنساب ُ(ُ ،)312/3وعبد ُاحلقُ
اإلشبيلُيفُالعاقبة ُيفُذكرُاملوت ُ(صُ،)377وابنُالقيمُيفُإعَّلمُاملوقعيُ(ُ،)380/6ويفُمفتاحُدارُ
السعادةُ(ُ،)78/3وغيهمُ،دونُ ُ
نسبة.
(ُ )772كامُعندُمسلمُ(ُ)03منُحديثُعبدُاهلُبنُمسعود ُعنُالنبيُ ُقالُ:الُيدخلُاجلنةُمنُكانُيفُ
قلبهُمثقالُذرةُمنُكبُ.قالُرجلُ:إنُالرجلُيبُأنُيكونُثوبهُحسنًاُونعلهُحسنة؟ُقالُ:إنُاهلُمجيلُ
يبُاجلاملُ،الكبُ:بطرُاحلقُ،وغمطُالناسُ.تقدمُ(ص.)ُ602
(ُ)777كامُيفُحديثُعبدُاهلُبنُعمروُ،قالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:إنُاهلُيبُأنُيرىُأثرُنعمتهُعلُعبدهُ.
(الرتمذيُوالسياقُلهُُ،6830وابنُماجهُُ،1293وأمحدُ،136/33وغيهمُ)
(ُ )778انظرُ :إعَّلم ُاملوقعي ُ(ُ ،)371/3إغاثة ُاللهفان ُ(ُ ،)38/3التبيان ُيف ُأقسام ُالقرآن ُ(ُ،)337/3
روضةُاملحبيُ(.)613/3
(ُ )770انظرُ:إغاثةُاللهفانُ(ُ،)373/6ورويُمعناهُعنُغي ُواحدُمنُالسلفُفرواهُالطبيُيفُتفسيهُ
عنُاحلسنُالبِصيُ(ُ،)167/3وابنُأيبُحاتمُيفُتفسيهُعنُسفيانُ(ُُ.)219/6
قلتُ:فهوُماُتواردُعليهُالذهانُ.
(ُ)789أوردهُابنُالقيمُيفُزادُاملعادُ(ُ)31/1دونُنسبةُ.
(ُ)783رواهُالبخاريُ(ُ،)7673ُ،7119ومسلمُ(ُ)3923منُحديثُعبدُاهلُبنُزيدُبنُعاصمُ.
(ُ)786تريجُمنُالقرآنُ.
(ُ)781تقدمُتريهُ(ص.)ُ617
(ُ)787كامُيفُحديثُأنسُ،قالُ:قالُرسولُاهلُ ُ:إنُالصدقةُلتطفئُغضبُالربُ...احلديثُ(الرتمذيُ
ُ،)227ورويُعنُمجعُمنُالصحابةُ(انظرُالبدرُاملنيُ.)797/7
ُقلتُ:والذكرُواالستغفارُمنُالصدقاتُكامُجاءُيفُحديثُأيبُذرُعنُالنبيُ ُ،أنهُقالُ:يصبحُعلُ
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كل ُسَّلمى ُمن ُأحدكم ُصدقةُ ،فكل ُتسبيحة ُصدقةُ ،وكل ُحتميدة ُصدقةُ ،وكل ُتليلة ُصدقةُ ،وكلُ
تكبيةُصدقةُ...احلديثُ(مسلمُ.)769
(ُ )783انظرُ:جمموعُالفتاوى ُ(ُ،)633/39شفاء ُالعليل ُ(ُ،)677/3طريقُاهلجرتي ُ(ُ ،)327/3إقامةُ
الدليلُعلُإبطالُالتحليلُ(.)708/3
(ُ)782صحيحُ،رويُمنُطرقُعنُ مالكُبنُمغولُ،عنُحممدُبنُسوقةُ،عنُنافعُ،عنُابنُعمرُبهُ(ابنُماجهُ

ُ،1837وأبوُداودُُ،3332والرتمذيُُ،1717والنسائيُيفُالكبىُُ،39630ويفُعملُاليومُوالليلةُُ،113/3وغيهم)ُ.

قلتُ:واختلفُعلُمالكُبنُمغولُيفُلفظُ«التوابُالغفور»ُ،فقيل«ُ:التوابُالرحيم».
(ُ)787رواهُالبخاريُ(ُ)2197منُحديثُأيبُهريرةُبلفظ«ُ:واهلُإينُلستغفرُاهلُوأتوبُإليهُيفُاليومُُأكثرُ
»ُ.ورواهُمسلمُ(ُ)6796منُحديثُالغرُ،بلفظ«ُ:مائةُمرة».
منُسبعيُمرة ُ
(ُ)788
(ُ )780ضعيفُ،رويُمنُطرقُعنُعكرمةُبنُعامرُ،عنُييىُبنُأيبُكثيُ،عنُهَّللُبنُعياضُ،قالُ:
حدثنيُأبوُسعيدُ،قالُ:سمعتُرسولُاهلُ ُيقولُ:الُيرجُالرجَّلنُيضبانُالغائطُكاشفيُعنُ
عورتامُيتحدثان؛ُفإنُاهلُ ُيمقتُعلُذلكُ(أبوُداودُوالسياقُلهُُ،33والنسائيُيفُالكبىُُ،17ُ،12ُ،13وابنُماجهُُ،176
وأمحدُُ،736/37والبيهقيُيفُالكبىُُ،326/3ويفُالصغرىُُ،18/3واحلاكمُيفُمستدركهُُ،629ُ،630/3وغيهم)ُ.
قالُالدارقطنيُ:يرويهُييىُبنُأيبُكثيُ،واختلفُعنهُ،فرواهُعكرمةُبنُعامرُ،واختلفُعنُعكرمةُ
أيضاُ:
-

فرواه الثوَي ،عن عكرِة ،عن عياض بن هَّلل ،عن أّب سعيد (ابنُماجهُُ،176والنسائيُيفُالكبىُُ،12واحلاكمُ

يفُمستدركهُُ،629/3وغيهم).

ُوكذلكُقالُعبدُامللكُبنُالصباحُ:عنُعكرمةُ(اخلطيبُيفُتاريخُبغدادُُ.)366/36 ُ -وقالُعبيدُبنُعقيلُ:عنُعكرمةُبنُعامرُ،عنُييىُ،عنُأيبُسلمةُ،عنُأيبُهريرة ُ(النسائي ُيف ُالكبىُ

ُ،82/3والطباينُيفُالوسطُُ.)23/6

ُوقالُأبانُالعطارُ:عنُييىُ،عنُعبدُاهلُبنُأيبُقتادةُ،عنُأبيهُ(أبوُداودُُ.)13 ُ وقالُمسكيُبنُبكيُ:عنُالوزاعيُ،عنُييىُ،عنُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُثوبانُ،عنُجابرُبنُعبدُاهلُ(حديثُابنُالسكنُكامُيفُإحتافُاملهرةُُ،163/1والوهمُواإليامُ[ُ)629/3قلتُ:ويأيتُالكَّلمُعلُهذهُالرواية]ُ.
 ُ -وقالُغيُمسكيُ:عنُالوزاعيُ،عنُييىُبنُأيبُكثيُمرسَّل ُ(البيهقيُيفُالكبىُُ،326/3واحلاكمُيفُمستدركهُ

ُ.)629/3
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وأشبهها بالصواب حديث عياض بن هَّلل ،عن أّب سعيد (العللُلهُُ)607-602/33انتهىُكَّلمُالدارقطنيُ.
عكرمة ُبنُعامر ُا لعجل ُقال ُفيه ُاحلافظُ :صدوق ُيغلطُ ،ويف ُروايتهُعن ُييى ُابن ُأيب ُكثي ُاضطرابُ
(ُ.)102/3
قالُابنُالقطانُ:عكرمةُبنُعامرُ،عنُييىُبنُأيبُكثيُ،يفُروايةُعنهُ:عنُعياضُبنُهَّللُ،ويفُروايةُ
عنهُ:عنُهَّللُبنُعياضُ،ويفُروايةُعنهُ:عنُعياضُبنُأيبُزهيُ.وهوُمعُذلكُكلهُجمهولُالُيعرفُ،
والُيعرفُبغيُهذاُ(الوهمُواإليامُُ.)371/1
وقالُ:وللحديثُمعُذلكُعلةُأخرىُ،وهيُاضطرابُمتنهُ،وبيانُذلكُ :هوُأنُابنُمهديُرواهُعنُ
عكرمةُبنُعامرُ،فجع لُاملقتُعلُالتكشفُوالتحدثُيفُحالُقضاءُاحلاجةُ،ويفُروايةُأيبُحذيفةُعنُ
عكرمةُجعلُالتوعدُفيهاُعلُالتكشفُوالنظرُ،وملُيذكرُالتحدثُ،ورواهُأبوُبرشُالدواليبُمنُطريقُ
سفيانُعنُعكرمةُ...فجعلُالتوعدُعلُالتحدثُفحسبُ(الوهمُواإليامُُ629-630/3بتِصفُواختصار)ُ.
وقالُالنوويُ:حديثُحسنُ(اخلَّلصةُُ.)330/3
قلتُ:ولهُطريقُأخرىُعنُييىُبنُأيبُكثيُ،رواهاُالدواليبُمنُطريقُحممد ُبن ُيزيد ُبن ُسنانُ ،قالُ:
أناُيزيدُ،عنُييىُبنُأيبُكثيُ،قالُ:أخبينُخَّلدُ،أنهُسمعُأباهُفذكرهُبنحوهُ(الكنىُُ.)73/3
فيهُحممدُبنُيزيدُبنُسنانُابنُأيبُفروةُالرهاويُ،قالُاحلافظُ:ليسُبالقويُ،روىُلهُالنسائيُيفُمسندُ
علُ(التقريبُُ،)331/3وقالُيفُأبيهُ:ضعيفُ،روىُلهُالرتمذيُوابنُماجهُ(التقريبُُ.)296/3
أماُماُرواهُابنُالسكنُ–ُكامُتقدمُ-منُطريقُمسكيُبنُبكيُ:عنُاَلوزاعي ،عن حييىُ،عنُحممدُبنُ
عبدُالرمحنُبنُثوبانُ،عنُجابرُبنُعبدُاهلُبنحوهُ.
فقالُابنُالقطانُ:إنامُيصحُمنُحديثُجابرُ(الوهمُواإليامُُ.)629/3
قلتُ:ورواهُأبانُالعطارُعنُالوزاعيُمرسَّلُ،وهوُالصحيحُ،قالُالدارقطنيُ(العللُلهُُ:)607-602/33
وقالُغيُمسكيُ:عنُالوزاعيُ،عنُييىُبنُأيبُكثيُمرسَّلُ[البيهقيُيفُالكبىُُ،326/3واحلاكمُيفُمستدركهُ
ُ.]629/3
قالُأبوُحاتمُوقدُسئلُعنُحديثُعكرمةُعنُييىُعنُهَّللُبنُعياضُ،وحديثُالوزاعيُعنُييىُ
مرسَّلُ،قالُ:الصحيحُهذاُ–ُيعنيُ:حديثُالوزاعيُُ،-وحديثُعكرمةُوهمُ(عللُابنُأيبُحاتمُُ.)311/3
قالُأبوُداودُ:ملُيسندهُإالُعكرمة ُ ،وهوُمرسلُعندهمُ.ثناُأبوُسلمةُ،ثناُأبانُ،عنُييىُبنُأيبُكثيُ،
عنُالنبيُ ُنحوُحديثُعكرمةُ(كامُيفُحتفةُالرشافُُ.)777/1
وأبانُالعطارُمنُأثبتُالناسُيفُييىُبنُأيبُكثيُكامُقالُأمحدُ(تاريخُأيبُزرعةُُ.)736/3
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قلت ُ :ورواية ُالوزاعي ُعن ُييى ُبن ُأيب ُكثي ُمتكلم ُفيهاُ ،قال ُأمحدُ :حديث ُالوزاعي ُعن ُييىُ
مضطربُ(مسندُعمرُبنُاخلطابُليعقوبُبنُشيبةُُ،)22/3وقالُ:زعمواُأنُكتبهُعنُييىُبنُأيبُكثيُضاعتُ(مسائلُ
أمحدُبروايةُأيبُداودُُ.)730/3
(ُ )ُ709عنُاحليلُوإنكارُالسلفُهلاُانظرُ:الفتاوىُالكبىُ( ،)87-81ُ،37/2كتابُإقامةُالدليلُعلُ
إبطالُالتحليل.
(ُ)ُ703العرشةُهمُاملبرشونُباجلنةُ،وجاءُذكرهمُيفُحديثُسعيدُبنُزيدُأنُرسولُاهلُ ُقالُ:عرشةُيفُ
اجلنةُ:أبوُبكرُيفُاجلنةُ،وعمرُيفُاجلنةُ ،وعثامنُ ،وعلُ ،والزبيُ ،وطلحةُ ،وعبدُالرمحنُ ،وأبوُعبيدةُ،
وسعدُبنُأيبُوقاصُ.قالُ:فعدُهؤالءُالتسعةُوسكتُعنُالعارشُ،فقالُالقومُ:ننشدكُاهلُياُأباُالعورُ
منُالعارش؟ُقالُ:نشدتوينُباهلُ،أبوُالعورُيفُاجلنةُُ .أبوُالعورُهوُسعيدُبنُزيدُبنُعمروُبنُنفيلُ
(الرتمذيُوالسياقُلهُُ،1777ُ،1778وأبوُداودُُ،7233ُ،7239وابنُماجهُُ،311والنسائيُيفُالكبىُُ،8310ُ،8317وأخرُ،وغيهم)

(ُ)706رويُعنُابنُعباسُأنهُقال ُ:إنُاهلُاستبطأُقلوبُاملؤمنيُ،فعاتبهمُعلُرأسُثَّلثُعرشةُسنةُمنُ
نزولُالقرآنُ(تفسيُالقرطبيُ،670/37ُ:تفسيُابنُكثي)30/8ُ:
(ُ )701روي ُمن ُطريق ُاحلجاجُ ،عن ُقتادةُ ،عن ُاحلسنُ ،عن ُسمرة ُبن ُجندب ُمرفوعا ُبه ُ(أمحد ُوالسياق ُلهُ
ُ،170/11ُ،163/11أبوُداودُُ،6279وسعيدُبنُمنصورُيفُسننهُُ،689/6والبزارُيفُمسندهُُ،761/39والطباينُيفُالكبيُُ،637ُ،692/7

والبيهقيُيفُالكبىُُ،337/0والصغرىُُ.)188/1
ُفيه حجاجُبنُأرطاةُ ،قالُاحلافظُ:صدوقُكثي ُاخلطأُوالتدليسُ،روىُلهُالبخاريُيفُالدبُاملفردُ
ومسلمُوالربعةُ(التقريبُُ.)336/3
قلتُ:وقدُصحُبالسامعُيفُروايةُأيبُداودُ،حدثناُسعيدُبنُمنصورُ،حدثناُهشيمُ،حدثناُقتادةُُ.
قال ُاللباينُ :وقد ُصح ُحجاج ُبالتحديث ُيف ُرواية ُاملصنف ُهذهُ ،إال ُأنني ُيف ُريب ُمن ُثبوتا؛ ُفقدُ
أخرجهُالبيهقيُمنُطريقُاملؤلفُإالُأنهُقالُ:عنُحجاجُعنُقتادةُ،وهوُالصوابُعنديُ،وقالُأمحدُ
ثناُهشيمُأناُحجاجُبنُأرطاةُعنُقتادةُبهُ.وتابعهُمجعُعنُحجاجُبهُمعنعنًاُ(المُُ113/6بتِصفُيسي)ُ.
قلت ُ:إنُرواهُالبيهقيُعنُسعيدُبنُمنصورُمعنعنًاُخَّلفاُليبُداودُ،فقدُرواهُسعيدُنفسهُيفُسننهُمثبتًاُ
التحديثُ،قالُ:ناُهشيمُ،قالُ:أناُحجاجُ،قالُ:ناُقتادةُبهُ.
وتابعُاحلجاجُسعيدُبنُبشيُ(الرتمذيُُ،3381والطباينُيفُالكبيُُ.)637/7
قال ُالرتمذي ُعقب ُروايتهُ :هذا ُحديث ُحسن ُصحيح ُغريبُ ،ورواه ُاحلجاج ُبن ُأرطاةُ ،عن ُقتادةُ
نحوهُ.
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ُسعيدُبنُبشيُالزديُقالُفيهُاحلافظُ:ضعيفُ،روىُلهُالربعةُ(التقريبُُ.)617
ولهُطريقُآخرُ،رواهُالطباينُمنُطريقُ جعفرُبنُسعدُبنُسمرةُ،عنُخبيبُبنُسليامنُبنُسمرةُ،عنُ
أبيهُ،عنُسمرةُبنُجندبُمرفوعاُبنحوهُ(املعجمُالكبيُُ.)633/7
قالُابنُالقطانُيفُجعفرُهذاُوشيخهُوشيخُشيخهُ:ماُمنُهؤالءُمنُيعرفُحالهُ،وقدُجهدُاملحدثونُ
فيهمُجهدهمُ،وهوُإسنادُيروىُبهُمجلةُأحاديثُ،قدُذكرُالبزارُمنهاُنحوُاملائةُ(كامُيفُميزانُاالعتدالُُ.)797/3
قالُالذهبيُ:وبكلُحالُهذاُإسنادُمظلمُالُينهضُبحكمُ(ميزانُاالعتدالُُ.)797/3
فرجعُالمرُإىلُالطريقُالولُ.
وفيهُاحلسنُالبِصيُملُيِصحُبالسامعُ،وقالُفيهُاحلافظُ:يرسلُكثياُعنُكلُأحد ُ(طبقاتُاملدلسيُ،املرتبةُ

الثانيةُ، )60/3ُ،واختلفُيفُسامعهُعنُسمرةُ:فمنهمُمنُأثبتهُ،ومنهمُمنُنفاهُ،ومنهمُمنُأثبتهُيفُحديثُ
العقيقةُفقطُ،ومنهمُمنُأثبتهُيفُبضعةُأحاديثُُ.
ُوكذاُُقتادةُمشهورُبالتدليسُ(طبقاتُاملدلسيُ،املرتبةُالثالثةُ،)71/3ُ،وملُيِصحُبالسامعُ.
فائدةُ:قالُعبدُاهلُ:سألتُأيبُعنُتفسيُهذاُاحلديثُ...قالُ:يقولُ:الشيخُالُيكادُأنُيسلمُ،والشابُ،
أيُيسلمُ،كأنهُأقربُإىلُاإلسَّلمُمنُالشيخُ.قالُ:الرشخُ:الشبابُ(أمحدُ.)163/11
(ُ)ُ707انظرُالصحاحُ(.)677/3
(ُ)703البيت َلّب العَّلء العريُ ،أوردهُاجلراويُيفُاحلامسةُاملغربيةُ(ُ،)3377/6وأمحدُبنُييىُالعمريُ
)ُ.وأوردهُ
يفُمسالكُالبصارُ(ُ،) 737/33ونسبوهُليبُالعَّلءُاملعريُ،وهوُيفُسقطُالزندُ(صُ 303
ُ
ُ
دونُنسبة.
ابنُالقيمُيفُبدائعُالفوائدُ(ُ،)631/1ويفُمدارجُالسالكيُ(ُ)ُ33/1
(ُ)702مقتب ًساُحديثُأسامةُبنُزيدُ،قالُ:قالُرسولُاهلُ ُذاتُيومُلصحابهُ:أالُمشمرُللجنة! ُفإنُ
اجلنةُالُخطرُهلاُ،هيُوربُالكعبةُنورُيتأللُ،وريانةُتتزُ،وقِصُمشيدُ،وهنرُمطردُ،وفاكهةُكثيةُ
نضيجةُ،وزوجةُحسناءُمجيلةُ،وحللُكثيةُيفُمقامُأبداُ،يفُحبةُونضةُ،يفُدارُعاليةُسليمةُّبيةُ.
قالواُ:نحنُاملشمرونُهلاُ،ياُرسولُاهلُ .قالُ:قولوا إن شاء اهللُ .ثمُذكرُاجلهادُوحضُعليه (ابن ُماجهُ
والسياقُلهُُ،7116وابنُحبانُيفُصحيحهُُ،180/32والبزارُيفُمسندهُُ،71/7وغيهم)ُ.
فيهُالضحاكُاملعافريُ،قالُاحلافظُ:مقبول
فمرُ
ساُحديثُأيبُهريرة ُعندُمسلمُ(ُ ،)6272قالُ:كانُرسولُاهلُ ُيسيُيفُطريقُمكةَُّ ُ ،
(ُ )707مقتب ً ُ
علُجبلُيقالُلهُمجدانُ،فقالُ:سيواُهذاُمجُدانُ ،سبق الف ِردونُ .قالواُ:وماُاملفردونُياُرسولُاهل؟ُ
قالُ:الذاكرونُاهلُكثياُ،والذاكرات.
ًُ
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(ُ )708أورده ُابن ُالقيم ُيف ُالفوائد ُ(صُ ،)72ويف ُروضة ُاملحبي ُ(ص ُُ ،)781ويف ُطريق ُاهلجرتيُ
(صُ)37دونُنسبةُ.
قلتُ:لعلُهذاُالبياتُالتيُملُتذكرُإالُعندُاملصنفُيفُكتبهُ،لعلهاُللمصنفُنفسهُ،واهلُأعلم.
(ُ )700مقتب ًساُحديثُعمرانُبنُاحلصيُعنُالنبيُ ُقالُ:الُجلبُوالُجنبُيفُالرهانُ(أبوُداودُُ،)6383
ومل ُيذكر ُغيه ُلفظة ُ«يف ُالرهان»ُ ،قال ُابن ُالقطانُ :زيادة ُ«يف ُالرهان» ُإنام ُهي ُمن ُرواية ُعنبسة ُعنُ
احلسن ُعن ُعمرانُ ،وال ُآمن ُأن ُتكون ُهذه ُالزيادة ُمن ُاملدرجُ ،فّسها ُييى ُبن ُخلفُ ،أو ُمن ُفوقهُ
فاتصلتُباخلبُ،فاعلمُذلكُ(الوهمُواإليامُ.)83/6
قالُالطحاويُ:قالُمالكُ:أنُيلبُوراءُالفرس ُحيُيدبرُويركُوراءهُاليشءُيستحثُبهُفيسبقُ،
فذلكُاجللبُ.واجلنب ُ :أنُينبُمعُالفرسُالذيُيسابقُبهُفرسُآخرُ،حتىُإذاُدناُمنُالغايةُحتولُ
صاحبهُعلُالفرسُاملجنوبُ ...قالُالليثُ :اجلنبُ:أنُيكونُإىلُجنبهُيتفُبهُللسباقُ .والُنعلمُيفُ
ذلكُقوالُغيُهذينُالقوليُاللذينُذكرناهاُيفُهاتيُالروايتيُ(رشحُمشكلُاآلثارُُ.)331/3
(ُ)899كامُيفُحديثُأيبُهريرةُمرفوعاُ،ويفُآخرهُ:ومنُب َّطأُبهُعملهُملُيّسعُبهُنسبهُ(مسلم.)6200ُ:
(ُ)893انظرُ:إغاثةُاللهفانُ(.)19/3
(ُ)896انظرُ:إغاثةُاللهفانُ(ُ،)7/3الداءُوالدواءُ(.)686/3
(ُ )891انظرُ:اقتضاءُالِصاُِاملستقيمُ(ُ،)369/3إعَّلمُاملوقعيُ(ُ،)392/3إغاثةُاللهفانُ(ُ،)327/6
زادُاملعادُ(.)39/1
(ُ)897رويُمنُطريقُ خالدُبنُعبدُالرمحنُالعبديُ،عنُسامكُبنُحربُ،عنُطارقُبنُشهابُ،عنُعمرُ
مرفوعاُبهُ(الدواليبُيفُالكنىُُ،3337/1والعقيلُيفُالضعفاءُالكبيُُ،8/6وابنُعديُيفُالكاملُُ،773/1وأبوُالشيخُيفُطبقاتُاملحدثيُ
بأصبهانُُ،601/7وغيهم)ُ.كلهمُبلفظُ«داعياُومبلغا»ُ،وملُأقفُعلُلفظُاملصنفُ«داعياُومبينًا»ُ.
فيهُخالدُبنُعبدُالرمحنُالعبديُأبوُاهليثمُالعطارُ،قالُاحلافظُ:جمهولُ(التقريبُُ.)380/3
قالُابنُعديُ:ويفُقلبيُمنُهذاُاحلديثُيشءُعنُخالدُعنُسامكُ،والُأدريُسمعُخالدُمنُسامكُأوُ
حلقهُأمُالُ(الكاملُُ.)773/1
قالُالدارقطني ُ:خالدُهذاُالذيُحدثُعنُسامكُّبذاُاحلديثُرجلُجمهولُ،الُأعلمهُروىُشيئاُمنُ
احلديثُغيُهذاُاحلديثُالباطلُعنُسامكُ(تعليقاتهُعلُاملجروحيُالبنُحبانُُ.)88/3
قالُاللباينُ:موضوعُ(السلسلةُالضعيفةُُ.)673/3
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قال ُابن ُتيميةُ :فمن ُآمن ُبه ُ ُمن ُالولي ُواآلخرين ُأثيب ُعل ُذلكُ ،وإن ُكان ُثواب ُمن ُآمن ُبهُ
وأطاعهُيفُالرشائعُاملفصلةُأعظمُمنُثوابُمنُملُيأتُإالُباإليامنُاملجملُ ،علُأنهُإمامُمطلقُجلميعُ
الذريةُ ،وأن ُله ُنصيبا ُمنُإيامنُكل ُمؤمن ُمنُالولي ُواآلخرينُ ،كام ُأن ُكل ُضَّلل ُوغواية ُيف ُاجلنُ
واإلنسُإلبليسُمنهُنصيبُ،فهذاُيققُالثرُاملرويُويؤيدُماُيفُنسخةُشعيبُبنُأيبُمحزةُعنُالزهريُ
عنُالنبيُ ُمرسَّل ُُ -إماُمنُمراسيلُالزهريُ ،وإماُمنُمراسيلُمنُفوقهُمنُالتابعيُُ -قالُ:بعثتُ
داعياُوليسُإَلُمنُاهلدايةُيشءُوبعثُإبليسُمزيناُو مغوياُوليسُإليهُمنُالضَّللةُيشءُ(جمموع ُالفتاوىُ
ُ.)760/39
قلت ُ:ملُأقفُعلُمنُذكرُهذاُالطريقُاملرسلُغيُابنُتيميةُ،ونسخةُشعيبُبنُأيبُمحزةُعنُالزهريُملُ
أرهاُمطبوعةُ،وعلُالرغمُمنُكونُالبخاريُروىُهذهُالنسخةُكلهاُ– ُكامُيقولُاخلليلُيفُاإلرشادُ
(ُ –ُ )308/3إال ُأنه ُليس ُبمستغرب ُأال ُيذكر ُهذا ُاحلديث ُاملرسل ُلنه ُليس ُعل ُرشطهُ ،اللهم ُإال ُيفُ
الرتاجمُوهوُماُملُأجدهُ.
(ُ)893انظرُ:مدارجُالسالكيُ(ُ،)693/3بدائعُالفوائدُ(.)637/6
(ُ)892انظرُ:إغاثةُاللهفانُ(.)02/3
(ُ)897انظرُ:مدارجُالسالكيُ(ُ،)303/6شفاءُالعليلُ(ُ،)193/3زادُاملعادُ(.)168/6
(ُ)898أوردهُابنُالقيمُيفُالرسالةُالتبوكيةُ(صُ)66دونُنسبة.
(ُ)890انظرُ:جمموعُالفتاوىُ(ُ،)17ُ،13/3إغاثةُاللهفانُ(.)17/3
(ُ)839انظرُ:مدارجُالسالكيُ(ُ،)100/6روضةُاملحبيُ(.)627/3
)ُدونُنسبةُ.وفيهُ«إبليس»ُبدالُمنُ«الشيطان».
ُ
(ُ)833أوردهُابنُالقيمُيفُالداءُوالدواءُ(صُ379
(ُ)836أوردهُالتبيزيُيفُرشحُديوانُاحلامسةُ(ُ،)36/3وابنُداودُالظاهريُيفُالزهرةُ(ُ،)678/3واملرزوقيُ
يفُرشحُديوانُاحلامسةُ(ُ،)32/3وغيهمُ،ونسبوهَُلّب عطاء السنديُُ.وأوردهُابنُسيدهُيفُرشحُاملشكلُ
منُشعرُاملتنبيُونسبهُلزياد اَلعجمُ.وأوردهُابنُالقيمُيفُروضةُاملحبيُ(ُ،ُ)627/3ويفُمدارجُالسالكيُ
(ُ،)100/6وغيهاُ،دونُنسبة.
(ُ)831البيت لعنتة بن شداد ِن ِعلقته ،أوردهُأبوُزيدُالقريشُيفُمجهرةُأشعارُالعربُ(صُ،)173وسيبويهُيفُ
الكتابُ(ُ،)672/6وابنُسيدهُيفُاملحكمُ(ُ ،)37/8ُ،729ُ،162/6وغيهمُ،ونسبوهُلعنرتةُبنُشدادُ،
ُ
»ُ .وملُيردُباللفظُالخيُ
وهوُيفُديوانهُ(صُ،)81مجيعهمُبلفظ«ُ:يدعون ُعنرتُ»ُ ،بدالُمن«ُ:ولقدُذكرتك ُ
إالُعندُابنُتيميةُيفُاملستدركُعلُجمموعُالفتاوىُ(ُ،)383/3وابنُالقيمُ–ُومنهُينقلُُ-يفُروضةُاملحبيُ
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(صُُ،)627ويفُطريقُاهلجرتيُ(صُُ،)198ويفُمدارجُالسالكيُ(ُ.)100/6قلتُ:ولعلهُاختلطُببيتهُ
القادمُ:ولقدُذكرتكُوالرماح.»...
(ُ )837البيت لعنتة بن شداد ،أورده ُأبو ُزيد ُالقريش ُيف ُمجهرة ُأشعار ُالعرب ُ(صُ ،)172وسيبويه ُيفُ
ُ،والزوزينُيفُرشحُاملعلقاتُالسبعُ(صُ ،)621وغيهمُ ،ونسبوهُلعنرتةُ،وهوُيفُ
ُ
الكتابُ()672/6
)ُ .مجيعهمُبلفظ«ُ:نواهل ُمني»ُ ،بدالُمن«ُ:شواجر ُنحوي»ُُ .وملُيردُباللفظُالخيُإالُعندُ
ديوانهُ(ُ 87
ابنُتيميةُيفُاملستدركُعلُجمموعُالفتاوىُ(ُ،)383/3وابنُالقيمُيفُمدارجُالسالكي/طبعةُالصميعيُ
(ُ،)6310/7ويفُإحدىُطبعاتُتفسيُابنُكثي/دارُطيبةُ(«ُ:)73/7شواجرُفينا».
(ُ)833انظرُ:مدارجُالسالكيُ(ُ،)100/6روضةُاملحبيُ(.)627/3
(ُ)832انظرُ:جمموعُالفتاوىُ(.)02/37
(ُ)837انظرُ:إغاثةُاللهفانُ(ُ،)329/6شفاءُالعليلُ(.)677/3
(ُ)838كامُيفُحديثُأيبُالدرداءُُ،سمعتُرسولُاهلُ ُيقولُ:منُسلكُطريقاُيطلبُفيهُعلامُسلكُاهلُ
بهُطريقاُمنُطرقُاجلنةُ،وإنُاملَّلئكةُلتضعُأجنحتهاُرضاُلطالبُالعلمُ،وإنُالعاملُليستغفرُلهُمنُيفُ
السمواتُ ،ومن ُيف ُالرضُ ،واحليتان ُيف ُجوف ُاملاءُ ...احلديث ُ(أبو ُدواد ُوالسياق ُله ُُ ،1273والرتمذيُ
ُ،6286وابنُماجهُُ،661وغيهم).
( )830البيت للعشى َ أّب نواسُ،أوردهُابنُقتيبةُيفُالشعرُوالشعراءُ(ُ،)77/3وابنُداودُالظاهريُيفُالزهرةُ
)ُ.
وهوُيفُديوانهُ(صُ 371
ُ
ُ(ُ،)762/6وابنُطباطباُيفُعيارُالشعرُ(صُ،)370وغيهمُ،ونسبوهُلألعشىُ،
وأوردهُابنُالقيمُيفُالداءُوالدواءُ(ُ،)379/3ويفُزادُاملعادُ(ُ،)303/7ونسبهُليبُنواسُ،وملُأجدُلهُ
سلفاُ،قلتُ:ولعلهُاختلطُعليهُببيتُأيبُنواسُُ:
دعُُعنكُلوميُفإ َُّنُاللومُُإغراءُُ**ُوداوينُبالتيُكانتُهيُالداءُ
(ُ)869ذكرهُابنُكثيُيفُتفسيهُ(ُ،)691/3وابنُرجبُيفُلطائفُاملعارفُ(صُُ 199
).
(ُ )863انظرُ :إغاثة ُاللهفان ُ(ُ ،)63/3عدة ُالصابرين ُ(ُ ،)73/3مدارج ُالسالكي ُ(ُ ،)19/3مفتاحُ
السعادةُ(ُ،)32/3رسالةُابنُالقيمُإىلُأحدُإخوانهُ(.)63/3
(ُ)866تقدمُتريهُ(ص.)70
(ُ)861مقتب ًساُحديثُالنبيُ ُيفُخطبةُعلُالبنةُأيبُجهلُ،سبقتُاإلشارةُإليهُ(ص.)337
(ُ)867رويُمنُطريقُيزيدُبنُأيبُزيادُ،عنُسليامنُبنُعمروُبنُالحوصُ،قالُ:حدثنيُأبوُهَّللُ،عنُ
أيبُبرزةُ،قالُ:كناُمعُالنبيُ ُيفُسفرُ،فسمعُرجليُيتغنيانُوأحدهاُيقولُلصاحبهُ:
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يزالُحوارُماُتزولُعظامهُ**ُزوىُاحلربُعنهُأنُينُفيقباُ

