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 تكدٖي فضٗمٛ الػٗذ الدكتٕز 

 

 

وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا ومـ  إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف

سقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد أن 

 ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف.

 . [201]آل طؿران:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 . [2]الـساء:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٺ ٺٿ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

 .[72]إحزاب:  ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

هـ( 597) ♫أما بعد: فنن مصـػات ابـ الجقزي 
(1)

كثقرة متـقطة  

والتاريخقة،  الؿقضقطات بتـقع طؾقمف الحديثقة، والػؼفقة، والتػسقرية،

طفا طؾك أبقاب  ♫ؼد كان والقطظقة وغقرها، ف آية يف كثرة التصاكقػ وتقزُّ

 العؾؿ كافة!

                                       
(، 12/165(، سقر أطالم الـبالء، لؾذهبل )21/13( اكظر يف ترجؿتف: البداية والـفاية، ٓبـ كثقر )2)

 (.1/230وفقات إطقان، ٓبـ خؾؽان )
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مع اإلفتاء طؾك مذهب الحـابؾة، وسارت  ،القطظ ♫وقد غؾب طؾقف 

ة  بؽتبف القطظقة الركبان، وهل كتب كافعة ماتعة يف الجؿؾة، ٓ تخؾق مـ ِجدَّ

اخذ أو يم ،مؿا قد يالحظ -أحقاًكا -يف معـاها ومبـاها، وٓ تخؾق وابتؽار وصرافة

 طؾقف فقفا!

، وهق يف معالجة مـ «ذم الفقى» : كتابومـ تؾؽ الؽتب الـافعة الؿاتعة

، وأطقتف يف دفعف الحقؾ، فجاء الؽتاب جامًعا ٕسباب  ابتؾل بداء الفقى الدويِّ

مدافعتف، مػصًحا طـ صرق رفعف، متضؿـًا طؾقم طؾؿاء الشرع، وجفابذة الػؽر، 

ُة أبقاب الؽتابتؿؾوأرباب السؾقك ورياضة الؼؾقب، واك خؿسقـ باًبا،  ت طدَّ

ت فقفا طبارات، وصغا الؼؾؿ  ث مـفا ما تشعَّث، وكدَّ صال مـفا ما صال، وتشعَّ

 ؿدت روايات واهقات، ومـامات وحؽايات تائفات! بنشارات، واطتُ 

 تصار الؽتاب وتؼريبف، وحذف ما شذَّ باخبعض الػضالء  طؾقـاأشار  قدو

وَتْشِذيبف، طؾك مـفٍج يحػظ طبارة الؿصـػ ما استطعـا إلك ذلؽ سبقاًل، مع 

التخػػ مـ أساكقد تطقل، وحذف ما كان مقضقًطا واهًقا غقر مؼبقل، وما قد 

يقهؿ الـاشئ مشروطقتف مـ فعؾ بعض طبَّاد بـل إسرائقؾ، وصرح قصص طشاق 

 تثقر الفقى وٓ تؼؿعف، وتحرك الؽقامـ وٓ تدفعفا. 

مع  ،وضع طـاويـ جاكبقة لػؼرات مفؿة :ان مؿا اقتضتف صـاطة الؿختصروك

تؿققزها بقضعفا بقـ معؼقفقـ، ومثالفا: ]أقسام الصرب[، ]ذكر ذم الفقى مـ 

 صريؼ الـؼؾ[. 

أو يف أحدهؿا اكتػل بالعزو إلقفؿا، وإٓ  ،ومتك كان الحديث يف الصحقحقـ



 

 
 
 

   

 

7 
 

7 

ج مـ الســ إربعة، ومسـد اإلمام  صحقح  -أحقاًكا -أحؿد، وقد يزاديؽـ ُخرِّ

 ابـ حبان، ومستدرك الحاكؿ، ومعاجؿ الطرباين بحسب الحاجة.

وغريب الؽؾؿات، وتقجقف الؿعاين، ودفع  ،ـل بشرح الؿػرداتواطت

ت إلك ذلؽ حاجة الؼارئ آستشؽآت، مع التـبقف طؾك الؿخالػات متك مسَّ 

مـ غائؾة الفقى، وسبؾ والـاشئ، حتك يؽتؿؾ هبذا الـصح لطالب السالمة 

َدى، ومـ أجؾ ذلؽ سؿقتف بعد هذا العؿؾ:   «.    »الرَّ

وحسـ لؼاك، وتؼبؾ  ،فالؾفؿ اجعؾ هقاكا يف رضاك، وسعقـا يف صؾب جـتؽ 

جفد إخقاين يف قسؿ التحؼقؼ والبحث العؾؿل بدار القسر، واشؿؾـل معفؿ 

  أرحؿ الراحؿقـ. بعػقك، واسرتكا بسرتك يا أكرم إكرمقـ، ويا

حئ مئ ىئ يئ جب حب    ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿

 .[281 - 280]الصافات:  ﴾خب مب

 

 وكتبه

 
 

 الدوحة     

 م32/1/3127 -هـ7/23/2541
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  الحؿد هلل حؿد الشاكريـ، وصؾقاتف طؾك سقد الؿرسؾقـ، محؿدٍ  
ِّ

 الـبل

 
ِّ

 الطاهريـ، وسؾؿ تسؾقًؿا كثقًرا.  وآلف إمل

 بعض مـ أثَّرْت شؽقاه إثارة هؿتل يف جؿع هذا الؽتاب، مـ بالء 
َّ

شؽا إلل

وسللـل الؿبالغة يف وصػ دواء دائف، فلهديُت لف  فقف، َقىهَ  ىقً ابُتؾل بف، وهَ 

ائفكصقحة وديٍد ٕوِ  دَّ
(1)

، وقد أتقُت هبا طؾك أبؾغ ترتقب، وما تقفقؼل إٓ باهلل طؾقف 

 تقكؾُت وإلقف أكقب. 

ؼـا اهلل وإياك لؿراضقف، وطصؿـا وإياك طـ معاصقف -اطؾؿ أكؽ  -يا أخل، وفَّ

 مرضؽ إٓ وفقؽ بعدُ 
َّ

إلك استعؿال  رْ بؼقٌة ُترجك هبا السالمة، فبادِ  لؿ تشُؽ إلل

 قة، وقد رجقُت لؽ العافقة.يف مالزمة الحؿ غْ الدواء، وبالِ 

فلما إن كـَت تؿضل يف تخؾقطؽ، وٓ تصرب طؾك مضض ما يقصػ لؽ: 

 فنكؽ ُتتعبـل وَتتعُب.

يف هذا الؽتاب طـ يػاع -ٕجؾؽ -واطؾؿ أين قد كزلُت 
(2)

الققار، إلك  

ص فقؿا ُأورد: اجتذاًبا لسالمتؽ، واجتالًبا لعافقتؽ، وقد مددُت  حضقض الرتخُّ

                                       
اء، لسان العرب ) (2) َك وَوديُدَك، كؿا تؼقل: ِحبَُّؽ وحبِقُبَؽ، والجؿع: أِودَّ  (. 1/351يؼال: ِودُّ

 (. 6/257القػاع: ما طال مـ إرض، مؼايقس الؾغة )( 1)
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: ٕن مثؾؽ مػتؼر إلك ما يؾفقف مـ إسؿار فقف الـََّػَس  بعَض الؿدِّ
(1)

، طـ الػؽر 

فقؿا هق بصدده مـ إخطار، فؾقؽـ هذا الؽتاب سؿقَرَك، واستعؿال ما آُمُرَك بف 

 صالحؽ: فنكف ٓ طاصؿ إٓ مـ رحؿ.
ُّ

 فقف ُشْغَؾَؽ، واهلل ولل

ـت هذا الؽتاب  باًبا قـخؿسوقد ضؿَّ
(2)

 وهذه تراجؿ إبقاب: ،

 يف ذكر العؼؾ وفضؾف وذكر ماهقتف. الباب األول:

 يف ذم الفقى والشفقات. الباب الثاين:

 يف ذكر مجاهدة الـػس ومحاسبتفا وتقبقخفا. الباب الثالث:

 يف مدح الصرب والحث طؾقف. الباب الرابع:

 يف حراسة الؼؾب مـ التعرض لؾشقاغؾ والػتـ. الباب الخامس:

 يف ذكر ما يصدأ بف الؼؾب. الباب السادس:

 يف ذكر ما يـػل طـ الؼؾقب صدأها. الباب السابع:

 يف ذكر تؼؾقب الؼؾقب والرغبة إلك اهلل تعالك يف إصالحفا. الباب الثامـ:

 يف ذكر القاطظ مـ الؼؾب. الباب التاسع:

 يف إمر بتػريغ الؼؾب مـ غقر محبة الرب. الباب العاشر:

 يف إمر بغضِّ البصر. الباب الحادي طشر:

 يف ذمِّ فضقل الـظر. الباب الثاين طشر:

 يف التحذير مـ شرِّ الـظر. الباب الثالث طشر:

                                       
 (. 3/177مػردها: َسَؿر وُمساَمرة، والسؿر هق: الحديث بالؾقؾ، لسان العرب ) (2)

( ٓطتبارات مفؿة فؼد َحذفُت يف هذا الؿختصر بعَض تؾؽ إبقاب، فصارت طدة أبقاب الؿختصر 1)

 أربعة وأربعقـ باًبا. 
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 يف الـفل طـ الـظر إلك الـُؿْرَداِن ومجالستفؿ. الباب الرابع طشر:

 يف ذكر إثؿ الـظر وطؼقبتف. الباب الخامس طشر:

 لـظر.يف ذكر مـ طاقب كػسف طؾك ا الباب السادس طشر:

 يف ذكر مـ سلل اهلل تعالك أْخَذ بصِرِه خقَف الػتـِة. الباب السابع طشر:

 يف ذكر ثقاب َمـ غضَّ بصره طـ الحرام. الباب الثامـ طشر:

 يف معالجة الفؿِّ والػؽر الؿتقلد طـ الـظر. الباب التاسع طشر:

 يف ذكر ما يصـع مـ رأى امرأة فلطجبتف. الباب العشرون:

 يف ذكر تحريؿ الخؾقة بإجـبقة. والعشرون:الباب الحادي 

 يف التحذير مـ فتـة الـساء. الباب الثاين والعشرون:

 يف التخقيػ مـ الػتـ ومؽايد الشقطان. الباب الثالث والعشرون:

 يف التحذير مـ الؿعاصل، وقبِح أثِرها. الباب الرابع والعشرون:

 يف ذم الزكا. الباب الخامس والعشرون:

 يف التحذير مـ طؿؾ ققم لقط. السادس والعشرون:الباب 

 يف طؼقبة الؾقصل يف الدكقا. الباب السابع والعشرون:

 يف ذكر طؼقبة الؾقصل يف أخرة. الباب الثامـ والعشرون:

 يف التحذير مـ العؼقبات. الباب التاسع والعشرون:

 يف الحث طؾك التقبة وآستغػار. الباب الثالثقن:

 يف آفتخار بالعػاف. الثالثقن:الباب الحادي و

 يف فضؾ مـ ذكر ربَّف: فرتك ذكَبُف. الباب الثاين والثالثقن:

 يف الحث طؾك الـؽاح. الباب الثالث والثالثقن:
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 يف ذمِّ مـ خبََّب امرأًة طؾك زوجفا. الباب الرابع والثالثقن:

 يف ذكر ماهقة العشؼ وحؼقؼتف. الباب الخامس والثالثقن:

 يف ذكر سبب الحب والعشؼ. السادس والثالثقن:الباب 

 يف ذكر ذمِّ العشؼ. الباب السابع والثالثقن:

 يف ذكر ثقاب مـ طشؼ وطػَّ وكتؿ. الباب الثامـ والثالثقن:

يف ذكر أفات التل تجري طؾك العاشؼ مـ  الباب التاسع والثالثقن:

 الؿرض والضـك والجـقن، وغقر ذلؽ.

 مـ كػر بسبب العشؼ. يف ذكر الباب األربعقن:

 يف ذكر مـ حؿؾف العشؼ طؾك قتؾ الـاس. الباب الحادي واألربعقن:

 يف ذكر أخبار مـ قتؾ كػسف بسبب العشؼ. الباب الثاين واألربعقن:

 يف ذكر أدوية العشؼ. الباب الثالث واألربعقن:

 .فقف وصايا ومقاطظ وزواجر الباب الرابع واألربعقن:

  ، وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿدٍ ففذه جؿقع أبقاب الؽتاب
ِّ

  الـبل
ِّ

وطؾك  إمل

 آلف وسؾؿ تسؾقًؿا.
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  الباب األول

 يف ذكس العكن ٔفضمْ ٔذكس واِٗتْ

 اختؾػ الـاس يف ماهقة العؼؾ اختالًفا كثقًرا.

 .«العؾقم كُ رْ هق غريزة يتلتَّك معفا دَ » :فؼال ققم

ؾ هبا بقـ حؼائؼ الؿعؾقمات»وقال آخرون:   .«هق ققة يػضَّ

 .«هق جقهر بسقط، وقال ققم: هق جسؿ شػاف»وقال آخرون: 

«هق كقر»وقال الحارث الؿحاسبل: 
(1)

، وهبذا قال أبق الحسـ التؿقؿل مـ 

 أصحابـا.

«العؼؾ غريزة»وروى إبراهقؿ الحربل طـ أحؿد أكف قال: 
(2)

وي طـ ، وقد رُ 

 مثؾف. -أيًضا -الؿحاسبل

العؼؾ غريزة: كلهنا كقر ُيؼَذف يف الؼؾب، فقستعد  والتحؼقؼ يف هذا أن يؼال:

ح  إلدراك إشقاء، فقعؾؿ جقاز الجائزات، واستحالة الؿستحقالت، ويتؾؿَّ

 طقاقب إمقر.

وذلؽ الـقر َيِؼؾُّ ويؽثر، وإذا ققي ذلؽ الـقر قؿع بؿالحظة العقاقب طاجؾ 

 الفقى.

                                       
 (.103ماهقة العؼؾ، لؾؿحاسبل )ص( 2)

 (. 86 -2/85العدة يف أصقل الػؼف، ٕبل يعؾك ) (1)
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  اىػلو ذنر حمو 
 .◙صحابـا يؼقلقن: محؾف الؼؾب، وهق مروي طـ الشافعل أكثُر أ

 ، وققلف:[36 ]الحج: ﴾ەئىىائائ﴿ودلقؾفؿ: ققلف تعالك: 

، قالقا: الؿراد لؿـ كان لف طؼؾ، [17]ق:  ﴾ٹٺٿٿٿٿٹٹ﴿

 فعبَّر بالؼؾب طـ العؼؾ: ٕكف محؾف.

أن محؾف الدماغ، وهق اختقار  ♫وكؼؾ الػضؾ بـ زياد طـ أحؿد 

 . ♫أصحاب أبل حـقػة 

ذنر فغو اىػلو ٌَ طريق انللو 
وقال ، يف فضؾ العؼؾ كثقر إٓ أكف بعقد الثبقت ^الؿـؼقل طـ رسقل اهلل و

«خربًا صحقًحا يف العؼؾ ^لست أحػظ طـ الـبل »أبق حاتؿ ابـ حبان: 
(1)

. 

لقس العاقؾ مـ يعرف الخقر مـ الشر، : »◙وقال طؿر بـ الخطاب 

«ولؽـف الذي يعرف خقر الشريـ
(2)

. 

يثغر الغالم لسبع سـقـ، ويحتؾؿ ٕربع »قال:  ◙وطـ طؿرو بـ العاص 

طشرة، ويـتفل صقلف إلحدى وطشريـ، ويـتفل طؼؾف إلك ثؿان وطشريـ، وما 

«بعد ذلؽ تجارب
(3)

. 

                                       
 (.26بـ حبان البستل )صاروضة العؼالء، ٕبل حاتؿ ( 2)

( طـ طؿرو 36/286(، وابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )670ري يف الؿجالسة )أخرجف الديـق( 1)

 بـ العاص.ا

 (.2151أخرجف أبق الحسقـ الطققري يف الطققريات )( 1)
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«قد أفؾح مـ جعؾ اهلل لف طؼاًل : »▲وقالت طائشة 
(1)

. 

ُولِد لؽسرى مقلقد فلمر فجلء ببعض أهؾ إدب، »وقال ابـ طائشة: 

وجلء بالؿقلقد، َفُقضع بقـ يديف، فؼال لف كسرى: ما خقر ما أويت هذا الؿقلقد؟ 

قال: طؼؾ يقلد معف، قال: فنْن َطِدَمُف؟ قال: أدب حسـ يعقش بف بقـ الـاس، قال: 

 «. فنن طدم ذلؽ؟ قال: صاطؼة تحرقف

إين وجدُت يف بعض ما أكزل اهلل طؾك أكبقائف: أن »مـبف: وقال وهب بـ 

الشقطان لؿ يؽابد شقًئا أشدَّ طؾقف مـ مممـ طاقؾ، وأكف يؽابد مائَة جاهٍؾ 

فقستجرهؿ حتك يركَب رقاَبفؿ، فقـؼادون لف حقث شاء، ويؽابد الؿممـ العاقؾ 

زالةُ  الجبؾ  فقصعب طؾقف، حتك ما يـال مـف شقًئا مـ حاجتف. قال وهب: وإَلِ

صخرًة صخرًة وحجًرا حجًرا أشدُّ طؾك الشقطان مـ مؽابدة الؿممـ العاقؾ، فنذا 

َل إلك الجاهؾ، فقستلسره ويستؿؽـ مـ ققاده، حتك ُيسؾؿف  لؿ يؼدر طؾقف تحقَّ

إلك الػضائح التل يتعجؾ هبا يف الدكقا الَجْؾَد، والحؾَؼ، وتسخقَؿ القجف
(2)

 ،

 والؼطع، والرجؿ، والصؾب.

الرجؾقـ يستقيان يف أطؿال الرب، ويؽقن بقـفؿا كؿا بقـ الؿشرق وإن 

إذا كان أحدهؿا أطؼَؾ مـ أخر، وما ُطبد اهلل بشلء أفضؾ  -أو أبعد -والؿغرب

«مـ العؼؾ
(3)

. 

                                       
 ( مرفقًطا.21أخرجف ابـ أبل الدكقا يف العؼؾ وفضؾف ) (2)

خام، وهق سقاد الِؼدر، مؼايقس الؾغة  (1) ده، وهق مـ السُّ َؿ اهلل وجفف، أي: سقَّ يؼال: سخَّ

 (. 21/181(، لسان العرب )1/236)

 (.1/62أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (1)
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لق أن العاقؾ أمسك وأصبح ولف ذكقب بعدد : »◙وقال معاذ بـ جبؾ 

أن الجاهؾ أمسك  الرمؾ كان وشقًؽا بالـجاة والسالمة والتخؾص مـفا، ولق

وأصبح ولف مـ الحسـات وأطؿال الرب طدد الرمؾ لؽان وشقًؽا أٓ َيسَؾَؿ لف مـفا 

مثؼال ذرٍة! ققؾ: وكقػ ذلؽ؟ قال: ٕن العاقؾ إذا زل تدارك ذلؽ بالتقبة 

والعؼؾ الذي قسؿ لف، والجاهؾ إكؿا هق بؿـزلة الذي يبـل ويفدم، فقلتقف مـ 

 «.جفؾف ما يػسد صالح طؿؾف

ما يتؿُّ ديـ الرجؾ حتك يتؿ طؼؾف، وما أودع اهلل امرًءا طؼاًل »ال الحسـ: وق

«إٓ استـؼذه بف يقًما
(1)

.  

ما أفضؾ ما ُأططل اإلكسان؟ قال: العؼؾ طـ اهلل » وققؾ لعطاء بـ أبل رباح:

«تعالك
(2)

. 

العؼؾ سراج ما بطـ، ومالك ما طؾـ، وسائس »وطـ يقسػ بـ أسباط قال: 

«كؾ أحد، وٓ تصؾح الحقاة إٓ بف، وٓ تدور إمقر إٓ طؾقفالجسد، وزيـة 
(3)

 . 

 الرجُؾ؟ قال: غريزة طؼؾ، ققؾ: فنن »وسئؾ ابـ الؿبارك: 
َ

ما خقر ما ُأططِل

لؿ يؽـ؟ قال: أدب حسـ، ققؾ: فنن لؿ يؽـ؟ قال: أخ صالح يستشقره، ققؾ: 

«فنن لؿ يؽـ؟ قال: صؿت صقيؾ، ققؾ: فنن لؿ يؽـ؟ قال: مقت طاجؾ
(4)

 . 

                                       
 (.28العؼؾ وفضؾف، ٓبـ أبل الدكقا )( 2)

 (.28روضة العؼالء )ص( 1)

 (.69العؼؾ وفضؾف )( 1)

 (.27روضة العؼالء )ص( 3)
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 ذنر فغييث اىػلو ٌَ جٓث االشتِتاط  
الشلء بثؿرتف وفائدتف، وقد طرفَت ثؿرة العؼؾ وفائدتف:  إكؿا ُتتبقـ فضقؾةُ 

ت معجزات الرسؾ طؾك اإللف، وأمر بطاطتف، وامتثال أمره، وثبَّ  فنكف هق الذي دلَّ 

َح العقاقَب فاطتربها فراقبفا، وطؿؾ بؿؼتضك  مصالحفا وأمر بطاطتفؿ، وتؾؿَّ

وقاوم الفقى فردَّ َغْرَبفُ 
(1)

، وأدرك إمقر الغامضة، ودبَّر طؾك استخدام 

الؿخؾققات فاستخدمفا، وحث طؾك الػضائؾ، وهنك طـ الرذائؾ، وشدَّ أسر 

ى َأْزرَ  العزم، واستجؾب ما يزيـ، وكػك ما يشقـ، فنذا ُتِرَك وسؾطاكف  الحزم، وققَّ

 الؿـع، وكػك هبذه إوصاف فضقؾة.أسر فضقَل الفقى فحصرها يف حبس 

وٓ يـبغل أن يدال
(2)

الفقى طؾقف: فنكف طدوه، فقحطف طـ رتبتف، ويستـزلف  

 -محؽقًما، وٓ أن يصقر -وهق الحاكؿ طؾقف -طـ درجتف، وٓ يجقز أن ُيجعؾ

مام -وهق الزِّ
(3)

تابًعا، فؿـ صرب طؾك  -وهق الؿتبقع -مزمقًما، وٓ أن يعقد 

مضقض
(4)

 اجتـك حالوة الؿـك يف طقاقبف. مشاورتف 

 

 

 
  

                                       
قػ، لسان العرب )( 2) ة، ومـف: َغْرب السَّ  (. 2/632الَغرُب: الِحدَّ

 (.22/151اإِلدالُة: الغؾبة، يؼال: ُأِديؾ لـا طؾك أطدائـا، أي: ُكِصركا طؾقفؿ، لسان العرب )( 1)

مام: الخقُط، أو الحبؾ يقضع يف أكػ الدابة تؼاد مـف، لسان العرب )( 1)  (. 21/171الزِّ

 (. 7/111الؿضقض: الحرقة، والفؿُّ َيُؿضُّ الؼؾب، أي: يحِرُقف، لسان العرب )( 3)
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F               E 
c/C 

 

 

 الباب الثاني

 يف ذً اهلٕٝ ٔالػّٕات

اطؾؿ أن الفقى مقُؾ الطبع إلك ما يالئؿف، وهذا الؿقؾ قد ُخؾؼ يف اإلكسان 

لضرورة بؼائف: فنكف لقٓ مقؾف إلك الؿطعؿ ما أكؾ، وإلك الؿشرب ما شرب، وإلك 

كؽح، وكذلؽ كؾ ما يشتفقف: فالفقى مستجؾِب لف ما يػقد، كؿا أن  الؿـؽح ما

الغضب دافع طـف ما يمذي: فال يصؾح ذمُّ الفقى طؾك اإلصالق، وإكؿا ُيَذمُّ 

. ُط مـ ذلؽ، وهق ما يزيد طؾك جؾب الؿصالح، ودفع الؿضارِّ  الؿػرِّ

ُأصؾَِؼ ذمُّ ولؿا كان الغالب مـ مقافؼ الفقى أكف ٓ يؼػ مـف طؾك حدِّ الؿـتػع 

الفقى والشفقات: لعؿقم غؾبة الضرر: ٕكف يبعد أن يػفؿ الؿؼصقد مـ وضع 

الفقى يف الـػس، وإذا ففؿ تعذر وجقد العؿؾ بف وَكُدر، مثالف: أن شفقة الؿطعؿ 

إكؿا ُخؾؼت ٓجتالب الغذاء فقـُدُر َمـ يتـاول بؿؼتضك مصؾحتف وٓ يتعدى، فنن 

يف حؼ هذا الشخص، وصار مستعِؿاًل لؾؿصالح، ُوجد ذلؽ اكغَؿَر ِذكر الفقى 

وأما إغؾب مـ الـاس فنهنؿ يقافؼقن الفقى، فنن حصؾت مصؾحة حصؾت 

ضؿـًا وتبًعا، فؾؿا كان هذا هق الغالب ذكرُت يف هذا الباب ذمَّ الفقى والشفقات 

 مطؾًؼا، ووسؿت كتابل بـ:)ذمِّ الفقى( لذلؽ الؿعـك.

الفقى يف مقضع  ما ذكر اهلل »ل: أكف قا ¶وقد روي طـ ابـ طباس 
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فُ  «مـ كتابف إٓ ذمَّ
(1)

. 

 هًقى: ٕكف يفِقي بصاحبف»وقال الشعبل: 
َ

ل «إكؿا ُسؿِّ
(2)

 . 

[ ِاهلٔى ٌَ طريق االشتِتاط نر ذم  ذ]   

اطؾؿ أن مطؾؼ الفقى يدطق إلك الؾذة الحاضرة مـ غقر فؽٍر يف طاقبة، 

سبًبا لأللِؿ وإَذى يف العاجؾ، ويحث طؾك كقؾ الشفقات طاجاًل، وإن كاكت 

اٍت يف أجؾ.  ومـِع لذَّ

فلما العاقؾ فنكف يـفك كػسف طـ لذٍة ُتعِؼُب ألـًؿا، وشفقٍة ُتقرث كدًما، وكػك 

ا لؾفقى.  هبذا الؼدر مدًحا لؾعؼؾ، وذمًّ

اه إلك التؾػ، فقػضؾ العاقؾ طؾقف  أٓ ترى أن الطػؾ يمثر ما يفَقى، وإن أدَّ

 لؽ، وقد يؼع التساوي بقـفؿا يف الؿقؾ بالفقى.بؿـع كػسف مـ ذ

 طؾك البفائؿ
ُّ

َؾ أدمل ٕن البفائؿ  :-أطـل: مؾؽة اإلرادة -وهبذا الؼدر ُفضِّ

واقػة مع صباطفا، ٓ كظر لفا إلك طاقبة وٓ فؽٍر يف مآٍل: ففل تتـاول ما يدطقها 

والبقل أيَّ وقٍت إلقف الطبُع مـ الغذاء إذا حضر، وتػعؾ ما تحتاج إلقف مـ الروث 

 اتََّػَؼ، وأدمل يؿتـع طـ ذلؽ بؼفر طؼؾف لطبعف.

وإذا طرف العاقؾ أن الفقى يصقر غالبًا وجب طؾقف أن يرفع كؾ حادثة إلك 

حاكؿ العؼؾ: فنكف سقشقر طؾقف بالـظر يف الؿصالح أجؾة، ويلمره طـد وققع الشبفة 

 مة مـ الشر يف العاقبة.باستعؿال إحقط يف كػِّ الفقى إلك أن يتقؼـ السال

                                       
 (. 8/161الثعؾبل يف تػسقره ) ( أخرجف2)

 (.309أخرجف الدارمل )( 1)
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ن طؾك دفع الفقى الؿلمقن العقاقب: لقستؿر بذلؽ  ويـبغل لؾعاقؾ أن يتؿرَّ

 طؾك ترك ما تمذي غايتف.

ولقعؾؿ العاقؾ أن مدمـل الشفقات يصقرون إلك حالة ٓ يؾتذوهنا، وهؿ مع 

ذلؽ ٓ يستطقعقن تركفا: ٕهنا قد صارت طـدهؿ كالعقش آضطراري: ولفذا 

ترى مدمـ الخؿر والجؿاع ٓ يؾتذُّ بذلؽ ُطْشَر التذاذ مـ لؿ يدمـ، غقر أن العادة 

ـُ تؼتضقف ذلؽ، فقؾؼل كػسف يف الؿفالؽ: لـقؾ ما ي ُدُه، ولق زال َرْي ؼتضقف تعقُّ
(1)

 

َر السعادَة، واغتؿَّ مـ  الفقى طـ بصِر بصقرتف لرأى أكف قد شؼل مـ حقث َقدَّ

َـّ الػرح، وَألَِؿ مـ حقث أراد الؾذة، ففق كالحققان الؿخدوع بَِحبِّ  حقُث َض

: ٓ هق كال ما ُخدَع بف، وٓ أصاق التخؾص مؿا وقع فقف.  الػخِّ

[ ِن الطرب واملجاْدةشتػث أشنر ذ  ٔ   [ياء حٓ
ـ هذا َمـ قد كشبص مِ فؽقػ يتخؾَّ  فنن قال قائؾ:

(2)
 فقف؟ 

بالعزم الؼقي يف هجران ما يمذي، والتدرج يف ترِك ما ٓ ُيممـ أذاه،  ققؾ لف:

ُكفؿا سبعُة أشقاءَ  ،وهذا يػتؼر إلك صرٍب ومجاهدة  :يفقِّ

وإكؿا ُهقَِّئ لؾـظر يف  التػؽر يف أن اإلكسان لؿ ُيخَؾْؼ لؾفقى،أحدها: 

 العقاقب، والعؿؾ لمجؾ.

ويدل طؾك هذا: أن البفقؿة تصقب مـ لذة الؿطعؿ والؿشرب والؿـؽح ما ٓ 

: ولفذا تساق إلك مـحرها وهل   خاٍل طـ فؽر وهؿٍّ
ٍّ

يـالف اإلكساُن مع طقش هـل

 مـفؿؽة طؾك شفقاهتا لػؼدان العؾؿ بالعقاقب.

                                       
 (. 1/370الريـ: الِغطاء طؾك الشلء، مؼايقس الؾغة )( 2)

 . (2/757َكِشَب الشلء يف الشلء ُكشقًبا، أي: طؾِؼ فقف، لسان العرب )( 1)
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 لؼقة الػؽر الشاغؾ. فقؿة مـ الؾذةالب وأدمل ٓ يـال ما تـالف

 الشريػ مـف، وِزيَد حظُّ 
ِّ

فؾق كان كقُؾ الؿشتفك فضقؾًة لؿا ُبِخَس حظُّ أدمل

 مـ العؼؾ وبخس حظِِّف مـ الفقى ما يؽػل يف 
ِّ

البفائؿ، ويف تقفقر حظِّ أدمل

 فضِؾ هذا وذمِّ ذلؽ.

ة، وكؿ قد أوقع أن يػؽر يف طقاقب الفقى: فؽؿ قد أفات مـ فضقؾ والثاين:

أوجبت اكؽساَر جاٍه،  ةٍ يف رذيؾة، وكؿ مـ مطعؿ قد أوقع يف مرض، وكؿ مـ زلَّ 

غقر أن صاحب الفقى ٓ يرى إٓ الفقى، فلقرُب إشقاء  ،وقبَح ذكٍر مع إثؿٍ 

 !شبًفا بف َمـ يف الـَؿْدَبَغة: فنكف ٓ يجد ريحفا حتك يخرج فقعؾؿ أيـ كان

أن يتصقر العاقؾ اكؼضاء غرضف مـ هقاه، ثؿ يتصقر إذى الحاصؾ  والثالث:

ب الؾذة، فنكف يراه ُيربِلؼقِ طَ 
(1)

 طؾك الفقى أضعاًفا، وقد أكشد بعض الحؽؿاء: 

ــــا تجـِــــل طقاقُِبــــفُ   وأفضُؾ الـاِس َمـ لؿ يرتؽِْب سبًبا ــــك ُيَؿقِّــــَز م  حتَّ
 

طاقبتف بػؽره: فنكف سقرى ما  أن يتصقر ذلؽ يف حؼ غقره، ثؿ يتؾؿح والرابع:

 يعؾؿ بف طقبف إذا وقػ يف ذلؽ الؿؼام.

أن يتػؽر فقؿا يطؾبف مـ الؾذات: فنكف سقخربه العؼؾ أكف لقس  والخامس:

 !بشلء، وإكؿا طقـ الفقى طؿقاء

ـ مسعقد  ـ اب «افؾقذكر مـاتـف إذا أطجبت أحدكؿ امرأة: »◙ويف الحديث ط
(2)

. 

                                       
قُتف، لسان العرب )( 2) ا وِرباًء: زاد وكؿا، وأربقُتف: َكؿَّ  (. 23/103َربا الشلء يربق ُرُبقًّ

 -أيًضا -( مـ ققل إبراهقؿ الـخعل، وأخرجف27105( أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ )1)

فلطجبتف، فؾققاصئ أهؾف، فنن معفـ مثؾ  ةمـ رأى مـؽؿ امرأ»قد: ( طـ ابـ مسع27102)

 «.الذي معفـ
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  وهذا أحسـ مـ ققل أبل الطقب:

ـــــك ـــــَر العاشـــــُؼ يف مـتَف ـــــق فؽَّ  ل
 

ـــِذي ُيْســـبِْقفِ   ـِ الَّ ُحْســـ
(1)

 لـــؿ ُيْســـبِفْ  
 

ذكر الحال الحاضرة الؿالزمة، وأبق الطقب أحال  ◙ٕن ابـ مسعقد 

 طؾك أمقر متلخرة، إٓ أن يؽقن أشار إلك هذا الؿعـك.

 أن يتدبر طزَّ الغؾبة وذلَّ الؼفر: فنكف ما مـ أحٍد غؾب هقاه إٓ والسادس:

َّٓ وجد يف كػسف ذلَّ الؼفِر. ، وما مـ أحٍد غؾَبُف هقاه إ ِة طزٍّ  أحسَّ بؼقَّ

ْكِر الجؿقؾ يف  والسابع: أن يتػؽر يف فائدة الؿخالػة لؾفقى مـ اكتساب الذِّ

 الدكقا، وسالمة الـػس والعرض، وإجر يف أخرة.

 ثؿ يعؽس فقتػؽر لق وافؼ هقاه يف حصقل طؽس ذلؽ طؾك إبد، ولقػرض

 لفاتقـ الحالتقـ حالتل آدَم ويقسَػ طؾقفؿا السالم يف لؼؿة هذا، وصرب هذا.

[ِانخاةيف را  املأيٓا ِذنر أكصام اهلٔى و]  
العؼؾ إلك  ةرئواطؾؿ أن الفقى يسري بصاحبف يف فـقن، ويخرجف مـ دا 

 دائرة الجـقن.

وقد وقد يؽقن الفقى يف العؾؿ فقخرج بصاحبف إلك ضد ما يلمر بف العؾؿ، 

 ، يؽقن يف الزهد فقخرج إلك الرياء. وكتابـا هذا لذمِّ الفقى يف شفقات الحسِّ

 وإن كان يشتؿؾ طؾك ذمِّ الفقى مطؾًؼا.

وإذ قد ذكركا يف هذا الػصؾ مـ ذمِّ الفقى ما أماله العؼُؾ: فؾـذكر مـ ذلؽ ما 

 يحقيف الـؼُؾ.

                                       
بُل: الـفب وأخذ الـاس طبقًدا وإماًء، وسبقُت قؾَبف واستَبقُتف: فتـُتف، لسان العرب ) (2)  (. 23/168السَّ
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[ ِاهلٔى ٌَ طريق انللو نر ذم  ذ]  
، [30]الـازطات:  ﴾ۆئوئۇئۇئ﴿مخالػَة الفقى، فؼال:   قد مدح اهلل 

م اهلل طؾقفا»قال الؿػسرون:   «.هق هنل الـػِس طؿا حرَّ

«هق الرجؾ يفؿُّ بالؿعصقة فقذكر مؼامف لؾحساب فقرتكفا»قال مؼاتؾ: 
(1)

. 

  .[276]إطراف:  ﴾ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ﴿:  وقال

 .[18]الؽفػ:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڦ﴿وقال: 

 [.11]الجاثقة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وقال: 

ٻٱ﴿يف هذه أية:  -قال الحسـ ٻ هق » :-[11]الجاثقة:  ﴾ٻٻ

«الؿـافؼ ٓ يفقى شقئًا إٓ ركبف. وقال: الؿـافؼ يعبد هقاه، ٓ يفقى شقئًا إٓ ركبف
(2)

. 

ٻ﴿ يف ققلف تعالك: -وقال قتادة ٻ ٻ ٻ إذا : »-[11]الجاثقة:  ﴾ٱ

«هقي شقًئا ركبف
(3)

 . 

ِت ال  »قال:  ^أن الـبل  ◙وطـ أكس  ِت الـَّ اِرِه، وَ ؽَ ؿَ ال  ُة بِ ـَّ َج ُحػَّ اُر ُحػَّ

«اِت قَ فَ الشَّ بِ 
(4)

 . 

ا َخَؾَؼ »قال:  ^طـ رسقل اهلل  ◙وطـ أبل هريرة  ال َجـََّة َوالـَّاَر  اهلل َلؿَّ

َسَؾ ِجب رِيَؾ  ُت َفَؼاَل  -ل: إلك الجـةيعـ -َأر  َدد  ُظر  إَِلق َفا َوإَِلك َما َأط  ؾِ : اك  َفا فِقَفا، أِلَه 

قَفا، َفَرَجَع إَِلق ِف فَ  اهلل : َفَجاَء َفـََظَر إَِلق َفا َوإَِلك َما َأَطدَّ َقاَل 
ِؾَفا فِ ِتَؽ َؼاَل أِلَه  : َوِطزَّ

                                       
 (.3/312التػسقر القسقط، لؾقاحدي )( 2)

 ( بـحقه.7/135تػسقر البغقي )( 1)

 (.12/91تػسقر الطربي )( 1)

 (.1811مسؾؿ ) ( أخرجف3)
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َؿعُ  ت  بِال َؿَؽاِرهِ ، َفَلَمَر بِ بَِفا َأَحٌد إَِلَّ َدَخَؾَفا ََل َيس  ِجع  إَِلق َفا َفاك  َقاَل ، وَ َفا َفُحػَّ ُظر  : ار 

ت  بِال َؿَؽاِرهِ  ،إَِلقَفا ُخَؾَفا َأَحٌد،  ُت َأن  َؼاَل: َلَؼد  َخِشق  فَ  ،َفَرَجَع َفنَِذا ِهَل َقد  ُحػَّ ََل َيد 

ُظر  إَِلك الـَّارِ  :َقاَل  ِؾَفا فِقَفا  َفاك  ُت أِلَه  َدد  َفَجاَءَها َفـََظَر إَِلق َفا، َوإَِلك َما َأَطدَّ َوإَِلك َما َأط 

ق َفا، 
ِؾَفا فِ ًضاأِلَه  ُضَفا َبع  َكُب َبع  َؽ ََل َيس  ، َفَرَجَع إَِلق ِف، َفَؼاَل َفنَِذا ِهَل َير 

تِ َؿُع بَِفا : َوِطزَّ

ُخَؾَفا َفَقاِت، َأَحٌد َفَقد  ت  ِبالشَّ َؽ َلَؼد  َخِشقُت اَل َفَرَجَع إَِلق ِف َفؼَ ، َفَلَمَر بَِفا َفُحػَّ
تِ : َوِطزَّ

«َأن  ََل َيـ ُجَق ِمـ َفا َأَحٌد إَِلَّ َدَخَؾَفا
(1)

 . 

 ـُ مِ م   يُ ََل »أكف قال:  ^طـ الـبل  ¶وطـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص 

«فِ ُت بِ ئ  ا جِ ؿَ ًعا لِ بَ تَ  اهُ قَ َن هَ ق  ؽُ ك يَ تَّ َح  ؿ  كُ ُد َح أَ 
(2)

. 

اُف َخ ا أَ ُف مَ قَ خ  أَ : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ أبل بردة إسؾؿل 

  ل  غَ اُت ال  قَ فَ َش  ؿ  قؽُ ؾَ طَ 
ُت ال  مُ ، وَ ؿ  ِجؽُ و  رُ فُ وَ  ؿ  كِؽُ ق  طُ ل بُ فِ «ىقَ فَ ِضالَّ

(3)
. 

َقَف َما نَّ إِ : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ طؿرو بـ طقف الؿزين  َأخ 

 مَّ ك أُ ؾَ طَ  َأَخاُف 
ُؿ َج تِ «تََّبعٌ ًقى مُ هَ ٍؿ، وَ الِ ُة طَ لَّ زَ رٍ، وَ ائِ ل ُحؽ 

(4)
. 

حٌّ اٌت: ُش ِؾؽَ ف  ٌث مُ اَل ثَ : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ أكس بـ مالؽ 

«ِسفِ ػ  ـَ ِء بِ ر  ؿَ اُب ال  َج ط  إِ تََّبٌع، وَ ًقى مُ هَ اٌع، وَ طَ مُ 
(5)

 . 

                                       
 (. 1761(، والـسائل )1560(، والرتمذي )3733(، وأبق داود )8198أحؿد ) ( أخرجف2)

(، والبغقي يف شرح 1119(، والخطقب يف تاريخ بغداد )25ابـ أبل طاصؿ يف السـة ) ( أخرجف1)

 (. 203السـة )

 (.1833(، والبزار )29771أحؿد ) ( أخرجف1)

 (.89رائطل يف اطتالل الؼؾقب )(، والخ1183البزار) ( أخرجف3)

 (.712(، والبقفؼل يف الشعب )5351الطرباين يف إوسط ) ( أخرجف5)
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«ُيِصؿُّ ِؿل وَ َء ُيع  ل  بَُّؽ الشَّ ُح »قال:  ^طـ الـبل  ◙وطـ أبل الدرداء 
(1)

. 

َوَثالٌث  ،َثالٌث ُمـ ِجَقاٌت : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ أبل هريرة 

ِؾَؽاٌت، فَ  ـ ِجَقاُت ُمف  ا ال ُؿ ُل بال َحؼ  ِفل َلمَّ ر  َوال َعاَلكَِقِة، َوال َؼق  ل الس 
 فِ
ِ
: َفَتؼ َقى اهلل

َضا َوالسُّ  رِ،  ،طِ خ  الر  ل ال ِغـَك َوال َػؼ 
ُد فِ ِؾَؽاُت َوال َؼص  ا ال ُؿف  َفَفًقى ُمتََّبٌع، َوُشحٌّ : َوَأمَّ

ِسفِ  ِء بِـَػ  َجاُب ال َؿر  َـّ  لَ هِ وَ ، ُمَطاٌع، َوإِط  ُه «َأَشدُّ
(2)

. 

«الؿروءة ترُك الؾذة، وطصقاُن الفقى: »◙وقال معاوية  
(3)

. 

كان  ، فننْ فُ إذا أصبح الرجؾ اجتؿع هقاه وطؿؾُ »قال:  ◙وطـ أبل الدرداء 

«يقٌم صالٌح  فُ فققمُ  فِ تبًعا لعؿؾِ  كان هقاهُ  يقُم سقٍء، وإنْ  فُ فققمُ  تبًعا لفقاهُ  فُ طؿؾُ 
(4)

. 

ُف هقاهُ »وطـ مالؽ بـ ديـار أكف قال:  «، وبطـُفُ بئس العبُد طبٌد هؿُّ
(5)

 . 

سؿعُت أطرابقًّا يؼقل: إذا ُأشؽَِؾ طؾقؽ أمراِن: ٓ »وطـ إصؿعل قال: 

 عَ مَ  الخطلُ  ما يؽقنُ  أكثرَ  : فننَّ ـ هقاكَ تدري أيفؿا أرشُد، فخالػ أقرَبفؿا مِ 

 «. ىقَ الفَ  متابعةِ 

شئَت أخربُتَؽ  شئَت أخربُتَؽ بداِئَؽ، وإنْ  إنْ »وطـ ابـ السؿاك قال: 

 «. ترُك هقاكَ  ، ودواؤكَ هقاكَ  كَ : داؤُ َؽ بدوائِ 

 «.هقاكَ  كَ ، أيُّ الجفاِد أفضُؾ؟ قال: جفادُ يا أبا سعقدٍ »وقال رجؾ لؾحسـ: 

                                       
 .(20502البقفؼل يف الشعب ) ( أخرجف2)

 (.6865( أخرجف البقفؼل يف الشعب )1)

 (.69ابـ الؿرزبان يف الؿروءة ) ( أخرجف1)

 (.83ابـ أبل الدكقا يف محاسبة الـػس ) ( أخرجف3)

 (.231ابـ أبل الدكقا يف الجقع ) أخرجف( 5)
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 «.اهُ إيَّ  َؽ ف يف مخالػتِ كؾَّ  ، والشػاءَ ف يف هقاكَ كؾَّ  البالءَ اطؾؿ أن »وطـ بشر قال: 

طـف  اكؼطعْت  مـ استحقذت طؾقف الشفقاُت »وطـ الػضقؾ بـ طقاض قال: 

 «. التقفقؼ مقادُّ 

قال لل الؿعتصؿ: يا إسحاق إذا ُكِصَر الفقى »وطـ إسحاق الؿقصؾل قال:  

«ذهب الرأي
(1)

 . 

 ﴾ڈڌڎڎڈ﴿: يف ققل اهلل  -وطـ أبل سؾقؿان الداراين

«صربوا طـ الشفقات» :-قال [21]اإلكسان: 
(2)

 . 

ِت »وطـ يحقك بـ معاذ قال:  ِت الجـُة بالؿؽاره وأكت تؽرهفا، وُحػَّ ُحػَّ

الـاُر بالشفقات وأكت تطؾبفا، فؿا أكت إٓ كالؿريِض الشديِد الداِء: إن صرب 

جزطت كػسف مؿا َيْؾَؼك كػسف طؾك مضض الدواء اكتسب بالصرب طافقًة، وإن 

«كـَ ُة الضَّ ؾَّ صالت بف طِ 
(3)

. 

وققؾ لف: َمـ أصح  -سؿعت يحقك بـ معاذ»وطـ الحسـ بـ طؾقيف قال: 

 «.قال: الغالب لفقاه -الـاس طزًما؟

يف  الزهدُ  الؿطايا إلك الجـةِ  أسرعُ »وطـ الحسـ بـ محؿد الجريري قال: 

الدكقا، وأسرع الؿطايا إلك الـار حبُّ الشفقات، فؿـ استقى طؾك متـ شفقة مـ 

دُ قْ الشفقات أسرع بف الؼَ 
(4)

 «. إلك ما َيؽرهُ  

                                       
 ( بـحقه.71/133أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ) (2)

 (.9/168أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (1)

 (.2615أخرجف ابـ بشران يف إمالل ) (1)

قق، يؼقد الدابَّة مـ أمامفا ويسققفا مـ خؾػفا، وقاد البعقر واقتاده ( 3) معـاه: الَؼقُد: كؼقض السَّ

ه خؾػف، لسان العرب )  (.1/170َجرَّ
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 «. طؼَؾف، وجزُطُف صربَُه اْفُتِضَح  مـ غؾب هقاهُ »وقال ابـ ططاء: 

يف فؼد غرس  بالشفقاتمـ أرضك الجقارح »قال:  أبل يحقك القراقوطـ 

«الـداماتشجر قؾبف 
(1)

 . 

سؿعـا أطرابقًّا يؼقل: ما أشدَّ تحقيَؾ الرأي »وطـ إصؿعل والعتبل قآ: 

طـد الفقى! هق الفقان، وإكؿا ُغؾَِط باسؿف فاشُتؼَّ لف مـ جـسف، وإكؿا َيعرف ما 

«ؾقُل أققُل، َمـ أبؽْتُف الؿـازُل والطُّ 
(2)

 . 

تجعؾ بقـؽ وبقـ  ٓ تجد حالوة العبادة حتك»وطـ بشر بـ الحارث قال: 

«الشفقات حائًطا مـ حديد
(3)

. 

«أفضؾ إطؿال خالف هقى الـػس»وقال أبق سؾقؿان الداراين: 
(4)

 . 

ِريِّ أكف قال:  لـ يؽؿؾ رجؾ حتك يمثر ديـف طؾك شفقتف، ولـ »وطـ السَّ

«يفؾؽ حتك يمثر شفقتف طؾك ديـف
(5)

. 

ِرقَّ أمؾؽ مـ ٓ كقَم أثؼؾ مـ الغػؾة، وٓ »وقال أحؿد بـ خضرويف:  

«الشفقة، ولقٓ ثؼؾ الغػؾة لؿ تظػر بؽ الشفقة
(6)

. 

«طقـ الفقى طقراء»وقال يقسػ بـ الحسقـ: 
(7)

 . 

                                       
 (.156أخرجف البقفؼل يف الزهد الؽبقر )( 2)

 (.22/306الطؾقل: جؿع صؾؾ، وهق إثر الباقل مـ ديار الؼقم، لسان العرب ) (1)

 (.8/153أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (1)

 (.79أخرجف السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص (3)

  (.58)صالسؾؿل يف صبؼات الصقفقة  ( أخرجف5)

 (.97السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص ( أخرجف6)

 (.253السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص ( أخرجف7)
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أصؾ غؾبة الفقى مؼاربة الشفقات، فنذا غؾب الفقى »وقال أبق بؽر القراق: 

أضؾؿ الؼؾب، وإذا أضؾؿ الؼؾب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الُخُؾؼ، وإذا 

ؼ أبغضف الَخْؾُؼ، وإذ أبغضف الَخْؾُؼ أبغضفؿ، وإذا أبغضفؿ جػاهؿ، ساء الُخؾُ 

«وإذا جػاهؿ صار شقطاًكا رجقًؿا
(1)

 . 

«َمـ غؾبف هقاه تقاَرى طـف طؼُؾفُ »وقال أبق طؾل الثؼػل: 
(2)

لقس »وقال:  .

«شلء أولك بلن تؿسؽف مـ كػسؽ، وٓ شلء أولك بلن تغؾبف مـ هقاك
(3)

 . 

العؼؾ والفقى يتـازطان فؿعقـ العؼؾ التقفقؼ، »وطـ طؾل بـ سفؾ قال: 

«وقريـ الفقى الخذٓن، والـػس واقػة بقـفؿا، فليفؿا ضػر كاكت يف حقزه
(4)

 . 

الشفقة أغؾُب سؾطاٍن طؾك الـػس، وٓ »وطـ أبل الحسقـ القراق قال: 

«يزيؾفا إٓ الخقف الؿزطج
(5)

 . 

ػ طـ ردِّ شفقتف، وأققى عُ الخؾؼ َمـ َض أضعػ »وقال إبراهقؿ الؼصار: 

َها «الخؾؼ مـ ققي طؾك ردِّ
(6)

 . 

ـف اهلل » :-وققؾ لف: إن فالكًا يؿشل طؾك الؿاء، فؼال -وقال الؿرتعش إنَّ َمـ مؽَّ

«مِـ مخالػة هقاه لفق أطظُؿ مـ الؿشل طؾك الؿاء
(7)

 . 

                                       
 (.19السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص ( أخرجف2)

 (.176أخرجف السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص( 1)

 (.177السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص ( أخرجف1)

 (.289ل يف صبؼات الصقفقة )صالسؾؿ ( أخرجف3)

 (.110السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص ( أخرجف5)

 (.20/153أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (6)

 (.167السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص ( أخرجف7)
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لبعض  -بؾغـل أن بعض الؿؾقك قال»وطـ أبل بؽر ابـ أبل الدكقا قال: 

العجب لؿـ طرف اهلل وجاللف كقػ يخالػ أمره، ويـتفؽ حريؿف؟!  :-الحؽؿاء

. قال  فؼال الحؽقؿ: بنغػال الحذر، وبسط أمد إمؾ، وبعسك، وسقف، ولعؾَّ

بْت يف أبدان ضعقػة: فػل كؾ جزء مـ  الؿؾؽ: بؿ ُيعَتَصُؿ مـ الشفقة، وقد ُركِّ

ـُ كؾِّ البدن لؾشفقة حؾقل ووصـ؟! قال الحؽقؿ: إن ال شفقة مـ كتاج الػؽر، وقري

وحاط كػَسف  فؽرٍة ِطربٌة، ومع كؾ شفقة زاجٌر طـفا، فؿـ َقَرن شفقاتِِف بآطتباِر،

، اكَحؾَّت طـف ِرْبَؼةُ بآزِدجار
(1)

َء فِؽِرِه بنيثار الصرب طؾك  العدوان، وَدَحَض  
ِّ

سل

«معصقتف شفقتف: لؿا يرجق مـ ثقاب اهلل طؾك صاطتف، ويخاف مـ طؼابف طؾك
(2)

 . 

مـ جعؾ شفقات الدكقا تحت قدمقف » :-لحسـ الػالس -وقال بشر الحايف

َفَرَق الشقطان مـ ضؾف، ومـ غؾب طؾؿف هقاه ففق الصابر الغالب، واطؾؿ أن 

 «. البالء كؾف يف هقاك، والشػاء كؾف يف مخالػتؽ إياه

 بؿ كؾَت ما كؾَت؟ قال: بطاطة الحزم،» وققؾ لؾؿفؾب بـ أبل صػرة:

«وطصقان الفقى
(3)

 . 

مـ مؾؽ شفقتف يف حال شبقبتف صقَّره اهلل َمؾًِؽا يف »الدقاق:  قال أبق طؾلو

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ :♠كققسػ  حال كفقلتف:

 . «[90]يقسػ:  ﴾ڻ

                                       
بؼة( 2) : ُطروة يف حبؾ ُتجعؾ يف طـؼ البفقؿة أو يدها تؿسؽفا، لسان العرب -يف إصؾ -الرِّ

 (، وتطؾؼ مجاًزا طؾك كؾ ما يؼقد الؿرء مـ الؼققد، حسقة كاكت أو معـقية. 20/221)

 (.93أخرجف ابـ أبل الدكقا يف التقبة )( 1)

 (.91أخرجف ابـ أبل الدكقا يف العؼؾ وفضؾف ) (1)
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اٌب »وقال طبد الصؿد الزاهد:  «مـ لؿ يعؾؿ أن الشفقات ُفُخقٌخ ففق َلعَّ
(1)

 . 

 مـ خاف الؿقَت باَدَر الػقَت » :-ٓبـف -وقال أطرابل
َّ

يا بـل
(2)

، ومـ لؿ 

 .«َيؽبْح كػسف طـ الشفقات بادرْت بف إلك الفؾؽات، والجـة والـار أمامؽ

«أطدل الـاس مـ أكصػ طؼؾف مـ هقاه»وقال بعض الحؽؿاء: 
(3)

. 

 .«العاقؾ مـ كان لف طؾك جؿقع شفقاتف رققب مـ طؼؾف»وقال آخر: 

طسقٌف  الفقى َمؾٌِؽ »وقال آخر: 
(4)

، وسؾطان ضالؿ، داكت لف الؼؾقب، 

 «. واكؼادت لف الـػقس

إن لؽؾ شلء أبا جاد، وإن أبا جاد الحؽؿة: صرُد الفقى، ووزُن »وقال آخر: 

 «. إطؿال

  اهلٔى ذنر أشػار كييج يف ذم 
دخؾ القلقد بـ يزيد بعض كـائس الشام فؽتب يف »طـ طامر بـ صالح قال: 

 حقطاهنا بػحؿة:

ــا  ـــم ـــَع الـْ ــَر أْن ُتْتبِ ــقَش غق  َأَرى الع
 

 ــــَْػَس هقاَهــا فؿخطًئــا أو ُمِصــقَبا 
 

 فرأى ذلؽ البقَت طبُد اهلل بـ طؾل فؽتب تحتف:

                                       
 (.12السابؼ )ص الؿصدر( 2)

(، والؿؼصقد: أكف بادر وسبؼ 1/69الَػْقُت: الَػقات، وفاَتـل كذا، أي: سبؼـل، لسان العرب )( 1)

ى مراد اهلل مـ خؾؼف قبؾ مقتف.  ما ُيخاف فقاتف مـ قربات، وأدَّ

 (.152الذريعة إلك مؽارم الشريعة، لؾراغب إصػفاين )ص( 1)

 (. 9/135بال تدبقر وٓ رويَّة، لسان العرب )الَعسػ: وهق ركقب إمر ( فعقل مـ 3)
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ــا ــبُِح آمـً ـَ ُتص ــق ــُؿ ح ــَت تعؾ  إْن كـ
 

 أنَّ الؿـاَيـــــــا إْن أقؿـــــــَت تؼـــــــقؿُ  
 

ـــفُ   فـــالَزْم هـــقاَك َكَؿـــا َرِضـــقَت فنكَّ
  

ــــَٓ مِ   ــــقِؿ ْث ــــؽ يف الـع ــــقؿُ َؾ ذل  كع
 

  لبعض الؿتؼدمقـ يف هذا الؿعـك: ورأيُت 

ــَزْل   وبالـاِس طاَش الـاُس قِْدًما ولـؿ َي
 

ـَ الـَّــاِس مرغــقٌب إلقــِف وراِغــُب    مـِـ
 

ابِل وَما َيستقي الصَّ
(1)

ـبَا  ـ َتـَرَك الصِّ  وَمـ
 

َٓ العقاقــُب   ـَبا َلْؾَعـقُش لـق  وإنَّ الصِّ
  

 سؿعُت رجاًل يؼقل:»وطـ إصؿعل قال: 

 إنَّ الفقاَن هق الفـَقى ُقؾِـَب اسـُؿفُ 
 

«َفــنَِذا َهِقيــَت فؼــد َلِؼقــَت َهَقاَكــا 
(2)

  
 

هقان ُسرقت كقكف، فـظؿف »قؾت: وقد سئؾ ابـ الؿؼػع طـ الفقى، فؼال: 

 شاطر، فؼال:

ـَ الفـَقى مسـ  روقةٌ ـكقُن الفـقاِن مِـ
 

«فــنذا َهِقيــَت فؼــد َلِؼقــَت َهَقاَكــا 
(3)

  
 

 أكشدين الحسـ بـ سؾؿان إبؾل:»وطـ أبل بؽر الؼرشل قال: 

ــــــؾِ   كــــــؿ أســــــقٍر لشــــــفقٍة وقتق
 

ـــؾِ   ـــالَف الجؿق ـــتِفل خ  أفٍّ لؾؿش
 

ْلــــ ـــفقاُت اإلكســـاِن ُتقِرُثـــُف الذُّ  ش
 

«ـــَؾ وُتْؾِؼقــِف فِــل الــبالِء الطقيــؾِ  
(4)

  
 

                                       
 (. 23/339هق مـ كاكت لف صبقة، والصبقة: َجْفؾة الػتقة والؾفق مـ الغزل، لسان العرب )( 2)

 (.19أدب الدكقا والديـ )ص( 1)

 (.2/187الرسالة الؼشقرية )( 1)

 (.25/106أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ) (3)
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  وأكشد طؾل بـ طبد العزيز بـ حاجب الـعؿان:

 َصــــــــْبَقةٌ ُربَّ مســــــــتقٍر َســــــــَبْتُف 
 

ـــــــــا  ـــــــــْتُرُه َفاْكُتِفَؽ ى ِس ـــــــــرَّ  َفَتَع
 

ـــــنَِذا ـــــٌد َف ـــــفقِة طب  صـــــاحُب الش
 

  َغؾــــَب الشــــفقَة صــــاَر الـــــَؿؾَِؽا 
 

وقد أكشدوا ٓبـ الؿبارك
(1)

: 

ـَ الــــبالِء ولؾــــبالِء طالمــــةٌ   ومِــــ
  

ــُزوعُ   ــقاَك ُك ــؽ طـــ ه ــَرى ل  أْن ٓ ُي
 

 العبــــُد طبــــُد الـــــػِس يف شــــفقاتِفِ 
 

ـــــارًة ويجـــــقعُ والحـــــرُّ َيشـــــَبُع      ت
 

 ولؿحؿد بـ طبد اهلل بـ مـاذر:

َـّ  ــا اْجــَت ــُر َم خق
(2)

ــِف الؿــرُء التَُّؼــك   بِ
 

ًة دوَن الُعــــــَددْ    َفاتَِّخــــــْذَها ُطــــــدَّ
 

َدى ـــــرَّ ـــــاَح ال  وَأَرى الشـــــفقَة مػت
 

َفاْجَتـِْبَفــــا َواْكــــلَ  
(3)

 طـفــــا وابتِعــــدْ  
 

 ولصالح بـ طبد الؼدوس: 

ــَقى  ــَقى إنَّ الف ــاِص الف ــٌب َط  مركَّ
 

لِقُؾ   ـِ مــــف الـــذَّ ـــق  َيْصـــُعُب بعـــَد الؾِّ
 

ةً  ــــذَّ ــــقَم الفــــَقى ل ــــِب الق  إْن َيجؾِ
 

 فػـــل غـــٍد مــــف الُبَؽـــا والَعِقيـــُؾ  
 

ــــا ــــِف وَم ــــُد فق ــــا ُيحَؿ ـَ َم ــــق ــــا ب  َم
 

ــــُؾ   َّٓ الؼؾق مَّ إ ــــذَّ ــــَؽ ال ــــدطق إلق  ي
 

                                       
 (.11/368تاريخ دمشؼ )أخرجف ابـ طساكر يف ( 2)

 (. 5/1095آجتـان: آستتار، الصحاح )( 1)

 (. 25/100َكَلى َيـَْلى: َبُعَد، لسان العرب )( 1)
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  وٓبـ الرومل:

ـــــ ــــاكُؿ الؾَّ ــــُف ح ــــَؾ إكَّ ــــِع العؼ  اْتَب
 

ــــِف وٓ تؿــــِش يف   ــــاِدهْ ـ ــــِؼ طـ  صري
 

ْؾـــــ مــــا الفــــَقى يف لػقِػــــفِ   إْن تلمَّ
 

 

 ـــــَت بؼــــرٍن لؾعؼــــِؾ يف أجـــــاِدهْ  
 

ْعــــ ْض ســـداَد رأيِـــَؽ لؾطَّ  ٓ ُتَعـــرِّ
 

ـــاقٍص يف ســـداِده  ــــ ك ـــِف مِ ـِ طؾق ـــ  ـ
 

 وقال آخر:

 إَذا أكَت لؿ َتْعِص الفَقى قاَدَك الفَقى
 

 إلــك بعــِض مــا فقــِف طؾقــَؽ مؼــاُل  
 

 وقال غقره:

 وأتـــرُك الشلَء أهقاُه وُيعِجُبـِل
 

ـَ الَعــارِ   ــ  أخَشــك طقاقــَب مــا فقــف مِ
 

 وقال آخر:

ــِدهِ  ــَع ُرْش ــْدِري مقاقِ  وكــؾُّ امــرٍئ َي
 

 ولؽـَّــــــُف أطَؿــــــك أســــــقُر هــــــقاهُ  
 

ــِدِهؿْ  ــحقَن بجف ــِف الـاص ــقُر طؾق  ُيش
 

ـــَراهُ   ـــَق َي ـــلَبك قبـــقَل الـصـــِح َوْه  فق
 

ـْ قصِد  ـْ ففــٍؿ طقــقَب ِســَقاهُ ـَوُيْبِصــ  ُرْشِدهِ هَقى كػِسِف ُيْعِؿقِف َط   ُر َطــ
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F               E 
c/C  

 

 الباب الثالث

 يف ذكس دلاِدٚ الٍفظ ٔذلاضبتّا ٔتٕبٗدّا

أن الـػس مجبقلة طؾك حب الفقى، وقد سبؼ بقان أذاه،  -وفؼؽ اهلل -اطؾؿ

ُتزجر طـ الفقى هجؿ طؾقفا فافتؼرت لذلؽ إلك الؿجاهدة والؿخالػة، ومتك لؿ 

الػؽر يف صؾب ما شغػت بف، فاستلكست بأراء الػاسدة، وإصؿاع الؽاذبة، 

 -الذي هق شعبة مـ الجـقن -وإماين العجقبة، خصقًصا إْن ساَطَد الشباُب 

 وامتد ساِطُد الؼدرة إلك كقؾ الؿطؾقب.