قالُرسولُاهلُ ُ:منُهذا؟ُقالُ:فقيلُلهُفَّلنُوفَّلنُ .قالُ:فقالُ:اللهمُأركسهامُيفُالفتنةُركساُ،
ودعهامُيفُالنارُدعا!ُ(أبوُيعلُيفُمسندهُُ،760/31وأمحدُُ،61/11والبزارُيفُمسندهُُ،177ُ،139ُ،191/0وابنُأيبُشيبةُيفُمصنفهُ
ُ،362/7وغيهم)ُ.
قالُالبزارُعقبُروايتهُ:أبوُهَّللُالعكيُرجلُغيُمعروفُ.
قالُالذهبيُيفُهذاُاحلديثُ:غريبُمنكرُ(ميزانُاالعتدالُُ.)767/7
قالُابنُاجلوزيُ:هذاُحديثُالُيصحُ،ويزيدُبنُأيبُزيادُكانُيلقنُيفُآخرُعمرهُفيتلقنُ،قالُعلُ:
وييىُالُيتجُبحديثهُ،وقالُابنُاملباركُ:ارمُبه ُ،وقالُابنُعديُ:كلُرواياتهُالُيتابعُعليها ُ(املوضوعاتُ
ُ.)68/6
وتعقبه ُالسيوطي ُفقالُ :هذا ُال ُيقتض ُالوضعُ ،واحلديث ُأخرجه ُ[أمحد] ُيف ُمسندهُ ،وله ُشاهد ُمنُ
حديثُابنُعباسُعندُالطباينُيفُالكبيُ،وفيهُ:فسألُعنهامُفقيلُلهُ:معاويةُوعمروُبنُالعاصُ.وقالُ
[ابن] ُقانع ُيف ُمعجمهُ :فإذاُهو ُمعاوية ُبن ُرافع ُوعمرو ُبن ُرفاعة ُبن ُالتابوتُ .وهذه ُالرواية ُأزالتُ
اإلشكالُوبينتُأنُالوهمُوقعُيفُاحلديثُالولُيفُلفظةُواحدةُوهيُقولهُابنُالعاصُوإنامُهوُابنُ
رفاعةُأحدُاملنافقيُوكذلكُمعاويةُبنُرافعُأحدُاملنافقيُ،واهلُأعلمُ(الآللئُاملصنوعةُباختصارُُ.)103-109/3
قلتُ:أِا شاهد الطباين ُفرواه ُمنُطريقُعيسىُبنُسوادة ُالنخعيُ،عنُليثُ،عنُطاوسُ،عنُابنُ
عباسُبنحوهُ(املعجمُالكبيُ.)18/33
قالُاهليثميُ:فيهُعيسىُبنُسوادةُالنخعيُوهوُكذابُ(جممعُالزوائدُُ.)363/8
قال ُاللباينُ :ولعله ُخفي ُعل ُالسيوطي ُحالهُ ،لنه ُوقع ُعنده ُحمر ًفا ُإىلُ :عيسى ُبن ُالسود ُالنخعيُ
(السلسلةُالضعيفةُُ.)333/37
وأِا شاهد ابن قانعُفرواهُمنُطريقُسعيدُأيبُالعباسُالتيميُ،ناُسيفُبنُعمروُقالُ:حدثنيُأبوُعمرُ
موىلُإبراهيمُبنُطلحةُ،عنُزيدُبنُأسلمُ،عنُصالحُشقرانُ(معجمُالصحابةُلهُُ.)61/6
قالُاللباينُ(السلسلةُالضعيفةُ«ُ:)336/37سعيد»ُحمرفُ،صوابه«ُ:شعيب»ُهوُابنُإبراهيمُ،ففيُترمجتهُساقُ
حديثهُهذاُابنُعديُيفُالكاملُ[الكاملُيفُضعفاءُالرجالُُ.]2/3
قلتُ:فإنُأخذنا ُبقولُاللباين ُ«فسيف ُبن ُعمرو» ُُ -كامُوردُعند ُابن ُقانع ُُ -حمرفُأيضاُ ،وصوابهُ
«سيفُبنُعمر» ُكام ُجاءُعندُالسيوطيُيفُالآللئُ،منُشيوخُشعيبُبنُإبراهيمُ،بلُوهوُالذيُيرويُ
عنُموىلُإبراهيمُبنُطلحةُكامُعندُالطبيُيفُتاريهُ(ُ،)668/1وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(ُ.)383/79
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سيفُبنُعمرُالتميميُقالُفيهُاحلافظُ:ضعيفُيفُاحلديثُ ،عمدةُيفُالتاريخُ،أفحشُابنُحبانُالقولُ
فيهُ،روىُلهُالرتمذيُ(التقريبُُ.)626/3
وفيهُأيضاُشيخُسيفُ،أبوُعمرُموىلُإبراهيمُبنُطلحةُ،ملُأقفُلهُعلُترمجةُ،قالُالذهبيُ:سيفُبنُ
عمرُكانُيرويُعنُخلقُكثيُمنُاملجهوليُ(ميزانُاالعتدالُباختصارُ.)633/6
قلتُ:ولهُشاهدُآخرُيرويهُالطباينُمنُطريقُعمروُبنُعبدُالغفارُالفقيميُ،ثناُنصيُبنُأيبُالشعثُ،
ورشيكُ،وأبوُبكرُبنُعياشُ ،عنُ يزيدُبنُأيبُزيادُ،عنُعبدُاهلُبنُاحلارثُبنُنوفلُ،عنُاملطلبُبنُ
ربيعةُبنحوهُ(املعجمُالوسطُُ.)311/7
قالُاهليثميُ:فيهُمجاعةُملُأعرفهمُ(جممعُالزوائدُُ.)363/8
ويزيدُبنُأيبُزيادُقدُعرفته.
(ُ)863تقدمُتريهُ(ص.)131
(ُ)862تقدمُتريهُ(ص.)36
(ُ)867تقدمُتريهُ(ص.)36
(ُ )868قالُاحلاكم ُ:فإنُالصحايبُالذيُشهدُالوحيُوالتنزيلُفأخبُعنُآيةُمنُالقرآنُأهناُنزلتُيفُكذاُ
وكذاُفإنهُحديثُمسندُ(معرفةُعلومُاحلديثُصُ.)69
قلتُ:وقولُاحلاكمُهذاُيصصُقولهُيفُاملستدركُ،حيثُقالُ:وقدُاتفقاُ[أيُ:الشيخان]ُعلُأنُتفسيُ
الصحايب ُحديث ُمسند ُ(ُ .)762/3وقالُ :ليعلم ُطالب ُهذا ُالعلم ُأن ُتفسي ُالصحايب ُالذي ُشهدُ
الوحيُوالتنزيلُعندُالشيخيُحديثُمسندُ()681/6
واحلقُأنُضابطُماُيفّسهُالصحايبُإنُكانُماُالُجمالُلَّلجتهادُفيهُوالُمنقوال ُعنُلسانُ
ًُ
قالُاحلافظُ:
العربُفحكمهُالرفعُ ،وإالُفَّلُ ،كاإلخبارُعنُالمورُاملاضيةُ،وعنُالمورُاآلتيةُ،واإلخبارُعنُعملُ
لهُثوابُخمصوصُأوُعقابُ(النكتُعلُابنُالصَّلحُُ.)82/3
ُ،والطباينُيفُاملعجمُ
ُ
(ُ)860رواهُمعمرُيفُاجلامعُ(ُ،)30783والفسويُيفُاملعرفةُوالتاريخُ()330/1
الكبي ُ(ُ ،)8783(ُ )332/0والبيهقي ُيف ُالسنن ُالكبى ُ(ُ ،)636/3ويف ُالشعب ُ(ُ ،)7777وقالُ
اهليثميُيفُاملجمعُ(ُ:)313/39رواهُالطباينُموقو ًفاُُ،ورجالهُرجالُالصحيحُ.
(ُ )819رويُمنُطريقُ ييىُبنُالعَّلءُ،أنهُسمعُبرشُبنُنميُ،أنهُسمعُمكحوالُيقولُ:إنهُسمعُيزيدُبنُ
عبدُاهلُ،أنهُسمعُصفوانُبنُأميةُفذكرهُ(ابنُماجهُوالسياقُلهُُ،6231والطباينُيفُالكبيُُ،33/8ويفُمسندُالشامييُُ،109/7
وابنُالعرايبُيفُمعجمهُُ،736/6وابنُعديُيفُالكاملُ،وغيهم)ُ.
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فيهُييىُبنُالعَّلءُالرازيُقالُاحلافظُ:رميُبالوضعُ،روىُلهُأبوُداودُوابنُماجهُ(التقريبُُ،)303/3وقالُ
يفُشيخهُبرشُبنُنميُ:مرتوكُمتهمُ،روىُلهُابنُماجهُ(التقريبُُ.)367/3
قالُاملزيُ:ملُيروُابنُماجهُلبشيُبنُنميُإالُهذاُاحلديثُ(تذيبُالكاملُبتِصفُُ.)338/7
قالُابنُطاهرُاملقديسُ:ييىُمرتوكُاحلديثُ،وهذاُيعرفُبيحيىُ،ملُيروُغيهُ(ذخيةُاحلفاظُُ.)3873/7
قالُالذهبيُ:برشُهالكُ،فلعلُاحلديثُمنُوضعهُ(ميزانُاالعتدالُُ.)108/7
قالُابنُكثيُ:هذاُحديثُمنكرُجدا ُ،أحسبهُأنُيكونُموضوعاُ،فإنُييىُبنُالعَّلءُوشيخهُمرتوكانُ
إمجاعاُ ،قالُاإلمامُأمحدُبنُحنبل ُ[الضعفاءُواملرتوكونُالبنُاجلوزيُُ:]377/3كانُييىُبنُالعَّلءُيضعُاحلديثُ،
وبرشُبنُنميُأسوأُحاالُمنهُ(جامعُاملسانيدُُ.)607/7انتهىُكَّلمُابنُكثيُ.
قالُالبوصييُيفُمصباحُالزجاجةُ(ُ:)330/1هذاُإسنادُضعيفُ،برشُبنُنميُالبِصيُقالُفيهُييىُبنُ
سعيدُالقطانُ :كانُركناُمنُأركانُالكذب ُ[الضعفاء ُواملرتوكون ُالبن ُاجلوزي ُُ ،]377/3وقالُأمحدُ :تركُالناسُ
حديثه ُ[اجلرح ُوالتعديل ُالبن ُأيب ُحاتم ُُ ،]128/6وقال ُالبخاريُ :منكر ُاحلديث ُ[الضعفاء ُالصغي ُُ ،]11/3وقال ُأبوُ
حاتمُ:مرتوكُ[اجلرحُوالتعديلُالبنُأيبُحاتمُُ،]128/6وقالُالنسائيُ:غيُثقةُ[املغنيُُ،]397/3وييىُبنُالعَّلءُقالُ
فيهُأمحدُ :كانُيضعُاحلديث ُ[الضعفاء ُواملرتوكونُالبن ُاجلوزي ُُ ،]377/3وقالُابنُعديُ :أحاديثهُالُيتابعُعليهُ
وكلهاُغيُحمفوظةُ،بيُالضعفُعلُروايتهُ،وأحاديثهُموضوعاتُ[الكاملُُ.]68/0انتهىُكَّلمُالبوصييُ.
(ُ )813رويُمنُطريقُعبادُبنُيعقوبُ،حدثناُموسىُبنُعميُ ،عنُجعفرُبنُحممدُُ،عنُأبيهُ،عنُجدهُ
[علُبنُاحلسيُبنُعل]ُ،عنُعلُبنُأيبُطالبُمرفوعاُبهُ(أبوُبكر ُالشافعيُيفُالغيَّلنياتُُ،360/3واآلجريُيفُحتريمُ
النردُوالشطرنجُُ.)307/3
ُفيهُموسىُبنُعميُالقريشُالضيرُ،قالُأبوُحاتمُ:ذاهبُاحلديثُكذابُ(اجلرحُوالتعديلُُ،)333/8وقالُ
ابنُعديُ:وعامةُماُيرويهُماُالُيتابعهُالثقاتُعليهُ(الكاملُ.)32/8
وعبادُبنُيعقوبُقالُفيهُاحلافظُ:صدوقُرافضُ ،حديثهُيفُالبخاريُمقرونُ ،بالغُابنُحبانُفقالُ:
يستحقُالرتكُ،روىُلهُالبخاريُوالرتمذيُوابنُماجهُ(التقريبُُ.)603/3
وعلُبنُاحلسيُبنُعلُزينُالعابدينُقالُفيهُأبوُزرعةُ:ملُيدركُعلياُ(املراسيلُالبنُأيبُحاتمُُ.)310/3
قلتُ:ولهُشاهدُالُيثبتُمنُحديثُأيب ُأمامةُ،رويُمنُطريقُفرجُبنُفضالةُاحلمصُ،عنُعلُبنُ
يزيدُ،عنُالقاسمُ،عنُأيبُأمامة ُمرفوعا«ُ:الُتبيعواُالقيناتُ،والُتشرتوهنُ،والُتعلموهنُ...احلديث»ُ،
تقدمُتريهُ(صُ.)31
(ُ)816حسنُ،رويُمنُطريقُ سليامنُبنُساملُأبوُداودُُ،قالُ:حدثناُحسانُبنُأبىُسنانُ،عنُرجلُ،عنُ
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أبى ُهريرةُمرفوعاُ(مسددُيفُمسندهُكامُيفُإحتافُاخليةُدونُسندُُ،06/8وابنُأيبُالدنياُيفُذمُاملَّلهيُوالسياقُلهُُ،60/3وأبوُنعيمُيفُ

احلليةُعنُحسانُعنُأيبُهريرةُُ.)330/1

فيهُراوُمبهمُ،وروايةُأيبُنعيمُمنقطعةُبيُحسانُوأيبُهريرةُ.
ً
عنُأيبُهريرةُمرسَّلُ،ورواهُغيهُعنُاحلسنُ،عنُأيبُ
قالُأبوُنعيمُعقبُروايتهُ:كذاُرواهُحسانُ ،
هريرةُمتصَّلُ.
ًُ
وقال ُابن ُامللقن ُ :روىُسعيد ُبن ُمنصور ُمن ُحديث ُحسان ُبن ُأيبُسنانُ ،عن ُرجلُ ،عنُأيب ُهريرةُ
مرفوعًاُ...قالُالرتمذيُ:هذاُحديثُغريبُالُنعرفهُإالُمنُهذاُالوجهُ.ورواهُأبوُعبدُاهلُبنُمنجويهُ
يف ُكتابه ُ«أرشاِ ُالساعة» ُ من ُحديثُأسيد ُبن ُزيدُ :ثنا ُعمرة ُعن ُجابرُ ،عن ُرميح ُاحلزامي ُعن ُأيبُ
هريرةُبنحوهُ(التوضيحُُ.)312/67
قلتُ:ملُأقفُعلُماُذكراهُُ.
ً
ولهُشواهدُ،منهاُماُرواهُالبخاريُمعلقاُتقدمُتريهُ(ص.)62
(ُ)811تقدمُتريهُ(ص.)31
يضُكامُتقررُيفُعلومُاحلديثُ،فَّلُالتفاتُإىلُمنُ
ُ
(ُ)817قالُابنُحجرُ:علُأنُالرتددُيفُاسمُالصحايبُالُ
أعلُاحلديثُبسببُالرتددُ،وقدُترجحُأنهُعنُأيبُمالكُالشعريُ،وهوُُصحايبُمشهورُ(فتحُالباريُ:
َّ
ُ.)33/39
(ُ)813تقدمُتريهُ(ص.)62
ُ:وهذاُمنقطعُملُيتصلُماُبيُالبخاريُوصدقةُ
ُ
(ُ)812لعلهُيقصدُابنُحزمُ،فقدُقالُيفُاملحلُ()323/7
بنُخالدُ،والُيصحُيفُهذاُالبابُيشءُأبداُ،وكلُماُفيهُفموضوعُ.
()817تقدمُتريهُ(ص.)31
(ُ)818رواهُالبخاريُ(ُ)7976منُحديثُابنُعباسُ.
( )810ملُأقفُعليهُ،وطبعُلهُآمالُ،وليسُفيها.
( )879باطلُ،رويُمنُطريقُأيبُنعيمُ[احللبي]ُعبيدُبنُهشامُ،حدثناُابنُاملباركُ،عنُمالكُبنُأنسُ،عنُ
حممدُبنُاملنكدرُ،عنُأنسُبنُمالكُمرفوعاُبهُ(الكَّليبُيفُجزئهُوالسياقُلهُ ،76/3وابنُحزمُيفُاملحلُُ،326/7وابنُعساكرُ
يفُتاريخُدمشقُُ،621/33ويفُذمُاملَّلهيُُ،621/33وغيهم)ُ.
قالُأمحدُوقدُسئلُعنُهذاُاحلديثُوقيلُلهُرواهُرجلُبحلبُوحسنواُالثناءُعليهُ،قالُ:هذاُباطلُ

التخرجيات والتعليقات

593

(العللُروايةُاملروذيُُ.)392/3
تفردُبهُأبوُنعيمُوالُيثبتُهذاُعنُمالكُوالُعنُابنُاملنكدرُ(كامُيفُتذيبُالتهذيبُُ.)77/7
قالُالدارقطنيَُّ ُ:
قالُابنُحزم ُ:هذاُحديثُموضوعُمركبُ،فضيحةُماُعرفُقطُمنُطريقُأنسُ،والُمنُروايةُابنُ
املنكدرُ ،وال ُمن ُحديث ُمالكُ ،وال ُمن ُجهة ُابن ُاملباركُ ،وكل ُمن ُدون ُابن ُاملبارك ُإىل ُابن ُشعبانُ
جمهولون.وابنُشعبانُيفُاملالكييُنظيُعبدُالباقيُبنُقانعُيفُاحلنفييُ،قدُتأملناُحديثهامُفوجدناُفيهُ
البَّلء ُالبيُ ،والكذب ُالبحتُ ،والوضع ُالَّلئحُ ،وعظيم ُالفضائحُ ،فإما ُتغي ُذكرهاُ ،أو ُاختلطتُ
كتبهامُ،وإماُتعمداُالروايةُعنُكلُمنُالُخيُفيهُمنُكذابُ،ومغفلُيقبلُالتلقيُ(املحلُُ.)326/7
وتعقبهُاحلافظُفقالُ:وملُيصبُيفُدعواهُأ هنمُجمهولونُفإنُأباُنعيمُويزيدُبنُعبدُالصمدُمشهورانُ،
وقد ُتقدم ُيف ُترمجتي ُإبراهيم ُبنُعثامنُوأمحد ُبن ُاملعمر ُما ُيغنيُعن ُاإلعادةُ ،وقد ُأخرج ُالدارقطنيُ
احلديثُاملذكورُيفُغرائبُمالكُمنُطريقيُآخرينُعنُأيبُنعيمُ(لسانُامليزانُ.)178/3
(ُ )873رواهُالكَّليبُيفُجزئهُ(ُ)76/3بلفظ«ُ:ليستمع»ُ ،وابنُحزمُيفُاملحلُ(ُ)326/7بلفظُ«فسمع»ُ،
وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(ُ)621/33ويفُذمُاملَّلهيُ(ُ)621/33بلفظُ«يستمع».
(ُ)876تقدمُتريهُ(ص.)678
(ُ )871رواهُمسلمُ(ُ)6330منُحديثُجريرُبنُعبدُاهلُالبجلُ،وملُأقفُعليهُعنُعلُ،وقدُأوردهُابنُ
وإنامُحديثُعل ُماُذكرهُاملصنفُ
ُ
الصوابُمنُحديثُجريرُ .
ُ
ُ
)ُعلُ
القيمُيفُروضةُاملحبيُ(صُ02
آنفاُبلفظ«ُ:الُتتبعُالنظرةُالنظرة»ُ،فلعلهُشبهُعليه.
(ُ)877انظرُ:االستقامةُ(ُ،)680/3والرسالةُالقشييةُ(.)392/6
(ُ)873تقدمُتريهُ(ص.)29
(ُ)872انظرُ:االستقامةُ(.)680/3
(ُ)877ملُأقفُعلُتضعيفُاإلمامُأمحدُهلذاُاحلديثُ.وتقدمُتريجُاحلديثُ(ص.)29
(ُ)878تقدمُتريهُ(ص.)28
(ُ )870انظرُ:االستقامةُ(ُ)797/3ولفظه«ُ:السامعُلطفُغذاءُالرواح»ُ،والرسالةُالقشييةُ(ُ)339/6
ولفظه«ُ:لسامعُلطفُعندُالرواح».
(ُ)839انظرُ:االستقامةُ(.)797/3
(ُ)833ملُأقفُعليهُعنُاجلنيدُُ،وإنامُتقدمُمنُقولُُالروذباريُ(ص.)167
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(ُ)836تقدمُتريهُ(ص.)696
( ُ )831الُأصلُلهُ،ملُأقفُعليهُوالُمنسوباُللجنيدُ،إالُعندُاملصنفُيفُإعَّلمُاملوقعيُوملُينسبهُلحدُ
(ُ،)388/6ويفُطريقُاهلجرتيُوقدُنسبهُللجنيدُ(ُ،)7/3وكذاُيفُجَّلءُالفهامُ(ُُ.)133/3
ومعناهُصحيحُ،روىُالبخاريُيفُصحيحهُ(ُ،)7689منُحديثُأيبُهريرةُأنُرسولُاهلُ ُقالُ:كلُ
أمتيُيدخلونُاجلنةُإالُمنُأبىُ .قالواُ:ياُرسولُاهلُ،ومنُيأبى؟! ُقالُ:منُأطاعنيُدخلُاجلنةُ،ومنُ
عصاينُفقدُأبىُ.
(ُ)837تقدمُتريهُ(ص.)338
جهُ،وفصلُيفُالصواعقُاملرسلةُ(ُ )877/1فقالُ:رواهُالرتمذيُوغيهُمنُ
(ُ )833ملُيِصحُاملصنفُبمخر
َّ
حديثُعلُبنُأيبُطالبُ.وكذاُابنُتيميةُيفُاالستقامةُ(ُ.)69/3
رويُمنُطريقُابنُأخيُاحلارثُالعورُ،عنُاحلارثُ،قالُ:مررتُيفُاملسجدُفإذاُالناسُيوضونُيفُ
الحاديثُفدخلتُعلُعلُ،فقلتُ:ياُأميُاملؤمنيُ،أالُترىُأنُالناسُقدُخاضواُيفُالحاديثُ،قالُ:
وقدُفعلوها؟ُقلتُ:نعمُ.قالُ:أماُإينُقدُسمعتُرسولُاهلُ ُيقولُ:أالُإهناُستكونُفتنةُ.فقلتُ:ماُ
املخرجُمنهاُياُرسولُاهل؟ُقالُ:كتابُاهلُ...احلديثُ ،وفيهُ:والُيشبعُمنهُالعلامءُ،والُيلقُعلُكثرةُ
الردُ،والُتنقضُعجائبه(ُ.الرتمذيُوالسياقُلهُُ،6092والبزارُيفُمسندهُُ،73/1والدارميُيفُمسندهُُ،6908/7وابنُأيب ُشيبةُيفُ
مصنفهُُ،363/2وغيهم)ُ.
قالُالرتمذيُعقبُروايتهُ:هذاُحديثُغريبُالُنعرفهُإالُمنُهذاُالوجهُوإسنادهُجمهولُ،ويفُاحلارثُ
مقالُ.
قال ُالبزار ُعقب ُروايتهُ :وهذا ُاحلديث ُال ُنعلمه ُيروى ُإال ُعن ُعلُ ،وال ُنعلم ُرواه ُعن ُعلُ ،إالُ
احلارثُُ.
ابنُأخيُاحلارثُالعورُقالُفيهُاحلافظُ:جمهولُ،روىُلهُالرتمذيُ(التقريبُُ.)797/3
احلارثُبنُعبدُاهلُالعورُقالُفيهُاحلافظُ:كذبهُالشعبيُيفُرأيهُ ،ورميُبالرفضُ ،ويفُحديثهُضعفُ،
وليسُلهُعندُالنسائيُإالُحديثيُ،روىُلهُالربعةُ(التقريبُُ.)372/3
قلت ُ:والبنُأخيُاحلارثُالعورُمتابعةُ،رويتُمنُطريقُحممدُبنُإسحاقُ،قالُ:ناُحممدُبنُكعبُ
القرظيُ ،عن ُاحلارث ُبن ُعبد ُاهل ُالعورُ ،عن ُعل ُبن ُأيب ُطالبُ ُ ،قالُ :سمعت ُرسول ُاهل ُ ُ
يقولُ:أتاينُجبيلُ ُ،فقالُياُحممدُ:إنُأمتكُخمتلفةُبعدكُقالُ:فقلتُ:فامُمنُاملخرجُياُجبيلُقالُ:
كتابُاهلُ...احلديثُ،وفيهُ:والُيفنىُعجائبه(ُ.البزار ُيف ُمسنده ُُ 79/1والسياق ُلهُ ،وأمحد ُُ ،333/6وأبو ُيعل ُيف ُمسندهُ

التخرجيات والتعليقات

595

ُ.)196/3
فمدارهُعلُاحلارثُ.
قالُابنُكثي[ُ:حديث]ُ مشهورُمنُروايةُاحلارثُالعورُوقد ُتكلمواُفيهُ،بلُقدُكذبهُبعضهمُمنُ
جهةُرأيهُواعتقادهُ،أماُإنهُتعمدُالكذبُيفُاحلديثُفَّلُواهلُأعلمُ،وقصارىُهذاُاحلديثُأنُيكونُمنُ
كَّلمُأميُاملؤمنيُعلُ ُوقدُوهمُبعضهمُيفُرفعهُ،وهوُكَّلمُحسنُصحيحُ(تفسيهُ.)63/3
(ُ)832انظرُُ:الرسالةُالقشييةُ(ُ،)336-339/6واالستقامةُ(.)763-791/3
(ُ)837ذكرهُالقشييُيفُالرسالةُ(ُ،)339/6والغزاَلُيفُاإلحياءُ(ُ.)606/6
(ُ)838ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُ(.)339/6
(ُ)830ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُ(.ُ)339/6
(ُ)829ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُ(ُ،)339/6وعنهُابنُتيميةُيفُاالستقامةُ(.)798/3
(ُ )823رويمُبنُأمحدُبنُيزيد ُ بنُرويمُبنُيزيدُأبوُحممدُالبغداديُوقيلُ:رويمُبنُحممدُبنُأمحدُ،وقيلُ:
كنيتهُ :أبو ُبكرُ ،وقيلُ :أبو ُاحلسنُ ،وقيلُ :أبو ُاحلسيُ ،وهو ُرويم ُالصغيُ ،وجده ُرويم ُالكبيُ .من ُأهلُ
بغدادُ،وكانُفقيهاُظاهرياُعلُمذهبُداودُالصبهاينُ،وكانُمقرئاُ.ماتُسنةُثَّلثُوثَّلثُمائةُ.
انظرُ:طبقاتُالصوفيةُللسلميُ(صُ،)377حليةُالولياءُليبُنعيمُ(ُ،)602/39تاريخُبغدادُللخطيبُ
البغداديُ(ُ،)768/0سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)617/37
(ُ)826رواهُالقشييُيفُرسالتهُ(.ُ)333/6
(ُ )821علُبنُإبراهيم ُأبوُاحلسنُاحلِصيُ،بضمُاحلاءُوسكون ُالصادُاملهملتيُويفُآخرهاُالراءُنسبةُإىلُ
احلُِص ُوهو ُمجع ُاحلصيُ .بِصي ُالصل ُسكن ُبغدادُ ،و كان ُأحد ُاملوصوفي ُبالعبادةُ ،وشدة ُاملجاهدةُ،
صحبُأباُبكرُالشبلُ.ماتُببغدادُسنةُإحدىُوسبعيُوثَّلثامئةُ.
انظرُ :طبقات ُالصوفية ُللسلمي ُ(صُ ،)123تاريخ ُبغداد ُللخطيب ُالبغدادي ُ(ُ ،)639/31النسابُ
للسمعاينُ(ُ،)376/7اللبابُالبنُالثيُ(.)120/3
(ُ)827رواهُالقشييُيفُرسالتهُ(.ُ)333/6
(ُ)823ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُ(.ُ)333/6
(ُ )822سعيدُبنُسَّلم ُ–وقيلُ :سلمُ -أبوُعثامنُاملغريب ُالكركنتيُ،منُناحيةُقيوانُ ،منُقريةُيقالُهلاُ:
كركنتُ-بفتحُأولهُ،وسكون ُثانيهُ،وكّسُالكافُالثانيةُ ،ثمُنونُساكنةُ،وتاءُمثناةُ:بلدُعلُساحلُالبحرُ
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يفُجزيرةُصقليةُ-أقامُباحلرمُمدةُُ.صحبُأباُعلُبنُالكاتبُ،وحبيباُاملغريبُ،وأباُعمروُالزجاجيُ،ولقيُ
أبا ُيعقوب ُالنهرجوريُ ،وأبا ُاحلسن ُبن ُالصائغ ُالدينوريُ .ورد ُنيسابور ُومات ُّبا ُسنة ُثَّلث ُوسبعيُ
وثَّلثامئةُ.
انظرُ :طبقات ُالصوفية ُللسلمي ُ(صُ ،)138تاريخ ُبغداد ُللخطيب ُالبغدادي ُ(ُ ،)326/39النسابُ
للسمعاينُ(ُ،)81/33معجمُالبلدانُلياقوتُ(ُ،)731/7سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)169/32
(ُ)827رواهُالسلميُيفُطبقاتُالصوفيةُ(صُُ،)123والقشييُيفُرسالتهُ(ُ.)333/6
(ُ )828حممد ُبنُسليامنُبنُحممد ُبنُسليامنُبنُهارونُاحلنفيُالعجلُأبوُسهلُالصعلوكيُالنيسابوريُ.
الفقيهُالشافعيُاملتكلمُالنحويُاملفّسُاللغوي ُالعرويضُ،صاحبُوجهُيفُاملذهبُالشافعيُ.قالُالذهبيُ:
مناقبُهذاُاإلمامُمجةُ.ولدُسنةُستُوتسعيُومائتيُ،وماتُيفُآخرُسنةُتسعُوستيُوثَّلثامئةُ.
انظرُ:وفياتُالعيان ُالبنُخلكانُ(ُ،)697/7سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(ُ،)613/32الوايفُبالوفياتُ
للصفديُ(ُ،)393/1طبقاتُالشافعيةُللسبكيُ(.)327/1
(ُ)820رواهُالقشييُيفُرسالتهُ(.ُ)333/6
(ُ)879ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُ(.)336/6
(ُ )873عبد ُالرمحن ُبنُأمحد ُبنُعطيةُأبوُسليامن ُالداراين ُالعنسُ ،من ُأهل ُدارياُ ،وهي ُضيعة ُإىل ُجنبُ
دمشقُ.اإلمامُ،الكبيُ،زاهدُالعِصُ.ولدُيفُحدودُالربعيُومائةُ،وتويفُسنةُخسُعرشةُومائتيُ.
انظرُ:حليةُالولياءُليبُنعيمُ(ُ،)637/0تاريخُبغدادُللخطيبُالبغداديُ(ُ،)361/33وفياتُالعيانُ
البنُخلكانُ(ُ،)313/1سيُأعَّلمُالنبَّلءُللذهبيُ(.)381/39
(ُ)876ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُ(ُ،)339/6وابنُعساكرُيفُتاريخُدمشقُ(ُ.)633/73
(ُ)871ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُ(ُ.)339ُ،771/6
(ُ)877رواهُالقشييُيفُرسالتهُ(.ُ)339/6
(ُ)873رواهُالقشييُيفُرسالتهُ(.ُ)339/6
(ُ)872انظرُاالستقامةُ(.)763-791/3
(ُ)877تقدمُتريهُ(ص.)398
(ُ)878تقدمُتريهُ(ص.)161
(ُ)870تقدمُتريهُ(ص.)731
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(ُ)889تقدمُتريهُمنُقولُأيبُعلُالدقاقُ(ص.)167
(ُ)ُ883االستقامةُ(ُ.)793/3
(ُ)886تقدمُتريهُ(ص.)393
(ُ)881تقدمُتريهُ(ص.)731
(ُ)887أوردهُابنُقتيبةُيفُالشعرُوالشعراءُ(ُ،)399/3وابنُداودُالظاهريُيفُالزهرةُ( ،)333/3وأسامةُ
بن ُمنقذ ُيف ُالبديع ُيف ُنقد ُالشعر ُ(صُ ،)333وغيهمُ ،ونسبوه ُجلميلُ ،وهو ُيف ُديوانه ُ(صُ،)397
والروايات ُالواردة ُإما ُبلفظ ُ(كانُ ...فضل)ُ ،أو ُ(أنُ ...فضَّل)ُ ،أو ُ(كانُ ...حب)ُ .ومل ُترد ُروايةُ
(كان...حبا)ُإالُعندُأسامةُبنُمنقذُوابنُسيدهُوأبوُعلُالقيسُ،أماُروايةُاملصنفُ(كانُ...فضَّل)ُ
فلمُأقفُعليهاُ.ويفُبعضُألفاظهُاختَّلفُيفُالرواياتُ.وأوردهُابنُسيدهُيفُاملحكمُ(ُ،)777/8وأبوُ
علُالقيسُيفُإيضاحُشواهدُُاإليضاحُ(ُ،)778/3ونسبوهُللهذَلُ،وشطرهُالثاينُ:حباُلغيكُقدُأتاهاُ
أُرُسُلُُُ.
(ُ)883تقدمُتريهُ(ص.)731
(ُ)882تقدمُتريهُ(ص.)731
(ُ)887تقدمُتريهُ(ص.)737
(ُ)888تقدمُتريهُ(ص.)737
(ُ)880تقدمُتريهُ(ص.)737
(ُ)809رواهُالبخاريُ(ُ،3333ُ،71وأخر)ُ،ومسلمُ(ُ،783ُ،786وأخر)ُُ،منُحديثُعائشةُ .

(ُ)803تَّلوةُاهلُسبحانهُوتعاىلُللقرآنُيفُاجلنةُملُيصحُفيهاُحديث.
(ُ)806استفراغُلذةُالنظرُإىلُالرمحنُماُهمُفيهُمنُالنعيمُكامُيفُحديثُصهيبُمرفوعاُ:إذاُدخلُأهلُاجلنةُ
اجلنةُ ،قالُ :يقول ُاهل ُتبارك ُوتعاىلُ :تريدون ُشيئا ُأزيدكم؟ ُفيقولونُ :أمل ُتبيض ُوجوهنا؟ ُأمل ُتدخلناُ
اجلنةُ ،وتنجنا ُمن ُالنار؟ ُقالُ :فيكشف ُاحلجابُ ،فام ُأعطوا ُشيئا ُأحب ُإليهم ُمن ُالنظر ُإىل ُرّبم ُعزُ
وجل(ُ.مسلمُ.)383
( ُ )801جاءتُمنسوبةُالبنُالقيمُيفُالنسخةُ(ع)ُكامُتقدمُيفُاملتنُ،وملُأقفُعليهاُيفُغيُهذاُالكتاب؛ُماُ
يؤكدُنسبتهاُالبنُالقيم.
(ُ)807تقدمُتريهُ(ص.)737
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(ُ )803روى ُالتنوخي ُيف ُنشوار ُاملحاضة ُ(ُ ،)373/2والّساج ُالقاري ُيف ُمصارع ُالعشاق ُ(ُ)303/6
البيتي ُقبل ُالخيُ ،ونسبوها ُللبحرتيُ ،ومل ُأجدها ُيف ُديوانهُ .وأورد ُاجلرجاين ُيف ُالوساطةُ
(صُ،)638والواحديُيفُرشحُديوانُُاملتنبيُ(صُ،)28والعكبيُيفُرشحُديوانُاملتنبيُ(ُ،)381/1
البيت ُالرابع ُونسبوه ُ البن ُداود ُالظاهريُ .وأورد ُاخلطيب ُالبغدادي ُيف ُتاريخ ُبغداد ُ(ُ،)167/39
ُوالسمعاينُيفُالنسابُ(ُ،)339/36البيتُالرابعُمعُآخرُ،ونسبوهاُلسمنونُ.وملُأقفُعلُأولُثَّلثةُ
ُ
أبيات.
(ُُ)802تقدمُتريهُ(ص.)737
(ُ)807مثلُعريبُ،تقدمُتريهُ(ص.)17
(ُ)808مقتب ًساُقولُالشاعرُُ:
الرشُأبدىُناجذيهُهلمُ**ُطارواُإليهُزرافاتُووحداناُ
قومُإذاُ ّ ُ

انظرُعيونُالخبارُ(ُ،)683/3والعقدُالفريدُ(.)116/6

()800أوردها ُابن ُتيمية ُيف ُجمموع ُالفتاوى ُ(ُ ،)630/6ويف ُاجلواب ُالصحيح ُ(ُ ،)108/7وغيهاُ،
للتلمساينُ .وأوردها ُاللويس ُيف ُجَّلء ُالعيني ُ(صُ )337ونسبهام ُللبلباينُ .وأوردها ُابنُ
ُ
ونسبهام ُ
القيمُيفُمدارجُالسالكيُ(ُ،)739/1دونُنسبةُ.ويفُبعضُألفاظهاُاختَّلفُيفُالروايات.
(ُ)099تقدمُتريهُ(ص.)399
(ُ)093البيت للكميت بن زيدُ ،أوردهُسيبويهُيفُالكتابُ(ُ،)681/1واجلوهريُيفُالصحاحُ(ُ،)6336/2
وابنُُسيدهُيفُاملحكمُ(ُ،)06/39وغيهمُ،ونسبوهُللكميتُُ،وهوُيفُديوانهُ(صُ.)722ووردتُرواياتهُ
يف ُكل ُكتب ُاللغة ُكام ُيف ُديوانه«ُ :أسفليكم» ُبدال ُمن«ُ :أصغريم»ُُ .إال ُعند ُابن ُتيمية ُيف ُمنهاج ُالسنةُ
(ُ)663/7وابنُالقيمُيفُمدارجُالسالكيُ(ُ)139/6وردتُأصغريم»ُ .الرجوع الى الديوان لمعرفة
ما قبلها هل يتحدث عن مثنى او جمع
(ُ)096تقدمُتريهُ(ص.)737
(ُ)091تقدمُتريهُ(ص.)733
(ُ)097تقدمُتريهُ(ص.)733
(ُ)093تقدمُتريهُ(ص.)732
(ُ )092انظر ُهلذه ُالقوال ُالثَّلثةُ :التبيان ُيف ُآداب ُمحلة ُالقرآن ُللنووي ُ(صُ ،)391احلوادث ُوالبدعُ
للطرطويش ُ(صُ ،)327الفتاوى ُالكبى ُالبن ُتيمية ُ(ُ ،)177/3اآلداب ُالرشعية ُالبن ُمفلحُ
(ُ،)133/6االعتصامُللشاطبيُ(.)171/6
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(ُ)097ويشهدُلقولُاملصنفُمنُأنُالصورةُالثالثةُهيُالكملُ:فعلُالنبيُ ُمعُالصحابةُحيثُكانُ
يطلبُمنُأحدهمُأنُيقرأُعليهُويستمعُلهُالنبيُصلُاهلُعليهُوسلمُ،كامُجاءُيفُصحيحُالبخاريُ
(ُ 3970ُ،7386وأخر)ُوصحيحُمسلمُ(ُ)899منُحديثُابنُمسعودُ،وقدُأمرُالنبيُ ُأنُيقرأُ
القرآنُعلُأيبُبنُكعبُكامُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ،)7023ُ،7029وصحيحُمسلمُ(ُ.)700وهوُفعلُ
الصحابةُكامُتقدمُمنُقولُعمرُليبُموسىُ:ذكرناُربناُ.فيأخذُيفُالقراءةُ(تقدمُتريهُص.)338
(ُ)098تقدمُتريهُ(ص.)732
(ُ)090تقدمُتريهُ(ص.)732
(ُ)039تقدمُتريهُ(ص.)737
(ُ)033رواهُابنُبطةُيفُاإلبانةُ(ُ776/6رقمُُ)781منُطريقُاخل ُ
َّلل.
(ُ)036رواهُأبوُنعيمُيفُاحلليةُ(ُ،)376/0وذكرهُابنُاجلوزيُيفُصفةُالصفوةُ(ُ.)33/3
(ُ)031تقدمُتريهُ(ص.)696
(ُ)037تقدمُتريهُ(ص.)696
(ُ)033تقدمُتريهُ(ص.)693
(ُ)032تقدمُتريهُ(ص.)693
(ُ)037ذكرهُالقشييُيفُرسالتهُ(.ُ)339/6
(ُ)038رواهُالبخاريُ(ُ،)7638ُ،1833ُ،1799ومسلمُ(ُ.)3861
(ُ)030منُذلكُقول ُعمر ُ:فَّلُيغرتنُامرؤُأنُيقولُ:إنامُكانتُبيعةُأيبُبكرُفلتةُوتتُ،أالُوإهناُقدُكانتُ
كذلكُ،ولكنُاهلُوقىُرشهاُ،وليسُمنكمُمنُتقطعُالعناقُإليهُمثلُأيبُبكرُ(البخاريُُ.)2819
ومنهُقوله ُيفُقتالُمانعيُالزكاةُ:فواهلُماُهوُإالُأنُرأيتُاهلُرشحُصدرُأيبُبكرُللقتالُ،فعرفتُأنهُ
احلقُ.البخاريُ(ُ،2063ُ،3799وأخر)ُ،ومسلمُ(.)69
( )069انظرُ:تذيبُالجوبةُ(صُُ )73وصفةُالفتوىُواملفتيُواملستفتيُالبنُمحدانُ(صُ،)397-391
جمموعُالفتاوىُ
ُ
التحبيُرشحُالتحريرُللمرداويُ(ُ،)1027/8املوافقاتُللشاطبيُ(ُ،)633-678/7
البنُتيميةُ(.ُ)337-336/30
(ُ)063انظرُتذيبُالجوبةُ(صُ)73وصفةُالفتوىُالبنُمحدانُ(صُ.)397-391
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فهرس مصادر ومراجع التوثيق
 -16األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري ،للجورقاين
أيب عب اهلل احلسني بن إب اهيم 546هر ،حتقي . :
عب ال محن الف يوائي ،ا الصمي ي ،ال يرض،
الطب ال اب 6411 ،هر. 1001 ،

املسموعة ،للعالئي ص ح ال ين خليل بن كيكل ي
736هر ،حتقي  :م زوق بن هير  ،ا ال لو
واحلكم ،امل ين املنو ة ،الطب األوىل 6415هر،
. 1004

 -1اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق
املذمومة = اإلبانة الكربى ،البن بطة العكربي
687هر ،حتقي  :ضر بن ن سرن م طي وآخ ين،
ا ال اي  ،ال يرض.