ـ  ال  : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙طـ شداد بـ أوس  َسُف، ػ  كَ  انَ دَ  َؽق ُس َم

َبَع كَ اجِ عَ ال  ِت، وَ ق  ؿَ َد ال  ع  وَطِؿَؾ لِـَؿا بَ  ـ  َأت   ؾَ ـَّك طَ ؿَ تَ اَها، وَ قَ َسُف هَ ػ  ُز َم
ِ
«ك اهلل

(1)
. 

العاقؾ، والَؽْقُس:  :-طـد العرب -الَؽقُِّس »وقال أحؿد بـ يحقك الـحقي:  

  وأكشد:. العؼؾ

ـْ َأْكَقَس الَؽْقَسك إذا ما لؼقَتُفؿْ  ا لؼقَت َذِوي الجْفؾِ   َفُؽ ـْ جاهاًل إمَّ  وُك

َسفُ وققلف: ) ـ  َداَن َكػ  ـِ استعبد كػَسف وأذلَّفا لطاطة اهلل. (َم   معـاه: َم

َسفُ ومـ روى: ) ـ  َأَداَن َكػ  معـاه: أخذ لـػسف مـ كػسف: مـ صحتف لسؼؿف،  (َم

 ومـ غـاه لػؼره.

                                       
 (. 3160(، وابـ ماجف )1359(، والرتمذي )27211أحؿد ) ( أخرجف2)
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  قال إطشك:

ـَ  ــدي ــقا ال ــاَب إْذ كره ب ــق داَن الرَّ  ه
 

ـــــــــقالِ   ـــــــــزوٍة َوِص ـــــــــا بغ  ِدَراًك
 

معـاه: هق استعبد الرباب
(1)

. 

 ـ  مَ  ُد اهِ َج ؿُ ال  »يؼقل:  ^قال: سؿعُت رسقَل اهلل  ◙وطـ فضالة بـ طبقد 

 فِ  فُ َس ػ  كَ  َد اهَ َج 
ِ
« ل اهلل

(2)
. 

ـ  ي  دِ الشَّ  َس ق  لَ : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ أبل هريرة   َب ؾَ غَ  ُد َم

ـ  ي  دِ َـّ الشَّ ؽِ لَ اَس، وَ الـَّ  «َسفُ ػ  كَ  َب ؾَ غَ  َد َم
(3)

. 

 »قال:  ◙وطـ جابر 
ُّ

: ^مـ غزاة لف، فؼال لفؿ رسقل اهلل  ^قدم الـبل

َ  ادِ فَ جِ ال   ـَ مِ  ؿ  تُ م  دِ قَ ٍم، وَ َد ؼ  َر مَ ق  َخ  ؿ  تُ م  دِ قَ  َ  ادِ فَ جِ ك ال  لَ إِ  رِ غَ ص  األ  قالقا: وما  ،رِ بَ ك  األ 

«اهُ قَ هَ  دِ ب  عَ ال   ةُ َد اهَ َج مُ ؟ قال: الجفاُد إكرب يا رسقل اهلل
(4)

. 

[جٓا  انلفس اجلٓا  األكرب]  
اطؾؿ أكف إكؿا كان جفاد الـػس أكرب مـ جفاد إطداء: ٕن الـػس محبقبة 

وما تدطق إلقف محبقب: ٕهنا ٓ تدطق إٓ إلك ما تشتفل، ومقافؼة الؿحبقب يف 

 الؿؽروه محبقبة، فؽقػ إذا دطا إلك محبقب؟!

                                       
باَب، أي: أذلفا، لسان العرب )( 2) راك: اتباع الشلء بعضف طؾك ب21/269دان الرَّ عض يف (، والدِّ

(، والصقال مصدر الػعؾ صال، وصال طؾقف، أي: 20/310إشقاء كؾفا، لسان العرب )

 (. 280استطال ووثب، مختار الصحاح )ص

 (.2612(، والرتمذي )11952أخرجف أحؿد )( 1)

 (.727(، وابـ حبان )20256أخرجف الـسائل يف الؽربى )( 1)

 (.171( أخرجف البقفؼل يف الزهد )3)
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فقؿا يدطق إلقف مـ الؿحبقب اشتد الجفاد،  الؿحبقُب فنذ ُطؽَِسِت الحاُل وُخقلػ 

 وَصُعَب إمُر، بخالف جفاد الؽػار: فنن الطباع تحؿؾ طؾك خصقمة إطداء.

 [،78]الحج:  ﴾ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ يف ققلف تعالك: -وقال ابـ الؿبارك

 «. هق جفاد الـػس والفقى» :-قال

[ٔا ٔا أُفصكً كتو أن حتاشت   [خاشت

قا كُ ؽؿ قبؾ أن تحاسبقا، وزِ حاسبقا أكػَس : »◙وقال طؿر بـ الخطاب 

 غًدا أن تحاسبقا أكػسؽؿ يقمَ  ؽؿ قبؾ أن تقزكقا: فنكف أهقُن طؾقؽؿ يف الحساِب أكػَس 

«[28]الحاقة:  ﴾ک گ گ گ گ ڳ﴿، إكربِ  ، وَتَزيَّـُقا لؾعرضِ الؼقامةِ 
(1)

. 

يقًما،  ◙سؿعُت طؿر بـ الخطاب »قال:  ◙وطـ أكس بـ مالؽ 

بـ اطؿر  :-وبقـل وبقـف جدار -وخرجُت معف حتك دخؾ حائًطا، فسؿعتف يؼقل

َبـََّؽ بٍخ  الخطاب بٍخ  َـّ اهلَل، أو لقعذِّ  الخطاِب، واهلل َلَتتَِّؼَق
َّ

«، واهلل ُبـَل
(2)

. 

 أيسُر الـاس حساًبا يقم الؼقامة الذيـ يحاسبقن أكػسفؿ هلل»طـ الحسـ قال: 

  يف الدكقا، فققػقا طـد هؿقمفؿ وأطؿالفؿ، فنن كان الذي هؿقا بف هلل  مضقا

فقف، وإن كان طؾقفؿ أمسؽقا. قال: وإكؿا يثؼؾ الحساب يقم الؼقامة طؾك الذيـ 

جازفقا
(3)

قد  إمقَر يف الدكقا واتخذوها طؾك غقر محاسبة، فقجدوا اهلل  

ژ ژ ڑ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿أحصك طؾقفؿ مثاققؾ الذر، ثؿ قرأ: 

                                       
 (.1(، وابـ أبل الدكقا يف محاسبة الـػس )611أحؿد يف الزهد )أخرجف ( 2)

 (.13أخرجف مالؽ يف الؿقصل )( 1)

 (. 21/223الـُؿجاَزَفة: الؿخاصرة، يؼال: جازف بـػسف، إذا خاصر هبا، تاج العروس )( 1)
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«[39]الؽفػ:  ﴾ڑ ک ک ک
(1)

 . 

امٌ »وطـف قال:  ، وإكؿا خػَّ طؾك كػسف، يحاسب كػسف هلل  إن الؿممـ ققَّ

الحساب يقم الؼقامة طؾك ققم حاسبقا أكػسفؿ يف الدكقا، وإكؿا شؼَّ الحساب يقم 

الشلء  الؼقامة طؾك ققم أخذوا هذا إمر مـ غقر محاسبة: إن الؿممـ يػجمه

يعجبف، فقؼقل: واهلل إين ٕشتفقؽ، وإكؽ لؿـ حاجتل، ولؽـ واهلل ما مـ صؾة 

إلقؽ، هقفات هقفات، حقؾ بقـل وبقـؽ، ويػرط مـف الشلء، فقرجع إلك كػسف، 

 -إن شاء اهلل -فقؼقل: ما أردت إلك هذا، ما لل ولفذا، واهلل ٓ أطقد إلك هذا أبًدا

حال بقـفؿ وبقـ هؾؽتفؿ، إن الؿممـ أسقر يف إن الؿممـقـ ققم أوثؼفؿ الؼرآن، و

، يعؾؿ أكف ملخقذ الدكقا، يسعك يف فؽاك رقبتف، ٓ يلمـ شقًئا حتك يؾؼك اهلل 

«طؾقف يف سؿعف وبصره ولساكف وجقارحف
(2)

 . 

يا بـل إن اإليؿان قائد، والعؿؾ سائؼ، والـػس »وطـف يف وصقة لؼؿان ٓبـف: 

َحُرونٌ 
(3)

ت طـ الطريؼ، وإن فرت قائدها حركت، فنذا اجتؿعا ، فنن فرت سائؼفا ضؾَّ 

ضَت إلقفا أساءْت، وإذا  استؼامت، إن الـػس إذا ُأصِؿعْت صؿعْت، وإذا َفقَّ

حؿؾتفا طؾك أمر اهلل صؾحت، وإذا تركَت إمَر إلقفا فسدْت، فاحذر كػَسَؽ 

لف مـفا، وإن  واتَِّفْؿَفا طؾك ديـؽ، وأكزلفا مـزلَة َمـ ٓ حاجة لف فقفا، وٓ بدَّ 

الحؽقؿ يذل كػسف بالؿؽاره حتك تعرتف بالحؼ، وإن إحؿؼ يخقر كػسف يف 

، وما كرهْت مـفا كره «إخالق، فؿا أحبَّْت مـفا َأَحبَّ
(4)

 . 

                                       
 (.239أخرجف ابـ أبل الدكقا يف محاسبة الـػس ) (2)

 (.15109ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ )( أخرجف 1)

 (. 21/220ُيؼال: فرس حرون مِـ َخقؾ ُحُرٍن: ٓ َيـؼاُد، إذا اشَتدَّ بف الجرُي وقػ، لسان العرب )( 1)

 (.172أخرجف أجري يف أدب الـػقس )ص (3)
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ـَ آدَم، إن كـَت تريد أن ٓ يليت الخقر إٓ طـ كشاط »وطـ قتادة يؼقل:  يا اب

اُج فنن كػسؽ إلك السآمة والػتقر والؿؾؾ أقرب، ول ؽـ الؿممـ هق العجَّ
(1)

 ،

لوالؿممـ هق الؿتققِّ 
(2)

اجقن  ، والؿممـ هق الؿتشدد، وإن الؿممـقـ هؿ العجَّ

يف السر  -بالؾقؾ والـفار، واهلل ما زال الؿممـقن يؼقلقن: ربـا ربـا إلك اهلل 

«حتك استجاب لفؿ -والعالكقة
(3)

 . 

الدثقر حاِدُثقا هذه الؼؾقَب: فنهنا سريعة»وطـ الحسـ قال: 
(4)

، واقرطقا
(5)

 

هذه إكػس: فنهنا ُصَؾَعةٌ 
(6)

، وإهنا تـازع إلك شر غاية، وإكؽؿ إن تؼاربقها لؿ ُتبِؼ 

، وإكؿا أكتؿ ركٌب  ُدوا: فنكؿا هل لقاٍل ُتَعدُّ لؽؿ مـ أطؿالؽؿ شقًئا: فتَصبَّروا وتَشدَّ

وققٌف يقشؽ أن يدطك أحدكؿ فقجقب وٓ يؾتػت، فاكؼؾبقا بصالح ما 

تؽؿ. إن هذا الحؼ أجفد الـاَس، وحال بقـفؿ وبقـ شفقاهتؿ، وإكؿا َصَبَر بحضر

«طؾك هذا الحؼ مـ طرف فضؾف ورجا طاقبتف
(7)

. 

تـدم طؾك »قال:  -[1]الؼقامة:  ﴾گککک﴿يف ققلف:  -وطـ مجاهد

                                       
، وهق: رفع الصقت، وُققَِّد بالدطاء وآستغاثة، الصحاح )( 2) ال مـ العجِّ (، لسان 2/117فعَّ

 (. 1/128العرب )

ؾ مـ: 1)  (. 25/302َوَققُت الشلء َأقِقف إذا ُصـُتف وسرتتف طـ إذى، لسان العرب )( متَػعِّ

 (.167أخرجف أجري يف أدب الـػقس )ص (1)

روس، ودثر الشلُء َيدثر ُدثقًرا واكدَثر: قُدم وَدَرَس، لسان العرب )( 3) ُثقر: الدُّ  (. 3/186الدُّ

(، 8/161ولذلؽ ققؾ لؾتَّقبقخ: تؼريٌع، لسان العرب ) ضربف:َقَرَع الشلَء َيؼَرُطُف َقرًطا: ( 5)

(25/66 .) 

ِع إِلك الشلء، أي: أهنا كثقرة الؿقؾ إلك هقاها، لسان العرب ( 6) َؾَعة هل: الؽثقرُة التطؾُّ الـػس الطُّ

(8/117 .) 

 (.170أخرجف أجري يف أدب الـػقس )ص( 7)
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«ما فات وتؾقم كػسفا
(1)

 . 

ٓ يؽقن الرجؾ تؼقًّا حتك يحاسب كػسف »وطـ مقؿقن بـ مفران قال: 

«لشريؽف محاسبتف
(2)

 . 

وطـ سؾؿة بـ مـصقر طـ مقلك لفؿ كان يصحب إحـػ بـ ققس قال: 

كـُت أصحبف فؽان طامة صالتف بالؾقؾ الدطاء، وكان يجلء إلك الؿصباح فقضع »

أصبعف، ثؿ يؼقل: حس. ثؿ يؼقل: يا حـقػ، ما حؿؾؽ طؾك ما صـعَت يقم كذا؟ 

«ما حؿؾؽ طؾك ما صـعَت يقم كذا؟
(3)

 . 

مرَّ حسان بـ أبل سـان بغرفة، فؼال: متك »طبد الجبار بـ الـضر قال:  وطـ

بـقت هذه؟ ثؿ أقبؾ طؾك كػسف، فؼال: تسللقـ طؿا ٓ يعـقؽ ٕطاقبـؽ بصقم سـة 

«فصامفا
(4)

 . 

أنَّ تؿقًؿا الداري كام لقؾة لؿ يؼؿ يتفجد »وطـ مـؽدر بـ محؿد طـ أبقف: 

«ذي صـعفقفا، فؼام سـة لؿ يـؿ فقفا طؼقبًة لؾ
(5)

 . 

بؿ بؾغ فقؽؿ » :-لخالد بـ صػقان -وقال معاوية بـ هشام بـ طبد الؿؾؽ

الـاس طؾك  إحـػ بـ ققس ما بؾغ فذكر كالًما صقياًل إلك أن قال: كان أشدَّ 

«كػسف سؾطاًكا
(6)

 . 

                                       
 (.172)ص( الؿصدر السابؼ 2)

 (.119(، ووكقع بـ الجراح يف الزهد )15615أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ) (1)

 (.21أخرجف ابـ أبل الدكقا يف محاسبة الـػس ) (1)

 (.3712(، والبقفؼل يف الشعب )51ابـ أبل الدكقا يف محاسبة الـػس ) أخرجف (3)

 (.1915(، والبقفؼل يف الشعب )55أخرجف ابـ أبل الدكقا يف محاسبة الـػس ) (5)

 (.1/227صػة الصػقة ) (6)
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ققؾ لرجؾ: صػ لـا إحـػ »وطـ محؿد بـ سعقد الدارمل طـ أبقف قال: 

ابـ ققس. فؼال: ما رأيت أحًدا أطظؿ سؾطاًكا طؾك كػسف مـف. قال: قال سؾقؿان 

بؿ بؾغ فقؽؿ إحـػ بـ ققس؟  :-لخالد بـ صػقان -بـ طبد الؿؾؽ بـ هشاما

قف حذًفا. قال: بؾ قال: إن شئَت أخربُتؽ طـف ألًػا، وإن شئَت حذفُت الؼقل ف

احذفف حذًفا. قال: إن شئَت ثالًثا، وإن شئَت اثـتقـ، وإن شئَت واحدة. قال: 

هاِت الثالَث. قال: كان ٓ يشره
وٓ يحقد ،(1)

(2)
، وٓ يؿـع أحًدا مـ حؼ. قال: 

ففاِت آثـتقـ. قال: كان مقفًؼا لؾخقر، معصقًما طـ الشر. قال: ففاِت القاحدة. 

«أحًدا قط كان أققى سؾطاًكا طؾك كػسف مـفقال: لؿ َأَر 
(3)

 . 

مؿـ كان  -دخؾ رجؾ طؾك طبد الؿؾؽ بـ مروان»وطـ ابـ أبل شؿقؾة قال: 

فؼال لف طبد الؿؾؽ: تؽؾؿ، فؼال: بَِؿ أتؽؾؿ، وقد طؾؿت  -يقصػ بالعؼؾ وإدب

قال: أن كؾ كالم يتؽؾؿ بف الؿتؽؾؿ طؾقف وبال، إٓ ما كان هلل؟! فبؽك طبد الؿؾؽ، ثؿ 

يرحؿؽ اهلل لؿ يزل الـاس يتقاطظقن ويتقاصقن. قال: يا أمقر الؿممـقـ، إن لؾـاس 

«يف الؼقامة جقلًة ٓ يـجق مـ غصص مرارهتا إٓ مـ أرضك اهلَل بسخِط كػِسفِ 
(4)

 . 

يا بـل َتَققَّ كػسؽ: فنن يف خالففا » :-ٓبـف -وقال طبد اهلل بـ إهتؿ

«رشدك
(5)

 . 

                                       
َرِه: وهق َغَؾَبُة الِحرص، الصحاح ) مِـ( 2)  (. 6/1117الشَّ

(، والؿؼصقد: أكف ٓ يعدل 1/259َحاَد طـ الشلِء َيحقد َحقًدا: مال طـف وطَدَل، لسان العرب )( 1)

 راط السقي. طـ الحؼ والص

 (. 1/216العؼد الػريد، ٓبـ طبد ربف )( 1)

 (.205أخرجف ابـ أبل الدكقا يف محاسبة الـػس ) (3)

 (.17/209أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ) (5)
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حاجة فصام أن رجاًل تعبَّد زماًكا، ثؿ بدت لف إلك اهلل »وطـ وهب بـ مـبف: 

سبعقـ سبًتا يلكؾ يف كؾ سبت إحدى طشرة تؿرًة، ثؿ سلل حاجتف، فؾؿ ُيعَطَفا، 

فرجع إلك كػسف، فؼال: مـؽ ُأتقُت، لق كان فقِؽ خقر ُأططقِت حاَجَتِؽ! فـزل إلقف 

ـَ آدَم، ساطتؽ هذه خقر مـ طبادتؽ التل مضت، وقد  طـد ذلؽ َمَؾٌؽ، فؼال: يا اب

«قضك اهلل حاجتؽ
(1)

 . 

إين خؾَّػُت زياد بـ أبل زياد مقلك ابـ طقاش، »وقال محؿد بـ الؿـؽدر: 

وهق يخاصؿ كػسف يف الؿسجد يؼقل: اجؾسل، أيـ تريديـ؟ أيـ تذهبقـ؟ 

ـَ مـ هذا الؿسجد؟! اكظري إلك ما فقف، تريديـ أن تبصري  أتخرجقـ إلك أحس

دار فالن ودار فالن. قال: وكان يؼقل لـػسف: ما لؽ مـ الطعام إٓ هذا الخبز 

والزيت، وما لؽ مـ الثقاب إٓ هذيـ الثقبقـ، وما لؽ مـ الـساء إٓ هذه 

ـَ أن تؿقيت، فؼالت: أكا أصرب طؾك هذا العقش «العجقز، َأَفُتحبِّق
(2)

 . 

تؽ؟ قال: ما يف ققؾ لرجؾ: كقػ تصـع يف شفق»وقال حذيػة بـ قتادة: 

 مـفا، فؽقػ أططقفا شفقهتا؟!
َّ

«إرض كػس أبغض إلل
(3)

 . 

كاكت أكػسفؿ  -فقؿا مضك -إن الصالحقـ»وطـ طبد اهلل بـ الؿبارك قال: 

تقاتقفؿ طؾك الخقر طػًقا
(4)

، وإن أكػسـا ٓ تؽاد تقاتقـا إٓ طؾك كره، فقـبغل لـا أن 

«ُكؽِرَهَفا
(5)

 . 

                                       
 (.60أخرجف ابـ أبل الدكقا يف محاسبة الـػس ) (2)

 (.237أخرجف ابـ أبل الدكقا يف محاسبة الـػس ) (1)

 (.58)( الؿصدر السابؼ 1)

 الؿؼصقد: أن أكػسفؿ لؿا َزَكت واَتتُفؿ طؾك أمقر الخقر بسفقلة، ودون إكراه.  (3)

 (.231أخرجف ابـ أبل الدكقا يف محاسبة الـػس ) (5)
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اطؽسقا هذه إكػس طؽس الخقؾ »وطـ جؿقؾة بـ الحارث أكف كان يؼقل: 

بالؾجؿ، فقالذي كػسل بقده، إين ٕلبس ما يساوي ثالثَة دراهَؿ، فلضؾُّ أكظر يف 

 
َّ

ططػل
(1)

»
(2)

. 

ُكػَّ بصُرَها،  أن أمف طثامة»وطـ محؿد بـ سؾقؿان بـ بالل بـ أبل الدرداء: 

، فؼال: كعؿ، فؼالت:
َّ

 فدخؾ طؾقفا ابـفا يقًما وقد صؾك، فؼالت: أصؾقتؿ ُبـَل

ــــــــامِ  ــــــــفْ  طث ــــــــِؽ ٓهق ــــــــا ل  م
 

ــــــــــداركِ   ــــــــــْت ب ــــــــــفْ  َحؾَّ  داهق
 

ـــــــــا ـــــــــالَة لققتف ـــــــــل الص  ابؽ
  

ــــــــــفْ   ــــــــــا باكق ــــــــــِت يقًم  إن كـ
 

 وابؽــــــــل الُؼــــــــَرآَن إذا ُتؾِــــــــل
 

ــــــــفْ   ــــــــا تالق ــــــــِت يقًم ــــــــد كـ  ق
 

ـــــــــــــــــــــرٍ  ـــــــــــــــــــــف بتػؽُّ  تتؾقـ
  

ـــــــــفْ   ـــــــــِؽ جاري ـــــــــقُع طقـ  ودم
 

ــــــــــــــــــفُ  ــــــــــــــــــالققَم ٓ تتؾقـَ  ف
 

َّٓ وطــــــــــــــــــَدِك تالقـــــــــــــــــفْ    إ
 

ــــــــــِؽ صــــــــــبابةً  ــــــــــل طؾق  لفػ
 

«مـــــا طشـــــُت صـــــقَل حقاتقـــــفْ  
(3)

 
 

«أفضؾ إطؿال ما ُأْكِرَهْت طؾقف الـػقُس »وقال طؿر بـ طبد العزيز: 
(4)

 . 

مـ صحب كػسف هؾؽ، »وطـ طؿر بـ واصؾ قال: سؿعت سفاًل يؼقل: 

 «. ومـ صحبتف كػسف لؿ يسؾؿ

                                       
 (.3/2305ِطْطػا الرجؾ: جاكباه مـ لدن رأسف إلك وركقف، الصحاح )( 2) 

 غقر أكف قال: طـ حؿؾة بـ الحارث.( 573( أخرجف الخرائطل يف مساوئ إخالق )1)

 (.69/167أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ) (1)

 (.221أخرجف ابـ أبل الدكقا يف محاسبة الـػس ) (3)
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شغؾؽ طـ  ـْ استعـ طؾك سقرك إلك اهلل برتك مَ »وطـ أبل بؽر القراق قال: 

 «. كـػسؽ التل هل بقـ جـبقؽ ، ولقس بشاغؾ يشغؾؽ طـ اهلل اهلل 

الـػس مجبقلة طؾك سقء إدب، والعبد »قال:  وطـ أبل طؾل الروذباري

ملمقر بؿالزمة إدب: فالـػس تجري بطبعفا يف مقدان الؿخالػة، والعبد مجتفد 

«يف ردها، فؿتك أطاهنا ففق شريؽفا يف فسادها
(1)

 . 

أول »وطـ خؾػ بـ الحسـ العباداين قال: سؿعت سؿـقكًا الؿحب يؼقل: 

«ول هجران العبد لؾحؼ مقاصؾتف لـػسفوصال العبد لؾحؼ هجراكف لـػسف، وأ
(2)

 . 

رأيُت يف الـقم امرأة ٓ تشبف كساء الدكقا، فؼؾت: »وطـ طؾل بـ سعقد قال: 

مـ أكِت؟ قالت: حقراُء، قؾت: زوجقـل كػَسِؽ، فؼالت: اخطبـل إلك سقدي، 

«قؾت: فؿا مفُرِك؟ قالت: حبُس كػِسَؽ طـ مللقفاهتا
(3)

. 

 [19]الـساء:  ﴾ڃچچچ﴿يف ققلف تعالك:  -وقال الػضقؾ بـ طقاض

«ٓ تغػؾقا طـ أكػسؽؿ: فنن مـ غػؾ طـ كػسف فؼد قتؾفا» :-قال
(4)

 . 

 ما مددُت يدي ُمْذ طؼؾُت طـ اهلل »وطـ أبل طؿران الحديثل يؼقل: 

بشلء
(5)

أوَدَطـَا هذه الـػقَس بحػظفا لف،  ولـػسل فقف كصقب، ولقٓ أن اهلل  

 «. لجَعْؾـَا طؾك ذروة كؾِّ جبٍؾ مـفا قطعةً 

أققى الػتقِة غؾبُتَؽ كػَسَؽ، ومـ طجز طـ أدب كػسف »وطـ السري قال: 

                                       
 (.2/181الرسالة الؼشقرية ) (2)

 (.20/122أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (1)

 (. 3/508إحقاء طؾقم الديـ ) (1)

 (.95أخرجف ابـ أبل الدكقا يف محاسبة الـػس ) (3)

 يف مخطقط مؽتبة )كقبريؾل(.مـ الطبعتقـ السابؼتقـ وهل ثابتة )بشلء(  ةلػظسؼطت  (5)
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«كان طـ أدب غقره أطجَز، ومـ طالمة آستدراج: العؿك طـ طققب الـػس
(1)

 . 

«سالؿقت إحؿر مخالػة الـػ»طـ حاتؿ إصؿ قال: 
(2)

 . 

«مـ لؿ يعرف كػسف ففق مـ ديـف يف غرور»وطـ أحؿد بـ أبل الحقاري قال: 
(3)

 . 

«َأمِْت كػَسَؽ ُتْحِقَفا»ٕحؿد بـ خضرويف: أوصـل، فؼال:  وقال رجؾ
(4)

 . 

ٓ تربح طؾك كػسؽ بشلٍء أجؾَّ مِـ أن تشَغَؾفا يف كؾِّ »وقال يحقك بـ معاذ: 

«وقٍت بؿا هق أولك هبا
(5)

 . 

مـ استطاع مـؽؿ أن ٓ »أحؿد بـ حؿدون قال: سؿعت أبل يؼقل: وطـ 

«يعؿك طـ كؼصان كػسف فؾقػعؾ
(6)

 . 

أكزل كػَسَؽ مـزلَة مـ ٓ حاجة لف فقفا، وٓ بدَّ لف »وقال محؿد بـ الػضؾ: 

، ومـ مؾؽتف كػسف ذلَّ  «مـفا: فنن مـ مؾؽ كػسف طزَّ
(7)

 . 

ْكَتُف مثؾ الـػس مثؾ ماء و»وقال أبق سعقد الخراز:  اقػ صاهر صاٍف، فنْن حرَّ

ضفر ما تحتف مـ الحؿلة، وكذا الـػس تظفر طـد الؿحـ والػاقة والؿخالػة، ومـ 

«لؿ يعرف ما يف كػسف كقػ يعرف ربف؟!
(8)

 . 

                                       
 (.150(، والبقفؼل يف الزهد الؽبقر )20/213أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (2)

 (.5111(، والبقفؼل يف شعب اإليؿان )8/78أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (1)

 (.20/7(، وأبق كعقؿ يف الحؾقة )91أخرجف السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص (1)

 (.97السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص ( أخرجف3)

 (.201السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص ( أخرجف5)

 (.221أخرجف السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص (6)

 (.20/111أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (7)

 (.285أخرجف السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص( 8)
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مـ استقلت طؾقف الـػس صار أسقًرا يف »وطـ أبل محؿد الجريري قال: 

بف الػقائد: فال حؽؿ الشفقات، محصقًرا يف سجـ الفقى، وحرم اهلل طؾك قؾ

«يستؾذ كالمف وٓ يستحؾقف، وإن كثر ترداده طؾك لساكف
(1)

 . 

مـ صرب طؾك مخالػة كػسف »وقال محؿد بـ أحؿد بـ سالؿ البصري: 

«أوصؾف اهلل إلك مؼام أكسف
(2)

 . 

دافعُت الشفقاِت حتك صارت شفقيت »وقال أبق بؽر ابـ الضرير الؿؼري: 

«الؿدافعة
(3)

 . 

ما أخذكا التصقف طـ الؼقؾ والؼال، لؽـ طـ الجقع، »وطـ الجـقد قال: 

«وترك الدكقا، وقطع الؿللقفات والؿستحسـات
(4)

 . 

 :ذكر أشعار ققؾت يف ذلؽ

ماشًقا فبؾغ مـف  سعقد بـ وهٍب  حجَّ »طـ الحسقـ بـ طبد الرحؿـ قال: 

  ، فؼال:دَ فِ وَج 

ــــِب  ــــَؾ الَؽثِق ــــِقَرا رم  اطَت
َّ

ــــدَمل  ق
 

ـَ   الؼؾقـِب  مــ مـاءِ  واْصُرَقا أِج
(5)

 
 

ـــــقمٍ  بَّ رُ  ـــــفِ  ي ـــــا فق ـــــك ُرْحُتؿ  طؾ
 

ــــرةِ   ــــقِب  زه ــــدكقا ويف واٍد خص  ال
 

                                       
 (.2/201الرسالة الؼشقرية )( 2)

 (.20/178كعقؿ يف الحؾقة )( أخرجف أبق 1)

 (. 1/152أخرجف الخطقب يف تاريخ بغداد ) (1)

 (.8/268(، والخطقب يف تاريخ بغداد )20/177أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (3)

(، الَؼؾِقُب: البئر، قبؾ أن ُتطَقى، 5/1067أجـ: الؿاء الؿتغقِّر الطعؿ والؾقن، الصحاح ) (5)

 (. 2/689لسان العرب )
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ــــــ ــــــ َحَس ـٍ م ـــــ ـــــؿاع َحَس  وس
 

الربقـِب  كالظبِل  َصَخب الِؿْزَهرِ  
(1)

 
 

 فاحســــــبا ذاك هبــــــذا واصــــــربا
 

ٍـّ بـصــــقِب    وخــــذا مـــــ كــــؾ فــــ
 

 إكـــــــؿا أمشـــل ٕين مـــــذكب
 

ــــقبِل  ـــــ ذك ــــق ط ــــؾَّ اهلَل يعػ  «فؾع
 

 وأكشد أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد الشقرازي القاطظ:

 لــذةٍ  إذا مــا أصعــَت الـــػس يف كــؾِّ »
 

ُكسبَت إلك غقر الحجـا 
(2)

مِ    والتََّؽـرُّ
 

 إذا ما أجبـَت الــػس يف كـؾ دطـقةٍ 
 

مِ    «دَطْتَؽ إلك إمر الؼبـقح الؿحـرَّ
 

 وقال طبد اهلل بـ الؿعتز:

« 
َ

وكــؿ ُدِهــل
(3)

 الؿــرء مـــ كػســف 
 

َـّ بلكقابَِفــــــــــافــــــــــال    تــــــــــمَكَؾ
 

 وإن أمؽــــــْت فرصـــــة يف العـــــدوْ 
 

ــــــا  ــــــَؽ إٓ بَِف ــــــد فعُؾ ــــــال يب  ِو ف
 

ـــــــدم بعـــــــدها ـــــــاك مــــــــ ك  وإي
 

ــــا؟!  ــــك بَِف ــــؾ أخــــرى وأكَّ  «وتلمق
 

 وأكشدين أبق زيد بـ الحسـ الطربي:

                                       
قاح والَجَؾبة، وشدة الصقت واختالصف، لسان العرب )( 2) َخُب: الصِّ (، الِؿْزَهُر: 2/512الصَّ

بائب: الغـؿ التل 3/115العقد الذي ُيضرب بف يف الغـاء، الـفاية يف غريب الحديث ) (، الرَّ

تؽقن يف البقت، ولقست بسائؿة، واحدهتا ربقبة، بؿعـك: مربقبة: ٕن صاحبفا يربقفا، لسان 

 (. 2/301ب )العر

 (. 23/265الِحَجا َمؼصقٌر: اْلَعؼؾ والػطـة، لسان العرب ) (1)

َدَهك: إصابة الشلء بالشلء بؿا ٓ يسر، يؼال: ما دهاه؟، أي: ما أصابف؟، وٓ يؼال ذلؽ إٓ ( 1)

 (. 1/105فقؿا يسقء، مؼايقس الؾغة )
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 إذا صالبتــؽ الـــػس يقًمــا بحاجــة»
 

 فؽـــــان طؾقفـــــا لؾؼبـــــقح صريـــــُؼ  
 

ــَت فنكؿــا ــا هقي  فــدطفا وخــالػ م
 

ـــديُؼ  هـــقاك  ـــالُف ص ـــدوا والخ  ط
 

[ٔافلث اهلٔى حٔرث ذالا يف انلفس   [م
 ًّٓ واطؾؿ أن الؿغؾقب بؿقافؼة الفقى والـػس مؼفقر: ولذلؽ تجد يف كػسف ذ

 لؿؽان الؼفر، وغالُِب الفقى ذو َصْقلة، ولذلؽ وْقٌع طظقؿ يف الشرع وطـد الخؾؼ. 

 أما يف الشرع فنن قفر الفقى يقجب الؿباهاة. 

ابٍّ َش  ـ  ا مِ ـَ بُّ رَ  َب جِ طَ : »^يؼقل: قال رسقل اهلل  ◙طـ طؼبة بـ طامر 

«ةٌ قَ ب  َص  فُ لَ  َس ق  لَ 
(1)

. 

يؼقل: أيفا الشاب التارُك شفَقَتُف مـ  إن اهلل »وطـ يزيد بـ مقسرة قال: 

«أجؾل أكت طـدي كبعض مالئؽتل
(2)

. 

: ٕكف ققي طؾك حؿؾ ويذلقن لف وأما طـد الخؾؼ فنهنؿ يعجبقن مـ الزاهد،

 ما ضعػقا طـف، وهجر ما ٓ يستطقعقن هجره. 

دون أكػسفؿ مخالػة هقاها، وإن كان مباًحا: لقؼع  وقد كان أهؾ الحزم ُيَعقِّ

 التؿريـ لؾـػس طؾك ترك الفقى مطؾًؼا، ولقطؾب إرباح يف الؿعامؾة برتك الؿباح.

أطتؼ جاريتف  ◙ؿر كان طبد اهلل بـ ط»وطـ طبد اهلل بـ أبل طثؿان قال: 

 ٱٻٻٻ﴿ :-يف كتابف -التل يؼال لفا رمقثة، وقال: إين سؿعت اهلل قال

ُِحبُِّؽ يف الدكقا،  -واهلل -، وإين[91]آل طؿران:  ﴾پٻپ َٕ إن كـُت 

                                       
 (.851(، والطرباين يف الؽبقر )27172أخرجف أحؿد )( 2)

 (.5/117أبق كعقؿ يف الحؾقة ) أخرجف( 1)
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«لقجف اهللحرة اذهبل فلكت 
(1)

. 

رأيُت سػقان الثقري يف الؿـام، فؼؾت: ما »وطـ طبد الرحؿـ بـ مفدي قال: 

قال: لؿ يؽـ إٓ أن ُوضعُت يف الؾحد حتك وقػُت بقـ يدي اهلل فعؾ اهلل بؽ؟ 

تعالك فحاسبـل حساًبا يسقًرا، ثؿ أمر بل إلك الجـة، فبقـا أكا أدور بقـ أشجارها 

ا وٓ حركًة: إذ سؿعُت قائاًل يؼقل: سػقان بـ سعقد،  وأهنارها، وٓ أسؿع ِحسًّ

ك هقاك يقًما؟ قال: قؾُت: فؼؾت: سػقان بـ سعقد، قال: تحػظ أكؽ آثرت اهلل طؾ

إي واهلل، فلخذتـل صقاين الـَُّثارِ 
«مـ جؿقع الجـة (2)

(3)
. 

 «.ضاهر التؼقى شرف الدكقا، وباصـفا شرف أخرة»وقد قال بعض الحؽؿاء: 

واطؾؿ أكؽ إذا طؽسَت هذه الحال يف حؼ مقافؼ الفقى والـػس رأيَت الذل 

الؿخؾقققـ يف إمريـ جؿقًعا: فنكف مالزًما، والجاه مـؽسًرا، وكذلؽ إمر طـد 

مـ ُطرف طـدهؿ بؼفر الفقى طظؿ، ومـ ُكبز بلكف مؼفقر الفقى ُأهقـ: فالعجب 

 .«مـ سؽرة ذي الفقى كقػ غؾبْت طؾقف، فؾؿا أفاق لؿ َيَر غقر الؾقائؿ

 

 

 

 

  

                                       
 (.2/195أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 2)

 (.5/292، لسان العرب )( صقاين الحؾقى وما يؼدم لؾضقػ1)

 (.52/283(، وابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )9/330أخرجف الخطقب يف تاريخ بغداد ) (1)
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F               E 
c/C  

 الباب الرابع

 يف ودح الصرب ٔاحلث عمْٗ

قدمـا ذمَّ الفقى وَأَمْركا بؿخالػة الـػس، وٓ إمؽان لؿخالػتفا وترِك وإذ قد 

 هقاها إٓ بالصرب، فؾـؼؾ يف فضؾف وشرفف وإمر بف، واهلل الؿقفؼ.

الحبس، وكؾ مـ حبس شقًئا فؼد صَبَرُه، ومـف الؿصبقرة  :-يف الؾغة -الصرب

تؼتؾ، وسؿل فل طـفا، وهل الدجاجة وكحقها تتخذ غرًضا وترمك حتك التل كُ 

رمضان شفر الصرب: ٕكف شفر تحبس فقف الـػس طؿا تـازع إلقف مـ الؿطعؿ 

والؿشرب والؿـؽح، والصابر حابس لـػسف طؿا ُتـازع إلقف مـ الـُؿشتَفك أو 

 شؽقى ألؿ، وسؿل الصابر يف الؿصقبة صابًرا: ٕكف حبس كػسف طـ الجزع.

إكؿا سؿل الصرب »قال: وحؽك أبق بؽر ابـ إكباري طـ بعض العؾؿاء أكف 

بِر ر الصَّ َرُه يف الؼؾب وإزطاجف لؾـػس كتؿرُّ صربًا: ٕنَّ تؿرُّ
(1)

«يف الػؿ 
(2)

. 

أن الصرب مؿا يلمر بف العؼؾ، وإكؿا الفقى يـفك طـف فنذا  -وفؼؽ اهلل -واطؾؿ

فقضؾت فقائد الصرب وما تجؾب مـ الخقر طاجاًل وآجاًل باكت حقـئذ فضائؾ 

 ى.العؼؾ وخساسة الفق

[أكصام الطرب]  
واطؾؿ أن الصرب يـؼسؿ قسؿقـ: صرب طـ الؿحبقب، وصرب طؾك الؿؽروه: 

                                       
، واحدتف: َصبَِرة، وجؿعف: ُصُبقر، لسان العرب ) (2) بُِر: ُطصارة شجر ُمرٍّ  (.3/331الصَّ

 (.30شرح أدب الؽاتب، ٓبـ الجقالقؼل )ص (1)



 
 
 

  

 

50 
 

50 

 فالطاطة مػتؼرة إلك الصرب طؾقفا، والؿعصقة مػتؼرة إلك الصرب طـفا.

ولؿا كاكت الـػس مجبقلة طؾك حب الفقى فؽاكت بالطبع تسعك يف صؾبف، 

 افتؼرت إلك حبسفا طؿا تمذي طاقبتف.

ح طؼبك وٓ يؼدر طؾك  استعؿال الصرب إٓ مـ طرف طقب الفقى وتؾؿَّ

 الصرب فحقـئذ يفقن طؾقف ما صرب طؾقف وطـف.

وبقان ذلؽ بؿثٍؾ وهق: أن امرأة مستحسـة مرت طؾك رجؾقـ فؾؿا طرضت 

لفؿا اشتفقا الـظر إلقفا فجاهد أحدهؿا كػسف وغض بصره، فؿا كاكت إٓ لحظة 

عؾِؼت بؼؾبف، فؽان ذلؽ سبب فتـتف وكسل ما كان، وأوغؾ أخر يف الـظر ف

الؿعصقة حتك تذهب أسفؾ مـ معاكاة التقبة  فعةوذهاب ديـف، فبان لؽ أن مدا

 «. مـ تخايؾ الثقاب خػ طؾقف العؿؾ»حتك تؼبؾ، وقد قال بعض السؾػ: 

[أخا يد وآذار يف األمر ةالطرب]  
ر يف كحٍق طؾك الصرب يف كتابف وأمر بف ومدح أهؾف ففق مذكق قد حث اهلل 

 مـ سبعقـ مقضًعا مـ الؼرآن وهق يف الحديث الؿـؼقل كثقر.

أكف قال:  ^طـ الـبل  ◙ويف الصحقحقـ مـ حديث أبل سعقد الخدري  

«رِ ب  الصَّ  ـَ َع مِ َس و  أَ ًرا وَ ق  َخ  اءً طَ طَ  ٌد َح أَ  لَ طِ ا ُأط  مَ »
(1)

. 

اطؾؿقا أن الصرب مـ اإليؿان بؿـزلة الرأس مـ الجسد، : »◙وقال طؾل 

«أٓ وإكف ٓ إيؿان لؿـ ٓ صرب لف
(2)

. 

                                       
 (.2051(، ومسؾؿ )2369أخرجف البخاري )( 2)

 (.8أخرجف ابـ أبل الدكقا يف الصرب ) (1)
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إكؽ إن صربت إيؿاًكا واحتساًبا، وإٓ سؾقت»وقال إشعث بـ ققس: 
(1)

 

«كؿا تسؾق البفائؿ
(2)

. 

، »وطـ مقؿقن بـ مفران قال:  ـٌ الصرب صربان: الصرب طؾك الؿصقبة حَس

كبل  -وأفضؾ مـ ذلؽ الصرب طـ الؿعاصل، وما كال أحد شقًئا مـ جؿقع الخقر

«إٓ بالصرب -ؿـ دوكفف
(3)

 . 

: كؾ طؿؾ ُيعرف ثقابف إٓ الصرب قال اهلل »وطـ سؾقؿان بـ الؼاسؿ قال: 

«قال: كالؿاء الؿـفِؿر [20]الزمر:  ﴾ىث يث حج مج جح مح﴿
(4)

 . 

ـ  : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ أكس  «رِ ب  ُة الصَّ ؾَّ ِء: قِ اَل بَ ِد ال  ف  َج  ِم
(5)

. 

 «. إكؿا يدرك ابـ آدم حاجتف يف صرب ساطة»وقال الحسـ:  

 يقًما زياد مقلك »وطـ يعؼقب بـ إبراهقؿ الزهري طـ أبقف قال:  
َّ

جؾس إلل

ابـ طقاش، فؼال: يا طبد اهلل، قؾت: ما تشاء؟ قال: ما هل إٓ الجـة والـار، قؾت: 

قؾت: وما  ؟ف العبادواهلل ما هل إٓ الجـة والـار، فؼال: وما بقـفؿا مـزل يـزلُ 

ُـّ  بقـفؿا مـزل يـزلف العباد، قال: فقاهلل إن كػسل لـػس أِض
(6)

هبا طـ الـار،  

«وَلؾصرب الققم طـ معاصل اهلل خقر مـ الصرب طؾك إغالل
(7)

 . 

                                       
 (. 2/187أي: صربَت، الؿصباح الؿـقر )( 2)

 (.1/292شرطقة، ٓبـ مػؾح )أداب ال( 1)

 (.28أخرجف ابـ أبل الدكقا يف الصرب ) (1)

 (.10ابـ أبل الدكقا يف الصرب ) ( أخرجف3)

 (.1/77أخرجف الديؾؿل ) (5)

: بِخؾ بف، الؿصباح الؿـقر )( 6) ُـّ َـّ بالشلء َيَض  (. 1/165َض

 (.53أخرجف ابـ أبل الدكقا يف الصرب ) (7)
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لؽؾ شلء جقهر، وجقهر اإلكسان العؼؾ، »وقال الحارث الؿحاسبل: 

«وجقهر العؼؾ الصرب
(1)

 . 

لؼد وبَّخ اهلل التاركقـ لؾصرب طؾك ديـفؿ بؿا »وقال طؿر بـ طثؿان الؿؽل: 

ففذا تقبقٌخ  [6]ص:  ﴾ڍڌڌڎڎ﴿أخربكا طـ الؽػار أهنؿ قالقا: 

 «. لؿـ ترك الصرب مـ الؿممـقـ طؾك ديـف

ؽقى، وإخػاء »وُسئِؾ طبد اهلل الخزاز طـ طالمة الصرب، فؼال:  ترُك الشَّ

 «. الصرب والبؾقى

«حقؾة مـ ٓ حقؾة لف الصرب»أكثؿ بـ صقػل: وقال 
(2)

 . 

  وأكشد ابـ مسروق:

ــــــــــــــــرْ  ــــــــــــــــؽ الُؽ  هُ إِذا َصاَلَع
 

ــــــــــربِ  ـــــــــــ بالص اَذا  َفُؽ ــــــــــقَّ  َل
 

َّٓ َذَهــــــــــــــــَب إَجــــــــــــــــرُ   وإِ
 

فــــــــــال هــــــــــَذا وٓ هــــــــــَذا 
(3)

 
 

 

 
  

  

                                       
 (.61)ص( أخرجف ابـ أبل الدكقا يف الصرب 2)

 .(261( إمثال، ٓبـ سالم )ص1)

ال، مـ: َٓذ بف لِقاًذا ولِقاًذا، أي: لجل إلقف، وطاَذ بف، الؿصباح الؿـقر )( 1) اذ: فعَّ  (. 1/570َلقَّ
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F               E 
c/C  

 الباب اخلامس 

 ٔالفنتمػٕاغن ليف حساضٛ الكمب وَ التعسض 

اطؾؿ أن الؼؾب يف أصؾ القضع سؾقؿ مـ كؾ آفة، والحقاسُّ الخؿس تقِصؾ 

إلقف إخبار فَترُقؿُ 
(1)

 يف صػحتف. 

فقـبغل أن يستقثؼ مـ سدِّ الطرق التل ُيخشك طؾقف مـفا الػتـ: فنكف إذا 

اشتغؾ بشلء مـفا أطرض طؿا ُخؾؼ لف مـ التعظقؿ لؾخالؼ والػؽِر يف الؿصالح، 

ـٍَة طؾَِؼ بِف َشَباَهاوُربَّ فِت
(2)

 فؽاكت سبًبا يف هالكف. 

َ  ـ  مِ  لٌّ بِ كَ  ازَ غَ : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙طـ أبل هريرة   اَل ؼَ ، فَ اءِ قَ بِ ك  األ 

 عُ بَ ت   يَ : ََل فِ مِ ق  ؼَ لِ 
 ب  يَ  ن  أَ  ُد ي  رِ يُ  قَ هُ وَ  أةٍ رَ ام   عَ ُبض   َؽ ؾَ مَ  د  قَ  ٌؾ ُج ل رَ ـِ

، وَ لَ ا وَ فَ َل بِ ـِ ـِ ا َيب   ََل ـؿَّ

 قَ هُ َخِؾػاٍت، وَ  و  ًؿا، أَ ـَ ى غَ رَ تَ اش   دِ ُر قَ  آَخ ََل ا، وَ ُسُؼَػفَ  ع  فَ ر  يَ  ؿ  لَ ًتا وَ ق  ك ُبقُ ـَ بَ  د  ُر قَ آَخ 

 تَ ـ  يَ 
«اهَ دَ ََل و  أَ  رُ ظِ

(3)
. 

ل فِ  نَّ إِ  وَ ََل أَ »يؼقل:  ^قال: سؿعُت رسقَل اهلل  ¶وطـ الـعؿان بـ بشقر 

فُ ُد كُ َس َج ا َصَؾَحت  َصَؾَح ال  ذَ ًة إِ غَ ض  مُ  دِ َس َج ال   فُ ُد كُ َس َج ال   َد َس فَ  ت  َد َس ا فَ ذَ إِ ، وَ ؾُّ  ََل ، أَ ؾُّ

«ُب ؾ  ؼَ ال   لَ هِ وَ 
(4)

. 

                                       
 (. 2/116َرَقؿُت الؽتاب: كتبتف ففق مرققم، الؿصباح الؿـقر )( 2)

َبقات، الصحاح )شباُة كؾِّ شلء: حدُّ ( 1) َبا والشَّ  (. 6/1188ه، وَصَرُفف، والجؿع: الشَّ

 (.2737(، ومسؾؿ )1213البخاري ) ( أخرجف1)

 (.2599مسؾؿ ) ( أخرجف3)
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، فؼال: لؼد فُ باع جؿاًل، فؼقؾ لف: لق أمسؽتَ  ¶أن ابـ طؿر »وطـ وهقب: 

«كان مقافًؼا، ولؽـف أذهب شعبة مـ قؾبل، فؽرهُت أن أشغؾ قؾبل بشلء
(1)

. 

إلك مالؽ بـ ديـار  فلهديُت  مـ مؽةَ  قدمُت »وطـ الحارث بـ كبفان قال:  

كقةً رَ 
(2)

فؽاكت طـده، فجئت يقًما فجؾست يف مجؾسف فؾؿا قضاه قال لل: يا  

 قؾبل، فؼؾت: يا أبا يحقك
َّ

إكؿا  ،حارث، تعاَل خذ تؾؽ الركقة، فؼد شغؾْت طؾل

اشرتيتفا لؽ تتقضل فقفا وتشرب، فؼال: يا حارث إين إذا دخؾت الؿسجد جاءين 

 قؾبل إن الركقة قد ُسرقت، فؼد شغؾْت  ،فؼال لل: يا مالؽالشقطان، 
َّ

«طؾل
(3)

 . 

بؾِقَُّة العبد تعطقؾ الؼؾب مـ فؽر أخرة، حقـئٍذ »وطـ حارث بـ أسد قال:  

 . «تحدث الغػؾة يف الؼؾب

سؿعتفا تؼقل: لق »وطـ ابـ السؿاك طـ امرأة كاكت تسؽـ البادية قال: 

قؾقب الؿممـقـ بػؽرها إلك ما ادخر لفا يف حجب الغققب مـ خقر  تطالعت

«إجر لؿ يصُػ لفؿ يف الدكقا َطقٌش، ولؿ َتؼرَّ لفؿ يف الدكقا طقـ
(4)

 . 

الؼؾقب أوطقة فنذا امتألت مـ الحؼ أضفرت زيادة »وقال أحؿد بـ خضرويف: 

 «. ِؿفا طؾك الجقارحأكقاِرها طؾك الجقارح، وإذا امتألت مـ الباصؾ أضفرت زيادة ُضؾَ 

«لقس مـ العبادات شلء أكػع مـ إصالح خقاصر الؼؾقب»وقال أبق تراب: 
(5)

 . 

صؾَب الؿؾقُك شقًئا فػاهتؿ وصؾبـاه فقجدكاه، ما »وقال إبراهقؿ بـ أدهؿ: 

                                       
 (.516أخرجف ابـ الؿبارك يف الزهد والرقاق )( 2)

كقة: إكاٌء صغقر مـ جؾد ُيشرب فقف الؿاء، والجؿع ركقات، لسان العرب )( 1)  (. 23/111الرَّ

 (.1/268صػة الصػقة ) (1)

 (.3/313إحقاء طؾقم الديـ ) (3)

 (.216)ص( أخرجف السؾؿل يف صبؼات الصقفقة 5)



 

 
 
 

   

 

55 
 

55 

«يجقز هؿل كسائل هذا
(1)

. 

 «. ةما كػعـل مـ العبادات شلء ما كػعـل جؿع الفؿَّ »وقال أبق محؿد الؿرتعش: 

العزلُة، والصؿُت، »وسئؾ إبراهقؿ بـ الحسـ طـ سالمة الؼؾب، فؼال: 

وترُك استؿاع خقض الـاس، وٓ يعؼد الؼؾب طؾك ذكب وٓ طؾك حؼد، ويفب 

 «. لؿـ ضؾؿف حؼف

  ع محبقًبا لف:وقال أبق بؽر محؿد بـ طؿر العـربي وقد ودَّ 

ــتقدع اهللَ » ــف أس ــُت ب ــْذ ُفِجع ــا ُم  قؾًب
 

 ـِ ؽَ إلــك َســ ـْ لــؿ أســؽُ  وبإحبــةِ  
 

ـمِ  قد كان يحؿُؾ   ـ َحـَزينل ومِــ هؿِّ
 

 كِلدَ ل وٓ َبــوِحــرُ  فُ ُؾــيحؿِ  قَس ا َلــَمــ 
 

ــ  ُطــدتُّ إنْ َٓ  ــطــاد لــل قؾبِ ُب  فُ ل أطذِّ
 

ـِ   ـ قبقٍح  ،بالُحس ـِ مِ  جاءَ  كؿ مِ  «  ـ َحَس

 
 
 

  

                                       
 (.7/188أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (2)
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F               E 
c/C  

 الباب السادس

 ٖصدأ بْ الكمب ايف ذكس و
 

َكَب َكاَكت  : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙طـ أبل هريرة  ـَ إَِذا َأذ  ِم إِنَّ ال ُؿم 

ُبُف، َوإِن  َزاَد َزاَدت  َحتَّك  َػَر َصُؼَؾ َقؾ  َتغ  بِِف، َفنِن  َتاَب َوَكَزَع َواس  ل َقؾ 
َداُء فِ َتٌة َسق  ُكؽ 

اُن الَِّذي َذَكَر  َبُف، َفَذلَِؽ الرَّ َؾَق َقؾ  ڃچچچچڇڇڇڇ ﴿: فِل كَِتاِبفِ  اهلل َتع 

«[23]الؿطػػقـ:  ﴾ڍ
(1)

. 

يف قؾبف كؽتة سقداء، فنذا أذكب  إذا أذكب العبد كؽت: »◙وقال حذيػة 

بداء كؽت يف قؾبف كؽتة سقداء حتك يصقر قؾبف كالشاة الرَّ
(2)

»
(3)

 . 

الريـ أيسُر مـ الطبع، »وطـ طبد اهلل بـ كثقر أكف سؿع مجاهًدا يؼقل: 

والطبع أيسُر مـ اإلقػال، واإلقػال أشدُّ مـ ذلؽ
(4)

»
(5)

 . 

كـا طـد مجاهد، فؼال: الؼؾب هؽذا وبسط كػف، فنذا »وطـ إطؿش قال: 

أذكب الرجؾ ذكًبا قال هؽذا، فعؼد واحًدا، ثؿ إذا أذكب قال هؽذا، وطؼد اثـقـ، 

                                       
 (. 2/171(، وأبق كعقؿ يف الحؾقة )172أخرجف أبق داود يف الزهد )( 2)

بداء: السقداء، لسان العرب ) (1)  (.1/270الرَّ

 (. 2/171أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 1)

يـ: أن يسقدَّ الؼؾب مـ الذكقب، والطبع: أن ُيطبع طؾك الؼؾب، »قال أبق معاذ الـحقي:  (3) الرَّ

يـ، قال: وهق الَختؿ، قال: واإلقػال أشدُّ مـ الطبع، وهق أن ُيؼػؾ طؾك  وهق أشد مـ الرَّ

اج: ران بؿعـك: غطك طؾك  قؾقهبؿ، يؼال: ران طؾك قؾبف الذكب إذا غشل الؼؾب، وقال الزجَّ

 (.21/291، لسان العرب )«طؾك قؾبف

 (.2/159أخرجف ابـ جرير يف تػسقره )( 5)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=74&ID=3779#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=74&ID=3779#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=74&ID=3779#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=74&ID=3779#docu
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ثؿ ثالًثا، ثؿ أربًعا، ثؿ ردَّ اإلهبام طؾك إصابع يف الذكب الخامس يطبع طؾك 

«قؾبف قؾبف، قال مجاهد: فليؽؿ يرى أكف لؿ ُيطبع طؾك
(1)

 . 

سؼُؿ الجسد بإوجاع وسؼُؿ الؼؾقب بالذكقب، »وقال يحقك بـ معاذ: 

فؽؿا ٓ يجد الجسد لذة الطعام طـد سؼؿف، فؽذلؽ الؼؾب ٓ يجد حالوة 

 .العبادة مع الذكقب

وكان بعض الحؽؿاء يؼقل: إذا لؿ ُيستعؿؾ الؼؾب فقؿا ُخؾؼ لف مـ الػؽر 

ؾ فاستَتَرت والدكقا، واجتـاب الؿػاسد تعطَّ يف اجتالب الؿصالح يف الديـ 

تُف، فنذا ُأضقػ إلك ذلؽ فعُؾ ما يزيده ضؾؿًة: كشرب الخؿر، وصقل  جقهِريَّ

دأ فُقػسده.   الـقم، وكثرة الغػؾة، صار كالحديد يغشاه الصَّ

 

 
  

  

                                       
 (.263أخرجف ابـ أبل الدكقا يف التقبة ) (2)
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F               E 
c/C  

 الباب السابع 

 يف ذكس وا ٍٖف٘ عَ الكمٕب صدأِا

ا ؿَ كَ  أُ َد ص  تَ  َب ق  ؾُ ؼُ ال   هِ ذِ هَ  نَّ إِ : »^قال: قال رسقل اهلل  ¶طـ ابـ طؿر 

«آنِ ر  ؼُ ال   ةُ وَ اَل تِ ققؾ: يا رسقل اهلل، فؿا جالؤها؟ قال:  ،ُد ي  دِ َح ال   أُ َد ص  يَ 
(1)

.  

أِذْبُف مـ »قال:  ،أشؽق إلقؽ قسقة قؾبل ،يا أبا سعقد :وقال رجؾ لؾحسـ

ْكرِ  «الذِّ
(2)

.  

«ة الُؿالقاةؾَّ ما دواء الؼؾب؟ فؼال: قِ »الؿبارك: وسئؾ ابـ 
(3)

 . 

ـَ »وطـ طبد اهلل بـ خبقؼ قال:  ـَ لؾذكر فصارت مساك خؾؼ اهلل الؼؾقَب مساِك

«لؾشفقات، وٓ يؿحق الشفقاِت مـ الؼؾقب إٓ خقٌف مزطٌج، أو شقٌق مؼؾٌؼ 
(4)

 . 

اص قال:  الؼرآن بالتدبر، دواء الؼؾب خؿسُة أشقاَء: قراءة »وطـ إبراهقؿ الخقَّ

«وخالء البطـ، وققام الؾقؾ، والتضرع طـد السحر، ومجالسة الصالحقـ
(5)

.  

 

  

                                       
 (.2859(، والبقفؼل يف الشعب )7/297( أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )2)

 (.51( أخرجف الخرائطل يف اطتالل الؼؾقب )1)

 (.3/118صػة الصػقة ) (1)

 (.8/118أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (3)

 (، ويـسب كذلؽ لقحقل بـ معاذ.20/117أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (5)
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F               E 
c/C  

  الباب الثامن

 يف ذكس تكمٗب الكمٕب ٔالسغبٛ إىل اهلل تعاىل يف إصالحّا

«ِب ق  ؾُ ؼُ ُمؼؾ ِب ال   وَ ََل : ^كاكت يؿقـ الـبل »قال:  ¶طـ ابـ طؿر 
(1)

. 