 -6اآلحاد واملثاين ، ،البن أ يب عاصم أمح بن عم و
الشيبرين 187هر ،حتقي  . :برسم اجلواب ة ،ا
ال اي  ،ال يرض ،الطب األوىل6466 ،هر. 6666 ،

 -6أبو الطيب املتنبي وما له وما عليه ،أل يب منصور
الثعالبي عب امللك بن حمم  416هر ،حتقي  :حمم
حميي ال ين عب احلمي  ،مكتب احلسني التجر ي ،
القره ة.
 -4إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة ،للبوصريي
أيب ال بر شهرب ال ين أمح بن أيب بك 840هر،
حتقي  :ا املشكرة للبحث ال لمي ،ا الوطن،
الطب األوىل6410 ،هر. 6666 ،
 -5إحتاف السادة املتقني برشح إحياء علوم الدين ،ملرتىض
الزبيدي أيب الفيض حمم بن حمم احلسيني
6105هر ،مؤسس التر يخ ال يب ،بريو ،
6464هر. 6664 ،
 -3إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة ،البن
حجر العسقالين أيب الفضل أمح بن عيل 851هر،
حتقي  :جمم امللك فه وم ك خ م السن والسرية
النبوي  ،الطب األوىل  6465 ،هر . 6664 -
 -7اآلثار ،أل يب يوسف ي قوب بن إب اهيم 681 :هر،
حتقي  :أيب الوفر ،ا الكت ال لمي  ،بريو ،
. 6655
 -8إثارة الفوائد املجموعة يف اإلشارة إىل الفرائد

 -60األحاديث العرشة العشارية االختيارية ،البن حجر
العسقالين أيب الفضل أمح بن عيل 851هر ،حتقي :
ف ا حمم ولي  ،ا البشرئ اإلس مي  ،بريو ،
الطب األوىل6414 ،هر. 1006 ،
 -66األحاديث املختارة = املستخرج من األحاديث
املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهام،
لضياء الدين املقديس أيب عب اهلل حمم بن عب الواح
346هر ،ا خرض ،لبنرن ،الطب الثرلث ،
6410هر. 1000 ،
 -61اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،للسان الدين ابن اخلطيب
 773هر ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب
األوىل 6414 ،هر.
 -66اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان = صحيح ابن
حبان برتتيب ابن بلبان ،البن حبان أيب حرتم حمم بن
حبرن بن أمح البستي 654هر ،ت تي ابن بلبرن
 766هر ،حتقي :
األمري ع ء ال ين الفر يس
ش ي األ نؤوط ،مؤسس ال سرل  ،بريو  ،الطب
الثرني 6464 ،هر. 6666 ،
 -64أحكام القرآن ،للجصاص أمح بن عيل أيب بك
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ا البشرئ اإلس مي  ،بريو  ،الطب
6463هر. 6665 ،

الثرني ،

 -65أحوال الرجال ،للجوزجاين أيب إسحرق إب اهيم بن
ي قوب 156هر ،حتقي  :عب ال ليم البستوي،
ح يث أكر مي ،فيصل آبر  ،بركسترن.

 -16االختيار لتعليل املختار ،البن مودود املوصيل أيب
الفضل عب اهلل بن حممو 386هر ،مطب احللبي،
6653هر. 6667 ،

 -63إحياء علوم الدين ،أليب حرم الغزايل حمم بن حمم
الطويس 505هر ،ا امل ف  ،بريو .
 -67أخبار أ يب القاسم الزجاجي ،للزجاجي أيب القرسم
عب ال محن بن إسحرق  667هر ،حتقي  . :عب
احلسني املبر ك ،ا ال شي  ،ال اق. 6680 ،

 -14أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعني يف رجب،
البن دحية الكلبي عم بن حسن األن ليس
366هر ،حتقي  :حمم زهري الشرويش ،خت يج  :حمم
نررص ال ين األلبرين ،املكت اإلس مي ،بريو ،
الطب األوىل6466 ،هر. 6668 ،

 -68أخبار أ يب متام ،للصويل أيب بك حمم بن حييى
 665هر ،حتقي  :خليل حممو عسرك وآخ ين،
ا اآلفرق اجل ي ة ،بريو  ،الطب الثرلث 6400 ،
هر. 6680 ،

 -15آداب الشافعي ومناقبه ،البن أ يب حاتم الرازي أيب
617هر  ،حتقي  :عب
حمم عب ال محن بن حمم
الغني عب اخلرل  ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب
األوىل6414 ،هر. 1006 ،

 -66أخبار العلامء بأخيار احلكامء ،للقفطي مجر ال ين
343هر ،حتقي :
أيب احلسن عيل بن يوسف
إب اهيم شمس ال ين ،ا الكت ال لمي  ،بريو ،
الطب األوىل 6413هر. 1005 ،

 -13اآلداب الرشعية واملنح املرعية ،لشمس الدين ابن
مفلح أيب عب اهلل حمم بن مفلح 736هر ،عرمل
الكت  ،بريو .

 -10أخبار القضاة ،لوكيع أيب بك حمم بن خلف
603هر ،حتقي  :عب ال ي مصطفى امل اغي،
املكتب التجر ي الكربى ،الطب األوىل6633 ،هر،
. 6647
 -16أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه ،للفاكهي
 171هر ،حتقي :
أيب عب اهلل حمم بن إسحرق
 .عب امللك بن هيش ،ا خرض ،بريو  ،الطب
الثرني 6464 ،هر.
 -11اختالف العلامء ،للطحاوي أيب ج ف أمح بن
حمم بن س م 616هر ،حتقي  . :عب اهلل نذي ،

 -17آداب الصحبة ،أل يب عبد الرمحن السلمي حمم بن
احلسني 461هر ،حتقي  :جم ي فتحي السي  ،ا
الصحرب للرتاث ،طنطر ،الطب األوىل 6460هر،
. 6660
 -18أدب الكاتب = أدب الكتاب ،البن قتيبة عب اهلل بن
مسلم ال ينو ي  173هر ،حتقي  :حمم ال ايل،
مؤسس ال سرل 6401 ،هر. 6686 ،
 -16األدب املفرد ،للبخاري أيب عب اهلل حمم بن إسامعيل
153هر ،حتقي  :حمم فؤا عب البرقي ،ا البشرئ
اإلس مي  ،بريو  ،الطب الثرلث 6406 ،هر،
. 6686
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 -60األذكار ،للنووي أيب زك ير حميي ال ين حييى بن
373هر ،حتقي  :عب القر األ نؤوط ،ا
رش
الفك  ،بريو  6464 ،هر. 6664 ،
 -66إرشاد األريب إىل معرفة األديب = معجم األدباء،
لياقوت احلموي شهرب ال ين يرقو بن عب اهلل
313هر ،حتقي  :إحسرن عبر  ،ا
ال ومي
الغ ب اإلس مي ،بريو  ،الطب األوىل6464 ،
هر. 6666 ،
 -61األزمنة وتلبية اجلاهلية ،لقطرب أيب عيل حمم بن
املستنري 103هر ،حتقي  . :حرتم صرلح الضرمن،
مؤسس ال سرل  ،الطب الثرني  6405 ،هر. 6685 ،
 -66أساس البالغة ،للزخمرشي جر اهلل حممو بن عم و
 568هر ،حتقي  :حمم برسل ،ا الكت ال لمي ،
بريو  ،الطب األوىل 6466 ،هر. 6668 ،
 -64االستذكار ،البن عبد الرب أيب عم يوسف بن عب
اهلل  436هر ،حتقي  :سرمل حمم عطر وحمم عيل
م وض ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل،
 6416هر. 1000 ،
 -65االستقامة ،البن تيمية أمح بن عب احلليم 718
هر ،حتقي  :حمم شر سرمل ،جرم اإلمر حمم بن
س و  ،الطب األوىل 6406 ،هر.
 -63االستيعاب يف معرفة األصحاب ،البن عبد الرب أيب
عم يوسف بن عب اهلل  436هر ،حتقي  :عيل
حمم البجروي ،ا اجليل ،بريو  ،الطب األوىل،
 6461هر. 6661 ،
 -67أسد الغابة ،البن األثري أيب احلسن عيل بن أيب الك
 360هر ،حتقي  :عيل م وض ،عر عب
املوجو  ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل،
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6465هر. 6664 ،
 -68األسامء والصفات ،للبيهقي أيب بك أمح بن احلسني
 458هر ،حتقي  :عب اهلل احلرش ي ،مكتب
السوا ي ،ج ة ،الطب األوىل6466 ،هر. 6666 ،
 -66اإلرشاف يف منازل األرشاف ،البن أ يب الدنيا أيب بك
186هر ،حتقي  . :نجم عب
عب اهلل بن حمم
ال محن ،مكتب ال ش  ،ال يرض ،الطب األوىل
6466هر. 6660 ،
 -40أشعار أوالد اخللفاء وأخبارهم ،للصويل أيب بك
665هر ،مطب الصروي،
حمم بن حييى
6655هر. 6663 ،
 -46اإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر العسقالين أيب
الفضل أمح بن عيل  851هر  ،حتقي  . :عب اهلل
الرتكي برلت رون م م ك هج للبحوث ،القره ة،
الطب األوىل6416 ،هر. 1008 ،
 -41األصل = املبسوط ،ملحمد بن احلسن الشيباين
686هر ،حتقي  :حمم بوينوكرلن ،وزا ة األوقر
والشؤون اإلس مي  ،قط  ،الطب األوىل6466 ،هر،
. 1061
 -46إصالح املنطق ،البن السكيت أيب يوسف ي قوب بن
إسحرق  144هر ،،حتقي  :حمم م ع  ،ا إحيرء
الرتاث ال يب ،الطب األوىل 6416 ،هر . 1001 ،
 -44أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول اهل
لإلمام الدارقطني ،ملحمد بن طاهر املقديس ابن
القيرساين 507هر ،حتقي  :حممو حسن نصر
والسي يوسف ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب
األوىل6466 ،هر. 6668 ،
 -45االعتصام ،للشاطبي إب اهيم بن موسى 760هر،
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حتقي  . :حمم الشقري وآخ ين ،ا ابن اجلوزي،
ال مر  ،الطب األوىل6416 ،هر. 1008 ،

بن حمم 318هر ،حتقي  :حسن فوزي ،الفر وق
احل يث  ،الطب األوىل6414 ،هر. 1004 ،

 -43االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب
السلف وأصحاب احلديث ،للبيهقي أيب بك أمح بن
احلسني  458هر ،حتقي  :أمح عصر الكرت  ،ا
اآلفرق اجل ي ة ،بريو  ،الطب األوىل 6406هر.

 -54إكامل املعلم بفوائد مسلم = رشح صحيح مسلم،
للقايض عياض أيب الفضل عيرض بن موسى بن
عيرض 544هر ،حتقي  . :حييى إسامعيل ،ا
الوفرء ،مرص ،الطب األوىل6466 ،هر. 6668 ،

 -47اعتالل القلوب ،للخرائطي أيب بك حمم بن ج ف
 617هر ،حتقي  :مح ي ال م اش ،النررش :ن ا
مصطفى البرز ،مك املك م  ،ال يرض ،الطب الثرني ،
6416هر. 1000

 -55اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف
األسامء والكنى واألنساب ،البن مركوال أيب نرص عيل
بن هب اهلل 475هر ،ا الكت ال لمي  ،بريو ،
الطب األوىل6466 ،هر. 6660،

 -48إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية
حمم بن أيب بك 756هر ،حتقي  :حمم عب الس
إب اهيم ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل،
6466هر. 6666 ،

 -53الرياض النرضة يف مناقب العرشة ،ملحب الدين
الطربي أيب ال بر أمح بن عب اهلل 634هر ،ا
الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب الثرني .

 -46أعالم النبوة ،للاموردي أيب احلسن عيل بن حمم
450هر ،ا اهل  ،بريو  ،الطب األوىل،
6406هر.
 -50أعيان العرص وأعوان النرص ،للصفدي ص ح ال ين
خليل بن أيبك  734هر ،حتقي  . :عيل أيب زي
وآخ ين ،ا الفك امل ررص ،بريو  ،و ا الفك ،
مش  ،الطب األوىل 6468 ،هر. 6668 ،
 -56إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،البن قيم اجلوزية
756هر  ،حتقي  :حمم حرم
حمم بن أيب بك
الفقي ،مكتب امل ر  ،ال يرض.
 -51األغاين ،أل يب الفرج األصفهاين عيل بن احلسني
653هر ،ا إحيرء الرتاث ال يب ،الطب األوىل،
 6465هر.
 -56اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ،أل يب احلسن القطان عيل

 -57السامع ،أل يب عبد الرمحن السلمي حمم بن احلسني
461هر ،جمل الرتاث ال يب ،ال  ،66السن
اخلرمس  ،نيسرن . 6685
 -58األم ،للشافعي أيب عب اهلل حمم بن إ يس
104هر ،ا امل ف  ،بريو 6460 ،هر. 6660 ،
 -56األم ،للشافعي أيب عب اهلل حمم بن إ يس
104هر ،ا الوفرء ،مرص ،الطب األوىل6411 ،هر،
. 1006
 -30األمايل = النوادر= شذور األمايل ،أل يب عيل القايل
إسامعيل بن القرسم 653هر ،حتقي  :حمم عب
اجلوا األصم ي ،ا الكت املرصي  ،الطب الثرني ،
6644هر. 6613 ،
 -36أمايل أ يب سعيد النقاش ،أليب س ي حمم بن عيل
األصبهرين النقرش 464هر ،خمطوط ،جمموع 4
قم  ،) 56 - 40( 10املكتب الظره ي  ،مش .
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 -31أمايل السيد املرتىض ،للرشيف املرتىض أيب القرسم
 ،463حتقي  :السي حمم ب
عيل بن الطره
ال ين الن سرين احللبي ،مطب الس ر ة ،القره ة،
الطب األوىل6615 ،هر. 6607 ،
 -36أمايل املرزوقي ،للمرزوقي أيب عيل أمح بن حمم بن
احلسن  416هر ،حتقي  :حييى وهي اجلبو ي،
ا الغ ب اإلس مي ،الطب األوىل. 6665 ،
 -34اإلمتاع واملؤانسة ،أل يب حيان التوحيدي عيل بن حمم
400هر ،املكتب ال رصي  ،بريو ،
بن ال بر
الطب األوىل 6414 ،هر.
 -35األمثال السائرة من شعر املتنبي ،للصاحب بن عباد
 685هر ،حتقي  :حمم حسن آ يرسني ،مكتب
النهض  ،بغ ا  ،الطب األوىل 6685 ،هر. 6635 ،
 -33األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،للخالل أيب بك
أمح بن حمم بن هر ون 666هر ،حتقي  . :حييى
م ا  ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،لبنرن6414 ،هر،
. 1006
 -37االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء ،...البن عبد
الرب أيب عم يوسف بن عب اهلل  436هر ،حتقي :
عب الفترح أيب غ ة ،مكتب املطبوعر اإلس مي ،
حل  ،الطب األوىل 6467هر. 6667 ،
 -38األنساب ،للسمعاين أيب س عب الك يم بن حمم
 531هر ،حتقي  :عب ال محن بن حييى امل لمي
اليامين وغريه ،جملس ائ ة امل ر ال ثامني  ،حي
آبر  ،الطب األوىل 6681 ،هر. 6631 ،
 -36األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف ،البن املنذر
أيب بك حمم بن إب اهيم  666هر ،حتقي  :أمح
سليامن ،يررس كام  ،ا الف ح ،الفيو  ،الطب
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الثرني 6466 ،هر. 1060 ،
 -70اإليضاح املرشد من الغي يف الكالم عىل حديث
حبب من دنياكم إيل ،لشمس ال ين السخروي
 601هر ،ق اءة :عب املن م السيوطي ،م ا الوطن،
ال يرض ،الطب األوىل6465 ،هر.
 -76إيضاح شواهد اإليضاح ،أل يب عيل القييس احلسن بن
ق  3هر ،حتقي  . :حمم بن محو
عب اهلل
ال عجرين ،ا الغ ب اإلس مي ،بريو  ،الطب
األوىل 6408 ،هر. 6687 ،
 -71البحر الزخار = مسند البزار ،للبزار أيب بك أمح بن
عم و 161هر ،حتقي  :حمفوظ ال محن زين اهلل
وآخ ين ،مكتب ال لو واحلكم ،امل ين املنو ة ،الطب
األوىل. 1006 : 6688 ،
 -76بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،للكاساين ع ء
587هر ،ا الكت
ال ين أيب بك بن مس و
ال لمي  ،بريو  ،الطب الثرني 6403 ،هر. 6683 ،
 -74بدائع الفوائد ،البن قيم اجلوزية حمم بن أيب بك
 756هر ،ا الكترب ال يب ،بريو .
 -75البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف
الرشح الكبري ،البن امللقن رساج ال ين أيب حفص
عم بن عيل 804هر ،حتقي  :مصطفى أيب الغيط
وآخ ين ،ا اهلج ة ،ال يرض ،الطب األوىل،
6415هر. 1004 ،
 -73البدع والنهي عنها ،البن وضاح أيب عب اهلل حمم بن
وضرح الق طبي 183هر ،حتقي  :عم و عب املن م
سليم ،مكتب ابن تيمي  ،القره ة ،الطب األوىل،
6463هر.
 -77البديع يف نقد الشعر ،ألسامة بن منقذ

 584هر،
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حتقي  . :أمح ب وي وآخ ين ،وزا ة الثقرف واإل شر
القومي ،اجلمهو ي ال بي املتح ة (مرص وسو ير).
 -78الربهان يف علوم القرآن ،للزركيش ب ال ين حمم
بن عب اهلل  764هر ،حتقي  :حمم أيب الفضل،
مكتب ا الرتاث ،القره ة.
 -76البعث والنشور ،للبيهقي أيب بك أمح بن احلسني
 458هر ،حتقي  :عرم أمح حي  ،م ك األبحرث
األوىل،
الثقرفي  ،بريو  ،الطب
واخل مر
6403هر. 6683 ،
 -80بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث = مسند
احلارث ،للهيثمي نو ال ين عيل بن أيب بك
807هر ،حتقي  . :حسني أمح البرك ي ،م ك خ م
السن والسرية النبوي  ،امل ين املنو ة ،الطب األوىل،
6466هر. 6661 ،
 -86بغية الطلب يف تاريخ حلب ،البن العديم كام ال ين
عم بن أمح  330هر ،حتقي  . :سهيل زكر  ،ا
الفك  ،بريو 6408 ،هر. 6688 ،
 -81البناية رشح اهلداية ،لبدر الدين العيني أيب حمم
855هر ،ا الكت ال لمي ،
حممو بن أمح
بريو  ،الطب األوىل6410 ،هر. 1000 ،
 -86هبجة املجالس وأنس املجالس ،البن عبد الرب أيب
عم يوسف بن عب اهلل  436هر ،حتقي  :حمم
م يس اخلويل ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،لبنرن،
الطب الثرني . 6686 ،
 -84بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام،
318هر،
البن القطرن أيب احلسن عيل بن حمم
حتقي  :احلسني آيت س ي  ،ا طيب  ،ال يرض ،الطب
األوىل 6468هر. 6667 ،
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 -85البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،للعمراين أيب
احلسني حييى بن أيب اخلري  558هر ،حتقي  :قرسم
النو ي ،ا املنهرج ،ج ة ،الطب األوىل6416 ،هر،
. 1000
 -83البيان والتبيني ،للجاحظ أيب عثامن عم و بن بح
هر ون ،الطب
 155هر ،حتقي  :عب الس
اخلرمس  ،مكتب اخلرنجي ،القره ة6405 ،هر،
. 6685
 -87البيان والتحصيل ،البن رشد أيب الولي حمم بن
510هر ،حتقي  :حمم حجي
أمح الق طبي
وآخ ين ،ا الغ ب اإلس مي ،بريو  ،الطب
الثرني 6408 ،هر. 6688 ،
 -88التاج واإلكليل ملخترص خليل ،للمواق أيب عب اهلل
حمم بن يوسف 867هر ،ا الكت ال لمي ،
الطب األوىل6463 ،هر. 6664 ،
 -86تاريخ ابن معني (رواية الدارمي) ،أليب زك ير حييى
بن م ني 166هر ،حتقي  . :أمح نو سيف ،ا
املأمون للرتاث ،مش 6400 ،هر.
 -60تاريخ ابن معني (رواية الدوري) ،أليب زك ير حييى
بن م ني 166هر ،حتقي  . :أمح نو سيف،
م ك البحث ال لمي وإحيرء الرتاث اإلس مي ،مك
املك م  ،الطب األوىل6666 ،هر. 6676 ،
 -66تاريخ ابن يونس املرصي ،أليب س ي عب ال محن
بن أمح بن يونس الص يف 647هر ،ا الكت
ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل 6416 ،هر.
 -61تاريخ أ يب زرعة الدمشقي ( واي أيب ميمون بن
اش ) ،أل يب زرعة الدمشقي عب ال محن بن عم و
186هر ،حتقي  :شك اهلل القوجرين ،جمم اللغ
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ال بي  ،مش .
 -66تاريخ أصبهان = ذكر أخبار أصبهان ،أل يب نعيم
األصبهاين أمح بن عب اهلل 460هر ،حتقي  :سي
كرسوي ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل،
6460هر. 6660 ،
 -64تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،للذهبي
شمس ال ين أيب عب اهلل حمم بن أمح ابن قريامز
 748هر ،حتقي  :عم عب الس ت م ي ،ا
الكترب ال يب ،بريو  ،الطب الثرني  6466 ،هر،
. 6666
 -65التاريخ األوسط ،للبخاري أيب عب اهلل حمم بن
إسامعيل 153هر ،حتقي  :حممو إب اهيم زاي  ،ا
الوعي ،حل  ،مكتب ا الرتاث ،القره ة ،الطب
األوىل6667 ،هر. 6677 ،
 -63تاريخ الرسل واململوك = تاريخ الطربي ،للطربي
660هر ،ا الرتاث،
أيب ج ف حمم بن ج ي
بريو  ،الطب الثرني 6687 ،هر.
 -67التاريخ الكبري ،للبخاري أيب عب اهلل حمم بن إسامعيل
153هر ،ائ ة امل ر ال ثامني  ،حي آبر .
 -68تاريخ املدينة ،البن شبة أيب زي عم بن شب بن
عبي ة 131هر ،حتقي  :فهيم شلتو 6666 ،هر.
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 -606تاريخ دمشق ،البن عساكر عيل بن احلسن بن هب
اهلل  576هر ،،حتقي  :عم بن غ ام ال م وي،
ا الفك  6465 ،هر. 6665 ،
 -601تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة
والقرب الرشيف ،البن الضياء هبرء ال ين حمم بن أمح
 854هر ،حتقي  :ع ء إب اهيم ،أيمن نرص ،ا
الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب الثرني 6414 ،هر،
. 1004
 -606التبرصة ،البن اجلوزي مجر ال ين أيب الف ج عب
ال محن بن عيل  567هر ،ا الكت ال لمي ،
بريو  ،الطب األوىل 6403 ،هر. 6683 ،
 -604التبرصة ،أل يب احلسن اللخمي عيل بن حمم ال ب ي
 478هر ،حتقي  . :أمح نجي  ،وزا ة األوقر ،
قط  ،الطب األوىل 6461 ،هر. 1066 ،
 -605التبصري يف الدين ،أل يب املظفر اإلسفراييني طره
476هر ،حتقي  :كام احلو  ،عرمل
بن حمم
الكت  ،لبنرن ،الطب األوىل6406 ،هر. 6686 ،
 -603التبيان يف آداب محلة القرآن ،للنووي أيب زك ير
373هر ،حتقي  :حمم
حميي ال ين حييى بن رش
احلجر  ،ا ابن ح  ،بريو  ،الطب الثرلث ،
6464هر. 6664 ،

 -66تاريخ بغداد وذيوله ،للخطيب البغدادي أيب بك
أمح بن عيل  436هر  ،وذيوله آلخ ين ،اس
وحتقي  :مصطفى عب القر عطر ،ا الكت
ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل 6467 ،هر.

 -607التبيان يف أقسام القرآن ،البن قيم اجلوزية حمم
756هر ،حتقي  :حمم الفقي ،ا
بن أيب بك
امل ف  ،بريو .

 -600تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي أيب بك أمح بن
عيل  436هر ،حتقي  . :بشر عوا  ،ا الغ ب
اإلس مي ،بريو  ،الطب األوىل6411 ،هر،

 -608تبيني احلقائق ،لفخر الدين الزيلعي عثامن بن عيل
746هر ،املطب الكربى األمريي  ،بوالق ،القره ة،
الطب األوىل6666 ،هر.

610
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 -606جتريد التوحيد املفيد ،للمقريزي تقي ال ين أمح
بن عيل  845هر ،حتقي  :يرسني احلوشبي ،مكتب
اإلمر الوا عي ،اليمن ،الطب األوىل6418 ،هر،
. 1007

الكشاف للزخمرشي ،للزيلعي مجر ال ين أيب حمم
عب اهلل بن يوسف 731هر ،حتقي  :عب اهلل بن
عب ال محن الس  ،ا ابن خ يم  ،ال يرض ،الطب
األوىل6464 ،هر.

 -660التحبري رشح التحرير ،للمرداوي ع ء ال ين عيل
بن سليامن 885هر ،حتقي  . :عب ال محن اجلربين
وآخ ين ،مكتب ال ش  ،ال يرض ،الطب األوىل،
6416هر. 1000 ،

 -667تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ ،للذهبي شمس
ال ين أيب عب اهلل حمم بن أمح ابن قريامز 748
هر ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل،
6466هر. 6668 ،

 -666حتريم آالت الطرب ،لأللباين نررص ال ين أيب عب
ال محن حمم بن احلرج نوح  ، 6666مؤسس
ال يرن ،بريوت ،ا الص ي  ،اجلبيل ،الطب الثرلث ،
6413هر. 1005 ،

 -668تذكرة احلفاظ ،للذهبي شمس ال ين أيب عب اهلل
حمم بن أمح ابن قريامز  748هر ،حتقي  :عب
ال محن امل لمي ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب
األوىل6466 ،هر6668 ،

 -661حتريم النرد والشطرنج واملالهي ،لآلجري أيب بك
حمم بن احلسني 630هر ،حتقي  :حمم س ي
عم  ،ئرس إ ا ا البحوث ال لمي واإلفترء،
الس و ي  ،الطب األوىل6401 ،هر. 6681 ،

 -666تذكرة احلفاظ ،ملحمد بن طاهر املقديس ابن
القيرساين 507هر ،حتقي  :مح ي السلفي ،ا
الصمي ي ،ال يرض ،الطب األوىل6465 ،هر،
. 6664

 -666حتفة األرشاف بمعرفة األطراف ،للمزي أيب
احلجرج يوسف بن عب ال محن 741هر ،حتقي :
عب الصم رش ال ين ،املكت اإلس مي ،ال ا
القيم  ،الطب الثرني 6406 ،هر. 6686 ،

 -610التذكرة احلمدونية ،البن محدون حمم بن احلسن
البهرء ال رميل  531هر ،حتقي  :إحسرن عبر
وبك عبر  ،ا صر  ،بريو  ،الطب األوىل،
. 6663

 -664حتفة الفقهاء ،أل يب بكر عالء الدين السمرقندي
نحو 540هر ،ا الكت ال لمي ،
حمم بن أمح
بريو  ،الطب الثرني 6464 ،هر. 6664 ،

 -616التذكرة السعدية ،ملحم بن عب ال محن بن عب
املجي ال بي ي (جمهو ) ق  8هر ،حتقي  :عب اهلل
اجلبو ي ،مكتب األهلي  ،بغ ا 6666 ،هر. 6671 ،

 -665ختريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عاجلها
اإلسالم ،لأللباين حمم نررص ال ين 6410هر،
املكت اإلس مي ،بريو  ،الطب األوىل6405 ،هر،
. 6684

 -611تذكرة املوضوعات ،للفتني حمم طره بن عيل
الص يقي اهلن ي 683هر ،إ ا ة الطبرع املنريي ،
الطب األوىل6646 ،هر.

 -663ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري

 -616ترتيب العلل الكبري = العلل الكبري ،للرتمذي أيب
عيسى حمم بن عيسى 176هر ،ت تي أيب طرل
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القريض ،حتقي  :صبحي السرم ائي وآخ ين ،عرمل
الكت  ،بريو 6406 ،هر.

نرص 164هر ،حتقي  . :عب ال محن الف يوائي،
مكتب ال ا  ،امل ين املنو ة ،الطب األوىل6403 ،هر.

 -614الرتغيب يف فضائل األعامل وثواب ذلك ،البن
685هر ،حتقي :
شاهني أيب حفص عم بن أمح
حمم حسن إسامعيل ،ا الكت ال لمي  ،بريو ،
الطب األوىل6414 ،هر. 1004 ،

 -661تعليقات الدارقطني عىل املجروحني البن حبان،
أل يب احلسن الدارقطني عيل بن عم بن أمح
685هر ،حتقي  :خليل ال يب ،ا الفر وق احل يث ،
ا الكترب اإلس مي ،القره ة ،الطب األوىل،
6464هر. 6664 ،

 -615الرتغيب والرتهيب ،لقوام السنة أيب القرسم
إسامعيل بن حمم األصبهرين 565هر ،اعتنى به
أيمن صرلح ش برن ،ا احل يث ،القره ة ،الطب
األوىل6464 ،هر. 6666 ،
 -613الرتغيب والرتهيب ،للمنذري أيب حمم زكي
ال ين عب ال ظيم بن عب القوي 353هر ،حتقي :
إب اهيم شمس ال ين ،ا الكت ال لمي  ،بريو ،
الطب األوىل 6467 ،هر.
 -617التعازي ،للمربد أيب ال بر حمم بن ي ي
185هر ،حتقي  :إب اهيم اجلمل ،ا هنض مرص.
 -618التعازي ،للمدائني أيب احلسن عيل بن حمم
114هر ،حتقي  :إب اهيم صرلح ،ا البشرئ  ،الطب
األوىل6414 ،هر. 1006 ،
 -616التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالباذي أيب بك
حمم بن أيب إسحرق 680هر ،ا الكت ال لمي ،
بريو .

 -666تغليق التعليق عىل صحيح البخاري ،البن حجر
العسقالين أيب الفضل أمح بن عيل 851هر ،
حتقي  :س ي الق قي ،الطب األوىل ،املكت
اإلس مي و ا عام  ،بريو 6405 ،هر.
 -664التفسري البسيط = تفسري الواحدي ،للواحدي أيب
438هر ،حتقي :
احلسن عيل بن أمح بن حمم
جمموع ( 65سرل كتو اه) ،عام ة البحث ال لمي
بجرم اإلمر حمم بن س و اإلس مي  ،الطب
األوىل6460 ،هر.
 -665تفسري القرآن العظيم مسندا عن رسول اهل
والصحابة والتابعني ،البن أ يب حاتم الرازي أيب حمم
617هر ،حتقي  :أس
عب ال محن بن حمم
الطي  ،مكتب ن ا مصطفى البرز ،مك املك م ،
الطب األوىل 6467هر. 6667 ،
 -663تفسري القرآن العظيم ،البن كثري أيب الف اء إسامعيل
774هر ،حتقي  :سرمي س م  ،ا طيب ،
بن عم
ال يرض ،الطب الثرني 6410 ،هر. 6666 ،

 -660تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني
بالتدليس = طبقات املدلسني ،البن حجر العسقالين
أيب الفضل أمح بن عيل  851هر ،حتقي . :
عرصم الق يويت ،مكتب املنر  ،عامن ،الطب األوىل،
6406هر. 6686 ،

 -667تفسري القرآن ،ل ب الرزاق بن مهام الصنعاين
166هر ،حتقي  :مصطفى مسلم حمم  ،مكتب
ال ش  ،ال يرض ،الطب األوىل6460 ،هر. 6686 ،

 -666تعظيم قدر الصالة ،للمروزي أيب عب اهلل حمم بن

 -668تفسري القرآن ،للسمعاين أيب املظف منصو بن

612
486هر ،حتقي  :يررس بن إب اهيم وغنيم بن
حمم
عبر  ،ا الوطن ،ال يرض ،الطب األوىل،
6468هر. 6667 ،
 -666تقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين أيب
الفضل أمح بن عيل 851هر ،ا ال شي  ،سو ير،
الطب األوىل 6403 ،هر. 6683 ،
 -640التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد ،البن نقطة
احلنبيل حمم بن عب الغني 316هر ،حتقي  :كام
يوسف احلو  ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب
األوىل6408 ،هر. 6688 ،
 -646تلبيس إبليس ،البن اجلوزي مجر ال ين أيب الف ج
عب ال محن بن عيل  567هر ،ا الفك  ،بريو ،
الطب األوىل 6416 ،هر. 1006 ،
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اهلل حمم الص ي الغام ي ،ا الكت
بريو  ،الطب األوىل6666 ،هر.

ال لمي ،

 -643هتافت الفالسفة ،أل يب حامد الغزايل حمم بن حمم
الطويس 505هر ،حتقي  :سليامن نير ،ا امل ر
املرصي  ،الطب ال اب .
 -647هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهل من
األخبار (مسند عمر ،ومسند ابن عباس) ،للطربي أيب
660هر  ،حتقي  :حممو
ج ف حمم بن ج ي
شرك  ،مطب امل ين ،القره ة.
 -648هتذيب األجوبة ،البن حامد احلنبيل أيب عب اهلل
 ،406حتقي  :السي صبحي
احلسن بن حرم
السرم ائي ،عرمل الكت ومكتب النهض ال بي ،
الطب األوىل6408 ،هر. 6688 ،

 -641التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري،
البن حج ال سق ين أيب الفضل أمح بن عيل
851هر  ،حتقي  :حسن قط  ،مؤسس ق طب ،
مرص ،الطب األوىل6463 ،هر. 6665 ،

 -646هتذيب األسامء واللغات ،للنووي أيب زك ير حميي
373هر ،حتقي  :رشك
ال ين حييى بن رش
ال لامء بمسرع ة إ ا ة الطبرع املنريي  ،ا الكت
ال لمي  ،بريو .

 -646التمثل واملحارضة = التمثيل واملحارضة ،أل يب
 416هر،
منصور الثعالبي عب امللك بن حمم
اس وحتقي  :زهي س و ،أط وح كتو اه ،كلي
اآل اب واللغر  ،جرم اجل ائ . 1003 – 1005 ،

 -650هتذيب التهذيب ،البن حجر العسقالين أيب
الفضل أمح بن عيل 851هر ،مطب ائ ة امل ر
النظرمي  ،اهلن  ،الطب األوىل6613 ،هر.

 -644التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،البن
عبد الرب أيب عم يوسف بن عب اهلل  436هر،
حتقي  :مصطفى ال لوي وآخ  ،وزا ة األوقر ،
املغ ب 6687 ،هر.
 -645تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة
املوضوعة ،البن عراق الكناين عيل بن حمم بن عيل
636هر ،حتقي  :عب الوهرب عب اللطيف وعب

 -656هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي أيب
احلجرج يوسف بن عب ال محن 741هر ،حتقي :
 .بشر عوا  ،مؤسس ال سرل  ،بريو  ،الطب
األوىل 6400 ،هر. 6680 ،
 -651هتذيب اللغة ،لألزهري أيب منصو حمم بن أمح
670هر ،حتقي  :حمم عوض م ع  ،ا إحيرء
الرتاث ال يب ،بريو  ،الطب األوىل. 1006 ،
 -656توايل التأسيس ملعايل حممد بن إدريس ،البن حجر
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العسقالين أيب الفضل أمح بن عيل 851هر ،
حتقي  :عب اهلل القريض ،ا الكت ال لمي  ،بريو ،
الطب األوىل6403 ،هر. 6683 ،
 -654توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم
وألقاهبم وكناهم ،البن نارص الدين حمم بن عب اهلل
ال مشقي ،حتقي  :حمم ال قسويس ،مؤسس
ال سرل  ،بريو  ،الطب األوىل. 6666 ،
 -655التوضيح لرشح اجلامع الصحيح ،البن امللقن
رساج ال ين أيب حفص عم بن عيل 804هر،
حتقي  :ا الف ح للبحث ال لمي وحتقي الرتاث،
نرش ا النوا  ،مش  ،الطب األوىل6416 ،هر،
. 1008
 -653الثقات ،البن حبان أيب حرتم حمم بن حبرن بن
ال ثامني ،
654هر ،ائ ة امل ر
أمح البستي
حي آبر  ،الطب األوىل6666 ،هر. 6676 ،
 -657ثالثة جمالس من أمايل ابن مردويه = أمايل ابن
مردويه ،أيب بك أمح بن موسى بن م ويه
460هر ،حتقي  . :حمم ضيرء ال محن األعظمي ،ا
علو احل يث ،اإلمر ا ال بي  ،الطب األوىل،
6460هر. 6660 ،
 -658جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسري
الطربي ،للطربي أيب ج ف حمم بن ج ي
660هر ،حتقي  . :عب اهلل الرتكي و  .عب السن
يامم  ،ا هج  ،الطب األوىل 6411 ،هر. 1006 ،
 -656جامع التحصيل يف أحكام املراسيل ،للعالئي
ص ح ال ين أيب س ي خليل بن كيكل ي
736هر ،حتقي  :مح ي السلفي ،عرمل الكت  ،بريو ،
الطب الثرني 6407 ،هر. 6683 ،

613
 -630اجلامع الصحيح = سنن الرتمذي ،للرتمذي أيب
عيسى حمم بن عيسى 176هر ،حتقي  :أمح شرك
وحمم فؤا عب البرقي وإب اهيم عطوة عوض،
مكتب ومطب مصطفى البريب احللبي ،مرص ،الطب
الثرني  6665 ،هر 6675 -
 -636جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من
جوامع الكلم ،البن رجب احلنبيل زين ال ين عب
ال محن بن أمح 765هر ،حتقي  :ش ي األ نؤوط
وإب اهيم برجس ،مؤسس ال سرل  ،بريو  ،الطب
السرب 6411 ،هر. 1006 ،
 -631جامع املسائل ،البن تيمية أمح بن عب احلليم
 718هر  ،استخ جهر وحققهر :حمم ع ي شمس،
ا عرمل الفوائ  ،الطب األوىل6411 ،هر.
 -636اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول
اهل صىل اهل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح
البخاري ،حتقي  :حمم زهري النررص ،ا طوق النجرة
(مصو ة عن السلطرني بإضرف ت قيم حمم فؤا عب
البرقي) ،الطب األوىل6411 ،هر.
 -634جامع بيان العلم و فضله ،البن عبد الرب أيب عم
يوسف بن عب اهلل  436هر ،حتقي  :أيب األشبر
ال هريي ،ا ابن اجلوزي ،الطب األوىل ،سن
6464هر.
 -635اجلامع تفسري القرآن = تفسري القرآن من اجلامع،
البن وهب عب اهلل بن وه بن مسلم 667هر،
حتقي  :ميكلوش مو اين ،ا الغ ب اإلس مي،
الطب األوىل. 1006 ،
 -633اجلامع يف احلديث ،البن وهب عب اهلل بن وه
بن مسلم 667هر ،حتقي  . :مصطفى أيب اخلري،
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ا ابن اجلوزي ،الس و ي  ،الطب األوىل6463 ،هر،
. 6665
 -637اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي ،للق طبي
376هر،
أيب عب اهلل شمس ال ين حمم بن أمح
حتقي  :أمح الرب وين وإب اهيم أطفيش ،ا الكت
املرصي  ،الطب الثرني 6684 ،هر. 6634 ،
 -638اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،للخطيب
البغدادي أيب بك أمح بن عيل  436هر ،حتقي . :
حممو الطحرن ،مكتب امل ر  ،ال يرض6406 ،هر،
. 6686
 -636اجلامع ،ملعمر بن راشد
ال زاق (ملح به).