َم ل آدَ ـِ َب بَ ق  ؾُ قُ  نَّ إِ »يؼقل:  ^أكف سؿع رسقل اهلل  ¶وطـ طبد اهلل بـ طؿرو 

ُففَ احِ ٍب وَ ؾ  ؼَ ك كَ الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  ـِ ؿَ ح  الرَّ  عِ ابِ َص أَ  ـ  مِ  ـِ ق  عَ بَ ص  إِ  ـَ ق  ا بَ ؾَّفَ كُ   َػ ق  ا كَ ٍد ُيَصر 

َف ال  فُ الؾَّ : ^. ثؿ قال رسقل اهلل اءُ َش يَ  ـَ ق  ؾُ ف  قُ رِ اص  ِب ق  ؾُ ؼُ ؿَّ ُمَصر  «َؽ تِ اطَ ك صَ لَ ا إِ َب
(2)

. 

ل بِ ؾ  ب ت  قَ ِب ثَ ق  ؾُ ؼُ َب ال  ؾ  ؼَ ا مُ يَ يؽثر أن يؼقل:  كان الـبل»قال:  ◙وطـ أكس 

 ي  ك دِ ؾَ طَ 
طؾقـا؟ فؼال:  بف، ففؾ تخاُف  ا بؽ وبؿا جئَت قال: فؼؾـا: يا رسقل اهلل، آمـَّ  .َؽ ـِ

  عِ ابِ َص أَ  ـ  مِ  ـِ ق  عِ بَ ص  إِ  ـَ ق  بَ  َب ق  ؾُ ؼُ ال   نَّ ، إِ ؿ  عَ كَ 
ِ
بُ   اهلل «اءُ َش يَ  َػ ق  ك كَ الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ا تَ فَ ُيؼؾ 

(3)
. 

ُث:  ▲وطـ أم سؾؿة  كان يؽثر يف دطائف أن  ^أن رسقل اهلل »ُتَحدِّ

بِل َطَؾك ِدي ـَِؽ ؿَّ فُ الؾَّ يؼقل:  ِب َثب ت  َقؾ  َب ال ُؼُؾق  «ُمَؼؾ 
(4)

. 

 ـ  ا مِ مَ »يؼقل:  ^قال: سؿعُت رسقَل اهلل  ◙وطـ الـقاس بـ سؿعان 

 فُ اغَ زَ أَ  اءَ َش  ن  إِ ، وَ فُ امَ قَ أَ  اءَ َش  ن  إِ  زَّ طَ وَ  ؾَّ َج  ـِ ؿَ ح  الرَّ  عِ ابِ َص أَ  ـ  مِ  ـِ ق  عَ بَ ص  إِ  ـَ ق   بَ َلَّ إِ  ٍب ؾ  قَ 

ـَِؽ يؼقل:  ^وكان رسقل اهلل  َبـَا َطَؾك ِدي  ِب َثب ت  ُقُؾق  َب ال ُؼُؾق   انُ زَ ق  ؿِ ال  وَ قال  .َيا ُمَؼؾ 

                                       
 (.6618( أخرجف البخاري )2)

 (.1653مسؾؿ ) ( أخرجف1)

 (.1230(، والرتمذي )21207أحؿد ) ( أخرجف1)

 (.2158(، والطرباين الدطاء )16576أحؿد ) ( أخرجف3)



 
 
 

  

 

60 
 

60 

«ةِ امَ قَ ؼِ ال   مِ ق  ك يَ لَ ـَ إِ ي  آَخرِ  ِػُض خ  يَ اًما، وَ قَ ق  أَ  عُ فَ ر  يَ   ـِ ؿَ ح  الرَّ  دِ قَ بِ 
(1)

. 

 ضٍ ر  لَ بِ  ةٍ َش ي  ِؾ رِ ثَ ؿَ كَ  ِب ؾ  ؼَ َمَثُؾ ال  : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ أكس 

«اُح يَ ا الر  فَ بُ ؾ  ؼَ تُ  فالةٍ 
(2)

. 

ُب ؾ  ؼَ لَ » يؼقل: ^قال: سؿعُت رسقَل اهلل  ◙وطـ الـِؿؼداد بـ إسقد 

ِر إِ ال   ـَ ًبا مِ اَل ؼِ دُّ اك  َش َم أَ ـِ آدَ اب   ًقاعَ ؿَ تَ ا اج  ذَ ِؼد  «ت  َغؾ 
(3)

. 

الؼؾقب جقالة إما أن تجقَل حقل العرش، »وطـ أحؿد بـ خضرويف قال: 

شِّ حقل الحُ  وإما أن تجقَل 
(4)

»
(5)

 . 

 

 

 
  

  

                                       
 (.299(، وابـ ماجف )27610أخرجف أحؿد )( 2)

 (. 752(، والبقفؼل يف الشعب )29662أخرجف أحؿد )( 1)

 (.10/151(، والطرباين يف الؽبقر )11826أخرجف أحؿد )( 1)

: البستان، قال أبق حاتؿ: ُيؼال لبستان الـخؾ: حش، الؿصباح ( 3)  (.2/217الؿـقر )الَحشُّ

 (.69السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص ( أخرجف5)
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F               E 
c/C  

 الباب التاسع

 يف ذكس الٕاعظ وَ الكمب

َمَثال اهلل َضَرَب »قال:  ^طـ رسقل اهلل  ◙طـ الـقاس بـ سؿعان 

َتِؼقًؿا َراِن فِقِفَؿاِصَراًصا ُمس  َراِط ُسق  ك ، َوَطؾَ َأب َقاٌب ُمَػتََّحةٌ  ، َوَطَؾك َجـ َبل  الص 

َخاةٌ  َراِط األَب َقاِب ُسُتقٌر ُمر  ُخُؾقا ، َوَطَؾك َباِب الص  َفا الـَّاُس، اد  ُل: َيا َأيُّ َداٍع َيُؼق 

َقجُّ  َراَط َجِؿقًعا َوَل َتع  ِف قاالص  ـ  َجق  ُطق ِم َراطِ  ، َوَداٍع َيد  يعـل:  -، َفنَِذا َأَرادَ الص 

َتَح َشق ًئا  -العبد فُ  َأن  َيػ  َتح  ـ  تِؾ َؽ األَب َقاِب َقاَل: َوي َحَؽ َل َتػ  تَ ؛ َفنِ ِم َؽ إِن  َتػ  ُف كَّ ح 

فُ  َراَتِؾج  المُ ، َوالص  َرانِ ُط اإِلس  ق    ، َوالسُّ
ِ
، ُحُدوُد اهلل

ِ
، َواألَب َقاُب ال ُؿَػتََّحُة َمَحاِرُم اهلل

 
ِ
َراِط كَِتاُب اهلل اِطل َطَؾك َرأ ِس الص   فِل  ، َوَذلَِؽ الدَّ

ِ
َق َواِطُظ اهلل ـ  َفق  اِطل ِم َوالدَّ

ِؾؿٍ  «َقؾ ِب ُكؾ  ُمس 
(1)

. 

ما مـ طبٍد إٓ ولف طقـان يف وجفف يبصر هبؿا أمر »وطـ خالد بـ معدان قال: 

الدكقا، وطقـان يف قؾبف يبصر هبؿا أمر أخرة، فنذا أراد اهلل بعبٍد خقًرا فتح طقـقف 

الؾتقـ يف قؾبف، فلبصر هبؿا ما وطد اهلل بالغقب، وإذا أراد اهلل بف غقر ذلؽ تركف 

«[13]محؿد:  ﴾ڳ ڳگ گ ﴿طؾك ما فقف، ثؿ قرأ: 
(2)

.  

لؼقت أبا كقاس يف الؿسجد الجامع فعذلتف، وقؾت لف: »وقال أبق العتاهقة: 

                                       
 (.135(، والحاكؿ )27613أحؿد ) ( أخرجف2)

 (.1/173صػة الصػقة ) (1)
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أما آن لؽ أن ترطقي
(1)

 وهق يؼقل: 
َّ

  أما آن لؽ أن تزدِجَر، فرفع رأسف إلل

ــــــــــــاهل ــــــــــــا طت ــــــــــــراين ي  أت
 

 تارًكـــــــــا تؾـــــــــؽ الؿالهـــــــــل 
 

 أتــــــــــراين مػســــــــــًدا بالـُّْســـــــــــ 
 

ــــــِؽ  
(2)

 طــــــد الؼـــــقم جـــــاهل 
 

 فؾؿا ألححُت طؾقف يف العذل أكشل يؼقل:قال: 

ـــا ــــ غقِّف ـــُس ط ـــع إكػ ــــ ترج  ل
 

 مـــا لـــؿ يؽــــ مـفـــا لفـــا زاجـــرُ  
 

 .«فقددُت أين قؾُت هذا البقَت بؽؾ شلٍء قؾتف

 

 

 

 
  

  

                                       
 (. 23/118ارطقى يرطقي، أي: كػَّ طـ إمقر، لسان العرب )( 2)

 (. 20/398الـسؽ: العبادة والطاطة، وكؾ ما ُيتؼرب بف إلك اهلل تعالك، لسان العرب )( 1)
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F               E 
c/C  

 الباب العاشر

 بِّٛ السوس بتفسٖغ الكمب وَ غري ذلبَّيف األ

 :-وأكا حاضر -سلل محؿقٌد أبا سؾقؿان»قال:  بـ أبل الحقارياطـ أحؿد 

ُب بف إلك اهلل  ؟ فبؽك أبق سؾقؿان، ثؿ قال: مثؾل ُيسلل طـ ما أقرب ما ُيَتَؼرَّ

هذا! أقرب ما تتؼرب بف إلقف: أن يطؾع طؾك قؾبؽ وأكت ٓ تريد مـ الدكقا 

«وأخرة إٓ هق
(1)

. 

الـسؽ هق العـاية بالسرائر، وإخراج ما سقى اهلل »وطـ يحقك بـ معاذ قال: 

 مـ الؼؾب». 

مطؾع طؾك قؾقب  ما مـ ساطة إٓ واهلل »وطـ سفؾ بـ طبد اهلل قال: 

«العباد فلي قؾب رأى فقف غقره سؾَّط طؾقف إبؾقس
(2)

. 

قريبًا مـف بعد طـ قؾبف كؾ شلء سقى اهلل  مـ كظر إلك اهلل »وطـ سفؾ قال: 

 ومـ صؾب مرضاتف أرضاه اهلل ، ومـ أسؾؿ قؾبف تقلك اهلل ، جقارحف»
(3)

. 

إن حبف تعالك شغؾ قؾقب محبقف طـ التؾذذ بؿحبة »وقال َضقَغؿ لؽالب: 

غقره، فؾقس لفؿ يف الدكقا مع حبف لذة ُتداين محبتف، وٓ يلمؾقن يف أخرة مـ 

ثقاب أكرب طـدهؿ مـ الـظر إلك وجف محبقهبؿ. قال: فسؼط كالب كرامة ال

                                       
 (.9/156أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 2)

 (.20/293أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (1)

 (.20/101أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (1)
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 .«مغشقًّا طؾقف

حرام طؾك قؾب أن يشتَؿَّ رائحة القؼقـ وفقف »وطـ سفؾ بـ طبد اهلل قال:  

 «. سؽقن إلك غقر اهلل، وحرام طؾك قؾب أن يدخؾف الـقر وفقف شلء مؿا يؽره اهلل 

رِّ طـ : »وسئؾ أحؿد بـ خضرويف أيُّ إطؿاِل أفضُؾ؟ قال: رطاية السِّ

 «. آلتػات إلك شلء سقى اهلل

سؽقُن الؼؾب إلك غقر الؿقلك تعجقُؾ طؼقبٍة »وقال أبق محؿد الؿرتعش: 

«مـ اهلل يف الدكقا
(1)

.  

، [10]الـقر:  ﴾ڇڇڇڇڍ﴿:  وسئؾ الشبؾل طـ ققلف

ُءوس»فؼال:  م اهلل، وأبصار الؼؾقب طؿا سقى اهلل  أبصار الرُّ «طؿا حرَّ
(2)

. 

ما سؿعَت » :-يف مجؾسف -وسؿعت ابـ سؿعقن يؼقل :قال ابـ جفضؿ

 اَل ؿَ ال   نَّ إِ : »^ققل رسقل اهلل 
ُخُؾ َبق ًتا فِقفِ  ةَ ؽَ ئِ   و  أَ  ،ةٌ رَ ق  ُص  ََل َتد 

«اٌل ثَ ؿ  تِ
(3)

، فنذا كان 

فؽقػ تدخؾ شقاهد الحؼ قؾًبا فقف الـَؿَؾُؽ ٓ يدخؾ بقًتا فقف صقرة أو تؿثال، 

  .«أوصاف غقره مـ البشر؟!

 

 

 
  
                                       

 (.98السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص ( أخرجف2)

 (.3/258تاريخ بغداد ) (1)

ٌب، َوََل »(، مـ حديث أبل صؾحة بؾػظ: 1115أخرجف البخاري )( 1) ُخُؾ الَؿاَلئَِؽُة َبق ًتا فِقِف َكؾ  ََل َتد 

َرُة َتَؿاثِق َؾ    «.ُصق 
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F               E 
c/C  

 الباب احلادي عصر

 البصس يف األوس بغضِّ

أن البصر صاحب خرب الؼؾب يـؼؾ إلقف أخبار الؿبَصرات،  -وفؼؽ اهلل -اطؾؿ

فقؿا يـػعف مـ أمر ويـؼش فقف صقرها فقجقل فقفا الػؽر فقشغؾف ذلؽ طـ الػؽر 

 أخرة.

رع بَِغضِّ  ولؿا كان إصالق البصر سبًبا لقققع الفقى يف الؼؾب أمرك الشَّ

ضت بالتخؾقط وقد ُأمِرت بالِحؿقة فققعَت إًذا  البصر طؿا ُيخاف طقاقبف: فنذا تعرَّ

يف أًذى فؾِؿ تِضجَّ 
(1)

 مـ ألِقؿ إلؿ. 

 کک﴿ ،[10]الـقر:  ﴾ڇڇڇڇڍ﴿ : اهلل قال

إلك مسبب هذا السبب، وكبف طؾك  ، ثؿ أشار[12]الـقر:  ﴾گگگ

گ ﴿، [10]الـقر:  ﴾ڍڌڌ﴿ما يئقل إلقف هذا الشر بؼقلف: 

 .[12]الـقر:  ﴾ڳ

طـ كظرة الػجاءة،  ^سللُت رسقل اهلل »قال:  ◙طـ جرير بـ طبد اهلل 

«كَ رَ َص رِف  بَ اص  فؼال: 
(2)

 . 

قا ؾُ ػُ اك  »يؼقل:  ^يؼقل: سؿعُت رسقَل اهلل  ◙وطـ أبل أمامة الباهؾل 

  ل  لِ 
َث ا َح ذَ : إِ ةِ َـّ َج ال  بِ  ؿ  ؽُ لَ  ؾ  ػُ ك  تٍّ أَ ِس بِ ، وَ ذِ ؽ   يَ اَل فَ  ؿ  ُدكُ َح أَ  دَّ ، اَل فَ  ـَ ؿِ تُ ا اؤ  ذَ إِ ب  ـ   َيُخ

                                       
: إذا صاح ُمستغقًثا، لسان العرب )( 2)  (. 1/121َضجَّ

 (.1259(، وأصؾف طـد مسؾؿ )29297أحؿد ) ( أخرجف1)
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، وَ  ُيخ  اَل فَ  َد طَ ا وَ ذَ إِ وَ  قا أَ ِؾػ  قا أَ ، وَ ؿ  اَركُ َص ب  ُغضُّ «ؿ  َجؽُ و  رُ قا فُ ظُ ػَ اح  ، وَ ؿ  َيؽُ دِ ي  ُكػُّ
(1)

. 

 ^كـُت رديَػ رسقل اهلل »قال:  ¶وطـ ابـ طباس طـ أخقف الػضؾ 

مـ جؿعٍ 
(2)

إلك مـًك، فبقـؿا هق يسقر إذ طرض لف أطرابل مرِدٌف ابـًة لف جؿقؾًة،  

 الـبل 
َّ

فؼؾب وجفل طـ  ^وكان يسايره، قال: فؽـُت أكظر إلقفا، فـظر إلل

«ثالًثا وجففا، ثؿ أطدُت الـظر فؼؾب وجفل طـ وجففا، حتك فعؾ ذلؽ
(3)

. 

يا خراساين إكؿا هل أربع ٓ »وطـ فتح بـ شخرف قال لل طبد اهلل بـ خبقؼ: 

غقر: طقـؽ، ولساكؽ، وقؾبؽ، وهقاك: فاكظر طقـؽ ٓ تـظر هبا إلك ما ٓ يحؾ، 

واكظر لساكؽ ٓ تؼؾ بف شقًئا يعؾؿ اهلل خالفف مـ قؾبؽ، واكظر قؾبؽ ٓ يؽقن فقف 

ؿسؾؿقـ، واكظر هقاك ٓ هتَق شقًئا مـ الشر، فنذا لؿ ِغؾا وٓ حؼد طؾك أحد مـ ال

«يؽـ فقؽ هذه إربع خصال فاجعؾ الرماد طؾك رأسؽ فؼد شؼقَت!
(4)

. 

ـٌ يؿؾل طؾقف »وطـ أبل طصؿة قال:  كـُت طـد ذي الـقن وبقـ يديف فًتك حس

ِت امرأة ذات حسـ وجؿال وخؾؼ، فجعؾ الػتك ُيساِرُق الـظر إلقفا،  شقًئا، فؿرَّ

  ـ ذو الـقن، فؾقى طـَؼ الػتك، وأكشل يؼقل:فػط

ـِ ـ صِـومِ  ـ ماءٍ قغاِت مِ ُص الؿَ  َدعِ  ـِ حُ بِ  هقاكَ  ْؾ واشغَ   ق ٍد ِطـْق «قٍر ُخرَّ
(5)

 

                                       
 (.1519(، ويف إوسط )8028الطرباين يف الؽبقر ) جف( أخر2)

 جؿع: هل الؿزدلػة.( 1)

 (.2805أحؿد ) ( أخرجف1)

 (.20/268( أخرجف أبق كعقؿ يف حؾقة إولقاء )3)

 (.9/175أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 5)

. وحؽك ا   د: جؿع َخِريَدة، والجارية الخريدة هل التل لؿ ُتَؿسَّ قطُّ بـ إطرابل: وققلف ُخرَّ

(، وققؾ: هل 1/276لملمة خريدة: لؿ ُتثؼب. قال: وكؾ طذراء ففل خريدة، مؼايقس الؾغة )

 (. 1/368الحقِقَّة مـ الـساء، الصحاح )
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اك أن تـظر بالعقـ التل ؽ إلك اهلل تعالك، وإيَّ اصرف هؿَّ »وطـ الجـقد قال: 

 «. ، فتسؼط مـ طقـ اهلل إلك غقر اهلل  هبا تشاهد اهلل 

قؾُت ٕبل طبد اهلل أحؿد بـ حـبؾ: رجؾ تاب »ي قال: ذِ ووطـ أبل بؽر الؿرُّ 

وقال: لق ُضِرَب ضفري بالسقاط ما دخؾُت يف معصقة اهلل إٓ أكف ٓ يدُع الـظر، 

«فؼال: أي تقبة هذه؟!
(1). 

 ف  رِ اص  طـ كظرة الػجاءة، فؼال:  ^سللت رسقل اهلل : »◙قال جرير 

«كَ رَ َص بَ 
(2)

. 

 

 

 

 
  

 

  

                                       
 (. 229ي )صذو( القرع، ٕحؿد، رواية الؿرُّ 2)

 (.65ص )سبؼ تخريجف ( 1)
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F               E 
c/C  

 الباب الثاني عصر

 فضٕه الٍظس يف ذِّ
 

 َؽ لَ  نَّ نِ َة؛ فَ رَ ظ  َة الـَّ رَ ظ   ُتت بِـِع الـَّ ََل : »^قال: قال: لل رسقل اهلل  ◙طـ طؾل 

 ُ «ةُ رَ ِخ ال   َؽ لَ  ت  َس ق  لَ ك، وَ لَ و  األ 
(1)

. 

، إِ ؾِ ا طَ يَ »قال:  ^أن رسقل اهلل  ◙وطـف  و ذُ  َؽ كَّ إِ ًزا، وَ ـ  كَ  ةِ ـَّ َج ال   لفِ  َؽ لَ  نَّ لُّ

ِخَرةُ َة؛ رَ ظ  َة الـَّ رَ ظ  ِع الـَّ بِ  ُتت  اَل ا؛ فَ فَ ق  كَ ر  قَ  َلك، َوَلق َست  َلَؽ ال  ُو  «َفنِنَّ َلَؽ األ 
(2)

. 

ََل ُتت بِـِع الـَّظ َرَة : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ ابـ بريدة طـ أبقف  

َؿا َلَؽ  ِخَرةُ الـَّظ َرَة؛ َفنِكَّ َلك، َوَلق َست  َلَؽ ال  ُو  «األ 
(3)

. 

طؾك  ◙دخؾ طبد اهلل بـ مسعقد »وطـ طبد اهلل بـ أبل الفذيؾ قال: 

مريض يعقده، ومعف ققم، ويف البقت امرأة، فجعؾ رجؾ مـ الؼقم يـظر إلك 

«الؿرأة، فؼال طبد اهلل: لق اكػؼلْت طقـَُؽ كان خقًرا لؽ
(4)

. 

لق أمرَت بؿا يف سؼِػ البقِت مِـ كسِج العـؽبقِت »وقال رجؾ لداود الطائل: 

َفـُظَِّػ، فؼال لف: أما طؾؿَت أكف كان يؽره فضقل الـظر. ثؿ قال داود الطائل: 

                                       
 (.11992( أخرجف أحؿد )2)

 (.130(، وأبق كعقؿ يف معرفة الصحابة )2171أحؿد ) ( أخرجف1)

 (.1777(، والرتمذي )1239(، وأبق داود )11973أحؿد ) ( أخرجف1)

 (.519البخاري يف إدب الؿػرد ) ( أخرجف3)
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كبئت أن مجاهًدا كاكت يف داره ُطؾِّقَّة
«ثالثقـ سـة لؿ يشعر هبا (1)

(2)
 . 

 :-لؿا رجع -حسان إلك العقد، فؼقؾ لفخرج »وطـ محؿد بـ طبد اهلل الزراد قال: 

«يا أبا طبد اهلل، ما رأيـا طقًدا أكثر كساًء مـف، قال: ما لؼقَتْـِل امرأة حتك رجعُت!
(3)

.  

وطـ غسان بـ الؿػضؾ قال: حدثـا شقخ لـا، يؼال لف أبق حؽقؿ، قال: 

خرج حسان بـ أبل سـان يقم العقد، فؾؿا رجع قالت لف امرأتف: كؿ مـ امرأة »

حسـة قد كظرَت الققم؟ فؾؿا أكثرْت قال: ويحِؽ ما كظرُت إٓ يف إهبامل مـذ 

«خرجت مـ طـدك حتك رجعُت إلقؽ
(4)

. 

قدَمْت بـق كالب البصرة فلتقُتُفؿ، فنذا طجقز »قال:  وطـ أبل جابر الضبل

معفا صبقة لؿ َأَر أجؿَؾ مـفا، وأكا إذ ذاك غالم، فجعؾت ُأديُؿ الـظر إلقفا، 

وفطـت العجقز لـظري، فؼالت لل: يا بـل ما أحقجؽ إلك ما يؽػُّ بصرك أما 

  سؿعَت ققل الشاطر:

 ومـ ُيْتبِــْع طقـقـف يف الــاس ٓ َيـَزْل 
 

 حاجـــًة مؿـقطـــًة ٓ يـالفـــا يـــرى 
 

قال: فاكصرفُت واهلل لؿ َأِحرْ 
(5)

 «. جقاًبا، ويف قؾبل مثؾ الـار 

 [18]الـساء:  ﴾ٿٹٹ﴿يف ققلف تعالك:  -وطـ سػقان الثقري

الؿرأة تؿرُّ بالرجؾ فال يؿؾؽ كػسف طـ الـظر إلقفا وٓ يـتػع هبا، فلي » :-قال

                                       
قَّة: الُغرفة، لسان العرب ) (2) قَّة والُعؾِّ  (.25/86الِعؾِّ

 (.971أخرجف أحؿد يف الزهد ) (1)

 (.1/225يف الحؾقة ) أخرجف أبق كعقؿ( 1)

 (.1/225الؿصدر السابؼ )( 3)

 (.3/127أي: لؿ ُأرِجْع، لسان العرب )( 5)
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«شلء أضعػ مـ هذا؟!
(1)

. 

  الدارمل:وأكشد مسؽقـ 

 َمــــا َضــــرَّ َجــــاًرا لِــــل ُأَجــــاِوُرهُ 
 

 أن ٓ يؽـــــــــقَن لَِبابِـــــــــِف ِســـــــــْترُ  
 

 أطؿــــك إذا مــــا جــــاريت خرجــــت
 

ـــــِخْدرُ   ــــاريت ال ــــقاِرَي ج ــــك ي  حت
 

ــــــــ ــــــــؿُّ طؿَّ ـــــــــفؿ ُأُذينوُتَص  ا بق
 

ــــــرُ   ــــــف َوْق ــــــك يصــــــقَر كلك حت
(2)

  
 

 

 

 
  

  

                                       
 (.7/68أبق كعقؿ يف الحؾقة ) ( أخرجف2)

 (. 5/189الَقْقُر: ثَِؼٌؾ يف إذن، وققؾ: هق أن يذهب السؿُع كؾف، لسان العرب )( 1)
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F               E 
c/C  

 الباب الثالث عصر

 الٍظس التحرٖس وَ غسِّيف 

 ز  تَ  انِ ـَ ق  عَ ال  »قال:  ^أن رسقل اهلل  ◙طـ أبل هريرة 
«رُ ظَ ا الـَّ ؿَ اهُ كَ زِ ، وَ انِ قَ كِ

(1)
 . 

«ةٌ قَ اكِ ـٍ زَ ق  ؾُّ طَ كُ : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ أبل مقسك إشعري 
(2)

. 

ِؼ الـَّ ؾِ ا طَ يَ : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ طؾل  ، اتَّ ِة؛ رَ ظ  َد الـَّ ع  َة بَ رَ ظ  لُّ

«ِب ؾ  ؼَ ل ال  َة فِ قَ ف  ِرُث الشَّ ُيق   مٌ ق  ؿُ س  مَ  ؿٌ ف  ا َس فَ كَّ نِ فَ 
(3)

. 

 مٌ ق  ؿُ س  ٌؿ مَ ف  َس  ةِ أَ ر  ؿَ ال   ـِ اِس َح ك مَ لَ إِ  ؾِ ُج ُر الرَّ ظَ كَ : »^وطـ أكس قال رسقل اهلل 

«َس ق  ؾِ ب  اِم إِ فَ ِس  ـ  مِ 
(4)

. 

فنن لؾشقطان ما كان مـ كظرة : »◙وطـ أبل إحقص قال: قال طبد اهلل 

«فقفا مطؿًعا
(5)

. 

الشقطان مـ الرجؾ يف ثالثة مـازل: يف بصره، »قال:  ¶وطـ ابـ طباس 

«وقؾبف، وَذَكره، وهق مـ الؿرأة يف ثالثة مـازل: يف بصرها، وقؾبفا، وَطُجِزها
(6)

 . 

                                       
 (، وأصؾف يف الصحقحقـ.8516أحؿد ) ( أخرجف2)

 (.1786(، والرتمذي )29521أحؿد ) ( أخرجف1)

 (.173الخرائطل يف اطتالل الؼؾقب ) ( أخرجف1)

 (.11ابـ بشران يف أمالقف ) ( أخرجف3)

 (.1/365(، وهـاد يف الزهد )11( أخرجف أبق حاتؿ الرازي يف الزهد )5)

 (.2316(، وهـاد يف الزهد )385( أخرجف وكقع يف الزهد )6)
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 [29]غافر:  ﴾ڄڄڄ﴿يف ققلف تعالك:  -¶وقال ابـ طباس 

الرجؾ يؽقن يف الؼقم فتؿر هبؿ الؿرأة فقريفؿ أكف يغض بصره طـفا: فنن » :-قال

 رأى مـفؿ غػؾة كظر إلقفا، فنن خاف أن يػطـقا إلقف غض بصره، وقد اصَّؾع اهلل 

«مـ قؾبف أكف يقد أكف كظر إلك طقرهتا
(1)

. 

«كؾ كظرة يفقاها الؼؾب فال خقر فقفا»وطـ ططاء قال: 
(2)

. 

«أصؾؼ َصْرَفُف صال أسُػفُ مـ »وقال الحسـ: 
(3)

.  

ٓ تتبع بصرك رداء امرأة: فنن الـظرة تجعؾ يف »وطـ العالء بـ زياد قال: 

«الؼؾب شفقة
(4)

.  

الرجؾ يـظر إلك الؿؿؾقكة، قال: »ي قال: قؾت ٕبل طبد اهلل: ذووطـ الؿرُّ 

إذا خاف الػتـة ٓ يـظر، كؿ كظرة قد ألؼت يف قؾب صاحبفا البالبؾ
(5)

»
(6)

. 

الؾحظات تقرث الحسرات: أولفا أسػ، وآخرها تؾػ، »وقال ذو الـقن: 

 .«فؿـ تابع صرفف تابع حتػف

«أول العشؼ الـظر، وأول الحريؼ الشرر»وقال بعض الحؽؿاء: 
(7)

. 

                                       
 (. 27118الؿصـػ )( أخرجف ابـ أبل شقبة يف 2)

 (.381أخرجف وكقع يف الزهد )( 1)

( مـ ققل إبراهقؿ بـ أدهؿ، ومـ صريؼف البقفؼل 32أخرجف السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص( 1)

 (.368يف الزهد الؽبقر )

 (.1/133أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 3)

ة الفؿِّ والقسقاس يف الصدور وحديث الـػس، لسان العرب ( 5) الَبؾَبَؾة والبالبِؾ والبؾبال: شدَّ

(22/69 .) 

 (.229القرع، ٕحؿد رواية الؿروذي )ص ( 6)

 (. 1/695الشَراَرة والشَرر: هق ما يتطاير مـ الـار، الصحاح )( 7)
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مـ شر الـظر، فؽؿ قد أهؾؽ مـ طابد، وفسخ  -يا أخل، وفؼؽ اهلل -فاحذر

ْح معـك ٕن السفؿ يسري إلك الؼؾب،  :الـظر سفؿ مسؿقم طزم زاهد، وتؾؿَّ

فقعؿؾ يف الباصـ قبؾ أن يرى طؿؾف يف الظاهر، فاحذر مـ الـظر: فنكف سبب 

ر تؿؽـ الشر فصعب طالجف.  أفات، إٓ أن طالجف يف بدايتف قريب، فنذا ُكرِّ

وأضرب لؽ يف ذلؽ مثاًل: إذا رأيت فرًسا قد مالت براكبفا إلك درب ضقؼ 

ضقؼ الؿؽان ٓ يؿؽـ أن تدور فقف، فِصقَح بف: فدخؾت فقف ببعض بدهنا، ول

أرجعفا طاجاًل قبؾ أن يتؿؽـ دخقُلـفا، فنْن قبؾ وَردَّها خطقة إلك ورائفا سُفؾ 

 إمر، وإن تقاكك حتك ولـجْت، ثؿ قام يجِذهبا بذكبفا صال تعبف، وربؿا لؿ يتفقل لف.

[مغار إطالق انلظر ىلع اىليب]  
فا، وحسؿ الؿادة وكذلؽ الـظرة إذا أثَّرت يف ؾ الحازم بغضِّ  الؼؾب فنن طجَّ

مـ أولفا سفؾ طالجف، وإن كرر الـظر كؼب طـ محاسـ الصقرة، وكؼؾفا إلك 

قؾب متػرغ، فـؼشفا فقف، فؽؾؿا تقاصؾت الـظرات كاكت كالؿقاه ُتْسَؼك هبا 

الشجرة، فال تزال تـؿل فقػسد الؼؾب، وُيعرض طـ الػؽر فقؿا أمر بف، ويخرج 

 ف إلك الؿحـ، ويقجب ارتؽاب الؿحظقرات، ويؾؼل يف التَّؾػ.بصاحب

والسبب يف هذا الفالك: أن الـاضر أول كظرٍة اْلَتذَّ هبا، فؽررها يطؾب آلتِذاذ 

بالـظر مستفقـًا بذلؽ، فلطؼبف ما استفان بف التؾػ، ولق أكف غض طـد أول كظرة 

 لسؾؿ يف باقل طؿره.

[ٔال الشػراء يف فخِث ابلرص   [أك
  وقد أكثر الشعراء يف وصػ الباليا التل حؾت بالـاضريـ، فؼال الػرزدق:
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ـــف» ـــَدْع ل ـــؿ َت َد مـفـــا كظـــرًة ل ـــزوَّ  ت
 

َدا   فــماًدا ولــؿ يشــعر بؿــا قــد تــزوَّ
 

ــــاتاًل  ــــؿ َأَر ق ًٓ ول ــــق ــــؿ َأَر مؼت  فؾ
 

«بغقر سالح مثؾفـا حـقـ أقصـَدا 
(1)

 
 

 وقال إبراهقؿ بـ العباس بـ صقل الؽاتب:

 ُيـْمَتك مِــ طـدوٍّ وحاسـدٍ َمـ كان »
 

ــل  ــُت ومـــ قؾبِ ــل ُأتق  فــنين مـــ طقـ
 

ـــرةً  ـــؿ فؽ ـــرًة ث ـــقراين كظ ـــا اطت  هؿ
  

«فؿا أبؼقا لل مــ رقـاٍد وٓ لـبِّ  
(2)

 
 

قعدُت إلك أطرابل »وروى أبق بؽر بـ دريد طـ طبد الرحؿـ طـ طؿف قال: 

تتؾفػ،  يؼال لف إسؿاطقؾ بـ طؿار، وإذا هق يػتؾ أصابعف ويتؾفػ، فؼؾت: طالمَ 

 فلكشل يؼقل:

ــــــاي مشــــــئقمتاِن ويَحُفؿــــــا  طقـ
 

ــــا  ــــك بِِفؿ ــــراُن مبتًؾ ــــُب حق  والؼؾ
 

ـــــــا ـــــــقى لُِظؾِؿِفؿ ـــــــاُه الف َفَت  طرَّ
 

ــــــدْمُتُفؿا  ــــــا َط ــــــل قبَؾف ــــــا لقتـ  ي
 

ـِ قاَدَتـــا وُهَؿـــا  هؿـــا إلـــك الَحـــق
 

ــــا  ُـّ دمُعُفَؿ ــــ ــــا ُأِج دلَّ طؾــــك م
(3)

 
 

ــــا ــــقاه فؿ ــــَب يف ه ــــاطدتا الؼؾ  س
 

 «غقُرُهؿـــــاســـــبُب هـــــذا الـــــبالِء  
 

                                       
أقصده السفؿ:  (،1/156لسان العرب )( اإِلقصاُد: أن تضرب الشلَء، أو ترمقف فقؿقت مؽاكف، 2)

 (. 5/95إذا أصابف فُؼتؾ مؽاكف، مؼايقس الؾغة )

(، ُلبُّ الرجؾ: ما جعؾ يف قؾبف 1/761اطتقروا الشلء، أي: تداولقه فقؿا بقـفؿ، الصحاح )( 1)

 (. 2/719مـ العؼؾ، لسان العرب )

ـُ ( 1) (، جـ الشلء 5/1206صحاح ): الفالك، يؼال: حاَن الرجؾ، أي: هؾؽ، ال-بالػتح -الَحْق

، لسان العرب ) َـّ َـّ وأج  (. 21/91يجـُّف جـا: سرته، ويؼال يف كؾ ما سرت: ج



 

 
 
 

   

 

75 
 

75 

 وأكشد الدوٓبل فؼال:

 قؾبل يؼقل: لَطْريف ِهْجَت لل سَؼًؿا»
 

ـُ تـزُطُؿ أنَّ الَؼؾـَب أبَؽاَهـا  والعق
(1)

 
 

ـَ كاِذبــةٌ   والجســؿ يشــَفُد أنَّ العــق
 

هل التل هقََّجْت لؾَؼؾـِب َبؾَقاَهـا 
(2)

 
 

ـَ مــ َسـَؼؿٍ   لقٓ العققُن ومـا َتجــْق
  

«َمــ َراَهـا ا يف ُسـرَّ ما ُكـُت مطَِّرًحـ 
(3)

 
 

  :-أيًضا -وقال

 يؼقل قؾبل لَطْرفِل إذ بؽك جزَطـا»
 

ؾتـل القَجَعا   تبؽل وأكت الذي حؿَّ
 

ــــا يعاتِ  ــــف فقؿ ــــريف ل ــــال ص ــــفؼ  فُ ُب
 

ؾتــل أمـاَل والطَؿَعـا   بؾ أكت حؿَّ
 

 فِ بصـــاحبِ  حتـــك إذا مـــا خـــال كـــؾا 
 

ــؾِ   ــا بطقي ــؼؿِ  كالهؿ ــا الس ــد قـََع  ق
 

ــــدي ٓ  ــــا فؾؼــــدْ كاداهؿــــا َكبِ  َتْتَؾَػ
 

َققُتؿــــا قَِطَعــــا  َٓ  «َقطَّْعُتؿــــاين بؿــــا 
 

 وأكشد أبق طبد اهلل الؿارستاين فؼال:

 رماين هبا َصْرفِل فؾؿ ُيْخِط مؼَتؾِــل»
 

 وما كـؾُّ َمــ ُيْرَمـك ُتصـاُب َمؼاتُِؾـفْ  
 

 إذا مِـــتُّ فـــاْبُؽقين قتـــقاًل لَطْرفِـــفِ 
 

ــفْ   ــا ُيَزايُِؾ ــٍر م ــدوٍّ حاض ــَؾ ط «قتق
(4)

 
 

                                       
 (. 2/151هاج الشلء يفقج هقًجا وَهَقجاًكا، أي: ثاَر، الصحاح )( 2)

، كلكف ي( 1) بؾل الجسؿ، َبَؾْقتُف َبْؾًقا وبالًء، أي: اختربتف، وآسؿ: الَبؾَقى والَبؾِقَّة، والبالء: الغؿُّ

 (. 2163الؼامقس الؿحقط )ص

اء ُسرَّ ( 1)  -َمـ رأى: مديـة كاكت بقـ بغداد وتؽريت طؾك شرقل دجؾة، وفقفا لغات: سامرَّ

ا  (. 1/271مؼصقر، معجؿ البؾدان ) -مؿدود، وسامرَّ

: إذا فارقف، لسان العرب )( 3) ًٓ  (. 22/127َزاَيَؾف مزايؾة وزيا
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  ومـ هفـا قال ابـ الؿعتز:

َجك» ــــدُّ ــــقم ال ــــك كج ــــقٌَّؿ يرَط  ُمَت
 

يبؽــــل طؾقــــف رحؿــــًة طاِذُلــــفْ  
(1)

 
 

 طقـــل أشــاَصْت بــدمل يف الفــَقى
 

ــــفْ   «فــــابؽقا قتــــقاًل بعُضــــُف قاتُِؾ
(2)

 
 

 وقال الؿتـبل:

 وأكــا الــذي اجَتَؾــَب الؿـقــَة َصْرُفــفُ »
 

ــُؾ   ــُؾ الؼات ــُب والؼتق ـِ الؿطاَل ــ  «َفَؿ
 

 الؿعتز:وقال ابـ 

 َيا َربِّ َماَذا َجـَْت َطْقـِل َطَؾك َبـَدكِل
 

ـِ   ـَ َلــْؿ َتُؽــ ــَؼاِم َفَؾْقــَت اْلَعــْق ـَ السِّ  مِــ
 

 َلْؿ َتْذَهِب الـَّْػُس إِٓ ِطـْـَد َلْحَظتَِفـا
 

 َوَحْسـبَُفا أَْن َتــَرى اْلَؿْؿُؾــقَك َيْؿؾُِؽــِـل 
 

ْؼِؿ َواْلَحـَزنِ   ِجْسِؿل َوُروِحل َمْؼُروَكاِن فِل َقَرنِ  الِن بُِطقِل السُّ «ُمَقكَّ
(3)

 
 

 وُسِؿع أبق صاهر البغدادي يـشد يف مجؾس وطظف:

ا»  طاتبــــــــــُت قؾبـــــــــــل َلــــــــــــؿَّ
 

ـــــــــقاَل   ـــــــــؿل كح ـــــــــُت جس  رأي
 

ــــــــــْريف ــــــــــُب َص ــــــــــللزم الؼؾ  ف
 

  َٓ  وقـــــــــال كــــــــــَت الرســـــــــق
 

                                       
َجك: الظؾؿة، 21/75ُمَتقٌَّؿ: ُمعبَّد ُمذلَّؾ، وتقَّؿف الحبُّ إذا استقلك طؾقف، لسان العرب )( 2) (، الدُّ

: َٓم، لسان العرب )6/1113الصحاح ) ًٓ  (. 22/317(، اسؿ الػاطؾ مِـ َطَذَل يْعِذُل طذ

ضف لؾؼتؾ، الصحاح )( 1)  (. 1/2219يؼال: َأشاَصُف، وَأشاَط بدمف، وأشاط دمف، أي: طرَّ

والؼَرن، بالتحريؽ: الحبؾ الذي ( َمؼُروَكان وُمؼَتِرَكان، أي: مشدوَدان أحدهؿا إلك أخِر بحبؾ، 1)

ان بف، لسان العرب ) َؼام: الـؿرض، الصحاح )21/116ُيشدَّ ؼُؿ والسَّ  (. 5/2939(، السُّ
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ـــــــــــل ـــــــــــْريف لؼؾب ـــــــــــال َص  فؼ
 

 بـــــــؾ أكـــــــت كــــــــَت الـــــــقكقاَل  
 

ـــــــــــا ـــــــــــا جؿقًع ـــــــــــت ُكػَّ  فؼؾ
 

 «قتــــــــــــــــــقاَل تركتؿــــــــــــــــــاين  
 

  وقال أبق طبد اهلل بـ الحجاج:

ــــــدُ  ـــــــ َرَأى ســــــؼِؿل يزي  يــــــا َم
 

ــــــــــل  ــــــــــل صبقبِ تــــــــــل ُتْعقِ  وِطؾَّ
 

َـّ ففؽـــــــــــــــــذا  ٓ َتعجـــــــــــــــــَب
 

ــــقِب   ــــك الؼؾ ــــقُن طؾ ــــل العق  َتجـِ
 

 وقال ابـ الحريري:

ـــْر وٓ تِشْؿ كؾَّ برٍق   َفَتَبصَّ
 

ـِ   ــــْق ــــقاطُؼ َح ــــف ص ــــرٍق فق  ُربَّ ب
 

ـِ   ارَ ـــواغُضِض الطرَف تسرتْح مِـ غَ   ٍم تؽتســــل فقف ثقَب ُذلٍّ وشق
 

 فـــــبالُء الَػَتـــــك مقافؼـــــُة الـَّْػـــــــ
 

ـِ   ــق ــقُح الع ــَقى صؿ ــدُء الف ــِس وب  ـ
 

مـؽ تحريؿ الـظر، وقد بالغَت  قال لل بعض أهؾ هذا البالء يقًما: قد سؿعُت 

َكَؾػليف التحذير مـ الـظر، إين كظرت يقًما إلك امرأة كظرًة ففقيتفا وققي 
(1)

هبا،  

فؼالت لل الـػس: إكؽ يف بالء طظقؿ مؿا ٓ تتقؼـف: فنن أول كظرة ٓ تثبت الشخص، 

، فؿا تؼقل يف هذه الحادثة؟ فؾق أطدَت  ُؾقَّ  الـظر فربؿا أوجب التثبُت السُّ

 فؼؾت لف: هذا ٓ يصؾح ٕربعة أوجف: 

 أن هذا ٓ يحؾ. أحدها:

فنن ما هبتؽ بلول كظرة أكؽ لق كظرَت فالظاهر تؼقية ما طـدك:  والثاين:

                                       
 (. 3/2311يؼال: َكؾِْػُت هبذا إمر، أي: ُأولِعُت بف، الصحاح )( 2)
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فالظاهر حسـف، فال تحسـ الؿخاصرة بتقكقد إمر لؽ: ٕكؽ ربؿا رأيت ما هق 

 فقق ضـؽ فزاد طذابؽ.

أن إبؾقس طـد قصدك لفذه الـظرة يؼقم يف ركائبف لقزيـ لؽ ما ٓ  والثالث:

يحسـ، ثؿ ٓ تعان طؾقف: ٕكؽ إذا أطرضَت طـ امتثال أمر الشرع تخؾَّت طـؽ 

 الؿعقكة.

طؾك ترِك محبقٍب وأكت تريد أن  أكؽ أن يف مؼام معامؾة لؾحؼ  والرابع:

تتثبت حتك إذا لؿ يؽـ الؿـظقر مرضقًّا تركَتُف: فنذن يؽقن تركف ٕكف ٓ يالئؿ 

غرضؽ، ٓ هلل تعالك، فليـ معامؾتف برتك الؿحبقب ٕجؾف، وقد قال سبحاكف: 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿وقال سبحاكف:  ،[8]اإلكسان:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 اَك.إيَّ اَك ، فنيَّ [91]آل طؿران:  ﴾ٻ پ پپ
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F               E 
c/C  

 الباب الرابع عصر

َُِدِسُىـيف الٍّ٘ عَ الٍظس إىل ال  ٔدلالطتّي ا

أن هذا الباب مـ أطظؿ أبقاب الػتـ، قد أهؿؾ كثقر مـ  -وفؼؽ اهلل -اطؾؿ

الـاس مراطاتف: فنن الشقطان إكؿا يدخؾ طؾك العبد مـ حقث يؿؽـف الدخقل إلك 

يدرجف إلك غاية ما يؿؽـف مـ الػتـ: فنكف ٓ يليت إلك العابد فقحسـ لف الزكا يف أن 

إول، وإكؿا يزيـ لف الـظر، والعابد والعالؿ قد أغؾؼا طؾك أكػسفؿا باب الـظر 

إلك الـساء إجاكب: لبعد مصاحبتفـ وامتـاع مخالطتفـ، والصبل مخالط لفؿا 

مـ قارب  ت مـ طزم، وقؾَّ دم، وكؿ قد حؾَّ فقفا ق فؾقحذر مـ فتـتف، فؽؿ قد زلَّ 

 هذه الػتـة إٓ وقع فقفا.

 وطؾك مـفج الحذر مضك سؾػ هذه إمة، وبف أمر العؾؿاء إئؿة.

 الرجُؾ  دَّ حِ كان يؽره أن يُ »طـ ططاء الدمشؼل طـ بعض الؿشقخة قال: 

 «.الـظر إلك الغالم الجؿقؾ

مـ الغالم  َضارٍ  مـ َسُبع ما أكا بلخقف طؾك الـاسؽ»وقال بعض التابعقـ: 

 «.إمرد يؼعد إلقف

ٓ تجالسقا أوٓد إغـقاء: فنن لفؿ صقًرا »وطـ الحسـ بـ ذكقان قال: 

«كصقر الـساء، وهؿ أشد فتـة مـ العذارى
(1)

. 

                                       
 (.219ف ابـ أبل الدكقا يف ذم الؿالهل )أخرج( 2)
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 «.وكاكقا يؽرهقن أن يحد الرجؾ الـظر إلك الغالِم الجؿقِؾ القجفِ »قال الـجقب: 

كاكقا يؽرهقن مجالسة أبـاء الؿؾقك، وقال: »وطـ إبراهقؿ الـخعل قال: 

«مجالستفؿ فتـة، وإكؿا هؿ بؿـزلة الـساء
(1)

. 

وهق أبق  -بؾغـل أن أحؿد بـ صالح»وطـ أحؿد بـ طؾل الحافظ قال: 

جعػر الؿصري، وكان أحد حػاظ إثر طالـًؿا بعؾؾ الحديث بصقًرا باختالفف، 

ـ أحؿد بـ حـبؾ مذاكرات، وقدم بغداد وجالس هبا الحػاظ، وجرى بقـف وبق

ث طـف إئؿة: البخاري، وأبق داود،  وكان أبق طبد اهلل يذكره ويثـل طؾقف، وقد حدَّ

كان ٓ يحدث إٓ ذا لحقة، وٓ يرتك أمرَد يحضر مجؾسف، فؾؿا حؿؾ  -وغقرهؿا

أكؽر أحؿد بـ  -وكان إذ ذاك أمرد -أبق داود السجستاين ابـف إلقف لقسؿع مـف

هق وإن كان أمرَد :داود إحضاَرُه ابـَُف الؿجالَِس، فؼال لف أبق داودصالح طؾك أبل 

أحػُظ مـ أصحاب الؾحك، فامتِحـُْف بؿا أردَت، فسللف طـ أشقاَء أجابف طـفا، 

ْث أمرَد غقره ثف، ولؿ ُيَحدِّ «فحدَّ
(2)

. 

كان أحؿد بـ صالح »قال:  وطـ أبل طؾل الحسـ بـ طؾل بـ بـدار الزكجاين

ـة طـ كػسف، يؿتـع طؾك الؿرد مـ رواية الحديث لفؿ تعػًػا وتـزًها وكػًقا لؾظِّ 

وكان أبق داود يحضر مجؾسف، ويسؿع مـف، وكان لف ابـ أمرد يحب أن يسؿعف 

حديثف، وطرف طادتف يف آمتـاع، فاحتال أبق داود بلن شدَّ طؾك ذقـ ابـف قطعًة 

ف مؾتحًقا، ثؿ أحضره الؿجؾس وأسؿعف جزًءا، فُلخرب الشقخ مـ الشعر: لققهؿ

                                       
 يحؿؾ ذلؽ طؾك الؿردان مـفؿ والؿستلكثقـ.( 2)

 (.72/285أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )( 1)
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بذلؽ، فؼال ٕبل داود: مثؾل تعؿؾ معف مثؾ هذا، فؼال لف: أيفا الشقخ ٓ تـؽر 

 ما فعؾُتُف، واجؿِع ابـل مع شققخ الػؼفاء والرواة فنن لؿ يؼاِوْمفؿ بؿعرفتف 
َّ

طؾل

ض  ـُ مطارًحا، فاحِرْمُف السؿاَع، فاجتؿع صائػة مـ الشققخ فتعرَّ لفؿ هذا آب

وغؾب الجؿقع بػفؿف، ولؿ َيرِو لف مع ذلؽ الشقخ حديًثا مـ حديثف، وحصؾ لف 

 «.ذلؽ الجزء إول، وكان ابـ أبل داود يػتخر برواية هذا الجزء القاحد

وكان مالؽ بـ أكس يؿـع دخقل الؿرد لؿجؾسف لؾسؿاع، »قال أبق طؾل: 

الـاس مسترتًا هبؿ، وهق أمرُد، فسؿع فاحتال هشام بـ طؿار فدخؾ يف غؿار 

معفؿ ستَة طشَر حديًثا، فُلخرب بذلؽ مالؽ فلحضره وضربف ستَة طشَر سقًصا، 

 «.فؼال هشام: لقتـل سؿعُت مائة حديث وضربـل مائة سقط

كـا طـد أبل كصر ابـ الحارث فققػْت طؾقف »بـ سقاك قال: وطـ يعؼقب 

ـَ مـفا، فؼالت: يا  شقخ أيـ مؽان باب حرب، فؼال لفا: هذا جارية ما رأيـا أحس

الباب الذي يؼال لف: باب حرب، ثؿ جاء بعدها غالم ما رأيـا أحسـ مـف فسللف، 

فؼال: يا شقخ أيـ مؽان باب حرب، فلصرق بشر فردَّ طؾقف الغالم السمال، 

فغؿض طقـقف، فؼؾـا لؾغالم: تعاَل أي شلء تريد، فؼال: باب حرب، فؼؾـا: بقـ 

غاب قؾـا: يا أبا كصر جاءتؽ جارية فلجبَتَفا وكؾَّْؿَتفا، وجاءك غالم  يديؽ، فؾؿا

فؾؿ تؽؾؿف، فؼال: كعؿ ُيرَوى طـ سػقان الثقري أكف قال: مع الجارية شقطان، 

«ومع الغالم شقطاكان، فخشقُت طؾك كػسل مـ شقطاَكْقفِ 
(1)

. 

احذروا همٓء »وطـ شجاع بـ مخؾد أكف سؿع بشر بـ الحارث يؼقل: 

 .«حداثإ

                                       
 (.1/316أخرجف الخطقب يف تاريخ بغداد ) (2)
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قال لل أبق العباس ابـ أحؿد الؿمدب: يا أبا »قال:  وطـ أبل طؾل الروذباري

طؾل، مـ أيـ أخذ صقفقة طصركا هذا إكَس بإحداث؟ فؼؾُت لف: يا سقدي 

أكت هبؿ أطرُف، وقد تصحبفؿ السالمة يف كثقر مـ إمقر، فؼال: هقفاَت قد 

لزحػ، رأيـا مـ هق أققى إيؿاًكا مـفؿ إذا رأى الحدث قد أقبؾ َيِػرُّ كػراره مـ ا

وإكؿا ذلؽ طؾك حسب إوقات التل تغؾب إحقال طؾك أهؾفا، فتلخذها طـ 

 «.تصرف الطباع، ما أكثر الخطر، ما أكثر الغؾط

وسؿعت جـقًدا يؼقل: جاء رجؾ إلك أبل طبد اهلل أحؿد بـ »قال أبق طؾل: 

حـبؾ ومعف غالم حسـ القجف، فؼال لف: مـ هذا؟ قال: ابـل، فؼال أحؿد: ٓ 

ويف  -ف معؽ مرًة أخرى، فؾؿا قام قال لف محؿد بـ طبد الرحؿـ الحافظتِجئ ب

الشقَخ إكف رجؾ مستقر، وابـف أفضؾ مـف، فؼال  اهللأيد  :-رواية الخطقب: ققؾ لف

أحؿد: الذي قصدكا إلقف مـ هذا الباب لقس يؿـع مـف سرتهؿا، طؾك هذا رأيـا 

 «.ôأشقاخـا، وبف خربوكا طـ أسالففؿ 

يعـل:  -جاء حسـ بـ البزاز إلك أبل طبد اهلل»ي قال: ذوالؿرُّ وطـ أبل بؽر 

ومعف غالم حسـ القجف، فتحدث معف، فؾؿا أراد أن يـصرف  -أحؿد بـ حـبؾ

قال لف أبق طبد اهلل: يا أبا طؾل، ٓ تؿِش مع هذا الغالم يف صريؼ، فؼال لف: إكف ابـ 

 «.أختل، قال: وإن كان، ٓ تمثؿ الـاس فقؽ

ون مـ إبدال»الؿقصؾل قال: وطـ فتح   صاحبُت ثالثقـ شقًخا كاكقا ُيَعدُّ
 «. اتَّؼقا معاشرَة إحداث :-طـد فراقل إياهؿ -كؾفؿ أوصقين

حدثـا أبق أسامة قال: كـا طـد شقخ ُيؼِرُئ فبؼل »وطـ أحؿد بـ إبراهقؿ قال: 

ذا طـده غالم يؼرأ طؾقف وأردت الؼقام، فلخذ بقدي وقال: اصرب حتك يػرغ ه

 «.الغالم، وكره أن يخؾق هق والغالم
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دخؾـا طؾك محؿد بـ الحسقـ »طـ محؿد بـ أحؿد ابـ أبل الؼاسؿ قال: 

 -وكان يؼال: ما رفع رأسف إلك السؿاء مـذ أربعقـ سـة -صاحب يحقك بـ معقـ

 «.ومعـا غالم حدٌث يف الؿجؾس بقـ يديف، فؼال لف: قؿ مـ حذاي فلجؾسف مِـ خؾػف

سؿعُت الؿحرتق البصري يؼقل: »الرستؿل الصقيف قال: وطـ أبل الػرج 

رأيت إبؾقس يف الـقم، فؼؾت لف: كقػ رأيَتـَا طزفـا طـ الدكقا ولذاهتا وأمقالفا، 

فؾقس لؽ إلقـا صريؼ؟ فؼال: كقػ رأيَت ما استؿؾُت بف قؾقَبؽؿ باستؿاع 

 «.السؿاع، ومعاشرة إحداث

«مِـ الصقفقة وقؾَّ َمـ يتخؾص مِـ هذا»وقال أبق سعقد: 
(1)

. 

مـ صحب إحداث طؾك شرط السالمة »وقال مظػر الؼرمقسقـل: 

اه ذلؽ إلك البالء، فؽقػ بؿـ صحبفؿ طؾك غقر وجف السالمة  «. والـصقحة أدَّ

مـ صحب إحداث وقع يف »وطـ أبل مـصقر طبد الؼاهر بـ صاهر قال:  

 .«إحداث

السقء، قبؾ أن تصبغقهؿ يف  جـبقا أوَٓدكؿ قركاءَ »وقال إبراهقؿ الحربل: 

  .«البالء، كؿا يصبغ الثقب. وقال: أول فساد الصبقان بعضفؿ مـ بعض

[ افخخان خيق نرري ٌَ األفاعو ةاألخداثذنر]  
 وقد افتتـ بإحداث َخْؾٌؼ كثقر مـ إفاضؾ.

ؿ فووجقه كان طبد اهلل بـ مقسك مـ رؤساء الصقفقة»قال أبق حؿزة الصقيف: 

فـظر إلك غالم يف بعض إسقاق فبؾل بف، وكاد يذهب طؼؾف طؾقف صبابًة وحبًّا، 

                                       
 (.286السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص ( أخرجف2)
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وكان يؼػ يف كؾ يقم طؾك صريؼف حتك يراه إذا أقبؾ وإذا اكصرف، فطال بف البالء 

وأقعده طـ الحركة، فؽان ٓ يؼدر أن يؿشل خطقة، فلتقتف يقًما ٕطقده، فؼؾت: 

الذي بؾغ بؽ ما أرى؟ فؼال: أمقر  يا أبا محؿد، ما قصتؽ، وما هذا إمر

امتحــل اهلل تعالك هبا، فؾؿ أصرب طؾك البالء فقفا، ولؿ يؽـ لل هبا صاقة، وُربَّ 

ذكب استصغره اإلكسان هق أطظؿ طـد اهلل مِـ ثبقرٍ 
(1)

ض لؾـظر  ، وحؼقٌؼ لؿـ تعرَّ

 الحرام أن تطقل بف إسؼام، ثؿ بؽا، فؼؾت: ما يبؽقؽ؟ قال: أخاف أن يطقل يف

 «.الـار شؼائل. فاكصرفُت طـف، وأكا راحؿ لف: لِـَؿا رأيُت بف مـ سقء الحال

كـُت أساير محؿد »وطـ الؼاضل أبل طؿر محؿد بـ يقسػ إزدي قال: 

 بـ داود بـ طؾل ببغداد فنذا بجارية تغـل بشلء مـ شعره، وهق:ا

ـــفُ   أشـــؽق غؾقـــَؾ فـــماٍد أكـــَت ُمْتؾُِػ
 

ُؾــفُ شــؽَقى طؾقــٍؾ إلــك إلــٍػ    ُيَعؾِّ
 

ـــفُ   ســـؼؿل تزيـــُد مـــع إيـــاِم كثَرُت
 

ـــفُ   ُؾ  وأكـــَت يف ُطْظـــِؿ مـــا ألَؼـــك ُتَؼؾِّ
 

َم قتؾــل يف الفــَقى ســػًفا اهلل  حــرَّ
 

ـــفُ   ُؾ ـــا ُتَحؾِّ ـــاتِؾل ضؾًؿ ـــا ق ـــَت ي  وأك
 

فؼال محؿد بـ داود: كقػ السبقؾ إلك اسرتجاع هذا؟ فؼال الؼاضل 

ْكبانُ   «.أبق طؿر: هقفاَت سارت بف الرُّ

[ٔاز انلظر إىل األمر  والر  غييٓاشتٓث ج]  
بلن الـظر مباح، فؿا تؼقل محؿد بـ داود إصبفاين قد صرح  فنن قال قائؾ:

 يف ذلؽ؟

                                       
 (. 3/200َثبِقر: جبؾ بؿؽة، لسان العرب )( 2)
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أكف إكؿا يباح الـظر إلك إمرد مع طدم الشفقة، فنن طدمت لؽـف فالجقاب: 

فالشفقة يخاف أن تثقر بالـظر فألصحابـا فقف وجفان، ومتك كان الطبع صحقًحا 

ركا صدقف  اب، فؾق قدَّ قائؿة، والتحريؿ مالزم، فؿـ ادَّطك أكف ٓ يشتفل ففق كذَّ

ًما. ،كان هبقؿًة ٓ آدمقًّا  وضاهر ققل ابـ داود يدل طؾك أكف لؿ ير الـظَر محرَّ

ولؼد أخطل يف ذلؽ وجرَّ طؾقف خطمه التؾػ بعد اشتفاره بقـ الـاس 

طؾقؽ يا ابـ »ريج إذا كاضره يؼقل لف: وافتضاحف: حتك كان أبق العباس ابـ س

«داود بؽتاب الزهرة
(1)

، ولق أن هذا الرجؾ غضَّ بصره أول مرة لتخؾََّص، لؽـف 

 أن الحرام سقى الػاحشة. رَ لؿ يَ 

وقد يؼع لؾـػس تلويؾ يف مصاحبة الحدث الذي قد بدت زغبات الشعر 

بلس بصحبتف، طؾك وجفف، فتؼقل الـػس: هذا لقس بلمرد، وإكؿا هق رجؾ فال 

كػك بـػسؽ الققم  وإكؿا يؼع لفا هذا التلويؾ: لؿا يـظر مـ هقاه، فقؼال لفا:

حسقًبا، إن كان لِؽ مقؾ إلقف، وطـدِك التذاذ برؤيتف، فحؽُؿُف ُحْؽُؿ إمرِد:  طؾقؽ

ٕن الؿعـك يف ذاك مقجقد يف هذا، ولق أن إكساًكا التذَّ بالـظر إلك بـت شفريـ لؿ 

وقد سللفا  -لقفا، أو إلك ابـ خؿسقـ سـة، أما سؿعَت ققل طائشةيجز لف الـظر إ

َـّ أن ماَء حبفا» :-كسقة طـ الؿسؽر، فؼالت لق ضـَّْت إحداُك
(2)

ُيسؽُِرها فال  

«تشرْبفُ 
(3)

 . 
                                       

  (.117/ 1تاريخ بغداد، لؾخطقب البغدادي )( 2)

ة، أو الضخؿة مـفا، الؼامقس الؿحقط )ص( 1) : الَجرَّ  (. 72الُحبُّ

إحداكـ أكف إذا كؼعت كسرهتا يف  إذا ضـت»(، بؾػظ: 27061ـػ )أخرجف طبد الرزاق يف الؿص( 1)

 «. ذلؽ يسؽرها فؾتجتـبف أن الـؿاء
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ـُ وجقُهُفؿ بخروج زغبات الشعر،  واطؾؿ أن كثقًرا مـ الصبقان تحُس

 هبؿ جؿاطة. دان، وقد افتتـرْ فقزيدون بذلؽ يف الحسـ طؾك الؿُ 
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F               E 
c/C  

  الباب اخلامس عصر

 يف ذكس إثي الٍظس ٔعكٕبتْ

يتشؾشؾ ^جاء رجؾ إلك رسقل اهلل »قال:  ¶طـ ابـ طباس 
(1)

دًما،  

ت بل امرأٌة فـظرُت إلقفا فؾؿ أَ َؽ ا لَ مَ  فؼال لف: ُأْتبُِعَفا  ْل زَ ؟ قال: يا رسقل اهلل، مرَّ

ٍد ب  عَ بِ  ادَ رَ ا أَ ذَ إِ   نَّ اهللَ إِ بصري فاستؼبؾـل جداٌر فضربـل فصـع بل ما َتَرى، فؼال: 

َؾ لَ ًرا طَ ق  َخ    فُ تَ بَ ق  ؼُ طُ  فُ جَّ
«اقَ ك  ل الدُّ فِ

(2)
. 

َؾَع أَ  قِ لَ : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ أبل هريرة   ق  ل بَ ٌد فِ َح اصَّ
 ؿ  لَ ، وَ َؽ تِ

َتُف بِ َذ َح ، فَ فُ لَ  ن  ذَ ل  تَ  «اٌح ُجـَ  َؽ ق  ؾَ طَ  انَ ا كَ مَ  فُ ـَ ق  َت طَ ل  ؼَ ػَ اٍة فَ َص َح ف 
(3)

. 

ـ حذيػة  ـ وراء الثقاب فؼد أبطؾ صقَمفُ »قال:  ◙وط ـ تلمؾ َخؾؼ امرأة م «َم
(4)

. 

كـت مع أستاذي أبل بؽر الزقاق، فؿرَّ حدٌث »وطـ أبل إديان قال: 

يا بـل، لتجدنَّ ِغبَّفا، ولق بعد فـظرُت إلقف فرآين أستاذي وأكا أكظر إلقف، فؼال: 

، فـؿُت لقؾة وأكا  حقـ، فبؼقُت طشريـ سـة، وأكا أراطل فؿا أجد ذلؽ الِغبَّ

ر فقف، فلصبحُت وقد كسقت الؼرآن كؾف «متػؽِّ
(5)

. 

                                       
 (.1/398غريب الحديث )( يتشؾشؾ، أي: يتؼاصر، الـفاية يف 2)

 (.22/121(، والطرباين يف الؽبقر )26806أخرجف أحؿد )( 1)

 (.6001أخرجف ابـ حبان )( 1)

 (.1/650أخرجف هـاد بـ السري يف الزهد )( 3)

 (.1/362أخرجف الخطقب يف تاريخ بغداد ) (5)
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رأيت بعض أصحابـا يف الؿـام، فؼؾت: ما فعؾ »وطـ أبل بؽر الؽتاين قال: 

ت كذا وكذا؟ فؼؾت: كعؿ، قال: اهلل بؽ؟ قال: طرض طؾل سقئايت، وقال: فعؾ

 ، وفعؾت كذا وكذا؟ فؼؾت: كعؿ، ثؿ قال: فعؾت كذا وكذا؟ فاستحققت أن ُأِقرَّ

فؼال: غػرُت لؽ بؿا أقررَت، فؽقػ بؿا استحققت؟! فؼؾت لف: ما كان ذلؽ 

 «.الذكب؟ فؼال: مرَّ بل غالٌم أمرُد حسـ القجف فـظرت إلقف

كصر حبقب الـجار القاطظ بالبصرة لؿا مات أبق »قال أبق الحسـ القاطظ: 

 يف الؿـام ووجفف كدارِة الؼؿِر يف لقؾة البدر، ويف وجفف كؽتة سقداء، فؼال لف 
َ

ُرئِل

ا  الذي رآه: حبقب! ما لل أرى يف وجفؽ هذه الـؽتة؟ قال: قال لل: كـت مارًّ

بالبصرة يف بـل طبس فرأيُت غالًما أمرَد طؾقف غاللة
(1)

 يشرق مـفا بدكف، فـظرُت  

إلقف، فؾؿا وصؾُت إلك ربل قال لل: حبقب، قؾت: لبقؽ، قال: ُجْز طؾك الـار، 

فجزُت طؾقفا، فؾػحتـل هذه الؾػحة، فؼؾت: أوه، فـاداين: لػحة بؾؿحة، ولق 

 «.!زدَت لزدكاك

 

 
  

  

                                       
 (. 22/501الِغاللة: الثقب الرققؼ الذي ُيؾبس تحت الثقاب، لسان العرب )( 2)
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F               E 
c/C  

 الباب السادس عصر

 يف ذكس وَ عاقب ٌفطْ عمٜ الٍظس

خرج طقسك ابـ مريؿ يستسؼل بالـاس، فلوحك »قال:  ¶طـ ابـ طباس 

إلقف ٓ يستسِؼ معؽ خطَّاٌء، فلخربهؿ بذلؽ، وقال: َمـ كان مِـ أهؾ  اهلل 

َّٓ رجاًل مصاًبا بعقـف القؿـك، فؼال لف  الخطايا فؾقعتزْل، فاطتزل الـاُس كؾُّفؿ إ

، ولؼد طقسك: ما لؽ ٓ تعتزل؟! فؼال: يا روَح اهلل، ما طصقُت اهلَل  ـٍ صرفَة طق

التَػتُّ فـظرُت بعقـل هذه إلك قدِم امرأٍة مِـ غقر أن كـُت أردُت الـظر إلقفا، 

فؼؾْعُتَفا، ولق كظرُت إلقفا بالقسرى قؾْعُتَفا. قال: فبؽك طقسك حتك ابتؾت لحقتف 

بدمقطف، ثؿ قال: ادُع فلكَت أحؼُّ بالدطاء مـل: فنين معصقم بالقحل، وأكت لؿ 

ؼدم الرجؾ فرفع يديف، وقال: الؾفؿَّ إكؽ خؾؼتـا، وقد طؾؿَت ما كعؿؾ ُتعَصْؿ، فت

ؾَت بلرزاقـا،  مـ قبؾ أن تخؾؼـا، فؾؿ يؿـْعَؽ ذلؽ أن تخؾؼـا، فؽؿا خؾؼتـا وتؽػَّ

ًة  فلرسِؾ السؿاَء طؾقـا مدراًرا: فقالذي كػُس طقسك بقده ما خرجِت الؽؾؿُة تامَّ

 الحاضُر والبادِ مِـ فقف حتك أرخِت السؿاُء طزالقفا، وُس 
َ

«ِؼل
(1)

. 

هذا قد فعؾ معصقة بؼؾع طقـ كػسف، فؽقػ صارت صاطة  فنن قال قائؾ:

 يتقسؾ هبا؟

أكف إذا صح الـؼؾ طـف ُحؿؾ طؾك أكف كان ذلؽ يف شرطفؿ جائًزا،  فالجقاب:

 فلما يف شرطـا فذلؽ حرام.

                                       
 (.290ابـ سؿعقن يف إمالل ) ( أخرجف2)
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ثتـل خالتل حبابة ابـة مقؿقن العتؽقة»وطـ مالؽ بـ ضقغؿ قال:  قالت:  حدَّ

َد لف حتك صبَُّف، ثؿ  رأيت أباك ضقغًؿا كزل ذات لقؾة مـ فقق البقت بؽقز قد ُبرِّ

ا ٓ ُيشرُب فؼؾت لف بعد ذلؽ: إين قد رأيُت الذي  اكتاَز مـ الُحبِّ ماًء حارًّ

 َّٓ صـعَت، فِؿؿَّ ذاك؟ قال: حاكت مـل كظرٌة مرًة إلك امرأة، فجعؾُت طؾك كػسل أ

ُص طؾقفا الحقاةَ تذوق الؿاء البارد أي  «.ام الدكقا: ُأَكغِّ

أن غزوان كان يف بعض مغازيفؿ، فؽشػت جارية فـظر »وطـ هارون بـ رئاب: 

إلقفا غزوان فرفع يده، فؾطؿ طقـف حتك كػَرْت 
(1)

اَضٌة إلك ما يضرك   «.وقال: إكؽ َلَؾحَّ

«ما يسرين أين بصقر، َقْد كـُت كظرت كظرة وأكا شاب»وقال طؿرو بـ مرة: 
(2)

. 

كان يف بـل إسرائقؾ ديٌر، وكان فقف ققم طبَّاٌد، وكان لفؿ »وطـ وهب قال: 

طقد يجتؿعقن فقف، فخرجقا يقًما يف طقدهؿ، فـظر رجؾ مـ العبَّاد إلك جارية مـ 

ا رأتف قد َأَحدَّ الـظر إلقفا قالت وهل ٓ تقهؿف أكف  -بـل إسرائقؾ متعبِّدة، فؾؿَّ

ضة إلك ما َحُرَم  :-يريدها سبحان الذي أضاء العققن فلبصَرْت، وهل متعرِّ

طؾقفا، فخرَّ الحرب لقجفف ساجًدا، وجعؾ يؼقل: سقدي ٓ تسؾبـل بصري طؼقبًة 

تؽ ٕبؽقـ بعدها ما أصاقِت البؽاَء طؿَقْت أم لؿ َتْعَؿ، فبؽك  مـؽ لـظري، َفَقِطزَّ

 «.حتك طؿل

سؿعُت خقًرا الـساَج يؼقل: كـت » وطـ محؿد بـ طبد العزيز القاطظ قال:

مع أبل حؿزة بالشام، فنذا كحـ بصقمعة راهٍب بقـ الرمؾة ومصر، فسؿعُت 

                                       
 (. 5/117لطؿ طقـف فـػرت، أي: َوِرَمت، لسان العرب )( 2)

 (.52أخرجف ابـ أبل الدكقا يف محاسبة الـػس )( 1)
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بؽاَءُه وشفقَؼُف فـاداه أبق حؿزَة ثالًثا فؾؿ ُيِجْبُف، فؼال لف أبق حؿزة: سللُتَؽ بحؼِّ 

َّٓ كؾؿتـل، فؼال وما يدطقك إلك  :-بصقت ضعقػ -َمـ يجب لف الحؼ طؾقَؽ إ

مل؟ فؼال: أردت أن أسللؽ طـ مسللة طرضْت لل. فؼال: إين لػل شغؾ طـ كال

مسللتؽ وكالمؽ فامِض راشًدا، طافاك اهلل. فؼال أبق حؿزة: أرين وجفؽ، فؼال: 

وما تصـع بالـظر إلك مـ أصقب مـ الـظر؟ فؼال: أحببُت أن أشافَِفَؽ بؿسللتل 

خرَبَك، وإن كـت تريد إياك، فؼال: إن كـت تريد جقاب مسللتؽ، فاسلل حتك أ

الـظر فامِض لشلكؽ، فؼد أطؾؿُتَؽ أن بل مصقبًة. قال: وما مصقبتؽ؟ فؼال: إين 

اصَّؾعُت مـ صقمعتل هذه مـذ طشريـ سـًة فققعْت طقـل طؾك شخص فلفسد 

قؾبل، وأكا يف طالجف وجفاده مـذ ذلؽ الققم إلك وقتل، ما طؾؿُت أين كظرُت إلك 

فؼال: لعؿري لؼد كان هذا كظر شمم طؾقؽ ألبسؽ  أحد مـ الـاس حتك كؾؿتـل،

صقل العـاء، وأورثؽ إدمان البؽاء. فؼال: هذا لعؿري كذاك، لؼد بؽقُت حتك 

كػد دمعل وقؾص، فؿا أقدر طؾك قطرة إٓ يف بعض إيام، فنذا بؽقُت وجدُت 

لذلؽ راحًة وسؾقاًكا. قال: فؿا الـظر الذي بؾغ بؽ هذا كؾف؟ فؼال: حضر بعض 

ادكا فلتاين جؿاطة وفقفؿ شخص حقََّر طؼؾل كؿاُلُف فؽررُت الـظَر إلقف مراًرا، أطق

فزرع يف قؾبل زرًطا ٓ تحصده الؿـاجُؾ، وٓ ُتسػقف الرياُح، وٓ يزداد طؾك مرِّ 

إيام إٓ ِجَدًة وثباًتا، فؾؿا رأيُت ذلؽ طاتبُت قؾبل كل يراِجَعـل فلبك إٓ التعؾَُّؼ 

َض لف، والتطؾب ٕسباب قربف، فؾؿا رأيُتُف مؼقًؿا طؾك مخالػتل  بف، والتعرُّ

وماضًقا طؾك طصقاين طاهدُت اهلَل أن ٓ أرى أحًدا وٓ يراين، وهذه طؼقبة كؾ 

َصْرٍف مال إلك غقر ما أمره اهلل حتك يرجَع إلك ما أمره، أو يعؾؿ أكف قد َطَػك لف 

 «.طؿا أجرم، ثؿ أخذ يف البؽاء، فاكصرفـا وتركـاه
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غزوت يف زمـ الرشقد يف »أبل العؿر حسام بـ الؿضاء الؿصري قال:  وطـ

بعض الؿراكب فؾججـا
(1)

يف البحر َفُؽِسَر بـا يف بعض جزائر صؼؾقة، فخرج َمـ  

أفؾَت وخرجُت معفؿ، فرأيُت يف بعض الجزائر رجاًل ٓ يؿؾؽ دمعف مـ كثرة 

اء قد أضرَّ هبؿا، فؼال: البؽاء، فسللتف طـ حالف، وقؾت لف: ارفؼ بعقـقؽ: فنن البؽ

إٓ ذلؽ، قؾت: ما جـايتفؿا طؾقؽ حتك تتؿـك لفؿا البالء؟ فؼال: جـاية ٓ أزال 

إلك اهلل معتذًرا مـفا أيام حقايت، قؾت: وما هل؟ قال: سرطة كظرهؿا إلك إمقر 

الؿحظقرة طؾقفؿا، ولؼد أوقعاين يف ذكب كظرُت إلقف لقٓ الرجاُء لرحؿة اهلل 

ْعَػك طـف لل، فباهلل لق صػح اهلل لل طـف، وأدخؾـل الجـة، ثؿ تراَءى لقئسُت أن يُ 

 «.لل ٓستحققُت أن أكظر إلقف بعقـقـ طصتاه، ثؿ صعؼ وخرَّ مغشقًّا طؾقف

كـُت مع أمقة بـ الصامت الصقيف فـظر إلك غالم، »وطـ خقر الـساج قال: 

، ثؿ قال: وأيـ الػرار [3]الحديد:  ﴾ڃڦڦڦڦڄڄڄڄڃ﴿فؼرأ: 

 وئىائائەئەئ﴿ :سجـ اهلل، وقد حصـف بؿالئؽة غالظ شدادٍ مـ 

تبارك اهلل فؿا أطظؿ ما امتحــل بف مـ كظري إلك هذا  [،6]التحريؿ:  !؟﴾وئۇئ

الغالم! ما شبفت كظري إلقف إٓ بـار وقعت طؾك قصب يف يقم ريح فؿا أبؼْت، وٓ 

تركْت، ثؿ قال: أستغػر اهلَل مـ بالء جـتف طقـاي طؾك قؾبل وأحشائل، لؼد خػُت 

تِِف، وٓ أتخؾص مـ إثؿف، ولق وافقُت ا لؼقامَة بعؿؾ سبعقـ أن ٓ أكجَق مـ معرَّ

يًؼا، ثؿ بؽك حتك كاد يؼضل، فسؿعتف يؼقل ٕشغؾـؽ  يا صرف :-يف بؽائف -ِصدِّ

 «.بالبؽاء طـ الـظر إلك البالء

  

                                       
َة،( 2) ة الؿاء َلَجَجِت السػقـُة، أي: خاضت الؾُّجَّ  (. 2/118: معظُؿف، الصحاح )-بالضؿ -وُلجَّ
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F               E 
c/C  

 الباب السابع عصر

(1)الفتٍٛ خَٕف ِٓبصِس َريف ذكس وَ ضأه اهلل تعاىل أِخ
 

قائؿة طـد قـديؾ تققده: إذ كظر إلقفا رجؾ، بقـؿا امرأة »طـ يحقك قال: 

فػطـْت لف وطرفت أكف قد تبقَّـََفا، فالتػتت إلقف وقالت لف: تـظر مؾَء طقـؽ إلك 

«شلء لغقرك
(2)

. 

وطـ طؼبة: أكف دطا ربَُّف أن ُيذهَب بصره فذهب، فؿؽث طشريـ سـًة أطؿك ٓ 

طؾقف بصَرُه. قال يحقك بـ أبل  اهلل يبصر، فؾؿا كبُر دطا ربَُّف أن َيُردَّ طؾقف بصره، فردَّ 

«وأخربين بعض مـ رآه بصقًرا قبؾ أن يعَؿك فرآه شقًخا بصقًرا بعد ما طؿل»كثقر: 
(3)

. 

كـُت إذا كظرُت إلك الشلء الحسـ يلخذ »وطـ مـصقر بـ إسؿاطقؾ قال: 

 «.أن ُيْذِهَب بصري فذهب مِـ قؾبل الؿلخَذ الشديَد، فسللت اهلل 

 

 
  

  

                                       
 ٓ ُيعؾؿ دلقؾ شرطل يبقح مثؾ هذه إدطقة: بؾ ضاهر الشرع يؿـعفا. (2)

 (.108أخرجف ابـ أبل الدكقا يف العؼقبات ) (1)

 (.108أخرجف ابـ أبل الدكقا يف العؼقبات ) (1)
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F               E 
c/C  

 الباب الثامن عصر

 بصسٓ عَ احلساً َ غضَّيف ذكس ثٕاب َو

تٍّ ِس ل بِ قا لِ ؾُ ػُ اك  »يؼقل:  ^: سؿعُت رسقَل اهلل قال ◙طـ أبل أمامة 

َث ا َح ذَ ِة: إِ ـَّ َج ال  بِ  ؿ  ؽُ ؾ  لَ ػُ ك  أَ  ، وَ ذِ ؽ   يَ اَل فَ  ؿ  ُدكُ َح أَ  دَّ ، وَ اَل فَ  ـَ ؿِ تُ ا اؤ  ذَ إِ ب  ـ   َد طَ ا وَ ذَ إِ  َيُخ

قا أَ اَل فَ  ، ُغضُّ ِؾػ  قا أَ ، وَ ؿ  اَركُ َص ب   ُيخ  «ؿ  َجؽُ و  رُ قا فُ ظُ ػَ اح  ، وَ ؿ  َيؽُ دِ ي  ُكػُّ
(1)

 . 

ُػؾ  َلُؽؿ  »يؼقل:  ^قال: سؿعُت رسقَل اهلل  ◙وطـف  ُػُؾقا لِل بِِستٍّ َأك  اك 

ِذب   َث َأَحُدُكؿ  َفاَل َيؽ  ـَ َفاَل َوإَِذا َوَطَد َفاَل ، بِال َجـَِّة: إَِذا َحدَّ ُتِؿ ، َوإَِذا اؤ  ِؾػ  ُيخ 

، ـ  ،  َيُخ َجُؽؿ  َػُظقا ُفُرو  ، َواح  قا َأب َصاَرُكؿ  «ؿ  اَمؽُ َح ر  ِصُؾقا أَ وَ ُغضُّ
(2)

. 

، يؼال: قد غضضُت »قال ابـ إكباري:  : تػسقره َيُغضُّ قال الؾغقيقن: غضَّ

 «.مـ الرجؾ، إذا صعـت طؾقف ووضعت مـف

  .«البصر طـ محارم اهلل يقرث حبَّ اهلل غض»وطـ الحسـ بـ ُمَجاِهٍد قال: 

م أورثف اهلل بذلؽ »وطـ أبل الحسقـ القراق قال:  مـ غض بصره طـ ُمَحرَّ

َر اهلل قؾبف  ديتحؽؿة طؾك لساكف يف هبا سامعقه، ومـ غض بصره طـ شبفة كقَّ

  .«بـقر يفتدي بف إلك صريؼ مرضاتف

ؿْ  ما أوصقؽ بف، إكؿا بصرك كعؿة مـ اهلل طؾقؽ: فال تعِصِف  -يا أخل -فتػفَّ

ِف طـ الحرام تربْح، واحذر أن تؽقن العؼقبة سؾب تؾؽ  بـعؿف، وطامِْؾُف بغضِّ

                                       
 (.66سبؼ تخريجف )ص ( 2)

 (.2أخرجف ابـ شاهقـ يف جزء مـ حديثف، جؿع أبل الحسقـ بـ الؿفتدي )( 1)
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الـعؿة، وكؾ زمـ الجفاد يف الغض لحظة: فنن فعؾَت كؾَت الخقَر الجزيؾ، 

  وسؾؿت مـ الشر الطقيؾ، ألؿ تسؿع ققل الؼائؾ:

ـــــــــــ» ــــــــــــــحَ ـل إَذا ذلَّ الــإك  ِرْيـ
 

ــــفْ   ــــؾِّ الؼـاَط ــــَززُت يف ض ــــُص ط  ـ
 

ـــــــــ ـــــــــػِس اصؿئِـْ ــــــــقُل لؾ  وأق
 

ـــــِل َفالشــــجاَطُة صــــربُ ســــاَطفْ    «ـ
 

 وقال أخر:

ـِت » ـِ الؾذاِت حتـك تقلَّ  صربُت َط
 

ِت    وألزمُت كػِسل صربََها فاسـتَؿرَّ
 

َّٓ حقُث يجعؾُ  َّٓ   تَكـَفا الػَ ـوما الـػُس إ  «تســؾَِّت فــنْن ُأصِؿعــْت تاَقــْت وإ
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F               E 
c/C  

 الباب التاسع عصر

 ٔالفكس املتٕلد عَ الٍظس يف وعاجلٛ اهليِّ

أكؽ إذا امتثؾت الؿلمقر بف مـ غضِّ البصر طـد أول كظرٍة  -وفؼؽ اهلل -اطؾؿ

ٓ تحصك، فنذا كررَت الـظَر لؿ تلمـ أن يزرع يف قؾبؽ زرًطا  سؾؿَت مـ آفاٍت 

قُة بالغضِّ فقؿا بعد، وقطُع ؿْ يصعب قؾعف، فنن كان قد حصؾ ذلؽ فعالُجُف الحِ 

الػؽر بسدِّ باب الـظر: فحقـئٍذ يسفؾ طالج الحاصؾ يف الؼؾب: ٕكف إذا  رادم

لؾحاصؾ يف الؼؾب اجتؿع سقؾ َفُسدَّ مجراه سُفؾ َكْزُف الحاصؾ، وٓ طالج 

، فؿتك شرطَت أققى مـ قطع أسبابف، ثؿ زجر آهتؿام بف خقًفا مـ طؼقبة اهلل 

يف استعؿال هذا الدواء ُرجل لؽ قرُب السالمة، وإن ساكـَت الفؿَّ َتَرقَّك إلك 

َك الجقارَح.  درجة العزم، ثؿ حرَّ

َؽ: فنكف مؼدمة إشقاء، ف»طـ أبل تراب الـخشبل قال:  ؿـ صحَّ احػظ هؿَّ

ُف صحَّ لف ما بعد ذلؽ مـ أفعالف وأحقالف «لف هؿُّ
(1)

. 

ققؾ لبعض الحؽؿاء: ما سبب الذكب؟ قال: »وطـ أبل بؽر الؼرشل قال: 

َدْت  الخطرة، فنن تداركَت الخطرَة بالرجقع إلك اهلل ذهبْت، وإن لؿ تػعؾ تقلَّ

د ذلؽ تخالُِط طـفا الػؽرُة فنن تداركَتَفا بالرجقع إلك اهلل بطؾْت، وإٓ فعـ

ـٌ يف الؼؾب لؿ يظفر  القسقسُة الػؽرَة فتقَلُد طـفا الشفقُة، وكؾ ذلؽ َبعُد باص

                                       
  .(218ؾؿل يف صبؼات الصقفقة )صأخرجف الس( 2)
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َد مـفا الطؾُب، فنن تداركَت  طؾك الجقارح، فنن استدركَت الشفقَة وإٓ تقلَّ

َد مـف الػعُؾ  «الطؾَب وإٓ تقلَّ
(1)

.  

 كقػ أقدُر طؾك دفع خطرات تخطر ٓ أمؾُؽَفا؟فنن قال قائؾ: 

، غقر أكف فالجقاب: ر بالخقِف يـبغل أن يزج أهنا ما لؿ تؽـ طزًما ٓ تضرُّ

لتشاغؾ الؼؾب بقضائَػ بعقدٍة ُتؾفقف طـ إمر الذي  :مؿـ يعؾؿ ماتخػل الصدورُ 

لؽ طـ  تعزم طؾك الخطايا بؼؾبؽ فؼد ُطػل ُخؾؼ لف، ومتك كػػَت جقارَحَؽ ولؿ

 ؼد بالغَت يف الـظافة.القسقاس والخقاصر، فنذا زجْرَتَفا بالخقف ف

يف  اهللَمـ راقب اهلَل يف خطرات قؾبف طصَؿُف »وقال أبق العباس بـ مسروق: 

«حركات جقارحف
(2)

.  

 

 

 
  

  

                                       
 (.211أخرجف ابـ أبل الدكقا يف التقبة )( 2)

 (.1/129صػة الصػقة )( 1)
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F               E 
c/C  

 الباب العصرون

 يف ذكس وا ٖصٍع وَ زأٝ اوسأٚ فأعجبتْ

رأى امرأة، فلطجبتف، فلتك زيـب، فؼضك  ^أنَّ رسقَل اهلل : »◙طـ جابر 

  ُؾ بِ ؼ  تُ  ةَ أَ ر  ؿَ ال   نَّ إِ  مـفا حاجتف، وقال:
  رُ بِ د  تُ ، وَ انٍ طَ ق  َش  ةِ رَ ق  ل ُص فِ

، انٍ طَ ق  َش  ةِ رَ ق  ل ُص فِ

 ذَ  نَّ نِ ؛ فَ فُ ؾَ ه  ِت أَ ل  قَ ؾ  فَ  فُ ت  بَ َج ط  لَ فَ  ةً أَ رَ ام   ؿُ كُ ُد َح ى أَ أَ ا رَ ذَ نِ فَ 
  امَ دُّ رُ يَ  َؽ لِ

«فِ ِس ػ  ل كَ فِ
(1)

وقد  .

 كبف هذا الحديث طؾك أمريـ: 

 ل طـ الؿطؾقب بجـسف.التسؾِّ  أحدهؿا:

  اإلطالم بلن سبب اإلطجاب ققة الشفقة، فلمر بتـؼقصفا. والثاين:

 

 

 
 

  

                                       
 (.2301( أخرجف مسؾؿ )2)
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F               E 
c/C  

 الباب احلادي والعصرون

 يف ذكس حتسٖي اخلمٕٚ باألجٍبٗٛ

 

 ََل ، وَ ةٍ أَ رَ ام  بِ  ٌؾ ُج نَّ رَ قَ ؾُ خ   يَ ََل »قال:  ^أن رسقل اهلل  ¶طـ ابـ طباس 

«مٍ رَ ح  و مَ ا ذُ فَ عَ مَ  وَ َلَّ إِ  ةٌ أَ رَ ام   رُ افِ َس تُ 
(1)

. 

 بِ  ـُ مِ م  يُ  انَ كَ  ـ  مَ : »^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ جابر 
ِ
 رِ ِخ ال   مِ ق  قَ ال  ، وَ اهلل

 ثَ  نَّ نِ ا؛ فَ فَ ـ  َرٍم مِ ح  و مَ ا ذُ فَ عَ مَ  َس ق  لَ  ةٍ أَ رَ ام  نَّ بِ قَ ؾُ خ   يَ اَل فَ 
«انُ طَ ق  ا الشَّ ؿَ فُ ثَ الِ

(2)
. 

الـاس بالجابقة، فؼال:  ◙خطب طؿر »قال:  ◙وطـ جابر بـ سؿرة 

َرَأةٍ  ََل أَ قام يف مثؾ مؼامل هذا، فؼال:  ^إن رسقل اهلل  ُؾَقنَّ َرُجٌؾ بِام  َفنِنَّ ؛ ََل َيخ 

ق َطانُ  «َثالَِثُفَؿا الشَّ
(3)

. 

بؾقنَّ كػَسؽ هبـ: ٓ تدخؾـ طؾك ثالثة ٓ تَ »وطـ مقؿقن بـ مفران قال: 

َـّ طؾك امرأة، وإن قؾَت: أطؾؿفا كتاب  سؾطان، وإن قؾَت: آمره بطاطة اهلل، وٓ تدخؾ

َـّ سؿَعؽ لذي هًقى: فنكؽ ٓ تدري ما يعؾؼ بؼؾبؽ مـفاهلل  «، وٓ ُتصِغق
(4)

. 

ؾ أوصاين طؿر بـ طبد العزيز، فؼال: يا مقؿقن ٓ تخُؾ بامرأة ٓ تح»وطـف قال: 

لؽ، وإن أقرأهتا الؼرآن، وٓ تتبع السؾطان، وإن رأيَت أكؽ تلمره بؿعروف، أو تـفاه 

                                       
 (.2301(، ومسؾؿ )1006( أخرجف البخاري )2)

 (.3802(، والرتمذي )23652( أخرجف أحؿد )1)

 (.1265(، والرتمذي )223( أخرجف أحؿد )1)

 (.3/83كعقؿ يف الحؾقة )أخرجف أبق ( 3)
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 .«طـ مـؽر، وٓ تجالس ذا هًقى فقؾؼل يف كػسؽ شقئًا يسخط اهلل بف طؾقؽ

قال لـا يقكس بـ طبقد: أوصقؽؿ بثالث: فخذوها »وطـ حؿاد بـ زيد قال: 

ـْ سؿَعؽ مـ  -حققت، أو مت -طـل صاحب لفٍق، وٓ تخُؾ بامرأة لقست ٓ ُتَؿؽِّ

 .«لؽ بحرمة، ولق أن تؼرأ طؾقفا الؼرآن، وٓ تدخؾ طؾك أمقر، ولق أن تعظف

بـ الـصراباذي: إن اققؾ ٕبل الؼاسؿ »وطـ أبل طبد الرحؿـ السؾؿل قال: 

بعض الـاس يجالس الـسقان، ويؼقل: أكا معصقم يف رؤيتفـ، فؼال: ما دامت 

مر، والـفل باٍق، والتحؾقؾ، والتحريؿ مخاَصب بف، ولـ إشباح باققة، فنن إ

«يجرتَِئ طؾك الشبفات إٓ مـ تعرض لؾؿحرمات
(1)

. 

دخؾ مسؾؿة بـ طبد الؿؾؽ »وطـ ولقد بـ يعؼقب قال: حدثـل أبل قال: 

طؾك أخقف هشام بـ طبد الؿؾؽ، وطـده خادم جؿقؾ طؾقف طؿامة سقداء، وثقاب 

وْشٍل 
(2)

أمقر الؿممـقـ، أي فتقاكـا هذا؟ قال: هذا خادم لل، ، فؼال مسؾؿة: يا 

فؼال: يا أمقر الؿممـقـ يدخؾ طؾك حرمؽ مثؾ هذا، قال: إكف مجبقب ٓ يؼدر 

َرها الرجال، قال: فلخرجف هشام  «.طؾك الـساء، قال: إكف إن لؿ يؼدر طؾقفا َذكَّ

ب مـ أن تتعرض بسبب البالء، فبِعقٌد أن يسؾؿ مؼار -رحؿؽ اهلل -احذرف

مؼرون بالعطب،  لؾػتـةالػتـة مـفا، وكؿا أن الحذر مؼرون بالـجاة، فالتعرض 

ٍة،  ٍر، وَهؿَّ وكَدر مـ يسؾؿ مـ الػتـة مع مؼاربتفا، طؾك أكف ما يسؾؿ مـ فِؽٍر، وَتصقُّ

وكؾ هذا زلؾ، هذا لق كاكت الخؾقة بإجـبقة مباحة لؿ تسؾؿ مـ هذه أفات، 

 فؽقػ، وهل محرمة؟!

  

                                       
 (.163السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص ( أخرجف2)

ـف، لسان العرب )1) اه: َكْؿـََؿف وكؼشف وحسَّ ـَف. وَوشَّ  (. 25/191( َوشك الثقَب وشًقا وِشقًة: َحسَّ
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F               E 
c/C  

 الباب الثاني والعصرون

 الٍطاٞ فتٍٛ يف التحرٖس وَ

  ي  دِ ع  ُت بَ ك  رَ ا تَ مَ »قال:  ^طـ الـبل  ◙طـ أسامة بـ زيد 
ك ؾَ رَّ طَ َض ًة أَ ـَ ت  فِ

«اءِ َس الـ   ـَ مِ  الِ َج الر  
(1)

 . 

 ةٌ قَ ؾ  ا ُح قَ ك  نَّ الدُّ إِ »أكف قال:  ^طـ الـبل  ◙وطـ أبل سعقد الخدري 

  ؿ  ؽُ ػُ ؾِ خ  تَ س  مُ   اهللَ  نَّ إِ ، وَ ةٌ رَ ِض َخ 
قا ؼُ اتَّ ا، وَ قَ ك  قا الدُّ ؼُ اتَّ ، فَ نَ ق  ؾُ ؿَ ع  تَ  َػ ق  كَ  رَ ظُ ـ  قَ ا؛ لِ فَ ق  فِ

  َل وَّ أَ  نَّ إِ ، وَ اءَ َس الـ  
 بَ  ةِ ـَ ت  فِ

 رَ س  ل إِ ـِ
  ت  اكَ كَ  َؾ ق  ائِ

«اءِ َس ل الـ  فِ
(2)

 . 

جاء بالل يمذكف بالصالة،  ^لؿا ثؼؾ رسقل اهلل »قالت:  ▲وطـ طائشة 

ُقَصؾ  بِ رٍ، فَ ؽ  ا بَ بَ ُمُروا أَ فؼال:  ، قالت: فؼؾُت: يا رسقل اهلل، إن أبا بؽر رجؾ اسِ الـَّ ؾ 

ُمُروا َأَبا أسقػ، وإكف متك يؼقم مؼامؽ ٓ ُيسِؿُع الـاَس، فؾق أمرَت طؿَر، فؼال: 

ُقَصؾ  بِالـَّاِس، رٍ، َفؾ  ف، فؼالت لف حػصة، ققلل ل :-لحػصة -قالت: فؼؾت َبؽ 

«!َػ ُس ق  ُب يُ احِ قَ َص  َـّ تُ ك  أَلَ  َـّ ؽُ كَّ إِ فؼال: 
(3)

. 

الػضَؾ، ثؿ سار حتك أتك  ^أردف رسقُل اهلل »قال:  ◙وطـ طؾل 

الجؿرَة، فرماها، فلتتف امرأة شابَّة مـ خثعؿ، فؼالت: إن أبل شقخ كبقر، وقد 

، ففؾ يجقز أن أحجَّ  قال:  ،ؿ  عَ كَ طـف؟ قال:  أدركتف، فريضُة اهلل تعالك يف الحجِّ

                                       
 (.5096( أخرجف البخاري )2)

 (.1731( أخرجف مسؾؿ )1)

 (.328(، ومسؾؿ )663أخرجف البخاري ) (1)
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ـِ ◙ولقى طـؼ الػضؾ، فؼال لف العباس  : يا رسقَل اهلل، ما لَؽ لقيَت طـؼ اب

ؽ؟! قال: «اؿَ فِ ق  ؾَ اَن طَ طَ ق  ُت الشَّ ػ  خِ ابًَّة، فَ َش ابًّا، وَ ُت َش ي  أَ رَ  طؿِّ
(1)

. 

يف كسقة  ^أتقُت رسقل اهلل »أهنا قالت:  ▲وطـ أمقؿة بـت رفقؼة 

«اءَ َس الـ   ُح افِ َص  أُ ل ََل ك  إِ كبايعف، فؼال: 
(2)

 . 

رأى ما أحدث الـساُء الققَم  ^لق أن رسقل اهلل »قالت:  ▲وطـ طائشة 

م طؾقفـ الخروَج  «لـفاهـ طـ الخروج، أو حرَّ
(3)

 . 

 
ٍّ

 مَّ ك أُ ؾَ اُف طَ َخ ا أَ ُف مَ قَ خ  أَ »: ^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ طؾل
ل: تِ

«رُ ؿ  َخ ال  اُء، وَ َس الـ  
(4)

. 

لؿا كثر بـق »أهنؿا قآ:  ¶وطـ طبد اهلل بـ مسعقد، وطبد اهلل بـ طباس 

آدم، وطصقا دطت طؾقفؿ الؿالئؽة، والسؿاء، وإرض، والجبال: ربـا أهؾِْؽفؿ، 

إلك الؿالئؽة أين لق أكزلت الشفقة، والشقطان مـؽؿ بؿـزلة بـل آدم  فلوحك اهلل 

 لق ابُْتؾقا اطتصؿقا، فلوحك اهلل  لػعؾتؿ مثؾ ما يػعؾقن، فحدثقا أكػسفؿ أهنؿ

، فاختاروا هاروت، وماروت، وُأهبطا إلك  ـِ إلقفؿ أن اختاروا مـ أفاضؾؽؿ َمَؾَؽق

إرض حؽؿقـ، وُأهبطت الزهرة
(5)

إلقفؿا يف صقرة امرأة، فقاقعا الخطقئة، وكاكت  

«الؿالئؽة يستغػرون لؾذيـ آمـقا، فؾؿا واقعا الخطقئة استغػروا لؿـ يف إرض
(6)

. 

                                       
 (.885(، والرتمذي )561أخرجف أحؿد )( 2)

 (.1873(، وابـ ماجف )3282(، والـسائل )17006( أخرجف أحؿد )1)

 ( بـحقه.335( أخرجف مسؾؿ )1)

 (.26/229( أخرجف الخطقب يف تاريخ بغداد )3)

َهَرُة، بػتح الفاء: كقكب َأبقض، لسان العرب )5)  (.3/111( الزُّ

 (.318 /1( أخرجف ابـ جرير يف تػسقره )6)
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ابتؾقتؿ بػتـة الضراء فصربتؿ، وستبتؾقن »قال:  ◙وطـ معاذ بـ جبؾ 

ْرَن الذهَب، ولَ  ـَ بػتـة السراء، وأخقُف ما أخاف طؾقؽؿ فتـة الـساء إذا تسقَّ بِْس

ِرَياطَ 
(1)

َب طْص الشام، وَ  
(2)

ـَ الػؼقَر ما ٓ يجدالقؿـ  ْػ ، وَكؾَّ
َّ

ـَ الغـل «، فلتعب
(3)

. 

لؿ يؽـ كػُر مـ قد مضك إٓ مـ قبؾ »أكف قال:  ¶وطـ ابـ طباس 

«الـساء، وهق كائـ كػر مـ بؼل مـ قبؾ الـساء
(4)

. 

ة قط إٓ مـ قبؾ »وطـ حسان بـ ططقة قال:  «كسائفؿما ُأتَِقْت ُأمَّ
(5)

.  

  .[18 ]الـساء: ﴾ٹٿٹ﴿يف ققلف تعالك:  -وطـ صاووس

«إذا كظر إلك الـساء لؿ يصرب» :-قال
(6)

. 

ما يئس الشقطان مـ ابـ آدم قط إٓ أتاه مـ »وطـ سعقد بـ الؿسقب قال: 

وهق ابـ أربع وثؿاكقـ سـة، وقد ذهبت إحدى  -وقال لـا سعقد قبؾ الـساء،

«وما شلء طـدي أخقف مـ الـساء» :-طقـقف، وهق يعشق بإخرى
(7)

. 

 مـ أن  رِّ ٕن أوتؿـ طؾك بقت مـ الدُّ »وطـ سعقد بـ جبقر قال: 
َّ

أحبُّ إلل

«أوتؿـ طؾك امرأة حسـاء
(8)

.  

                                       
يطُة: كؾ ثقب َلقِّـ دققؼ، والجؿع َريٌط وِرياٌط، لسان العرب )2)  (.7/107( الرَّ

(، والُبرد: ثقب فقف خطقط، لسان العرب 2/281( الَعْصُب: ضرب مـ برود القؿـ، الصحاح )1)

(1/87 .) 

 (.26( أخرجف ابـ بشران يف إمالل )1)

 (.27631( أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ )3)

 (.6/76أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 5)

 (.299أخرجف الخرائطل يف اطتالل الؼؾقب )( 6)

 (.2/136صػة الصػقة )( 7)

 (.3/175أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 8)
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 مـ أن »وطـ مقؿقن بـ مفران قال: 
َّ

ٕن أوتؿـ طؾك بقت مال أحبُّ إلل

 .«أوتؿـ طؾك امرأة

لق ائتؿــل رجؾ طؾك بقت مال لظــُت أن »وطـ يقسػ بـ أسباط قال: 

أؤدي إلقف إماكة، ولق ائتؿــل طؾك زكجقة أن أخؾق معفا ساطة واحدة ما ائتؿـت 

 كػسل طؾقفا، وقد سؿعت الشقخ الصالح سػقان الثقري يؼقل: ما بعث اهلل 

«كبقًّا إٓ وقد تخقف طؾقف الػتـة مـ الـساء
(1)

.  

 :قس: سفؿل الذي إذا رمقُت بف لؿ ُأْخطِئيؼال: قال إبؾ»وطـ سػقان قال: 

«الـساءُ 
(2)

. 

كان زياد »قال:  -فقؿا أحػظ، أو غقره -وطـ مسدد قال: حدثـل طبد القهاب

بـ مخراق يجؾس إلك إياس بـ معاوية، فؼعد يقمقـ، أو ثالثة، فلرسؾ إلقف، فقجده ا

إياس: واهلل ما بؽ حؿك، ة أجدها، قال لف طؾقاًل، فلتاه فؼال: ما بؽ؟ قال لف زياد: طؾَّ 

َمْت إلقؽ امرأة،  وٓ بؽ طؾة أطرففا، فلخربين ما الذي تجده، فؼال: يا أبا واثؾة تؼدَّ

 «.فـظرُت إلقفا يف كؼاهبا حقـ قامت مـ طـدك فققعْت يف قؾبل، ففذه العؾة مـفا

 وأكشد ابـ إطرابل يف صػة الـساء:

َؾــُع العقجاُء لسَت ُتِؼقُؿفا  هل الضِّ
 

 أٓ إن تؼقيؿ الضؾقِع اكؽساُرَها 
 

 أيجؿعـ ضعًػا واقتداًرا طؾك الػتك
 

 ألقس طجقًبا ضعُػَفا واقتداُرَها 
 

  

                                       
 (.263( مختصر مـفاج الؼاصديـ )ص2)

 (.17ابـ أبل الدكقا يف مؽائد الشقطان ) ( أخرجف1)
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F               E 
c/C  

 الباب الثالث والعصرون

 يف التدٕٖف وَ الفنت ٔوكاٖد الػٗطاُ

مـ طـدي لقاًل، فغرُت طؾقف،  ^رسقل اهلل خرج » قالت: ▲طـ طائشة 

، فؼؾت: وما لل ٓ يغار مثؾل ِت ر  غِ أَ  ةُ َش ائِ ا طَ ِؽ يَ ا لَ مَ فجاء فرأى ما أصـع، فؼال: 

، قؾت: ؿ  عَ كَ ؟ فؼؾت: َأَومعل شقطان؟ قال: ِؽ اكُ طَ ق  َش  كِ َذ َخ لَ فَ أَ طؾك مثؾؽ، فؼال: 

 لَ وَ  ،ؿ  عَ كَ قؾت: ومعؽ يا رسقل اهلل؟ قال:  ،ؿ  عَ كَ ومع كؾ إكسان؟ قال: 
 ل ب  رَ  َـّ ؽِ

«ؿَ ؾَ س  ك أَ تَّ َح  قفِ ؾَ طَ  ل  ـِ اكَ طَ أَ 
(1)

. اكػرد بنخراجف مسؾؿ، وجؿفقر الرواة يروون هذا 

َؾؿَ فَ َأَطاَكـِل  َطَؾقِف » :الحديث ، طؾك مذهب الػعؾ الؿاضل، يريدون: أن «َلس 

َؾؿُ فَ »إٓ سػقان بـ طققـة، فنكف يؼقل:  ،الشقطان قد أسؾؿَ  ه، وكان  «َلس  أكا مـ شرِّ

يؼقل: الشقطان ٓ ُيسؾؿ، وهذا الذي ذهب إلقف سػقان مذهب حسـ ُيظِفر أثر 

الؿجاهدة، إٓ أن مسؾًؿا قد روى يف صحقحف مـ حديث ابـ مسعقد قال: قال 

 ـَ مِ  فُ ـُ ي  رِ قَ ، وَ ـ  جِ ال   ـَ مِ  فُ ـُ ي  رِ قَ  فِ بِ  َؾ ك  وُ  د  قَ  وَ َلَّ إِ  دٍ َح أَ  ـ  مِ  ؿ  ؽُ ـ  ا مِ مَ »: ^رسقل اهلل 

، ؿَ ؾَ س  لَ ل فَ ـِ اكَ طَ أَ   اهللَ  َـّ ؽِ لَ ، وَ ايَ يَّ إِ وَ اهلل، قال:  قالقا: وإياك يا رسقَل  ،ةِ ؽَ ئِ اَل ؿَ ال  

«رٍ ق  َخ َلَّ بِ ل إِ كِ رُ مُ ل   يَ اَل فَ 
(2)

. 

وهذا يدل طؾك أن الشقطان أسؾؿ: ٕكف لق لؿ ُيسؾؿ لؿا كان يلمر بالخقر، 

ا لؼقل ابـ طققـة.  وكػك هبذا ردًّ

                                       
 (.1825( أخرجف مسؾؿ )2)

 (.1823مسؾؿ )( أخرجف 1)
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ي رِ ج  يَ  انَ طَ ق  الشَّ  نَّ إِ »: ^قالت: قال رسقل اهلل  ▲قل صػقة بـت ُح وطـ 

ِ  ـَ مِ  مِ رَ ج  مَ  انِ َس ك  اإل  «ى الدَّ
(1)

 . 

 ؿ  لَ  فُ كَّ إِ »يؼقل:  ^قال: سؿعت رسقل اهلل  ¶وطـ معاوية بـ أبل سػقان 

«ةٌ ـَ ت  فِ وَ  ءٌ اَل  بَ َلَّ ا إِ قَ ك  الدُّ  ـَ َيب َؼ مِ 
(2)

. 

 عٌ اِض وَ  انَ طَ ق  الشَّ  نَّ إِ »قال:  ^طـ رسقل اهلل  ◙وطـ أكس بـ مالؽ 

فُ ؿَ ط  َخ 
(3)

«فُ بَ ؾ  قَ  ؿَ ؼَ تَ ال   اهللَ  لَ ِس كَ  ن  إِ ، وَ َس ـَ َخ  اهللَ  رَ كَ ذَ  ن  نِ ، فَ مَ آدَ  ـِ اب   ِب ؾ  ل قَ فِ  
(4)

. 

شقعـا جـدب بـ طبد اهلل، فؾؿا بؾغ خص »وطـ يقكس بـ جبقر قال: 

، والؼرآن، فنكف كقر الؾقؾ الؿؽاتب قؾـا لف: أوصـا، قال: أوصقؽؿ بتؼقى اهلل 

الؿظؾؿ، وهدى الـفار، فاطؿؾقا بف طؾك ما كان مـ جفد وفاقة، فنن طَرَض بالٌء، 

م مالؽ، وكػَسؽ دون ديـؽ ض مالؽ َقبَؾ كػسؽ، فنن تجاوزه البالء، فؼدِّ ، فَعرِّ

فنن الؿحُروب
(5)

مـ ُحِرب ديـف، والؿسؾقب مـ ُسؾب ديـف، إكف ٓ غـك بعد  

«الـار، وٓ فاقة بعد الجـة، وإن الـار ٓ ُيػؽُّ أسقُرَها، وٓ يستغـل فؼقرها
(6)

.  

وبقـ إبؾقس، فنن  كظرت فنذا ابـ آدم مؾؼك بقـ يدي اهلل »وقال مطرف: 

«شاء أن يعصؿف طصؿف، وإن تركف ذهب بف إبؾقس
(7)

.  

                                       
 (.1273(، ومسؾؿ )1018( أخرجف البخاري )2)

 (.3015(، وابـ ماجف )26851( أخرجف أحؿد )1)

ُم أكػف وفؿف، الصحاح )1)  (. 5/2923( الَخطُؿ مـ كؾ صائر: مـؼاُره، ومـ كؾ دابة: مؼدَّ

 (.6/168( أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )3)

(، أي: أن الؿحروب 2/103َحَرًبا: إذا أخذ مالف وتركف بال شلء، لسان العرب ) ( َحَرَبف َيْحُرُبف5)

 الحؼقؼل هق مـ ُأخذ ديـف، ولقس مالف. 

 (.2216أخرجف أحؿد يف الزهد )( 6)

 (.15أخرجف ابـ أبل الدكقا يف مؽائد الشقطان )( 7)
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مـ »طـ أشقاخ أهؾ الشام قالقا:  -وكان طاقاًل  -وطـ طبد اهلل بـ الؿبارك

ًٓ لؿ َيـُْج آِخًرا، وإن كان جاهًدا «َأطَطك أسباب الػتـة مـ كػسف أو
(1)

. 

قؾت لعبقدة بـت أبل كالب: ما تشتفقـ؟ قالت: »وطـ سؾؿة إفؼؿ قال: 

الؿقت، قؾت: ولِـَؿ؟ قالت: ٕين، واهلل يف كؾ يقم أصبح أخشك أن أجـل طؾك 

  .«يؽقن فقفا ططبل أيام أخرةكػسل جـاية 

 

 
 

  

                                       
 (.8/85أخرجف الخطقب يف تاريخ بغداد )( 2)

 



 
 
 

  

 

108 
 

208 

F               E 
c/C  

 الباب الرابع والعصرون

 ِاأثِس يف التحرٖس وَ املعاص٘، ٔقبِح

، ارُ غَ يَ  ـَ مِ م  ؿُ ال   نَّ إِ ، وَ ارُ غَ يَ  اهللَ  نَّ إِ »قال:  ^طـ رسقل اهلل  ◙طـ أبل هريرة 

  ةُ رَ ق  غَ وَ 
ِ
 ل  يَ  ن  أَ  : اهلل

مَ ا َح مَ  ـُ مِ م  ؿُ ال   لَ تِ «فِ ق  ؾَ طَ  رَّ
(1)

. 

  ـَ مِ  رُ قَ غ  أَ  َد َح  أَ ََل »: ^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ طبد اهلل بـ مسعقد 
ِ
 اهلل

 َمَ َح  َؽ لِ َذ ؾِ ؛ ف  ـَ مِ  ُح د  ؿَ ال   فِ ق  لَ إِ  بُّ َح أَ  َد َح  أَ ََل ، وَ ـَ طَ ا بَ مَ ا وَ فَ ـ  مِ  رَ فَ ا ضَ مَ  َش احِ قَ ػَ ال   رَّ

 
ِ
« اهلل

(2)
. 

 نَّ إِ  وَ ََل أَ »يؼقل:  ^قال: سؿعت رسقل اهلل  ¶وطـ الـعؿان بـ بشقر 

 ؿَ حِ  نَّ إِ ك، وَ ؿً حِ  ٍؽ ؾِ مَ  ؾ  ؽُ لِ 
ِ
مَ ا َح مَ  ك اهلل «رَّ

(3)
. 

 َض رَ ك فَ الَ عَ تَ  اهللَ  نَّ إِ »: ^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ أبل ثعؾبة الخشـل 

مَ َح ا، وَ هَ و  ُد تَ ع   تَ اَل ًدا فَ و  ُد دَّ ُح َح ا، وَ قهَ عُ ق  َض  تُ اَل فَ  َض ائِ رَ فَ  ا، هَ ق  ؽُ فِ تَ ـ   تَ اَل اَء فَ قَ ش  أَ  رَّ

  ـ   طَ ًة ََل ؿَ ح  رَ  اءَ قَ ش  أَ  ـ  طَ  َت ؽَ َس وَ 
«افَ ـ  قا طَ ثُ َح ب   تَ اَل فَ  انٍ قَ س  كِ

(4)
. 

 ن  أَ ققؾ: يا رسقل اهلل، أي الفجرة أفضؾ؟ قال: »قال:  ◙وطـ جابر 

مَ ا َح مَ  رَ ُج ف  تَ  «َؽ ق  ؾَ طَ  اهللُ  رَّ
(5)

. 

                                       
 (. 1762أخرجف مسؾؿ ) (2)

 (.1760(، ومسؾؿ )3613( أخرجف البخاري )1)

 (. 2599(، ومسؾؿ )51( أخرجف البخاري )1)

 (.3823، 3196( أخرجف الدارقطـل )3)

 (.25120( أخرجف أحؿد )5)
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ـ أبل هريرة  «اسِ َد الـَّ بَ ط  أَ  ـ  ؽُ َم تَ ارِ َح ؿَ اتَِّؼ ال  »: ^قال: قال رسقل اهلل  ◙وط
(1)

. 

يا صاحب الذكب، ٓ تلمــ سقء طاقبتف، »أكف قال:  ¶وطـ ابـ طباس 

الذكَب أطظُؿ مـ الذكب إذا طؿؾتف: قؾة حقائؽ مؿـ طؾك القؿقـ وطؾك  وَلـَؿا يتبع

الشؿال وأكت طؾك الذكب أطظؿ مـ الذكب، وضحؽؽ وأكت ٓ تدري ما اهلل 

صاكع بؽ أطظؿ مـ الذكب، وفرحؽ بالذكب إذا ضػرَت بف أطظؿ مـ الذكب، 

ريح وحزكؽ طؾك الذكب إذا فاتؽ أطظؿ مـ الذكب إذا ضػرَت بف، وخقفؽ مـ ال

إذا حركت سرت بابؽ وأكت طؾك الذكب وٓ يضطرب فمادك مـ كظر اهلل إلقؽ 

«أطظؿ مـ الذكب إذا طؿؾتف
(2)

. 

ا بعدُ »: ¶وكتبت طائشة إلك معاوية  فنن العبد إذا طؿؾ بؿعصقة اهلل  ،أمَّ

ا «طاد حامده مـ الـاس ذامًّ
(3)

. 

يؼقل: شفدت طؿر بـ طبد العزيز يخطب، فسؿعتف »وطـ طؾل بـ زيد قال: 

«إن أفضؾ العبادة أداء الػرائض، واجتـاب الؿحارم
(4)

. 

سؿعت بالل بـ سعد قال: ٓ تـظر يف صغر الخطقئة، »وطـ إوزاطل قال: 

 .«ولؽـ اكظر مـ طصقت

«يا بـ آدم ترُك الخطقئة أيسُر مـ صؾب التقبة»وقال الحسـ: 
(5)

.  

                                       
 (.1105(، والرتمذي )8095( أخرجف أحؿد )2)

 (.2/113( أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )1)

 (. 216( أخرجف أحؿد يف الزهد )ص1)

 (.5/196أبق كعقؿ يف الحؾقة )أخرجف ( 3)

 (.2597أخرجف أحؿد يف الزهد )( 5)
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إن الرجؾ لقصقب الذكب يف السر »وطـ الؿعتؿر بـ سؾقؿان طـ أبقف قال: 

«تففقصبح وطؾقف مذلَّ 
(1)

. 

«إن الرجؾ لقذكب الذكب فقجد لف يف قؾبف وهـًا»وطـ محارب بـ دثار قال: 
(2)

. 

 قال: ٓ، وٓ مـ هؿَّ »وققؾ لقهقب بـ القرد: أيجد صعؿ العبادة مـ يعصل؟ 

«بؿعصقة
(3)

.  

هاكقا »الؿعاصل يؼقل: وقد روي طـ الحسـ البصري أكف كان إذا ذكر أهؾ 

وا طؾقف لعصؿفؿ «طؾقف، فعصقه، ولق َطزُّ
(4)

.  

بؼدر ما يصغر الذكب طـدك َكَذا يعظؿ طـد اهلل، وبؼدر ما »وقال الػضقؾ: 

 
ِ
«يعظؿ طـدك َكَذا َيْصُغُر ِطـَْد اهلل

(5)
.  

«إن العبد لقذكب الذكب َفُقْحَرُم بف ققاَم الؾقؾ»وقال بشر: 
(6)

.  

ال قال: بـان  وطـ ه متك ُيػؾح؟!»الحؿَّ ُه ما يضرُّ «َمـ كان َيُسرُّ
(7)

. 

الذكب بعد الذكب طؼقبة الذكب، والحسـة بعد »وقال أبق الحسـ الؿزيـ: 

«الحسـة ثقاب الحسـة
(8)

. 

                                       
 (.67أخرجف ابـ أبل الدكقا يف العؼقبات )( 2)

 (.210أخرجف ابـ أبل الدكقا يف التقبة )( 1)

 (.8/233أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 1)

ـ طساكر يف (، واب9/162(، وأبق كعقؿ يف الحؾقة )6816( أخرجف البقفؼل يف شعب اإليؿان )3)

 ( بـحقه مـ ققل أبل سؾقؿان الداراين.13/252تاريخ دمشؼ )

 (.63أخرجف ابـ أبل الدكقا يف التقبة )( 5)

 (.36لطائػ الؿعارف، ٓبـ رجب )ص( 6)

 (.20/115أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (7)

 (.2/215الرسالة الؼشقرية )( 8)
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[َِخٓاْا ٌُ ٔء    [ ذنر كتح املػايص وش

أن الؿعاصل قبقحة العقاقب سقئة الؿـتفك، وهل وإِن  -وفؼؽ اهلل -اطؾؿو

َسرَّ طاِجُؾفا َضرَّ آِجُؾفا، ولربؿا تعجؾ ضرها، فؿـ أراد صقب طقشف فؾقؾَزِم 

 ي  ادِ بَ طِ  نَّ أَ  ق  لَ  : ؿ  ؽُ بُّ رَ  اَل قَ »قال:  ^التؼقى: فؼد روى أبق هريرة طـ الـبل 

 ق  اطُ صَ أَ 
فُ ُأس   ؿ  لَ ، وَ ارِ فَ الـَّ َس بِ ؿ  الشَّ  ؿُ فِ ق  ؾَ ُت طَ ع  ؾَ ص  أَ ، وَ ؾِ ق  الؾَّ َر بِ طَ ؿَ ال   ؿُ ُتفُ ق  ؼَ َس لَ  ل  كِ  ؿ  ِؿع 

ط  ق  َص  «دِ َت الرَّ
(1)

. 

تؽديًرا يف حال، فتذكر ذكًبا قد وقع، فؼد قال  -وفؼؽ اهلل -فؿتك رأيت

«إين ٕطصل اهلل، فلطرف ذلؽ يف ُخُؾِؼ دابَّتل، وجاريتل»الػضقؾ بـ طقاض: 
(2)

.  

أكف اكؼطع شسع كعؾف يف َطْدِوِه إلك »وقد رويـا طـ بعض الصالحقـ: 

  .«الجؿعة، فؼال: إكؿا اكؼطع ٕين لؿ أغتسؾ لؾجؿعة

[اتلفهر يف حتػات الذلات]  

ُتفا، وتبؼك تبعتفا، وكان سػقان  -وفؼؽ اهلل -رْ تػؽَّ ف يف أن الذكقب تـؼضل لذَّ

  الثقري كثقًرا ما يتؿثؾ:

 فامؿـــ كــال صــػقتَ  تػـــك الؾــذاذةُ 
 

 والعــارُ  ويبؼــك اإلثــؿُ  مـــ الحــرامِ  
 

ـــُب  ـــك طقاق ـــقءٍ  تبؼ ـــا س  يف مغبَّتف
 

ها الــارُ مــ بعـدِ  يف لـذةٍ  ٓ خقرَ  
(3)

  
 

                                       
 (.31أبل الدكقا يف الؿطر )(، وابـ 1112(، والحاكؿ )8708( أخرجف أحؿد )2)

 (.8/209أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 1)

 ( مـ ققل مسعر بـ كدام.7/112أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 1)
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  وأكشد الحسقـ بـ مطقر:

ـــ ــرم ط ــَؽ أك ــقرٍ  وكػَس ــرةٍ  ُأم  كثق
 

فؿا لؽ كػس بعـدها تسـتعقُرها 
(1)

 
 

ـــف ـــراَم فنك ـــَر الح ـــَرِب إم  وٓ تؼ
 

ــك   ــف تػـ ــاحالوت ــك مريُره ويبؼ
(2)

  
 

رْ  فقؿا أكسبؽ الذكب مـ الخجؾ، فؼد قِقؾ لألسقد بـ  -وفؼؽ اهلل -ثؿ تػؽَّ

  .«أبشر بالؿغػرة، فؼال: وأيـ الخجؾ مؿا الؿغػرة مـف؟!» :-طـد مقتف -يزيد

 إِن استطعَت أن ٓ تسلَء إلك مـ تحب فافعؾ،»وكان بعض الحؽؿاء يؼقل: 

مـ يحب، فؼال: إذا طصقَت اهلل أسلَت إلك ققؾ لف: كقػ يسلء اإلكسان إلك 

  .«كػسؽ، وهل أكرب محبقباتؽ

هؿ هتاوًكا »وققؾ لبعض الحؽؿاء:  َمـ أشدُّ الـاس اغرتاًرا؟ فؼال: أشدُّ

بالذكب، فؼقؾ لف: طالَم تبؽل؟ فؼال: طؾك ساطات الذكقب، ققؾ: طالَم تلسػ؟ 

«قال: طؾك ساطات الغػؾة
(3)

.  