656هر = مصنف عب

 -670اجلرح والتعديل ،البن أ يب حاتم الرازي أيب حمم
عب ال محن بن حمم 617هر ،جملس ائ ة امل ر
ال ثامني  ،حي آبر  ،ا إحيرء الرتاث ال يب،
بريو  ،الطب األوىل6176 ،هر. 6651 ،
 -676جزء املؤمل بن إهاب ،ملؤمل بن إهرب أيب عب
ال محن الكويف 154هر ،واي أمح بن عب اهلل بن
664هر ،حتقي  :عام بن ف ة ،ا
نرص بن ه
البخر ي ،ب ي ة ،الطب األوىل6466 ،هر.
 -671جزء فيه أحاديث أ يب حممد عبد اهل بن حممد بن
جعفر بن حيان ،امل و بأيب الشيخ األصبهرين
663هر ،انتقرء أيب بك أمح بن موسى بن م ويه
460هر ،حتقي  :ب بن عب اهلل ،مكتب ال ش
ال يرض6464 ،هر.
 -676جزء فيه من حديث أ يب احلسني عبد الوهاب بن
احلسن الكال يب عن شيوخه ،للكال يب 663هر،
حتقي  :مشهو بن حسن آ سلامن ،ال ا األث ي ،

الطب األوىل6417 ،هر. 1003 ،
 -674جالء العينني يف حماكمة األمحدين ،لآللويس أيب
الربكر ن امن بن حممو 6667هر ،مطب امل ين،
6406هر. 6686 ،
 -675مجل من أنساب األرشاف = أنساب األرشاف،
للبالذري أمح بن حييى 176هر ،حتقي  :سهيل
زكر و يرض ال كيل ،ا الفك  ،بريو  ،الطب
األوىل6467 ،هر. 6663 ،
 -673مجهرة أشعار العرب ،أل يب زيد القريش حمم بن
أيب اخلطرب  670هر ،حتقي  :عيل حمم البجروي،
ا هنض مرص.
 -677مجهرة اللغة ،البن ي أيب بك حمم بن احلسن
األز ي  616هر ،حتقي  :م ي ب لبكي ،ا
ال لم للم يني ،بريو  ،الطب األوىل. 6687 ،
 -678اجلهاد ،البن املبارك أيب عب ال محن عب اهلل بن
686هر ،حتقي  . :ن يه محر  ،ال ا
املبر ك
التونسي  ،تونس. 6671 ،
 -676اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،البن تيمية
أمح بن عب احلليم  718هر ، ،حتقي  :عيل بن
حسن وآخ ين ،ا ال رصم  ،الس و ي  ،الطب
الثرني 6466 ،هر. 6666 ،
 -680اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن = تفسري الثعالبي،
 875هر،
أل يب زيد الثعالبي عب ال محن بن حمم
حتقي  :حمم م وض وعر عب املوجو  ،ا إحيرء
الرتاث ال يب ،بريو  ،الطب األوىل 6468 ،هر.
 -686حادي األرواح إىل بالد األفراح  ،البن قيم اجلوزية
حمم بن أيب بك 756هر  ،مطب امل ين ،القره ة.
 -681احلاوي الكبري ،للاموردي أيب احلسن عيل بن حمم
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450هر ،حتقي  :عيل م وض وآخ  ،ا الكت
ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل6466 ،هر. 6666 ،
 -686احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة،
لقوام السنة أيب القرسم إسامعيل بن حمم األصبهرين
565هر  ،حتقي  :حمم بن بي امل خيل ،ا
ال اي  ،ال يرض ،الطب الثرني 6466 ،هر. 6666 ،
 -684حديث عيل بن حجر السعدي عن إسامعيل بن
جعفر املدين = أحاديث إسامعيل بن جعفر ،إلسامعيل
بن ج ف بن أيب كثري 680هر ،حتقي  :عم بن
فو  ،مكتب ال ش  ،رشك ال يرض ،ال يرض ،الطب
األوىل6468 ،هر. 6668 ،
 -685حقيقة السنة والبدعة = األمر باالتباع والنهي عن
االبتداع ،جلالل الدين السيوطي عب ال محن بن أيب
بك  666هر ،حتقي  :ذي بن مرصي القحطرين،
مطرب ال شي 6406 ،هر.
 -683حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أل يب نعيم
460هر ،مطب
األصبهاين أمح بن عب اهلل
الس ر ة ،القره ة6664 ،هر. 6674 ،

615
 -660خريدة القرص وجريدة العرص  -قسم شعراء
الشام ،للعامد األصفهاين أيب عب اهلل حمم بن حمم
صفي ال ين 567هر ،حتقي  . :شك ي الفيصل،
املجم ال لمي ال يب ب مش . 6634 :6655 ،
 -666خزانة األدب وغاية األرب ،البن حجة احلموي
تقي ال ين أيب بك بن عيل  867هر ،حتقي  :عصر
و ا البحر  ،بريو ،
ش يتو ،ا ومكتب اهل
. 1004
 -661اخلصائص ،البن جني أيب الفتح عثامن بن جني
 661هر ،حتقي  :حمم عيل النجر  ،اهليئ املرصي
ال رم للكترب6676 ،هر. 6651 ،
 -666خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش،
للمحبي حمم أمني بن فضل اهلل 6666هر ،ا
صر  ،بريو .
 -664خالصة األحكام يف مهامت السنن وقواعد
اإلسالم ،للنووي أيب زك ير حميي ال ين حييى بن رش
373هر ،حتقي  :حسني إسامعيل اجلمل ،مؤسس
ال سرل  ،بريو  ،الطب األوىل6468 ،هر. 6667 ،

 -687احلامسة البرصية ،أل يب احلسن البرصي عيل بن أيب
الف ج  356هر ،حتقي  :عر سليامن مجر  ،مكتب
اخلرنجي ،القره ة ،الطب األوىل6410 ،هر،
. 6666

 -665خالصة البدر املنري يف ختريج أحاديث الفتح
الكبري ،البن امللقن رساج ال ين أيب حفص عم بن
عيل 804هر ،حتقي  :مح ي السلفي ،ا ال ش ،
الطب األوىل6460 ،هر.

 -688احلوادث والبدع ،للطرطويش أيب بك حمم بن
الولي  ،560حتقي  :عيل بن حسن احللبي ،ا ابن
اجلوزي ،الطب الثرلث 6466 ،هر. 6668 ،

 -663خلق اإلنسان (ضمن الكنز اللغوي يف اللسن
العر يب) ،لألصمعي أيب س ي عب امللك بن ق ي
 163هر ،حتقي  . :أوغست هفن  ،املطب
الكرثوليكي لآلبرء اليسوعيني ،بريو . 6606 ،

 -686حياة احليوان الكربى ،للدمريي أيب البقرء حمم بن
808هر ،ا الكت ال لمي  ،بريو ،
موسى
الطب الثرني 6414 ،هر.

 -667الداء والدواء = اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء
الشايف ،البن قيم اجلوزية حمم بن أيب بك
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756هر ،حتقي  :حمم أمجل إص حي ،جمم الفقه
اإلس مي و ا عرمل الفوائ  ،ج ة ،الطب األوىل،
 6416هر.
 -668الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،جلالل الدين
السيوطي عب ال محن بن أيب بك  666هر ،حتقي :
 .عب اهلل الرتكي ،ا هج  ،الطب األوىل،
6414هر. 1006 ،
 -666درء تعارض العقل والنقل ،البن تيمية أمح بن
عب احلليم  718هر ، ،حتقي  :ال كتو حمم شر
سرمل ،جرم اإلمر حمم بن س و اإلس مي ،
الس و ي  ،الطب الثرني  6466 ،هر. 6666 ،
 -100الدعاء ،للضبي أيب عب ال محن حمم بن فضيل بن
غ وان 665هر ،حتقي  . :عب ال ي الب يمي،
مكتب ال ش  ،ال يرض ،الطب األوىل6466 ،هر،
. 6666
 -106الدعاء ،للطرباين أيب القرسم سليامن بن أمح
630هر  ،حتقي  :مصطفى عب القر عطر ،ا
الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل.6466 ،
 -101دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة،
للبيهقي أيب بك أمح بن احلسني  458هر  ،حتقي :
عب امل طي قل جي ،ا الكت ال لمي  ،بريو ،
الطب األوىل6405 ،هر.
 -106الدالئل يف غريب احلديث ،للرسقسطي أيب حمم
قرسم بن ثربت ،حتقي  . :حمم القنرص ،مكتب
ال بيكرن ،ال يرض ،الطب األوىل 6411 ،هر،
. 1006
 -104ديوان ابن الرومي ،رشح :أمح حسن بسج ،ا
الكت ال لمي  ،لبنرن ،الطب الثرلث 6416 ،هر،

. 1001
 -105ديوان ابن الساعايت ،حتقي  . :أنيس املق يس،
اجلرم األمرييكي  ،بريو . 6668 ،
 -103ديوان ابن الفارض ،مكتب زه ان ،القره ة.
 -107ديوان ابن النبيه ،رشحه :عب اهلل برشر فك ي،
الكتبي6666 ،هر..
 -108ديوان ابن نباتة املرصي ،ا إحيرء الرتاث ال يب،
بريو .
 -106يوان أيب األسو ال ؤيل ،حتقي  :حمم حسن آ
يرسني ،ا ومكتب اهل  ،بريو  ،الطب الثرني ،
6468هر. 6668 ،
 -160ديوان أ يب نواس ،رشح :حممو أفن ي واصف،
املطب ال مومي بمرص ،الطب األوىل. 6868 ،
 -166ديوان األعشى ،حتقي  :حمم حسني. 6650 ،
 -161ديوان احلامسة ،أل يب متام حبي بن أو الطرئي
166هر ،حتقي  :عب اهلل عسي ن ،جرم اإلمر حمم
بن س و  ،الطب األوىل6406 ،هر. 6686 ،
 -166ديوان الشبيل ،حتقي  . :كرمل مصطفى الشيبي،
املجم ال لمي ال اقي ،الطب األوىل6683 ،هر،
. 6637
 -164ديوان الرشيف الريض ،صححه :أمح عبر
األزه ي ،املطب األ بي  ،ببريو .
 -165ديوان الكميت ،مج ورشح وحتقي . :حمم نبيل
ط يفي ،ا صر  ،بريو  ،الطب األوىل. 1000 ،
 -163ديوان املتنبي  ،ا بريو  ،لبنرن6406 ،هر،
. 6686
 -167ديوان املعاين ،أليب ه

ال سك ي احلسن بن

فهرس املصادر واملراجع

عب اهلل بن سهل نحو  665هر ،حتقي  :أمح سليم
غرنم ،ا الغ ب اإلس مي ،الطب األوىل،
6414هر. 1006 ،
 -168ديوان هباء الدين زهري ،ا صر  ،بريو  ،لبنرن،
6686هر. 6634 ،
 -166ديوان تأبط رشا ،اعتنى به :عب ال محن املصطروي،
ا امل ف  ،بريو  ،الطب األوىل6414 ،هر،
. 1006
 -110ديوان مجيل ،ا صر  ،بريو .
 -116ديوان سحيم عبد بني َ
احلسحاس ،حتقي  :عب
ال ي امليمني ،مطب ا الكت املرصي 6636 ،هر،
. 6650
 -111ديوان صفي الدين احليل ،ا صر  ،بريو .
 -116ديوان عمرو بن شأس األسدي ،حتقي  . :حييى
اجلبو ي ،ا القلم ،الكويت ،الطب الثرني ،
6406هر. 6686 ،
 -114ديوان عنرتة ،مطب اآل اب ،بريو . 6866 ،
 -115ديوان قيس بن اخلطيم ،حتقي . :نررص ال ين
األس  ،ا صر  ،بريو . 6637 ،
 -113ديوان قيس بن امللوح ،مج وحتقي  :عب الستر
أمح ف اج ،مكتب مرص.
 -117ديوان كشاجم ،حتقي  . :النبوي ش ن ،مكتب
اخلرنجي ،القره ة6467 ،هر. 6667 ،
 -118ديوان كعب بن مالك ،اس وحتقي  :سرمي
مكي ال رين ،مكتب النهض  ،بغ ا  ،الطب األوىل،
6683هر. 6633 ،
 -116ذخرية احلفاظ املخرج عىل احلروف واأللفاظ =
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الذخرية يف األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،ملحمد بن
طاهر املقديس ابن القيرساين 507هر ،حتقي  :عب
ال محن الف يوائي ،ا السلف ،ال يرض ،الطب
األوىل6463 ،هر. 6663 ،
 -160الذخرية ،للقرايف شهرب ال ين أمح بن إ يس
384هر ،حتقي  :حمم حجي وآخ ين ،ا الغ ب
اإلس مي ،بريو  ،الطب األوىل. 6664 ،
 -166ذم الكالم وأهله ،للهروي أيب إسامعيل عب اهلل بن
486هر ،حتقي  :عب ال محن الشبل ،مكتب
حمم
ال لو واحلكم ،امل ين املنو ة ،الطب األوىل
6468هر. 6668 ،
 -161ذم املالهي ،البن أ يب الدنيا أيب بك عب اهلل بن
حمم  ،حتقي  :عم و عب املن م ،مكتب ابن تيمي ،
القره ة ،الطب األوىل6463 ،هر.
 -166ذم املالهي ،البن عساكر عيل بن احلسن بن هب
اهلل  576هر  ،حتقي  :ال يب ال ائ الف يرطي ،ا
البشرئ اإلس مي  ،الطب الثرني 6413 ،هر،
. 1005
 -164ذم اهلوى ،البن اجلوزي مجر ال ين أيب الف ج عب
ال محن بن عيل  567هر  ،حتقي  :مصطفى عب
الواح  ،ا الكت احل يث  ،القره ة ،الطب األوىل،
 6681هر. 6631 ،
 -165ذم ما عليه مدعو التصوف من الغناء والرقص ،...
البن ق ام املق يس موف ال ين عب اهلل بن أمح
310هر ،الطب الثرني 6406 ،هر. 6686 ،
 -163ذيل تاريخ بغداد (مطبوع ضمن تر يخ بغ ا
وذيوله) ،البن النجار حم ال ين حمم بن أيب الفضل
346هر ،حتقي  :مصطفى عب القر عطر ،ا
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الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل6467 ،هر.
 -167ذيل طبقات احلنابلة ،البن رجب احلنبيل زين
765هر ،حتقي . :عب
ال ين عب ال محن بن أمح
ال محن بن سليامن ال ثيمني ،مكتب ال بيكرن،
ال يرض ،الطب األوىل6415 ،هر. 1005 ،
 -168ربيع األبرار ونصوص األخيار ،للزخمرشي جر
اهلل حممو بن عم و  568هر ،مؤسس األعلمي،
بريو  ،الطب األوىل6461 ،هر.
 -166الرد عىل اجلهمية ،أل يب سعيد الدارمي عثامن بن
180هر ،حتقي  :ب بن عب اهلل ،ا ابن
سي
األثري ،الكويت ،الطب الثرني 6463 ،هر. 6665 ،
 -140الرد عىل املنطقيني ،البن تيمية أمح بن عب احلليم
 718هر ، ،ا امل ف  ،بريو .
 -146الرد عىل من حيب السامع ،للقريض أيب الطي
طره بن عب اهلل بن طره الطربي الشرف ي
450هر ،حتقي  :جم ي فتحي السي  ،ا الصحرب
للرتاث بطنطر ،الطب األوىل 6460هر. 6660 ،

الفهارس والكشافات

104هر ،حتقي  :أمح شرك  ،مكتب احللبي ،مرص،
الطب األوىل6658 ،هر. 6640 ،
 -143رسائل املقريزي ،للمقريزي تقي ال ين أمح بن
 845هر ،ا احل يث ،القره ة ،الطب
عيل
األوىل6466 ،هر.
 -147روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين
= تفسري اآللويس ،لآللويس شهرب ال ين حممو بن
6170هر ،حتقي  :عيل
عب اهلل احلسيني
عب البر ي عطي  ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب
األوىل6465 ،هر.
 -148الروح ،البن قيم اجلوزي حمم بن أيب بك
756هر  ،ا الكت ال لمي  ،بريو .
 -146الروض األنف يف رشح السرية النبوية البن هشام،
للسهييل أيب القرسم عب ال محن بن عب اهلل
586هر ،حتقي  :عم عب الس الس مي ،ا إحيرء
الرتاث ال يب ،بريو  ،الطب األوىل6416 ،هر،
. 1000

 -141الرسالة التبوكية = زاد املهاجر إىل ربه  ،البن قيم
اجلوزية حمم بن أيب بك 756هر  ،حتقي  . :حمم
مجيل غرزي ،مكتب امل ين ،ج ة.

 -150الروض الباسم يف الذب عن سنة أ يب القاسم ،
البن الوزي أيب عب اهلل حمم بن إب اهيم 840هر،
حتقي  . :عيل ال م ان ،ا عرمل الفوائ 6466 ،هر.

 -146الرسالة القشريية ،للقشريي عب الك يم بن هوازن
 435هر ،حتقي  . :عب احلليم حممو  . ،حممو
بن الرشيف ،ا امل ر  ،القره ة.

 -156الروض الداين إىل املعجم الصغري= املعجم
الصغـري ،للطرباين أيب القرسم سليامن بن أمح
630هر  ،حتقي  :حمم شكو أم ي  ،نشر املكت
اإلس مي ،بير و 6405هر. 6685 ،

 -144الرسالة الوافية ملذهب أهل السنة يف االعتقادات
وأصول الديانات ،أليب عم و ال اين عثامن بن س ي
444هر ،حتقي  :غش ال جمي ،ا اإلمر أمح ،
الكويت ،الطب األوىل6416 ،هر. 1000 ،
 -145الرسالة ،للشافعي أيب عب اهلل حمم بن إ يس

 -151روضة الطالبني وعمدة املفتني ،للنووي أيب
373هر ،حتقي :
زك ير حميي ال ين حييى بن رش
زهري الشرويش ،املكت اإلس مي ،بريو  ،الطب
الثرلث 6461 ،هر. 6666 ،

فهرس املصادر واملراجع

 -156روضة العقالء ونزهة الفضالء ،البن حبان أيب
حرتم حمم بن حبرن بن أمح البستي 654هر،
حتقي  :حمم حميي ال ين عب احلمي  ،ا الكت
ال لمي  ،بريو .
 -154روضة املحبني ونزهة املشتاقني ،البن قيم اجلوزية
756هر  ،ا الكت ال لمي ،
حمم بن أيب بك
بريو  6406 ،هر. 6686 ،
 -155زاد املسري يف علم التفسري ،البن اجلوزي مجر
ال ين أيب الف ج عب ال محن بن عيل  567هر،
حتقي  :عب ال زاق امله ي ،ا الكترب ال يب،
بريو  ،الطب األوىل6411 ،هر.
 -153زاد املعاد ،البن قيم اجلوزية حمم بن أيب بك
756هر  ،مؤسس ال سرل  ،بريو  ،مكتب املنر
اإلس مي  ،الكويت ،الطب السرب وال رشون،
6465هر. 6664 ،
 -157الزهد الكبري ،للبيهقي أيب بك أمح بن احلسني
 458هر  ،حتقي  :عرم أمح حي  ،مؤسس الكت
الثقرفي  ،بريو  ،الطب الثرلث 6408هر. 6687 ،
 -158الزهد والرقائق (نسخ امل وزي ويليه زير ا
نسخ ن يم بن محر ) ،البن املبارك أيب عب ال محن عب
اهلل بن املبر ك بن واضح 686هر ،حتقي  :حبي
ال محن األعظمي ،ا الكت ال لمي  ،بريو ،
الطب الثرني 6415 ،هر. 1004 ،
 -156الزهد ،أل يب داود السجستاين سليامن بن األش ث
175هر ،حتقي  :يررس بن اب اهيم ،غنيم بن عبر ،
ا املشكرة ،القره ة ،الطب األوىل6464 ،هر،
. 6666
 -130الزهد ،أل يب عبد اهل أمحد بن حممد بن حنبل
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146هر ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب
األوىل6410 ،هر. 6666 ،
 -136الزهد ،هلناد بن الرسي 146هر ،حتقي  :عب
ال محن الف يوائي ،ا اخللفرء للكترب اإلس مي،
الكويت ،الطب األوىل 6403هر.
 -131الزهد ،لوكيع بن اجلراح 667هر ،حتقي  :عب
ال محن الف يوائي ،مكتب ال ا  ،امل ين املنو ة ،الطب
األوىل6404 ،هر. 6684 ،
 -136زهر اآلداب وثمر األلباب ،للحرصي القريواين
أيب إسحرق إب اهيم بن عيل  456هر ،حتقي  :حمم
حميي ال ين عب احلمي  ،ا اجليل ،بريو  ،الطب
ال اب .
 -134الزهرة ،البن داود الظاهري أيب بك حمم بن او
األصبهرين 167هر ،حتقي  . :إب اهيم السرم ائي،
مكتب املنر  ،األ ن ،الطب الثرني  6403 ،هر،
. 6685
 -135الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،البن حجر اهليتمي
674هر،
شهرب ال ين أيب ال بر أمح بن حمم
ا الفك  ،الطب األوىل6407 ،هر. 6687 ،
 -133سد الذرائع عند ابن القيم وأثره يف اختياراته
الفقهية ،لس و بن ملوح ال ن ي ،ال ا األث ي ،
عامن ،الطب األوىل6418 ،هر. 1007 ،
 -137سد الذرائع عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ،إلب اهيم
بن مهنر ،ا الفضيل  ،ال يرض ،الطب األوىل،
6414هر. 1004 ،
 -138سقط الزند ،أل يب العالء املعري أمح بن عب اهلل بن
سليامن  446هر ،ا صر  ،بريو 6673 ،هر،
. 6657
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 -136سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها
السيئ يف األمة ،لأللباين نررص ال ين أيب عب ال محن
حمم بن احلرج نوح  ، 6666مكتب امل ر ،
ال يرض ،الطب األوىل6461 ،هر. 6666 ،
 -170السامع ،ملحمد بن طاهر املقديس ابن القيرساين
507هر ،حتقي  :أيب الوفر امل اغي ،املجلس األعىل
للشئون اإلس مي  ،القره ة.
 -176السنة ،البن أ يب عاصم أمح بن عم و الشيبرين
187هر ،حتقي  :نررص ال ين األلبرين ،املكت
اإلس مي ،بريو  ،الطب األوىل6400 ،هر،
. 6684
 -171السـنة ،أل يب بكر اخلالل أمح بن حمم بن هر ون
666هر ،حتقي  . :عطي ال ه اين ،ا ال اي ،
ال يرض ،الطب األوىل6460 ،هر. 6686 ،
 -176السنة ،لعبد اهل بن أمحد بن حنبل 160هر،
حتقي  . :حمم بن س ي القحطرين ،ا ابن القيم،
ال مر  ،الطب األوىل6403 ،هر. 6683 ،
 -174السنة ،للمروزي أيب عب اهلل حمم بن نرص
164هر ،حتقي  :سرمل السلفي ،مؤسس الكت
الثقرفي  ،بريو  .الطب األوىل6408 ،هر.
 -175سنن ابن ماجه ،البن ماجه أيب عب اهلل حمم بن
ي ي الق ويني  176هر ،حتقي  :حمم فؤا عب
البرقي ،ا إحيرء الكت ال بي .
 -173سنن أ يب داود ،أل يب داود السجستاين سليامن بن
األش ث 175هر  ،حتقي  :حمم حميي ال ين عب
احلمي  ،املكتب ال رصي  ،بريو .
 -177سنن الدارقطني ،أل يب احلسن الدارقطني عيل بن
685هر ،حتقي  :ش ي األ نؤوط
عم بن أمح
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وآخ ين ،مؤسس ال سرل  ،بريو  ،الطب
6414هر. 1004 ،

األوىل،

 -178السنن الصغري = السنن الصغرى ،للبيهقي أيب بك
أمح بن احلسني  458هر  ،حتقي  :عب امل طي
قل جي ،جرم ال اسر اإلس مي  ،ك اتيش،
الطب األوىل 6460هر. 6686 ،
 -176السنن الكربى = السنن الكبري  ،للبيهقي أيب بك
أمح بن احلسني  458هر  ،حتقي  :حمم عب القر
عطر ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب الثرلث ،
6414هر. 1006 ،
 -180السنن الكربى ،للنسائي أيب عب ال محن أمح بن
 606هر ،حتقي  :حسن عب املن م شلبي،
شي
مؤسس ال سرل  ،بريو  ،الطب األوىل6416 ،هر،
. 1006
 -186سنن سعيد بن منصور ،أليب عثامن س ي بن
117هر  ،حتقي  . :س بن
منصو بن ش ب
عب اهلل آ محي  ،ا الصمي ي ،ال يرض ،الطب
األوىل6464 ،هر. 6666 ،
 -181سنن سعيد بن منصور ،أليب عثامن س ي بن
117هر  ،حتقي  . :س بن
منصو بن ش ب
عب اهلل آ محي  . ،خرل اجل ييس ،ا األلوك ،
ال يرض ،الطب األوىل6466 ،هر. 1061 ،
 -186سنن سعيد بن منصور ،أليب عثامن س ي بن
117هر ،حتقي  :حبي ال محن
منصو بن ش ب
األعظمي ،ال ا السلفي  ،اهلن  ،الطب األوىل 6406
هر. 6681 ،
 -184سؤاالت الربقاين للدارقطني ( واي الك جي
عنه) ،أل يب احلسن الدارقطني عيل بن عم بن أمح
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685هر ،حتقي  . :عب ال حيم القشق ي ،كت خرنه
مجييل ،الهو  ،الطب األوىل6404 ،هر.
 -185سري أعالم النبالء ،للذهبي شمس ال ين أيب عب
اهلل حمم بن أمح ابن قريامز  748هر ،حتقي :
جمموع بإرشا ش ي األ نؤوط ،مؤسس ال سرل ،
بريو  ،الطب الثرلث  6405 ،هر. 6685 ،
 -183سري السلف الصاحلني ،لقوام السنة أيب القرسم
إسامعيل بن حمم األصبهرين 565هر ،حتقي . :
ك بن حلمي ،ا ال اي  ،ال يرض.
 -187السرية النبوية ،البن هشام عب امللك بن هشر
166هر ،حتقي  :مصطفى السقر وآخ ين ،مطب
احللبي ،القره ة ،الطب الثرني 6675 ،هر. 6655 ،
 -188شد اإلزار يف حط األوزار عن زوار املزار ،ملعني
ب
الدين الشريازي أيب القرسم اجلني بن حممو
 740هر ،حتقي  :حمم الق ويني وعبر إقبر ،
مطب املجلس ،طه ان 6638 ،هر. 6646 ،
 -186رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة من
الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني من بعدهم،
لاللكائي أيب القرسم هب اهلل بن احلسن 468هر،
حتقي  . :أمح بن س بن مح ان الغرم ي ،ا طيب ،
ال يرض ،الطب ال اب 6463 ،هر. 6665 ،
 -160رشح السنة ،للبغوي أيب حمم احلسني بن مس و
563هر ،حتقي  :زهري الشرويش وش ي
األ نؤوط ،املكت اإلس مي ،بريو  ،الطب الثرني ،
6406هر. 6686 ،
 -166رشح املعلقات السبع ،للزوزين أيب عب اهلل حسني
بن أمح  ،ا إحيرء الرتاث ال يب ،الطب األوىل
6416هر. 1001 ،

621
 -161رشح حديث لبيك اللهم لبيك ،البن رجب
765هر،
احلنبيل زين ال ين عب ال محن بن أمح
حتقي  . :ولي آ ف يرن ،ا عرمل الفوائ  ،مك
املك م  ،الطب األوىل6467 ،هر.
 -166رشح ديوان احلامسة ،للتربيزي أيب زك ير حييى بن
عيل  501هر ،ا القلم ،بريو .
 -164رشح ديوان احلامسة ،للمرزوقي أيب عيل أمح بن
حمم بن احلسن  16هر ،نرشه أمح أمني وعب
الس هر ون ،ا اجليل ،بريو  ،الطب األوىل،
6466هر. 6666 ،
 -165رشح ديوان املتنبي ،أل يب البقاء العكربي عب اهلل بن
احلسني 363هر ،حتقي  :مصطفى السقر وآخ ين،
ا امل ف  ،بريو .
 -163رشح ديوان املتنبي ،للواحدي أيب احلسن عيل بن
483هر ،حتقي  :ف ي خ يرتييص ،ب لني،
أمح
. 6866
 -167رشح علل الرتمذي ،البن رجب احلنبيل زين
765هر ،حتقي . :
ال ين عب ال محن بن أمح
مهر عب ال حيم ،مكتب املنر  ،األ ن ،الطب األوىل،
6407هر. 6687 ،
 -168رشح فتح القدير ،للسيوايس حمم بن عب الواح
386هر ،ا الفك  ،بريو .
 -166رشح مشكل اآلثار ،للطحاوي أيب ج ف أمح بن
616هر ،حتقي  :ش ي
حمم بن س م
األ نؤوط ،مؤسس ال سرل  ،بريو  ،الطب األوىل،
6465هر. 6664 ،
 -600رشح معاين اآلثار ،للطحاوي أيب ج ف أمح بن
616هر ،حتقي  :حمم زه ي
حمم بن س م

622
وحمم سي جر احل  ،عرمل الكت  ،الطب األوىل،
6464هر. 6664 ،
 -606رشح مقامات احلريري ،للرشييش أيب ال بر
أمح بن عب املؤمن 366هر ،حتقي  :حمم أيب
الفضل إب اهيم ،املكتب ال رصي  ،بريو 6466 ،هر،
. 6661
 -601رشح منتهى اإلرادات ،للبهويت منصو بن يونس
6056هر ،عرمل الكت  ،الطب األوىل6464 ،هر،
. 6666
 -606رشح هنج البالغة ،البن أيب احل ي عب احلمي بن
هب اهلل 353هر ،حتقي  :حمم أيب الفضل إب اهيم،
ا اجليل ،بريو  ،الطب الثرني 6463 ،هر،
. 6663
 -604رشف أصحاب احلديث ،للخطيب البغدادي أيب
بك أمح بن عيل  436هر ،حتقي  :حمم س ي
خطي أوغيل ،الطب األوىل6467 ،هر.
 -605الرشيعة ،لآلجري أيب بك حمم بن احلسني
630هر ،حتقي  . :عب اهلل ال ميجي ،ا الوطن،
ال يرض ،الطب الثرني 6410 ،هر. 6666 ،
 -603شعب اإليامن ،للبيهقي أيب بك أمح بن احلسني
 458هر ،حتقي  . :عب ال يل عب احلمي  ،مكتب
ال ش  ،ال يرض ،الطب األوىل6416 ،هر. 1006 ،
 -607الشعر والشعراء ،البن قتيبة عب اهلل بن مسلم
ال ينو ي  173هر  ،ا احل يث ،القره ة6416 ،
هر.
 -608الشامئل املحمدية واخلصائل املصطفوية ،للرتمذي
أيب عيسى حمم بن عيسى 176هر ،حتقي  :سي
عبر اجلليمي ،املكتب التجر ي  ،مك املك م  ،الطب
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األوىل6466 ،هر. 66666 ،
 -606الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن
العرب يف كالمها ،البن فر أيب احلسني أمح بن
فر  ،ا الكت ال لمي  ،الطب األوىل 6468هر،
. 6667
 -660الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ،البن تيمية
أمح بن عب احلليم  718هر ،حتقي  :حمم حميي
ال ين عب احلمي  ،احل الوطني الس و ي.
 -666الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري
666هر ،حتقي  :أمح
أيب نرص إسامعيل بن محر
عب الغفو عطر  ،ا ال لم للم يني ،بريو ،
الطب ال اب  6407 ،هر. 6687 ،
 -661صحيح ابن خزيمة = خمترص املخترص من املسند
الصحيح عن النبي  ،البن خزيمة أيب بك حمم بن
إسحرق 666هر ،حتقي  :ال كتو حمم مصطفى
األعظمي ،املكت اإلس مي ،بريو  ،الطب الثرني
6461هر. 6661 ،
 -666صفة اجلنة ،البن أ يب الدنيا أيب بك عب اهلل بن حمم
186هر ،حتقي  :عم و عب املن م سليم ،مكتب ابن
تيمي  ،القره ة ،مكتب ال لم ،ج ة.
 -664صفة اجلنة ،أل يب نعيم األصبهاين أمح بن عب اهلل
460هر ،حتقي  :عيل ضر عب اهلل ،ا املأمون
للرتاث ،مش  ،الطب الثرني 6465 ،هر. 6665 ،
 -665صفة الفتوى واملفتي واملستفتي ،البن محدان أيب
عب اهلل أمح بن مح ان  365هر ،حتقي  :نررص
ال ين األلبرين ،املكت اإلس مي ،بريو  ،الطب
الثرلث 6667 ،هر.
 -663صفة النفاق ونعت املنافقني ،أل يب نعيم األصبهاين
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أمح بن عب اهلل 460هر ،حتقي  . :عرم صربي،
ا البشرئ اإلس مي  ،بريو  ،الطب األوىل،
6411هر. 1006 ،
 -667صفوة التصوف ،ملحمد بن طاهر املقديس ابن
507هر ،حتقي  :غر ة املق  ،ا
القيرساين
املنتخ ال يب ،بريو  ،الطب األوىل6463 ،هر،
. 6665
 -668الصلة يف تاريخ أئمة األندلس ،البن بشكوال أيب
القرسم خلف بن عب امللك  578هر ،حتقي :
السي ع ال طر  ،مكتب اخلرنجي ،الطب الثرني ،
 6674هر. 6655 ،

623
ال

.34 ،36 ،30 ،56

 -614طبقات األولياء ،البن امللقن رساج ال ين أيب
حفص عم بن عيل 804هر ،حتقي  :نو ال ين
رشيب  ،مكتب اخلرنجي ،القره ة ،الطب الثرني ،
6465هر. 6664 ،
 -615طبقات احلنابلة ،البن أ يب يعىل أيب احلسني حمم بن
513هر ،حتقي  :حمم حرم الفقي ،ا
حمم
امل ف  ،بريو .
 -613طبقات الشافعية الكربى ،للسبكي ترج ال ين عب
الوهرب بن تقي ال ين 776هر ،حتقي  . :حممو
الطنرحي و  .عب الفترح احللو ،ا هج  ،القره ة،
الطب الثرني 6466 ،هر.

 -666الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة،
البن قيم اجلوزية حمم بن أيب بك 756هر ،حتقي :
عيل بن حمم ال خيل ،ا ال رصم  ،ال يرض ،الطب
األوىل6408 ،هر.

 -617طبقات الشافعية ،البن قايض شهبة أيب بك بن
856هر ،حتقي  . :احلرفظ عب ال ليم خرن،
أمح
عرمل الكت  ،بريو  ،الطب األوىل 6407 ،هر.

 -610الضعفاء = أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من
املحدثني ،أليب ز ع ال ازي عبي اهلل بن عب الك يم
134هر ،حتقي  :س ي بن مه ي اهلرشمي ،عام ة
البحث ال لمي برجلرم اإلس مي  ،امل ين املنو ة.

 -618طبقات الصوفية ،أل يب عبد الرمحن السلمي حمم
بن احلسني 461هر ،حتقي  :مصطفى عب القر
عطر ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل،
6466هر . 6668

 -616الضعفاء الصغري ،للبخاري أيب عب اهلل حمم بن
إسامعيل 153هر ،حتقي  :أمح بن أيب ال ينني،
مكتب ابن عبر  ،الطب األوىل6413 ،هر. 1005 ،

 -616طبقات الفقهاء ،للشريازي أيب إسحرق إب اهيم بن
عيل الشريازي 473هر ،حتقي  :إحسرن عبر ،
ا ال ائ ال يب ،بريو  ،الطب األوىل. 6670 ،

 -611الضعفاء الكبري ،للعقييل أيب ج ف حمم بن عم و
611هر ،حتقي  :عب امل طي قل جي ،ا الكت
ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل6404 ،هر. 6684 ،

 -660الطبقات الكربى (جزء متمم الصحابة الطبقة
اخلامسة) ،البن سعد أيب عب اهلل حمم بن س
160هر ،حتقي  :حمم بن صرمل السلمي ،مكتب
الص ي  ،الطرئف ،الطب األوىل 6464 ،هر،
. 6666

 -616الضعفاء واملرتوكون للدارقطني ،أل يب احلسن
685هر ،حتقي :
الدارقطني عيل بن عم بن أمح
 .عب ال حيم القشق ي ،جمل اجلرم اإلس مي ،

 -666الطبقات الكربى (جزء متمم الصحابة الطبقة

624
الرابعة) ،البن سعد أيب عب اهلل حمم بن س
160هر ،حتقي و اس  . :عب ال ي عب اهلل
السلومي ،مكتب الص ي  ،الطرئف ،اململك ال بي
الس و ي  6463 ،هر.
 -661الطبقات الكربى (جزء متمم تابعي أهل املدينة
ومن بعدهم) ،البن سعد أيب عب اهلل حمم بن س
160هر ،حتقي  :زير حمم منصو  ،مكتب ال لو
واحلكم ،امل ين املنو ة6408 ،هر.
 -666الطبقات الكربى ،البن س أيب عب اهلل حمم بن
160هر  ،حتقي  :إحسرن عبر  ،ا صر ،
س
بريو  ،الطب األوىل. 6638 ،
 -664طبقات املحدثني بأصبهان والواردين عليها ،أليب
الشيخ األصبهرين عب اهلل بن حمم بن ج ف
636هر ،حتقي  :عب الغفو البلويش ،مؤسس
ال سرل  ،بريو  ،الطب الثرني 6461 ،هر. 6661 ،
 -665طبقات فحول الشعراء ،البن سالم اجلمحي أيب
161هر ،حتقي  :حممو
عب اهلل حمم بن س
شرك  ،مطب امل ين ،ج ة6400 ،هر.
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القره ة ،الطب الثرني 6664 ،هر.
 -666الطيوريات ،أل يب طاهر السلفي ص ال ين أمح
573هر ،حتقي  :سامن م ريل ،عبر
بن حمم
صخ  ،مكتب أضواء السلف ،ال يرض ،الطب األوىل
6415هر. 1004 ،
 -640العاقبة يف ذكر املوت ،البن اخلراط عبد احلق
586هر ،حتقي  :خرض حمم خرض،
اإلشبييل
مكتب ا األقىص ،الكويت ،الطب األوىل،
6403هر. 6683 ،
 -646العزيز رشح الوجيز = الرشح الكبري ،للرافعي
عب الك يم بن حمم بن عب الك يم 316هر،
حتقي  :عيل م وض وآخ  ،ا الكت ال لمي ،
بريو  ،الطب األوىل6467 ،هر. 6667 ،
 -641العظمة ،أل يب الشيخ األصبهاين عب اهلل بن حمم
663هر ،حتقي  :ضرء اهلل املبر كفو ي ،ا
ال رصم  ،ال يرض ،الطب األوىل6408 ،هر.
 -646عقد اجلواهر الثمينة ،البن شاس ج ال ين عب اهلل
بن نجم 363هر ،حتقي  . :محي حلم  ،ا الغ ب
اإلس مي ،بريو  ،الطب األوىل6416 ،هر. 1006 ،

 -663طرح التثريب يف رشح التقريب ،للعراقي أيب
الفضل زين ال ين أمح بن عب ال حيم  803هر،
وأكمله ابنه أبو ز ع ويل ال ين 813هر ،ا إحيرء
الرتاث ال يب ،بريو .

 -644العقد الفريد ،البن عبد ربه أيب عم شهرب ال ين
618هر ،ا الكت ال لمي ،
أمح بن حمم
بريو  ،الطب األوىل 6404 ،هر .

 -667طرق حديث من كذب عيل متعمدا ،للطرباين أيب
630هر  ،حتقي  :عيل
القرسم سليامن بن أمح
حسن وهشر إسامعيل ،املكت اإلس مي ،ا عام ،
عامن ،الطب األوىل6460 ،هر.

 -645عقالء املجانني البن حبي النيسربو ي أيب القرسم
403هر ،حتقي  :حمم الس ي ،
احلسن بن حمم
ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل6405 ،
هر. 6685 ،

 -668طريق اهلجرتني وباب السعادتني ،البن قيم
اجلوزية حمم بن أيب بك 756هر  ،ال ا السلفي ،

 -643العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،البن اجلوزي
مجر ال ين أيب الف ج عب ال محن بن عيل 567هر،
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حتقي  :إ شر احل األث ي ،إ ا ة ال لو األث ي ،
بركسترن ،الطب الثرني 6406 ،هر. 6686 ،
 -647العلل الواردة يف األحاديث النبوية = علل
الدارقطني (ج ،)11 :1أل يب احلسن الدارقطني عيل
685هر ،حتقي  :حمفوظ ال محن
بن عم بن أمح
زين اهلل السلفي ،ا طيب  ،ال يرض ،الطب األوىل،
6405هر. 6685 ،
 -648العلل الواردة يف األحاديث النبوية = علل
الدارقطني (ج ،)15 :12أل يب احلسن الدارقطني عيل
685هر ،عل عليه :حمم بن
بن عم بن أمح
صرلح ال بريس ،ا ابن اجلوزي ،ال مر  ،الطب
األوىل 6417 ،هر.
 -646العلل ومعرفة الرجال (رواية ابنه عبد اهل) ،أل يب
عبد اهل أمحد بن حممد بن حنبل 146هر ،حتقي :
ويص اهلل بن عبر  ،ا اخلرين ،ال يرض ،الطب
الثرني 6411 ،هر. 1006 ،
 -650العلل ومعرفة الرجال (رواية املروذي وغريه)،
أل يب عبد اهل أمحد بن حممد بن حنبل 146هر،
حتقي  :ويص اهلل بن عبر  ،ا اخلرين ،ال يرض،
الطب الثرني 6411 ،هر. 1006 ،
 -656العلل ،البن أ يب حاتم الرازي أيب حمم عب ال محن
617هر ،حتقي  :س بن عب اهلل احلمي
بن حمم
وآخ ين ،الطب األوىل6417 ،هر. 1003 ،
 -651عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري ،لبدر
الدين العيني أيب حمم حممو بن أمح 855هر ،ا
إحيرء الرتاث ال يب ،بريو .
 -656العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ،البن رشيق
القريواين أيب عيل احلسن 436هر ،حتقي  :حمم
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حميي ال ين عب احلمي  ،ا اجليل ،بريو  ،الطب
اخلرمس  6406 ،هر. 6686 ،
 -654عمل اليوم والليلة ،البن السني أيب بك أمح بن
حمم 634هر ،حتقي  :بشري حمم عيون ،مكتب ا
البيرن ،مش  ،مكتب املؤي  ،ال يرض ،الطب الثرلث ،
6464هر. 6664 ،
 -655العناية رشح اهلداية ،للبابريت أكمل ال ين حمم بن
حمم بن حممو 783هر ،ا الفك .
 -653عيار الشعر ،البن طبرطبر ال لوي أيب احلسن حمم
611هر ،حتقي  :عب ال ي بن نررص
بن أمح
املرن  ،مكتب اخلرنجي ،القره ة.
 -657العني[ ،منسوب] للخليل بن أمحد الفراهيدي
670هر ،حتقي  . :مه ي املخ ومي و  .إب اهيم
السرم ائي ،ا ومكتب اهل .
 -658عيون األخبار ،البن قتيبة عب اهلل بن مسلم
ال ينو ي  173هر ،ا الكت ال لمي  ،بريو ،
6468هر.
 -656عيون األدلة ،البن القصار املالكي عيل بن عم
667هر ،حتقي  . :عب احلمي بن س  ،مكتب امللك
فه الوطني  ،ال يرض6413 ،هر. 1003 ،
 -630عيون األنباء يف طبقات األطباء ،البن أيب أصيب
أيب ال بر أمح بن القرسم 338هر ،حتقي . :
ن ا ضر ،ا مكتب احليرة ،بريو .
 -636عيون املجالس ،للقريض عب الوهرب بن عيل
املرلكي 411هر ،حتقي  :إمبري بن كيبركره ،مكتب
ال ش  ،ال يرض ،الطب األوىل6416 ،هر. 1000 ،
 -631عيون املسائل ،للسمرقندي نرص بن حمم
675هر ،حتقي  :ص ح ال ين النرهي ،مطب
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أس  ،بغ ا 6683 ،هر.
 -636غاية مأمول الراغب يف معرفة أحاديث ابن
احلاجب ،البن امللقن رساج ال ين أيب حفص عم بن
عيل 804هر ،خمطوط ،املكتب األزه ي .
 -634غذاء األلباب يف رشح منظومة اآلداب ،للسفاريني
6688هر،
شمس ال ين أيب ال ون حمم بن أمح
مؤسس ق طب  ،مرص ،الطب الثرني  6464 ،هر،
. 6666
 -635الغرائب امللتقطة من مسند الفردوس مما ليس يف
الكتب املشهورة ،البن حجر العسقالين أيب الفضل
أمح بن عيل 851هر ،خمطوط ،ا الكت املرصي .
 -633غرر اخلصائص الواضحة ،أل يب إسحاق الوطواط
حمم بن إب اهيم 768هر ،حتقي  :إب اهيم شمس
ال ين ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل،
 6416هر. 1008 ،
 -637غريب احلديث ،البن قتيبة عب اهلل بن مسلم
ال ينو ي  173هر ،حتقي  . :عب اهلل اجلبو ي،
مطب ال رين ،بغ ا  ،الطب األوىل6667 ،هر.
 -638غريب احلديث ،أل يب عبيد القرسم بن س
اهل وي 114هر ،حتقي  . :حمم خرن ،مطب
ائ ة امل ر ال ثامني  ،حي آبر  ،الطب األوىل،
6684هر. 6635 ،
 -636غريب احلديث ،للحر يب أيب إسحرق إب اهيم بن
إسحرق ،حتقي  . :سليامن ال ري  ،جرم أ الق ى،
مك املك م  ،الطب األوىل6405 ،هر.
 -670الغنية لطالبي طريق احلق عز وجل ،لعبد القادر
اجليالين 470هر ،حتقي  :حمم خرل  ،ا إحيرء
الرتاث ال يب ،بريو 6463 ،هر. 6663 ،

الفهارس والكشافات

 -676فتاوى ابن الصالح ،البن الصالح أيب عم و عثامن
بن عب ال محن 346هر ،حتقي  . :موف عب اهلل
القر  ،مكتب ال لو واحلكم  ،عرمل الكت  ،بريو ،
الطب األوىل6407 ،هر.
 -671الفتاوى احلديثية ،البن حجر اهليتمي شهرب ال ين
أيب ال بر أمح بن حمم 674هر ،ا الفك .
 -676الفتاوى الفقهية الكربى ،البن حجر اهليتمي
674هر،
شهرب ال ين أيب ال بر أمح بن حمم
681هر ،املكتب
مج هر عب القر الفركهي
اإلس مي .
 -674الفتاوى الكربى ،البن تيمية أمح بن عب احلليم
 718هر ،حتقي  :حمم ومصطفى عب القر عطر،
ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل،
6408هر. 6687 ،
 -675فتاوى النووي = املسائل املنثورة ،للنووي أيب
373هر ،ت تي
زك ير حميي ال ين حييى بن رش
ابن ال طر  ،حتقي  :حمم احلجر  ،ا البشرئ
اإلس مي  ،بريو  ،الطب السر س 6467 ،هر،
. 6663
 -673فتاوى ومسائل ابن الصالح يف التفسري واحلديث
واألصول والفقه ،البن الصالح أيب عم و عثامن بن
عب ال محن 346هر ،حتقي  :عب امل طي قل جي،
ا امل ف  ،بريو  ،الطب األوىل6403 ،هر،
. 6683
 -677فتح الباري رشح صحيح البخاري ،البن حجر
العسقالين أيب الفضل أمح بن عيل 851هر ،
أرش عىل طب ه الشيخ حم ال ين اخلطي  ،ت قيم
حمم فؤا عب البرقي ،ا امل ف  ،بريو ،
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6676هر.
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164هر ،حتقي  :ع وة ب ي  ،ا الفك  ،مش ،
الطب األوىل 6408هر. 6687 ،

 -678فتح الباري رشح صحيح البخاري ،البن رجب
765هر،
احلنبيل زين ال ين عب ال محن بن أمح
حتقي  :حممو ش برن وآخ ين ،مكتب الغ برء األث ي ،
امل ين املنو ة ،الطب األوىل 6467هر. 6663 ،

 -683فضائل القرآن ،أل يب عبيد القرسم بن س اهل وي
114هر ،حتقي  :م وان ال طي  ،ا ابن كثري،
مش  ،بريو  ،الطب األوىل6465 ،هر. 6665 ،

 -676الفتن ،لنعيم بن محاد املروزي 118هر ،حتقي :
سمري ال هريي ،مكتب التوحي  ،القره ة ،الطب
األوىل6461 ،هر. 6666 ،

 -687فضائل القرآن ،للفريا يب أيب بك ج ف بن حمم
606هر ،حتقي  :يوسف جربيل ،مكتب ال ش ،
ال يرض ،الطب األوىل6406 ،هر. 6686 ،

 -680فرح األسامع برخص السامع ،البن زغدان حمم
881هر ،حتقي  . :حمم
بن أمح الي لتيني
الرشيف ال محوين ،ال ا ال بي للكترب ،الطب
األوىل. 6685 ،

 -688الفقيه واملتفقه ،للخطيب البغدادي أيب بك أمح بن
عيل  436هر  ،حتقي  :عر ال ازي ،ا ابن
اجلوزي ،ال مر  6416 ،هر.

 -686الفرق بني الفرق ،لعبد القاهر بن طاهر البغدادي
416هر ،حتقي  :حمم حميي ال ين عب احلمي ،
املكتب ال رصي  ،بريو 6463 ،هر. 6665 ،
 -681الفروع ،لشمس الدين ابن مفلح أيب عب اهلل
حمم بن مفلح 736هر ،حتقي  :عب اهلل الرتكي،
األوىل6414 ،هر،
مؤسس ال سرل  ،الطب
.. 1006
 -686فضائح الباطنية ،أل يب حامد الغزايل حمم بن حمم
505هر ،حتقي  :عب ال محن ب وي،
الطويس
مؤسس ا الكت الثقرفي  ،الكويت6686 ،هر،
. 6634
 -684فضائل الصحابة ،أل يب عبد اهل أمحد بن حممد بن
حنبل 146هر ،حتقي  . :ويص اهلل عبر  ،ا ابن
اجلوزي ،ال مر  ،الطب الثرني 6410هر. 6666 ،
 -685فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل
باملدينة ،البن الرضيس أيب عب اهلل حمم بن أيوب

 -686فوات الوفيات ،البن شاكر الكتبي ص ح ال ين
734هر ،حتقي  :إحسرن عبر ،
حمم بن شرك
ا صر  ،بريو  ،الطب األوىل. 6674 :6676 ،
 -660الفوائد = الغيالنيات ،أل يب بكر الشافعي حمم بن
 654هر ،حققه كرمل
عب اهلل بن عب ويه الب ا
أس  ،ا ابن اجلوزي ،ال مر  ،الطب األوىل،
6467هر. 6667 ،
 -666الفوائد املنتقاة (اجلزء الثالث عرش) ،واي أيب بك
حمم بن عب اهلل بن إب اهيم الشرف ي 654هر،
انتقرء أيب حفص عم بن حفص املرصي ،
خمطوط ،قم  ،6053ا الكت الظره ي  ،مش .
 -661الفوائد املنتقاة احلسان الصحاح والغرائب =
اخللعيات ،أليب احلسن عيل بن احلسن اخلل ي
461هر ،خت يج أمح بن احلسن الشريازي ،حتقي :
صرلح اللحر  ،ال ا ال ثامني  ،عامن ،مؤسس ال يرن،
بريو  ،الطب األوىل6466 ،هر. 1060 ،
 -666الفوائد املنتقاة العوايل اجلزء السادس ( ضمن
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كتاب املخلصيات وأجزاء أخرى) ،انتقرء أيب الفتح
احلرفظ ،واي أيب طره املخلص
ابن أيب الفوا
666هر ،حتقي :
حمم بن عب ال محن بن ال بر
نبيل س ال ين ج ا  ،وزا ة األوقر والشؤون
اإلس مي  ،قط  ،الطب األوىل6416 ،هر. 1008 ،
 -664الفوائد ،البن قيم اجلوزية حمم بن أيب بك
756هر  ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب الثرني ،
 6666هر. 6676 ،
 -665القدر ،للفريا يب أيب بك ج ف بن حمم
606هر ،حتقي  :عب اهلل املنصو  ،مكتب أضواء
السلف ،ال يرض ،الطب األوىل 6468هر. 6667 ،
 -663قرش الفرس ،للزوزين أيب سهل حمم بن احلسن
نحو 445هر ،حتقي  :ال كتو عب ال ي املرن  ،م ك
امللك فيصل للبحوث وال اسر اإلس مي ،
ال يرض ،الطب األوىل 6417 ،هر. 1003 ،
 -667القصاص واملذكرين ،البن اجلوزي مجر ال ين
أيب الف ج عب ال محن بن عيل 567هر ،حتقي . :
حمم لطفي الصبرغ ،املكت اإلس مي ،بريو ،
الطب الثرني 6406 ،هر. 6688 ،
 -668قواعد الشعر ،لثعلب أيب ال بر أمح بن حييى
166هر ،حتقي  . :مضرن عب التواب ،مكتب
اخلرنجي ،القره ة ،الطب الثرني . 6665 ،

الفهارس والكشافات

 -406الكامل يف التاريخ ،البن األثري أيب احلسن عيل بن
360هر ،حتقي  :عم الت م ي ،ا
أيب الك
الكترب ال يب ،بريو  ،الطب األوىل6467 ،هر،
. 6667
 -401الكامل يف اللغة واألدب ،للمربد أيب ال بر حمم
بن ي ي 185هر ،حتقي  :حمم أيب الفضل إب اهيم،
ا الفك ال يب ،القره ة ،الطب الثرلث  6467 ،هر،
. 6667
 -406الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي أيب أمح بن
ع ي اجل جرين  635هر ،حتقي  :عر أمح عب
املوجو وآخ ين ،ا الكت ال لمي  ،بريو ،
6468هر. 6667 ،
 -404الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار = مصنف
ابن أ يب شيبة ،البن أ يب شيبة أيب بك عب اهلل بن حمم
165هر ،حتقي  :كام احلو  ،مكتب ال ش ،
ال يرض ،الطب األوىل6406 ،هر.
 -405كتاب تفسري القرآن = تفسري القرآن = كتاب
التفسري ،البن املنذر أيب بك حمم بن إب اهيم 666
هر ،حتقي  :س بن حمم الس  ،ا املآث  ،امل ين
النبوي  ،الطب األوىل 6416هر. 1001 ،
 -403الكتاب ،لسيبويه أيب برش عم و بن عثامن
680هر ،حتقي  :عب الس هر ون ،مكتب اخلرنجي،
القره ة ،الطب الثرلث . 6688 ،

 -666قوت القلوب ،أليب طرل املكي حمم بن عيل
683هر ،حتقي  . :عرصم الكيريل ،ا الكت
ال لمي  ،بريو  ،الطب الثرني 6413 ،هر. 1005 ،

 -407كشاف القناع عن متن اإلقناع ،للبهويت منصو بن
يونس 6056هر ،ا الكت ال لمي .

 -400الكايف ،البن قدامة املقديس موف ال ين عب اهلل
310هر ،حتقي  . :عب اهلل الرتكي ،ا
بن أمح
هج  ،القره ة ،الطب األوىل 6468هر. 6667 ،

 -408كشف األستار عن زوائد البزار ،للهيثمي نو
807هر ،حتقي  :حبي
ال ين عيل بن أيب بك
ال محن األعظمي ،مؤسس ال سرل  ،بريو  ،الطب
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األوىل 6666 ،هر . 6676 ،
 -406الكشف والبيان عن تفسري القرآن = تفسري
الثعلبي؛ للث لبي أيب إسحرق أمح بن حمم بن إب اهيم
417هر ،حتقي  :ابن عرشو  ،ا إحيرء الرتاث
ال يب ،بريو  ،الطب األوىل6411 ،هر.
 -460الكشكول ،لبهرء ال ين ال رميل حمم بن حسني
6066هر ،حتقي  :حمم عب الك يم النم ي ،ا
الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل 6468هر،
. 6668
 -466كفاية األخيار يف حل غاية االختصار،
للحصيني أيب بك حمم بن عب املؤمن ،816
حتقي  :عيل بلطجي وآخ  ،ا اخلري ،مش ،
. 6664
 -461كفاية النبيه يف رشح التنبيه ،البن الرفعة أمح بن
حمم بن عيل األنصر ي 760هر ،حتقي  :جم ي
برسلو  ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل،
. 1006
 -466الكنى واألسامء ،للدوال يب أيب برش حمم بن أمح
660هر ،حتقي  :نظ الفر يريب ،ا ابن ح ،
بريو  ،الطب األوىل 6416 ،هر. 1000 ،
 -464الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ،جلالل
الدين السيوطي عب ال محن بن أيب بك  666هر،
حتقي  :ص ح عويض  ،ا الكت ال لمي  ،بريو ،
الطب األوىل6467 ،هر. 6663 ،
584هر،
 -465لباب اآلداب ،ألسامة بن منقذ
حتقي  :أمح حمم شرك  ،مكتب السن  ،القره ة ،الطب
الثرني  6407 ،هر. 6687 ،
 -463اللباب يف هتذيب األنساب ،البن األثري أيب احلسن
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عيل بن أيب الك

 360هر ،ا املثنى ،بغ ا .

 -467لسان العرب ،البن منظور مجر ال ين حمم بن
 766هر ،ا صر  ،بريو  ،الطب الثرلث ،
مك
6464هر.
 -468لسان امليزان ،البن حجر العسقالين أيب الفضل
أمح بن عيل 851هر ،حتقي  :عب الفترح أيب غ ة،
ا البشرئ اإلس مي  ،الطب األوىل. 1001 ،
 -466لطائف اإلشارات = تفسري القشريي ،للقشريي
عب الك يم بن هوازن  435هر ،حتقي  :إب اهيم
البسيوين ،اهليئ املرصي ال رم للكترب ،الطب الثرلث .
 -410لطائف املعارف فيام ملواسم العام من الوظائف،
البن رجب احلنبيل زين ال ين عب ال محن بن أمح
765هر ،ا ابن ح  ،بريو  ،الطب األوىل،
6414هر. 1004 ،
 -416املبدع رشح املقنع ،برهان الدين ابن مفلح أيب
884هر ،حتقي  :حمم
إسحرق إب اهيم بن حمم
حسن الشرف ي ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب
األوىل6468 ،هر. 6667 ،
 -411املبسوط ،للرسخيس حمم بن أمح بن أيب سهيل
486هر ،ا امل ف  ،بريو 6406 ،هر،
. 6686
 -416املتفق واملفرتق ،للخطيب البغدادي أيب بك أمح
بن عيل  436هر ،حتقي  . :حمم صر ق آي ن ،ا
القر ي ،مش  ،الطب األوىل6467 ،هر. 6667 ،
 -414مثري العزم الساكن إىل أرشف األماكن ،البن
اجلوزي مجر ال ين أيب الف ج عب ال محن بن عيل
567هر ،حتقي  :م زوق عيل إب اهيم ،ا ال اي ،
الطب األوىل 6465 ،هر. 6665 ،
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 -415املجالسة وجواهر العلم ،أليب بك ال ينو ي أمح
بن م وان 666هر ،حتقي  :مشهو آ سلامن،
مج ي الرتبي اإلس مي  ،البح ين ،ا ابن ح ،
بريو  ،الطب األوىل6466 ،هر. 6668 ،
 -413املجتبى من السنن=
النسائي ،للنسائي أيب عب
 606هر ،حتقي  :عب
اإلس مي ،
املطبوعر
6403هر. 6683 ،

السنن الصغرى = سنن
ال محن أمح بن ش ي
الفترح أيب غ ة ،مكت
حل  ،الطب الثرني ،

 -417املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني،
البن حبان أيب حرتم حمم بن حبرن بن أمح البستي
654هر ،حتقي  :حممو إب اهيم زاي  ،ا الوعي،
حل  ،الطب األوىل 6663هر.
 -418جملس من أمايل أ يب نعيم األصبهاين ،أل يب نعيم
األصبهاين أمح بن عب اهلل 460هر ،حتقي  :سرع
بن عرم غرزي ،ا الصحرب  ،طنطر ،الطب األوىل،
6460هر. 6686 ،
 -416جممع األمثال ،للمي اين أيب الفضل أمح بن حمم
بن إب اهيم 568هر ،حتقي  :حمم حميي ال ين
عب احلمي  ،ا امل ف  ،بريو .
 -460جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ،لداماد أفندي
6078هر ،ا إحيرء الرتاث
عب ال محن بن حمم
ال يب.
 -466جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي نو ال ين
807هر ،حتقي  :حسر ال ين
عيل بن أيب بك
الق يس ،مكتب الق يس ،القره ة6464 ،هر،
. 6664
-461

جممل اللغة ،البن فارس أمح بن فر

بن

665هر ،حتقي  :زهري سلطرن ،مؤسس
زك ير
ال سرل  ،بريو  ،الطب الثرني 6403 ،هر. 6683 ،
 -466جمموع الفتاوى ،البن تيمية أمح بن عب احلليم
 718هر ،حتقي  :عب ال محن بن حمم بن قرسم،
جمم امللك فه  ،امل ين النبوي 6463 ،هر. 6665 ،
 -464املجموع اللفيف ،لألفطيس أمني ال ول أيب ج ف
حمم بن حمم بن هب اهلل ب 565هر  ،ا الغ ب
اإلس مي ،بريو  ،الطب األوىل 6415 ،هر.
 -465جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبيل ،زين
ال ين عب ال محن بن أمح 765هر ،حتقي  :طل ت
احللواين ،ا الفر وق ،الطب الثرني 6414 ،هر،
. 1006
 -463املجموع رشح املهذب ،للنووي أيب زك ير حميي
373هر ،،ا الفك .
ال ين حييى بن رش
 -467جمموعة الرسائل الكربى ،البن تيمية أمح بن عب
احلليم  718هر ،ا إحيرء الرتاث ال يب ،بريو .
 -468املحاسن واألضداد ،للجاحظ أيب عثامن عم و بن
 155هر  ،ا ومكتب اهل  ،بريو ،
بح
6416هر.
 -466حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء،
للراغب األصبهاين أيب القرسم احلسني بن حمم
501هر ،ا األ قم بن أيب األ قم ،بريو  ،الطب
األوىل 6410 ،هر.
 -440املحب واملحبوب واملشموم واملرشوب ،للرسي
631هر ،حتقي :
الرفاء أيب احلسن الرسي بن أمح
مصبرح غ ونجي ،جمم اللغ ال بي ب مش ،
6407هر. 6683 ،
 -446املحبة هل سبحانه ،أل يب إسحاق اخلتيل إب اهيم بن
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عب اهلل ،حتقي  :عر عب الشكو  ،ا احلضر ة،
ال يرض ،الطب األوىل6414 ،هر. 1006 ،
 -441املحترضين ،البن أ يب الدنيا أيب بك عب اهلل بن
حمم 186هر ،حتقي  :حمم خري مضرن ،ا ابن
ح  ،بريو  ،الطب األوىل6467 ،هر. 6667 ،
 -446املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز = تفسري
ابن عطية ،البن عطية األندليس أيب حمم عب احل بن
541هر ،حتقي  :ال حرل الفر وق وآخ ين،
غرل
مطبوعر وزا ة األوقر القط ي  ،الطب الثرني ،
6418هر. 1007 ،
 -444املحرر يف احلديث ،البن عبد اهلادي شمس ال ين
حمم بن أمح 744هر ،حتقي  . :يوسف امل عشيل
وآخ ين ،ا امل ف  ،بريو  ،الطب الثرلث ،
6416هر. 1000 ،
 -445املحكم واملحيط األعظم ،البن سيده أيب احلسن
عيل بن إسامعيل 458هر ،حتقي  :عب احلمي
هن اوي ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل،
 6416هر. 1000 ،
 -443املحىل باآلثار ،البن حزم الظاهري عيل بن أمح
453هر ،حتقي  :حمم منري ال مشقي ،املطب املنريي ،
القره ة ،الطب األوىل  6656هر.
 -447املحىل باآلثار ،البن حزم الظاهري عيل بن أمح
453هر ،ا الفك  ،بريو .
 -448املحيط الربهاين يف الفقه النعامين ملحمود البخاري
363هر ،حتقي  :عب الك يم
ب هرن ال ين بن أمح
اجلن ي ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل،
6414هر . 1004
 -446خمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة،
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البن املوصيل حمم بن حمم بن عب الك يم
774هر ،حتقي  :سي إب اهيم ،ا احل يث ،القره ة،
الطب األوىل6411 ،هر. 1006 ،
 -450خمترص الطحاوي ،للطحاوي أيب ج ف أمح بن
616هر ،حتقي  :أيب الوفر
حمم بن س م
األفغرين ،جلن إحيرء امل ر الن امني  ،حي آبر .
 -456خمترص قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر،
للمقريزي تقي ال ين أمح بن عيل  845هر ،
ح يث أكر مي ،فيصل آبر  ،بركسترن ،الطب األوىل
6408هر. 6688 ،
 -451خمترص كتاب صفوة األدب ونخبة ديوان العرب =
محاسة اجلراوي = احلامسة املغربية ،للجراوي أيب
306هر ،حتقي  :حمم
ال بر أمح بن عب الس
ضوان ال اي  ،ا الفك امل ررص ،بريو  ،الطب
األوىل 6466 ،هر. 6666 ،
 -456املخصص ،البن سيده أيب احلسن عيل بن إسامعيل
458هر ،حتقي  :خليل جفر  ،ا إحيرء الرتاث
ال يب ،بريو  ،الطب األوىل 6467 ،هر. 6663 ،
 -454مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك
نستعني ،البن قيم اجلوزية حمم بن أيب بك
756هر  ،حتقي  :حمم امل تصم برهلل ،ا الكترب
ال يب ،بريو  ،الطب الثرلث  6463 ،هر. 6663 ،
 -455املدخل ،البن احلاج العبدري أيب عب اهلل حمم بن
حمم 767هر ،مكتب ا الرتاث.
 -453املدهش ،البن اجلوزي مجر ال ين أيب الف ج عب
ال محن بن عيل 567هر ،حتقي  . :م وان قبرين،
ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب الثرني 6405 ،هر،
. 6685
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 -457املدونة ،لسحنون بن س ي التنوخي ،ا الكت
ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل6465 ،هر. 6664 ،

حتقي  :طر ق عوض اهلل ،مكتب ابن تيمي  ،مرص،
الطب األوىل6410 ،هر. 6333،

 -458مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من
حوادث الزمان ،لليافعي أيب حمم عفيف ال ين عب
738هر ،حتقي  :خليل املنصو  ،ا
اهلل بن أس
الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل 6467 ،هر،
. 6667

 -433املستدرك عىل الصحيحني ،للحاكم النيسابوري
أيب عب اهلل حمم بن عب اهلل 405هر ،حتقي :
مصطفى عب القر عطر ،ا الكت ال لمي ،
بريو  ،الطب األوىل6466 ،هر. 6660 ،

 -456املراسيل ،البن أ يب حاتم الرازي أيب حمم عب
617هر ،حتقي  :شك اهلل
ال محن بن حمم
قوجرين ،مؤسس ال سرل  ،بريو  ،الطب األوىل،
6667هر.

 -437املستغيثني باهل تعاىل عند املهامت واحلاجات ،البن
بشكوال أيب القرسم خلف بن عب امللك  578هر،
حتقي  :مرنوي مر ين ،املجلس األعىل لألبحرث
ال لمي م ه الت رون م ال رمل ال يب ،م ي ،
. 6666

 -430مرشد الزوار إىل قبور األبرار = الدر املنظم يف
زيارة اجلبل املقطم ،البن أ يب احلرم موف ال ين أيب
365هر ،ال ا املرصي
حمم بن عب ال محن
اللبنرني  ،القره ة ،الطب األوىل 6465 ،هر.

 -438املستفاد من تاريخ بغداد (مطبوع ضمن تر يخ
بغ ا وذيوله) ،البن الدمياطي أمح بن أيبك
746هر ،حتقي  :مصطفى عب القر عطر ،ا الكت
ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل6467 ،هر.

 -436مرقاة الصعود إىل سنن أ يب داود ،جلالل الدين
السيوطي عب ال محن بن أيب بك  666هر ،حتقي :
حمم شري رشيف ،ا ابن ح  ،بريو  ،الطب
األوىل6466 ،هر. 1061 ،

 -436مسند ابن اجلعد ،ل يل بن اجل بن عبي اجلوه ي
160هر ،حتقي  :عرم حي  ،مؤسس نر ،
بريو  ،الطب األوىل6460 ،هر. 6660 ،

 -431مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،للمسعودي أيب
احلسن عيل بن احلسني 643هر ،حتقي  :أس
اغ  ،ا اهلج ة ،قم6046 ،هر.

 -470مسند أ يب داود الطياليس ،أليب او سليامن بن
او بن اجلر و الطيرليس 104هر ،حتقي . :
حمم بن عب املحسن الرتكي ،ا هج  ،مرص،
الطب األوىل6466 ،هر. 6666 ،

 -436مسالك األبصار يف ممالك األمصار ،البن فضل اهلل
ال م ي أمح بن حييى 746هر ،املجم الثقريف،
أبو ظبي ،الطب األوىل6416 ،هر.

 -476مسند أ يب يعىل ،أل يب يعىل املوصيل أمح بن عيل
607هر ،حتقي  :حسني سليم أس  ،ا املأمون
للرتاث ،الطب األوىل ،سن 6404هر. 6684 ،

 -434مسائل اإلمام أمحد ( واي ابنه صرلح) ،ال ا
ال لمي  ،اهلن .

 -471مسند إسحاق ابن راهويه ،البن راهويه أيب
168هر،
ي قوب إسحرق بن إب اهيم احلنظيل
حتقي  . :عب الغفو البلويش ،مكتب اإليامن ،امل ين

 -435مسائل اإلمام أمحد ( واي أيب او السجسترين)،
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النبوي  ،الطب األوىل6461 ،هر. 6666 ،
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 -476مسند احلميدي ،للحميدي أيب بك عب اهلل بن
166هر حتقي  :حسني سليم أس  ،ا
ال بير
السقر ،مش  ،الطب األوىل. 6663 ،

 -486املسند ،أل يب عبد اهل أمحد بن حممد بن حنبل
146هر ،حتقي  :ش ي األ نؤوط وآخ ين،
مؤسس ال سرل  ،بريو  ،الطب األوىل6416 ،هر،
. 1006

 -474مسند الدارمي = سنن الدارمي ،لل ا مي أيب حمم
عب اهلل بن عب ال محن 155هر ،حتقي  :حسني
ال ا اين ،ا املغني ،الس و ي  ،الطب األوىل،
6461هر. 1000 ،

 -481مشكاة األنوار فيام روي عن اهل سبحانه من
األخبار ،البن عر يب حميي ال ين حمم بن عيل
368هر ،حتقي  :حمم اغ الطبرخ ،املطب ال لمي ،
حل  ،الطب األوىل6643 ،هر. 6617 ،

 -475مسند الروياين ،أليب بك حمم بن هر ون ال ويرين
607هر ،حتقي  :أيمن عيل أيب يامين ،مؤسس
ق طب  ،القره ة ،الطب األوىل6463 ،هر.

 -486مشيخة ابن اجلوزي ،البن اجلوزي مجر ال ين أيب
الف ج عب ال محن بن عيل  567هر ،حتقي  :حمم
حمفوظ ،ا الغ ب اإلس مي ،بريو  ،الطب
الثرلث . 1003 ،

 -473مسند الشاميني ،للطرباين أيب القرسم سليامن بن
630هر  ،حتقي  :مح ي السلفي ،مؤسس
أمح
ال سرل  ،بريو  ،الطب األوىل 6405هر. 6684 ،
 -477مسند الشهاب ،للقضاعي أيب عب اهلل حمم بن
454هر ،حتقي  :مح ي السلفي ،مؤسس
س م
ال سرل  ،بريو  ،الطب الثرني 6407 ،هر. 6683 ،
 -478املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل
إىل رسول اهل صىل اهل عليه وسلم = صحيح مسلم،
ملسلم بن احلجاج 136هر ،حتقي  :حمم فؤا عب
البرقي ،ا إحيرء الرتاث ال يب ،بريو .
 -476املسند املستخرج عىل صحيح مسلم ،أل يب نعيم
األصبهاين أمح بن عب اهلل 460هر ،حتقي  :حمم
حسن الشرف ي ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب
األوىل6467 ،هر. 6663 ،
 -480مسند عمر بن اخلطاب ،أليب يوسف ي قوب بن
131هر ،حتقي  :كام احلو  ،مؤسس
شيب
الكت الثقرفي  ،بريو  ،الطب األوىل6405 ،هر.

 -484مشيخة ابن طهامن ،أليب س ي إب اهيم بن طهامن
638هر ،حتقي  :حمم طره مرلك ،جمم اللغ
ال بي  ،مش 6406 ،هر. 6686 ،
 -485مصارع العشاق ،للرساج القاري أيب حمم ج ف
بن أمح 500هر ،ا صر  ،بريو .
 -483مصاعد النظر لإلرشاف عىل مقاصد السور =
املقصد األسمى يف مطابقة اسم كل سورة للمسمى،
لربهرن ال ين البقرعي أيب احلسن إب اهيم بن عم
885هر ،حتقي  . :عب السمي حسنني ،مكتب
امل ر  ،ال يرض ،الطب األوىل6408 ،هر،
. 6687
 -487مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،للبوصريي
أيب ال بر شهرب ال ين أمح بن أيب بك 840هر،
حتقي  :حمم الكشنروي ،ا ال بي  ،بريو  ،الطب
الثرني  6406 ،هر.
 -488املصنف = الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،
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165هر،
البن أ يب شيبة أيب بك عب اهلل بن حمم
حتقي  :حمم عوام  ،ا القبل  ،ج ة ،الطب األوىل،
6417هر. 1003 ،
 -486املصنف ،لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين
166هر ،حتقي  :حبي ال محن األعظمي ،املجلس
ال لمي ،اهلن  ،يطل من :املكت اإلس مي،
بريو  ،الطب الثرني 6406 ،هر . 6686
 -460املصون يف األدب ،أل يب أمحد العسكري احلسن بن
681هر (خر أيب ه
عب اهلل بن س ي
ال سك ي) ،حتقي  :عب الس هر ون ،مطب
حكوم الكويت ،الطب الثرني . 6684 ،
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املحسن بن إب اهيم احلسيني ،ا احل مني ،القره ة،
الطب األوىل6465 ،هر.6665 ،
 -463معجم البلدان ،لياقوت احلموي شهرب ال ين
يرقو بن عب اهلل ال ومي 313هر ،ا صر ،
بريو  ،الطب الثرني . 6665 ،
 -467معجم الشعراء ،للمرزباين أيب عبي اهلل حمم بن
عم ان 684هر ،حتقي  . . :ك نكو ،مكتب
الق يس ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب الثرني ،
6401هر. 6681 ،
 -468معجم الشيوخ ،البن عساكر عيل بن احلسن بن
هب اهلل  576هر ،حتقي  . :وفرء تقي ال ين ،ا
البشرئ  ،مش  ،الطب األوىل6416 ،هر. 1000 ،

 -466املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية ،البن حجر
العسقالين أيب الفضل أمح بن عيل 851هر ،
جمموع سرئل كتو اه ،تنسي  . :س الشث ي ،ا
ال رصم  ،ا الغيث ،الس و ي  ،الطب األوىل،
6466هر6410 : 6668 ،هر. 1000 ،

 -466معجم الصحابة ،البن قانع أيب احلسني عب البرقي
656هر ،حتقي  :ص ح بن سرمل املرصايت،
بن قرن
مكتب الغ برء األث ي  ،امل ين املنو ة ،الطب األوىل،
6468هر.