 َطـُْف، ألقس قد فاتف  َهْب أنَّ »وكان بعض الحؽؿاء يؼقل: 
َ

اْلُؿِسقَئ َقْد ُطِػل

«ثقاب الؿحسـقـ
(4)

.  

 
 

  

                                       
  .(2/203( َأَشاَيا جؿع شلء، وكذلؽ َأشقاواٌت وأشاواٌت وَأشاَوى، لسان العرب )2)

 (.23/113أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )( 1)

 (.212ٓبـ أبل الدكقا )التقبة، ( 1)

 (.69أخرجف ابـ أبل الدكقا يف التقبة )( 3)
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F               E 
c/C  

 الباب اخلامس والعصرون

  يف ذً الصٌا

 .[11]اإلسراء: ﴾ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ﴿: قال اهلل 

 ُق رِ س  يَ  ـَ ق  حِ  ٌق ارِ َس  ُق رِ س   يَ ََل »: ^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ أبل هريرة 

 ز   يَ ََل ، وَ ـٌ مِ م  مُ  قَ هُ وَ 
 ز  يَ  ـَ ق  اٍن حِ ل زَ كِ

«ـٌ مِ م  مُ  قَ هُ ل وَ كِ
(1)

 . 

 انِ ـَ ق  عَ ال  ا؛ فَ كَ الز   ـَ ظٌّ مِ َح  مَ آدَ  ل  ـِ بَ  ؾ  ؽُ لِ »قال:  ^أن رسقل اهلل  ◙وطـف 

 ز  تَ 
 ز  تَ  انِ َد قَ ال  ، وَ رُ ظَ ا الـَّ ؿَ اهُ كَ زِ ، وَ انِ قَ كِ

اَل ، وَ ُش ط  بَ ا ال  ؿَ اهُ كَ زِ ، وَ انِ قَ كِ ج   ز  تَ  نِ الر 
، انِ قَ كِ

 ز  يَ  ؿُ ػَ ال  ، وَ لُ ش  ؿَ ا ال  ؿَ اهُ كَ زِ وَ 
 ُج ر  ػَ ال  ك، وَ ـَّ ؿَ تَ يَ وَ  ىقَ ف  يَ  ُب ؾ  ؼَ ال  ُؼَبُؾ، وَ ال   اهُ كَ زِ ل، وَ كِ

ُق ذَ َص يُ  ُبفُ  و  ، أَ َؽ لِ د  «ُيَؽذ 
(2)

. 

كَِقانِ »قال:  ^أن رسقل اهلل  ◙وطـف   ز  يَ  انُ َس الؾ  ، وَ ال َعق ـَاِن َتز 
 انِ َد قَ ال  وَ ل، كِ

 ز  تَ 
اَل ، وَ انِ قَ كِ ج   ز  تَ  نِ الر 

«فِ بِ  رُ ػُ ؽ  يَ  و  ُج، أَ ر  ػَ ال   َؽ لِ ، ُيِحؼُّ ذَ انِ قَ كِ
(3)

. 

َة مُ يَ »قال:  ^أن رسقل اهلل  ▲وطـ طائشة    ـَ مِ  رُ قَ غ  أَ  ٌد َح ا أَ ٍد، مَ ؿَّ َح ا ُأمَّ
ِ
 اهلل

 ز  تَ  فُ تَ مَ أَ  و  ، أَ هُ َد ب  ى طَ رَ يَ  ن  أَ 
«لكِ

(4)
. 

ـِ َرُجؾَ  ةَ ؾَ ق  ُت الؾَّ ي  أَ رَ »: ^قال: قال رسقل اهلل  ◙رة بـ جـدب وطـ سؿُ  ق 

                                       
 (.8101( أخرجف أحؿد )2)

 (.1657( أخرجف مسؾؿ )1)

 (.6502(، وأبق يعؾك )8831( أخرجف أحؿد )1)

 (.5112( أخرجف البخاري )3)
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ُت َمَعُفَؿا َطَؾؼ  َرَجاكِل، َفاك  الُه َضق ٌؼ، ، َفنَِذا َبق ٌت َمب ـِلٌّ َطَؾك بِـَاِء التَّـُّقرِ َأَتَقاكِل َفَلخ  ، َأط 

َػُؾُف َواِسعٌ  َتُف َكارٌ ، ُيقَقُد تَ َوَأس  َتَػُعقا َح َوكَِساٌء ُطَراةٌ فِقِف ِرَجاٌل ، ح  تَّك ، َفنَِذا ُأوِقَدِت ار 

ُرُجقا ِؿَدت  َرَجُعقا فِقَفا، َفُؼؾ ُت: َما َهَذا؟ َقاَل، َفنِ َيَؽاُدوا َأن  َيخ  َكاةُ َذا ُأخ  «: الزُّ
(1)

. 

بُِؾُف  إِنَّ »: ^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ أبل هريرة  َباٌل ُيَسر  اإِليَؿاَن ِسر 

ـ   اهللُ  َباُل اإِليَؿاُن،  َم «فِ ق  ؾَ ُردَّ طَ  اَب ا تَ ذَ نِ فَ َيَشاُء، َفنَِذا َزَكك ال َعب ُد ُكِزَع ِمـ ُف ِسر 
(2)

. 

 -كِ ر  الش   َد ع  بَ  -ٍب ك  ذَ  ـ  ا مِ مَ »قال:  ^وطـ الفقثؿ بـ مالؽ الطائل طـ الـبل 

  َد ـ  طِ  -ؿُ ظَ ط  أَ 
ِ
«فُ َيِحؾُّ لَ  ََل  ؿٍ حِ ل رَ فِ  ٌؾ ُج ا رَ فَ عَ َض وَ  ةٍ ػَ ط  كُ  ـ  مِ  -اهلل

(3)
. 

َبق ـَا َأَكا َكائٌِؿ إِذ  »يؼقل:  ^قال: سؿعُت الـبل  ◙وطـ أبل أمامة الباهؾل 

َأَتاكِل َرُجالِن َفَلَخَذا بَِضب ِعلَّ 
(4)

 َج رَ خ  لَ فَ ، 
َتـَُف ل، اكِ تَِػاًخا، َوَأك  ٍء اك  ٍم َأَشد  َشل  َفنَِذا َأَكا ِبَؼق 

ـ  َهُمََلِء؟  :ال َؿَراِحق ُض، ُقؾ ُت ِريًحا َكَلنَّ ِري َحُفُؿ  ، قنَ اكُ الزَّ  ءِ ََل مُ : هَ اَل قَ َم

«لاكِ وَ الزَّ وَ 
(5)

. 

َػ قَ ا صَ مَ »: ^قال: قال رسقل اهلل  ¶وطـ ابـ طباس   ََل اًل، وَ ق  كَ  مٌ ق  ػَّ

  رَ فَ ضَ  َلَّ ا إِ كَ الز   مٍ ق  ل قَ فِ  رَ فَ  ضَ ََل ، وَ رَ ط  ؼَ ال   اهللُ  ؿُ فُ عَ ـَ  مَ َلَّ اًكا إِ زَ ق  قا مِ ُس َخ بَ 
، ُت ق  ؿَ ال   ؿُ قفِ فِ

«ُػ س  َخ ال   ؿُ فِ ق  فِ  رَ فَ  ضَ َلَّ إِ  طٍ ق  لُ  مِ ق  ُؾ قَ ؿَ طَ  مٍ ق  ل قَ فِ  رَ فَ  ضَ ََل وَ 
(6)

. 

قاتؾ  : أكا♠إلك مقسك  أوحك اهلل »قال:  ¶وطـ طبد اهلل بـ طؿر 

                                       
. 1175(، ومسؾؿ )2186( أخرجف البخاري )2) ًٓ  ( مطقَّ

 (.3982)( أخرجف البقفؼل يف الشعب 1)

 (.217( أخرجف ابـ أبل الدكقا يف القرع )1)

 (.1/2137( الَضبُع: الَعُضد، والجؿع أضباع، الصحاح )3)

 (.1817(، والحاكؿ )2986(، وابـ خزيؿة )7622( أخرجف الـسائل يف الؽربى )5)

 (.15( أخرجف ابـ أبل الدكقا يف العؼقبات )6)
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«الؼتالقـ، وُمػِؼر الزكاة
(1)

. 

إن اإليؿان َكِزهٌ »قال:  ◙وطـ أبل هريرة 
(2)

فارقف اإليؿان، فنن ، فؿـ زكا 

«ٓم كػسف ورجع راجعف اإليؿان
(3)

. 

تزوجقا: فنن العبد إذا زكا كزع » :-لعبقده -أكف قال ¶وطـ ابـ طباس 

ه اهلل إلقف بعد، أو أمسؽف اهلل «مـف كقر اإليؿان، ردَّ
(4)

. 

 «.لقس بعد الؼتؾ أصعب مـ الزكا»وقال أحؿد بـ حـبؾ: 

[ًزُا املدارم وأفدشّ ،الزُا ذُب غظي]  
بعض،  طؾك واطؾؿ أن الزكا مـ أطظؿ الذكقب، إٓ أكف يف كػسف يزيد بعضف

 فِؿـ أفحِشِف: زكا الرجؾ ببعض محارمف.

قصص َمـ حؿؾف العشُؼ طؾك الزكا  -إن شاء اهلل -وسـذكر فقؿا يستؼبؾ

بالؿحارم، ومِـ أفحِشف: زكا الرجؾ بزوجة الرجؾ، فتختؾط الؿقاه وإكساب، 

 وأفحش ذلؽ: أن تؽقن تؾؽ الؿرأة امرأة جاٍر أو قرابة.

قؾت: يا رسقل اهلل، أي الذكب أطظؿ؟ »قال:  ◙طـ طبد اهلل بـ مسعقد 

 عَ ج  تَ  ن  أَ قال: 
ِ
ا، وَ كِ  َؾ هلل  ن  أَ  ةَ افَ َخ مَ  كَ َد لَ وَ  َؾ تُ ؼ  تَ  ن  أَ قؾت: ثؿ أي؟ قال: ، َؽ ؼَ ؾَ َخ  قَ هُ دًّ

 زَ تُ  ن  أَ قؾت، ثؿ أي؟ قال:  ،َؽ عَ مَ  ؿَ عَ ط  يَ 
«كَ ارِ َج  ةَ ؾَ ق  ؾِ َح  لَ اكِ

(5)
 . 

                                       
 (.62/251( أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )2)

 (.5/31( أصؾ الـَّزِه: الُبعد، واإليؿان َكِزٌه، أي: بعقد طـ الـؿعاصل، الـفاية يف غريب الحديث )1)

 (.555(، وابـ بطف يف اإلباكة الؽربى )29( أخرجف ابـ أبل شقبة يف اإليؿان )1)

تاريخ (، وابـ طساكر يف 3981(، والبقفؼل يف الشعب )93( أخرجف ابـ أبل شقبة يف اإليؿان )3)

 (.10/211دمشؼ )

 (.86(، ومسؾؿ )7511( أخرجف البخاري )5)
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طـ الزكا، فؼال:  ^سئؾ رسقل اهلل »قال:  ◙وطـ الؿؼداد بـ إسقد 

مَ َح  امٌ رَ َح   ز  يَ  ن  أِلَ ، فؼال: فُ قلُ ُس رَ وَ  اهللُ  فُ رَّ
 ن  أَ  ـ  مِ  فِ ق  ؾَ ُر طَ َس ي  أَ  ةٍ قَ س  كِ  رِ ش  عَ بِ  ُؾ ُج الرَّ  لَ كِ

 ز  يَ 
«هِ ارِ َج  ةِ أَ رَ ام  بِ  لَ كِ

(1)
. 

 ◙أهنؿ تذاكروا طـد طؾل بـ أبل صالب »وطـ غزوان بـ جرير طـ أبقف: 

الػقاحَش، فؼال لفؿ: هؾ تدرون أي الزكا طـد اهلل جؾ ثـاؤه أطظؿ؟ قالقا: يا أمقر 

الؿممـقـ، كؾف طظقؿ، قال: ولؽـ سلخربكؿ ما أطظؿ الزكا طـد اهلل تبارك وتعالك: 

زاكًقا، وقد أفسد طؾك الرجؾ  هق أن يزين العبد بزوجة الرجؾ الؿسؾؿ فقصقر

إن الـاس يرسؾ طؾقفؿ يقم الؼقامة ريح  :-طـد ذلؽ -الؿسؾؿ زوجتف، ثؿ قال

كتـة حتك يتلذَّى مـفا كؾُّ َبرٍّ وفاجر، حتك إذا بؾغت مـفؿ وألؿت أن تؿسؽ 

بلكػاس الـاس كؾفؿ كاداهؿ مـاٍد ُيسؿعفؿ الصقت، فقؼقل لفؿ: هؾ تدرون ما 

ذتؽؿ؟ فقؼقلقن: ٓ كدري، واهلل إٓ أهنا قد بؾغت مـا كؾَّ هذه الريح التل قد آ

«مبؾٍغ، فقؼال: أٓ إهنا ريُح ُفُروِج الزكاة، الذيـ َلَؼُقا اهلَل بزكاهؿ، ولؿ يتقبقا مـف
(2)

. 

 

 
 

  

                                       
 (. 201(، والبخاري يف إدب الؿػرد )1185( أخرجف أحؿد )2)

 (. 261(، ويف اطتالل الؼؾقب )355( أخرجف الخرائطل يف مساوئ إخالق )1)
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F               E 
c/C  

 الباب السادس والعصرون

 يف التحرٖس وَ عىن قًٕ لٕط

 مِ ق  قَ  ؾِ ؿَ عَ بِ  َؾ ؿِ طَ  ـ  مَ  نٌ ق  عُ ؾ  مَ »: ^قال: قال رسقل اهلل  ¶طـ ابـ طباس 

«طٍ ق  لُ 
(1)

. 

طٍ  اهللُ  ـَ عَ لَ »قال:  ^طـ الـبل  ◙وطـف  ِم ُلق  ـ  َطِؿَؾ َطَؿَؾ َقق  ـَ اهللُ ، وَ َم َلَع

طٍ  ِم ُلق  ـ  َطِؿَؾ َطَؿَؾ َقق  طٍ ، َم ِم ُلق  ـ  َطِؿَؾ َطَؿَؾ َقق  ـَ اهللُ َم «َوَلَع
(2)

. 

ا مَ  َف قَ خ  أَ  نَّ إِ »قال:  ^قال: إن رسقل اهلل  ¶وطـ جابر بـ طبد اهلل 

 مَّ ك أُ ؾَ طَ  اُف َخ أَ 
طٍ ل تِ ِم ُلق  «َطَؿُؾ َقق 

(3)
. 

ك تَ أَ  ؾٍ ُج ك رَ لَ إِ  اهللُ  رُ ظُ ـ   يَ ََل »: ^قال: قال رسقل اهلل  ¶وطـ ابـ طباس 

«اهَ رِ بُ ل دُ أًة فِ رَ ام   وِ اًل، أَ ُج رَ 
(4)

. 

 الؿرأة كالرجؾ مع الرجؾ.واطؾؿ أن الؿرأة مع 

 

  

                                       
 (. 2875( أخرجف أحؿد )2)

 (.1921( أخرجف أحؿد )1)

 (.1561(، وابـ ماجف )2357والرتمذي )(، 25091( أخرجف أحؿد )1)

 (.2265(، والرتمذي )12858( أخرجف أحؿد )3)
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228 

F               E 
c/C  

 الباب السابع والعصرون

 يف عكٕبٛ المٕط٘ يف الدٌٗا

طؾقـا مـ قصة طؿؾ ققم لقط إيثاَرهؿ الػاحشة، ومقَؾفؿ  قصَّ  اطؾؿ أن اهلل 

 ذكر ذلؽ مالؿ يطؾ يف ذكر كػرهؿ، إلقفا، وشرح طؼابف إياهؿ يف الدكقا، فلصال يف

ومعؾقم أن الؽػر أطظؿ مـ الػاحشة، ولؽـف أراد تحذيركا مـ تؾؽ إفعال، 

وقصة الؼقم يف الؼرآن يف مقاضع، وقد طرفـا مـفا: أكف طاقبفؿ يف الدكقا بالرجؿ 

 والحجارة، وقد رويت يف طؼقبة الؾقصل يف الدكقا أحاديث.

«فِ بِ  َل ق  عُ ػ  ؿَ ال  ، وَ َؾ اطِ ػَ قا ال  ؾُ تُ اق  »: ^قال: قال رسقل اهلل  ¶طـ ابـ طباس 
(1)

. 

  ◙وطـ أبل هريرة 
ِّ

ـِ الـَّبِل فِل الَِّذي َيْعَؿُؾ َطَؿَؾ َقْقِم ُلقٍط َقاَل:  ^َط

ُجُؿقُهَؿا َجِؿقًعا» َػَؾ، ار  َس  َؾك َواأل  َط  ُجُؿقا األ  «ار 
(2)

. 

يف ذلم ╚ وغريه ٌَ الطداةث ذنر ٌا روي غَ أيب ةكر الطديق 
أن خالد بـ القلقد كتب إلك أبل بؽر الصديؼ »طـ محؿد بـ الؿـؽدر: 

أكف وجد رجاًل يف بعض إضاحل ُيـَؽُح كؿا ُتـَؽح الؿرأة، فجؿع أبق بؽر ◙ 

، فؼال ◙مـفؿ طؾل بـ أبل صالب  ^لذلؽ أصحاب رسقل اهلل  ◙

طؾل: إن هذا ذكب لؿ تعؿؾ بف إٓ أمة واحدة، فػعؾ اهلل هبؿ ما قد طؾؿتؿ: أرى أن 

                                       
 (.1562(، وابـ ماجف )2356(، والرتمذي )3361(، وأبق داود )1717( أخرجف أحؿد )2)

 (.1561( أخرجف ابـ ماجف )1)
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229 

أن يحرق بالـار، فلمر بف أبق  ^تحرقف بالـار، فاجتؿع رأي أصحاب رسقل اهلل 

«بؽر أن يحرق بالـار، قال: وقد حرقفؿ ابـ الزبقر، وهشام بـ طبد الؿؾؽ
(1)

. 

«رجؿ لقصقًّا ◙طؾقًّا  أنَّ »وطـ يزيد بـ ققس: 
(2)

. 

«مـ طؿؾ طؿؾ ققم لقط فاقتؾقه»أكف قال:  ◙وقد روي طـ طؿر 
(3)

. 

ما حدُّ الؾقصل؟ قال: ُيـظر  ¶سئؾ ابـ طباس »طـ سعقد بـ يزيد قال: 

ًسا، ثؿ ُيتَبُع بالحجارة «أطؾك بقت يف الؼرية َفُقرَمك مـؽَّ
(4)

. 

ذنر الكم اتلاةػني، وٌَ ةػدًْ يف ذلم 
«أو لؿ يحصـ ـَ ِص ْح أُ  ،ُيْؼَتُؾ »طـ الشعبل قال: 

(5)
. 

طؾك الؾقصل الرجؿ، أحصـ أو لؿ يحصـ »وطـ سعقد بـ الؿسقب قال: 

«ُسـَّة َماِضَقة
(6)

. 

«حد الؾقصل حد الزاين»وطـ حؿاد طـ إبراهقؿ قال: 
(7)

.  

وطـ جابر بـ زيد يف الؾقصل أكف يرجؿ
(8)

.  

«يرجؿ إن أحصـ، أو لؿ يحصـ»وطـ الزهري قال: 
(9)

. 

                                       
 (. 230( أخرجف ابـ أبل الدكقا يف ذم الؿالهل )2)

 (.25651( أخرجف البقفؼل يف الؽربى )1)

 (.31( أخرجف أجري يف ذم الؾقاط )1)

 (. 10( أخرجف أجري يف ذم الؾقاط )3)

 (.18ذم الؾقاط )أخرجف أجري يف ( 5)

 (.30( أخرجف أجري يف ذم الؾقاط )6)

 (.218أخرجف ابـ أبل الدكقا يف ذم الؿالهل )( 7)

 (.35( أخرجف أجري يف ذم الؾقاط )8)

 (.217الدكقا يف ذم الؿالهل )أخرجف ابـ أبل ( 9)
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قؾت ٕحؿد بـ حـبؾ: َأُيرَجُؿ الؾقصل »وطـ إسحاق الؽقسج قال: 

«أحصـ، أو لؿ يحصـ؟ قال: يرجؿ أحصـ، أو لؿ يحصـ
(1)

. 

لق كان أحد يـبغل أن ُيرجؿ مرتقـ لؽان يـبغل لؾقصل أن »وقال الـخعل: 

«ُيرجؿ مرتقـ
(2)

.  

 

 

 

 

  

                                       
 (.52أخرجف أجري يف ذم الؾقاط )( 2)

 (.21/190الؿحؾك، ٓبـ حزم )( 1)

 



 

 
 
 

   

 

121 
 

212 

F               E 
c/C  

 الباب الثامن والعصرون

 يف ذكس عكٕبٛ المٕط٘ يف اآلخسٚ

 مَ ق  يَ  ؿ  فِ ق  لَ إِ  اهللُ  رُ ظُ ـ   يَ ََل  ةٌ عَ ب  َس »قال:  ^طـ الـبل  ◙طـ أكس بـ مالؽ 

 َلَّ ، إِ ـَ ق  ؾِ اِخ َل الدَّ وَّ أَ  ارَ الـَّ  نَ ق  ؾُ ُخ د  ، يَ ـَ ق  ؿِ الَ عَ ال   عَ مَ  ؿ  فُ عُ ؿَ ج   يَ ََل ، وَ ؿ  فِ ق  ك  زَ  يُ ََل ، وَ ةِ امَ قَ ؼِ ال  

 ـُ مِ د  مُ ، وَ فِ بِ  ُل ق  عُ ػ  ؿَ ال  ، وَ ُؾ اطِ ػَ ال  وَ  ،هُ َد يَ  ُح اكِ : الـَّ فِ ق  ؾَ طَ  اهللُ  اَب تَ  اَب تَ  ـ  ؿَ قا، فَ بُ ق  تُ يَ  ن  أَ 

 ُح اكِ الـَّ ، وَ هُ ق  ـُ عَ ؾ  ك يَ تَّ َح  فُ اكَ رَ ق  ي جِ ذِ م  ؿُ ال  ا، وَ ثَ ق  غِ تَ س  ك يَ تَّ َح  فِ ي  قَ بَ أَ  ُب ارِ الضَّ ، وَ رٍ ؿ  َخ 

«اِرهِ َة َج ؾَ ق  ؾَ َح 
(1)

. 

 -يعـل: طؿؾ ققم لقط -لق أن الذي يعؿؾ ذلؽ العؿؾ»وطـ مجاهد قال: 

«يف السؿاء، وكؾ قطرة يف إرض لؿ يزل كجًسا اغتسؾ بؽؾ قطرة
(2)

. 

لق أن لقصقًّا اغتسؾ بؽؾ قطرة مـ السؿاء »وطـ الػضقؾ بـ طقاض قال: 

 .«لؼل اهلل غقر صاهر

 

 

 

  

                                       
 (.5087( أخرجف البقفؼل يف الشعب )2)

 (.216أخرجف ابـ أبل الدكقا يف ذم الؿالهل )( 1)
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F               E 
c/C  

 الباب التاسع والعصرون

 يف التحرٖس وَ العكٕبات

وتارًة تتلخر، وتارًة يظفر أثرها، اطؾؿ أن العؼقبة تختؾػ، فتارًة تتعجؾ، 

ها العؼقبة  وتارًة يخػك، وأصرف العؼقبات ما ٓ ُيِحسُّ هبا الؿعاقب، وأشدُّ

بسؾب اإليؿان والؿعرفة، ودون ذلؽ مقت الؼؾقب، ومحق لذة الؿـاجاة مـف، 

وققة الحرص طؾك الذكب، وكسقان الؼرآن، وإهؿال آستغػار، وكحق ذلؽ مؿا 

أفؼ  الظؾؿة إلك أن يؿتؾئ ربؿا َدبَِّت العؼقبة يف الباصـ دبقَب ضرره يف الديـ، و

الؼؾب، فتعؿك البصقرة، وأهقن العؼقبة ما كان واقًعا بالبدن يف الدكقا، وربؿا 

كاكت طؼقبة الـظر يف البصر، فؿـ طرف لـػسف مـ الذكقب ما يقجب العؼاب، 

.فؾقبادر كزول العؼقبة بالتقبة الصادقة طساه يردُّ ما ُيرَ   دُّ

ِ ك، وَ ؾَ ب   يَ بِرُّ ََل ال  »: ^قال: قال رسقل اهلل  ◙طـ أبل قالبة  َسك،  ُيـ  ََل  ؿُ ث  اإل 

يَّانُ وَ  «انُ ُتَد  ـُ ي  دِ ا تَ ؿَ َت كَ ئ  ا ِش ؿَ كَ  ـ  ؽُ ، فَ امُ ـَ  يَ ََل  الدَّ
(1)

. 

َق بقـ أهؾفا، »وطـ جبقر بـ كػقر قال:  لؿا افتتح الؿسؾؿقن قربص، ُفرِّ

بعض، فبؽك أبق الدرداء، فؼؾت لف: ما يبؽقؽ يف يقم فجعؾ بعضفؿ يبؽل إلك 

الشرك وأهؾف؟! قال: دطـا مـؽ يا جبقر، ما  أطزَّ اهلل فقف اإلسالم وأهؾف، وأذلَّ 

أهقَن الخؾَؼ طؾك اهلل إذا تركقا أمره! بقـا هل أمة قاهرة قادرة إذ تركقا أمر اهلل 

                                       
 (.10161( أخرجف معؿر يف الجامع )2)
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«تعالك فصاروا إلك ما َتَرى
(1)

.  

ابـ سقريـ مرًة، فؼقؾ لف: يا أبا بؽر ما هذا الغؿ؟  اغتؿَّ »وطـ هشام قال: 

«فؼال: هذا الغؿُّ بذكب أصبتف مـذ أربعقـ سـة
(2)

. 

ا مـ الشام، َقبََّؾفا »وطـ ابـ أبل كجقح:  أن إساًفا وكائؾة رجؾ وامرأة حجَّ

وهؿا يطقفان، فُؿسخا حجريـ، فؾؿ يزآ يف الؿسجد حتك جاء اهلل باإلسالم، 

«فُلخِرَجا
(3)

.  

 كتحدث طـدكا بالبادية أن مجـقن بـل طامر لؿا قال:»ؾ العؼقؾل قال: تِّ ؼَ وطـ الؿُ 

 قضـــاها لغقـــري وابـــتالين بحبِّفـــا
 

ــا  ــك ابتالكق ـــقر لقؾ ـــشلء غــ  ففــالَّ بــ
 

 «.ذهب بصره

 

 

 
 

  

                                       
 (.2/126أبق كعقؿ يف الحؾقة ) ( أخرجف2)

 (.2/172أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 1)

 (.103أخرجف ابـ أبل الدكقا يف العؼقبات )( 1)
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213 

F               E 
c/C  

 الباب الثالثون

 يف احلث عمٜ التٕبٛ ٔاالضتغفاز

؛ ؿ  ؽُ ب  ك رَ لَ قا إِ بُ ق  تُ  اُس ا الـَّ فَ يُّ ا أَ يَ »أكف قال:  ^طـ الـبل  ¶طـ ابـ طؿر 

  فِ ق  لَ إِ  ُب ق  تُ ل أَ ك  نِ فَ 
«ةٍ رَّ َة مَ ئَ ا  مِ  مِ ق  قَ ل ال  فِ

(1)
 . 

ل، بِ ؾ  ك قَ ؾَ طَ  انُّ َلُقغَ  فُ كَّ إِ »: ^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ إغرِّ الؿزين 

«ةٍ رَّ َة مَ ئَ ا  مِ  مِ ق  قَ ل ال  فِ  اهللَ  رُ ػِ غ  تَ س  ل أَلَ ك  إِ وَ 
(2)

. 

 يؼقل يف الؿجؾس: ^إْن كـا لـعدُّ أن رسقل اهلل »قال:  ¶وطـ ابـ طؿر 

اُب ال َغُػقرُ  َت التَّقَّ َؽ َأك  ، إِكَّ ِػر  لِل َوُتب  َطَؾلَّ «، مائة مرةَرب  اغ 
(3)

 . 

 ؿ  كُ دِ َح أَ  ةِ بَ ق  تَ ُح بِ رَ ف  أَ  هللُ »: ^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ ابـ مسعقد 

ةٍ يَّ وِ دَ  ضٍ ر  لَ بِ  َج رَ َخ  ؾٍ ُج رَ  ـ  مِ 
(4)

، هُ ادُ زَ ، وَ فُ ابُ رَ َش ، وَ فُ امُ عَ ا صَ فَ ق  ؾَ طَ  فُ تُ ؾَ احِ رَ  فُ عَ مَ  ةٍ ؽَ ؾِ ف  مُ  

: اَل ا قَ هَ د  جِ يَ  ؿ  لَ ، وَ ُت ق  ؿَ ال   فُ كَ رَ د  ا أَ ذَ ك إِ تَّ ا َح فَ بِ ؾَ ل صَ فِ  َج رَ َخ ا فَ فَ ؾَّ َض لَ ، فَ فُ ُح ؾِ ص  ا يُ مَ وَ 

قـُُف َبت ُف طَ ؾَ غَ ، فَ فُ اكَ ؽَ ك مَ تَ لَ ، فَ فِ ق  فِ  قُت مُ لَ ، فَ فِ ق  ا فِ ُتفَ ؾ  ؾَ ض  ي أَ ذِ الَّ  لَ اكِ ؽَ ك مَ لَ إِ  عُ جِ ر  أَ 

«فُ ُح ؾِ ص  ا يُ مَ وَ  هُ ادُ زَ وَ  فُ ابُ رَ َش وَ  فُ امُ عَ ا صَ فَ ق  ؾَ ، طَ فِ ِس أ  رَ  َد ـ  ُتُف طِ ؾَ احِ ا رَ ذَ نِ ، فَ ظَ ؼَ ق  تَ اس  فَ 
(5)

 . 

                                       
 (.1701( أخرجف مسؾؿ )2)

 (.1701( أخرجف مسؾؿ )1)

 (.1313(، والرتمذي )5563( أخرجف أحؿد )1)

، وهل: الَػالة القاسعة، لسان العرب )3) وِّ يَّة: الؿـسقبة إلك الدَّ وِّ  (.23/176( الدَّ

 (.1617أخرجف أحؿد )( 5)
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الرباُء بـ طازب، والـعؿان  ^وقد َرَوى هذا الؿعـك طـ حديث رسقل اهلل 

قال: قال  ╚بـ بشقر، وأبق هريرة، وأكس بـ مالؽ طـ شداد بـ أوس 

َت َرب ل»: ^رسقل اهلل  ُفؿَّ َأك  َػاِر: الؾَّ تِغ  س 
ِ
َتـِل، َوَأَكا  ،َسق ُد اَل َت َخَؾؼ  ََل إَِلَف إَِلَّ َأك 

ُت  َتَطع  ِدَك َما اس  ِدَك َوَوط  ُت َأُبقءُ َطب ُدَك، َوَأَكا َطَؾك َطف  ـ  َشر  َما َصـَع  ، َأُطقُذ ِبَؽ ِم
(1) 

بِل ، َوَأُبقُء َلَؽ بَِذك  َؿتَِؽ َطَؾلَّ ـ   ؛َلَؽ بِـِع  ُكقَب إَِلَّ َأك َت، َم ِػُر الذُّ ُف ََل َيغ  ِػر  لِل؛ َفنِكَّ َفاغ 

َد َما  ُح بِ ص  ا يُ مَ َد ع  َقاَلَفا بَ  ـ  َقاَلَفا َبع  ِؾ ال َجـَِّة، َوَم ـ  َأه  ِمِف َكاَن ِم ـ  َيق  ُمقِقـًا بَِفا َفَؿاَت ِم

ِؾ ال َجـَّةِ  ـ  َأه  ـ  َلق َؾتِِف َكاَن ِم ِسَل ُمقِقـًا بَِفا َفَؿاَت ِم «ُيؿ 
(2)

. 

 نَّ إِ »يؼقل:  ^قال: سؿعت رسقل اهلل  ◙وطـ أبل سعقد الخدري 

 زَّ عَ بِ  : فِ ب  رَ لِ  اَل قَ  َس ق  ؾِ ب  إِ 
َ امَ ا دَ مَ  مَ ل آدَ ـِ ي بَ قِ ُأغ   ُح رَ ب   أَ ََل  َؽ لِ اَل َج وَ  َؽ تِ  اُح وَ ر  ِت األ 

 زَّ عِ بِ فَ  : فُ بُّ رَ  فُ لَ  اَل ؼَ ، فَ ؿ  فِ ق  فِ 
 اَل َج وَ  ل  تِ

 و  رُ ػَ غ  تَ ا اس  مَ  ؿ  فُ لَ  رُ ػِ غ  أَ  ُح رَ ب   أَ ََل  ل  لِ
«ل  كِ

(3)
. 

مـ ذكر خطقئة طؿؾفا، فقجؾ قؾبف مـفا، »قال:  ◙وطـ طبد اهلل بـ طؿر 

«لؿ يحبسفا شلء حتك ُتؿَحك فاستغػر اهلل 
(4)

. 

إين ٕطؾؿ آيتقـ ٓ يؼرؤهؿا طبد طـد »أكف قال:  ◙وقد رويـا طـ ابـ مسعقد 

  ﴾گگڳڳڳڳ﴿ذكب يصقبف، ويستغػر اهلل إٓ غػر لف: ققلف: 

«أية [215]آل طؿران: ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ﴿أية، وققلف:  [220]الـساء:
(5)

. 

                                       
ُزوم، الـفاية يف غريب الحديث )2) ، وأصؾ الَبَقاء الؾُّ  (.2/259( َأُبقء: ألتزم وأرجع وُأقرُّ

 (.6106( أخرجف البخاري )1)

 (.22133( أخرجف أحؿد )1)

 (. 227أخرجف ابـ أبل الدكقا يف التقبة ) (3)

 (.10( أخرجف ابـ أبل الدكقا يف التقبة )5)
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 الخطايا كؿا يحطُّ  البؽاء طؾك الخطقئة يحطُّ »وطـ مالؽ بـ ديـار قال: 

«الريُح القرَق القابس
(1)

.  

الذي حجب الـاس طـ التقبة: صقُل إمؾ، وطالمة »وطـ يحقك بـ معاذ قال: 

«التائب: إسبال الدمعة، وحب الخؾقة، والؿحاسبة لؾـػس طـد كؾ هؿة
(2)

. 

الؿغبقن مـ ططَّؾ أيامف بالبطآت، »وطـ يحقك بـ معاذ الرازي قال: 

«وسؾط جقارحف طؾك الفؾؽات، ومات قبؾ إفاقتف مـ الجـايات
(3)

.  

رمـ كؼَّ »وطـ أبل بؽر الـجاد قال: 
(4)

ر طؾك الـاس قؾَّ أصدقاؤه، ومـ   كؼَّ

ر طؾك ذكبف صال بؽاؤه، ومـ  «طؾك مطعؿف صال جقطفكؼَّ
(5)

.  

 

 

 
 

 

  

                                       
 (.292أبل الدكقا يف التقبة ) أخرجف ابـ( 2)

 (.1/191صػة الصػقة )( 1)

 (.778أخرجف البقفؼل يف الزهد الؽبقر )( 1)

 (.1/813( كؼرُت الرجؾ كؼًرا: ِطبُتف، الصحاح )3)

 (.2/537صػة الصػقة )( 5)
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F               E 
c/C  

 والثالثون اديالباب احل

 يف االفتداز بالعفاف

كان طبد الؿطؾب ٓ يسافر سػًرا إٓ ومعف ابـف »طـ طقاكة بـ الحؽؿ قال: 

ًٓ وحسـًا، فلتك القؿـ، وكان  الحارث، وكان أكرب ولده، وكان شبقًفا بف جؿا

أمرَت ابـََؽ هذا يجالسـل، ويـادمـل، يجالس طظقًؿا مـ طظؿائفا، فؼال لف: لق 

ت طؾقف، فبعث إلقفا:   فعشَؼِت امرأُتف الحارَث، فراسؾتف، فلبك طؾقفا، فللحَّ

 ٓ تطؿعــــل فقؿــــا لــــدي فــــنكـل
 

ــزري  ــٌػ مئ ــادمتل طػق ــرٌم مـ ك
(1)

 
 

 أســـعك ٕدرك مجـــد قـــقم شـــاده
 

ـُ البقـِت طــد الؿشـعرِ   طؿٌرو قطق
(2)

 
 

 واطؾؿــــل أين امُرؤٌ فاْقـَـــــل حقاَءك 
 

آبـــك لـــػســل أن ُيَعقَّر معشري 
(3)

 
 

أو أن يؼاَل صبا بِعرِس الحؿقـِري  أين ُأَزنُّ بجـــــــــاريت أو كـَّتــــــــــل
(4)

 

                                       
راب، لسان العرب )2) (، فالن طػقػ 21/571( كاَدَم الرجَؾ مـادمة وكِداًما: جالسف طؾك الشَّ

 (.3/27الِؿئزر وطػقػ اإلزار إذا ُوصػ بالعػة طؿا يحُرم طؾقف مـ الـساء، لسان العرب )

: الساكـ يف الدار، مـ َقَطـ بالؿؽان َيْؼطـ ُقُطقًكا: أقام بف وتقصَّـ، لسان العرب 1) ـُ ( الَؼطِق

(21/131 .) 

هط بؿعـك: 25/102( َقـِقُت َحقائل، َأي: َلِزمتف، لسان العرب )1) (، الـَؿعشر والـََّػر والَؼقم والرَّ

 (. 3/573الجؿُع، وٓ واحد ٕي مـفا مـ لػظفا، وتؼال لؾرجال دون الـساء، لسان العرب )

بالػتح: امرأة الَؽـة  (،21/100( يؼال: فالن ُيَزنُّ بؽذا وكذا، أي: ُيتَّفؿ بف، لسان العرب )3)

(، الِعرُس بالؽسر: امرأُة الرُجؾ، الصحاح 6/1289آبـ، وُتجؿع طؾك كـائـ، الصحاح )

(1/937 .) 
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وأخرب بذلؽ أباه، فؾؿا يئست مـف َسَؼْتُف ُسؿَّ شفٍر، فارتحؾ طبد الؿطؾب 

  «.حتك إذا كان بؿؽَة مات الحارث

كان طبد الؿطؾب بـ هاشؿ إذا أتك »وطـ هشام بـ محؿد طـ أبقف قال: 

القؿـ كزل طؾك بعض مؾقكفا، وإكف أتك مرًة، فـزل طؾك بعض مؾقكفا، كؿا كان 

يػعؾ، فلرسؾ إلقف ذلؽ الؿؾؽ لقـادمف، ويتحدث معف، وكان طبد الؿطؾب ٓ 

تحدث معـا، يشرب الشراب، فلرسؾ إلقف ذلؽ الؿؾؽ أن ابعث إلقـا بالحارث ي

فلرسؾف طبد الؿطؾب، فؾؿا جاء رأتف امرأة الؿؾؽ فعشؼتف، وراسؾتف تريده كػَسَفا، 

فلبك أن يػعؾ ذلؽ وَكُرَم، فسؼتف شربًة فقفا ُسؿُّ شفٍر. قال الؽؾبل: ويؽقن طـد 

ؿُّ لسـٍة، ولشفٍر، ولققٍم، ولساطٍة فسؼط لذلؽ الحارث، فاكصرف بف  الؿؾقك السُّ

، فؾؿا كان قبؾ دخقلف مؽة مات الحارث، فدخؾ بف مؽة طبدالؿطؾب إلك مؽة

  فدفـف، ورثاه طبد الؿطؾب يف قصقدة:

ــاُض  والحــارُث  ــ الػقَّ ــولَّ  ادَ ك ماِج
 

ـــامَ   ـــ أي ـــ فُ كازَط ـــاُم الؽاَس «االفؿ
(1)

 
 

قدم طروة بـ الزبقر »وطـ القلقد بـ طبد اهلل بـ كافع بـ دريد طـ أبقف قال: 

طؾك القلقد بـ طبد الؿؾؽ، فخرجت برجؾف قرحة أكؾة، فاجتؿع رأي إصباء 

طؾك كشرها، وأكف إن لؿ يػعؾ قتؾتف، فلرسؾ إلك القلقد يسللف أن يبعث إلقف 

ًدا، قال: ولؿ؟ فؼالقا: لئالَّ ُتِحسُّ  بإصباء، فلرسؾـل هبؿ إلقف، فؼالقا: كسؼقؽ ُمَرقِّ

بؽ، قال: بؾ شلكؽؿ هبا، قال: فـشروا ساقف بالؿـشار، قال: فؿا زال  بؿا ُيصـَعُ 

                                       
(، الُفؿام اسؿ مـ أسؿاء الؿؾِؽ: 7/121( َرجٌؾ َفقٌض وَفقَّاٌض: كثقر الؿعروف، لسان العرب )2)

تف، لسان العرب )  (.21/612لِعظِؿ ِهؿَّ
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طضق مـ طضق حتك فرغقا مـفا، ثؿ حسؿقها
(1)

، فؾؿا كظر إلقفا يف أيديفؿ 

أما والذي حؿؾـل طؾقؽ إكف لقعؾؿ أين ما مشقُت بؽ  ،تـاولفا، وقال: الحؿد هلل

 «.!إلك حرام قط

كػسل طـؽ أين لؿ أكؼؾؽ إلك إن مؿا يطقب »ويف رواية أخرى: أكف قال: 

 «.!معصقة اهلل قط

َبصَرِت الثريا بعؿر بـ أبل ربقعة، وهق »وطـ أبل سػقان بـ العالء قال: 

َر الخؾقُق يف ثقبف،  فا َخؾقق، فزحؿتف، فلثَّ رت، ويف كػِّ يطقف حقل البقت فتـؽَّ

  فجعؾ الـاُس يؼقلقن: يا أبا الخطاب، ما هذا زي الؿحِرم، فلكشل يؼقل:

 ربُّ مقســـك وطقســـك خـــؾ اهللُ أد
 

ـــا  ـــاَلين خؾقَق ــــ َم ـــِد َم ـــَة الخؾ  جـ
 

فا بجقــِب قؿقصل  مسحْت كػَّ
 

ــا  ــًحا رفقَؼ ــت مس ــا بالبق ــقـ ُصػـ  ح
 

فؼال لف طبد اهلل بـ طؿر: مثؾ هذا الؼقل تؼقل يف هذا الؿقضع؟! فؼال لف: يا 

حؾؾُت إزاري أبا طبد الرحؿـ، قد سؿعَت مـل ما سؿعَت، فقربِّ هذه البـقِة ما 

 «.طؾك حرام قط

ا حضرتف القفاة -وطـ طؿارة بـ ثقر قال: سؿعُت ذا الرمة لؼد »يؼقل:  -لـؿَّ

 طشريـ سـة يف غقر ريبة وٓ فسادـؿً ــَّمؽثت ُمَتق
ّ

 «.ا بَِؿل

كان يف تؿقؿ خصؾتان قد غؾبقا الـاس طؾقفؿا: »وطـ شعقب بـ صخر قال: 

 «.الحؾؿ، والعػاف

يف مرضف الذي  -سؿعت أبا يقسػ يؼقل»وطـ كسر بـ القلقد الؽـدي قال: 

                                       
 (. 21/213الِعرَق: قطعف، ثؿ كقاه: لئالَّ يسقؾ دمف، لسان العرب ) ( الَحسُؿ: الؼطع، وحسؿَ 2)
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الؾفؿ إكؽ تعؾؿ أين لؿ أصل فرًجا حراًما قط، وأكا أطؾؿ، الؾفؿ إكؽ  :-مات فقف

 «.تعؾؿ أين لؿ آكؾ درهًؿا حراًما قط، وأكا أطؾؿ

شفدُت أبل طـد الؿقت، فبؽقُت، »وطـ إبراهقؿ بـ أبل بؽر بـ طقاش قال: 

«يا بـل ما يبؽقؽ؟ فؿا أتك أبقك فاحشة قط!فؼال: 
(1)

. 

لؿا حضرت أبل القفاُة ُأغِؿل طؾقف، »وطـ طؿر بـ حػص بـ غقاث قال: 

فبؽقُت طـد رأسف فلفاق، فؼال: ما يبؽقؽ؟ قؾت: أبؽل لػراقؽ، ولِـَؿا دخؾَت فقف 

فؼال: ٓ تبِؽ: فنين ما حؾؾُت سراويؾل طؾك  -يعـل: الؼضاء -مـ هذا إمر

«قط حرام
(2)

. 

شفدُت الفقثؿ بـ حؿقد، وهق يؿقت قد »وطـ سػقان الؿصقصل قال: 

 كحق الؼبؾة، قال: فؼامت جاريتف تغؿز رجؾف، فؼال: اغؿزيفا، فنكف يعؾؿ 
َ

ل ُسجِّ

 «.أهنؿا ما مشتا إلك حرام قط

ي بـ ديـار يف دار بؿصر كاكت فقف رِ كزل السَّ »وطـ محؿد بـ إسحاق قال: 

الـاس بجؿالفا، فعؾؿِت الؿرأة، فؼالت: ٕفتــف، فؾؿا دخؾت امرأة جؿقؾة تػتـ 

ما لؽ؟ قالت: هؾ لؽ  :يرمـ باب الدرب كشػت، وأضفرت كػسفا، فؼال السَّ 

، فلقبؾ طؾقفا، وهق يؼقل:
ٍّ

، وطقٍش رخل
ٍّ

  يف فراٍش وصل

ــذَّ  ــال مـــفـ ل  ةً وكــؿ ذي معــاٍص ك
 

َواِهَقا   هـــا وذاق الـــدَّ  ومـــات، فخالَّ
 

ُم  اُت الؿعاصــل وتـؼضلَتَصرَّ وتبَؼك تباطاُت الؿعاصل كؿـا ِهَقـا  لذَّ
(3) 

                                       
 (.26/531( أخرجف الخطقب يف تاريخ بغداد )2)

 (.9/68( أخرجف الخطقب يف تاريخ بغداد )1)

رُم: الؼطع البائـ، وَطؿَّ بعضفؿ بف الؼطَع أيَّ كقع كان، لسان العرب )1)  (.21/113( الصَّ
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 راٍء وســــــامعٌ  اهللُ فقــــــا ســــــقأتا و
 

ـِ اهلل يغَشــك الؿعاِصــَقا  ــٍد بعــق  «لعب
 

طشؼ رجؾ مـ »وطـ طبد الرحؿـ ابـ أخل إصؿعل طـ طؿف قال: 

اِك جاريًة مـ البصرة، فبعث يخطبفا فلبت، وقالت: إن أردَت غقر  ذلؽ الـُّسَّ

فعؾُت، فلرسؾ إلقفا: سبحاَن اهلل أيتفا الؿرأة أدطقك إلك إمر الصحقح، 

والحالل الذي ٓ طقب فقف، وٓ وزر، وتدطقــل إلك ما ٓ يصؾح لل وٓ لؽ؟! 

ْم، وإن كرهَت  قال: فلرسؾْت إلقف قد أخربُتَؽ بالذي طـدي، فنن أردَت فتؼدَّ

ْر، فلكشل الػتك يؼقل:   فتلخَّ

 الحــــالَل وَتــــْدُع قؾبــــل ســــائؾفاأُ 
 

 إلــــك مــــا تشــــتفقف مـــــ الحــــرامِ  
 

 كــــــــداطل آل فرطــــــــقٍن إلقــــــــف
 

وهــــؿ يدطقكــــف كحــــق الغــــرامِ  
(1)

 
 

ًؿــــا يف الخؾــــد يســــَعك  فظــــؾَّ مـعَّ
 

ـــَؼامِ   ـــقؿ ويف السَّ ـــقا يف الجح  وضؾ
 

فؾؿا طؾؿت أكف قد امتـع طؾقفا مـ الػاحشة أرسؾْت إلقف أكا بقـ يديؽ طؾك 

هقفاَت ٓ حاجَة لل فقؿـ دطاين إلك الؿعصقة، وأكا  الذي تحب، فؽتب إلقفا

 أدطقه إلك الطاطة، وقال:

ــــفُ  ــــُب ربَّ ــــقؿـ ٓ يراقِ ــــَر ف  ٓ خق
 

ــــد الفــــقى ويخاُفــــ   ف أحقاَكــــاطـ
 

ـــ إنَّ  ـــذي يبِغ ـــال ـــدُ  قىل الف  هويري
 

 ف شـــــــقطاَكاماجٍر شـــــــقطاكَ كُؿـــــــ 
 

                                       
 ﴾ٻٻٻٻپپپپڀ﴿( الداطل هق مممـ آل فرطقن الذي قال: 2)

 (.5/2996، الغرام: الشر الدائؿ والعذاب، الصحاح )[32]غافر: 
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 َحَجَب التَُّؼك باَب الفـَقى فـلُخق التُّؼـك
 

«زائـــٌد إيؿاَكـــا طـــػُّ الخؾقؼـــةِ  
(1)

 
 

 وطـ طؾل بـ الحسـ اإلسؽايف أكشد:

ـــة» ـــقى لػاحش ـــاين الف ـــا إن دط  م
 

ـــــــَرمُ   ـــــــاُء والَؽ ـــــــاين الحق  إٓ هن
 

ـــك فـــاحٍش مـــددُت يـــدي  فـــال إل
 

ـــــَدمُ    «وٓ مشـــــْت لـــــل بريبـــــٍة َق
 

 وأكشدين الحسـ بـ طؿرو الرقل لؾعباس بـ إحـػ: 

 أما والذي كادى مـ الطـقر طبـَدهُ »
 

 فرقاًكـا وأوحـك إلـك الـحـؾِ وأكزل  
 

 لؼـــد ولـــدْت حـــقاُء مــــؽ بؾقـــةً 
 

ــِؾ    ُأقاِســقفا وخــباًل مـــ الخب
َّ

 طؾــل
 

«ٕهُؾ طػاٍف ٓ ُيَدكَُّس بالجفؾِ     -قىــل الفـوإن شػَّ  -وإين وإياكؿ
(2)

 
 

 ومؿا أكشدوا يف الؿبالغة يف وصػ العػقػ:

ــــــْرعٌ » ـــــــُف َش ــــــُف ومـــــاُمـــ  َيَؼَظاُت
 

ــــــؾٍّ   ــــــؾا بؽ ــــــَتبِفُ ك ــــــَق مش َفْف
(3)

 
 

ــــــةٍ  ــــــٍؿ بػاحشــ ـــــؿَّ يف ُحْؾـــ  إْن َه
 

ــــــــفُ   ــــــــُف فقـَتبِ ُت ـــــــــرْتُف طػَّ  «زجــــ
 

  

                                       
 (.20/86( الَخؾِقؼة: الطبقعة التل يخؾؼ هبا اإلكسان، لسان العرب )2)

ُف  (،9/280( َشػَّ طؾقف ثقبف َيِشػُّ ُشػقًفا، أي: َرقَّ حتك ُيرى ما خؾػف، لسان العرب )1) وشػَّ

 الفقى، أي: كشػ ما بداخؾف مـ مشاطر.

ك -( يؼال: والـاُس يف هذا َشْرعٌ 1) ، أي: سقاء، الؼامقس الؿحقط -بسؽقن الراء، وقد ُتحرَّ

 (.711)ص
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F               E 
c/C  

 الباب الثاني والثالثون

 ُْفرتك ذٌَب ؛ْيف فضن وَ ذكس زبَّ

 ذكر ثقاب مـ فعؾ ذلؽ يف الخرة:

  .[36]الرحؿـ: ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿: قال اهلل 

هق الذي » :-قال ﴾ڦڦڦڄڄ﴿ يف ققلف تعالك: -وطـ مجاهد

«ذكر مؼام اهلل طؾقف فقفا فاكتفك إذا هؿَّ بؿعصقةٍ 
(1)

.  

 ﴾ڦڦڦڄڄ﴿ يف ققلف: -وطـ أبل بؽر بـ أبل مقسك طـ أبقف

«جـتان مـ ذهب لؾسابؼقـ، وجـتان مـ فضة لؾتابعقـ»قال: 
(2)

. 

ُفُؿ »قال:  ^طـ الـبل  ◙وطـ أبل هريرة  َم ََل اهلل َسب َعٌة ُيظؾُّ ِف َيق   ضِؾَّ فِل ضِؾ 

ٌؼ بِال َؿَساِجِد،  :إَلَّ ضِؾُّفُ  ُبُف ُمَعؾَّ ، َوَرُجٌؾ َقؾ 
ِ
َماُم ال َعاِدُل، وَشابُّ َكَشَل فِل ِطَباَدِة اهلل ِ اإل 

َقا َطَؾق فِ  َتَؿَعا َطَؾق ِف، َوَتَػرَّ  اج 
ِ
َػاَها َورَ  ،َوَرُجاَلِن َتَحابَّا فِل اهلل َق بَِصَدَقٍة، َفَلخ  ُجٌؾ َتَصدَّ

َؾُؿ ِشَؿاُلُف َما ُتـ ِػُؼ يِؿق ـُُف، وَ  َوَرُجٌؾ  ،َخالًِقا َفَػاَضت  َطق ـَاهُ  َرُجٌؾ َذَكَر اهللَ َحتَّك ََل َتع 

َرَأٌة َذاُت ُمـ َصٍب َوَجَؿالٍ  «إك ل َأَخاُف اهللَ  :إلك كػسفا، َفَؼاَل  َدَطت ُف ام 
(3)

. 

كر ِذكراِن، فذكر اهلل »وطـ مقؿقن قال:  بالؾسان حسـ، وأفضؾ مـف أن  الذِّ

                                       
 (.171أخرجف أحؿد يف القرع )( 2)

 (.13823أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ )( 1)

 (.2012(، ومسؾؿ )660( أخرجف البخاري )1)
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«يذكر اهلل طـدما يشرف طؾقف مـ معاصقف
(1)

.  

ـُ  -ٓ ُيْحَؿدُ »طـ يحقك بـ أبل كثقر قال:  ورُع امرٍئ حتك ُيشِػل  -أو َيحُس

«هلل  -حقـ يرتكف -طؾك صؿع، ويؼدر طؾقف، فقرتكف
(2)

. 

ـَ َطبَّاٍس  وطـ قتادة  ََل كان يؼقل:  ^ُذكر لـا أن كبل اهلل » قال: ¶َأنَّ اْب

  ةُ افَ َخ  مَ َلَّ إِ  فِ بِ  َس ق  لَ  فُ طُ َد يَ  ؿَّ ، ثُ امٍ رَ ك َح ؾَ طَ  ٌؾ ُج رَ  رُ دِ ؼ  يَ 
ِ
 ؾِ اجِ ل طَ فِ  اهللُ  فُ لَ َد ب   أَ َلَّ إِ  اهلل

 ذَ  ـ  مِ  فُ لَ  رٌ ق  َخ  قَ ا هُ مَ  ةِ رَ ِخ ال   َؾ ب  ا قَ قَ ك  الدُّ 
«َؽ لِ

(3)
. 

ه: أن يخؾَق الرجؾ بالؿرأة »وطـ طبقد بـ طؿقر قال:  مـ ِصدق اإليؿان وبرِّ

«الحسـاء فقدطفا، ٓ يدطفا إٓ هلل 
(4)

.  

قد كان يغؾب الخقف طـد الؼدرة طؾك الذكب تارًة طؾك الرجال فقؽقن 

 آمتـاع مـفؿ، وتارًة طؾك الـساء فقؽقن آمتـاع مـفـ.

[ ٌَ الرجال غَ اذلُٔب ٌع اىلدرة غييٓاذنر أختار ٌَ اٌخِع]  
 :وهذا سقاق أخبار الرجال الذيـ امتـعقا مـ الذكقب مع الؼدرة طؾقفا

 نَ ق  اَش ؿَ تَ يَ  رٍ ػَ كَ  ةُ ثَ اَل ا ثَ ؿَ ـَ ق  بَ »قال:  ^طـ رسقل اهلل  ¶طـ ابـ طؿر 

ـَ  ،َفَؿاُلقا إَِلك َغاٍر فِل ال َجَبؾِ  ،َأَخَذُهُؿ ال َؿَطرُ  َرٌة ِم َفاك َحطَّت  َطَؾك َفِؿ َغاِرِهؿ  َصخ 

، َفَؼاَل َبع ُضُفؿ  لَِبع ضٍ ال َجَبؾِ  َبَؼت  َطَؾق ِفؿ  َؿاًَل طَ ، َفَلص  ُظُروا َأط  ِف : اك  ُتُؿقَها لِؾَّ ِؿؾ 

                                       
 (.39جف ابـ أبل الدكقا يف القرع )أخر (2)

 (.277أخرجف ابـ أبل الدكقا يف القرع ) (1)

 (.23/591( أخرجف ابـ جرير يف التػسقر)1)

 (.1/168أخرجف أبق كعقؿ يف حؾقة إولقاء )( 3)
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ُرُجَفا، َفَؼاَل َصالَِحةً  ُف َيػ  ُطقا اهللَ بَِفا َلَعؾَّ ُف كَ َأَحُدُهؿ   ، َفاد  ُفؿَّ إِكَّ اَن لِل َوالَِداِن : الؾَّ

َطك َطَؾق ِفؿ  َولِل ِصب َقٌة ِص  ،َشق َخاِن َكبِقَرانِ  ُت َطَؾق ِفؿ  َفَحَؾب ُت َغاٌر، ُكـ ُت َأر  ، َفنَِذا ُرح 

ِؼق   َجرُ ِفَؿا َقب َؾ َوَلِديَبَدأ ُت بَِقالَِديَّ َأس  ُف َكاَء بَِل الشَّ ، َوإِكَّ
(1)

،
 

َفَؿا َأَتق ُت َحتَّك 

َسق   ُتُفَؿا َقد  َكاَماُت، َأم  ُؾُب َفَقَجد  ُت َفِجئ ُت بِال ِحاَل  ،، َفَحَؾب ُت َكَؿا ُكـ ُت َأح  ِب، َفُؼؿ 

َرُه َأن  ِطـ َد ُرُءوِسِفَؿا ِمِفَؿا ، َأك  ـ  َكق  ب َقِة َقب َؾُفَؿا، ُأوِقَظُفَؿا ِم َرُه َأن  َأب َدَأ بِالص  ، َوَأك 

ب َقةُ  َن ِطـ َد َقَدَملَّ  َوالص  رُ ، َفَؾؿ  َيَزل  َذلَِؽ َدأ بِل َوَدأ  َيَتَضاَغق  ، َفنِن  َبُفؿ  َحتَّك َصَؾَع ال َػج 

ُرج  َلـَا فُ  ِفَؽ َفاف  َؽ اب تَِغاَء َوج 
ُت َذلِ َؾُؿ َأك ل َفَعؾ  َؿاءَ ُكـ َت َتع  َجًة َكَرى ِمـ َفا السَّ ، َفَػَرَج ر 

َجًة َحتَّك ََرَأوا اهلل  َؿاَء، َوقَ َلُفؿ  ُفر  ُف َكاَكت  لِل اب ـَُة َطؿٍّ اَل الثَّاكِلِمـ َفا السَّ ُفؿَّ إِكَّ : الؾَّ

َجاُل الـ َساءَ  َسَفا ،ُأِحبَُّفا َكَلَشد  َما ُيِحبُّ الر  َفَلَبت  َحتَّك آتَِقَفا بِِؿاَئِة  ،َفَطَؾب ُت إَِلق َفا َكػ 

ُت ِماَئَة ِديـَارٍ  ،ِديـَارٍ  ا َقعَ ، َفَؾِؼقُتَفا بَِفاَفَسَعق ُت َحتَّك َجَؿع  َؾق َفا ، َفَؾؿَّ ـَ ِرج  ُت َبق  د 

 َقاَلت  
ِ
ِؼ اهللَ : َيا َطب َد اهلل َتِح ال َخاَتَؿ إِ ، اتَّ ُت َطـ َفا فِ ؼ  َح  بِ َلَّ ، َوََل َتػ  ُفؿَّ َفنِن  ُكـ َت َفُؼؿ  ، الؾَّ

ُرج  َلـَا ِمـ َفا ِفَؽ َفاف  َؾُؿ َأك ل َقد  َفَعؾ ُت َذلَِؽ اب تَِغاَء َوج  َجًة، َوَقاَل ، َتع  َفَػَرَج َلُفؿ  ُفر 

َخرُ  ُت َأِجقًرا بَِػَرِق ال  َجر 
َتل  : إِك ل ُكـ ُت اس 

(2)
ا َقَضك َطَؿَؾُف َقاَل   طِـِل  :َأُرزٍّ َفَؾؿَّ َأط 

فُ  ،َحؼ ل ُت َطَؾق ِف َحؼَّ ـ ُف ، َفَتَرَكُف َوَرِغَب َطـ فُ َفَعَرض  ُت ِم َرُطُف َحتَّك َجَؿع  ، َفَؾؿ  َأَزل  َأز 

ِؼ اهللَ َؼًرا َوَراِطَقَفا، َفَجاَءكِل َفَؼاَل بَ  طِـِل َحؼ ل، َفُؼؾ ُت  َوََل  ،: اتَّ ـِل َوَأط  َهب  َتظ ِؾؿ  : اذ 

ِؼ اهللَ ك َذلَِؽ ال َبَؼرِ َوَراِطقَفا، َفَؼاَل إِلَ  َزأ  بِل، َفُؼؾ ُت : اتَّ َزُأ ِبَؽ ، َوََل َتف  َفُخذ   ،: إِك ل ََل َأه 

َطَؾَؼ بَِفا َراِطَقَفا، َفَلَخَذَها،ل َبَؼَر وَ َذلَِؽ ا َؽ اب تَِغاَء َواك 
ُت َذلِ َؾُؿ َأك ل َفَعؾ  ، َفنِن  ُكـ َت َتع 

                                       
طل إلك أن بُعد طـ مؽاكف فلبطل، فتح الباري )2)  (.6/508( الؿراد: أكف استطرد مع غـؿف يف الرَّ

 (. 3/2530( الَػْرُق والَػَرق: مؽقال معروف بالؿديـة، وهق ستة طشر رصاًل، الصحاح )1)



 
 
 

  

 

136 
 

216 

ُرج  َما َبِؼلَ  ِفَؽ َفاف  «َطـ ُفؿ  اهلل َفَػَرَج  ،َوج 
(1)

. 

حديًثا لق لؿ أسؿعف إٓ  ^لؼد سؿعت مـ رسقل اهلل »قال:  ◙وطـف 

َكاَن مرة، أو مرتقـ حتك طدَّ سبع مرار، ولؽـ قد سؿعتف أكثر مـ ذلؽ قال: 

ُؾ  ـ   الؽِػ   رَ س  ل إِ ـِ بَ  ِم
عُ  َؾ ق  ائِ ـ   ََل َيَتَقرَّ ٍب َطِؿَؾُف، ِم َرَأةٌ  َذك  ـَ ِديـَاًرا  ،َفَلَتت ُف ام  َطاَها ِست ق َفَلط 

، َفَؼاَل: َما َطَؾك َأن  َيَطَلَها َطَدت  َوَبَؽت  ِف َأر 
َرَأتِ ـ  ام  ُجِؾ ِم َعَد الرَّ ا َقَعَد ِمـ َفا َمؼ  ، َفَؾؿَّ

َؿا َحَؿَؾـِل َطَؾق ِف  ، َوإِكَّ ُف َقطُّ َؿؾ  َـّ َهَذا َطَؿٌؾ َلؿ  َأط 
: ََل، َوَلؽِ ُتِؽ؟ َقاَلت  َره  ُيب ؽِقِؽ َأك 

ـَ َهَذاالَحاَجةُ  َعِؾق ؟! قَ  َوَلؿ   ،، َقاَل: َأَفَتػ  َعِؾق ِف َقطُّ ل، بِ هَ : اذ  اَل ؼَ ، فَ َل زَ كَ  ؿَّ : ثُ اَل َتػ 

 ََل  ،ِؽ لَ  رُ ق  اكِ كَ الدَّ وَ 
ِ
ُؾ ع ِصل اهللَ يَ ُثؿَّ َقاَل: َواهلل ـ  َلق َؾتِفِ ال ؽِػ  بََح َفَلص   ،َأَبًدا، َفَؿاَت ِم

ُتقًبا َطَؾك َبابِِف: ؾِ اهللُ َقد  َغَػَر  َمؽ  «!لِؾ ؽِػ 
(2)

. 

مالزًما  ◙كان شابا طؾك طفد طؿر بـ الخطاب »وطـ الحسـ قال: 

ؿتف، فحدث كػسف بذلؽ، الؿسجد والعبادة، فعشؼتف جارية، فلتتف يف خؾقة فؽؾَّ 

لف، فحؿؾف إلك بقتف، فؾؿا أفاق قال: يا طؿ،  شل طؾقف، فجاء طؿا فشفؼ شفؼة، فغُ 

فلقرئف مـل السالم، وقؾ لف: ما جزاُء مـ خاف مؼام ربف؟  ،◙اكطؾؼ إلك طؿر 

، وقد شفؼ الػتك شفؼة، ◙، فلتاه طؿر ◙فاكطؾؼ طؿف، فلخرب طؿر 

«، وقال: لؽ جـتان◙فؿات مـفا، فققػ طؾقف طؿر 
(3)

 . 

كاكت امرأة جؿقؾة بؿؽة، وكان لفا »وطـ طبد اهلل بـ مسؾؿ العجؾل قال: 

زوج، فـظرْت يقًما إلك وجففا يف الؿرآة، فؼالت لزوجفا: أترى أحًدا يرى هذا 

                                       
 (.1731(، ومسؾؿ )1111( أخرجف البخاري )2)

 (.7652(، والحاكؿ )1396( أخرجف الرتمذي )1)

 (.35/350أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ) (1)
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القجف ٓ يػتـ بف؟ قال: كعؿ، قالت: مـ؟ قال: طبقد بـ طؿقر، قالت: فائذن لل 

قة مـ فقف، فأَلَْفتِـَـَُّف قال: قد أذكُت لِؽ، قال: فلتتف كالؿستػتقة، فخال معفا يف كاح

الؿسجد الحرام، قال: فلسػرت طـ مثؾ فؾؼة الؼؿر، فؼال لفا: يا أمة اهلل، قالت: 

إين قد ُفتـُت بؽ، فاكظر يف أمري، قال: إين سائؾؽ طـ شلء، فنن أكت صدقتقـل 

كظرُت يف أمرِك، قالت: ٓ تسللـل طـ شلء إٓ صدقتؽ، قال: أخربيـل لق أن 

ِك أين قضقُت لِؽ هذه الحاجَة؟  َمَؾَؽ الؿقت أتاك لقؼبض روحؽ، أكان َيُسرُّ

قالت: الؾفؿَّ ٓ، قال: صدقِت، قال: فؾق ُأدِخْؾِت يف قربِك، وُأجؾِْسِت لؾؿساءلة، 

ِك أين قضقُت لِؽ هذه الحاجة؟ قالت: الؾفؿَّ ٓ، قال: صدقِت، قال:  أكان يسرُّ

أم بشؿالِِؽ، فؾق أن الـاس ُأططقا كتَبُفؿ، وٓ تدريـ تلخذيـ كتاَبِؽ بقؿقـِِؽ، 

ِك أين قضقُت لؽ هذه الحاجة؟ قالت: الؾفؿَّ ٓ، قال: صدقِت، قال:  أكان يسرُّ

ِك أين  ، أكان يسرُّ ـَ ، أم َتثُؼؾق ـَ ق ـَ َتِخػِّ فؾق جلَء بالؿقازيـ، وجلَء بِِؽ ٓ تدري

قضقُت لؽ هذه الحاجة؟ قالت: الؾفؿَّ ٓ، قال: صدقِت، قال: فؾق، وقػِت بقـ 

ِك أين قضقُت لؽ هذه الحاجة؟ قالت: الؾفؿَّ ٓ، يدي اهلل لؾؿساءَ  لة، أكان يسرُّ

قال: صدقِت، قال: اتؼل اهلل يا َأَمَة اهلل، فؼد أكعؿ اهلل طؾقؽ، وأحسـ إلقؽ، قال: 

فرجعْت إلك زوجفا، فؼال: ما صـعِت؟ قالت: أكت بطَّال، وكحـ بطَّالقن، 

زوجفا يؼقل: ما لل، ولعبقد فلقبؾْت طؾك الصالة، والصقم، والعبادة، قال: فؽان 

 امرأيت، كاكت يف كؾ لقؾة طروًسا، فصقََّرها راهبةً ا
َّ

«بـ طؿقر؟! أفسد طؾل
(1)

. 

 

                                       
 (.210 -1/229معرفة الثؼات، لؾعجؾل )( 2)
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[ ٌع اىلدرة غييٓاذنر أختار ٌَ اٌخِػج ٌَ اىنصاء غَ اذلُٔب]  
 :سقاق أخبار الـساء الؾقايت امتـعـ طـ الػاحشة مع الؼدرة طؾقفا

ـَ زياد»وطـ محؿد بـ سالم الجؿحل قال:  رجؾ مـ  -سؿعُت خارجَة ب

َيذُكُر قال: َهِقْيُت امرأًة مـ الحل، فؽـُت أتبعفا إذا خرجت مـ  -بـل سؾقؿة

ألؽ حاجة؟ قؾت: كعؿ،  :-ذات لقؾة -الؿسجد، فعرفْت ذلؽ مـل، فؼالت لل

ـِ قال: فلبؽتـل، واهلل،  قالت: وما هل؟ قؾت: مقدتؽ، قالت: َدْع ذلؽ لققِم التغاُب

 «.فؿا طدُت إلك ذلؽ

خرجت يف بعض لقالل الظؾؿة، »وطـ طبد السالم بـ طبقد طـ أطرابل قال: 

فنذا أكا بجارية كلهنا طؾؿ، فلردهتا طؾك كػسفا، فؼالت: ويؾؽ أما لؽ زاجر مـ 

طؼؾ؟! إذا لؿ يؽـ لؽ كاٍه مـ ديـ! فؼؾت لفا: إيًفا! واهلل ما يراكا إٓ الؽقاكُب، 

 «.قالت: فليـ مؽقكبفا

ار»وطـ أبل محؿد الشقباين قال:  كان بالبصرة رجؾ لف أكَّ
(1)

، وكاكت لف 

إلك قصره،  تفبقديّ امرأة جؿقؾة حسـاء كثقرة الؾحؿ فققعت يف كػسف، فركب زُ 

ار  لـا مـ الرصب، وصقره يف الدواخؾ لؼطاوقال: لألكَّ
(2)

، ثؿ قال لف: إيت بف 

فالًكا وفالًكا، فذهب بف، فؾؿا مضك قال ٓمرأتف: أغؾؼل باب الؼصر فلغؾؼتف، ثؿ 

قال لفا: أغؾؼل كؾ باب، فػعؾْت، فؼال لفا: هؾ بؼل باب لؿ تغؾؼقف؟ قالت: 

بقــا وبقـ اهلل كعؿ، باب واحد لؿ أغؾؼف، قال: وأي باب هق؟ قالت: الباب الذي 

فبؽا، ثؿ قام َطِرًقا واكصرف، ولؿ يقاقع الخطقئة ،.» 

                                       
اث، لسان العرب )إَُكُر ( 2) اُر: الحرَّ  (. 3/16: الحػر يف إرض، واِحدهتا ُأكرة. وإَكَّ

صب، لسان العرب )1) وَخَؾة: كسقجة مـ خقص يقضع فقفا التؿر والرُّ ْوَخؾَّة والدَّ  .(22/131( الدَّ
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F               E 
c/C  

 الباب الثالث والثالثون

 عمٜ الٍكاح يف احلثِّ

 ^كـا مع رسقل اهلل »: ◙طـ طبد الرحؿـ بـ يزيد قال: قال طبد اهلل 

ـِ شبابًا لقس لـا شلء، فؼال:  َباِب، َم ُف يا معشَر الشَّ ؛ َفنِكَّ ج  َقَتَزوَّ َتَطاَع ِمـ ُؽُؿ الَباَءَة َفؾ  اس 

ـ  َلؿ   َػرِج، َوَم ـُ لِؾ  َص ُف َلُف َوَجاءٌ  َأَغضُّ لِؾ بََصرِ، َوَأح  ِم؛ َفنِكَّ ق  َتطِقع  َفَعَؾق ِف بِالصَّ «َيس 
(1)

. 

الباءة: كـاية طـ الـؽاح، وأصؾ الباءة: الؿقضع الذي يلوي »قال الخطابل: 

إلقف اإلكسان، ومـف اشتؼ مباَءة الغـؿ، وهق الؿراح الذي تلوي إلقف بالؾقؾ، 

، والخصاُء: كزُطُفؿا، ويف الحديث دلقؾ طؾك جقاز  ـِ والِقجاُء: َرضُّ إكثقق

«التعالج لؼطع الباءة بإدوية: لؼقلف: فؾقُصؿْ 
(2)

. 

أراد طثؿان بـ مظعقن أن يتبتؾ، »قال:  ◙د بـ أبل وقاص وطـ سع

«، ولق أجاز لف ذلؽ ٓختصقـا^فـفاه الـبل 
(3)

. 

والتبتؾ: آكؼطاع إلك العبادة طـ الـؽاح، ومـف: صؾؼة بتؾة، وققؾ لؿريَؿ: 

 البتقُل: ٓكؼطاطفا طـ إزواج.

ـِ الرجؾ»وطـ صاوس قال:  «الؿرأة شطُر دي
(4)

.  

                                       
 (.2300(، ومسؾؿ )5065( أخرجف البخاري )2)

 (.1/279( معالؿ الســ )(1

 (.2301(، ومسؾؿ )5071)( أخرجف البخاري 1)

 (.213القرع، ٕحؿد بـ حـبؾ )ص( 3)
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لقس العزوبقة مـ أمر اإلسالم »ي: وسؿعت أبا طبد اهلل يؼقل: ذِ وقال الؿرَّ 

َج أربَع طشرَة، ومات طـ تسٍع، ثؿ قال: لق كان بشر بـ  ^يف شلء، الـبل  تزوَّ

ج كان قد تؿَّ أمُرُه كؾُّف، لق ترك الـاُس الـؽاَح لؿ َيْغُزوا، ولؿ  الحارث قد تزوَّ

قا، ولؿ يؽـ كذا، ولؿ يؽـ كذا، فؼد كان ُيصبح وما طـدهؿ شلء،  ^الـبل  َيُحجُّ

ويؿسل وما طـدهؿ شلء، ومات طـ تسٍع، وكان يختار الـؽاَح، ويحثُّ طؾقف، 

ففق طؾك غقر الحؼ،  ^طـ التبتؾ، فؿـ رغب طـ فعؾ الـبل  ^ وهنك الـبل

ج، َوُولَِد لف، والـبل  «اءُ َس لَّ الـ  لَ ُحب َب إِ قال:  ^ويعؼقب يف حزكف قد تزوَّ
(1)

 . 

صاحب طقال، فؿا »قؾت: فنن إبراهقؿ بـ أدهؿ ُيحؽك طـف أكف قال لروطة: 

قدرت أن أتؿ الحديث حتك صاح بل، وقال: وقعـا يف بُـِقات الطريؼ
(2)

طافاك  -اكظر 

 بقـ يدي أبقف متسخًطا  -ما كان طؾقف محؿد، وأصحابف، وقال -اهلل
ِّ

َلبَُؽاُء الصبل

«؟!طزُب إ الؿتعبدُ بف ـ يؾحؼ أي :-يطؾب مـف خبًزا أفضؾ مـ كذا وكذا
(3)

. 

[ذنر ٌا يصخدب ملَ أرا  انلاكح]  
أكف  ^ويستحب لؿـ أراد الـؽاَح الـظُر إلك الؿـؽقحة، فؼد ُروي طـ الـبل 

ـ  »قال:  َج ام  زَ تَ يَ  ن  أَ  ادَ رَ أَ  َم  ن  ى أَ رَ ح  أَ  َؽ لِ َذ ا؛ فَ فَ احِ ؽَ ك كِ لَ إِ  هُ ق  طُ د  ا يَ ا مَ فَ ـ  مِ  ر  ظُ ـ  قَ ؾ  َة فَ أَ رَ وَّ

«اؿَ فُ ـَ ق  َدَم بَ م  يُ 
(4)

. 

                                       
 (.1930(، والـسائل )21191( أخرجف أحؿد )2)

غار تتشعب مـ الجادة، وهل الرتهات، الصحاح )1)  (.6/1187( ُبـَقَّاُت الطريؼ هل: الُطرق الصِّ

 (.216القرع، ٕحؿد بـ حـبؾ )ص ( 1)

إَِذا َخَطَب »ثقـ: إول: حديث جابر مرفقًطا: ( هذا الحديث جؿع فقف الؿصـػ بقـ حدي3)

َعؾ   َقػ  ُطقُه إَِلك كَِؽاِحَفا َفؾ  َتَطاَع َأن  َيـ ُظَر إَِلك َما َيد  َأَة، َفنِِن اس  أخرجف أحؿد  «َأَحُدُكُؿ ال َؿر 

= 
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ويـبغل لف أن يتخقر صاحبة الديـ مع الُحسـ، فؼد قال طؾقف الصالة والسالم: 

«اكَ َد يَ  ت  بَ رِ تَ  ـِ ي  الد   اِت َذ بِ  ر  ػَ اض  فَ »
(1)

. 

ا مـ ابُتؾل بالفقى فلراد التزويج، فؾقجتفد يف كؽاح الؿرأة التل ابُتؾل هبا،  فلمَّ

ًقا لف طـ ذلؽ، وهق ما يؼع بؼؾبف إن صح لف ذلؽ وجاز، وإٓ  فؾقخرت ما يظـف مسؾِّ

طـد رؤيتف، وطالمة ذلؽ: أكف إذا رأى الشخص تشبث بؼؾبف، وجؿد كظره طؾقف، 

 فؾؿ يؽد يؼؾع طـف، ففذه طالمة الؿحبة.

 

   

                                       
= 

ُظر  »(، والثاين: حديث الؿغقرة بـ شعبة مرفقًطا: 1081(، وأبق داود )23586) ، َفاك  َهب  اذ 

َدَم َبق ـَُؽَؿا َرى َأن  ُيم  ُف َأح   (، وحسـف.2087(، والرتمذي )28253أخرجف أحؿد ) «إَِلق َفا؛ فنِكَّ

 (.2366(، ومسؾؿ )5090( أخرجف البخاري )2)
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F               E 
c/C  

 الباب الرابع والثالثون

 عمٜ شٔجّا اوسأًٚ َبوَ خبَّ يف ذِّ

َخبََّب  ـ  مَ »قال:  ^أن رسقل اهلل  ¶طـ ابـ طؿر 
(1) 

ا فَ جِ و  ك زَ ؾَ ًة طَ أَ رَ ام  

«اـَّ مِ  َس ق  ؾَ فَ 
(2)

. 

 َػ ؾَ َح  ـ  ـَّا مَ مِ  َس ق  لَ »: ^وطـ طبد اهلل بـ بريدة طـ أبقف قال: قال رسقل اهلل 

َ بِ  «ـَّامِ  َس ق  ؾَ فَ  فُ كَ ق  ؾُ ؿ  مَ  و  ، أَ فُ تَ َج و  ٍئ زَ رِ ك ام  ؾَ بََّب طَ َخ  ـ  مَ ، وَ ةِ اكَ مَ األ 
(3)

. 

ا فَ جِ و  ك زَ ؾَ طَ  ةً أَ رَ ام   َد َس ف  أَ  ـ  مَ »: ^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ أبل هريرة 

«لـ  مِ  َس ق  ؾَ فَ  هِ دِ ق  ك َس ؾَ ًدا طَ ب  طَ  َد َس ف  أَ  ـ  مَ ل، وَ ـ  مِ  َس ق  ؾَ فَ 
(4)

. 

كان يف بـل إسرائقؾ امرأة ذات جؿال، »طـ أبل البخرتي طـ سؾؿان قال: 

بالؿسحاة وكاكت طـد رجؾ يعؿؾ
(5)

، وكان إذا جاء بالؾقؾ قدمت صعامف، 

وفرشت لف فراشف، فبؾغ خربها مؾؽ ذلؽ العصر، فبعث إلقفا طجقًزا مـ بـل 

إسرائقؾ، فؼالت لفا: ما تصـعقـ هبذا الذي يعؿؾ بالؿسحاة، لق كـِت طـد الؿؾؽ 

لؽساك الحرير، وفرشؽ الديباج، فؾؿا وقع الؽالم يف مسامعفا جاء زوجفا 

قؾ، فؾؿ تؼدم لف صعامف، ولؿ تػرش لف فراشف، فؼال لفا: ما هذا الخؾؼ يا بالؾ

                                       
 (.2/131التَّخبِقُب: إفساد الرجؾ طبًدا أو أمًة لغقره: ُيؼال: خبَّبفا فلفسدها، لسان العرب )( 2)

 (. 698(، ويف الصغقر )3817الطرباين يف إوسط ) ( أخرجف1)

 (.1151(، وأبق داود )11980أحؿد ) ( أخرجف1)

 (.5039(، والبقفؼل يف الشعب )568،5560(، وابـ حبان )9257أحؿد ) ( أخرجف3)

 (.1/598الـِؿْسَحاة: هل الـِؿجرفة مـ الحديد، لسان العرب )( 5)
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هـتاه
(1)

، فؼالت: هق ما ترى، فؼال: ُأَصؾُِّؼِؽ؟ قالت: كعؿ، فطؾؼفا، فتزوجفا ذلؽ 

 ذلؽ 
ُّ

ْت، فرفع كبل ، ومدَّ يده إلقفا فجػَّ
َ

الؿؾؽ، فؾؿا ُزفت إلقف كظر إلقفا فَعِؿل

حك اهلل تعالك إلقف: َأْطؾِْؿُفؿا أين غقر غافر لفؿا، ، فلوالعصر خربَهؿا إلك اهلل 

«أما َطؾَِؿا أن بَعقـل ما َطِؿال بصاحِب الؿسحاِة!
(2)

. 

إذا اكصرف مـ  كان أبق مسؾؿ الخقٓين»وطـ طثؿان بـ ططاء طـ أبقف قال: 

الؿسجد إلك مـزلف َكبََّر طؾك باب مـزلف، َفُتَؽبُِّر امرأتف، فنذا كان يف صحـ داره كبَّر 

فتجقبف امرأتف، فنذا بؾغ باب بقتف كبَّر فتجقبف امرأتف، فاكصرف ذات لقؾة فؽبَّر طـد 

 باب داره، فؾؿ يجبف أحد، فؾؿا كان يف الصحـ كبَّر، فؾؿ يجبف أحد، فؾؿا كان يف

باب بقتف كبَّر، فؾؿ يجبف أحد، وكان إذا دخؾ بقتف أخذت امرأتف رداءه، وكعؾقف، ثؿ 

أتتف بطعامف، قال: فدخؾ فنذا البقت لقس فقف سراج، وإذا امرأتف جالسة يف البقت 

بعقد معفا، فؼال لفا: ما لؽ؟ فؼالت: أكت لؽ مـزلة مـ معاوية،  مـؽسة تـؽت

 امرأيت ولقس لـا خادم، فؾق سللَتُف َفَلْخ 
َّ

َدَمـَا، وأططاك، فؼال: الؾفؿَّ مـ أفسد طؾل

فلْطِؿ بصره، قال: وقد جاءهتا امرأة قبؾ ذلؽ، فؼالت: زوجؽ لف مـزلة مـ 

معاوية، فؾق قؾت لف: يسلل معاوية ُيْخِدُمُف، ويعطقف، ِطشتؿ
(3)

، قال: فبقـا تؾؽ 

 ،ػئ؟! قالقا: ٓالؿرأة جالسة يف بقتفا: إذ أكؽرت بصرها، فؼالت: ما لسراجؽؿ صُ 

لفا يرد طؾقفا  فعرفت ذكبفا، فلقبؾْت إلك أبل مسؾؿ تبؽل تسللف أن يدطَق اهلل 

«لفا فردَّ طؾقفا بصرها بصرها، قال: فرحؿفا أبق مسؾؿ، فدطا اهلَل 
(4)

.  

                                       
معـك يا هـتاه: يا بؾفاء، كلهنا كسبت إلك قؾة الـؿعرفة بؿؽايد الـاس َيا َهـْتاه، أي: يا هذه، وققؾ: ( 2)

 (.25/169وشرورهؿ، لسان العرب )

 (.2/67أخرجف السراج الؼاري يف مصارع العشاق ) (1)

 أي: ِطشتؿ طقشة هـقئًة.( 1)

 (.1/219أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) (3)
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F               E 
c/C  

 الباب اخلامس والثالثون

 يف ذكس واِٗٛ العػل ٔحكٗكتْ

قه باسؿ سببف، أو باسؿ ما وقد اختؾػ كالم  الـاس يف ذلؽ، وأكثُرهؿ سؿَّ

 يمول إلقف.

ذنر الكم األوائو يف ذلم 
 .«العشؼ حركة الـػس الػارغة بغقر فؽرة»قال أفالصقن: 

 .«سقء اختقار صادف كػًسا فارغة»وسئؾ يقذجاكس طـ العشؼ، فؼال: 

 .«الؿحبقبالعشؼ هق طؿك الحس طـ إدراك طققب » وقال أرسطاصالقس:

ك، ويـؿك، ثؿ »وقال فقثاغقرس:  العشؼ صؿع يتقلد يف الؼؾب، ويتحرَّ

يرتبك، ويجتؿع إلقف مقاد مـ الحرص، فؽؾؿا ققي ازداد صاحبف يف آهتقاج، 

والؾجاج، والتؿادي يف الطؿع، والػؽر يف إماين، والحرص طؾك الطؾب حتك 

 «.يمديف ذلؽ إلك الغؿ الؿؼؾؼ

  الؿتـبل:ويف هذا الؿعـك قال 

ةٌ  َّٓ ِغــرَّ ومــا الِعْشــُؼ إِ
(1)

  َوَصؿاَطــةٌ  
 

ُض قؾــــَب كػِســــِف فقصــــاُب     ُيَعــــرِّ
 

قال سؼراط الحؽقؿ: العشؼ جـقن، وهق »طـ أبل بؽر بـ الؿرزبان قال: 

 .«ألقان كؿا أن الجـقن ألقان

                                       
ة: الغػؾة، الصحاح )( 2)  (.1/768الِغرَّ
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ا أشبف بباصؾ، وٓ »وطـ الؿظػر بـ يحقك قال:  قال بعض الػالسػة: لؿ َأَر حؼًّ

 .«باصاًل أشبف بحؼ مـ العشؼ، هزلف جد، وجده هزل، وأولف لعب، وآخره ططب

قؾت لطبقب كان مقصقًفا بالحذق: ما العشؼ؟ قال: شغؾ »وطـ ابـ طائشة قال: 

قاسل شبقف بالؿالقخقلقاْس وَ  قؾت: وقد ذهب بعضفؿ إلك أكف مرض، «قؾب فارغ
(1)

. 

ذنر الكم اإلشالٌيني يف ذلم 
قؾت ٕبل زهقر الؿديـل: ما العشؼ؟ قال: »قال طبد اهلل بـ جعػر الؿديـل: 

«الجـقن، والذل، وهق داء أهؾ الظرف
(2)

. 

، فؼال: إن لؿ وصػ أطرابل الحبَّ »قال:  وِذيوطـ أبل الػضؾ الـَؿْرَورُّ 

 .«!يؽـ جـًسا مـ الجـقن، إكف لعصارة مـ السحر

الـاس يف العشؼ، فؿا سؿعت لؼد أكثر »وروي طـ إصؿعل أكف قال: 

 :-وسئؾت طـ العشؼ، فؼالت -أوجز، وٓ أجؿؾ مـ ققل بعض كساء العرب

  .«، وجـقنذلا 

 قؾت: هذه صػة ثؿرة العشؼ، ومآلف.

والتحؼقؼ: أن العشؼ شدة مقؾ الـػس إلك صقرة تالئؿ صبعفا، فنذا ققي 

 مرض.فؽرها فقفا تصقرت حصقلفا، وتؿـَّت ذلؽ، فقتجدد مـ شدة الػؽر 

[ذنر مراحب اىػشق]  
أول ما يتجدد آستحسان لؾشخص، ثؿ يجؾب إرادة الؼرب مـف، ثؿ 

                                       
الؿالقخقلقا: تشقيش الظـقن، ومقؾ الػؽر إلك الػساد والخقف، ففق مرض طؼؾل. معجؿ ( 2)

 (.286مؼالقد العؾقم يف الحدود والرسقم، لؾسققصل )ص

 (.9/118الظَّرُف حسـ العبارة، وققؾ: ُحسـ الفقئة، وققؾ: الِحذق بالشلء، لسان العرب )( 1)
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فقصقر محبة، ثؿ يصقر ُخؾَّة، ثؿ  الؿقدة، وهق أن يقد أن لق مؾؽف، ثؿ يؼقى القدُّ 

يصقر هقى فقفقي بصاحبف يف محابِّ الؿحبقب مـ غقر تؿالؽ، ثؿ يصقر طشًؼا، 

ثؿ يصقر َتَتقًُّؿا، والتََّتقُّؿ حالة يصقر هبا الؿعشقق مالًؽا لؾعاشؼ، ٓ يقجد يف قؾبف 

 خروج طـ حدِّ ُف: اللَ سقاه، ومـف تقؿ اهلل، ثؿ يزيد التََّتقُّؿ فقصقر وَلـًفا، والقَ 

الرتتقب، والتعطؾ طـ أحقال التؿققز، وقال بعض العؾؿاء: أول مراتب العشؼ: 

 -الؿقؾ إلك الؿحبقب، ثؿ يستحؽؿ الفقى فقصقر مقدة، ثؿ تزيد بالؿماكسة

وَتْدُرُس 
(1)

ثؿ الخؾة، ثؿ الصبابة، وهل رقٌة الشقق يقلدها  -بالجػاء، وإذى 

كر، ثؿ يصقر طشًؼا، وهق أطؾك ضرب،  إلػة، ويبعثفا اإلشػاق، ويفقجفا الذِّ

ب العؼؾ، كؿا قال ذو الرياستقـ ٕصحابف: اطشؼقا،  ل الػفؿ، ويفذِّ فؿبتدؤه يصػِّ

، ويرفع
َّ

التبؾَُّد،  وٓ تعشؼقا حراًما: فنن طشؼ الحالل ُيطؾُِؼ الؾساَن الَعقِل

وُيسِخل كػَّ البخقؾ، ويبعث طؾك الـظافة، ويدطق إلك الذكاء، فنذا زاد َمِرَض 

الجسُد، فنذا زاد َجَرَح الؼؾَب، وأزال الرأي، واستفؾؽ العؼؾ، ثؿ يرتقك فقصقر 

ـًفا ولـًفا، ويسؿك ذو القلف ُمدلَّ
(2)

، وُمسَتفاًما
(3)

، ومستفرتًا، وحقراَن، ثؿ بعده 

اُء التََّتقُّؿ،  فقدطك متقًؿا، والتََّتقُّؿ: هنايُة الفقى، وآِخُر العشؼ، ومـ التََّتقُّؿ يؽقن الدَّ

، والجـقن الشاغؾ.  الدويُّ

أول الحب: العالقة، وهق شلء يحدثف الـظر، أو »وقال بعض الحؽؿاء: 

السؿع فقخطر بالبال، ويعرض لؾػؽر، ويرتاح لف الؼؾب، ثؿ يـؿك بالطبع 

                                       
 (.6/79رسف درًسا، أي: محتف، لسان العرب )َدَرَس إثر يدرس ُدروًسا ودرستف الريح تد( 2)

ُف: ذهاب العؼؾ مـ الفقى، لسان العرب )ا (1)  (. 21/388لتََّدلُّ

هاَم طؾك وجفف يفقؿ َهقًؿا وَهَقؿاًكا: ذهب مـ العشؼ أو غقره. وقؾب مستفام، أي: هائؿ، ( 1)

 (.5/1061الصحاح )
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ذكر، ثؿ يؼقى فقصقر حبًّا، ثؿ يصقر َهًقى، ثؿ خؾة، ثؿ والؾجاج، وإدمان ال

ا، ومستفاًما، ومستفرًتا، وهائًؿا، وحقراَن،  ـفًّ طشًؼا، ثؿ ولًفا فقسؿك صاحبف مدلَّ

: ألُؿ ، والَقْجدَ : التعبدُ ؿَ ـَُّتقـالتَّ  ًؿا، وهق أرفع مـازل الحب: ٕنَّ ثؿ يصقر تتقُّ 

 : الَؾَفُج والَشَغَػ  يف صؾب غرض ٓ غاية لف، والَؽَؾَػ  : الذهاُب الحب، والَفَقؿانَ 

 «.بطؾب الغرض

  .«الؾقطة: حرقة الؼؾب مـ الحب»قال الػراء: 

العالقة: الحب الؿالزم لؾؼؾب، والجقى: »م: بـ سالَّ وقال أبق طبقد الؼاسؿ 

الفقى الباصـ، والؾقطة: حرقة الفقى، والالطج: الفقى الؿحرق، والشغػ: أن 

قُّؿ: أن يستعبده الفقى، ومـف ـتَ ـالحب شغاف الؼؾب، وهق جؾد دوكف، والتَّ يبؾغ 

تقؿ اهلل، ورجؾ متقؿ، والتَّبؾ أن ُيْسِؼَؿف الفقى، يؼال: رجؾ متبقل، والتدلقف: 

ف، والفققم: أن يذهب طؾك وجفف، والشغػ:  ذهاب العؼؾ مـ الفقى، يؼال: مدلَّ

«بالؾقطة إحراق الحب الؼؾب مع لذة يجدها، وهق شبقف
(1)

. 

ويؼال: استفرت الرجؾ بؽذا إذا ذهب طؼؾف فقف، »وقال أبق بؽر ابـ إكباري: 

«واكصرفت هؿتف إلقف
(2)

. 

اإلرادة قبؾ الؿحبة، ثؿ الؿحبة، ثؿ الفقى، ثؿ »وقال أبق طبد اهلل ابـ طرفة: 

  العشؼ، ثؿ التََّتقُّؿ، وأكشد لـػسف:

 يــــا لؼــــقم كــــؿ ُيْعــــَذُل الؿشــــتاُق 
 

ـــقى يـســـاُق    ــــُؿَعـَّك إلـــك الف  وال
 

 طشـــــٌؼ 
َ

 رحؿتـــــل رأفـــــة وحبِّـــــل
 

 «واشــــــتقاقل صــــــبابٌة ٓ تطــــــاُق  
 

                                       
 (.1/322الغريب الؿصـػ ) (2)

 (.2/362ت الـاس )الزاهر يف معاين كؾؿا (1)
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الصبابة: رقة الفقى، واشتؼاق الحب مـ َأَحبَّ البعقُر إذا »قال ابـ دريد: 

«برك مـ اإلطقاء
(1)

.  

[ٔاع املدتث   [اىػشق ٌَ أُ
أباه، وابـف، وٓ واطؾؿ أن الؿحبة جـس، والعشؼ كقع: فنن الرجؾ يحب 

يبعثف ذلؽ طؾك تؾػ كػسف بخالف العاشؼ، وقد ُكؼؾ أن بعض العشاق كظر إلك 

 طؾقف، فؼقؾ لبعض الحؽؿاء: ما 
َ

جارية كان يفقاها فارتعدت فرائصف، وُغِشل

الذي أصابف؟ فؼال: كظر إلك مـ يحبف فاكػرج قؾبف، فتحرك الجسؿ ٓكػراج 

وٓ يصقبـا ذلؽ، فؼال: تؾؽ محبة العؼؾ،  الؼؾب، فؼقؾ لف: كحـ كحب أهالَِقـَا،

 وهذه محبة الروح.

ك حبًّا، ولقس كؾ حب يسؿك طشًؼا: ٕن »طـ الجاحظ قال:  كؾ طشؼ يسؿَّ

العشؼ: اسؿ لؿا فضؾ طـ الؿحبة، كؿا أن الّسرف: اسؿ لؿا جاوز الجقد، 

والبخؾ: اسؿ لؿا كؼص طـ آقتصاد، والجبـ: اسؿ لؿا فضؾ طـ شدة 

«والفقج: اسؿ لؿا فضؾ طـ الشجاطةآحرتاس، 
(2)

. 

 

 

  

                                       
 (.1/2013(، )2/63جؿفرة الؾغة ) (2)

 (.1/219رسائؾ الجاحظ )( 1)
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F               E 
c/C   

 الباب السادس والثالثون 

 يف ذكس ضبب احلب ٔالعػل

نر خهٍاء األوائو أن انلفٔس ذالثذ  

 .، ومحبتفا مـصرفة إلك الؿعارف واكتساب الػضائؾكػس كاصؼة 

 .الؼفر والغؾبة والرياسةفؿحبتفا مـصرفة كحق  ،طصبقة وكػس حققاكقة

، فؿحبتفا مـصرفة إلك الؿآكؾ والؿشارب والؿـاكح، وكحـ وكػس شفقاكقة

 أن مبتدئقن لـشرح طشؼ هذه الـػس الشفقاكقة، فـؼقل: 

مصادفة الـػس ما يالئؿ صبعفا فتستحسـف، وتؿقؾ إلقف، وأكثر  :سبب العشؼ

تثبت يف الـظر، ومعاودتف، أسباب الؿصادفة الـظر، وٓ يؽقن ذلؽ بالؾؿح، بؾ بال

فنذا غاب الؿحبقب طـ العقـ صؾبتف الـػس، ورامت الؼرب مـف، ثؿ تؿـَّت 

آستؿتاع بف فقصقر فؽرها فقف، وتصقيرها إياه يف الغقبة حاضًرا، وشغؾفا كؾف بف 

فقتجدد مـ ذلؽ أمراض ٓكصراف الػؽر إلك ذلؽ الؿعـك، وكؾؿا ققيت 

 ذلؽ.الشفقة البدكقة ققي الػؽر يف 

[أشتاب اىػشق]  
سؿاع الغزل، والغـاء: فنن ذلؽ يصقر يف الـػقس  ومـ أسباب العشؼ:

كؼقَش صقٍر فتتخؿر خؿقرة صقرة مقصقفة، ثؿ يصادف الـظر مستحسـًا، 

 فتتعؾؼ الـػس بؿا كاكت تطؾبف حالة القصػ.
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[ذنر ةػظ احلهٍاء أُّ ال يلع اىػشق إال ملجانس]  
وقد ذكر بعض الحؽؿاء أكف ٓ يؼع العشؼ إٓ لؿجاكس، وأكف يضعػ ويؼقى 

َ : »^طؾك قدر التشاكؾ، واستدل بؼقل الـبل   َف ارَ عَ ا تَ ؿَ ، فَ ةٌ َد ـَّ َج مُ  دٌ ق  ـُ ُج  اُح وَ ر  األ 

«َػ ؾَ تَ ا اخ  فَ ـ  مِ  رَ اكَ ـَ ا تَ مَ ، وَ َػ ؾَ تَ ا ائ  فَ ـ  مِ 
(1)

 . 

قال: وقد كاكت إرواح مقجقدة قبؾ إجسام فؿال الجـس إلك الجـس، 

فؾؿا افرتقت يف إجساد بؼل يف كؾ كػس حب ما كان مؼارًبا لفا، فنذا شاهدت 

الـػُس مـ كػٍس كقَع مقافؼة مالت إلقفا ضاكًَّة أهنا هل التل كاكت قريـتفا، فنن كان 

كان يف معـك يتعؾؼ بالصقرة كان التشاكؾ يف الؿعاين كاكت صداقة ومقدة، وإن 

طشًؼا، وإكؿا يقجد الؿؾؾ، واإلطراض يف بعض الـاس: ٕن التجربة أباكت 

  ارتػاع الؿجاكسة والؿـاسبة، وأكشدوا يف ذلؽ:

 وقائــــــــؾ كقــــــــػ هتاَجْرُتؿــــــــا»
 

ًٓ فقــــــف إكصــــــاُف    فؼؾــــــت قــــــق
 

ــــ  فُ لــــؿ يــــُؽ مـــــ شــــؽؾل فػارقُت
 

ُف  والـــــــــــاُس   َّٓ  «أشــــــــــؽاٌل وُأ
 

ققؾ لبعض الحؽؿاء: أي الحب أغؾب؟ »طـ سفؾ بـ طؿرو الػؼقؿل قال: 

 «.قال: حب متشاكؾقـ

 اشرتى ابـ الؿبارك جارية فلحبفا فحجَّ فؽتب إلقفا:»وطـ سقيد بـ كصر قال: 

ــــــــ ــــــــ الْش ـــــــريُح م ـــــــِت ال  هبَّ
 

ـــــــْؽ   ـــــــائتـل بريِح ـــــــَشْرِق فج  ـ
 

ــــــــــــــــــــؼُت كسقـــــــــــــــــــــْ  فتـشَّ
 

ـــ  ـــَؿ العـــقِش مــــ صقـــب كػقِح  ْؽ ـ
 

                                       
 (.1618(، ومسؾؿ )1116البخاري ) ( أخرجف2)



 

 
 
 

   

 

151 
 

252 

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــِؽ َحْت ْؿُت  فتَقهَّ
 

ـــــَتك ِخْؾُتـــــل بــــقـ كشــــقِحْؽ  
(1)

 
 

ــــَِعْت  ـــل ُص ـــاِك َوُروِح ـــَػ َأْكَس  َكْق
 

ـْ ِجـــــــــــِْس ُروِحــــــــــْؽ    مِــــــــــ
 

الؿقدة: تعاُصُػ الؼؾقب، وائتالف إرواح، وحـقـ »وقال طؾل بـ طبقدة: 

 الـػقس إلك مباثة إسرار، وآسرتواح بالؿستؽِـَّاِت يف الغرائز، واستقحاش

إشخاص لتبايـ الؾؼاء، وضفقر السرور بؽثرة التزاور، وطؾك حسب مشاكؾة 

 «.الجقهر يؽقن آتػاق يف الخصال

[اتلٔفيق ةني نٔن احلب ٌَ طرف واخد، 
ٔافلث يف اىطتاع   [واىلٔل ةأن اىػشق ُٔع م

إذا كان سبب العشؼ كقع مقافؼة بقـ الشخصقـ يف الطباع، فؽقػ  فنن ققؾ:

 يحب أحدهؿا صاحبف، وأخر ٓ يحبف؟

أكف يتػؼ يف صبع الؿعشقق ما يقافؼ صبع العاشؼ، وٓ يتػؼ يف صبع  فالجقاب:

العاشؼ ما يالئؿ صبع الؿعشقق، وإذا كان سبب العشؼ اتػاًقا يف الطباع بطؾ ققل 

يؽقن إٓ لألشقاء الؿستحَسـة، وإكؿا يؽقن العشؼ لـقع مـ قال: إن العشؼ ٓ 

 مـاسبة ومالءمة، ثؿ قد يؽقن الشلء حسـًا طـد شخص غقر حسـ طـد آخَر.

أخربين بعض أهؾ إدب قال: كان إسؿاطقؾ بـ »طـ أحؿد بـ بسام قال: 

جامع قد تزوج بالحجاز جارية سقداء مقٓة لؼقم يؼال لفا مريؿ، فؾؿا صار مـ 

يذكرها، ويذكر  -بالؿقضع الذي صار بف اشتاق إلك السقداء، فؼال الرشقد

 :-الؿقضع الذي كان يللػفا فقف، ويجتؿعان فقف

                                       
 (. 1/572الَؽْشُح: ما بقـ الخاصرة إلك الضؾع الخؾػ، لسان العرب ) (2)
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 هؾ لقؾتل بَِؼَػا الَحْصَحاِص طائدةٌ 
 

يف قبــــــة ذات أشــــــراٍج وأزرارِ  
(1)

 
 

 تســـؿق مجامُِرهـــا بالؿــــدلل كؿـــا
 

تســـؿق بحـاكـــٍة أفـــقاُج إطصـــارِ  
(2)

 
 

ـــ  ــا م ــدو إلقـ ــُؽ يب ــاالؿس  غالئؾف
 

والعـرُب القرُد ُيذكقـف طؾـك الــارِ  
(3)

 
 

ـــــةٌ  ـــــقاٍب مـعؿ ـَ أث ـــــق ـــــريؿ ب  وم
 

ــــارِ   ــــل بلوت ــــقًرا ُتَغـِّقـ ــــقًرا وص  ص
 

هذه التل قد  ويؾؽ مـ مريُؿَؽ  :-وقد سؿع بشعره -فؼال لف الرشقد

وصػتفا صػَة حقِر العقـ؟ قال: زوجتل فقصػفا كالًما أضعاف ما وصػفا 

شعًرا، فلرسؾ الرشقد إلك الحجاز حتك ُحِؿَؾْت، فنذا هل سقداُء ُصْؿُطؿاكقة
(4)

 

ذاُت مشافِرٍ 
(5)

، فؼال لف: ويؾؽ هذه مريؿ التل مألَت الدكقا بذكرها! طؾقؽ 

 ن طؿر بـ أبل ربقعة يؼقل:وطؾقفا لعـة اهلل! فؼال: يا سقدي إ

ـــــاحؽـ ـــــا َفَتَض ــــــ لف ـــــد ُقؾ ـٍ َمـــ َتــَقدّ   وق ـٌ يف كــؾِّ طــق «َحَســ
(6)

 

                                       
(، وبؼػا الحصحاص، أي: يف أثر مـ هق 1/2011( الحصحصة: اإلسراع يف السقر، الصحاح )2)

الؼبَّة مـ (، 295سريع الؿشل. وإشراج، جؿع َشَرج: وهل الُعَرى، الؼامقس الؿحقط )ص

 (.2/659الِخقام: بقت صغقر مستدير، لسان العرب )

 (.22/653هل بؾد بالفـد، لسان العرب )الـَؿـَْدلِلُّ مِـ العقد: أجقده، كسب إلك مـدل، و( 1)

 (. 22/501الِغاللة: الثقب الذي ُيؾبس تحت الثقاب، لسان العرب )( 1)

: أي: يف لساكف طجؿة، الؼامقس الؿحقط )ص( 3)  (.2213ُصْؿُطؿاكِلا

ػة لإلكسان، وقد يؼال لإلكسان مشافر طؾك آستعار( 5) ة، لسان الـِؿْشَػُر والـَؿْشَػُر لؾَبِعقِر: كالشَّ

 (. 3/329العرب )

( والبقت ُيػفؿ بسقاقف، وقد ذكره أبق هالل العسؽري طـ طؿر بـ أبل ربقعة يف ديقان الؿعاين 6)

 ( ضؿـ مؼطقطة، مـفا:2/118)

= 
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  وأكشد أبق بؽر محؿد بـ داود الػؼقف:

 َحؿؾُت جباَل الحبِّ فقؽ وإكــل»
 

 ٕطجُز طـ حؿؾ الؼؿقص وأضعُػ  
 

ٓ مـ سؿاحةٍ  ـٍ و ـ حس ــُػ    وما الحب م ـــػُس َتْؽَؾ ــف ال ــلء ب ــف ش  «ولؽـ
 

[ٌَ حػرض اإلنصان ةأشتاةّ :أشتاب اىػشق]  
وقد يتعرض اإلكسان بلسباب العشؼ فقعشؼ فنكف قد يرى الشخص فال 

تقجب رؤيتف محبتف فقديؿ الـظر والؿخالطة، فقؼع فقؿا لؿ يؽـ يف حسابف، كؿا 

 قال الشاطر:

ـــــْؼ  ـــــك َطِش ـــــؼ حت ـــــَع بالعش  تقلَّ
 

ـــــْؼ   ـــــؿ ُيطِ ـــــف ل ـــــتؼؾَّ ب ـــــا اس  فؾؿ
 

ـــــــــًة ضـفـــــــــا   مقجـــــــــةً رأى ُلجَّ
 

ـَ مـفـــــــا َغـــــــِرْق   ـــــــ ـــــــا تؿؽَّ  فؾؿَّ
 

ويف الـاس مـ تقجب لف الرؤيُة كقَع محبة فُقعرض طـ الؿحبقب فقزول 

فنهنا إن ُأهؿؾت يبست، وإن  ،ذلؽ، فنن داَوَم الـظر َكَؿت كالجـة إذا ُزرطت

 .ْت ؿَ ُسؼقت كَ 

ويتلكد العشؼ بندمان الـظر، وكثرة الؾؼاء، وصقل الحديث، فنن اكضؿ إلك 

                                       
= 

 َزَطؿقهــــــــــــا َســــــــــــَلَلْت جاراتِفــــــــــــا

 

ْت ذاَت َيــــــــــــقٍم َتبَتــــــــــــِردْ    َوَتَعــــــــــــرَّ

 

 ُتبِصـــــــــْرَكـلَأَكــــــــــــؿا َيـــــــــــَعُتــــــــــل 

 

ـــــــــــــــــدْ   َـّ اهلُل َأْم ٓ َيؼَتِص ـــــــــــــــــَرُك  َطؿَّ

 

ــــــــــَفا ـَ َل ـــــــــ ـــــــــد ُقْؾ ـَ وَق  َفَتضـــــــــاَحْؽ

 

ـٍ َمــــــــ َتـــــــَقدّ   ـٌ يف ُكـــــــؾِّ َطـــــــق  َحَســـــــ

 

ـــــــــا ــــــــــ َأْجؾِف ـــــــــُف مِ ْؾـَ ـــــــــٌد ُحؿِّ  َحَس

 

 َوَقـــــــديًؿا كـــــــاَن يف الــــــــاِس الَحَســـــــدْ  
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معاكؼة، أو تؼبقؾ فؼد تؿ استحؽامف، وقد ذكر حؽؿاء إوائؾ أكف إذا وقعت  ذلؽ

الُؼَبُؾ بقـ الؿتحابقـ، ووصؾت َبؾٌَّة مـ ريؼ كؾ واحد مـفؿا إلك معدة أخر 

 !اختؾط ذلؽ بجؿقع البدن، ووصؾ إلك ِجْرِم الؽبدِ 
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F               E 
c/C  

 الباب السابع والثالثون

 العػل ذكس ذِّ يف

 اختؾػ الـاس يف العشؼ: هؾ هق مؿدوح، أو مذمقم؟ 

فؼال ققم: هق مؿدوح: ٕكف ٓ يؽقن إٓ مـ لطافة الطبع، وٓ يؼع طـد جامد 

الطبع حبقسف، ومـ لؿ يجد مـف شقًئا فذلؽ مِـ ِغَؾِظ صبِعِف، ففق يجؾق العؼقَل، 

ا ل إذهان ما لؿ يػرط، فنذا أفرط طاد سؿًّ  قاتاًل. وُيصػِّ

 د.وقال آخرون: بؾ هق مذمقم: ٕكف يستلمر العاشؼ، ويجعؾف يف مؼام الؿستعبَ 

قؾت: وفصُؾ الحؽؿ يف هذا الػصؾ أن كؼقل: أما الؿحبة والقد، والؿقؾ إلك 

، وٓ يعدم ذلؽ إٓ الحبقُس مـ إشخاص،  إشقاء الؿستحَسـة، والؿالئؿة فال ُيَذمُّ

حدِّ الؿقؾ والؿحبة فقؿؾؽ العؼؾ، ويصرف صاحبف طؾك فلما العشؼ الذي يزيد طؾك 

 .غقر مؼتضك الحؽؿة، فذلؽ مذمقم، ويتحاشك مِـ مثؾف الحؽؿاء

وأما الؼسؿ إول فؼد وقع فقف َخْؾٌؼ كثقر مـ إكابر، ولؿ يؽـ طقبًا يف حؼفؿ
(1)

. 

 طـ الشعبل أكف كان يؼقل: 

 إذا أكت لؿ تعشؼ ولؿ تدِر مـا الفـقى
   

ـــــت وَ   ـــــطِ فلك ـــــقاءُ ْق ـــــالَػالِة س  ٌر ب
 

أن أبا كقفؾ سئؾ: هؾ يسؾؿ أحد مـ »وقد روى أبق طبد اهلل الؿرزباين: 

                                       
ٓ ُتؿدح بحال، فنذا ( كؾ صقرة مؾؽت قؾبؽ، وخالطت طؼؾؽ، وأفسدت اختقارك فنهنا 2)

 حؿؾتؽ طؾك ما يحرم ففل محرمة وٓ بد.
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العشؼ؟ فؼال: كعؿ الجؾػ الجايف الذي لقس فقف فضؾ، وٓ طـده ففٌؿ، وأما مـ 

 «.يف صبعف أدكك ُضرف، أو معف دماثُة أهِؾ الحجاز، ورقة أهؾ العراق ففقفاَت 

[ٔم   [اىػشق املذم
ف أن الشلء إكؿا  وأما الؼسؿ الثاين مـ العشؼ فؿذمقم ٓ شؽ فقف، وبقان ذمِّ

بصقرة،  فٌج يعرف مؿدوًحا أو مذمقًما بتلمؾ ذاتف وفقائده وطقاقبف، وذات العشؼ لَ 

وهذا لقس فقف فضقؾة فقؿدح، وٓ فائدة يف العشؼ لؾـػس الـاصؼة، وإكؿا هق أثر 

ا ق قيْت أحبَّْت ما يؾقؼ هبا، أٓ ترى أن الصبقان غؾبة الـػس الشفقاكقة: ٕهنا لـؿَّ

يحبقن التؿاثقؾ والؾعب أكثر مـ محبتفؿ لؾـاس لضعِػ كػقِسفؿ، وكقهنا مؿاثؾًة 

لؾصقر لخؾقها طـ رياضة، فنذا ارتاضت كػقُسفؿ ارتػعت ِهَؿُؿُفؿ إلك ما هق 

أطؾك، وهق حبُّ الصقر الـاصؼة، فنذا ارتاضت كػقسفؿ بالعؾقم والؿعارف 

 رف مـفا.تػعت طـ حب الذوات ذوات الؾحؿ والدم إلك ما هق أشار

 .وأتؿُّ أحقال الـػس الشفقاكقة وجقُدها مع شفقاهتا مـ غقر مـغِّصٍ 

 .وأتؿُّ أحقال الـػس الحققاكقة وجقُد غرضفا مـ الؼفر والرياسة

وأتؿُّ أحقال الـػس الـاصؼة وجقُدها مدركًة لحؼائؼ إشقاء بالعؾؿ 

والؿعرفة، وهذه الـػس ٓ يستلسرها الفقى، فنْن أمالفا صبُعفا أقامفا فِؽُرها، 

واكتاشفا
(1)

ح  مـتفاه، وترى  مـ يده طؼُؾفا وففؿفا: ٕهنا تتػؽر فقؿا قد كاهبا فتتؾؿَّ

ا ترتقك مـ طؾؿ إلك طؾؿ، غايتف، ولقس مـ شلهنا القققف: ٕهنا يف السقر أبدً 

والعاشؼ واقػ مع صقرة جامدة طـ التحرك، والعارف باهلل سبحاكف يف السقر ٓ 

                                       
 (.6/150اكتاش الشلء: اكتزطف، لسان العرب ) (2)
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يػرت، وٓ ُيـَْؽُر أن يؼقى صبُعُف طؾقف يف حال، وتؿقؾ بف الؿحبة لؾصقر أحقاًكا، غقر 

 !ا، إكؿا يؿقؾ يسقًراأكف ٓ يصقر أسقرً 

لقس العشؼ مـ أدواء الحصػاء إكؿا هق مـ أمراض »قال بعض الحؽؿاء: 

الخؾعاء الذيـ جعؾقا دأهبؿ ولفجفؿ متابعة الـػس، وإرخاء طـان الشفقة، 

وإمراج
(1)

الـظر يف مستحسـات الصقر، ففـالؽ تتؼقد الـػس ببعض الصقر  

ِشَؼ، ولقس هذا مـ صػات فتلكس، ثؿ تللػ، ثؿ تتقق، ثؿ تؾؿح فقؼال: طَ 

الحؽؿاء: ٕن الحؽقؿ مـ استطال رأيف طؾك هقاه، وتسؾطت حؽؿتف طؾك 

صبعف مؼقدة أبًدا كصبل بقـ يدي معؾؿف، أو طبد بؿرأى سقده،  شفقتف، َفُرُطقكاُت 

ـَ بطَّاٍل، وقؾَّ أن يؽقن لؿشغقل بصـاطة، أو تجارة،  وما كان العشؼ قط إٓ ٕرط

فؽقػ لؿشغقل بالعؾقم والحؽؿ؟! فنهنا تصرفف طـ ذلؽ: ولفذا ٓتؽاد تجده 

 «.يف الحؽؿاء

ن الذي قتؾف الحب؟ هؾ تعرفقن فقؽؿ الؿجـق»ققؾ لرجؾ مـ بـل طامر: 

 «.فؼال: إكؿا يؿقت مـ الحب هذه القؿاكقة الضعاف الؼؾقب

العشؼ مرض يعرتي الـػقس العاصؾة، والؼؾقب الػارغة، »قال ابـ طؼقؾ: 

والؿتؾؿحة لؾصقر لدواٍع مـ الـػس، ويساطدها إدمان الؿخالطة، فتتلكد إلػة، 

ٓ فارٌغ، ففق مـ طؾؾ ويتؿؽـ إكس، فقصقر باإلدمان شغًػا، وما طشؼ قط إ

البطَّالقـ، وأمراض الػارغقـ مـ الـظر يف دٓئؾ العرب، وصؾب الحؼائِؼ الؿسَتَدلِّ 

ـِ الَبْطَرى ْط هبا طؾك ِطَظِؿ الخالؼ: ولفذا َقؾَّ ما تراه إٓ يف الرُّ
(2)

، وأرباب 

                                       
(، وإمراج الـظر: 1/163َمَرَج الدابَّة يؿُرُجفا إذا أرسؾفا ترطك يف الـؿرج، لسان العرب ) (2)

 إرسالف دون ضابط.

 (، ومـ فقف بَطر ففق: َبطِر، وجؿعفا: الَبطَرى. 3/69الَبَطُر: الطغقان طـد الـعؿة، لسان العرب )( 1)
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الخالطة الـَّْقَكك
(1)

 ، وما طشؼ حؽقؿ قط: ٕن قؾقب الحؽؿاء أشدُّ تؿـًعا طـ أن

تِؼَػفا صقرة مـ صقر الؽقن، مع شدة تطؾبفا ففل أبًدا تؾحظ وتخطػ وٓ 

 كظرةً  مـ لؿحة، وقؾَّ أن يضقػ حؽقؿ إلك لؿحةٍ  تؼػ، وقؾَّ أن يحصؾ طشٌؼ 

فنكف مارا يف صؾب الؿعاين، ومـ كان صالًبا لؿعرفة اهلل ٓتؼػف صقرة طـ الطؾب: 

ر، وُحقِشَقْت قؾقُب الح فضاًل طـ  -ؽؿاء الطالبقـٕهنا تحجبف طـ الؿصقِّ

مـ أن تحبسفؿ الصقر، أو تػتـفؿ إشؽال طـ الرتقل يف  -القاصؾقـ العارفقـ

معارج مؼاصدهؿ، أو تحطفؿ طـ مراكزهؿ إلك محؾ إثؼال الراسقة، بؾ هؿ 

 «.أبًدا يف الرتقل هاتُِؽقن لؾُحُجِب وإستار بؼقة الـظر

وقد بان بؿا ذكركا أن مراد الـػس الشفقاكقة الؾذة، فؾـؼدح يف الؾذات مطؾًؼا 

 بؿا يبقـ بف طقب العشؼ، ثؿ كخصف بؿا يؾقؼ بف، فـؼقل: 

اطؾؿ أن الؾذة الحسـة لقست شقًئا مطؾقًبا يف ذاهتا
(2)

، إكؿا هل دفُع حادث 

ؾ خرج مـ ممٍذ: لقعقد اإلكسان إلك حالتف قبؾ ذلؽ الحادث، ومثال هذا: كرج

                                       
 (.20/502إَكَقك: إحؿؼ، وجؿعف الـَّقَكك، لسان العرب )( 2)

ا تبقـ إذ: »♫بؾ الؾذة مطؾقبة لذاهتا، كؿا يشفد بذلؽ الحس وبديفة العؼؾ، قال ابـ تقؿقة ( 1)

ة والسرور أمر مطؾؿ أن هذا فاطؾ ذَّ طؾقًبا ومؼصقًدا قكف أمًرا مَ بؾ هق َمؼصقد كؾ حل، وك قب،الؾَّ

د والغايات بؿـزلة الحس والعؾقم البديفقة فِل قد الحل، وهق يف الؿؼاصمـ وج أمر ضروري

 .(1/238آستؼامة ) ..«الؿبادئ والؿؼدمات

ق لذاتف، لؽـ ل والؾذة تعؿ الؾذات الشفقاكقة والعؼؾقة والروحقة وغقرها، فجـس الؾذة ٓ يذم

ْت، قال ابـ تقؿقة  ترتب طؾقفا تػقيت خقر أطظؿ مـفا، أو وققع يف مػسدة أطظؿ مـ مصؾحتفا ُذمَّ

و مـعت لذة ا، أطظؿ مـفطؼبت ألًؿا ألـػسفا ففل إكؿا تذم إذا أ ةوإذا كاكت الؾذة مطؾقب»: ♫

 ..«ةطظقؿٔخرة التل هل دائؿة كعقؿ ا ت طؾك الؾذة الؿستؼرة، وهقحؿد إذا أطاكخقًرا مـفا، وت

 (. 1/252آستؼامة )
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، ثؿ طاد إلك الظؾ: فنكف يؾتذُّ بذلؽ  ف الحرُّ مؽان ضؾقؾ فسار يف الشؿس فؿسَّ

الؿؽان إلك أن يعقد إلك حالتف إولك، ثؿ يػؼد آلتذاذ، ويؽقن اشتداد الؾذة 

طؾك قدر اشتداد بؾقغ أذى الحرِّ إلقف، وقد يتصقر صاحب الؾذة أهنا حصؾت مـ 

إٓ بؿؼدار التلذي  حسـةٌ   يؿؽـ أن تؼع لذةٌ غقر أذى سابؼ، ولقس كذلؽ: إذ ٓ

بالخروج طـ الطبقعة، كؿا أكف بؿؼدار أذى الجقع والعطش يؽقن آلتذاذ 

بالطعام والشراب، فنذا طاد الجائع والعطشان إلك حالتف إولك كان إكراهف طؾك 

تـاولفؿا أبؾَغ شلء يف أذاه، وأرباب الطؾب لؾؿؾذوذ ٓ يرون إٓ صقرة بؾقغ 

ف -غرض، وهؿ َطُؿقن بحجاب الفقىال مـا ذمَّ طـ ففؿ ما قؾـا،  -الذي قدَّ

غافؾقن طؿا تـطقي طؾقف الؾذة مـ الؿخاصرة بالـػقس، واكؽسار الجاه، 

وحصقل اإلثؿ، وغقر ذلؽ، فؾق قد َكَشػ َفجُر التقؼظ ِسجاَف 
(1)

لقِؾ الفقى  

 قفؿ غرُضفؿ.فرأوا بلطقـ البصائر ما يحتقي طؾقف الفقى مـ أفات لفان طؾ

 «.مـ طسؾ الؾذة مِشـاق»قال سؼراط: 

 «.الؾذة مشقبة بالؼبح فتػؽروا يف اكؼطاع الؾذة، وبؼاء ذكر الؼبح»وقال غقره: 

ر لذهتا»وقال آَخُر:   «.طاُر الػضقحة َكدَّ

[غيب ذلة اىػشق]  
وإذا ثبت طقب الؾذات طـد العؼقل الـقرة بؿا أشركا إلقف ففذا العقب ٓزم يف 

ـٌ يف كػس  باب العشؼ، بؾ هق بف أجدر: فنن إطؿال البصر يف تؽرار الـظر َحَؼ

العاشؼ صالب آلتذاذ، فؽؾؿا كال لذة بـظرة دفع بعض إذى الذي جؾبف لـػسف، إٓ 

                                       
رت، لسان العرب )( 2) جُػ: السِّ جُػ والسِّ  (، والجؿع: ِسجاف.9/233السَّ
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ما دفع، مـ جفة أن تؽرار الـظر يؼقي أكف يجتؾب بتؾؽ الـظرة مـ الشر أضعاف 

الؼؾؼ إلك الحبقب، وٓ شػاء لذلؽ إٓ أن يـتفل إلك غايتف الؿطؾقبة مـ الؿتعة 

 الدائؿة التل تؿتد إلك بداية الؿؾؾ، وبعض ذلؽ قد يقجب خزي الدكقا وأخرة.