 -461معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي،
563هر،
للبغوي أيب حمم احلسني بن مس و
حتقي  :حمم عب اهلل النم وآخ ين ،ا طيب ،
ال يرض ،الطب ال اب 6467 ،هر. 6667 ،

 -500املعجم الكبري ج ،13للطرباين أيب القرسم سليامن
630هر  ،حتقي  :مح ي السلفي ،ا
بن أمح
الصمي ي ،ال يرض ،الطب األوىل 6465 ،هر،
.. 6664

 -466معامل السنن = رشح سنن أ يب داود ،للخطا يب أيب
سليامن مح بن حمم بن إب اهيم 688هر ،املطب
ال لمي  ،حل  ،الطب األوىل6656 ،هر. 6661 ،

 -506املعجم الكبري ،للطرباين أيب القرسم سليامن بن أمح
630هر  ،حتقي  :مح ي السلفي ،ا ابن تيمي ،
القره ة ،الطب الثرني .

 -464معجز أمحد[ ،منسوب] أل يب العالء املعري أمح بن
عب اهلل بن سليامن  446هر ،ا امل ر  ،القره ة،
الطب الثرني 6466 ،هر. 6661 ،

 -501املعجم ،البن األعرا يب أيب س ي أمح بن حمم
640هر ،حتقي  :عب املحسن بن إب اهيم ،ا ابن
اجلوزي ،الطب األوىل6468 ،هر. 6667 ،

 -465املعجم األوسط ،للطرباين أيب القرسم سليامن بن
630هر  ،حتقي  :طر ق بن عوض اهلل وعب
أمح

 -506معرفة الرجال ( واي ابن حم ز) ،أليب زك ير حييى
بن م ني 166هر ،حتقي  :حمم كرمل القصر ،
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جمم اللغ ال بي  ،مش  ،الطب األوىل6405 ،هر،
. 6685
 -504معرفة السنن واآلثار ،للبيهقي أيب بك أمح بن
احلسني  458هر  ،حتقي  . :عب امل طي قل جي،
جرم ال اسر اإلس مي  ،ك اتيش ،بركسترن،
الطب األوىل6461 ،هر. 6666 ،
 -505معرفة الصحابة ،أل يب نعيم األصبهاين أمح بن عب
اهلل 460هر ،حتقي  :عر ال ازي ،ا الوطن،
ال يرض ،الطب األوىل 6466 ،هر. 6668 ،
 -503معرفة أنواع علوم احلديث = مقدمة ابن الصالح،
البن الص ح أيب عم و عثامن بن عب ال محن
346هر ،حتقي  :نو ال ين عرت ،ا الفك  ،سو ير،
ا الفك امل ررص ،بريو 6403 ،هر. 6683 ،
 -507املعرفة والتاريخ ،للفسوي أيب يوسف ي قوب بن
سفيرن 177هر ،حتقي  :أك ال م ي ،مؤسس
ال سرل  ،بريو  ،الطب الثرني 6406 ،هر. 6686 ،

635
إحياء علوم الدين) ،للعراقي أيب الفضل زين ال ين
أمح بن عب ال حيم  803هر ،ا ابن ح ،
بريو  ،الطب األوىل6413 ،هر. 1005 ،
 -561املغني يف الضعفاء ،للذهبي شمس ال ين أيب عب
اهلل حمم بن أمح ابن قريامز  748هر  ،حتقي . :
نو ال ين عرت.
 -566املغني ،البن قدامة املقديس موف ال ين عب اهلل بن
310هر ،حتقي  :عب اهلل الرتكي وعب الفترح
أمح
احللو ،ا عرمل الكت  ،ال يرض ،الطب الثرلث ،
6467هر. 6667 ،
 -564مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة،
756هر  ،ا
البن قيم اجلوزية حمم بن أيب بك
الكت ال لمي  ،بريو .
 -565املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة
عىل األلسنة ،لشمس الدين السخاوي  601هر،
حتقي  :حمم عثامن اخلشت ،ا الكترب ال يب،
بريو  ،الطب األوىل 6405 ،هر. 6685 ،

 -508املعونة عىل مذهب عامل املدينة ،للقايض عبد
الوهاب أيب حمم عب الوهرب بن عيل 411هر،
حتقي  :محيش عب احل  ،املكتب التجر ي  ،مك
املك م .

 -563مقاالت اإلسالميني ،أل يب احلسن األشعري عيل
بن إسامعيل 614هر ،حتقي  :حمم حميي ال ين عب
احلمي  ،املكتب ال رصي  ،بريو 6466 ،هر. 6660 ،

 -506املغازي ،للواقدي أيب عب اهلل حمم بن عم بن
107هر ،حتقي  :مر س ن جونس ،ا
واق
األعلمي ،بريو  ،الطب الثرلث 6406 ،هر،
. 6686

 -567املقدمات املمهدات ،البن رشد أيب الولي حمم بن
أمح الق طبي 510هر ،حتقي  . :حمم حجي،
ا الغ ب اإلس مي ،الطب األوىل 6408هر
. 6688

 -560املغرب يف ترتيب املعرب ،للمطرزي نررص بن عب
السي 360هر ،ا الكترب ال يب.

 -568املقصد األرشد يف ذكر أصحاب أمحد ،برهان
الدين ابن مفلح أيب إسحرق إب اهيم بن حمم
884هر ،حتقي  . :عب ال محن بن سليامن ال ثيمني،
مكتب ال ش  ،ال يرض ،الطب األوىل6460 ،هر،

 -566املغني عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف
اإلحياء من األخبار =ختريج أحاديث اإلحياء (هبامش

636
. 6660
 -566امللل والنحل ،للشه سترين حمم بن عب الك يم
548هر ،حتقي  :حمم سي كي ين ،ا امل ف ،
بريو  ،الطب الثرني 6665 ،هر. 6675 ،
 -510من حديث خيثمة بن سليامن  ،أليب احلسن خيثم
بن سليامن 646هر ،حتقي  . :عم عب الس
ت م ي ،ا الكترب ال يب ،لبنرن6400 ،هر،
. 6680
 -516املنازل والديار ،ألسامة بن منقذ  584هر،
حتقي  :مصطفى حجرزي ،ا س ر الصبرح،
القره ة ،الطب الثرني 6461 ،هر . 6661
 -511مناقب الشافعي ،للبيهقي أيب بك أمح بن احلسني
 458هر  ،حتقي  :السي أمح صق  ،مكتب ا
الرتاث ،القره ة ،الطب األوىل 6660هر. 6670 ،
 -516املنتخب من مسند عبد بن محيد = مسند عبد بن
محيد ،لعبد بن محيد ،أيب حمم عب احلمي بن محي
الكيش أو الكيس 146هر ،انتخبه أيب إسحرق
الشريش إب اهيم بن خ يم .حتقي  :صبحي السرم ائي،
وحممو خليل الص ي ي ،مكتب السن  ،القره ة،
الطب األوىل6408 ،هر. 6688 ،
 -514املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ،البن اجلوزي مجر
ال ين أيب الف ج عب ال محن بن عيل  567هر،
حتقي  :حمم ومصطفى عب القر عطر ،ا الكت
ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل6461 ،هر. 6661 ،
 -515املنتقى رشح املوطأ ،للباجي األندليس أيب الولي
474هر ،مطب الس ر ة،
سليامن بن خلف
القره ة ،الطب األوىل6661 ،هر.
 -513املنتقى من كتاب الطبقات ،أل يب عروبة احلراين
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668هر ،حتقي  :إب اهيم صرلح،
احلسني بن حمم
ا البشرئ  ،الطب األوىل. 6664 ،
 -517املنصف للسارق واملرسوق منه ،البن وكيع احلسن
666هر ،حتقي  :عم خليف ،
بن عيل الضبي
جرم قر يونس ،بنغرزي ،الطب األوىل. 6664 ،
 -518منهاج السنة النبوية ،البن تيمية أمح بن عب احلليم
 718هر ، ،حتقي  :حمم شر سرمل ،جرم اإلمر
حمم بن س و اإلس مي  ،الس و ي الطب األوىل،
 6403هر. 6683 ،
 -516املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج = رشح
صحيح مسلم ،للنووي أيب زك ير حميي ال ين حييى بن
373هر ،ا إحيرء الرتاث ال يب ،بريو ،
رش
الطب الثرني 6661 ،هر.
 -560املنية واألمل ،للقريض عب اجلبر بن أمح امل ت يل
465هر ،حتقي  . :عصر ال ين حمم  ،ا امل ف
اجلرم ي . 6685 ،
 -566املوازنة بني شعر أ يب متام والبحرتي (ج ،1ج،)2
لآلمدي أيب القرسم احلسن بن برش 670هر،
حتقي  :السي أمح صق  ،ا امل ر  ،الطب ال اب .
 -561املوازنة بني شعر أ يب متام والبحرتي (ج،)3
لآلمدي أيب القرسم احلسن بن برش 670هر،
حتقي  . :عب اهلل املحر ب ،مكتب اخلرنجي ،القره ة،
الطب األوىل. 6664 ،
 -566املوافقات يف أصول الرشيعة ،للشاطبي إب اهيم بن
موسى 760هر ،حتقي  . :عب اهلل از ،ا الفك
ال يب
 -564مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ،للحطاب
الرعيني حمم بن حمم بن عب ال محن 654هر،
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حتقي  :زك ير عمريا  ،ا عرمل الكت 6416 ،هر،
. 1006

637
احلويني حجرزي حمم رشيف (م ررص) ،مج ه :أمح
بن عطي الوكيل ،ا ابن عبر  ،مرص ،الطب
األوىل6466 ،هر. 6061 ،

 -565املواهب اللدنية باملنح الربانية ،للقسطالين أيب
ال بر أمح بن حمم بن أيب بك 616هر ،حتقي :
صرلح أمح الشرمي ،املكت اإلس مي ،الطب
الثرني 6415 ،هر. 1004 ،

 -546النجم الوهاج يف رشح املنهاج ،للدمريي كام
ال ين حمم بن موسى 808هر ،ا املنهرج ،ج ة،
الطب األوىل6415 ،هر. 1004 ،

 -563املوشى = الظرف والظرفاء ،للوشاء أيب الطي
حمم بن أمح بن إسحرق 615هر ،حتقي  :كام
مصطفى ،مكتب اخلرنجي ،الطب الثرني  6676 ،هر،
. 6656

 -544نزهة األسامع يف مسألة السامع ،البن رجب احلنبيل
زين ال ين عب ال محن بن أمح 765هر ،ا طيب ،
ال يرض ،حتقي  :ولي الف يرن ،الطب األوىل 6407 ،
هر. 6683 ،

 -567املوضوعات ،البن اجلوزي مجر ال ين أيب الف ج
عب ال محن بن عيل 567هر ،حتقي  :عب ال محن
عثامن ،املكتب السلفي  ،امل ين املنو ة ،الطب األوىل:
6683هر 6688 : 6633هر . 6638

 -545نسب قريش ،أل يب عبد اهل الزبريي مص بن
163هر ،حتقي  :ليفني
عب اهلل بن مص
ب وفنسر  ،ا امل ر  ،القره ة ،الطب الثرلث .

 -568ميزان االعتدال ،للذهبي شمس ال ين أيب عب اهلل
حمم بن أمح ابن قريامز  748هر ،،حتقي  :عيل
حمم البجروي ،ا امل ف  ،بريو  ،الطب األوىل،
 6681هر . 6636 -
 -566ناسخ احلديث ومنسوخه ،البن شاهني أيب حفص
685هر ،حتقي  :سمري ال هريي،
عم بن أمح
مكتب املنر  ،ال قرء ،الطب األوىل6408 ،هر،
. 6688
 -540النبوات ،البن تيمية أمح بن عب احلليم 718
هر ،حتقي  :عب ال ي الطويرن ،أضواء السلف،
الس و ي  ،الطب األوىل6410 ،هر. 1000،
 -546نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار ،البن
حجر العسقالين أيب الفضل أمح بن عيل  851هر،
حتقي  :مح ي السلفي ،ا ابن كثري ،مش  ،الطب
الثرني 6416 ،هر. 1008 ،
 -541نثل النبال بمعجم الرجال ،...أل يب إسحاق

 -543نشوار املحارضة وأخبار املذاكرة ،للتنوخي أيب عيل
املحسن بن عيل 684هر ،حتقي  :عبو الشرجلي،
ا صر  ،بريو  ،لبنرن 6666 ،هر.
 -547نصب الراية ألحاديث اهلداية ،للزيلعي مجر ال ين
أيب حمم عب اهلل بن يوسف 731هر ،حتقي  :حمم
عوام  ،مؤسس ال يرن ،بريو  ،ا القبل  ،ج ة،
الطب األوىل6468 ،هر. 6667 ،
 -548نرصة الثائر عىل املثل السائر ،للصفدي ص ح
ال ين خليل بن أيبك  734هر ،حتقي  :حمم عيل
سلطرين ،مطبوعر جمم اللغ ال بي ب مش .
 -546نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر
وزيرها لسان الدين بن اخلطيب ،للتلمسرين شهرب
 ،6046حتقي :
ال ين أمح بن حمم املق ي
إحسرن عبر  ،ا صر  ،بريو :6600 ،
. 6667
 -550النكت والعيون = تفسري املاوردي ،للاموردي
أيب احلسن عيل بن حمم 450هر ،حتقي  :السي بن
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عب املقصو  ،ا الكت ال لمي  ،بريو .
 -556هناية األرب يف فنون األدب ،للنويري شهرب
ال ين أمح بن عب الوهرب 766هر ،حتقي . :
حييى الشرمي وآخ ين ،ا الكت ال لمي  ،بريو ،
الطب األوىل6414 ،هر. 1004 ،
 -551هناية املطلب يف دراية املذهب ،للجويني إمر
احل مني عب امللك بن عب اهلل 478هر ،حتقي :
 .عب ال ظيم ال ي  ،منشو ا وزا ة األوقر
القط ي  ،الطب األوىل 6418هر. 1007 ،
 -556النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري أيب
 360هر ،حتقي  :طره
احلسن عيل بن أيب الك
ال اوي وحممو الطنرحي ،املكتب ال لمي  ،بريو ،
6666هر. 6676 ،
 -554نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول،
للحكيم الرتمذي أيب عب اهلل حمم بن عيل 610هر،
حتقي  :إسامعيل إب اهيم ،مكتب اإلمر البخر ي،
الطب األوىل6416 ،هر. 1008 ،
 -555النوادر والزيادات ،البن أ يب زيد القريواين عب اهلل
بن عب ال محن 683هر ،حتقي  :عب الفترح احللو
وآخ ين ،ا الغ ب اإلس مي ،بريو  ،الطب
األوىل. 6666 ،
 -553نيل األوطار ،للشوكاين حمم بن عيل
6150هر ،حتقي  :عصر الصبربطي ،ا احل يث،
مرص ،الطب األوىل6466 ،هر. 6666 ،
 -557اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،للمرغيناين عيل بن
أيب بك 566هر ،حتقي  :ط يوسف ،ا إحيرء

الرتاث ال يب ،بريو .
 -558الوابل الصيب من الكلم الطيب ،البن قيم اجلوزية
حمم بن أيب بك 756هر  ،حتقي  :سي إب اهيم ،ا
احل يث ،القره ة ،الطب الثرلث . 6666 ،
 -556الوايف بالوفيات ،للصفدي ص ح ال ين خليل بن
أيبك  734هر ،أمح األ نؤوط وت كي مصطفى،
ا إحيرء الرتاث ،بريو 6410 ،هر. 1000 ،
 -530الوساطة بني املتنبي وخصومه ،للقايض اجلرجاين
 661هر ،حتقي
أيب احلسن عيل بن عب ال ي
ورشح :حمم أيب الفضل إب اهيم وعيل حمم
البجروي ،مطب عيسى البريب احللبي.
 -536الوسيط يف املذهب ،أليب حرم الغزايل حمم بن
حمم الطويس 505هر ،حتقي  :أمح حممو وآخ ،
ا الس  ،القره ة ،الطب األوىل6467 ،هر.
 -531وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،البن خلكان
شمس ال ين أمح بن حمم بن إب اهيم 386هر،
حتقي  :إحسرن عبر  ،ا صر  ،بريو ،
6676هر. 6664 ،
 -536الوقوف والرتجل من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن
حنبل ،أل يب بكر اخلالل أمح بن حمم بن هر ون
666هر ،حتقي  :سي كرسوي حسن ،ا الكت
ال لمي  ،بريو  ،الطب األوىل6465 ،هر. 6664 ،
 -534يتيمة الدهر يف حماسن أهل العرص ،أل يب منصور
 416هر  ،حتقي . :
الثعالبي عب امللك بن حمم
مفي قميح  ،ا الكت ال لمي  ،بريو  ،الطب
األوىل6406 ،هر. 6686 ،
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الفهارس والكشافات

قم اآلي
145
175

السو ة واآلي

مو هر

﴿ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ﴾
﴿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ﴾

656
608

 آل عمران
64
60
66
607-606

603
666

665-664

665
634
687

664-666

﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮰ ﴾
﴿ﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ﴾
﴿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭹ﴾
﴿ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾
﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﴾
﴿ ﭒ ﭓﭔﭕﭖ ﴾
﴿ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﴾
﴿ ﭭ ﭮﭯ ﭰ﴾
﴿ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ﴾
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾
﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾

676
655
164 ،160 ،81 ،66
166
603
656
637
466
657
3
461

 النساء
11
56
70-36
81

﴿ﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ﴾
﴿ ﯵﯶﯷ ﯸﯹ ﯺﯻ﴾
﴿ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂ﴾
﴿ﭻﭼ ﭽﭾ ﴾

665
640
641

﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﴾

﴿ 607-605ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ﴾

﴿ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾

﴿ ﭿﮀﮁﮂ ﮃ﴾

631
153 ،68
40
66
684
46
634
184

641

كشاف اآليات القرآنية

قم اآلي

السو ة واآلي

مو هر

 املائدة
6
66
65
46
54
54
86
87
61

﴿ ﭻ ﭼ ﭽﭾ﴾
﴿ﮥﮦﮧﮨ ﴾

﴿ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ﴾

﴿ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾
﴿ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾
﴿ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ ﯘﯙ ﴾
﴿ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖ﴾
﴿ ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ﴾
﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ﴾

50 ،61
634
678
145 ،46
160
161
463 ،676
160
637

 األنعام
63
46
38
70
608
660
656

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ﴾
﴿ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾
﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾
﴿ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ﴾
﴿ ﯚﯛﯜﯝﯞ﴾
﴿ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ﴾
﴿ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾﭿ﴾

416
671
634
56 ،18
671
41
46

 األعراف
66
66
55
645
671

﴿ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾
﴿ ﮀ ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮉ﴾
﴿ﮨﮩﮪﮫﮬ﴾
﴿ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﴾
﴿ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ﴾

654 ،666
417 ،137 ،156
186
670
616 ،610 ،666

642

الفهارس والكشافات

قم اآلي
685
101
104
105

السو ة واآلي

مو هر

﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾
﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾
﴿ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾
﴿ ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧ﴾

635
137
405 ،646 ،676
186

 األنفال

1
11
16-11
14
17
66
64
65
67
45
56

﴿ ﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮ﴾
﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾
﴿ ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾
﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾
﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾
﴿ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﴾
﴿ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﴾

﴿ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾

﴿ﮏﮐﮑﮒﮓ﴾
﴿ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾
﴿ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞ﴾

676 ،638 ،66
676
676
650 ،41
680
665
636
133 ،56 ،18 ،61
631
688
663

 اتلوبة

14
40
36
666
617

﴿ ﭻ ﭼﭽﭾﭿ﴾
﴿ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ﴾
﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾
﴿ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾

166
665
606
651
41

 يونس
15

﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾

656

643

كشاف اآليات القرآنية

قم اآلي
17-13
61
606

السو ة واآلي
﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﴾
﴿ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ﴾
﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ﴾

مو هر
603
36
635

 هود

7

﴿ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﴾

106

 يوسف

608

﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﴾

46

 الرعد

66

﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﴾

663

 إبراهيم

66
15-14
17

﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾
﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾
﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾

653
636
666

احلجر

66
71
75
64
68

﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾
﴿ ﭘ ﭙﭚﭛﭜ﴾
﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾
﴿ﭞ ﭟ ﭠ﴾
﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ﴾

671
660
605
656
643

انلحل
61

﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﴾

636

644

الفهارس والكشافات

قم اآلي
46
86

السو ة واآلي

مو هر

﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾
﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾

60 ،3
646

اإلرساء
10
66
63
34
78
81
83
607

﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾
﴿ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾
﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﴾
﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾
﴿ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ﴾
﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾
﴿ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾
﴿ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ﴾

675
147
635
663 ،137 ،56
643
646
650
676

 الكهف

8-7

﴿ ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ﴾

656

 مريم

6
58
56

﴿ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ﴾
﴿ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾
﴿ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﴾

186
676
133

 طه

8-6

﴿ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹﭺ ﭻ﴾

666

 األنبياء

11
55

﴿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﴾
﴿ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﴾

638
33

645

كشاف اآليات القرآنية

قم اآلي
88-87

السو ة واآلي
﴿ ﮎﮏﮐ ﮑﮒ﴾

مو هر
656

 احلج

60
68
54-56

﴿ ﯭ ﯮ ﯯ﴾
﴿ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾
﴿ﮥﮦﮧﮨﮩ﴾

61
656
634

 املؤمنون

6-6
56
56
38

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ﴾
﴿ ﮡﮢ ﮣ ﮤﮥ﴾
﴿ ﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ﴾
﴿ﮣﮤ ﮥ﴾

635 ،34
166
666
633

 انلور

60
65
67
66
40
51
54
53
36

﴿ﭾﭿﮀﮁﮂ﴾
﴿ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﴾
﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾
﴿ ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ﴾
﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾

﴿ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ﴾

﴿ ﭡﭢ ﭣﭤ ﴾

﴿ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾

﴿ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾

163
635
637
418
675
66
101 ،66
66
637 ،41 ،66

 الفرقان
10
60

﴿ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﴾

﴿ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾

660
637

646

الفهارس والكشافات

قم اآلي
46
71
76

السو ة واآلي

مو هر

﴿ﯮﯯﯰﯱﯲ﴾
﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾
﴿ ﮘﮙﮚﮛ ﮜ﴾

638 ،104
635 ،34
674 ،676

 الشعراء

41-46
86-88
68-67
107-105

168
114

﴿ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﴾
﴿ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭮﭯ﴾
﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾
﴿ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾
﴿ﮗ ﮘﮙﮚ﴾
﴿ ﯘﯙﯚ﴾

636
636
165
650
618
66

 انلمل

56
80

﴿ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ﴾
﴿ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ﴾

651
410

 القصص

50
56
55

﴿ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﴾
﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾
﴿ ﭿﮀﮁﮂﮃ﴾

104 ،40
633
404

 العنكبوت

5
46

﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﴾
﴿ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ﴾

654
687

 الروم

65-64
61

﴿ ﯭﯮﯯﯰﯱ﴾
﴿ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﴾

673
138

647

كشاف اآليات القرآنية

قم اآلي

السو ة واآلي

مو هر

 لقمان

3
7-3
66

﴿ﭰﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ ﴾
﴿ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ﴾
﴿ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﴾

406 ،671 ،34 ،17 ،61

51
668 ،187 ،185

 السجدة

14

﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾

670

 األحزاب

76-70
76-71

﴿ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾
﴿ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ﴾

40
686

 سبأ

67
54

﴿ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ﴾
﴿ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾

638
633

 فاطر

6

﴿ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﴾

185

 يس

36

﴿ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ﴾

110

 الصافات

676-676

﴿ ﮮﮯﮰﮱﯓ﴾

658

ص

13

﴿ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ﴾

105

648

الفهارس والكشافات

قم اآلي
16

السو ة واآلي

مو هر

﴿ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ﴾

66

 الزمر

6-6
67
68-67
68
11
16-11
16
66
65-66
46
55-56
30
76

﴿ ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ﴾
﴿ﮛﮜﮝﮞﮟ﴾
﴿ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ ﴾
﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ﴾
﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﴾
﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕ﴾
﴿ ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭ﴾
﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﴾

﴿ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ﴾

﴿ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾
﴿ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﴾

﴿ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ﴾

﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾

637
637
405 ،675 ،676 ،638 ،636

684 ،637
613
638
66
636
155
416
670
603
636

 اغفر

75

﴿ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾

418

 فصلت

66
63-64
65
41
44

﴿ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﴾
﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﴾
﴿ ﮝﮞﮟﮠﮡ﴾
﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﴾
﴿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﴾

680
671
676
670 ،73
464

646

كشاف اآليات القرآنية

قم اآلي

السو ة واآلي

مو هر

 الشورى

16

﴿ ﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﴾

67

 الزخرف

11
63

﴿ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾
﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾

666
105

 اجلاثية

66-68
10

﴿ ﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ﴾
﴿ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾

105 ،46
646

 األحقاف
66
16

﴿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾

660
465 ،465 ،405

 حممد

14
60

﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﴾

61
607 ،605

 الفتح

4
16

﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾
﴿ﭦﭧﭨ﴾

657
605

 احلجرات

65

﴿ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾

166

650

الفهارس والكشافات

قم اآلي
67

السو ة واآلي

مو هر

﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﴾

653

ق

67

﴿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾

466

 اذلرايات

11
16

﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾
﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾

651
651

 الطور

18-17

﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾

653

 انلجم

6-1
16
36-56

﴿ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾
﴿ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﴾
﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾

636
165 ،106 ،606 ،46
671 ،56 ،61

 القمر

6

﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾

663

 الواقعة

60
76-77

﴿ ﯖ ﯗ﴾
﴿ ﭑﭒ ﭓ﴾

638
665

 احلديد

66
63
16

﴿ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ﴾
﴿ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾
﴿ ﮓﮔﮕﮖﮗ﴾

656
636 ،638
676 ،638

651

كشاف اآليات القرآنية

قم اآلي

السو ة واآلي

مو هر

 احلرش

66

﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾

656

 الصف

6-1
5

﴿ ﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦ ﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬ﴾
﴿ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ﴾

631
41

 اجلمعة

4
6

﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ﴾
﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾

676
643

 املنافقون

6

﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ﴾

643

 امللك

1
16-10

﴿ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﴾
﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﴾

106
687

 املزمل

1

﴿ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾

643

 القيامة

16-11

﴿ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾

603

 املرسالت

48

﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾

643

652

الفهارس والكشافات

قم اآلي

السو ة واآلي

مو هر

 عبس

41-68

﴿ ﰍﰎﰏ﴾

603

 االنفطار

64-66

﴿ ﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ﴾

665

 املطففني

14-11

﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ﴾

603

 الغاشية

67

﴿ ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ﴾

188

 الرشح

4-6
8-7

﴿ ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ﴾
﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾

665
665

 العلق

66

﴿ﯱﯲﯳﯴﯵ﴾

643

 العرص

6-6

﴿ ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ﴾

665

كشاف اآلحاديث النبوية

ط

653
احل يث

جته

مو ه

كشاف األحاديث النبوية
ط

احل يث

جته

مو ه

660
ال أصل له
ابن آ  ،خلقتك لنفيس ،وخلقت كل يشء لك
460
متفق عليه
أح ال مل إىل اهلل مر او عليه صرحبه
176
البخاري
أخ جوهم من بيوتكم (املخنثني)
654
صحيح
إذا عر أح كم فليب أ بحم اهلل والثنرء عليه
 654بم نره
متفق عليه
إذا سم تم الن اء فقولوا مثل مر يقو املؤذن
 654بم نره
مسلم
إذا سم تم املؤذن فقولوا مثل مر يقو املؤذن ،ثم صلوا عيل
إذا كرن يو القيرم نر ى منر  :أين الذين كرنوا ال يصح مرفوعا  34عن جمره  38 ،م فوعر،
 686عن ابن املنك
ين هون أنفسهم عن اللهو
38
ضعيف
أعلنوا هذا النكرح ،وارضبوا عليه برلغ بر
634
ضعيف
اقتلوا شيوخ املرشكني واستبقوا رشخهم
118
ضعيف
اق ؤوا الق آن بلحون ال ب ،وإيركم ولرحون ال جم
645
مسلم
أق ب مر يكون ال ب من به وهو سرج
661
ضعيف
اللهم اج لني من التوابني ،واج لني من املتطه ين
 647بم نره
صحيح
اللهم اغف يل ،وا محني ،وعرفني (بني السج تني)
666
ضعيف
اللهم أ كسهام يف الفتن كسر و عهام يف النر عر
688
متفق عليه
اللهم أي ه ب وح الق
686 ،14 ،60 ،3بنحوه
صحيح
اهلل ي لم إين ألحبكن (جلوا يرضبن برل )
116 ،686
متفق عليه
اللهم ال عيش إال عيش اآلخ ه
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
 115بم نره وقد خلطه بحديث
صحيح
أن
فررضيب ،وإال ف (الم أة نذ
إن كنت نذ
آخر 117 ،بم نره 140 ،بم نره
ترضب بني ي يه برل )
660
مرسل
وأنش ه – صىل اهلل ت رىل عليه وسلم – أنس بن زنيم

654

الفهارس والكشافات

ط

احل يث

ال ييل يو فتح مك قصي ة يم حه هبر؛ ف فر عنه
وأنش ه ف وة بن نوفل بن عم و لرمرر وف عليه
إن أخر لكم ال يقو ال فث
إن أزواج أهل اجلن ليغنني أزواجهن بأحسن
أصوا سم هر أح قط
إن اهلل ت رىل قر عىل لسرن نبيه :سم اهلل لرمن مح ه
إن اهلل ال حي الفحش وال التفحش
إن اهلل ال ينظ إىل صو كم وأموالكم
إن اهلل لريىض عن ال ب يأكل األكل حيم ه عليهر
إن اهلل يبغض الفرحش البذيء
إن احلو ال ني يغنني يف اجلن  :نحن احلسرن
أن او كرن يستم لصوته احلسن اإلنس واجلن
إن ال جل منهم ليصل يف اليو إىل مرئ عذ اء
إن وح الق م ك مر مت تنرفح عن نبيه
إن سو اهلل ب ئ من الصرلق واحلرلق والشرق
إن سو اهلل كسرين هذه احلل وأم ين أن أحكم
يف مرئكم وأموالكم بام أ ى
إن يف اجلن شج ة :جذوعهر من ذه
إن يف اجلن جمتم ر للحو ال ني
إن من الش حكم
إن هذا جل ال حي البرطل
إنام هنيت عن صوتني أمحقني فرج ين
أنه جيتم احلو ال ني يف كل سب أير
أوصيكم بتقوى اهلل والسم والطرع
أو زم ة تلج اجلن عىل صو ة القم ليل الب

جته

مل أقف عليه عنفروة
البخاري واختلف

مو ه
660
688

يف وقفه ورفعه
ضعيف هبذا اإلسناد

673

مسلم
مسلم
مسلم

667
606
163
166
606
677
661
681
688
 181بم نره
 156بم نره

مسلم
حسن هبذا اللفظ
ضعيف هبذا اإلسناد

ال أصل له
ضعيف
مسلم بنحوه
متفق عليه
حسن
ضعيف هبذا اإلسناد
ضعيف هبذا اإلسناد

البخاري
ضعيف،وقدخلطه

677
678
686 ،687
113

املصنفبحديثآخر
ضعيف ومل أقف
عليه يف البخاري
ضعيف هبذا اإلسناد

صحيح
متفق عليه

186 ،147 ،143 ،56
بم نره 668 ،بنحوه
677
44
607

كشاف اآلحاديث النبوية

ط

655
احل يث

ب ثت برلسيف بني ي ي السرع
ب ثت بكرس امل امري ،وأقسم يب ال يرشب عب يف
ال نير مخ ا إال سقره اهلل يو القيرم محيام
ب ثت اعير ومبينر ،وليس إيل من اهل اي يشء
بل نسرء ال نير أفضل من احلو ال ني (ملر سئل :نسرء
ال نير أفضل أ احلو ال ني)
فبي يسم

جته

مو ه

ضعيف
ضعيف

44
400

باطل
ضعيف هبذا اإلسناد

671
678

مل أقف عليه هبذا

85

اللفظ

ت كتكم عىل البيضرء ليلهر كنهر هر
موضوع
فتواج النبي عن سامعه (إنشر أع ايب)
مسلم بلفظ أربع
ث ث يف أمتي من أم اجلرهلي ال يرتكوهنن
حسن
ث ث منجير وث ث مهلكر
متفق عليه
ثم يتخري من ال عرء أعجبه إليه (يف صف التشه )
صحيح
جرلست النبي أكث من مرئ م ة ،فكرن أصحربه
يتنرش ون الش  ...ف بام يتبسم م هم
مسلم
اجل م مر الشيطرن
ضعيف،
ج اك اهلل خريا ير عرئش (ملر أنش ته ش أيب كبري
وقيل موضوع
اهلذيل)
صحيح

اجلفرء والغلظ وقسوة القل يف الف ا ين من أهل الوب
حب إيل النسرء والطي  ،وج لت ق ة عيني يف الص ة

حسنوا الق آن بأصواتكم (وانظ  :زينوا الق آن)
خط لنر سو اهلل خطر وقر  :هذا سبيل اهلل
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)
ب اغف يل وت عيل؛ إنك أنت التواب الغفو
ينر وبمحم سوال
ضيت برهلل بر وبرإلس
وي ك ير أنجش سوقك برلقوا ي

66
 166بنحوه150 ،
147
40
 654بم نره
 661بم نره
18
688

متفق عليه

187

حسن

656ج ء منه 643 ،ج ء منه بم نره

حسن هبذا اللفظ

 161 ،141بم نره
46
660

حسن
ال أصل له
متفق عليه
صحيح
مسلم بنحوه
متفق عليه

 56 ،18بم نره 660 ،38 ،بم نره،
 117بم نره 147 ،167 ،ج ء منه

656
654
165

656

الفهارس والكشافات

ط

احل يث

زينوا الق آن بأصواتكم (وانظ  :حسنوا الق آن)
سألت سو اهلل عن نظ الفجرءة
سبحرن يب ال ظيم ( اك ر يف صف ص ته)

صوترن مل ونرن

وع يت وج يل ،لو أتوين من كل ط ي (ح يث ق يس)
عليكم بسنتي وسن اخللفرء ال اش ين امله يني من ب ي
ال ينرن ت نيرن وزنرمهر النظ  ،والي ت ين وزنرهر البطش

جته
صحيح
مسلممنحديثجابر

مسلم
ضعيف
ال أصل له
صحيح
متفق عليه بنحوه

مو ه
663
403
 653بم نره
143
466
60
177
 666بنحوه666 ،

قر إبليس ل به :ير ب ق أهبط آ  ...قر  :فام
كتريب؟ قر  :كتربك الوشم ،وق آنك الش

ضعيف

قر اهلل ت رىل :قسمت الص ة بيني وبني عب ي نصفني
قل كام يقولون فإذا انتهيت فسل ت طه (ملر قيل له إن
املؤذنني يفضلوننر)

مسلم
صحيح

665
 654بم نره

مسلم
ال أصل له
صحيح

145
66
 647بم نره

ضعيف

400
113

قمن أن يستجرب لكم (ال عرء يف السجو )
كرن إبليس أو من نرح ،وأو من تغنى
اللهم اغف يل ،وا محني ،وعرفني ،واه ين ،وا زقني
(يقوله بني السج تني)
كس املغني واملغني ح ا  ،وكس ال اني سحت
كل لرهو يلهو به ال جل فهو برطل إال ميه بقوسه،
وتأ يبه ف سه ،وم عبته ام أته؛ فإهنن من احل
كنت أل برلبنر عن النبي  ،وكرن يل صواح
يل بن م ي ...فيرسهبن إيل فيل بن م ي.
ال أحل املسج لرحرئض وال جن
ال آذن لك ،وال ك ام ! كذبت ع و اهلل (ل جل قر :
ال أ زق إال من يف بكفي)
ال إن شرء اهلل ت رىل (ل جل أنش  :هل عيل وحيكام إن
عشقت من ح ج)
ال تبي وا القينر  ،وال تشرتوهن

ضعيف ومل أقف
عليه يف البخاري

متفق عليه

 140بم نره

ضعيفوقيل حسن

663
400

موضوع

167 ،148

ضعيف

 66بنحوه 17 ،بنحوه،51 ،
 406بنحوه

موضوع

كشاف اآلحاديث النبوية

ط

657
احل يث

ال تتبر النظ ة النظ ة
ال ت خل امل ئك بيتر فيه كل وال صو ة
ال ت ا املسأل بأح هم حتى جييء يو القيرم
وليس يف وجهه م ع لرحم
ال جي ل أح كم للشيطرن حظر من ص ته

جته

مو ه

ضعيف
متفق عليه
متفق عليه

403 ،178
663
603

مل أقف عليه مرفوعا

166

وإنام هو موقوف

ألن يمتلئ جو أح كم قيحر حتى ي يه خري له من
أن يمتلئ ش ا

متفق عليه

 66بنحوه666 ،

ال ي خل اجلن من يف قلبه مثقر ذ ة من كرب ..قرلوا :ال جل
حي أن يكون ثوبه حسن ..قر  :ال ،إن اهلل مجيل حي اجلام
لتأخذن أمتي مر أخذ األمم قبلهر شربا بشرب ،وذ اعر بذ اع

مسلم
البخاري
متفق عليه
صحيح
البخاري
متفق عليه

 163ج ء منه 606 ،ج ء
منه660 ،
181
181
644
 176 ، 175 ،131بنحوه
 161 ،185 ،143بم نره،
 643بم نره
 661،643بم نره

صحيح

 643 ،185 ،663بم نره

متفق عليه

 3بم نره  60 ،بم نره،
 140بم نره
141
160
681
606 ،141 ،663

لرتكبن سنن من كرن قبلكم حذو القذة برلقذة
ل يب احلم ! ل يب احلم !
ل ن سو اهلل املتشبهني من ال جر برلنسرء
لق أويت هذا م مر ا من م امري آ او (أليب موسى
األش ي)
لق أويت هذا م مر ا من م امري آ او  .فقر له
أبو موسى :لو علمت أنك تسم حلربته لك حتبريا
لق
لق
لق
يل

بك البر ح وأنت تق أ ،فج لت أستم
م
اءتك فقر  :لو علمت أنك تسم حلربته لك حتبريا
أيت سو اهلل يومر عىل برب حج يت واحلبش
بون يف املسج و سو اهلل يسرتين ب ائه

لكل يشء حلي  ،وحلي الق آن الصو احلسن
ولكني أصو وأفط  ،وأقو وأنر  ،وأت وج النسرء
للمؤمن يف اجلن ث ثني زوج
هلل أش أذنر إىل ال جل احلسن الصو برلق آن من
صرح القين إىل قينته
لرام ق