واطؾؿ أن العشاق قد جاوزوا حد البفائؿ يف طدم مؾؽة الـػس يف آكؼقاد إلك 

الشفقات: ٕهنؿ لؿ يرضقا أن يصقبقا شفقة القطء، وهل أقبح الشفقات طـد 

الـػس الـاصؼة مـ أي مقضع كان حتك أرادوها مـ شخص بعقـف فضؿقا شفقة 

، والبفقؿة إكؿا تؼصد دفع إذى طـفا  ًّٓ طؾك ذلٍّ إلك شفقة، وذلقا لؾفقى ذ

 فحسب، وهمٓء استخدمقا طؼقلفؿ يف تدبقر كقؾ شفقاهتؿ.

[اىػشق يف ادليَ رضر]  

فؼد بان لؽ بؿا ذكركا طقب الؾذات، وطقب العشؼ مـ جفة مشاهبتف لؾذات، 

وبقَّـا أكف يزيد طقبف طؾك طقب الؾذات مطؾًؼا، وكزيد ذلؽ شرًحا هفـا، فـؼقل: 

ًٓ يشغؾ الؼؾب العشؼ بقِّ  ـ الضرر يف الديـ والدكقا، أما يف الديـ فنن العشؼ أو

ؼ لف مـ معرفة اإللف، والخقف مـف، والؼرب إلقف، ثؿ بؼدر ما طـ الػؽر فقؿا ُخؾ

يـال مـ مقافؼة غرضف الؿحرم يؽقن خسران آخرتف، وتعرضف لعؼقبة خالؼف 

فؽؾؿا قرب مـ هقاه َبُعَد مـ مقٓه، وٓ يؽاد العشؼ يؼع يف الحالل الؿؼدور 

 طؾقف، فنن وقع فقا سرطان زوالف!

 «.كؾ مؿؾقك مؿؾقل»قال الحؽؿاء:  

  وقال الشاطر: 

 «مـا ُمـَِعـا أحبُّ شلٍء إلـك اإلكسـانِ   ْت َعــوزادين شــغًػا بالحــب أن ُمـِ »
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فنذا كان الؿعشقق ٓ يباح اشتدَّ الؼؾؼ والطؾب لف، فنن كِقؾ مـف غرض 

فالعذاب الشديد يف مؼابؾتف، طؾك أنَّ بؾقغ الغرض يزيده ألـًؿا فُتربل مرارُة الػراق 

  قال قائؾفؿ:طؾك لذة القصال، كؿا 

 ليف التالقِ  ـــفُ ربحتُ  شـــلءٍ  كؾُّ »
 

 «اِق ــرَ يف الػِ  فُ تُ ل خســـرْ اكِ ـــدَ والتَّ  
 

وإن َمـَعف خقف اهلل تعالك طـ كقؾ غرض فآمتـاع طذاب شديد، ففق 

ب يف كؾ حال.  معذَّ

 [ ادلُيارضر اىػشق يف]  

 والػؽر الالزم،وأما ضرر العشؼ يف الدكقا فنكف يقرث الفؿَّ الدائؿ، 

والقسقاس، وإرق، وقؾة الؿطعؿ، وكثرة السفر، ثؿ يتسؾط طؾك الجقارح 

فتـشل الصػرة يف البدن، والرطدة يف إصراف، والؾجؾجة يف الؾسان، والـحقل يف 

الجسد، فالرأي طاصؾ، والؼؾب غائب طـ تدبقر مصؾحتف، والدمقع هقاصؾ، 

ػاس ٓ تؿتد، وإحشاء تضطرم، فنذا والحسرات تتابع، والزفرات تتقالك، وإك

ا أخرجت إلك الجـقن، وما أقربف حقـئذٍ   مـ التؾػ. ُغشل طؾك الؼؾب إغشاًء تامًّ

، ووهـ الجاه بقـ الَخؾؼ، وربؿا ضِ وكؿ يجـل مـ جـاية طؾك الِعرْ  ،هذا

 أوقع يف طؼقبات البدن، وإقامة الحد، وقد أكشدوا:

ــاس ُيحؿــد أمــُره  ومــا طاقــؾ يف الـ
 

 ويــذكر إٓ وهــق يف الحــب أحؿــُؼ  
 

 ذاق بـمَس معقشـةٍ قـد  وما مـ فتك
 

 مـــ الـــاس إٓ ذاقفــا حــقـ يعشــُؼ  
 

العشؼ مـ فعؾ الـػس، وهل كامـة يف الدماغ، والؼؾب، »قال جالقـقس: 
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والؽبد، ويف الدماغ ثالثة مساكـ: مسؽـ لؾتخقؾ، وهق يف مؼدم الرأس، 

ك ومسؽـ لؾػؽر، وهق يف وسطف، ومسؽـ  لؾذكر، وهق يف ممخره، وٓ يسؿَّ

طاشًؼا إٓ مـ إذا فارق معشققف لؿ يْخُؾ مـ تخقُّؾِِف، فقؿتـع طـ الطعام والشراب 

باشتغال الؽبد، ومـ الـقم باشتغال الدماغ بالتخقؾ والػؽر والذكر، فتؽقن 

 «.جؿقع مساكـ الـػس قد اشتغؾت بف

[ٔءاىػشاق ة اغرتاف   [ٍا يف اىػشق ٌَ ش
وصػ الحؽؿاء قبح ما فقف العشاق فلبؾغقا، وكاكت تليت طؾك طؼالء ولؼد 

 ا إفاقة فقصػقن قبح ما هؿ فقف!العشاق أحقاكً 

ُذكر لل طـ بعض حؽؿاء الفـد أكف قال: إذا ضفر العشؼ »طـ الجاحظ قال: 

 «.أو امرأة غدوكا طؾك أهؾف بالتعزية طـدكا يف رجؾٍ 

طشًؼا فبعث مؾؽ الفـد إلك الؿعشقق وبؾغـل أن طاشًؼا مات بالفـد »وقال: 

 «.يؼتؾف بف

ـٌ »قال الربعل:  ه، وُّ دُ العاشؼ كؾ شلء طَ  وسؿعت أطرابقة تؼقل: مسؽق

يملؿف،  هبقب الرياح يؼؾؼف، ولؿعان الربق يمرقف، ورسقم الديار تحرقف، والعذل

والتذكر ُيسِؼؿف، والبعد يـحؾف، والؼرب يفقجف، والؾقؾ يضاطػ باله، والرقاد 

ى فقف يفر ب مـف، ولؼد تداويت بالؼرب والبعد، فؾؿ يـجح فقف دواء، وٓ طزَّ

  طزاء، ولؼد أحسـ الذي يؼقل:

 وقـــد زطؿـــقا أن الؿحـــبَّ إذا دكـــا
 

 القجـدِ  ـَ َيشـػل مِـ الــلَي  يؿؾُّ وأنَّ  
 

 بؽــؾٍّ تــداويـا فؾــؿ َيْشــَػ مــا بـــا
 

 «مــ البُعـدِ  خقـرٌ  الـدارِ  طؾك أن ُقرَب  
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[ اىػشقأشػار يف ذم]  
 »طـ إصؿعل قال: 

ٌ
طـ الحب، فؼال: وما الحب، وما طسك  سئؾ أطرابل

  أن يؽقن، هؾ هق إٓ سحر، أو جـقن، ثؿ أكشل يؼقل:

 إٓ زفـــرٌة بعـــد زفـــرةٍ  الحـــبُّ  ؾِ َهـــ
 

 لــقس لــف بــردُ  وَحــرا طؾــك إحشــاءِ  
 

 مـــ جػــقينَ كؾَّؿــا دمــقعٍ  وفــقُض 
 

 «ؿ لـؿ يؽــ يبـدوؽُ بدا َطَؾٌؿ مـ أرِضـ 
 

 »قال إصؿعل: 
ٍّ

 ما الحب؟ فؼال: وقؾت ٕطرابل

ــالحةٍ  ــؾ ص ـــ ك ــغؾة ط ــب مش  الح
 

ـِ  وسؽرُة الحب َتـػل سـؽرةَ    «الَقَسـ
 

 وأكشد الصقدٓين فؼال:

 قالت ُجــَت طؾك رأسـل فؼؾـُت لفـا»
 

ـــُؼ   ـِ  العش ـــا بالؿجـــاكق ـــُؿ مؿ  أطظ
 

 الــدهَر صــاحُبفُ  العشـؼ لــقس ُيػقـُؼ 
 

ـِ َرُع الؿجـقُن يف ـوإكؿا ُيص   «الحـق
 

 وطـ محؿد بـ أحؿد القزيدي قال:

 مـــــا لـــــف َقـــــْدرُ  وهـــــق جؾقـــــٌؾ   قىــكقػ يطقؼ الـاس وصػ الف»
 

 بــؾ كقــػ يصــػق لحؾقــِػ الفــقى
 

ـُ والفجــــرُ    «طــــقٌش وفقــــف البــــق
 

 :-أيًضا -ولف

ــــلُكفُ » ــــٌب ش ــــٌر طجق ــــقى أم  والف
 

ــــــا  ــــــا َرَج ــــــْلٌس وأحقاًك ــــــارًة ي  ت
 

 لـــقس مؿــــ مـــات مــــف طجـــٌب 
 

 «مؿـــــ قــــد َكَجــــاإكؿــــا ُيعَجــــُب  
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  وٓبـ أبل حصقـة:

َدى» ػقَس إلك الرَّ  بـالطبع َواَحَسـِدي لؿــ لـؿ َيْعَشـِؼ   والعشؼ يجتذب اـل
 

ــفِ  ــل بطروقِ ــال ففــاج ل ــَرَق الخق  َص
 

 «ولًفــا فؾقــَت خقاَلـــفا لــؿ َيْطــُرِق  
 

 وٓبـ الرومل:

ــــــف ــــــاٌء ٓ دواَء ل  الحــــــبُّ داٌء طق
 

 تضــــؾُّ فقــــف إصبــــاُء الـحــــاريرُ  
 

ـ غَ قد  ــَؾـكـُت أحسُب أن العاشؼق  يف وصــــِػِف فــــنذا بــــالؼقِم تؼصــــقرُ   ـقاـ
 

 ولصالح بـ طبد الؼدوس:

ــٌب  ــَقى َمْرك ــَقى إنَّ الف ــاِص الف  ط
 

ـِ مــــف الـــذلقُؾ   ـــق  َيصـــعُب بعـــد الؾِّ
  

ةً  ــــذَّ ــــقَم الفــــقى ل ــــِب الق  إْن َيجؾ
 

 فػـــل غـــٍد مــــف الُبَؽـــا والعقيـــُؾ  
 

 ولف:

 والحـــــب ســـــؾطان لـــــف طبقـــــدٌ 
 

 مجـــــاٌن لــؿ ُيـــشَروا بلثـــؿانِ  
 

 وقال أبق طبد اهلل بـ الحجاج:

ـــْؽ!  ـــا أغػَؾ ـــب م ـــا قؾ ـــؽ ي  ويح
 

 َتعشـــُؼ َمــــ َيعشـــُؼ أْن يؼتَؾـــْؽ! 
 

 وأكــــــت يــــــا َصــــــْريف أوقعَتــِـــــل
 

 ويَحــَؽ يــا صــرُف مــا لــل وَلــْؽ  
 

 قـــد كـــان مــــ حـــؼِّ ُبَؽـــاَي طؾـــك
 

ـــَغَؾْؽ   ـــبِّ أْن َيش ـــك بالح ــــ ُيبَتَؾ  َم
 

ـــــك  ـــــالحت ـــــل ف  تقصـــــؾَت لؼؾب
 

ـــَؾْؽ   ـــذي أرس ـــان ال ـــَت وٓ ك  كـ
 



 

 
 
 

   

 

165 
 

265 

 وٕبل بؽر هبة اهلل بـ الحسـ العالف:

ــل ــراُم بؿفجت ــدَّ الغ ــد ج ــقل وق  أق
 

 وفاضت جػـقين بعـد أدمعفـا َدَمـا 
 

 إذا شئَت أن تؾؼك مــ الــاس مقًِّتـا
 

ــا  ــاْلَؼ ُمَتقََّؿ  طؾــك صــقرة إحقــاء َف
 

 وقال طبد الؿحسـ بـ غالب الصقري:

ـــاوكـــان   ابتـــداء الـــذي بـــل ُمُجقَك
 

ـــــا  ـــــك ُجـُقَك ـَ أمس ـــــ ـــــا تؿؽَّ  فؾؿ
  

 وكــــــُت أضــــــ الفـــــقى َهقِّـًـــــا
 

 فالققـــــُت مــــــف طـــــذاًبا ُمِفقـَـــــا 
 

 ولف:

ـــدٌة  ـــِر واح ـــقى والخؿ ـــلُس الف  ك
 

 كــــــؾا مســــــؾطٌة طؾــــــك العؼــــــؾِ  
 

 وقال آخر:

 مــ كــان لـؿ يــذِق الفـقى فؾقــلتـل
 

ـــــ  ـــــبٍّ بـــــف ذواِق  هُ رْ ُأخبِ ــــــ ص  مِ
 

ــــــبُّ  ــــــذُّ  الح ــــــُف يؾ ــــــفُ  أوُل  مذاُق
 

 فــنذا خــربَت خــربَت شــرَّ َمــَذاِق  
 

 وقال آخر:

 مــا أقتــَؾ الحــبَّ واإلكســاُن يجفُؾــفُ 
 

ــا  ــؾ م ــقُل  وك ــق مجف ــُف فف ــؿ يذْق  ل
 

 راح الرمــاُة إلــك بعــض الؿفــا فــنذا
 

 بعُض الرماِة ببعِض الصقِد مؼتـقُل  
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F               E 
c/C  

 والثالثونالباب الثامن 

 ٔكتي  يف ذكس ثٕاب وَ عػل ٔعفَّ

«ٌد ق  فِ َش  قَ فُ فَ  اَت ؿَ ػَّ فَ عَ فَ  َؼ َش طَ  ـ  مَ »قال:  ^طـ الـبل  ¶طـ ابـ طباس  
(1)

. 

                                       
ىثيث ﴿، قال تعالك: ( مـ كان حالف العػاف مع التؼقى والصرب ففق ملجقر طـد اهلل 2)

ت طؾقفؿ [20]الزمر:  ﴾حجمججحمح ، وهق شبقف بثالث الثالثة الذيـ دخؾقا الغار فَسدَّ

ُت »الباب، فدطقا اهلل بصالح أطؿالفؿ، ودطا هق بعػتف تجاه ابـة طؿف، فؼال: صخرة  َصَرف  َفاك 

َرةُ  خ  َػَرَجِت الصَّ (، وهق كالذي 1171، أخرجف البخاري )«َطـ َفا، َوِهَل َأَحبُّ الـَّاِس إَِللَّ َفاك 

ُف »ال: يف السبعة الذيـ يظؾفؿ اهلل يف ضؾف يقم ٓ ضؾ إٓ ضؾف، فؼ ^ذكره رسقل اهلل  َوَرُجٌؾ َصَؾَبت 

َرَأٌة َذاُت َمـ ِصٍب، َوَجَؿاٍل، َفَؼاَل: إِك ل َأَخاُف اهللَ   (.660، أخرجف البخاري )«ام 

أما ماُذكِر مـ صرق لؾحديث يف فضؾ مـ طشؼ وطػَّ وكتؿ، فؽؾفا مؼدوح فقفا، كحديث ابـ 

ـ  َطَشَؼ َفَعػَّ َفَؿاَت َفُفَق »قال:  ^طـ الـبل  ¶طباس  فؼد أورده ابـ الؼقؿ يف «. َشِفقٌد َم

فنن هذا الحديث ٓ يصح »، وقال يف زاد الؿعاد: «مقضقع»(، وقال: 112الؿـار الؿـقػ )

 (.3/151زاد الؿعاد )«. ، وٓ يجقز أن يؽقن مـ كالمف^طـ رسقل اهلل 

طـ طؾل بـ مسفر...  وأما الؿقت طشًؼا فاشتفر مـ رواية سقيد بـ سعقد» وقال ابـ حجر:

وقد أكؽره طؾك سقيد إئؿة، قالف ابـ طدي يف كامؾف، وكذا أكؽره البقفؼل، وابـ صاهر، وقال 

ابـ حبان: مـ روى مثؾ هذا طـ طؾل بـ مسفر تجب مجاكبة روايتف، وسقيد بـ سعقد هذا 

إٓ ما وإن كان مسؾؿ أخرج لف يف صحقحف فؼد اطتذر مسؾؿ طـ ذلؽ، وقال: إكف لؿ يلخذ طـف 

كان طالًقا وُتقبَِع طؾقف، وٕجؾ هذا أطرض طـ مثؾ هذا الحديث، وقال أبق حاتؿ الرازي: 

صدوق وأكثر ما طقب طؾقف التدلقس والعؿك، وقال الدارقطـل: كان لؿا كرب ُيؼرأ طؾقف حديث 

ـف لؿا بؾغف أكف روى أحاديث -فقف بعض الـؽارة فقجقزه، وقال طـف يحقك بـ معقـ ا مـؽرة ُلؼِّ

بعد أن  -: لق كان لل فرس ورمح لؽـت أغزو سقيد بـ سعقد، وقال الحاكؿ-بعد طؿاه فتؾؼـ

: أكا أتعجب مـ هذا -رواه مـ حديث محؿد بـ داود بـ طؾل الظاهري طـ أبقف طـ سقيد

ث بف غقُر سقيد، وهق وداود وابـف محؿد ثؼات. اكتفك التؾخقص  «الحديث فنكف لؿ يحدِّ

 (.1/183الحبقر )
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حدثـل أبق بؽر إزرق هذا الحديث طـ ابـ طباس »قال ابـ الؿرزبان: 

، فعاتبتف طؾك ذلؽ. ^فعاتبتف طؾك ذلؽ، فلسؼط ذكر الـبل  ^طـ الـبل  ¶

 «.ُيسلل بعد ذلؽ طـ الحديث فال يرفعفوكان 
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F               E 
c/C  

 الباب التاسع والثالثون

 يف ذكس اآلفات اليت جتسٙ عمٜ العاغل
 وَ املسض ٔالضٍٜ ٔاجلٍُٕ، ٔغري ذلك

كان لؽسرى حاجٌب طشَؼ »طـ محؿد الػارسل قال: حدثـل أبل قال: 

 يدِر ما يجقبفا، وارتجَّ طؾقف فذهب لقتؽؾؿ فؾجؾج،جاريًة فعاتبتف يقًما، فؾؿ 

قال: فؿا زال بعد ذلؽ أخرس ُيؽؾَّؿ فال يتؽؾؿ، فجؿع لف كسرى إصباء 

 «.لقعالجقه، فؾؿ يؽـ فقف حقؾة، وتقيف طؾك ذلؽ

سؿعت رجاًل مـ بـل طذرة طـد طروة »وطـ محؿد بـ جعػر بـ الزبقر قال: 

هذا، بحؼ أققل لؽؿ: إكؽؿ أرق الـاس قؾقبًا، فؼال: بـ الزبقر يحدثف، فؼال طروة: يا ا

ؾُّ ما هبؿ إٓ داء الحب «كعؿ، واهلل لؼد تركت بالحل ثالثقـ شابًّا قد خامرهؿ السُّ
(1)

. 

خرجت أريد بعض الحقائج، فنذا أكا بابـ أبل »وطـ طبد اهلل بـ هؿام قال: 

صـع هفـا؟ فؼال: مالؽ، وهق قاطد يف الصحراء بقـ الحقرة والؽقفة، فؼؾت: ما ت

أصـع ما كان صاحبـا يصـع، فؼؾت: ومـ صاحبؽؿ؟ قال: مجـقن بـل طامر 

صاحب لقؾك، قال: وإلك جاكبف حجر فتـاولف، وطدا خؾػل فتجاوزين الحجر، 

  وطدت فؼعدت بعقًدا مـف، قال: فؼال لل: واهلل ما أحسـ وٓ أجؿؾ حقث يؼقل:

ـــل طؾقفـــا غشـــاوة ـــؽ إذ طقـ  طؾؼت
 

 قطَّعُت كػسل ألقمفا فؾؿا اكجؾــت 
 

                                       
 (.262ؾل يف الؿحبة هلل )تَّ أخرجف أبق إسحاق الخُ  (2)
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 ما لف لؿ يؼؾ كؿا قؾت:

 رمــاين الفــقى مـــف بــلطظؿ شــجقة
 

 وطسؽَر حقلل الفجر دون حبقبـل 
 

 فصـــربًا لعـــؾ الـــدهر يجؿـــع بقـــــا
 

ـــب  ـــقت رقق ـــب أو بؿ ـــنلػ حبق  ب
 

قال: ثؿ قال: أٓ تؼقل ما هق أحسـ مـ هذا، ٓ إلف إٓ اهلل القاحد إحد 

 «.خؾؼ فؼدر، وحؽؿ فعدل

رأيت بالبصرة مجـقًكا قاطًدا طؾك »وطـ محؿد بـ أبل كصر إزدي قال: 

 ضفر الطريؼ بالؿربد، وكؾَّؿا مر بف ركب قال:

جــقا  أٓ أيفــا الركــب القؿــاكقن طرِّ
 

ـــا  ـــا يؿاكَِق ـــد أمســـك هقاَك ـــا فؼ  طؾقـ
 

 بعــدكا لـســللؽؿ هــؾ ســال كعؿــانُ 
 

ـُ  فحـــبَّ   ـــا بطـــ ـــا كعؿـــانَ  إلقـ  وادَي
 

فؼقؾ: هذا رجؾ مـ البصرة كاكت لف ابـة طؿ، وكان يحبفا قال: فسللت طـف، 

 .«فتزوجفا رجؾ مـ أهؾ الطائػ، فـؼؾفا فاسَتْقَلَف طؾقفا

 وكان سقار بـ طبد اهلل الؼاضل قد خامر قؾَبُف شلء مـ القجد، فؼال:

ــا» ــا فرتْكتِف ــامل لحَؿف ــؾبِت طظ  س
 

رُ    طــقارَي يف أجالِدهـا تتؽسَّ
 

ــــا  ف ــــا مخَّ ــــِت مـف ــــاوأخؾق  فؽلهن
 

ــػرُ   ــريُح َتْص ــا ال ــقاريُر يف أجقافِف  ق
 

ــــتَّرُ   خذي بقدي ثؿ ارفعل الثقَب فاكظري ــــل َأَتَس ــــدي لؽــ ــــك جس  «بَِؾ
 

دخؾ هارون »وطـ طبقد اهلل الشروي قفرمان سؾقؿان بـ أبل جعػر قال: 

فرأى طـده جارية لف تسؿك  -وكان طؾقاًل  -الرشقد طؾك سؾقؿان بـ أبل جعػر
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الحسـ والجؿال والشؽؾ، فققعت يف قؾبف، فؼال هارون ضعقػة يف غاية 

لسؾقؿان: هبفا لل، فؼال: هل لؽ يا أمقر الؿممـقـ، فؾؿا أخذها مرض سؾقؿان 

  مـ شدة حبف لفا، فؼال سؾقؿان:

ـــــك ذي العـــــرشِ   مـــــا أشـــــؽق إل
 

ــــــفْ   ــــــُت مـــــــ أمــــــِر الخؾقَػ  ٓقق
 

 يســـــــــــُع الربيـــــــــــَة طدُلـــــــــــفُ 
 

ـــــــعقَػفْ   ـــــــل يف ض ـــــــد ضؾؿ  ويري
 

 بحبفـــــــــــا طؾـــــــــــؼ الػـــــــــــمادُ 
 

ــــــحقَػفْ   ــــــُؼ بالص ــــــالحربِ َيعَؾ  «ك
 

 قال: فبؾغ ذلؽ هارون الرشقد فردها طؾقف.

ترى العاشؼ إذا رأى مـ يحبف، أو سؿع بذكره »وطـ محؿد بـ خؾػ قال: 

كقػ يفرب دمف، ويستحقؾ لقكف، ويخػؼ فماده، وتلخذه الرطدة، وربَّؿا امتـع 

 ض الشعراء:مـ الؽالم، ولؿ ُيطِْؼ ردَّ الجقاب، وقد قال بع

ـــ كــان الفــقى يف فــماده   طالمــُة َم
 

ـــَرا  ـــاَب أن يتحقَّ ـــا رأى إحب  إذا م
 

 ويصَػرَّ لقُن القجـف بعـد احؿـراره
 

َرا  كـــــقه لؾؽـــــالم َتَثـــــقَّ  «وإْن حرَّ
 

ا خرج مـ الؽقفة فصار طؾك طشرة »وبؾغـا طـ مصعب بـ الزبقر:  أكف لـؿَّ

 أمقال كتب إلك سؽقـة بـت الحسقـ زوجتف:

ــــان  ــــاوك ــــَت وبقــ ــــًزا أن أبق  طزي
 

 حجاٌب فؼد أصبحِت مـل طؾك طشرِ  

 وأبَؽاهؿـــا لؾَعـــقـ واهلل فـــاطَؾؿل
 

 إذا ازددت مثؾقفــا صــرت طؾــك شــفرِ  
 

ــل ــقَم أكـ ــا الق ــل مـُفؿ ــك لؼؾب  وأبَؽ
 

 «أخـاف بـلن ٓ كؾتؼــل آِخـَر الــدهرِ  
 

 



 

 
 
 

   

 

171 
 

272 

F               E 
c/C  

 الباب األربعون

 العػليف ذكس وَ كفس بطبب 

 رِ ح  بَ ال   ؾِ احِ َس بِ  اهللَ  ُد بُ ع  يَ  ٌؾ ُج رَ  انَ كَ » قال: ^طـ الـبل  ◙طـ أبل ذر 

 بِ  رَ ػَ كَ  فُ كَّ إِ  ؿَّ ، ثُ َؾ ق  الؾَّ  مُ ق  ؼُ يَ ، وَ ارَ فَ الـَّ  مُ ق  ُص ؛ يَ امٍ طَ  ةِ ئَ ا  ؿِ ثَ اَل ثَ 
ِ
  ؿِ ق  ظِ عَ ال   اهلل

 ةٍ أَ رَ ام   ِب بَ ل َس فِ

  ةِ ادَ بَ طِ  ـ  مِ  فِ ق  ؾَ طَ  انَ ا كَ مَ  كَ رَ تَ ا، وَ فَ ؼَ ِش طَ 
ِ
 اَب تَ فَ  فُ ـ  مِ  انَ ا كَ مَ  ضِ ع  بَ بِ  اهللُ  فُ كَ رَ د  تَ اس   ؿَّ ، ثُ اهلل

«فِ ق  ؾَ طَ 
(1)

. 

 

 

 

 
 

  

                                       
 (.12350أحؿد ) ( أخرجف2)
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F               E 
c/C  

 واألربعون احلاديالباب 

 عمٜ قتن الٍاع  العػُل ُْمََىَ َحيف ذكس َو

أن طبد الرحؿـ بـ مؾجؿ لعـف اهلل »طـ رجؾ مـ بجقؾة طـ مشقخة ققمف: 

رأى امرأة مـ تقؿ الرباب يؼال لفا قطام، وكاكت مـ أجؿؾ الـساء ترى رأي 

الخقارج، قد ُقتؾ ققُمفا طؾك هذا الرأي يقم الـفروان، فؾؿا أبصرها طشؼفا 

فخطبفا، فؼالت: ٓ أتزوجؽ إٓ طؾك ثالثة آٓف، وقتؾ طؾل بـ أبل صالب 

فؾؿا بـك هبا قالت لف: يا هذا، قد فرغت فافرغ، ، فتزوجفا طؾك ذلؽ، ◙

فخرج متؾبًسا سالحف، وخرجت قطام فضربت لف قبة يف الؿسجد، وخرج طؾل 

يؼقل: الصالة الصالة، فلتبعف طبد الرحؿـ فضربف بالسقػ طؾك قرن  ◙

  رأسف، فؼال الشاطر:

 لــــؿ َأَر مفــــًرا ســــاقف ذو ســــؿاحة
 

ـــؿِ   ـــر معج ـــا غق ـــام بقــ ـــر قط  كؿف
 

 وققــــــــةٌ  وطبـــــــدٌ  آٍٓف  ثالثـــــــةُ 
 

ـــُؾ     وقت
ٍّ

 الؿصـــؿؿِ  بالحســـامِ  طؾـــل
 

 
ٍّ

 غـال وإنْ  فال مفـر أغؾـك مــ طؾـل
 

َّٓ  َؽ تْ فَ  وٓ  ـِ مُ تْ  دون فَ إ «ؿِ ِجـؾْ ِؽ اب
(1)

 
 

كان لفا هقى،  ◙أن ولقدًة كاكت بالؿديـة يف خالفة معاوية »وطـ كافع: 

فؼتؾف، وأطاكتف طؾك ذلؽ فُلخذ  -لسقدها -فؼالت: ٓ أرضك حتك تؼتؾ فالًكا

                                       
 (. 5/111البدأ والتاريخ، ٓبـ صاهر الؿؼدسل ) (2)
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الرجُؾ، وُأخذت معف فتحابؾت فرتكقها قريًبا مـ ثالثة أشفر، فؾؿا تبقَّـ لفؿ أكف 

 «.ٓ حؿؾ هبا قتؾقها

امرأة مـ إياد بـ كزار، وكان أبقها  كاكت رقاش»وطـ محؿد بـ حرب قال: 

يحبفا حبًّا شديًدا فخطبفا رجؾ مـ ققمفا فلطجبت بف، ووقع مـ قؾبفا، فامتـع 

أبقها مـ تزويجف، فسؼت أباها شربة، فؾؿا وجد حسَّ الؿقت قال: يا رقاش 

قتؾتِـل لؿـ هق أبعد مـل، وسقف يـالؽ وبال الـؼؿة، قال: فؾؿا هؾؽ أبقها 

جؾ، فؾؿ يـشب أن ضرهبا، فؼقؾ لفا: يا رقاش ضربؽ زوجؽ، تزوجت ذلؽ الر

ج طؾقفا، فؼقؾ: يا  ، ثؿ لؿ يـشب أن تزوَّ فؼالت: َمـ قؾَّ كاصره اطرتف بالذلِّ

 ، رقاش تزوج طؾقؽ زوجؽ، فؾق سللتقف الطالَق، قالت: ٓ أبغل الشرَّ بالشرِّ

 «.وحسبؽ بالطالق طقًبا بالحرة
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F               E 
c/C  

 واألربعون الثانيالباب 

 العػل بيف ذكس أخباز وَ قتن ٌفطْ بطب

 .فقؿـ قتؾ كػسف بسبب هذا البالء، فؽان مـ الخاسريـكثقرة وقد رويت أخبار 

[أو كخو غريه ،الصِث ملَ كخو ُفصّالٔغيد ٌَ الهخاب و]  

بقـ قاتؾ لـػسف، إلك ما صـع العشؼ هبمٓء الؿغبقكقـ مـ  -وفَّؼؽ اهلل -فاكظر

 .وقاتؾ لغقره

  گگگڳڳ﴿ : فلما قتُؾ الغقر فؼد قال اهلل 

 ]الـساء:   ﴾ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 .[252 ]إكعام: ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿ وقال:،  [91

أكف ذكر »: ^طـ الـبل  ◙ويف الصحقحقـ مـ حديث أبل هريرة 

م اهلل  «إٓ بالحؼالؿقبؼاِت، فعدَّ مـفـ: قتَؾ الـػِس التل حرَّ
(1)

. 

  .[19]الـساء: ﴾ڃ چ چ﴿وأما قتؾ الـػس فؼد قال اهلل تعالك: 

َسُف، »: ^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ أبل هريرة  ا َفَؼَتَؾ َكػ  ك ُسؿًّ ـ  َتَحسَّ َم

اهُ  َسُف بَِحِديَدٍة،  َفُفَق َيَتَحسَّ ـ  َقَتَؾ َكػ  قَفا َأَبًدا، َوَم
ًدا فِ ل َكاِر َجَفـََّؿ، َخالًِدا ُمَخؾَّ

فِ

ـ   ى ِم ـ  َتَردَّ قَفا َأَبًدا، َوَم
ًدا فِ ل َكاِر َجَفـََّؿ، َخالًِدا ُمَخؾَّ

ُل بَِفا فِل َبط ـِِف فِ َفَحِديَدُتُف َيَتَقجَّ

                                       
 (.89(، ومسؾؿ )1766( أخرجف البخاري )2)
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َسُف، َفُفَق َيَترَ  ًدا فِقَفا َأَبًداَجَبٍؾ َفَؼَتَؾ َكػ  َـَّؿ، َخالًِدا ُمَخؾَّ ل َكاِر َجَف
«دَّى فِ

(1)
. 

ًدا فِقَفا َأَبًدا»وققلف:   محؿقل طؾك مـ يستِحؾُّ ذلؽ.« َخالًِدا ُمَخؾَّ

 ^طـ الـبل  ◙ويف الصحقحقـ مـ حديث جـدب بـ طبد اهلل البجؾل 

قـًا، َفَحزَّ بَِفا َيَدُه، َفَؿا  َكانَ »أكف قال:  ٌح َفَجِزَع، َفَلَخَذ ِسؽ  ـ  َقب َؾُؽؿ  َرُجٌؾ بِِف ُجر  قَؿ
فِ

ُم َحتَّك َماَت  ت َطَؾق ِف ال َجـَّةَ هلل اَفَؼاَل  ،َرَقَل الدَّ م  ِسِف، َحرَّ «َتَعاَلك: َباَدَركِل َطب ِدي بِـَػ 
(2)

. 

 

 

 
 

  

                                       
 (. 20298( أخرجف أحؿد )2)

 (.282(، ومسؾؿ )1361( أخرجف البخاري )1)

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=936&idto=937&bk_no=80&ID=607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=936&idto=937&bk_no=80&ID=607#docu
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F               E 
c/C  

 واألربعون الثالثالباب 

 يف ذكس أدٖٔٛ العػل

الالزمة يف زمان الصحة ٓ يـبغل أن ُترتك، ومتك ُطؾِؿْت أسباُب  ةُ قَ ؿْ الحِ 

مرض وجب اجتـاهبا، ومعؾقم أن الطباع تتساوى يف الؿقؾ إلك الفقى فقـبغل 

لؾحازم اجتـاُب أسبابف، فؿتك أصابف شلء مـ ذلؽ الؿرض وجب طؾقف أن يبادر 

 إلك الطبقب قبؾ أن يصعَب التاليف، أو َيِحؾَّ التؾُػ.

[اب االةخالء ةاىػشقأشت]  
ومـ التػريط الؼبقح الذي جرَّ أصعب الجـايات طؾك الـػس: محادثة الـساء 

إجاكب والخؾقة هبـ، وقد كاكت طادًة لجؿاطة مـ العرب، يرون أن ذلؽ لقس 

بعاٍر، ويثؼقن مـ أكػسفؿ بآمتـاع مـ الزكا، ويؼـعقن بالـظر والؿحادثة، وتؾؽ 

وهؿ يف غػؾة طـ ذلؽ إلك أن هؾؽقا، وهذا هق الذي  إشقاء تعؿؾ يف الباصـ

 .جـك طؾك مجـقن لقؾك وغقره ما أخرجفؿ بف إلك الجـقن والفالك

 وكان غؾطفؿ مـ وجفقـ: 

 .مخالػة الشرع الذي هنك طـ الـظر والخؾقة أحدهؿا:

ِف طـ ذلؽ:  والثاين: تعريض الطبع لؿا قد ُجبؾ طؾك الؿقؾ إلقف، ثؿ معاكاة كػِّ

فالطبع يغؾب، فنن غؾب وقعت الؿعاصل، وإن غؾب حصؾ التؾػ بؿـع 

 العطشان طـ تـاول الؿاء.

واطؾؿ أن أمراض العشؼ تختؾػ: فقـبغل لذلؽ أن يختؾػ طالجفا، فؾقس 
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رض هنايتف، وإكؿا يعالج طالج مـ طـده بداية الؿرض كعالج مـ اكتفك بف الؿ

هذا الؿرض مـ لؿ َيرَتِؼ إلك غايتف: فنكف إذا بؾغ الغاية أحدث الجـقن والذهقل، 

 وتؾؽ حالة ٓ َتؼبؾ العالج.

قصؿت إدواء بالعؼاققر، وأقؿتفا بنزاء العؾؾ، فلطقاين دواُء »قال بؼراط: 

ـف أن ُأدركف الحبِّ   .«بعد تؿؽُّ

  قال البحرتي:

ـــــــــــال » ـــــــــــلولؼـــــــــــد ق  صبقب
 

ـــــــــــــــالِ   ـــــــــــــــل ذو احتق  وصبقب
  

 ُأْشـــــُؽ مـــــا شـــــئَت ســـــقى الــــــ
 

ــــــــــالِل  ــــــــــنين ٓ ُأب ــــــــــحبِّ ف  ـ
 

ـــــــــقٌص   ســـــــــؼُؿ الحـــــــــبِّ رخ
 

 «ودواُء الحـــــــــــــبِّ غـــــــــــــالِل 
 

 وقال أبق غالب بـ بشران:

 ومـتصــٍح قــال لــل إذ رأى ُدُمــق»
 

 ِطــــــل قــــــد أقرَحــــــْت مــــــدَمِعل 
 

ـــؾق الفـــقى؟ ـــك تســـتػقؼ وتس  مت
 

 «فؼؾـــــت إذا كـــــان قؾبـــــل َمِعـــــل 
 

 وقال غقره:

 فُ دخقلؽ يف باب الفـقى إن أردَتـ»
 

َـّ الخـــروَج شـــديدُ    «يســـقٌر ولؽـــ
 

كقػ يذكر لؾعشؼ أدوية، وهق قؾؼ ٓ سؽقن فقف، وسؽر ٓ  فنن قال قائؾ:

 يف الفقاء أمسؽ كػسؽ؟! يصحق معف، فقؼال لؿـ يفق

 فالجقاب مـ وجفقـ:

أكا قد قؾـا: إكؿا يداَوى هذا الؿرُض قبؾ بؾقغ هنايتف، فنهنا أحقال  أحدهؿا:
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 يؿؽـ طالجفا.

أن لؽؾ شلء سبًبا ُيضعػف ويؼقيف، فلكا أطرفؽ السبب الذي ُيضعػ  والثاين:

العشؼ ويقهـف، وأحذرك مـ السبب الذي يزيده ققة، فؿا قؾت لؽ: امـِع الـاَر أن 

قؾت: ادفع الؿاء طـ أن ُيغِرَق، وإكؿا طؾَّؿُتَؽ َتْحِرَق، وإكؿا قؾت: َأصػئفا، وٓ 

 السباحة، وهذا حقـ شروطـا يف ذكر الؿرض والعالج، واهلل الؿقفؼ.

[أول اىػشق ٌَ انلظر]  
اطؾؿ أن بداية العشؼ يف إغؾب تؽقن طـد الـظر إلك الؿحاسـ، ولحصقل 

العشؼ هبذا الـظر طالمة، وهل أكف إذا وقع الـظر إلك الؿستحَسـ خػؼ الؼؾب 

خػقًقا يؽاد يطقر إلقف، فنذا ردَّ اإلكسان الطْرَف قؾؼ الؼؾُب حتك يعقَد، فنذا ُأصؾَؼ، 

لـظر، ففذه طالمة العشؼ ٓ تؽاد تخطئ، إٓ أن ثؿ ُردَّ َفؽَّ الؾجاَم قفًرا، وطاود ا

يف الـاس مـ يتعؾؼ قؾبف بالؿـظقر يف بديفة
(1)

َد كظره بان لف مـ   الـظر، فنذا ردَّ

العققب ما لؿ يؽـ بان، فزال ما كان طؾؼ بؼؾبف: ٕن الـػس تصقرت يف بداية 

ُؿ الؾذ ة، فزادت الصػة الـظر مـ الصقرة معـًك أطاهنا طؾقف تخقُُّؾ الشفقة وَتَقهُّ

َؼ أثبت حؼقؼة الصقرة، فزالت زيادات  ر الـظر وُحؼِّ طـ مؼدار العقان، فنذا َتؽرَّ

التخقؾ وبرخاشات
(2)

ؿ، وُربَّ امرأٍة   ؿ فربد قؾب الؿحب: لزوال التقهُّ التقهُّ

ـُ يف كؼاهبا، فنذا َأسػَرْت لؿ ُتستحسـ.  ُتسَتْحَس

داده الؿرض فذلؽ العشؼ فلما إذا كان الـظر طـ تثبت وتحؼقؼ وزاد برت

                                       
 .(2131جل مـف، الؼامقس الؿحقط )ص( الَبديَفُة: أول كؾ شلء، وما يػ2)

 (.583( البِْرَخاُش: وقعقا يف ِخْرَباٍش وبِْرخاٍش: يف اختالط وصخب، الؼامقس الؿحقط )ص1)
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ـٍ فقجد لذة تؾؽ الـظرة  الؿتؿؽـ، والقاجب طؾك مـ وقع بصره طؾك مستحَس

يف قؾبف أن يصرف بصره، فؿتك ما تثبََّت يف تؾؽ الـظرة، أو طاود وقع يف الؾقم 

 شرًطا وطؼاًل.

 فنن وقع العشؼ بلول كظرة، فلي لقٍم طؾك الـاضر؟ فنن ققؾ:

أكف إذا كاكت الـظرة لؿحًة لؿ تؽد ُتقِجب طشًؼا، إكؿا يقجبف  فالجقاب:

ْركا  جؿقُد العقـ طؾك الؿـظقر بؼدر ما تثبت فقف، وذلؽ مؿـقع مـف، ولق قدَّ

َر محبًة َسُفَؾ قؿُع ما َحَصَؾ.  وجقده بالؾؿحة فلثَّ

ثف قال:  ـ حدَّ جاء رجؾ إلك طؿر بـ »وطـ طبد العزيز بـ طؿران طؿَّ

ل: يا أمقر الؿممـقـ، إين رأيت امرأة جؿقؾة فعشؼتفا، فؼال ، فؼا◙الخطاب 

 «.طؿر: ذاك ما ٓ ُيْؿَؾُؽ!

 فؿا طالج العشؼ إذا وقع بلول لؿحة؟ فنن ققؾ:

طالُجُف اإلطراُض طـ الـظر: فنن الـظر مثؾ الحبة ُتؾَؼك يف إرض، فنذا  ققؾ:

 ا ُألحؼت بؿثؾفا.لؿ ُيؾتػت إلقفا يبسْت، وإن ُسؼقْت كبتْت، فؽذلؽ الـظرة إذ

[ ِ   [تاع انلظرة انلظرةح  خطٔرة إ
فنن جرى تػريٌط بنِْتباِع كظرٍة لـظرة فنن الثاكقة هل التل ُتخاف وُتحذر، فال 

بِّ  يـبغل أن تحؼر هذه الـظرة، فربؿا أورثت صبابًة صبَّت دَم الصَّ
(1)

. 

  وأكشد ابـ كحريز البغدادي:

ــــع بالعشــــؼ حتــــك َطِشــــْؼ » ـــــْؼ فؾؿـــــا   تقلَّ ـــــؿ ُيطِ ـــــف ل  اســـــتؼؾ ب

                                       
: طاشٌؼ مشتاق، الصحاح )2) َبابة: ِرقة الشقق وحرارتف، ورجؾ صبا  .(2/262( الصَّ
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ــــــــةً  ــــــــا مقج ًة ضـََّف ـــــــــجَّ  رأى ُل
 

ــــــِرْق   ــــــا َغ ـَ مـف ــــــ ــــــا تؿؽَّ  فؾؿ
 

ــــــــ ـــــــا تستفْؾ ا رأى أدمًع ــــــــؿَّ  ول
 

 ــــــُؾ وأبـصـــــر أحـشـاَءُه تحــَتِرْق  
 

 تؿـَّــــــك اإلفاقــــــَة مِـــــــ ُســــــؽِرهِ 
 

ــــَتِػْؼ   ــــؿ َيس ــــتطعفا ول ــــؿ يس  «فؾ
 

َم ِذكُرُه  مـ إمر بغضِّ البصر، والتحذير وطالج هذه الـظرة بالـظر فقؿا تؼدَّ

والحذر مـ سقء  -طاجاًل وآجاًل  -مـ شر الـظر، وخقف العؼقبة مـ اهلل سبحاكف

ك القلُس،  طاقبتفا، وما تجرُّ وتجـل، فقتجدد مـ العزم طؾك الغضِّ معـك يسؿَّ

 وهق دواء حاسؿ.

«الراحتقـ إحدىالقلس »قال الحؽؿاء: 
(1)

. 

 وقال الشاطر:

 فؾؿ يجِر الؼضـاُء بـفحاولت أمًرا »
 

 وٓ أرى أحــًدا يعــَدى طؾــك الَؼــَدرِ  
 

ـــًبا ـــِر اهلل محتس ـــربُت ٕم ـــد ص  فؼ
 

 «والقلُس مِـ أشبف إشقاِء بـالظََّػرِ  
 

ولقؽـ لؽ يف هذا الغضِّ طـ الؿشتفك كقٌة َتحَتِسُب هبا إجَر، وتؽتسب هبا 

باب ثقاب مـ الػضَؾ، وتدخؾ يف جؿؾة مـ هنك الـػس طـ الفقى، واكظر يف 

م.  غضَّ بصره طـ الحرام فؼد تؼدَّ

[ٌا ة اىػشق اىطٍع]  
فنن كان تؽرار الـظر قد كؼش صقرة الؿحبقب يف الؼؾب كؼًشا متؿؽـًا، وطالمة 

                                       
َػريـ.2)  ( ويروى: القلس أحد الظَّ
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ًّٓ يف الصدر، وكلكف يضؿف إلقف طـد  ذلؽ: امتالء الؼؾب بالحبقب، فؽلكف يراه حا

الـقم، ويحادثف يف الخؾقة، فاطؾؿ أن سبَب هذا الطؿُع يف كقؾ الؿطؾقب، وكػك 

بالطؿع مرًضا! وقؾَّ أن يؼع الػسؼ إٓ يف الؿطؿقع فقف، فنن اإلكسان لق رأى زوجَة 

ا َمـ صؿع يف شلء  الؿؾؽ ففقيفا لؿ يؽْد قؾبف يتعؾؼ هبا: ٕجؾ القلس مـ مثؾفا، فلمَّ

 فنن الطؿع يحؿؾف طؾك صؾبف، ويعذبف إن لؿ يدركف، وقد قال الشاطر:

َّٓ َتَســؾَِّت   فا الػتَكيجعؾُ  إٓ حقُث  وما الـػُس »  «فــنن ُأصِؿَعــْت تاقــْت وإ
 

 وقال آخر:

 فؼؾـــت لفـــا يـــا طـــزُّ كـــؾُّ مصـــقبةٍ »
 

ـِت إذا ُوصِّـت يقًما لفـا    «الــػُس َذلَّ
 

«التؿسُت الراحَة فقجدُتفا يف القلسِ »وطـ طؾل بـ سفؾ قال: 
(1)

. 

، والؼطع وطالُج هذا الؿرِض: العزُم الؼقيُّ طؾك البعد طـ الؿحبقب

م طؾك غضِّ البصر طـف، وهجران الطؿع فقف، وتقصقـ الـػس طؾك القلس ذالجو

م مـ ذم الفقى، والتحذير   مـ ذلؽ.مـف، والـظر فقؿا تؼدَّ

ـ كْؼَش صقرِة الؿحبقِب يف الؼؾب، فلثََّر ذلؽ ققَة  فنن كان تؽرار الـظر قد مؽَّ

الػؽر، وزيادة الشفقة، واشتداد الؼؾؼ، فسبب ذلؽ زيادُة الطؿع وققتف، وقد 

أطؾؿُتَؽ: أن الؿحبة كشجرة، وأن الـظرات كؿاء يجري إلقفا، فؽؾَّؿا سؼاها َطَتْت 
(2)

 

وَطَسْت 
(3)

وإكؿا دخؾْت هذه أفاُت مـ باب إصالق البصر فقؿا حظره الشرُع،  

                                       
 (.289الصقفقة )صأخرجف السؾؿل يف صبؼات ( 2)

 .(6/1328( َطتا َيعُتق ُطتِقًّا وِطتِقًّا: َكبِر، الصحاح )1)

ا وَطساًء، أي: يبس واشتد وصؾب، الصحاح )1)  .(6/1315( طسا الشلء يْعُسق ُطُسقًّ
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ـ سؾطاُن الفقى مـ الؼؾب فبثَّ ُجـَْد الػساِد يف رستاِق  فبذلؽ تؿؽَّ
(1)

البدِن، وكؿ  

ـ هذا الؿرُض مـ شخص فؾؿ يمثر فقف طْذُل طاذٍل وضرُب ضارٍب.  قد تؿؽَّ

، فسؿعفا تتؿثؾ تزوج أطرابل امرأة مـ بـل طؼقؾ»وطـ إصؿعل قال: 

ببقت غزل، فؼال لفا: ما هذا الذي تتؿثؾقـ بف؟ لعؾؽ طاشؼ، لئـ سؿعتؽ 

 تعقديـ لؿثؾ هذا ٕضربـ ضفرك وبطـؽ فلكشلت تؼقل:

 فنن يضربقا ضفري وبطـل كؾقفؿـا 
 

ــٍب   ـَ  فؾــقس لؼؾ ــق   ب
َّ

ــل  ضــارُب  جـب
 

 «. فطؾََّؼفا

وطالج هذا الؿرض مـ جـس ما تؼدم، إٓ أكف يـبغل أن يؽقن أققى مـف، 

فنكف يػتؼر إلك ققة شديدة يف العزم طؾك الغض، وهجر الؿحبقب قطًعا بتًّا لقعقد 

بالغض: غض كبات الؿحبة الذي ُسؼل بؿقاه الـظرات هشقًؿا، وأكت تعؾؿ أكف إذا 

كلن لؿ يؽـ، ودوام البعد طـ  اكؼطعت مقاه القادي كسػتف الرياح وأكشػتف، فعاد

الؿحبقب يعؿؾ يف محق ما ُكؼش يف الؼؾب، فقؿحق القسقر مـف بعد القسقر مـ 

حقث ٓ يعؾؿ، كؿا أن مرور الزمان يؿحق أثر الؿصقبة مـ الؼؾب، ومتك اشتدت 

ـِت القلَس، ثؿ ُأجقؾ الػؽر يف خقف العقاقب يف  العزيؿة، فؼطعِت الطؿَع، ومؽَّ

ة يف إخرى، وكرر طؾك الـػس ما سبؼ مـ ذم الفقى، وما فعؾ الدكقا، والعؼقب

بلربابف فلضـاهؿ وأمرضفؿ، وأذهب ديـفؿ ودكقاهؿ وجاهفؿ بقـ الـاس، 

 فاستغاثقا بعد الػقت، كؿا قال محؿد بـ مـاذر:

                                       
: بققت مجتؿعة، وٓ تؼؾ ُرسَتاق، لسان العرب )2) ْزداق، َفاِرِسلا ْسداق والرُّ  .(20/226( الرُّ
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ــــــ» ـــــبح يف الحْب ـــــك أص ــــــ فًت  م
 

ا   ــــــبُّ ُســــــؿَّ ــــــِب ســــــؼاه الح  ـ
 

 كؾَّؿـــــا أخػـــــك جـــــقى الحْبــــــ
 

ــــــــا ـــــــــِب طؾقــــــــف الــــــــدمعُ    َكؿَّ
 

ــــــــــق  ســــــــــاهٌر ٓ َيطَعــــــــــُؿ الـَّ
 

ـــــــــــــــُؾ   ا َم إذا الؾق ــــــــــــــــَفؿَّ  اْدَل
 

 كؾَّؿــــــــــــا راقــــــــــــَب َكْجـــــــــــــ
 

ــــــا  ــــــَب كْجَؿ ــــــَقى راق ــــــًؿا فف  ـ
 

 يـــــــا ثؼـــــــايت َخَطـــــــَؿ الحْبــــــــ
 

ـــــــا   ــــــــُب لؽـــــــؿ أكػـــــــل وَزمَّ
 

ـــــ ــــَقى الحْب ــــل َج ــــل دائ ــــا أخ  ي
 

ـــــــــا  ـــــــــاِس َجؿَّ ـــــــــِب وداُء الـ  ـ
 

 ٓ َتُؾــــــــْؿ مػتضــــــــًحا يف اْلـــــــــ
 

ـــــــك  ـــــــبَّ أْطَؿ ـــــــُحبِّ إنَّ الح  « ـ
 

[ واءاء وادلد ادلد]  
قد كربت جـايتل طؾك كػسل، وكررت الـظر، واكتؼشت صقرة  فنن قال قائؾ:

ورأت الـػس أهنا تستشػل مـ هذا  ،الؿحبقب يف قؾبل، وأورثت الؼؾؼ الدائؿ

الؿرض بتؽرار الـظر والزيارة لؾؿحبقب، فؾؿا فعؾُت زاد إمر بل، وما أقدر أن 

أصرب طـ الحبقب لحظة، ففؾ لفذا مـ طالج أتالىف
(1)

 فقف أمري قبؾ التؾػ؟ 

كقػ آُمُرَك هبجر مـ ٓ تصرب طـف لحظة، وكقػ ٓ آُمُرَك وأكت  فالجقاب:

 قد لعبت ببدكؽ وديـؽ، فلكت كؿا قال الشاطر:طؾك شػا هؾؽٍة، 

ــــــــــــ كثــــــــــــر فقــــــــــــؽ»  َقمُ الؾُّ
 

 « وأيـــــــــــ ســــــــــؿعل وُهــــــــــؿُ  
 

                                       
 (.6/1383لشلء: وجدتف. وَتاَلَفقُتف: تداركتف، الصحاح )( ألَػقُت ا2)
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 وقال أخر:

 بؽــــــــرْت صــــــــبًحا طقاِذُلــــــــفُ »
 

ـــــــفُ  الحـــــــبِّ  ورســـــــقُس   قاتُِؾ
(1)

 
 

 هـــــــــق يف واٍد ولـــــــــقس بــــــــــف
 

ــــــــاِغُؾفُ   ـــــــــفـ ش ــــــــقى ط  والف
 

ـَ  ــــــــــــُؾقَّ لــــــــــــف يتؿــــــــــــق  السُّ
 

ــــــــــومُ   ـــــــــــ يقاِصــــــــــُؾفُ  اهُ ـَ  « َم
 

 بدَّ لل مـ كصقحتؽ، ما دام الؽالم يصؾ إلك سؿعؽ،ومع هذا فال 

بؿـتػع  إن كان الرتدد إلك محبقبؽ يرتدد يف قؾبؽ فال تلتقـ إلك واطظ، فؾسَت 

ا الؿخؾِّ  ط فنن الدواء يضقع طـده، بالعظات، إكؿا يقصػ الدواء لؿـ يؼبؾ فلمَّ

 فنن صحَّ طزمؽ طؾك استعؿالف فاسَؿْع أِصْػ لؽ:

الـظر يشػل بعض الؿرض وقع لؽ مـ أن التزاور و اطؾؿ أن الخقال الذي

 خقال فاسد.

 فلراين أسؽـ يف تؾؽ الحالة.: فنن قؾَت 

: أكف إكؿا يسؽـ القجد لؿؽان الؼرب، فنذا وقع البعد زادت كار فالجقاب

، فلكت يف ضرب الؿثؾ كالعطشان شرب الخؿر، فنكف يجد رصقبَة  ًٓ الشقق اشتعا

ِطفا، ثؿ تُ  يِّ طـد تجرُّ ؾفبف فتزيد العطش، فؽذلؽ قرب العاشؼ مـ معشققف الرِّ

، وكؾؿا زادت إسباب الظاهرة ققيِت ، وطؼًرا إلك طؼرٍ يضؿ جرًحا إلك جرٍح 

الؿحبة يف أٓت الباصـة، فعؿؾت سؿقمفا يف الـَؿَؼاتِِؾ، والؿؼُتقُل ٓ يرى 

 الؼاتَؾ، وقال محؿد بـ أبل أمقة الؽاتب:

                                       
 (. 98 -6/97بؼقَّتف وأثره، لسان العرب ) ( رسُّ الحب وَرِسقُسف:2)
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 الــذيفــا ســؽـ يؼقلــقن لــق ٓققتَ »
 

 الَحـَزنْ  بؼؾبؽ يـا مشـتاُق واكؼطـعَ  
 

ــد ٓققتُ  ــا ق ــا أك ــقلفؿفف ــؾ ق ــا مث  ف
 

ـْ    «لقســؽـ قؾبــل بالؾؼــاء فؿــا َســَؽ
 

 وقال ابـ الرومل:

ــذابُ » ــال ط ــل فط ــا طقـ ــْت هب  فاكعؿ
 

ـــقؿُ   ـــاه كع ـــد جـ ـــذاٌب ق ـــؿ ط  ولؽ
 

 كظَرْت فلقصـَدِت الػـماَد بسـفِؿَفا
 

ــْدُت أهــقؿُ   ــْت كحــقي فؽِ ــؿ اكثـ  ث
 

 كظـرْت وإن هـل أطرضـْت  وياله إن
 

ــــَفامِ   ــــُع السِّ ــــقؿُ  َوْق َـّ أل ــــْزُطُف  «وَك
 

 وقال أبق طبد اهلل ابـ الحجاج:

ــــَػ لــــل»  َأَقــــرَّ طقـِــــل ثــــؿ خؾَّ
 

 قؾًبــــا بشــــققل إلقــــف قــــد ُجِرَحــــا 
 

 سر الؼؾــــب بعــــد غقبتـِــــفِ ـويخــــ
 

 «مــا كــان َصــْريف طؾقــف قــد َربَِحـــا 
 

 وقال غقره:

 وما يف إرض أشؼك مــ محـبٍّ »
 

 وإن وجــد الفــقى طــذَب الؿــذاِق  
 

ـٍ   تـــــــراه باكًقـــــــا يف كـــــــؾِّ حـــــــق
 

ـــــــتقاِق   ش
ِ

ـــــــٍة أو ٓ ـــــــَة فرق  مخاف
 

 فقبؽــــل إن كــــلوا شــــقًقا إلــــقفؿ
 

ـــراِق   ـــقَف الػ ـــقا خ ـــل إن دك  ويبؽ
 

ـــــائل ـــــد التـ ـــــف طـ  فتســـــخـ طقـ
 

ــــل  ــــد التالقِ ــــف طـ  « وتســــخـ طقـ
 

بؿا فنذا طرفت غرور الشقطان يف زطؿف: أن الؼرب دواء، وأن الـظر شػاء 

أوضحُت لؽ مـ أن ققلف محال، وأكف أمر تزيد بف الحال مع ارتؽاب الؿحظقر 

أكف ٓ طالج إٓ  -حقـئذٍ  طؾؿَت  -الذي ٓ صاقة بعذابف، وٓ ققة طؾك طؼابف
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 بالفجر، وحسؿ الطبع مـ غقر تردد.

، فؼال: هق كبت بذْ »وطـ إصؿعل قال:   هُ رُ قؾت ٕطرابل: ِصِػ الحبَّ

 «. الؿزاورة، وكؿاؤه القصؾ، وقؾتف الفجر، وحصاده التجـلالـظر، وماؤه 

لَِؿ يؾحؼ اإلكساَن مـ التعذيب طـد لؼاء مـ »وسئؾ أبق طؾل الروذباري: 

 يحبف أشدُّ مـ وقت الػراق، فؼال: أجقب طـف ببقت شعر:

ـــؾْت   ـــك إذا حص ـــا حت ـــك طؾقف  بؽ
 

ـــرِ    ــــ الِغَق ـــا م ـــا خقًف   «بؽـــك طؾقف
 

[ ٔاكب ىلاء اتلفهر   [املدتٔبيف غ
ْر يف خطقاتؽ إلك لؼاء محبقبؽ، فاطؾؿ أهنا مع ما بقَّـا مـ ضرر ألؿ  -وتػؽَّ

 مؽتقبة طؾقؽ، وأكت ُمطالب هبا. -الزيارة

«ما خطا رجؾ خطقة إٓ ُكتبْت طؾقف حسـة، أو سقئة»وطـ مسروق قال: 
(1)

.  

ِػاًل غْ يا أيفا الـاس لق كان اهلل تعالك مُ »وخطب مروان بـ الحؽؿ، فؼال: 

شقًئا مـ أطؿالؽؿ ٕغػؾ هذا إثر الذي تسػك طؾقف الرياح، ثؿ قرأ: 

«[21]يس: ﴾ۋۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې﴿
(2)

. 

[ ت اليصاناىرتْيب ٌَ زالد]  
ْر يف مؽالؿتَِؽ محبقَبَؽ فنكؽ مسئقل طؿا تؼقل مع إلفاب الؽالِم كاَر  وتػؽَّ

 الحب.

 ؿُ ؾَّ ؽَ تَ يَ  َد ب  عَ ال   نَّ إِ »يؼقل:  ^أكف سؿع رسقل اهلل  ◙وطـ أبل هريرة 

                                       
 (.13869أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ )( 2)

 (.28032ابـ أبل حاتؿ يف تػسقره طـ قتادة ) ( أخرجف1)
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«ِب رِ غ  ؿَ ال  وَ  ِق رِ ش  ؿَ ال   ـَ ق  ا بَ َأب َعَد مَ  ارِ ل الـَّ ا فِ فَ َيِزلُّ بِ  ةِ ؿَ ؾِ ؽَ ال  بِ 
(1)

. 

 ةِ ؿَ ؾِ ؽَ ال  بِ  ؿُ ؾَّ ؽَ تَ قَ لَ  َؾ ُج الرَّ  نَّ إِ »: ^وطـ بالل بـ الحارث قال: قال رسقل اهلل 

  طِ َخ َس  ـ  مِ 
ِ
 مِ ق  ك يَ لَ َطُف إِ َخ َس  قفِ ؾَ ا طَ فَ بِ   اهللُ  ُب تُ ت  َيؽ  غَ ؾَ ا بَ َغ مَ ؾُ ب  تَ  ن  أَ  ُـّ ظُ ا يَ مَ   اهلل

«ةِ امَ قَ ؼِ ال  
(2)

.  