النبي

امل ين ج ل النسرء والصبيرن

صحيح

ضعيف
متفق عليه بنحوه

ضعيف
ضعيف
ضعيف

 660بم نره

658

الفهارس والكشافات

ط

جته

احل يث

مو ه

والوالئ يقلن :طل الب علينر

لو سم تهر قبل ذلك مل أقتله (ملر سم أخت النرض
ت ثي أخرهر)
ليس بفظ ،وال غليظ ( يف صف النبي )
ليس كذب عيل ككذب عىل غريي
ليس منر من مل يتغن برلق آن

ليكونن يف أمتي أقوا يستحلون اخلم والرح ي والرم رز
مر أذن اهلل ليشء كأذنه لنبي حسن الصو يتغنى برلق آن

مر ت كت شيئر يق بكم إىل اجلن إال أم تكم به

مر آك الشيطرن سرلكر فجر إال سلك فجر غري فجك (ل م )

مر من عب ي خل اجلن إال وجيلس عن
جليه ثنترن من احلو ال ني تغنيرنه

أسه وعن

مر من عب ي خل اجلن إال وي وج ثنتني وسب ني زوج

مر نيس بك بيت ش قلته (لك بن مرلك)
مر هذا ير عرئش ؟ قرلت :بنريت .و أى بينهن ف سر له
جنرحرن من قرع
واملؤمن القوي خري وأح إىل اهلل من املؤمن الض يف
من حرلت شفرعته ون ح من ح و اهلل فق ضر اهلل يف أم ه

من أى منكم منك ا فليغريه بي ه
من سأ النر وله مر يكفيه جرء مسألته خ وشر
من رشب اخلم يف ال نير مل يرشهبر يف اآلخ ة
من عش وعف وكتم فام مر شهي ا
من عمل عم ليس عليه أم نر فهو
من فر ق اجلامع مر ميت جرهلي
من قر حني يسم املؤذن ..ضيت برهلل بر وبرإلس ينر
من قر حني يسم الن اء :اللهم ب هذه ال عوة الترم

مل يثبت

686

البخاري
متفق عليه

187
156
145 ،141

البخاري
صحيح
ضعيف
متفق عليه وقد

 175 ،13بنحوه 401 ،بنحوه

606 ،663
66
168

خلطه بحديث آخر
ضعيف هبذا اإلسناد

678

ضعيف
ضعيف
حسن

686
686
 140بم نره

166
مسلم
180
صحيح
66 ،5يف قص
مسلم
607
حسن
 680 ،676عن ابن ك
صحيح
167
ضعيف
 60بنحوه 46 ،46 ،بنحوه،
متفق عليه
 666بنحوه
53
متفق عليه بنحوه
654
مسلم بنحوه
 654بم نره
البخاري

كشاف اآلحاديث النبوية

ط

656
احل يث

جته

مو ه

من ق إىل قين يسم منهر ص يو القيرم يف أذنيه اآلنك
فمن كرن آخ ك مه «ال إله إال اهلل» خل اجلن

باطل
صحيح
متفق عليه
ضعيف
متفق عليه

بم نره150 ،166 ،30 ،6 :

من هذا السرئ ؟ قرلوا :عرم بن األكوع (ملر ح ا برلقو )

متفق عليه
ضعيف
ضعيف
ضعيف

165
163
140
66بم نره406 ،

هل أنت إال إصب ميت ،ويف سبيل اهلل مر لقيت
خيتلسه الشيطرن من ص ة ال ب (ملر سئل
هو اخت
عن االلتفر )

متفق عليه
البخاري

116
140

هي لرهم يف ال نير ،ولنر يف اآلخ ة (صحر الذه والفض )

متفق عليه
مسلم
صحيح

676
688
 661بم نره

متفق عليه

186

متفق عليه

630

حسن
حسن

630
 406 ،30بنحوه

حسن

406

من كرن يؤمن برهلل واليو اآلخ فليك ضيفه
من كث سوا قو فهو منهم
من كذب عيل مت م ا فليتبوأ مق ه من النر

النظ ة سهم مسمو من سهر إبليس
هذه بتلك (ملر سرب عرئش )

هكذا أيت سو اهلل ف ل (حني سم صو زام
فوض إصب يه يف أذنيه وع عن الط ي )

هيه هيه (ملر أنش ش أمي بن أيب الصلت)
ير ابن واح بني ي ي سو اهلل ويف ح اهلل
تقو الش !
ير أهير النر  ،ا ب وا عىل أنفسكم؛ فإنكم ال ت عون
أصم وال غرئبر

ير أهير النر  ،توبوا إىل بكم ،فإين ألتوب إليه يف اليو
أكث من سب ني م ة

ير ب  ،أ حنر برلص ة
ير عرئش  ،إن األنصر نر فيهم غ  ،فام قلت (ملر
زوجوا يتيم من األنصر ل جل من األنصر )
يمسخ قو من أمتي يف آخ ال مرن ق ة وخنرزي

405
 ،656ومل بنص عىل كونه ح يثر

651
34

660

الفهارس والكشافات

القرئل

األث

مو ه

661

كشاف اآلثار

األث

القرئل

مو ه

كشاف اآلثار
األث

القرئل

مو ه

إب اهيم بن س
إب اهيم بن املنذ

كرن ال ي ى به بأسر (سامع الغنرء)
م رذ اهلل! مر يف ل هذا عن نر إال الفسرق (الغنرء)
عليكم برلسبيل والسن
من قر  :إن االستامع إىل املنرهي  -أو قر  :امل هي -
مبرح له؛ فهو إىل مذه اإلبرح أق ب

65
31
107
37

أبو إسامعيل األنصر ي

هي املقر الذي يلتقي فيه مق م ال رم وسرق اخلرص (حمب اهلل)

إير بن م روي
البسطرمي أبو ي ي

أ أيت لو رضبتك بكف من ت اب ،أكنت أقتلك؟
عملت يف املجره ة ث ثني سن  ،فام وج شيئر أش
عيل من ال لم ومترب ته
سألني سرئل عن استامع هذا الذي يسمونه القو
اللوطي عىل ث ث أقسر  :قسم ينظ ون ،وقسم
يصرفحون ،وقسم يف لون ذلك الف ل القبيح

106
664
106

أيب بن ك

أمح بن احلسن

ابن بط
بقي بن الولي

أبو بك الص ي
ب بن برح

كل ام ئ مصبح يف أهله

أال ليت ش ي هل أبيتن
التسرتيسهل بن عب اهلل كل ف ل يف له ال ب بغري اقت اء فهو عيش النفس
 إذا هرش عليك كل الغنم ف تشتغل بمحر بته وم اف ته،ابن تيمي
وعليك برل اعي فرستغث به (االست رذة من الشيطرن)
 ال ينبغي أن يقر هذا إال هلل ،وال ينبغي أن يقر ملخلوق ...بامعو يف السجو هبام (قو الشرع  :ير من ألوذ به فيام أؤمله)

 مر أعلم أح ا من املشريخ املقبولني يؤث عنه يف السامعنوع خص ومح إال ويؤث عنه املن والذ
 هذا احل يث موضوع برتفرق أهل امل ف برحل يث (قوله :ال ،إنشرء اهلل .حني قر الشرع  :هل عيل وحيكام إن عشقت من ح ج )

31
68
661
661
446 ،106
664
644
466
148

662

الفهارس والكشافات

القرئل

األث

مو ه
150

 هذا كذب مفرتى موضوع برتفرق أهل ال لم (تواج النبيعن سامعه قو الشرع  :ق لس ت حي اهلوى كب ي)
174
 حيكى عن ب ض امللوك أنه قر ير شيخ ،إن كرن هذاط ي اجلن فأين ط ي النر (ل جل عمل هذا السامع
وأحرض فيه الصو اجلميل واألصوا املط ب )
 41وق ن م ه غريه ومل يسمه
 وأي فتن إنام هي الكف ﴿ ﮒﮓ ﮔ ﴾الثو ي سفيرن
141
 يستغني به (تفسريا لقوله  :ليس منر من مل يتغنبرلق آن .وق أنك ه عليه الشرف ي)
115
ال يف احلسنر وال يف السيئر (السامع)
ابن ج يج
 653ومل يسمه
ج ف بن حمم الصر ق لق جتىل اهلل ل بر ه يف ك مه
 648 ،77بنحوه
 إذا أيت امل ي يسم السامع فرعلم أن فيه بقرير مناجلني
الل
 633 ،33بم نره
 خ جت ليل فلقيني إبليس ،فقر  :أت بني  -واهلل -أصحربك! ...إال أين أستحسن منهم خطتني :السامع،
والنظ إىل األح اث
650
 إن قميص يوسف ذهبت بسببه عني ي قوب ،ثم بهعر برصه .فرستحسن ذلك مني
666
 إن اهلل لرمرر خرط األ واح يف امليثرق األو بقوله:﴿ﭲﭳﭴ ﴾ ا استف غت عذوبته سامع األ واح ،فإذا
سم وا السامع ح كهم ذك ذلك
648
 تن ال مح عىل الفق اء يف ث ث مواض650
 خلت عىل الرسي يومر ف أيت عن ه ج مغشيرعليه
648 ،616
 السامع فتن ملن طلبه ،ت ويح ملن صر فه 466 ،101بم نره،
 الط ق كلهر مس و ة عىل اخلل  ،إال من اقتفى أث 446بنحوه
ال سو عليه الص ة والس
645
 من صر فه السامع اسرتاح ،ومن تكلفه فتن به 446 ،101بنحوه
 -من مل حيفظ الق آن ومل يكت احل يث ال يقت ى به يف

كشاف اآلثار

القرئل

663
األث

هذا األم
هذا قو مشريخ القو  ،وإنام ت خص املتأخ ون فيه حبر
ابن اجلوزي
للهو
القلوب عىل أ ب
حذيف بن اليامن
لق أنش فيه [أي :املسج ] وفيه من هو خري منك
حسرن بن ثربت
 ص ق ونصح (ملر سم قو أيب ال رلي  :ت لموااحلسن البرصي
اإلس والسن )
 هو الغنرء ﴿ﭴ ﭵ ﴾ ف الصو برل عرء ب عاحلرصي (عيل بن إب اهيم) أيش أعمل بسامع ينقط إذا انقط من يسم منه؟
حفص بنت سريين ير أبر عيل ،أنت ح ثت حمم ا هبذا؟ (قو أيب ال رلي :
ت لموا اإلس والسن )
أبو حفص النيسربو ي من مل ي ن أف رله وأحواله كل وقت برلكترب والسن ...
ف ت ه يف يوان ال جر
أبو مح ة البغ ا ي من علم الط ي إىل اهلل ت رىل سهل عليه سلوكه
 أع عيل! (وهو يبكي ملر سم قوله :إذا مر قر يل يب)ابن حنبل
 إنه من البرطل والب ع (السامع) ب ع وهنى عن استامعه (التغبري) ب ع  ،إذا أيت إنسرنر منهم يف ط ي فخذ يف ط يآخ (التغبري)
 تبرع سرذج (اجلر ي املغني ) التغبري حم ثأ ى أن يرضب صرح التغبري
 غنرء ال اك  :أتينركم أتينركم (ملر سئل عن ح يثعرئش عن جوا يغنني)
 الغنرء ينبت النفرق يف القل  ،ال ي جبني حيسنه بصوته مر استطرع (يف تفسري قوله  :ليس منرمن مل يتغن برلق آن)

مو ه
78
666
661
103
 51 ،61بنحوه
186
416 ،464
103
101
101
76
685
63
36
67
 35 ،63بنحوه 136 ،بنحوه

63
30
31 ،63
141
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القرئل

ابن احلنفي (حمم )
أبو حنيف
ابن أيب احلوا ي
احلركم النيسربو ي

خبي بن ع ي
أبو ال اء

ال اج أبو احلسني
ال قي أبو بك
ال قرق أبو عيل

ال ا اين أبو سليامن
ذو النون املرصي

األث
هو الغنرء ﴿ ﯭ ﯮ ﯯ﴾

إنه من املح مر (السامع)
من عمل عم ب اتبرع سن فبرطل عمله
تفسري الصحريب عن نر يف حكم امل فوع
ولست أبريل حني أقتل مسلام
ي ي امل ء أن ي طى منره
قص يوسف بن احلسني ال ازي من بغ ا
وح ا هذا الغ بجمل فهر عىل وجهه وقط حبرله
 السامع ح ا عىل ال وا ؛ لبقرء نفوسهم ،مبرح لل هر كرن ذو النون صرح إرشا عىل ذلك ال جل ،حيثنبهه أن ذلك ليس مقرمه (ل جل تواج )
السامع من اثنني أح إيل من واح
 قر  ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ (ل جل تواج ) -إن الصو احلسن خمرطبر وإشر ا أو عهر اهلل

ت رىل كل طي وطيب
ال وذبر ي أبو عيل  -أسترذي يف التصو  :اجلني ويف الفقه أبو ال بر بن رسيج
 ليتنر ختلصنر منه أسر ب أ ن م ،ق وصل ل م ي! ولكن إىل سق هو مبرح لل هر ؛ حلصو جمره اهتماختلف الفقهرء يف السامع :فقر ب ضهم :هو مبرح ،وقر
ابن ال اون ي
ب ضهم :هو حم  ،وعن ي :أنه واج
وا ح ي عج القلوب إىل احل
السرجي زك ير بن حييى وكذلك مذه مجي أهل امل ين  ،إال إب اهيم بن س
وح ه ،فإنه كرن ال ي ى به بأسر (السامع)
 ظره ه فتن وبرطنه عربة ،فمن ع اإلشر ة حل لهالشبيل
السامع برل ربة
 بمثل هذا خيرط األحبرب (ملر سم قوله﴿ :ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾)

مو ه
61
685
446 ،106
400
666
660
78
665
 466 ،614بم نره
618
463 ،463
618
666 ،617
614
446
614
614
683
640 ،667 ،617
 111 ،53بم نره
466 ،466
650

كشاف اآلثار

القرئل

الش بي

الشرف ي

665
األث
 إمر أن خت جهم ،وإمر أن نخ ج (ملر عي إىل وليم ،فسم صو هلو)
 ل ن املغني واملغنى له إن الغنرء هلو مك وه يشبه البرطل أنر خمرلف البن علي يف كل يشء ،حتى يف قو ال إلهإال اهلل
 ت كت برل اق شيئر يقر له :التغبري ،أح ثته ال نر ق ؛يص ون به النر عن الق آن

مو ه
34
64
 683 ،57بنحوه،
 116بنحوه
188
 ،16 ،65وبنحوه،36 ،58 :
،116 ،666 ،685 ،34
668 ،136 ،156 ،116

 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 تشهر ته
 قرص ،محه اهلل ت رىل! بل إذا أيتم ال جل يميش عىل املرءويطري يف اهلواء ف تغرتوا به (ملر سم قو الليث إذا أيتم
ال جل يميش عىل املرء ف تغرتوا به)
 ال جيوز شهر ة واح منهام (ال جل وامل أة يتخذانالغنرء صنرع )
 ألن يبتىل ال ب بكل ذن مر خ الرشك برهلل ت رىل خريله من أن يبتىل برلك يف هذه األهواء
 لو تصو جل أو النهر مل يأ نصف النهر إال وهو أمح لو فك النر يف سو ة «وال رص» لكفتهم مر لك حس (ل جل مل يط ب لقوا ) [وال يصح عنه] هو يرث  ،وأخر أن يكون يوثر (صرح اجلر ي إذامج النر لسامعهر)
 نحن أعلم هبذا من سفيرن (يف تفسري قوله  :ليسمنر من مل يتغن برلق آن)

160
 687ومل يسمه666 ،
 63بنحوه57 ،
 103 ،60بنحوه

63
160
 668بم نره440 ،
665
188
57
141
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القرئل

األث

مو ه

شيخ جل ف بن حمم
ال اه األهب ي

إن السامع خمرط ة (ملر كرن يف سامع فنو ي :ير هذا أجئتنر
برحل أ أنت من ال عبني)

33

شيخ ممن صح اجلني

الصويف م قلبه ...السامع أل برب القلوب (ملر كرن حيرض
السامع فإن أعجبه جلس وقر األوىل ،وإال م وقر الثرني )

463

الصحرب
صحربي
الص لوكي أبو سهل

ابن الص ح
الضحرك
الطربي أبو الطي طره

أبو طره املكي
ال بر بن عب املطل

ابن عبر

عب ال محن بن مه ي

 كرن الصحرب ي جت ون يف احل ب كرنوا ينش ون الش وهم حم مون قرلت ام أة سو اء :ويو الوشرح من ت رجي بنراملستم بني استتر وجتل
ح عىل والة األم  -وفقهم اهلل وس هم!  -قم هذه
الطرئف (أصحرب السامع)
الغنرء مفس ة للقل مسخط لل ب
 وإنام ج ل صرحبهر سفيهر ألنه عر النر إىل البرطل(صرح اجلر ي إذا مج النر لسامعهر)
 ق أمج علامء األمصر عىل ك اهته واملن منه (الغنرء) وهذه الطرئف خمرلف جلامع املسلمني؛ ألهنم ج لواالغنرء ينر وطرع (أهل السامع)
من أنك السامع مطلقر غري مقي فق أنك عىل سب ني
ص يقر
مر ن ب ء إال بذن وال ف إال بتوب
 إن للحسن لنو ا يف القل  ،وضيرء يف الوجه ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ﴾ تبيض وجوه أهل السنواجلامع  ،وتسو وجوه أهل الف ق والب ع
 ﴿ﮥ﴾ يف لغ أهل اليمن بلغ محري :هو الغنرء ﴿ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ ن لت هذه اآلي يفالغنرء
 ﴿ﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﴾ هم املتف سونال جترلسوهم ،وال أصحرب الك  ،وعليكم بأصحرب

661
661
666
464 ،465
15
64
57
53
683
154
663
605
110
 56 ،61بنحوه
 61بنحوه400 ،
605
440

كشاف اآلثار

القرئل

عب اهلل بن او

667
األث
القامط (الصوفي )
أ ى أن يرضب صرح التغبري

(وقيل أمح بن حنبل)
أبو عبي ة م م بن املثنى ي يه :يأكل بطنه ،يقر  :و اه ي يه

مو ه
63
66
65
660
461 ،668
605

عبي اهلل بن احلسن ال نربي كرن ال ي ى به بأسر(سامع الغنرء)
 متثل عثامن برلشعثامن بن عفرن
 لو طه قلوبنر لرام شب ت من ك اهلل ت رىل مر أضم جل شيئر إال أظه ه اهلل عىل صفحر وجههوفلتر لسرنه
66
 مر متنيت وال تغنيت وال مسست ذك ي بيميني605
 ي خل أح كم وال نر يف عينيه ..مر عمل آ مي عمإال ألبسه اهلل ت رىل اءه
465 ،465
السامع عىل ث ث أوجه :فوجه منهر للم ي ين
أبو عثامن احلريي
466
 قلوب أهل احل حررضة ،وأسامعهم مفتوحأبو عثامن املغ يب
468 ،463
 من ا عى السامع ومل يسم صو الطنبو106
أبو عثامن النيسربو ي  -الصحب م اهلل :بحسن األ ب ،و وا اهليب وامل اقب
101
 من أم السن عىل نفسه قوال وف نط برحلكم660
متثل عيل برلش
عيل بن أيب طرل
 48ومل يسمه
 أتقو هذا ونحن نرتاءى اهلل يف طوافنر (ملر خط إليهابن عم
ع وة بن ال بري ابنته يف الطوا )
64
 أال ال سم اهلل لكم! (ل جل يتغنى وهو حم )660
برلش
عم بن اخلطرب متثل عم
38
سأ عنه ،فإن قرلوا:
إذا سم صو ال
كرن
ع أو خترن؛ سكت
441
أين نجو من هذا األم كفرفر (اخل ف )
و
ير أبر موسى ،ذك نر بنر! (فيأخذ أبو موسى يف ق اءة الق آن)  161 ،130 ،668بم نره
660
برلش
عم و بن ال رص متثل عم و بن ال رص
107
ابن عيرش (أبو بك ) الذي إذا ذك األهواء مل يغض ليشء منهر (من السني؟)
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القرئل

أبو ال رلي ( في بن
مه ان)
الغ ايل
الفضيل بن عيرض
(وقيل :احلطيئ )
ابن ق ام موف ال ين

قيس بن عبر
القرسم بن حمم

الكي ين عب القر
الليث بن س
جمره

األث
ت لموا اإلس

والسن  ،فإذا ت لمتموه ف ت غبوا عنه

إنه ق يكون أنف للقل من ق اءة الق آن من ست أوجه
أو سب (السامع)
الغنرء قي ال نر
ذمه اهلل ت رىل و سوله (أف ر

هذه األف ر م صي ول
أهل السامع يف سامعهم)
كرنوا يستحبون خفض الصو  :عن الذك  ،وعن
اجلنرئ  ،وعن القتر
أ أيت إذا مي اهلل يو القيرم بني احل والبرطل ،ففي
أهيام جي ل الغنرء؟ (لسرئل عن الغنرء)
أهنرك عنه وأك هه لك (الغنرء)
ولو ص ق القو يف قص هم وجت هم وتصوفهم لرمرر
ان عجوا يف قلوهبم وجوا حهم بغري سامع كترب اهلل ت رىل
إذا أيتم ال جل يميش عىل املرء ف تغرتوا به
 الذي جرء برلص ق :الق آن .وص ق به :املؤمن﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾
 -هو الغنرء وامل امري ﴿ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓ ﴾

 ينر ي منر يو القيرم  :أين الذين كرنوا ين هونأسامعهم عن اللهو؟
املحرتق البرصي
حمم بن ك
امل غينرين
ابن مس و

أيت إبليس يف النو  ،فقلت له :كيف أيتنر؟ ع فنر عن
ال نير ولذاهتر
من رشب اخلم يف ال نير مل يرشهبر يف اآلخ ة
وال من يغني للنر ؛ ألنه جيم هم عىل كبرية (برب من
تقبل شهر ته ومن ال تقبل)
 -أت ون مر ميت األحيرء؟

مو ه
103
 163ومل يسمه
 606ومل يسمه683 ،
ونسبه البن مس و
14
186
118
64
85
 103 ،60بنحوه
636
،56
 38 ،34م فوعر،
 686عن ابن املنك
وأشر إىل ابن جمره
37
 676م فوعر680،
64
666

كشاف اآلثار

القرئل

666
األث
ال جل ال اب فلم يذك اسم اهلل عليهر فه

 إذا كالشيطرن
 فإذا قلت ذلك فق قضيت ص تك (الشهر تني يفالتشه )
 االقتصر يف السن خري من االجتهر يف الب ع -الغنرء ينبت النفرق يف القل كام ينبت املرء البقل

مو ه
400
656

107
66بنحوه 17 ،بنحوه،
685 ،65 ،51 ،46
بنحوه683 ،بم نره666 ،
666
به امل و واملنك
 هلك من مل يكن له قل ي ﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ هو الغنرء واالستامع  51 ،17 ،61بنحوه،666
إليه
666
م روي بن أيب سفيرن إذا سر من خلف ام ئ وأمرمه
174
أنر كنت عم ي ترئبر وال أ ي (ملر صر وا يست ملونه يف السامع)
مغن ع عىل التوب
31
من مر وعن ه مغني مل يصل عليه
مكحو
 34عن جمره  38 ،م فوعر،
ابن املنك (حمم ) إذا كرن يو القيرم نر ى منر  :أين الذين كرنوا ين هون
 686عن ابن املنك
أنفسهم عن اللهو؟
36
أبو موسى امل يني قيل :إنه الغنرء؛ ألنه حيمل النر عىل ال قص (التغبري)
65
 إذا اشرتى جر ي فوج هر مغني كرن له هر برل يمرلك (اإلمر )
 إنام يف له عن نر الفسرق (الرتخص يف الغنرء والسامع)  36 ،65بنحوه،35 ،31 ، 685بم نره116 ،

 قيل عن مرلك أنه رضب بطبل [ال يصح] التصو  :الصرب حتت األم والنهيابن نجي
 كل حر ال يكون عن نتيج علم فإن رض ه أكث عىلصرحبه من نف ه
 هيهر ! زل ت يف السامع أعظم من كذا وكذا سنتغترب (يف حوا م أيب القرسم النرصابرذي)
إنه الغنرء ﴿ﭴ ﭵ﴾
النخ ي إب اهيم
النرصابرذي أبو القرسم السامع خري من أن تق وتغترب (يف حوا م ابن نجي )

143
101
101
33
51
33
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القرئل

األث

النو ي أبو احلسني  -إذا أيت امل ي يسم القصرئ ويميل إىل ال فرهي ف
ت ج خريه
 الصويف :من سم السامع وآث األسبرب من أيته ي عي م اهلل حرل خت جه عن ح ال لمالرشعي؛ ف تق بن منه
النه جو ي أبو ي قوب  -أفضل األحوا مر قر ن ال لم
 حر تب ي ال جوع إىل األرسا من حيث اإلح اق(السامع)
ير ليل من طولرهر وعنرئهر
أبو ه ي ة
حييى بن م رذ ال ازي االستغفر برللسرن توب الكذابني
 التغبري ب ع وض لي ي بن هر ون
 مر يغرب إال فرس  ،ومتى كرن التغبري؟!أبو يوسف (ي قوب إهنم يمن ون من امل امري ورضب ال ي ان (أهل الذم )
بن إب اهيم)
يوسفبناحلسنيال ازي ير سي ي ،تلو أهل ال ي عىل قوهلم :يوسف بن احلسني
زن ي
كنر يف احلرضة فرصنر عىل البرب (ملر سم إقرم الص ة
من مل يسمه
وهو يف السامع)
ال يصلح السامع إال ملن كرنت له نفس ميت وقل حي
فأث يف هذا البيت! وج لت أ ه ،وحصل يل به إقبر
ب إع اض (البيت :ت ل قلبي حبكم زمن الصبر)
ا عى قو حمب اهلل ت رىل فأن اهلل ت رىل آي املحب  ﴿ :ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ﴾
فإن احتجت املبرحي بام وي عن عرئش  ...قلنر هلم إن سو
اهلل جوز ذلك للجر يتني لصغ مهر يف أير ال ي خرص

إن ا تكرب احل ا عىل وجهه أسهل منهر (أي :احليل)

إن احلربة هرهنر هي السامع احلسن يف اجلن ﴿ﯹﯺﯻ﴾
إنه الغنرء ﴿ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﴾

مو ه
78
467 ،463
106
101
416 ،466
666
60
34
36
64
76
163
410 ،466
646
 164 ،81بنحوه
38
631
673
663

كشاف اآلثار

القرئل

671
األث

مو ه

السامع ن اء ،والوج قص
السامع عىل قسمني :سامع برشط الصحو ...وسامع
برشط احلر
األو ا ألهل الغفل (يسقط الف ائض)
لو استأج للغنرء أو النوح أو ق اءة ش مل جي
مثل الذي يصيل وال يطمئن يف ص ته كمثل اجلرئ إذا
ق إليه ط ر فتنرو منه لقم أو لقمتني

466 ،464
411 ،466
163
64
646

672

الفهارس والكشافات

ص البيت

قرفيته

شرع ه

أبيرته

بح ه

مو ه

673

كشاف األشعار واألراجيز

ص البيت

قرفيته

شرع ه

أبيرته

بح ه

مو ه

كشاف األشعار واألراجيز
قرفيته

شرع ه

أبيرته

بح ه

مو ه

ص البيت
سبحرن جبر السامء

عنرء

أبو ال ترهي

6

جم وء الكرمل

664

فهل سم تم قط يف سن

كترب

املصنف

16

رسي

81

أن الغنر وال قص ين كذا

ال برب

=

=

=

=

هذا كترب اهلل مر بيننر

وا تيرب

=

=

=

=

وهذه السن ق بينت

الكترب

=

=

=

=

إن أنتم أعفيتموهر من الر

الصواب

=

=

=

=

وهذه أصحرب خري ا لو ى

الصحرب

=

=

=

=

وهذه أتبرعهم ب هم

املستطرب

=

=

=

=

وترب وهم ب هم هكذا

ي رب

=

=

=

=

وأو القو وسر اهتم

تستجرب

=

=

=

=

وكل من أعطره ب الو ى

مستطرب

=

=

=

=

الثيرب

=

=

=

=

الثواب

=

=

=

=

هي ه الشوق لطي الغنر

السحرب

=

=

=

=

وي ع ال عقر من قلبه

الشر اب

=

=

=

=

والشوق ق أرض نريانه

لذاب

=

=

=

=

ويثقل الوحي عىل قلبه

كرلرتاب

=

=

=

=

قلنر ن م هذا الغنر ق ب

املآب

=

=

=

=

هل فيهم من عرب به
يشترق برألوتر وال

والنر

674

الفهارس والكشافات

ص البيت

قرفيته

شرع ه

أبيرته

بح ه

مو ه

يف الق آن حتى لق

ال ترب

=

=

=

=

من هر هنر قيل بأن الغنر

ال جرب

=

=

=

=

برب

=

=

=

=

أو كرن هذا ال قص ينر لنر

الذبرب

=

=

=

=

أبت غلبر الشوق إال تق بر

جتنبر

م ررصالبن او الظره ي

1

طويل

70

ومر كرن ص ي عنك ص م ل

حتببر

=

=

=

=

مآ ب كرنت يف الشبرب ألهلهر

عذابر

جمهو

6

طويل

633

وكنت أ ى أن ق تنرهى يب اهلوى

مذه

جمهو

1

طويل

641

فلام ت قينر وعرينت حسنهر

أل

=

=

=

=

حرمل اهلوى ت

الط ب

أبو نوا

4

مقتض

كلمرر انقرىض سب

سب

=

=

=

=

يرنرترح

=

=

=

=

ت جبني من سقمي

ال ج

=

=

=

=

ير م س لسهر اللحظ جمته ا

تص

املصنف

1

بسيط

178

أ سلت ط فك ت تر الشفرء فام

ال ط

=

=

=

=

تبت ي ا عرذيل فيه ووجنته

احلط

خمتلف فيه

6

بسيط

63

الض والنون ق ي جى التقرؤمهر

والقص

أبو إسحرق الصريب

6

بسيط

668

ثوابه

املصنف

5

كرمل

460

وكذاك سم ك صنه عن سم الغنر

بخطربه

=

=

=

=

أت و ؤيته بمقل خرئن

أوىل به

=

=

=

=

وي و سم ق متىل برلغنر

بكتربه

=

=

=

=

هيهر مر أ نى املحر من األلرى

من بربه

=

=

=

=

فرلب

ير قو لو أن الغنر ق ب

تضحكني الهي

ن ه لرحرظك عن سواه إن ت

667

675

كشاف األشعار واألراجيز

أبيرته

بح ه

مو ه

6

كرمل

686

مررشق ورس مغ بر

ومغ ب

جمهو

6

كرمل

184 ،88

بأوصرهبر

مر هبر

رص

1

متقر ب

76

أحبرهبر

=

=

=

=

منهر هبر

األعشى

6

متقر ب

664

6

طويل

666

ص البيت

قرفيته

زعمت سخين أن ستغل

الغ ب

سر

متو النفو

ومر أنصفت مهج تشتكي
وكأ

رشبت عىل لذة

ير ليل من طولرهر وعنرئهر
أقبلت ف ح لرهر

نجت

شرع ه
ك

بن مرلك

أنش ه أبو ه ي ة

كرلسبج

جمهو

6

مقتض

وهج

=

=

=

=

حج

=

=

=

167 ،148

من كرن يف ظلم الليريل سر ير

املصبرحر

عام ال ين احل امي

4

كرمل

71

حتى إذا مر الب أ ش نو ه

اإلصبرحر

=

=

=

=

بأرسه

ق الحر

=

=

=

=

ت ك املسر ج والكواك كلهر

الوضرحر

=

=

=

=

ير غر ير يف غفل و ائحر

القبرئحر

جمهو

6

ج

76

وكم إىل كم ال ختر موقفر

اجلوا حر

=

=

=

=

واعجبر منك وأنت مبررص

الواضحر

=

=

=

=

لق كرن يسبي القل يف كل ليل

وأ جح

7

طويل

70

هييم هبذا ثم يألف غريه

يصبح

=

=

=

=

وكرن فؤا ي خرلير قبل حبكم

ويم ح

=

=

=

=

فلام عر قلبي هواك أجربه

يربح

=

=

=

=

فإن شئت واصلني وإن شئت ال تصل

يصلح

=

=

=

=

ح مت منري منك إن كنت كرذبر

أف ح

=

=

=

=

أب

فقلت لرهر

هل عيل وحيكام

حتى إذا انجرب الظ

سمنون املح

148

676

الفهارس والكشافات

قرفيته

شرع ه

أبيرته

بح ه

مو ه

يملح

=

=

=

=

ذهبي اللون حتس من

تنق ح

كشرجم

1

م ي

63

خوفوين من فضيحته

وأفتضح

=

=

=

=

فإذا أى الشيطرن طل وجهه

يفلح

جمهو

6

كرمل

686

ي ي امل ء أن ي طى منره

أاا

خمتلف فيه

1

واف

666

يقو امل ء فرئ يت ومريل

استفر ا

=

=

=

=

عبي ك يف اجلهرل ق متر ى

زا ا

املصنف

4

واف

646

وف ط يف الذي ي ضيك منه

عنر ا

=

=

=

=

وهر [هو] ق أترك بغري يشء

انقير ا

=

=

=

=

وهر هو واقف برلبرب ف ا

فاى

=

=

=

=

وهر هو واقف برلبرب ف ا

فاى

م ررص للمصنف

6

واف

646

نحن الذين بري وا حمم ا

حمم ا

أنش ته األنصر

1

أ جوزة

686

عىل اجلهر مر بقينر أب ا

أب ا

=

=

=

=

يطرل برألو ا من كرن غرف

و

جمهو

6

طويل

163

أال مر للمليح لرم ت ين

ص و

جمهو

1

واف

67

م ضت ف ر ين عوا قومي

يو

=

=

=

=

ت لم سو اهلل أنك م كي

برلي

خمتلف فيه

6

طويل

660

قو مهومهم برهلل ق علقت

أح

جمهو

6

بسيط

71

فمطل القو موالهم وسي هم

الصم

=

=

=

=

مر إن تنرزعهم نير وال رش

والول

=

=

=

=

هلر أحر يث من ذك اك تشغلهر

ال ا

جمهو وإل يس بن

6

بسيط

86

ص البيت
وإن كرن يشء يف الب

بأرسهر

أيب حفص مر يشبههام

677

كشاف األشعار واألراجيز

قرفيته

شرع ه

أبيرته

بح ه

مو ه

حر ي

=

=

=

=

مي ر

=

=

=

=

وإذا آك ال رب ون تيقنوا

اخلرل

جمهو

1

كرمل

410،605،176

فس وا إىل ذاك الن يم وشم وا

شره

=

=

=

605

ير ذا الذي زا ومر زا

نر ا

أبو الشيص

1

رسي

63

م ببرب ال ا مست ج

ال ا

=

=

=

=

إذا سر من خلف ام ئ وأمرمه

سرئ

6

طويل

666

إذا غبت عن عيني مت بك الفك

الررس
ر

مل أقف عليهام

1

طويل

71

فكيل لسرن عن هواك خمرب

نررش

=

=

=

=

ذك تك والرخطي خيط بيننر

السم

خمتلف فيه

6

طويل

686

ير من ألوذ به فيام أؤمله

أحرذ ه

املتنبي

1

بسيط

644

عظام أنت كررسه

جرب ه

=

=

=

=

ير من ثوى بني اجلوانح واحلشر

ير ه

الرصرصي

4

كرمل

646

عطفر عىل قل بحبك هرئم

أعشر ه

=

=

=

=

وا حم كئيبر فيك يقريض نحبه

أوطر ه

=

=

=

=

ال يستفي من الغ ا وكلام

أستر ه

=

=

=

=

فكرن مر كرن ممر لست أذك ه

الرخربر

ابن امل ت

6

بسيط

134عج هفقط

ير عرذيل أنت تنهرين وتأم ين

وأمر

خمتلف فيه

1

بسيط

466

فإن أط ك وأعص الوج حت عمى

أخبر

=

=

=

=

نحن جوا من بني النجر

النجر

أنش هجوا مناألنصر

1

أ جوزة

686

جر

=

=

=

=

املنرظ

جمهو

1

طويل

178

ص البيت
هلر بوجهك نو ترستيضء به
إذا شكت من ك

ال جيرب النر

السري أوع هر

ير حبذا حمم ا من جر
وكنت متى أ سلت ط فك ائ ا

أنش ه م روي

678

الفهارس والكشافات

قرفيته

شرع ه

أبيرته

بح ه

مو ه

صرب

=

=

=

=

الغر

ابن السرعريت

1

كرمل

67

ال ا

=

=

=

=

وامل ض

زين ال ين الصف ي

6

بسيط

668

ج عر

خمتلف فيه

6

بسيط

76

فق وصرب مهر ثوبرن حتتهام

واجلم ر

=

=

=

=

ال ه يل مأتم إن غبت ير أميل

ومستم ر

=

=

=

=

6

طويل

688

واق

=

=

=

=

يبيت جيريف جنبه عن ف اشه

املضرج

=

=

=

=

فأي ف يقينر أح بأمنه

وجيم

جمهو

6

طويل

73

أنش ه خبي

1

طويل

666

=

=

=

1

جم وء ال مل

660

ص البيت
أيت الذي ال كله أنت قر
ذي طل سبحرن فرل صبحه
م

بأ جرء اخلير طيوفه

إذا م ضنر ت اوينر بذك كم
قرلوا غ ا ال ي مرذا أنت البسه

وفينر سو اهلل يتلو كتربه
أ انر اهل ى ب

ال مى فقلوبنر

سرط

عب اهلل بن واح

ولست أبريل حني أقتل مسلام

مررصعي

وذلك يف ذا اإلله وإن يشأ

مرم ع

=

طل الب علينر

الو اع

أنش ه صبيرن األنصر
يف قص ض يف

اع

=

=

=

=

وج الشك علينر
خير ذنوبر مل تغ عن وليه

وخرئف

ابن الف يض

6

طويل

168

أنت القتيل بكل من أحببته

تصطفي

ابن الفر ض

6

كرمل

667

تول برل ش حتى عش

يط

جمهو

1

متقر ب

167

أى لرجر ظنهر موج

غق

=

=

=

=

ومرذا عسى الواشون أن يتح ثوا

عرش

خمتلف فيه

1

طويل

67

ن م ص ق الواشون أنت حبيب

اخل ئ

=

=

=

=

676

كشاف األشعار واألراجيز

قرفيته

شرع ه

أبيرته

بح ه

مو ه

ضي ر لبرن ث ي أ تقرسام

نتف ق

األعشى

6

طويل

168 ،111

ق لس ت حي اهلوى كب ي

اقي

كرن مظف بن

1

منرسح

150

إال احلبي الذي شغفت به

وت يرقي

إب اهيم يتغتى هبام

=

=

=

وحب أوطرن ال جر إليهم

هنرلكر

ابن ال ومي

1

طويل

643

إذا ذك وا أوطرهنم ذك هتم

لذلكر

=

=

=

=

صغري هواك عذبني

احتنكر

جمهو

6

جم وء الواف

618

وأنت مج ت يف قلبي

مشرتكر

=

=

=

=

أمر ت ثي لرمكرترئ

بكى

=

=

=

=

وكل ي عون وصر ليىل

بذاكر

خمتلف فيه

6

واف

8

أحبك حبني ح اهلوى

لذاكر

قيل اب ال وي

4

متقر ب

76

فأمر الذي هو ح اهلوى

سواكر

=

=

=

=

وأمر الذي أنت أهل له

أ اكر

=

=

=

=

ومر احلم يف ذا وال ذاك يل

وذاكر

=

=

=

=

برن الشبرب فلم أحفل به ب ال

إقبرال

أنش ه ق ة بن نفرث

1

بسيط

660

فرحلم هلل إذ مل يأتني أجيل

رسبرال

=

=

=

=

قمت ليل الص و إال قلي

ت تي

ابن النبيه

1

خفيف

135

قل ل اقي الرجفون إن لرجرفني

طوي

=

=

=

=

ت ل قلبي حبكم زمن الصبر

أحتو

مل أقف عليه

6

طويل

646

إذا اشترقت اخليل املنرهل أع ضت

املنرهل

أبو ال

6

طويل

633

أال ليت ش ي هل أبيتن ليل

وجليل

أنش ه ب

1

طويل

661

وهل أ ن يومر ميره جمن

وطفيل

=

=

=

=

وأنر الذي اجتل املني ط فه

القرتل

املتنبي

6

كرمل

178

ص البيت

ء امل ي

680

الفهارس والكشافات

قرفيته

شرع ه

أبيرته

بح ه

مو ه

أمجل

جمهو

6

جم وء ال مل

646

امل احل

جمهو

6

طويل

653

خذ مر ت اه و ع شيئر سم ت به

زحل

املتنبي

6

بسيط

466 ،600

نقل فؤا ك حيث شئت من اهلوى

األو

خمتلف فيه

1

كرمل

643 ،36

من

=

=

=

=

سرئرلري

خمتلف فيه

6

كرمل

416

إىل أرسة وجهه

املتهلل

أبو كبري اهلذيل

6

كرمل

688

تذك ين لرجرج ال ذ

مرخجل

مل أقف عليهر

6

كرمل

68

ومتيس كرلغصن ال طي و وهنر

ممتيل

=

=

=

=

ير هذه حتر هج ك والقىل

بيل

=

=

=

=

جمهو

6

كرمل

654

1

أ جوزة

661

=

=

=

6

هج

406 ،30

=

=

30

=

30
65

ص البيت
كل يو تتلون
وكيف يف امل ء عنه بذنبه

يف األ ض يألفه الفتى

كم من

لو كرن يف قلبي كق ق م
وإذا نظ
بك

ن لوا بمك يف قبرئل هرشم

من

كل ام ئ مصبح يف أهله

أهله

حكيم النهشيل

واملو أ نى من رشاك ن له

ن له

=

أتينركم أتينركم

نحييكم

ولوال الذه األمحر

بوا يكم

=

ولوال احلب السم ا

عذا يكم

=

=

ح امر

أح ش اء الق ن الثرلث

6

واف

جمهو

6

منرسح

683

فإن كنت ال ت ي فتلك مصيب

أعظم

خمتلف فيه

6

طويل

467 ،608

وحي عىل جنر ع ن فإهنر

املخيم

املصنف

1

طويل

647 ،36

ولكننر سبي ال و فهل ت ى

ونسلم

=

=

=

=

وقف اهلوى يب حيث أنت فليس يل

متق

أبو الشيص

4

كرمل

641

ويررشهبر وي عمهر ح ال
نحن وإيركم نمو وال

ن

متثل به النبي

681

كشاف األشعار واألراجيز

شرع ه

أبيرته

بح ه

مو ه

يك

=

=

=

=

منهم

=

=

=

=

أج امل م يف هواك لذيذة

اللو

=

=

=

641 ،87

من هين يسهل اهلوان عليه

إي

املتنبي

6

خفيف

،184 ،610
عج ه فقط

و ك رسوا والليل م خ س وله

قرتم

الرشيف ال يض

6

طويل

76

ح وا ع مر ضرعت األ ض

ال ائم

=

=

=

=

ت هيم نجو الليل مر يطلبونه

الن رئم

=

=

=

=

قر

املتنبي

1

طويل

70

املتقر

=

=

=

=

أقو ل ئم امله ي م مته

لرم

الرشيف ال يض

6

بسيط

87

ولق ذك تك وال مرح كأهنر

األ هم

عنرتة

6

كرمل

686

مي

عنرتة

6

كرمل

686

فتمكنر

خمتلف فيه

6

طويل

606

وال أعني بذلك أصغ هيم

الذوينر

الكميت

6

واف

466

اللهم لوال أنت مر اهت ينر

اهت ينر

3

أ جوزة

658 ،164

وال تص قنر وال صلينر

صلينر

=

=

=

658 ،164

فأن لن سكين علينر

علينر

=

=

=

658 ،164

وثبت األق ا إن القينر

القينر

=

=

=

658 ،164

إنر إذا صيح بنر أتينر

أتينر

=

=

=

234

قرفيته

ص البيت
وأهنتني فأهنت نفريس جره ا
أشبهت أع ائي فصر

حبي ت كت النر

أحبهم

ملر ع فته

وكر رسو ي ال يفي بن امتي

ولق ذك تك وال مرح شواج
أترين هواهر قبل أن أع

اهلوى

أنش ه عرم بن األكوع

682

الفهارس والكشافات

قرفيته

شرع ه

أبيرته

بح ه

مو ه

وبرلصيرح عولوا علينر

علينر

=

=

=

234

ب ئنر إىل اهلل من م ررش

الغنر

املصنف

4

متقر ب

66

وكم قلت ير قو أنتم عىل

فرستهرنوا بنر

=

=

=

=

ولرام استم وا عىل غيهم

ش نر

=

=

=

=

ف شنر عىل مل املرصطفى

تنتنر

=

=

=

=

لرم رنه

حمم بن صرلح ال لوي

4

كرمل

76

يب و كحرشي ال اء و ونه

أ كرنه

=

=

=

=

فب ا لينظ كيف الح فلم يط

ح مرنه

=

=

=

=

فرلنر مر اشتملت عليه ضلوعه

أجفرنه

=

=

=

=

فإال يكنهر أو تكنه فإنه

بلبرهنر

أبو األسو ال ؤيل

6

طويل

164

أيتك تبني ائبر يف قطي تي

تبني

الولي بن ي ي

6

طويل

76

أعرنقهر والنفس ب مشوق

ت اين

ابن ال ومي

1

طويل

68

وألثم فرهر كي ت و صبربتي

اهليرامن

=

=

=

=

فيسم ه والقل ق زا شوقه

ت اين

خمتلف فيهر

3

طويل

466

فيرشب منه القل م نره ظرمئر

الرهيرمررن

=

=

=

=

فيذك شيئر قرله ب ض من خ

واألذنرن

=

=

=

=

كأن قيبر منك ي عى خواط ي

ولسرين

=

=

=

=

مقرين

=

=

=

=

ب نرين

=

=

=

=

6

طويل

666

1

ه ج أو

76

ص البيت

وب ا له من ب

فام نظ

مر ان مل اهلوى

عينري ب ك منظ ا

وال سم ت أذنري ب ك مسم ر
ويو الوشرح من ت رجي
إذا مر قر يل يب

بنر

نجرين
ت صيني

أنش ته صحربي
جمهو

جم وء الواف

683

كشاف األشعار واألراجيز

ص البيت

قرفيته

شرع ه

أبيرته

بح ه

مو ه

وختفي الذن من خلقي

تأتيني

=

=

=

=

حريان

الرصرصي

3

كرمل

644

وإذا أخل بذك ه يف جملس

احليرن

=

=

=

=

واملستهر عىل املحب مل ي

النسيرن

=

=

=

=

لو قيل مر هتوى لقر مبر ا

أجفرن

=

=

=

=

ترهلل إن سمح ال مرن بق بكم

ال اين

=

=

=

=

ألعف ن اخل شك ا يف الث ى

أجفرن

=

=

=

=

فنن

خمتلف فيه

6

مل

666

ولق أبكي ف أفهمهر

تفهمني

=

=

=

=

غري أين برجلوى أع فهر

ت فني

=

=

=

=

تيل الكترب فأط قوا ال خيف

الهي

املصنف

3

كرمل

48

اهلل

=

=

=

=

وم مر ونغم شره

بم هي

=

=

=

=

ثقل الكترب عليهم لرام أوا

ونواهي

=

=

=

=

وال قص خف عليهم ب الغنر

برألشبره

=

=

=

=

ير أم مر خرن ين حمم

إال هي

=

=

=

=

ي و فتنجيل عني مهومي

ي يه

أبو إسحرق ال قي

1

جم وء الواف

646

ويميض برلرمرسة حني يمضري

عليه

=

=

=

=

إذا نحن أ لرجنر وأنت أمرمنر

حر ير

خمتلف فيه

1

طويل

641 ،86

وإن نحن أضللنر الط ي ومل نج

هر ير

=

=

=

=

وأخ ج من بني البيو ل لني

خرلير

جمنون ليىل

6

طويل

641

و اهن يب مثل مر ق و ينني

املكروير

سحيم

6

طويل

66

وح املجرلس ذك ه وح يثه

ب و قرء هتو يف الضحى

وأتى الغنرء فكرلذبرب ت اقصوا

684

الفهارس والكشافات

ص البيت

قرفيته

شرع ه

أبيرته

بح ه

مو ه

685

كشاف األعالم

ال لم

مو ه

ال لم

مو ه

ال لم

مو ه

كشاف األعالم
ال لم
أبو أمرم البرهيل
آ
إب اهيم بن إسامعيل بن علي
إب اهيم بن س

616
188
،53 ،65
111

إب اهيم بن املنذ احل امي
إب اهيم سبط النبي
إب اهيم احل يب
أيب بن ك
األث أبو بك
أمح بن احلسن شيخ الصوفي
أمح بن الف ج احلميص
أمح بن الفضل
أمح بن حمم الرب عي
أمح بن مقرتل ال كي
أمح بن مني
إسحرق بن عيسى الطبرع
إسامعيل بن علي
إسامعيل بن كثري الشرف ي
أبو إسامعيل األنصر ي
األعمش

680 ،31 ،63

ام أة سو اء من الصحرب

أمي بن أيب الصلت

56
614
107
67
37
30
33
78
650
678
116 ،31
188
61 ،13
106
616
666
688

أنجش احلبيش
ابن ألنس
أنس بن زنيم ال ييل
أنس بن مرلك

أبو أيوب األنصر ي
إير بن م روي
البخر ي

الرباء بن عرزب
ابن بط أبو عب اهلل
بقي بن الولي
أبو بك الص ي

ب

بن برح

مو ه
،51 ،66
،686 ،678
،670 ،114
406
165
677
660
،677 ،14
،141 ،681
405
166
664
،56 ،13
،665 ،636
401
141
،35 ،31
686
68
،661 ،660 ،18
،167 ،113
،147 ،168
634 ،658
661 ،660 ،630

686

الفهارس والكشافات

ال لم
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
،646 ،150
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
،101 ،77
،610 ،666
،616 ،611
،645 ،614
،646 ،648
،466 ،650
،466 ،463
446
ابن اجلوزي (عب ال محن بن عيل) 78
اجلوه ي (صرح الصحرح) 13
166 ،111
جرب بن عب اهلل
666
حذيف بن اليامن

مو ه
،686 ،688
حسرن بن ثربت
661
احلسن بن احلسني بن حكامن 37
حسن بن عيل بن حسن الربا 680
،55 ،51 ،61
احلسن البرصي
186 ،103
678
أ احلسن البرصي (خرية)
616
احلسني بن أمح بن ج ف
احلرصي (أبو احلسن عيل بن إب اهيم) 416 ،464
أبو حفصالنيسربو ي (عم بن سلم ) 101
103
حفص بنت سريين
أبو مح ة البغ ا ي (شيخ الشيوخ) 101
680
محي اخل اط
55 ،65
محر بن أيب سليامن
،51 ،13 ،63
ابن حنبل
،31 ،36 ،30
،76 ،35
،141 ،685
،186 ،136
،186 ،188
406
61
ابن احلنفي حمم
،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

687

كشاف األعالم

ال لم
أبو احلر ث الصرئغ
أبو حرم اخللقرين
احلركم النيسربو ي
خبي بن ع ي
اخلطي البغ ا ي
اخل أبو بك
خرل احلذاء
خرل بن م ان
أبو ال اء
ال اج أبو احلسني
ال قرق أبو عيل
ال قي (أبو بك  ،حمم بن
او )
ابن أيب ال نير (أبو بك )
ال ا اين أبو سليامن
او بن عم و الضبي
أبو او (سليامن بن
األش ث)
ابن أيب ذئ
أبو ذ
ال وذبر ي أبو عيل
ويم
ابن ال اون ي
ال ه ي
زي بن أسلم
زي بن واق
الرسي بن املغلس السقطي

مو ه
63
76
400
666
37
،36 ،30
440
38
686 ،678
166 ،660
78
618 ،614
665
686
463 ،463
686
13
677
166
441 ،446 ،614

417 ،464
683
30
673
677
650

ال لم
ابن رسيج أبو ال بر
رسيج بن يونس
الرساج أبو نرص الطويس
س الطرئي أبو جمره
س ي بن أيب م يم
أبو س ي اخل ي
سفيرن
سلم بن األكوع
أ سلم
سليامن بن أيب ك يم
ابن سريين
ابن سينر
السرجي زك ير بن حييى
الشبيل أبو بك

الرشي بن سوي
رشيك بن عب اهلل
الش بي
أبو ش ي احل اين
شيخ جل ف بن حمم األهب ي
شيخ ممن صح اجلني

الشرف ي

مو ه
614
38
78
677
673
66
41
164
678
678
38
687
111 ،53
،75 ،36
،650 ،466
468 ،466
688
616
،55 ،65 ،64
34
38
33
463
،60 ،7 ،5
،13 ،66 ،65
57 ،60 ،16
،56 ،58 ،
،34 ،36

688

الفهارس والكشافات

مو ه

ال لم

الرصرصي (الشرع  ،حييى بن
يوسف)

الص لوكي أبو سهل
ابن الص ح
أبو الصهبرء
الضحرك
الطربي طره بن عب اهلل أبو الطي

الطرباين
طر ق بن شهرب
ابن طره املق يس (حمم )
أبو طره املكي
عرئش

عرصم األحو
ال بر (عم النبي

)

،683 ،685
،666 ،687
،116 ،103
،160 ،116
،156 ،141
،170 ،136
،188 ،176
،668 ،186
440 ،665
644 ،646
464 ،465
15
666 ،51
64
،57 ،53 ،63
683
666 ،678
66
148 ،114
154
،51 ،18 ،3
،38 ،30
،660 ،688
،167 ،117
406 ،140
103
663 ،686

ال بر بن حمم ال و ي
ال بر بن م ا السلمي
أبو ال بر النسوي
عب ال محن بن إسحرق أبو شيب
عب ال محن بن سربط
عب ال محن بن عو
عب ال محن بن غنم األش ي
عب ال محن بن كيسرن األصم
عب ال محن بن مه ي
أبو عب ال محن السلمي
(حمم بن احلسني)
عب الصم بن حمم اخلطي
عب الغفر اهلمذاين
عب الك يم بن عب ال زاق
عب اهلل بن أيب أوىف
عب اهلل بن أمح بن حنبل
عب اهلل بن او
عب اهلل بن ال بري بن ال وا
عب اهلل بن ال بري احلمي ي
عب اهلل بن ج ف الطير
عب اهلل بن واح
عب اهلل بن صرلح (عن اجلني )

عب اهلل بن عبر

عب اهلل بن عم

31
686
33
678
677
56
406 ،13
188
440
،616 ،683
648
37
37
33
677
31
63
161
51
166 ،161
686 ،688
77
، 56 ،61
،111 ،110
،166 ،161
400 ،605
،64 ،66
،111 ،673

686

كشاف األعالم

ال لم

عب اهلل بن عرم
عب اهلل بن املبر ك
عب اهلل بن حمم بن عب
ال محن ال ازي (عن اجلني )
عب اهلل بن مس و

مو ه
،166 ،161
406
666
405 ،686
648
، 66 ،61
،46 ،46 ،17
،65 ،55 ،51
،656 ،666
،685 ،635
،107 ،683
،161 ،111
،666 ،166
400
77

أبو عب اهلل املق ي (عن عب
اهلل بن صرلح)
عبي بن هشر احللبي أبو ن يم 405
،53 ،55 ،65
عبي اهلل بن احلسن ال نربي
116 ،111
66
أبو عبي ة م م بن املثنى
166
أبو عبي ة بن اجل اح
،75 ،66
عثامن بن عفرن
،660 ،668
،605 ،181
461
أبو عثامن احلريي النيسربو ي ،106 ،101
465 ،465
(س ي بن إسامعيل)

ال لم
أبو عثامن املغ يب (س ي بن
س )
ال برض بن سر ي
ع وة بن ال بري
عطرء بن أيب برح
أبو عقيل (حييى بن املتوكل)
عك م (موىل ابن عبر )
ال ء بن احلرضمي
عيل بن أيب طرل

عيل بن عب اهلل بن جهضم
عيل بن مفلح (عن فر
البغ ا ي عن اجلني )
عم بن اخلطرب

عم بن عب ال ي
أبو عم األنامطي (عن
اجلني )
عم و بن ال رص
عام بن يررس
عون بن اخلطرب

مو ه
،463 ،464
،464 ،466
468
44
30
616
30
51
686
،678 ،75
،166 ،660
،400 ،616
403
77
33
،75 ،38
،660 ،668
،113 ،661
،168 ،164
،634 ،130
441 ،406
66
666
660
166
677

660

الفهارس والكشافات

ال لم
ابن عيين
ابن عيرش أبو بك
أبو ال رلي
عرم بن األكوع
ابن أيب ف يك
أبو الف ج ال ستمي الصويف
ف وة بن نوفل بن عم و
فر البغ ا ي(عن اجلني )
الفر ايب (الفيليسو )
قتر ة
ابن ق ام املق يس موف ال ين)

الق از أبو بك
القشريي أبو القرسم
ابن القصر أبو احلسن
قيس بن عبر
القرسم بن حمم (بن أيب بك )
أبو كبري اهلذيل (الشرع )
ك بن زهري
ك بن مرلك
الكي ين عب القر
لقامن احلكيم
الليث بن س
جمره
املحرتق البرصي
حمم بن ج ف بن أيب كثري
حمم بن عب ال محن بن أيب

مو ه
141
107
103
165 ،164
677
37
660
33
687
681
14
37
،616 ،148
648 ،614
36
186
118 ،64
688
686 ،688
686
85
668 ،187
103 ،60
،34 ،56
686 ،636
37
673
616

ليىل
حمم بن عب الغفر اهلمذاين
حمم بن ك (الق ظي)
حمم بن حمم بن سليامن
البرغن ي
امل ت ش (أبو حمم عب اهلل بن
حمم )

37
680
405
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
أبو م روي الرضي
31
مكحو
405 ،686
ابن املنك حمم
ابن ممشرذ (أبو بك  ،حمم بن عب اهلل) 648 ،616
610 ،670
موسى
،663 ،668
أبو موسى األش ي
،186 ،130
643 ،161 ،185

أبو موسى امل يني (حمم بن
أيب بك األصبهرين احلرفظ)
ابن مرجه
مرلك (اإلمر )

،37 ،33 ،36
38
13
،31 ،36 ،65
،686 ،35
،111 ،685
،114 ،116
405
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ال لم
ابن نجي أبو عم و
نرص بن عيل (عن ج ف بن حمم
ال اه )

النرصابرذي أبو القرسم
أبو ن يم األصبهرين
النخ ي إب اهيم
النرض بن احلر ث
أخت النرض بن احلر ث
(قتيل )
الن امن بن س (بن حبت أو
حبرت)
أبو نوا (الشرع )
النو ي أبو احلسني

ذو النون املرصي

مو ه
101 ،35
33

حييى بن م رذ ال ازي
ي ي بن هر ون

33
677 ،673
55 ،51
686
686

يوسف بن احلسني ال ازي
يونس بن عب األعىل الص يف

678
664
،78 ،75
،463 ،106
468 ،467
،617 ،75 ،36
666 ،618
640 ،667

النربغ اجل ي
نرف (موىل ابن عم )
هشيم بن بشري
هشر بن حسرن (الق ويس)
هشر بن ع وة بن ال بري
هشر بن عام (شيخ البخر ي)

الولي بن أيب ثو
الولي بن عقب
حييى بن س ي (األنصر ي)

ال لم

686
406
38
678
30
401
677
666
30

مو ه
60
،34 ،36
166
76 ،78 ،36
103 ،60
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مو ه
 111ومل يسمه

أ ب القريض (أ ب القضرء) ،من األ للشرف ي

116 ،57

اإلشر ا  ،البن سينر

687

هبج األرسا  ،البن جهضم

77

تر يخ بغ ا

78

جرم اخل

36

اجل ء الثرين من ح يث البرغن ي (أبو بك حمم

405

بن حمم بن سليامن)
حكرير الصوفي  ،البن بركويه

78

ال ليل الواضح يف النهي عن ا تكرب اهلوى

106

الفرضح ،ل ب املغيث بن زهري
ال سرل املرصي  ،للمصنف

640

السامع (مسأل السامع) ،ملحم بن طره املق يس

114

السنن

115 ،656

سنن ابن مرجه

406 ،400 ،13

سنن أيب او

13

سنن الرتمذي (جرم الرتمذي)

406 ،678 ،51 ،44 ،17 ،66
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الصحرح ،للجوه ي

13

الصحيح

،177 ،143 ،165 ،113 ،687 ،60
646 ،166 ،186 ،186

صحيح ابن حبرن

44

صحيح البخر ي

401 ،665 ،175 ،636 ،56 ،13

صحيح مسلم

46 ،18

الصحيحرن

164 ،686

صف اجلن  ،أليب ن يم األصبهرين

686 ،673

الغي نير

400

قو القلوب ،أليب طرل املكي

154

م احل السرئ ين بني منرز بني إيرك ن ب وإيرك
نست ني ،للمصنف

640

مسأل السامع ،أليب عب ال محن السلمي

683

مسرئل عب اهلل بن أمح

31

املست ك (صحيح احلركم)

44

مسن أيب ي ىل

666

مسن أمح

403 ،406 ،51 ،44 ،13

مسن احلمي ي

51

مسن مس بن مرسه

406

م جم الطرباين

666 ،666 ،678

اهل اي  ،للم غينرين
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 الشبهة العارشة :يكفينر يف هذا البرب مر ق اشته وعلمه اخلرص وال ر من ح يث اجلر يتني
اللتني كرنتر تغنيرن يف بيت عرئش 167 ........................................................
 سامه الص ي م مو الشيطرن وأق ه النبي 167 ..................................
 بني م مو اجلر يتني وم مو أهل السامع 167 .......................................
 الرتخيص يف الغنرء يف األعير والنكرح ملثل اجلر يتني 168 ...........................
 عل الرتخيص فيه 168 .............................................................
 أصو يف حتصيل املصرلح وتكميلهر وت طيل املفرس وتقليلهر 166 ...................
 استج ب اخلري الكثري بإعطرء النفس احلظ اليسري 140 ..............................
140 ............................................
 متكينه عرئش من الل
 رضب امل أة برل عىل أسه 140 .......................................
 النفس ال تنقر إال بربطيل 146 ...............................................
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603 ...........................................
ابن عبر
 ظهو أث مر يف القل عىل الوجه 603 ........................................
 أكث السام ظهو ً ا الص ق والكذب 607 ...................................
 ظهو أث مر يف القل عىل اللسرن 607 .......................................
 ت ج ظهو أث مر يف القل عىل الوجه 607 ..................................
 ابت ء أهل مجر الصو ة برلفرحش 608 .............................................
 اجلام الكسبي واجلام اخللقي 608 ..........................................
 ال ق بني اخلل الظره واخلل البرطن 660 .................................
 الشبه الترس عرشة :إذا كرن النبي ق أخرب عن به تبر ك وت رىل أنه يستم للصو
احلسن ،والنبي استم صو أيب موسى وأعجبه وأثنى عليه ...وق وي أن او كرن
يستم لصوته احلسن اإلنس واجلن والطري والوحش 661 ....................................
 إنام الشأن فيام يؤ ى برلصو 661 ..................................................
 فسر قير ق آن الشيطرن عىل ق آن ال محن 661 ....................................
 النر يف السامع أ ب أقسر 666 ...................................................
 الشبه ال رشون :الصو احلسن يطي السري وحيمل سرم ه م ه مر ال حيمله ب ونه 665 ........
 الصو احلسن وحت يك النفو 665 ..............................................
 الصو الشيطرين واستف ازه النفو 663 ............................ وسرئل الشيطرن اخلمس 667 .......................................................
 صبغ اهلل وصبغ السامع 668 .......................................................
 الشبه احلر ي وال رشون :نحن نتحركم إىل اجلني  ،قر  :إن اهلل لرمرر خرط األ واح يف
امليثرق األو بقوله ﴿ :ﭲﭳﭴ ﴾ استف غت عذوبته سامع األ واح ،فإذا سم وا السامع ح كهم
ذك ذلك 666 ...............................................................................
 نقل غري مص ق عن غري م صو 666 ..............................................
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 أ ل فسر هذا القو ومن ثم فسر نسبته للجني ال ر برهلل610 ....................
 حتميل اآلي مر ال حتتمل 616 .......................................................
 توب اجلني 611 ....................................................................
 الشبه الثرني وال رشون :قر أبو عيل ال قرق :سم ته يقو  :السامع ح ا عىل ال وا ؛ لبقرء
نفوسهم .مبرح لل هر ؛ حلصو جمره اهتم .مستح ألصحربنر؛ حليرة قلوهبم 614 .............
 إنكر أيب عيل ال وذبر ي هلذا القو 614 ............................................
 هذا التقسيم ممر ت ه الرشي 615 ...................................................
أوصر املكلفني 615 ...................................
األحكر برخت
 اخت
 الشبه الثرلث وال رشون :قر ذو النون املرصي وق سئل عن الصو احلسن :خمرطبر
ح ي عج

وإشر ا أو عهر اهلل ت رىل كل طي وطيب  .وسئل م ة أخ ى عن السامع ،فقر  :وا
القلوب إىل احل  ،فمن أصغى إليه بح حتق  ،ومن أصغى إليه بنفس ت ن ق 617 ...................

 الوجه األو ال اإلمجريل 617 ......................................................
 احلكري عن أض ر أض ر هؤالء ال جت ي 617 ............................
صحته عن ذي النون 617 ...............................
 هذا الك ال ت
 إن صح فله حكم أمثرله من غري امل صومني 617 ..............................
 أمثل ممر تأو فيه أهل الص ح مر علم حت يمه 618 ............................
 املتأولون يف النبيذ املسك 618 ........................................ املتأولون يف املت والرص 616 ...................................... املتأولون يف األكل ب طلوع الفج يف مضرن 616 .................... املتأولون يف أكل كل ذي نرب وخمل 616 ............................. املتأولون يف مسأل حشوش النسرء 616 ................................ املتأولون يف أكل الرب للصرئم 616 .................................... املتأولون يف نكرح ال اني 616 ......................................... املتأولون يف القتر يف الفتن 616 ....................................... مي ان أهل ال لم واالعت ا 660 .............................................
 أصو السرلك الث ث 660 ..................................................
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 الوجه الثرين :ال التفصييل 666 ....................................................
 قوله :الصو احلسن خمرطبر 666 ..........................................
 م ات محل مر جي ه املستم من خمرطبر وإشر ا 661 ............... مصر املخرطبر واإلشر ا 661 ..................................كل واح إنام يسم من حيث هو 666 ..........................
 رشوط صح اإلشر ا 664 .........................................أمثل عىل إرشا صحيح 664 ................................
قوله ت رىل﴿ :ﭙﭚﭛﭜ﴾ 665 ...................
قوله ت رىل ﴿ :ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ 665 ......
قوله ت رىل ﴿ :ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﴾ 665 ......
قوله ت رىل ﴿ :ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ ﴾ 665 ........
قوله ت رىل ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ﴾ 663 ....
قوله « :ال ت خل امل ئك بيتر فيه كل وال صو ة» 663 .......
قوله « :ال أحل املسج لرحرئض وال جن » 663 ............
 قوله :السامع وا ح ي عج القلوب إىل احل 667 ...........................
 أهل السامع وأهل الك 668 ........................................ امل ا بر«النفس» يف قوله 668 ......................................... قوله :من أصغى إليه بح حتق 666 .........................................
 عوى التحق 640 .................................................. قوله :السامع وا ح ي عج القلوب إىل احل 640 ...........................
 أمثل عىل السامع النرف إذا صر فه ومل يتكلفه 646 .............................
 قو الشرع « :ت ل قلبي حبكم زمن الصبر» 646 ..................... قو الشرع  « :كل يو تتلون » 646 ................................. قو الشرع « :وكنت أ ى أن ق تنرهى يب اهلوى» 641 ................ قو الشرع «:وأخ ج من بني البيو ل لني» 641 ..................... -قو الشرع «:إذا نحن أ لرجرنر وأنت أمرمنر» 641 ....................
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 قو الشرع «:وقف اهلوى يب حيث أنت فليس يل» 641 ................ قو الشرع «:وهر هو واقف برلبرب ف ا» 646 ........................ قو الشرع « :ي و فتنجيل عني مهومي» 646 ......................... قو الشرع « :ير من ثوى بني اجلوانح واحلشر» 646 ................... قو الشرع « :ير من ألوذ به فيام أؤمله» 644 ........................... قو الشرع  « :وح املجرلس ذك ه وح يثه» 644 ...................... قو الشرع « :وحب أوطرن ال جر إليهم» 643 ...................... قو الشرع « :نقل فؤا ك حيث شئت من اهلوى» 643 ................ قو الشرع « :وحي عىل جنر ع ن فإهنر» 647 ...................... الشبه ال اب وال رشون :كيف تنك ون عىل قو تن عليهم ال مح يف سامعهم ،ويأخذ كل
منهم بنصيبه منهر ،فذك ج ف بن نرص عن اجلني أنه قر  :تن ال مح عىل الفق اء يف ث ث
مواض  :عن السامع ...وعن أكل الط ر  ...وعن حمرو ة ال لم 648 ..........................
صحته عن اجلني 648 ....................................................
 ال ي
 نصوص للجني حج عليك 648 ...................................................
 إن كرن مر حكيته حمفوظر فهو حمتمل للسامع املرشوع 146 ............................
 من شواه فتح سامع الق آن وذوقه ومر يثريه من كنوز ال لم واإليامن 650 ..................
﴿ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ﴾ [اإلرساء650 ............................. ]83 :
﴿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [يوسف ،]68 :وقوله﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ﴾ [يوسف650 .......................................................... ]66 :

﴿ ﰀﰁﰂﰃ﴾ [الش اء650 ................................. ]107 – 105 :
 ﴿ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ﴾ [األنفر 650 ............................ ]14 :
 ﴿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾[احلرش656 ............................... ] 66 :
 ﴿ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﴾[احلج656 ........................................ ]68 :
 ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﴾[آ عم ان656 ................................ ]666 :
 ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾[احلج 656 ................................................... ]64 :
 ﴿ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾[الذا ير 651 ....................................... ]11 :
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 ﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﴾[الذا ير 651 ...................... ]16 :
 ﴿ ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛ ﯜ ﯝ ﴾[التوب 651 ...................... ]666 :
« من كرن يؤمن برهلل واليو اآلخ فليك ضيفه» 651 ................................
 ﴿ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾[الكهف656 ............ ]8 – 7 :
 ﴿ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﴾ [البق ة ،145 :احل ي 656 ......................... ]66 :
 ﴿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ [يونس656 ............................................ ]15 :
 ﴿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯﯰﯱ ﴾[ال نكبو 654 ................................ ]5 :
 ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﴾[األع ا 654 ................................ ]66 :
 ﴿ ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﴾[البق ة655 .................................. ]667 :
 ﴿ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾[آ عم ان655 .......................... ]60 :
 ﴿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﴾[الطو 653 ........................... ]18 – 17 :
 ﴿ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﴾[الفتح657 .................................... ]4 :
 ﴿ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ﴾[األنبيرء656 ..................................... ]88-87 :
 ﴿ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾[إب اهيم636 ............. ]15-14 :
 ﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾[الصف631 .......................... ]6-1 :
 ﴿ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﴾[احل ي 636 ........................... ]63 :
 ﴿ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﴾[سبأ633 ............................................ ]54 :
 ﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾[احل ي 637 ......................................... ]16 :
 ﴿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ﴾[األنبيرء638 ...................................... ]11 :
 ﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾[الش اء636 ......................................... ]86-88 :
 ﴿ ﭺ ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﴾[السج ة670 ......................... ]14 :
 ﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾[آ عم ان676 ........................................ ]64 :
 ﴿ ﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ ﴾[فصلت671 .................................. ]63-64 :
 ﴿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ﴾[الف قرن674 ............. ]76 :
 ﴿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﴾[اإلرساء675 ............................... ]10 :
 ﴿ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾[املرئ ة678 .................. ]65 :
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 ﴿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾[األنفر 680 .............................. ]17 :
 ﴿ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾[النسرء684 ................................ ]607-605 :
 ﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﴾[امللك687 ........................ ]16-10 :
 ﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾[األنفر 688 ............................ ]45 :
 ﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ﴾[الف قرن660 .......................... ]10 :
 ﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾[الرشح666 ............................................... ]4-6 :
 ﴿ ﭑ ﴾[ال رص665 ....................................................... ]6-6 :
 ترب الشبه ال اب وال رشون :ال ن ي مر غ ضك هبذه الشواه وتكثريهر؟! وال ن ي مر
ت لقهر بمسأل السامع وا تبرطهر هبر نفير وإثبرتر؟! 667 .........................................
 التنبيه عىل فتح سامع الق آن 667 ....................................................
 املوازن بني ذوق الق آن والسامع الش ي 667 .......................................
 الشبه اخلرمس وال رشون :فأوج نر يف السن ك اه ال سو للغنرء ،ومن ه منه أرصح ممر
ذك ته؛ لن ا بصرية666 ................................................................... .
 ح م الغنرء يف السن النبوي 666 ...................................................
 الشبه السر س وال رشون :عن نرف قر  :كنر م ابن عم يض اهلل ت رىل عنهام يف سف  ،فسم

صو زام فوض إصب يه يف أذنيه وع عن الط ي  ...ثم قر  :هكذا أيت سو اهلل ف ل .فلو
كرن صو ال م ح امر لرمرر أق عب اهلل نرف ر عىل أن يسم ه ،وكذلك ف ل النبي  ،وإذا ثبت حل
ال م فرلشبربر واملواصيل وال فو املصلصل مثله 406 ........................................

 احل يث حج عليكم 406 ..........................................................
 الف ق بني السامع واالستامع 406 ....................................................
 السامع 404 .................................................................
 االستامع 405 ...............................................................
 مسرواة حرس الشم والنظ واللمس حلرس السم يف القص 403 ....................
أن جر ي من جوا ي األنصر أه يت إىل زوجهر،
 الشبه السرب وال رشون :عن عرئش
فقر سو اهلل  ...« :األنصر قو فيهم غ  ،أال قلتم :أتينركم أتينركم فحيونر نحييكم» .فهذا
ن ب منه إىل الغنرء ،وت ليل بأن القو الذين فيهم غ ال يصربون عن الغنرء 406 ...................
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 ح ث ض يف 406 ................................................................
 فإن صح فهو ت خيص يف الغنرء ل ر ض 406 ........................................
 الشبه الثرمن وال رشون :السامع ألطف غذاء لأل واح عن أهل امل ف والذوق ،ومر كرن
هبذه املن ل كيف يمن منه؟! 460 ............................................................
 هل هو غذاء للنفو أو غذاء لل وح؟ 460 .........................................
 هل هو غذاء للنفو طي أو خبيث؟ 466 .........................................
 الشبه الترس وال رشون :شأن القو الذين أنك تم عليهم السامع شأن آخ  ،وإشر اهتم التي يتلقوهنر
من السامع غري إشر ا أهل اللهو والل والبطرل وإن كرن ظره ه حمذو ا أو مك وهر466 ............ :
( )1الشبيل عن السامع :ظره ه فتن وبرطنه عربة ،فمن ع اإلشر ة حل له السامع 466............
( )2ب ض ال ر فني :ال يصلح السامع إال ملن كرنت له نفس ميت وقل حي 466................
( )3النه جو ي عن السامع :حر تب ي ال جوع إىل األرسا من حيث اإلح اق 466...........
( )4ب ضهم :السامع عىل قسمني :سامع برشط ال لم والصحو ،وسامع برشط احلر 466........
( )5ويم عن وجو الصوفي عن السامع« :يشه ون امل رين التي ت ب عن غريهم ،فتشري
إليهم :إيل إيل! 464...........................................................................
( )6احلرصي :أيش أعمل بسامع ينقط إذا انقط من يسم منه؟! 464........................
( )7قرلوا :السامع ن اء ،والوج قص 464....................................................
( )8أبو عثامن املغ يب :قلوب أهل احل حررضة ،وأسامعهم مفتوح 464.......................
( )9أبو سهل الص لوكي :املستم بني استتر وجتل 465.......................................
( )11أبو عثامن احلريي النيسربو ي :السامع عىل ث ث أوجه :فوجه منهر :للم ي ين واملبت ئني ،والثرين:
للصر قني ،والثرلث :ألهل االستقرم 465.....................................................
( )11أبو سليامن ال ا اين عن السامع :من اثنني أح إيل من واح 465..........................
( )12أبو احلسني النو ي عن الصويف :من سم السامع وآث األسبرب 463......................
( )13أبو عثامن املغ يب« :من ا عى السامع ومل يسم صو الطنبو  ،ورصي البرب ،وصفري
ال يرح  -فهو مفرت م ع463...................................................................
( )14ب ض املشريخ ممن صح اجلني حيرض موض السامع ،فإن استطربه ف ش إزا ه وجلس
وقر  :الصويف م قلبه .وإن مل يستطبه قر  :السامع أل برب القلوب .وأخذ ن له وم 463.......
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 غريتهر حكرير عن أقوا ال يثبت هبر حكم رشعي 467 .......................
 الوجه املفصل 467 .................................................................
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