قال مجاهد: ، ما مـ شلء تتؽؾؿ بف إٓ ُكتب»وكان الربقع بـ خثقؿ يؼقل: 

«حتك أكقـ العبد يف مرضف
(3)

. 

لق أن صاحب خرب جؾس إلقؽ لقؽتب كالمؽ »قال:  إصؿ وطـ حاتؿ

«!ُيعَرُض طؾك اهلل فال تحرتزٓحرتزَت مـف، وكالمؽ 
(4)

. 

أخربوين لق كان معؽؿ مـ يرفُع الحديَث إلك »وطـ سػقان الثقري أكف قال: 

السؾطان أكـتؿ تتؽؾؿقن بشلء؟ قالقا: ٓ، قال: فنن معؽؿ مـ يرفع الحديث إلك 

«اهلل 
(5)

. 

[احلذر ٌَ اخلئة]  
ْضَت فنن ققيت أسباب الفقى فحَؿَؾْتَؽ طؾك الخؾقة بحبقبؽ  فؼد تعرَّ

بإسد يف خقسف
(6)

، وبعقٌد سالمُة مثؾَِؽ: فالفرَب الفرَب: فال كجاَة يف غقره، فنن 

أمسَؽَؽ الفقى فاجتِذْب كػَسَؽ مـ يده بخقف مـ يراك حقـ تؼقُم، واستحقل 

                                       
 (.1988(، ومسؾؿ )6378، 6377( أخرجف البخاري )2)

 (.1969(، وابـ ماجف )1129(، والرتمذي )25851( أخرجف أحؿد )1)

 (.20810أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ )( 1)

 (.22/387سقر أطالم الـبالء )( 3)

 (.7/69أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 5)

 .(6/75( الِخقُس: مقضع إسد، لسان العرب )6)
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 مـ كظره إلقؽ: فنكف حاضٌر معؽ.

 :-ذات يقم -^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ طبد اهلل بـ مسعقد 

  ـَ قا مِ قُ ح  تَ اس  »
ِ
، قال: قؾـا: يا رسقل اهلل، إكا كستحقل والحؿد اءِ قَ َح ال   ؼَّ َح   اهلل

  ـَ ا مِ قَ ح  تَ اس   ـِ ـ  مَ ؽِ لَ ، وَ اكَ ذَ  َس ق  لَ هلل، قال: 
ِ
ا مَ َس وَ أ  َػِظ الرَّ ح  قَ ؾ  اِء فَ قَ َح ؼَّ ال  َح  اهلل

َة ـَ ي  َة َتَرَك زِ رَ ِخ ال   ادَ رَ أَ  ـ  مَ بَِؾك، وَ ال  َت وَ ق  ؿَ ُكرِ ال  ذ  قَ ل  ا َوَطك، وَ مَ ـَ وَ ط  بَ ال  َحَقى، وَ 

 ذَ  َؾ عَ فَ  ـ  ؿَ ا، فَ قَ ك  الدُّ 
  ـَ ا مِ قَ ح  تَ اس   دِ ؼَ فَ  َؽ لِ

ِ
«اءِ قَ َح ؼَّ ال  َح  اهلل

(1)
. 

َطؾِؿ الؼقم أن اهلل يراهؿ فاستحققا مـ كظره » وطـ يقسػ بـ الحسقـ قال:

«راطقا شقًئا سقاهأن يُ 
(2)

.  

مراقبتؽ لؿـ ٓ يغقب طـ كظره اجعؾ »وقال محؿد بـ طؾل الرتمذي: 

إلقؽ، واجعؾ شؽرك لؿـ ٓ تـؼطع طـؽ كعؿف، واجعؾ خضقطؽ لؿـ ٓ 

«تخرج طـ مؾؽف وسؾطاكف
(3)

. 

 مـ ذكر ربف فرتك ذكبف مـ هذا ما فقف بالغ. :وقد ذكركا يف باب

[ِذنر مرارة املٔت]  
ِذك ِذْكَر مرارة الؿقت الذي سؿاه رسقل اهلل   مَ اذِ هَ »: ^فَلِدْر يف تؾذُّ

«اِت ذَّ الؾَّ 
(4)

ر يف الؿقتك الذيـ ُحبسقا طؾك أطؿالفؿ   ر شدة الـزع، وتػؽَّ وتذكَّ

لقجازوا هبا، فؾقس فقفؿ مـ يؼدر طؾك محق خطقئة، وٓ طؾك زيادة حسـة فال 

                                       
 (.1358(، والرتمذي )1672( أخرجف أحؿد )2)

 (.20/119أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 1)

 (.20/115أبق كعقؿ يف الحؾقة ) ( أخرجف1)

 (.3158(، وابـ ماجف )2813(، والـسائل )1107(، والرتمذي )7915( أخرجف أحؿد )3)
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 تعُث يا مطؾؼ.

طدت مريًضا فؼؾت لف: كقػ تجدك؟ قال: » وطـ مخؾد بـ الحسقـ قال:

هق الؿقت، قؾت: وكقػ طؾؿت أكف الؿقت؟ قال: أجدين ُأجَتَذُب اجتذاًبا، وكلن 

ُب، قؾت: فاطفد، قال:  الخـاجر مختؾػة يف جقيف، وكلن جقيف َتـُّقٌر محؿك يتؾفَّ

أرى إمر أطجؾ مـ ذلؽ، فدطا بدواة وصحقػة، فقاهلل ما ُأيت هبا حتك شخص 

 «. فؿات بصُره

أتاين رياح الؼقسل، فؼال: يا أبا إسحاق، »وقال إبراهقؿ بـ يزيد العبدي: 

اكطؾؼ بـا إلك أهؾ أخرة ُكحِدُث بؼرهبؿ طفًدا، فاكطؾؼت معف فلتك إلك الؿؼابر 

فجؾسـا إلك بعض تؾؽ الؼبقر، فؼال: يا أبا إسحاق، ما ترى هذا متؿـًقا لق ُمـِّل؟ 

كقا فقستؿتع مـ صاطة اهلل ويصؾح، قال: ففا كحـ، ثؿ قؾت: أن يرد واهلل إلك الد

 «. هنض فجدَّ واجتفد، فؾؿ يؾبث إٓ يسقًرا حتك مات

[ةخطٔر اىػرض ىلع اهلل   رء اغرتاض اهلٔى]  
ْر لـػسؽ حقـ اطرتاض الفقى َطْرَضَؽ طؾك ربؽ، وتخجقؾف إياك  وصقِّ

 بؿضقض العتاب طؾك فعؾ ما هناك طـف.

 َلَّ إِ  دٍ َح أَ  ـ  مِ  ؿ  ؽُ ـ  ا مِ مَ »: ^قال: قال رسقل اهلل  ◙وطـ طدي بـ حاتؿ 

«انٌ ؿَ ُج ر  تُ  فُ ـَ ق  بَ وَ  فُ ـَ ق  بَ  َس ق  ك لَ الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ بُُّف تَ رَ  فُ ؿُ ؾ  ؽَ قُ َس 
(1)

. 

إذ طرض لف رجؾ،  ¶ كـت آخًذا بقد ابـ طؿرَ »وطـ صػقان بـ محرز قال: 

 ؟ فؼال: سؿعُت الؼقامةِ  يؼقل يف الـجقى يقمَ  ^اهلل  فؼال: كقػ سؿعَت رسقَل 

                                       
 (.2026(، ومسؾؿ )7521( أخرجف البخاري )2)
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ـَ َفقََضُع َطَؾق ِف َكـََػفُ  إِنَّ اهللَ يؼقل:  ^اهلل  رسقَل  ِم كِل ال ُؿم  ُتُرهُ  ُيد  ـَ  َوَيس  الـَّاس،  ِم

َرهُ  ُل لَُف: َأَتع رُِف َذك َب َكَذا، َأَتع رُِف َذك َب َكَذا؟ َحتَّك إَِذا َقرَّ بِِف، َوَيُؼق  ُرُه بُِذُكق  بُِذُكقبِِف،  َوُيَؼر 

ُتَفا َلَؽ  ك قَا، َوَقد  َغَػر  ُتَفا َطَؾق َؽ فِل الدُّ ِسِف َأكَُّف َقد  َهَؾَؽ، َقاَل: َفنِك ل َقد  َسَتر  َوَرَأى فِل َكػ 

مَ  «ال قَق 
(1)

. 

[ اهلل فيّ شٓا ة املاكن اذلي غطيَج اخذر]  
 وتخايؾ شفادة الؿؽان الذي تعصل فقف طؾقؽ يقم الؼقامة.

 ﴾ڃڃڃ﴿: ^قرأ رسقل اهلل » قال: ◙طـ أبل هريرة 

ك ؾَ طَ  َؾ ؿِ ا طَ ؿَ بِ  ةٍ مَ أَ وَ  دٍ ب  طَ  ؾ  ك كُ ؾَ طَ  َد فَ ش  تَ  ن  ا؟ أَ هَ ارُ بَ خ  ا أَ مَ  نَ و  رُ د  تَ ، فؼال: أَ [3]الزلزلة:

«اهَ ارُ بَ خ  أَ  قَ فُ ا، فَ َذ كَ ا وَ َذ كَ  مِ ق  ل يَ ا فِ َذ كَ ا وَ َذ كَ  َؾ ؿِ : طَ َل ق  ؼُ تَ  ن  ا، أَ هَ رِ ف  ضَ 
(2)

.  

[حٍريو انلفس غِد زلَيِٓا نيف يؤمر ةٓا إىل انلار]  
 ومثِّؾ يف كػسؽ طـد بعض زَلؾَِؽ كقػ يممر بؽ إلك الـار التل ٓ صاقة

ْر كػاَد الؾذة وبؼاَء العار والعذاب، فؼد قال الشاطر:   لؿخؾقق هبا، وتصقَّ

ــفقَتفُ » ــال ش ـــ ك ــذاذة مؿ ــك الؾ  تػـ
 

 مـــ الحــرام ويبَؼــك اإلثــُؿ والعــارُ   
 

 تبؼــــك طقاقــــُب ســــقٍء يف مغبَّتفــــا
 

ــارُ   ــدها الـ ـــ بع ــذة م ــَر يف ل   «ٓ خق
 

َم ق آدَ ـُ بَ  ِقُد ق  ا يُ مَ  هِ ذِ هَ  ؿ  كُ ارُ كَ »أكف قال:  ^طـ الـبل  ◙وطـ أبل هريرة 

  ،ؿَ ـَّ فَ ر  َج َح  ـ  ًءا مِ ز  ُج  ـَ ق  عِ ب  َس  ـ  مِ  ٌد احِ وَ  ءٌ ز  ُج 
ِ
ا فَ كَّ إِ ! قال: كاكت لؽافقةً  إنْ  قالقا: واهلل

                                       
 (.1768(، ومسؾؿ )1332( أخرجف البخاري )2)

 (.1319والرتمذي )(، 8867( أخرجف أحؿد )1)
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ؾَ   ا بِ فَ ق  ؾَ ت  طَ ُفض 
 وَ  ةٍ عَ س  تِ

هَ َح  ُؾ ث  مِ  َـّ فُ ؾُّ ًءا كُ ز  ُج  ـَ ق  عِ س  تِ «ار 
(1)

. 

، فؼال: يا أيفا الـاس ◙خَطَبـَا أبق مقسك »طـ قسامة بـ زهقر قال: 

ابؽقا، فنن لؿ تبؽقا فتباكقا: فنن أهؾ الـار يبؽقن الدمقع حتك تـؼطع، ثؿ يبؽقن 

«السػـ لَجَرْت الدماء حتك لق ُأرِسؾْت فقفا 
(2)

. 

إذا ُسقِّرِت الجباُل فسؿعت حسقَس الـار »وطـ وهب بـ مـبف أكف قال: 

وتغقَُّظفا وزفقَرها وشفقَؼفا صرخت الجبال كؿا تصرخ الـساء، ثؿ ترجع أوائؾفا 

«طؾك أواخرها يدقُّ بعُضفا بعًضا
(3)

 . 

إن أهقن أهؾ الـار طذابًا رجؾ لف كعالن مـ كار »ر قال: قوطـ طبقد بـ طؿ

وشراكان مـ كار، أضراسف جؿٌر، ومسامعف جؿٌر، أشػار طقـقف مـ لفقب الـار، تخرج 

«أحشاؤه مـ قدمقف، وسائرهؿ كالَحبِّ الؼؾقؾ يف الؿاء الؽثقر ففل هبؿ تػقر
(4)

 . 

عالك مؼدار ما ضـُّؽؿ بلققام وقػقا بقـ يدي اهلل ت»وكان بشر الحايف يؼقل: 

خؿسقـ ألػ سـة، لؿ يلكؾقا ولؿ يشربقا حتك تؼطعت أكبادهؿ مـ العطش، 

 .«وَرَجُقا الػرَج فلمر هبؿ إلك الـار ،وأطـاقفؿ مـ التطاول ،وأجقاففؿ مـ الجقع

[ال غالج اكيلأس ٌَ املدتٔب]  
قد طرفُت صحة ما ذكرَت كؾف، وطؾؿُت أن ٓ دواَء كالقلس،  فنن قال قائؾ:

وقد طزمُت طؾك هجر الؿحبقب بالؽؾقة، وقطعُت صؿعل مـف جزًما، إٓ أكـل يف 

                                       
  (.1831( أخرجف مسؾؿ )2)

 (.2201( أخرجف أحؿد يف الزهد )1)

 (.1289( أخرجف أحؿد يف الزهد )1)

 (.13211أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ) (3)
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 قؾؼ ٓ يسؽـ، وحرقة ٓ تخبق، ولفقب ٓ يطػل ففؾ لذلؽ طالج؟

أكف إن كان الؿحبقب مؼدوًرا طؾقف مباًحا كجارية يؿؽـ شراؤها،  فالجقاب:

َج فال دواَء لذلؽ إٓ ذلؽ، فنن َخْؾًؼا كثقًرا أضـاهؿ العشُؼ،  أو امرأة يؿؽـ أن ُتَتَزوَّ

 فؾؿا قدروا طؾك الؿحبقب طاودهتؿ الصحة سريًعا: ٕن الـؽاح يزيؾ العشؼ!.

ِج زَ التَّ  ُؾ ث  ـَ مِ اب ق  َح تَ ؿُ ؾ  ُيَر لِ  ؿ  لَ »قال:  ^أن رسقل اهلل  ¶وطـ ابـ طباس  «وُّ
(1)

. 

، فؼال: يا رسقل اهلل، طـدكا ^جاء رجؾ إلك الـبل »قال:  ◙وطـ جابر 

يتقؿة قد خطبفا رجالِن مقِسٌر ومعِسٌر، هل هتقى الؿعسر، وكحـ هنقى الؿقسر، 

ـَ ِمث ُؾ : ^فؼال رسقل اهلل  ُؿَتَحاب ق  «اِح ؽَ الـ  َلؿ  ُيَر لِؾ 
(2)

. 

[ٔء إىل اهلل   [يف طيب احلالل ضدق اليج
ر فؾقؾَجلِ   وإن كان حصقل الؿحبقب مؿؽـًا جائًزا يف الشرع إٓ أكف تعسَّ

الؿحبُّ إلك اهلل سبحاكف يف تسفقؾف، ولقعامؾف بالصرب طؾك ما هنك طـف، فربؿا 

 طجؾ لف مراده.

فا كػسل، كاكت طـدي جارية فبعتفا فتتبَّعت»وطـ محؿد بـ طبقد الزاهد قال: 

فصرت إلك مقٓها مع جؿاطة مـ إخقاين، فسللتف أن يؼقؾـل، ويربح طشريـ 

 فاكصرفُت مـ طـده، فُرْمُت فطري فؾؿ أقدر طؾقف فبتُّ ساهًرا ٓ 
َّ

ديـاًرا، فلبك طؾل

أدري ما أصـع، فخشل أن أطاوده يف غٍد، فلخرجفا إلك الؿدائـ، فؾؿا رأيُت ما 

احتل واستؼبؾت الؼبؾة فؽؾؿا صرقـل صارق مـ بل مـ الجفد كتبُت اسؿفا يف ر

                                       
 (.21351(، والبقفؼل يف الؽربى )1677أخرجف الحاكؿ )( 2)

ـ الـجار، كؿا يف كـز العؿال والؾػظ ٓب(، 20895(، والطرباين )2837( أخرجف ابـ ماجف )1)

(35597.) 
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ِذكِرها رفعُت يدي إلك السؿاء، وقؾت: يا سقدي هذه قصتل، حتك إذا كان يف 

 الباب، فؼؾت: مـ هذا؟ فؼال: أكا 
َّ

السحر مـ الققم الثاين إذا أكا برجؾ يدقُّ طؾل

فا، فؼؾت: مقلك الجارية فـزلُت، فنذا أكا بف، فؼال: ُخِذ الجارية بارك اهلل لؽ فق

ُخْذ دكاكقَرَك والربَح، فؼال: ما كـُت ُٔخَذ مـؽ ديـاًرا وٓ درهًؿا، قؾت: ولؿ 

ذاك؟ قال: ٕكف أتاين آٍت الؾقؾَة يف مـامل، فؼال لل: ُردَّ الجاريَة طؾك ابـ طبقٍد، 

«ولؽ طؾك اهلل الجـة
(1)

. 

أخذ طبقد اهلل بـ زياد ابـ أخل صػقان ابـ محرز »قال:  وطـ ثابت البـاين

الؿازين فحبسف، فتحؿؾ صػقان طؾقف بالـاس، فؾؿ َيْبَؼ أحد إٓ كؾَّؿف فؾؿ َيَر 

لحاجتف ُكْجًحا
(2)

فلتاه آٍت يف مـامف، فؼال: يا صػقان، قؿ فاصؾْب حاجتؽ مـ  

َل وصؾك ودطا، قال: فـُبِّف طبقد اهلل بـ زياد لحاجة صػقان يف  وجففا فؼام وتقضَّ

َرُط والـقراُن،   بابـ أخل صػقان، قال: فجاء الحرُس والشُّ
َّ

بعض الؾقؾ، فؼال: طؾل

وفتحت السجقن حتك اسُتخِرَج فجلء بف إلك طبقد اهلل، فؼال: أكت ابـ أخل 

صػقان، فؼال: كعؿ، فلرسؾف فؿا شعر صػقان حتك ضرب طؾقف ابـ أخقف الباب، 

َرُط، قال: مـ هذا؟ قال: فال ن، ُكبَِّف إمقر يف بعض الؾقؾ، فجاء الحرس والشُّ

«وجلء بالـقران، وُفتحِت السجقن، فجلء بل إلقف، فخؾَّك طـل بغقر كػالة
(3)

. 

[ ُانلاكح ليٍخداةني ٌرُو  رَ لً ي]  
ِج  أو مِْؾِؽ  الـساء الؿحبقبات، سقاق ذكر جؿاطة حصؾ لفؿ مراُدهؿ مِـ تزوُّ

                                       
ات والحاجات، ٓبـ بشؽقال )ص2)  (.18( كتاب الؿستغقثقـ باهلل تعالك طـد الؿفؿَّ

َػر بالشلء، الؼامقس الؿحقط )ص (1)  (. 131الـُّجُح: الظَّ

 (.125 -1/123أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 1)
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 :الجقاري

وهق يقمئٍذ  -دخؾ طبد اهلل ابـ أبل طؿار»أبل مؾقؽة قال:  طـ طبد اهلل بـ

اس فعؾؼ فتاة فاشتفر بذكرها حتك مشك إلقف ططاء  -فؼقف أهؾ الحجاز طؾك كخَّ

  وصاووس ومجاهد يعذلقكف، فؽان جقابف:

 ؿْ فُ ُســـأجالِ  أقـــقامٌ  يؾـــقمـل فقـــِؽ 
 

 أم وقَعـــا الؾـــقمُ  بـــالل أصـــارَ فؿـــا أُ  
 

جعػر فؾؿ يؽـ لف هؿة غقره، فحج فبعث إلك  فاكتفك خربه إلك طبد اهلل بـ

قفا جقاريف أن تزيـفا وتجؾِّ  ؿةَ مقلك الجارية فاشرتاها مـف بلربعقـ ألًػا، وأمر ققِّ 

فدخؾقا طؾقف، فؼال: ما لل ٓ أرى ابـ أبل طؿار  فُ قدومُ  ، وبؾغ الـاَس فػعؾْت 

زائركا، فلخرب الشقخ فلتاه، فؾؿا أراد أن يـفض استجؾسف فؼعد، فؼال لف ابـ 

وطصبل ومخل  ،جعػر: ما فعؾ حب فالكة؟ فؼال: ِسقط بف لحؿل ودمل

ها، قال: فنين قد اشرتيتفا، قرَ وطظامل، قال: فتعرففا إن رأيتفا؟ قال: وأطرف طِ 

 ؾِ يف الحُ  ْت فَّ زُ فَ  إلقفا، وأمر هبا فُلخرجْت   ما كظرُت وواهلل
ِّ

، فؼال: أهل ؾِ ؾَ والحُ  ل

قال: فخذ بقدها فؼد جعؾفا اهلل لؽ،  ،-بلبل أكت وأمل -هذه؟ قال: كعؿ

وفقق الرضا، فؼال لف ابـ جعػر:  -بلبل أكت وأمل -أرضقت؟ قال: إي واهلل

عف يا غالم مائة ألػ درهؿ: ولؽـل واهلل ٓ أرضك أن أططقؽفا صػًرا، احؿؾ م

«كقال يفتؿ بؿموكتفا، قال: فراح هبا وبالؿال
(1)

 . 

حج يزيد بـ طبد الؿؾؽ يف خالفة أخقف سؾقؿان »وطـ إصؿعل قال: 

فُعِرضت طؾقف جارية مغـقة جؿقؾة، فُلطجب هبا غاية اإلطجاب، فاشرتاها بلربعة 

                                       
 ( بـحقه.17/186أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ) (2)
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يفقاها الحارث بـ خالد  آٓف ديـار، وكان اسؿفا العالقة فسؿاها حبابة، وكان

ا بؾغف خروج يزيد هبا:   الؿخزومل، فؼال لـؿَّ

ــــِؼ  ــــر بلحســـــ الَخْؾ ـــــ إمق  َضَع
 

 وغـــــــدا بُِؾبِّــِؽ مطؾـــــَع الشــــرِق  
 

وبؾغ سؾقؿاَن خرُبها، فؼال: لفؿؿُت أن أحجر طؾك يزيد، يبتاع جارية بلربعة 

ها طؾك مقٓها  آٓف ديـار، وكان يزيد يفابف ويتؼقف، فتلدى إلقف ققلف فردَّ

واسرتجع مـف الؿال، وباطفا مقٓها مـ رجؾ مـ أهؾ مصر هبذا الثؿـ، ومؽث 

يزيد آسًػا متحسًرا طؾقفا، فؾؿ تؿِض إٓ ُمديدة حتك تؼؾَّد يزيد إمَر، فبقـا هق يف 

بعض إيام مع امرأتف سعدة بـت طؿرو بـ طثؿان: إذ قالت لف: بؼل يف كػسؽ 

أمقر الدكقا لؿ تـؾف؟ قال: كعؿ حبابة فلمسؽت حتك إذا كان مـ الغد شلء مـ 

، وأمرتف بابتقاع حبابة، فؿضك فؿا  ًٓ أرسؾت بعض ثؼاهتا إلك مصر ودفعت إلقف ما

كان بلسرع مـ أن ورد وهل معف قد اشرتاها، فلمرت سعدة ققِّؿَة جقاريفا أن 

 ؾِ تصـعفا، وكستفا مـ أحسـ الثقاب، وصاغت لفا أفخر الحُ 
ِّ

، وقالت لفا: أمقر ل

ت ودطت لفا، فؾبثت أياًما تصـعفا  الؿممـقـ متحسر طؾقؽ، ولف اشرتيتؽ فُسرَّ

تؾؽ الؼقِّؿة حتك إذا ذهب طـفا وطث السػر قالت سعدة لقزيد: إين ُأحب أن 

تؿضل معل إلك بستاكؽ بالغقصة: لـتـزه فقف، قال: أفعؾ، فتؼدمقـل إلقف، فؿضت 

دهتا  َة قصٍب، وأجسؾت فقفا وضربت قبَة وشٍل وكجَّ بالػرش، وجعؾت داخَؾفا كِؾَّ

حبابة، وجاء يزيد فلكؾقا وجؾسقا طؾك شراهبؿ، فلطادت سعدة طؾقف: هؾ بؼل يف 

كػسؽ مـ الدكقا شلء لؿ تبؾغف؟ قال: كعؿ حبابة، قالت: فنين قد اشرتيُت جاريًة 

قال: إي  ذكرْت أهنا طؾَّؿتفا غـاءها كؾف ففل تغـل مثؾفا، فتـشط ٓستؿاطفا،

واهلل، فجاءت بف إلك الؼبة وجؾسا قدامفا وقالت: غـِّل يا جارية فغـَِّت الصقت 
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ا اشرتاها هق مـ شعر كثقر:  الذي غـتف لقزيَد لـؿَّ

 وبـــقـ الرتاقـــل والػـــماد حـــرارةٌ 
 

ــربدُ   ــتؼؾ فت ــجا ٓ تس ــاَن الش مؽ
(1)

 
 

فؼال يزيد: حبابة واهلل، فؼالت سعدة: حبابة واهلل، لَؽ اشرتيتفا، وقد أهديتفا 

لؽ، َفُسرَّ سروًرا طظقًؿا، وشؽرها غاية الشؽر، واكصرفت وتركتف مع حبابة يف 

البستان، فؾؿا كان بالعشل صعد معفا إلك مستشرف يف البستان، وأقام معفا ثالثة 

أياًما، ثؿ مرضت وماتت فحزن طؾقفا حزًكا أيام يف البستان، ثؿ اكصرفا وأقامت 

 «. شديًدا، وامتـع طـ الطعام والشراب ومرض ومات

[ ؟إذا حػرس الٔضٔل ليٍدتٔبٌا الصبيو]  
قد ذكرَت طالج العاشؼ بتحصقؾ الؿعشقق إن كان مباًحا،  فنن قال قائؾ:

قَتُف بلن ذلؽ يؿؽـ، وقد اتػؼ لجؿاطة، فؿا تؼقل يف طشؼ َمـ ٓ سبقؾ إلك  ورجَّ

تحصقؾف كذات الزوج، أو محرم طؾك التلبقد كإمرِد، ففؾ لفذا إمر مـ طالج، 

 ـقن؟مع أكف قد أكحػ الجسد، وأدام السفر، وقارب بصاحبف مرتبة الج

ة، وإكؿا تؼع قَ ؿْ أن العالج الؽؾل يف جؿقع أمراض العشؼ: الحِ  فالجقاب:

ة حسـت قَ ؿْ ة بالعزم الجازم طؾك هجر الؿحبقب، فنن حصؾت هذه الحِ قَ ؿْ الحِ 

الؿعالجة، والعالج حقـئٍذ يؼع لؾظاهر والباصـ، فؾقبتدئ الؿريض بالؾجقء إلك 

هق يجقب الؿضطر إذا دطاه، ثؿ اهلل سبحاكف، ولقؽثر مـ الدطاء: فنكف مضطر، و

 لقتعالج: فنن إسباب ٓ تـايف التقكؾ والدطاء.

                                       
َجا: ما اطرتض يف حؾؼ اإلكسان والدابة مـ طظؿ، أو طقد أو غقرهؿا، لسان العرب 2) ( الشَّ

(23/311). 
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فطٔل يف ٌػاجلث اىظاْر 
اطؾؿ أن بدن العاشؼ إذا كحػ أسرطت فقف الحرارة إلفاًبا وإحراًقا، فقـبغل 

أن يستعؿؾ الرتصقباِت كشؿِّ البـػسج، والؾقـقفر
(1)

، ودخقل الحؿام مـ غقر 

والـقم الطقيؾ، والتغذي بإغذية الرصبة، ولقـظر إلك الؿاء صقل مؽث فقف، 

ْث بالـقادر الؿضحؽة.  الصايف يف الرياض الـضقرة، وْلُقَحدَّ

[الصفر ٌَ أ ويث اىػشق]  
السػر: فنكف بالسػر يتحؼؼ البعد طـ الؿحبقب، وكؾ بعقد طـ  ومـ الؿعالجات:

البدن يمثر بعده يف الؼؾب، فؾقصرب طؾك مضض الشقق يف بداية السػر صربَ الؿصاب 

  ن إمر، قال زهقر بـ الحباب الؽؾبل:يف بداية مصقبتف، ثؿ إنَّ َمرَّ إيام يفقِّ 

ــــا»  إذا مــــا شــــئَت أن تســــؾق حبقًب
 

 الؾقــــــالل فــــــلكثر دوكــــــف َطــــــَددَ  
 

ــــَؽ غقــــُر كــــلٍي   فؿــــا َســــؾَّك حبقَب
 

ـــــَذالِ   ـــــَدَك كابت ـــــك جدي  « وٓ أبؾ
 

 وقال امرؤ الؼقس:

ـــَة طاشـــٍؼ »  وإكـــؽ لـــؿ تؼطـــع ُلَباَك
 

ِب    ـــَلوِّ ـــِؾ غـــدوٍّ أو رواِح ُم «بؿث
(2)

  
 

ومعـك ملوب: أكف َغذَّ السقر حتك يموَب صاحبف طـد الؾقؾ، يؼقل: تؽقن 

 اسرتاحتف بالؾقؾ.

                                       
( الـَّْقَؾقَفُر، ويؼال: الـَّْقـَْقَفُر: َضرب مـ الرياحقـ يـبت يف الؿقاه الراكدة، الؼامقس الؿحقط 2)

ـُقفر تصحقػ، كؿا أشار إلك ذلؽ الـقوي يف الؿجؿقع )(، وققؾ: ال386)ص ق (، 7/176ؾِّ

 وطزاه إلك كتاب )تثؼقػ الؾسان( لؾصؼؾل.

 (.75ديقان امرئ الؼقس )ص( 1)
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[ ةاألغٍال املفيدة ٌَ أ ويث اىػشقاىتشاغو]  
وكذلؽ كؾ ما يشغؾ الؼؾب مـ الؿعاش والصـاطة: فنكف ُيَسؾِّل ٕن العشؼ 

شغُؾ الػارِغ، ففق يؿثؾ صقرة الؿعشقق يف خؾقتف لشققف إلقفا، فقؽقن تؿثقؾف لفا 

إلؼاًء يف باصـف، فنذا تشاغؾ بؿا يقجب اشتغال الؼؾب بغقر الؿحبقب درس 

، ودثر  العشؼ، وحصؾ التـاسل. الحبُّ

ـَ  ومـ ذلؽ: استعراض الـساء لؾتزويج، والجقاري لؾتسري، ولقطؾب الحس

 ل، وقد وصػ الحؽؿاء الحسـ والؿالحة. الػائؼ فنكف ُيسؾِّ 

ٓ تؽقن الؿرأة حسـاَء حتك َيْبقِضَّ مـفا أربعة، وهل: الؾقن، » وقد ققؾ:

وبقاض العقـ، وإسـان، وإضػار، ويسَقدَّ مـفا أربعة، وهل: شعر الرأس، 

وشعر الحاجبقـ، وأشػار العقـقـ، وسقاد العقـ، ويحَؿرَّ مـفا أربعة: الؾسان، 

، ويتَِّسَع مـفا أربعة: الج بفة، والراحتانوالشػتان، والقجـات، وَثؿَّ
(1)

والقركان،  ،

 ، والصدر، وَيِضقَؼ مـفا أربعة: خرُق إكػ، وخرُق إذكقـ، وشؼُّ الػؿ، وَثؿَّ

وَيُطقَل مـفا أربعة: الؼامة، والعـؼ، والؼصب
(2)

، وإصابع، وَيْضُخَؿ مـفا 

 أربعة: الساقان، والقركان، والَعُجُز، والؽرب، وهق مـبُت العاكِة، وَيْؼُصَر مـفا

تؼقل:  ▲ وكاكت هـد بـت طتبة ،أربعة: خطاها، وصرففا، ولساهنا، وِذكرها

«الـساء أغالل: فؾقتخقِر الرجُؾ غالًّ لقِدهِ »
(3)

. 

هذا ما ُذكر فقؿا يتعؾؼ بالحسـ، والحسـ طـد الؿحب ما يؼع بؼؾبف، فؾقجفد 

                                       
، الصحاح )2)  .(2/168( الراحة: الؽػُّ

 .(2/675( الؼصب مـ العظام: كؾ طظؿ أجقف فقف مخ، لسان العرب )1)

 (.2/130الؽامؾ، لؾؿربد )( 1)



 

 
 
 

   

 

199 
 

299 

يف استعراض الـساء، والجقاري، فالغالب حصقل ما يغؾب طؾك ما طـده، فنن 

لؿ يحصؾ لف أدام التََّتبَُّع: فنن الـػس ٓ تؼػ طؾك شلء، وٓتؼقؿ طؾك حال، 

 فرب ثاٍن محا إول.

صؾََّؼ الـؿُر بـ تقلب »قال:  ¶وروى الفقثؿ بـ طدي طـ ابـ طباس 

ؾف، ومؽث أياًما ٓ يطعؿ، وٓ يـام، امرأًة، ثؿ جزع طؾقفا حتك خقػ طؾك طؼ

فالمف طشقرتف، وصبَّروه، وذكروا لف امرأًة يؼال لفا دطد جؿقؾة، فتزوجفا، فشغؾتف 

  طـ ذكر امرأتف إولك، وفقفا يؼقل:

ــْت  ــُت فــنْن َأُم  أهــقؿ بُِدطــد مــا حقق
 

َتــا مؿـــ يفـــقُؿ هبــا بعـــِدي   «فقاحرَّ
  

قد قؾُت بقتقـ، »فؼال لف:  وبؾغـا: أن رجاًل قصد طؿر بـ أبل ربقعة،

 فَلِجْزهؿا:

ــؿقا   ســللت الؿحبــقـ الــذيـ تجشَّ
 

ْهرِ    أطاجقَب هذا الحبِّ يف سالِػ الدَّ

ـْدِر؟  فؼؾُت لفؿ ما ُيذِهُب الحبَّ بعدما ـ ما بـقـ الجـقاكِح والصَّ  تؿؽَّ
 

فؿؽث طؿُر أياًما ٓ يؼدر طؾك إجازتف، فرأتف ولقدة لف مفؿقًما، فسللتف 

 فخطرت، ثؿ رجعت، وهل تؼقل:فلخربها 
ــالقا دواُء الحــبِّ حــبا ُتػق ـــفؼ  ُدُه ــ

 

 مِـ آخر أو كلٍي بعقـٍد طؾـك الفْجـرِ  
 

 وإٓ فقــلٌس َتصــرب الـــػس بعــدما
 

بْرِ    َرَجت أماًل والقلُس طقٌن طؾك الصَّ

ْجِت طـل  .«فؼال: فرَّ

[ أ ويث اىػشق احلرارة اىغريزيثإعػاف ٌَ]  
 كثرة الجؿاع، وإن كان لغقر الؿحبقب، ووجف كقكف دواءً  :ومـ أدوية الظاهر
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أكف يؼؾؾ الحرارة التل مـفا يـتشر العشؼ، وإذا ضعػت الحرارة الغريزية حصؾ 

 الػتقر، وبرد الؼؾب، فخؿد لفب العشؼ.

 وقد قال ابـ الرومل:

ـــصِ وَ » ـْ مَ  ْئ ــ ـــ ـــِش  ـــ ـــَؽ ـِ غْ يُ  َت قـ  قـــــ
 

ـــــَ ْس حَ الْ  ـِ َطـــ  ـــ اءِ ـــ رْ ل فِ ــــذِّ  «هْ وَ الــــ
 

طقادُة الؿرضك، وتشققع الجـائز، وزيارة الؼبقر، والـظر إلك  ومـ األدوية:

الؿقتك، والتػؽر يف الؿقت وما بعده، فنن ذلؽ يطػئ كقران الفقى، كؿا أن 

فق يؼقيف، فؿا هق كالضدِّ ُيضعػف، وكذلؽ مقاصؾة مجالس سؿاع الغـاء والؾَّ 

وسؿاع أخبار الصالحقـ، والؿقاطظ، وكؾ ذلؽ التذكر، ومجالسة الزهاد، 

 يخرج اإلكسان طـ غؾبة الشفقة إلك حقز الحزن والػؽر، وذلؽ يضادُّ العشَؼ.

وقد ذكر ققم أن الؿتـزهات الؿقكؼة
(1)

، والؿسؿقطات الؿطربة ُتَسؾِّل
(2)

 ،

 وهذه ربؿا زادت يف طشؼ ققم.

َفطٔل يف ٌػاجلث ابلاط 
قطُع الطؿع بالقلس، وققة العزم طؾك قفر الفقى،  :فُ طالج الباصـ وأكجعُ  أوُل 

َد إمُر طـد الـػس، أو ضعػ العزم لؿ يـػع دواٌء أصاًل.  فؿتك تردَّ

ذائؾ، وحرمان ، واكتساب الرَّ ة إبقة طـ مقاقػ الذلِّ زجُر الفؿَّ  ومـ ذلؽ:

الػضائؾ، فؿـ لؿ تؽـ لف هؿة أبقة لؿ يؽد يتخؾص مـ هذه البؾقة، فنن ذا الفؿة 

.  يلكُػ أن يؿؾَِؽ ِرقَُّف شلٌء، وما زال الفقى ُيِذلُّ أهؾ العزِّ

                                       
 إََكُؼ: اصِّراد الُخضرة يف طقـقؽ: ٕهنا ُتعجب َرائَِقفا، وشلء أكقؼ: حسـ ُمعِجب، لسان العرب( 2)

(20/20.) 

 الؿؼصقد ما يباح سؿاطف مـ إصقات الؿستحسـة. (1)
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ثـا صاحب لـا قال:   -قال هارون الرشقد»وطـ طبد اهلل بـ الربقع قال: حدَّ

  -يف الؾقؾ
َّ

بقًتا، ورام أن ُيشِػَعُف بآَخَر فؾؿ يؼدر، وامتـع الؼقل طؾقف، فؼال: طؾل

وَفِزَع أهُؾُف، فؾؿا وقػ بقـ يدي الرشقد بالعباس ابـ إحـػ، فؾؿا ُصِرَق ُذِطَر، 

، فؼال: 
َّ

ْفُت إلقؽ لبقٍت قؾُتُف، وُرْمُت أن ُأشِػَعُف بؿثؾف، فامتـع الؼقُل طؾل قال: وجَّ

 كػسل: فنين قد تركُت طقالل طؾك حاٍل 
َّ

يا أمقر الؿممـقـ، دطـل حتك ترجَع إلل

َػ، فاكتَظَر ُهـَقًَّة، ثؿ مـ الؼؾؼ طظقؿة، وكالـل مـ الخقف ما يتجاوز الحدَّ والقص

 أكشده البقَت:

 جـــــــــــــاٌن قــــــــــــد رأيـاهــــــــــــا 
 

ــــَرا  ــــا َبَشـــــ ــــَر مثَؾـــفـ ــــؾؿ َكــــ  فـــ
 

 فؼال العباس:

ـــــــــا حســــــــــًا ـــــــــُدَك وجُفَف  يزي
 

ــــــــــــَرا  ــــــــــــُف َكَظ  إذا مــــــــــــا ِزْدَت
 

 فؼال لف الرشقد زدين، فؼال:

ــــــــ ـــــــال طؾق ـــــــُؾ م ـــــــا الؾق  إذ م
 

ــــــــَرا   ــــــــاإلضالِم واْطَتَؽ ــــــــَؽ ب  ـ
 

 فؿــــــــــا َتــــــــــَرى قؿــــــــــًراودجَّ 
 

 فلبِرْزَهـــــــــا َتـــــــــَرى الَؼَؿــــــــــَرا 
 

فؼال لف الرشقد: قد َذَطْركاَك، وأفزطـا طقاَلَؽ، فالقاجُب أن كعطقؽ َدْيـََؽ، 

«فلمر لف بعشرة آٓف درهؿ، وَصَرَففُ 
(1)

 . 

: ¶لعؿرو بـ العاص  قال معاوية بـ أبل سػقان»وطـ الؿدائـل قـال: 

قريش فؾقؼقمقا، فؾؿا قامقا  أحداث الؿممـقـ ُمرْ  ما ألذُّ إشقاء؟ قال: يا أمقر

                                       
 (. 121 -71/122تاريخ دمشؼ، ٓبـ طساكر ) (2)
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«قال: إسؼاط الؿروءة
(1)

. 

ُف مروَءُتُف فَعَؾ ما يفَقى، ولؿ يباِل بؾقمٍ  ، وهذه يريد: أن الرجؾ إذا لؿ ُتِفؿَّ

ا أرباُب إكػة فؽؿا قال ابـ الؿعتز: !صػات البفائؿ   فلمَّ

 وإين وإن َحـَّْت إلقؽ ضؿائري »
 

 «.حبِّل أن َيِذلَّ لف َقْدِريفؿا َقْدُر  
 

 وقال أبق فراس:

 لؼد َضؾَّ َمـ تحـقي هـقاه خريـدةٌ »
 

َعاُب ـوقد َذلَّ َمـ تؼِضل طؾقِف كَ  
(2)

 

ــــــازمٌ  ــــــُد هلل ح ــــــل والحؿ  ولؽــ
 

َـّ رقــــــاُب   ــــــْت لفــــــ  أطـــــزُّ إذا َذلَّ
 

ـــفُ   وٓ تؿؾـــؽ الحســــاُء قؾبـــل كؾَّ
 

ـــــباُب   ـــــٌة وش ـــــؿؾتفا رق ـــــق ش  ول
 

 َقدِيـالفَقى فْضَؾ مِؼْ وأَْجِري وٓ أُططل 
 

 صــقاُب  
َّ

 وَأهػــق وٓ َيْخَػــك طؾــل
 

ـــةٌ  ـــل بؼق ـــَؼ مـ ـــؿ َتْب ـــق ل  صـــبقٌر ول
 

ــقاُب   ــققَف ج ــق أن الس ــموٌل ول  «ق
 

 ولف:

 وقد رام هذا الحـبُّ أن َيسـَتِرقَّـل»
 

 جؿقــــُؾ  
َّ

 «فلكجــــدين صـــربٌ طؾـل
 

 ولف:

 ٓ تحســبل أن كػســل كــالـػقِس إذا»
 

ْؾُتفا يف هـقاكِ     الضـقَؿ تحَتِؿـُؾ  َحؿَّ
 

                                       
 (. 36/288تاريخ دمشؼ، ٓبـ طساكر )( 2)

 .(2/121فقد، الصحاح )ل الجارية حقـ يبدو َثْدُيفا لؾـُّلؽاِطب، وه: ا-بالػتح -( الَؽَعاُب 1)
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ــــْذكاُر كحــــَقُكؿُ   وربَّؿــــا بعــــَث التَّ
 

ـــُؿَؼُؾ   ــاُن وال ــُرُه إجػ ــل فتـؽِ  دمِع
 

فؾقَس ُتـؽِـُر صـربَ البـازِل اإلبـُؾ   ؾةً ـــكقين كؿا شئِت إْن هجًرا وإْن ص
(1)

 
 

 كؿ ذقت لؾدهر َخطًبا أكـِت أيسـُرهُ 
 

 « فؿا ثـك ِطْطَػ ِحؾؿل الحادُث الجَؾُؾ  

  ولف:

 سقاَي الذي ترمِل الؿطـامَِع ُكْبُؾـفُ »
 

ــفُ    وغقــرُه َمـــ بــالحرِص يســفُؾ ُذلُّ
 

 ولق كـُت مؿـ تؼبُؾ الضـقَؿ كػُسـفُ 
 

ػِس َوْصؾُفُ   ـ ُمـَك اـل  لجـَّبُْت هجري مِ

ــــقاذِل   هقى سؿُت قؾبل أن يطاوَع ُحْؽَؿفُ  ــــَؾ الع ــــادرين قب ــــفُ فب  طذُل
 

ــــل ـَ َيُروُطـِ ــــِؼق َؿـل كالعاِش ــــَقهَّ  َت
 

ــــفُ   ي هزُل ــــدِّ ــــاُل ِج ــــُف أو يغت  تجـُُّب
 

ـــــــدٍ  ـــــــؾقِة زاِه ـــــــاُه بس  وإين ٕلؼ
 

ـــــفُ    ويف يــــده َطْؼــــُد الػــــماِد وَحؾُّ
 

ـــِؾ حســــِفِ   ُأصـــاِرُف صـــريف يف تلمُّ
 

ــفُ   ــقاَي أقؾُّ ــل س ــا ُيرِض ــخُط م  وأس
 

 وٓ خقَر فقؿـ َيْؿؾِـُؽ الحـبُّ َرْأَيـفُ 
 

ــَؽ الؼؾــَب الؿتــقَؿ َحْبُؾــفُ    «وإْن َمَؾ
 

 وٕبل طؾل ابـ الشبؾ:

ـــدةٌ » ـــل خري ــاق قؾبـ ــُػ أن تعت  وآَك
 

بؾحٍظ وأن يروي صداي ُرَضـاُب  
(2)

 
 

                                       
، ففق باِزٌل، ذكًرا كان أو أكثك، وذلؽ يف السـة التاسعة، 2) ( َبَزَل البعقُر: فطر كاُبُف، أي: اكَشؼَّ

 .(3/2611الصحاح )

َدى: العطش، الصحاح )1) ضاب: ما يرضبف6/1199( الصَّ اإلكسان مـ ريؼف كلكف يؿتصف،  (، الرُّ

 (.2/328وإذا قبَّؾ جاريتف َرَضب ريؼفا، لسان العرب )
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ـــ مــروءةٍ  ــل زاجــٌر مِ ــب مـ  ولؾؼؾ
 

 «ُيَجـُِّبُف ُصـُرَق الفــــــقى َفُقجــــاُب  
 

 ولؿـصقر بـ الفروي:

 الـػِس ٓ َأْتَبُع »
َّ

 الفـَقىُخؾؼُت أبِل
 

َّٓ مـ الؿش  ْصَػكـوٓ أستؼل إ  رِب ٕا
 

 وٓ أحؿُؾ إثؼاَل يف صؾِب الِغـَـك
 

 وٓ أبتغل معروَف َمـ سـاَمـِل َخْسـَػا 
 

ى الِعــــزَّ فقؿــــا ُيــــِذلُّـل  وٓ أتحــــرَّ
 

طؿاَل كـلٓ  أرى صـْرَفا   وٓ أخطب ٕا
 

 ولست طؾك صبِع الذباِب متك ُيـَذدْ 
 

 «طـ الشلِء يسؼْط فقف وهق َيـَرى الحتَْػـا 
 

 ولف:

ـــفُ » ــــ أحبُّ ـــا أن زارين َم  كػـــك حزًك
 

ًٓ وٓ بْغَضـا   فلطرضُت طـف ٓ مـال
 

َـّ كػســـ ـــ  ل طــــف كػـــٌس أبقَّـــةٌ ـولؽ
 

 «كـؾَّ الــُؿـَك َردَِّت البْعَضـاإذا لؿ َتـَْؾ  
 

[ ُِْب جتين املدتٔب   [املدتث يُذ
تجـل الؿحبقب، والتجـل يحصد الؿحبة يف الؼؾقب  :ومؿا ُيِذلُّ العشاَق 

 التل لفا أكػة.

 قال إطشك:

ـــفِ »  أرى ســـػًفا بـــالؿرء تعؾقـــَؼ قؾبِ
 

 «بغاكقـــٍة خـــقٍد متـــك َيـــْدُن َتْبُعـــدِ  
 

كان بقـ القاثؼ وبعض جقاريف شر، »وطـ أحؿد بـ حؿدون الؽاتب قال: 

لـشاصف، فرآين أضاِحُؽ فخرج كسالَن، فؾؿ أزل أكا والػتح بـ خاقان كحتال 

ـَ خاقان، فؼال: قاتؾ اهلل العباس بـ إحـػ حقث يؼقل:  الػتَح اب
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 طــدل مـــ اهلل أبؽــاين وأضــحؽؽؿ
 

 فالحؿــد هلل طــدٌل كــؾُّ مــا َصـــََعا  
 

ـــفُ   القـــقم أبؽـــل طؾـــك قؾبـــل وأكدُب
 

ــف الحــبُّ فاكصــَدَطا   قؾــٌب ألــحَّ طؾق
 

 لل طؾـك ِحـَدةٍ  طضقٍ  يف كؾِّ  لؾحبِّ 
 

َق طـف الصرُب واجتَؿَعـاكقٌع   «تػرَّ
(1)

  
 

َمقـَِة:  وقال ابـ الدُّ

ـــــــــا» ـــــــــؿ اهلل حؼًّ ـــــــــا واهلل ث  أم
 

ـــــــا  ـــــــا يؿقـَ ـــــــؿ ُأْتبُِعَف ـــــــا ث  يؿقـً
 

ـــماِدي ــــ ف ـــُة مِ ـــْت أمقؿ ـــد كزل  لؼ
 

ــــا  ـَ وٓ ُرِطقـَ ــــ ــــا ُأبِْح ــــا م تاِلًط
(2)

 
 

ـــــــا ـــــــَؾ إذا جػاَك َـّ الخؾق ـــــــ  ولؽ
 

ِة آَخِريـَـــــــــا   وآَثـــــــــَر بـــــــــالؿقدَّ
 

ــــددُت  ــــص ــــف بـػس ــــا طـ ًم  لـتؽرُّ
 

«وإن كــــان الػــــماُد بــــف ضـــــقـَا 
(3)  

 

إكَػُة مِـ حبِّ َمـ صبُعُف الغدُر، وهذا أجؾُّ صباع الـساِء، وقد  ومـ األكػِة:

َـّ َصَرًفا، ومـ ذلؽ: ما ذكركاه يف باب الحقؾ،  ذكركا يف غضقن كتابـا مِـ َغْدِرِه

والؿخاصرات يف قصة لؼؿان بـ طاد، وذكركاه يف باب مـ قتؾ معشققف، وغقر 

 .«ٓ تثؼ بامرأة»ذلؽ، وقد قال الحؽؿاء: 

 الشاطر: وقال

 «ومِـ طفِدها أن ٓ يدوَم لفـا طفـدُ   إذا غَدَرْت حسـاُء أوَفْت بعفِدَها»
 

                                       
 (.71/116أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )( 2)

 (. 8/16وتْؾعة الجبؾ أن الؿاء يجلء فقُخدُّ فقف ويحػره، لسان العرب ) ( التِّالُع: مسايؾ الـؿاء،1)

 (.2/101أمالل الؼاري )( 1)
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 وأكشد أبق محؿد التؿقؿل:

 مؼالــــَة محــــزوٍن طؾقــــَؽ شــــػقِؼ    عْ ـَأفِْؼ يا فمادي مـ غرامَِؽ واستؿِ »
 

ــــــٌؼ   طؾؼـــــَت فتــــــاًة قؾُبَفـــــا متَعؾِّ
 

 بغقــــِرَك فاســــتقثْؼَت غقــــَر وثقــــِؼ  
 

 وراحْت صؾقؼـةً وأصبحَت مقثقًقا 
 

 «فؽــؿ بــقـ مقثــقٍق وبــقـ صؾقــِؼ  
 

: ـُ أن يعؾؿ اإلكسان أن زوجتف الؿحبقبَة إن مات طـفا  ومؿا يداَوى بف الباص

مالت إلك غقره، وكسَقْتُف أسرَع شلٍء، وإن كاكت تحبف: ٕكف ٓ وفاَء لؾـساء
(1)

 . 

ـِ »وطـ الزبقر بـ بؽار قال:  ف الحسق كان الحسـ بـ الحسـ خطب إلك طؿِّ

ـِ طؾل، فؼال لف الحسقـ: يا ابـ أخل قد اكتظرُت هذا مـؽ اكطؾؼ معل،ا فخرج  ب

بف حتك أدخؾف مــزلف، ثؿ أخرج إلقف ابـتقف: فاصؿَة وسؽقـَة، فؼال: اخرت، فاختار 

ـَ القفاُة قال ل َجُف إياها، فؽان يؼال: فؾؿا حضرِت الحس ػاصؿة: إكؽ فاصؿة، فزوَّ

امرأة مرغقب فقِؽ، فؽلين بعبد اهلل بـ طؿرو بـ طثؿان إذا خرج بجـازيت قد جاء 

ض لؽ،  َتُف، يسقر يف جاكب الـاس يتعرَّ اًل جبقـف، ٓبًسا ُحؾَّ طؾك فرس ُمَرجِّ

ا غقرك، ـْ  فاكؽحل َمـ شئِت سقاه، فنين ٓ أدُع مـ الدكقا ورائل هؿًّ
فؼالت لف: آمِ

ـْ ذلؽ، وأثؾَجتْ 
ومات الحسـ بـ ، ُف بإيؿاِن مـ العتؼ والصدقة ٓ تتزوجفمِ

الحسـ، وخرج بجـازتف، فقافاها طبد اهلل بـ طؿرو بـ طثؿان يف الحال التل 

ف وصػ الحسـ، وكان يؼال لعبد اهلل بـ طؿرو بـ طثؿان: الـُؿطرَّ
(2)

مـ حسـف،  

                                       
مر طؾك إصالقف، وكؿا يشرع لؾرجؾ الزواج بعد وفاة زوجتف، يشرع لؾؿرأة الزواج بعد ( لقس ا2ٕ)

 وفاة زوجفا. 

ُف مـ الخقؾ1) هق إبقض الرأس والَذَكب، وسائر جسده يخالػ ذلؽ،  -بػتح الراء -( الـُؿَطرَّ

 (.3/2195الصحاح )



 

 
 
 

   

 

207 
 

107 

يف وجفؽ حاجًة، فـظر إلك فاصؿَة حاسرًة تضرب وجَفَفا، فلرسؾ إلقفا: إنَّ لـا 

رْت وجَفَفا، فؾؿا حؾَّْت  فارفؼل بف، فاسرتَخْت يداها، وطرف ذلؽ فقفا، وخؿَّ

أرسؾ إلقفا فخطبفا، فؼالت: كقػ يؿقـل التل حؾػُت هبا؟ قال: فلرسؾ إلقفا 

َضفا مِـ يؿقـفا، فـؽحتف،  مؽاَن كؾِّ مؿؾقٍك مؿؾقكقـ، ومؽان كؾ شلء فعقَّ

 «.ؼاسؿَ فقلدت لف محؿًدا الديباَج، وال

ُؾقِّ طـ الـساء لغدرهـ -وقال الؿتقكؾ الؾقثل  :-فقؿا يتعؾؼ بالسُّ

 ىـ الفـقَ وكـا ارتؼقـا يف صعقٍد مِ »
 

ـــــِت   ـــــتُّ َوَزلَّ ـــــاه َثَب ـــــا ارتؼقـ  فؾؿ
 

 وكـــا طؼــدكا طؼــدَة القصــِؾ بقــــا
 

ــــِت   ــــا طؼــــْدُت وحؾَّ  فؾؿــــا تقاَثْؼـَ
 

 فــنن ســلل القاشــقن فــقَؿ َصــَرْمَتَفا
 

ــرٍّ   ــُس ح ــؾ كػ ــؾَِّت فؼ ــؾَِّقْت َفَتَس  «ُس
 

[اتلفهر يف غئب املدتٔب غالج ليػشق]  

: ـُ ر فتعؾؿ أن محبقبؽ لقس كؿا يف كػسؽ، أن تػؽِّ  ومؿا يداَوى بف الباص

فلطِؿْؾ فؽرك يف طققبف َتْسُؾ، فنن أدمل محشقا بإكجاس وإقذار، وإكؿا يرى 

الفقى طقًبا: ٕن الحؼائؼ ٓ ر لف العاشُؼ معشققف يف حال الؽؿال، وٓ يصقِّ 

تـؽشػ إٓ مع آطتدال، وسؾطان الفقى حاكؿ جائر، يغطل الؿعايب، فقرى 

 العاشُؼ الؼبقَح مـ معشققف حسـًا.

قال لل الرشقد: ما حدُّ العشؼ، وِصػتف؟ فؼؾت: أن »وطـ إصؿعل قال: 

 «. !هتؽقن ريُح البصِؾ مـ الؿعشقق أصقَب طـد العاشؼ مـ ريح الؿسؽ مع غقر
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ـُ الفقى طقراءُ »وقال الحؽؿاء:  «طق
(1)

. 

هبذا السبب ُيعِرُض اإلكسان طـ زوجتف، ويمثر طؾقفا إجـبقة، وقد تؽقن 

ـْ لف، وقد َتؽِشُػفا  ، والسبب يف ذلؽ: أن طققب إجـبقة لؿ َتبِ ـَ الزوجُة أحس

لف الؿخالطُة ما كان  الجديدة، وكشػْت  الؿخالطُة: ولفذا إذا خالط هذه الؿحبقبةَ 

، وصؾب أخرى إلك ما ٓ هناية لف.  مستقًرا َمؾَّ

أكف خرج يقًما واجًؿا»وقد بؾغـا طـ الؿتقكؾ: 
(2)

، فسللف وزيره طـ حالف، 

 «.فؼال: يف الدار طشرون ومائة جارية ما فقفـ َمـ تطؾبفا كػسل!

قال الؿصـػ: فاستعؿال الػؽر يف بدن أدمل، وما يحقي مـ الؼذارة، وما 

ُن العشَؼ: ولفذا قال ابـ مسعقد  إذا : »◙تسرت الثقاب مـ الؿستؼبح ُيَفقِّ

«أطجبْت أحَدُكُؿ امرأٌة، فؾقذُكْر مـاتِـََفا
(3)

. 

َمـ وجد ريًحا كريفًة مـ محبقبف ساله، وكػك » وقال بعض الحؽؿاء:

 «. هذا إمر دفًعا لؾعشؼ الؿؼؾِِؼ  بالػؽر يف

  وقال أبق كصر بـ كباتة:

 َمــ أحببُتـفُ  ما كـُت أطـرف طقـَب »
 

 حتــك ســؾقُت فصــرُت ٓ أشــتاُق  
 

 وإذا أفــاق القجــُد واكــدَمَؾ الفــَقى
 

ــَر إحــداُق   ــؿ َت  «رأِت الؼؾــقُب ول
 

ولفذا الؿعـك الذي أشرُت إلقف شؽا َخْؾٌؼ مـ العشاق معشقَقفؿ، وَمؾُّقهؿ 

                                       
 (.1/12مصارع العشاق )( 2)

 (.5/1039أمسؽ طـ الؽالم، الصحاح )( القاِجُؿ: الذي اشتدَّ حزكف حتك 1)

 (.12سبؼ تخريجف )ص ( 1)
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وأطرضقا طـفؿ، وما كان السبب إٓ أن الؿخالطة أضفرِت الؿعايَب أدمقَة، 

 فـػروا طـفؿ، ومضك ما مضك مـ الؼؾؼ، ووهـ الجاه مجاًكا.

قدم الشام يف  ◙أن طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر الصديؼ »طـ الضحاك: 

رةتجا
(1)

، فرأى هـاك امرأًة يؼال لفا ابـة الجقدي طؾك صـػسة
(2)

لفا وٓئد،  

 فلطجَبْتُف، فؼال فقفا:

ـــَؿاَوُة بقـــــا  تـــذكرُت لقؾـــك والسَّ
 

وما ٓبـِة الجقديِّ لقؾك ومـا لَِقـا 
(3)

  
 

 وأكَّــــك َتَعــــاَصك ِذْكــــَرُه حارثقــــةٌ 
 

ـُ ُبْص   َرى أو تِحـؾُّ الجقاكَِقـاـُتَدمِّ
(4)

 
 

ـــــك  ـــــاوأكَّ ـــــك ولَعؾَّف ـــــا بؾ  َتاَلقِقف
 

ــا  ــاباًل أْن ُتاَلقَِق ــقا ق ــاُس َحجُّ  إِن الـ
 

جقشف إلك الشام قال لصاحب  ◙قال: فؾؿا بعث طؿر بـ الخطاب 

الجقش: إْن ضػرَت بؾقؾك ابـِة الجقديِّ َطـَْقًة، فادفعفا إلك طبد الرحؿـ بـ أبل 

ا طؾك كسائف حتك بؽر، فظػر هبا فدفعفا إلك طبد الرحؿـ، فلطجب هبا، وآثره

، فعاتَبْتُف طؾك ذلؽ، فؼال: واهلل كلين َأْرُشُػ بلكقاهبا ▲شؽقكف إلك طائشة 

اِن، فلصاهبا وجع سؼط لف ُفقَها، فجػاها حتك شؽتف إلك طائشة  مَّ َحبَّ الرُّ

: لؼد أحببَت لقؾك فلفرصَت، وأبغضَتَفا فلفرصَت، ▲، فؼالت لف طائشة ▲

                                       
 ( وكان هذا يف الجاهؾقة قبؾ اإلسالم. 2)

ـافِِس لؾُبسط والثقاب، والحصقر مـ َسَعٍػ َطْرُضُف ِذراٍع، الؼامقس 1) ـَْػَسُة: واحدة الطَّ ( الطَّ

 (. 555الؿحقط )ص

ؿاَوُة: مقضع بالبادية كاحقة العقاصؿ، لسان العرب )1) َؿاوة: التل هل 23/302( السَّ (، وبادية السَّ

 .(1/135بقـ الؽقفة والشام َقػَرى، معجؿ البؾدان )

مـ: الَبَعر، لسان العرب )3) مـ، والدِّ دوه وأثَّروا فقف بالدِّ ـ الؼقُم الؿقضع: َسقَّ  .(258 -21/257( َدمَّ
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ا أن ُتـِصَػفا، وإما أن َزها إلك أهؾفا فنمَّ َزَها إلك أهؾفا، فجفَّ «ُتَجفِّ
(1)

. 

أكف طشؼ امرأة كاكت يف هناية الحسـ »حدثـل بعض إخقاين طـ صديؼ لف: 

والجؿال، وأكف كان يخاصر بـػسف لقجتؿع هبا، قال: فؼال لل يقًما: واهلل لق 

مُت فُضِرَبْت  َجفا، فؿ اجتؿعُت هبا، ثؿ ُقدِّ ضك طؾقف طـؼل ما بالقُت، ثؿ إكف تزوَّ

َؼفا، قال: فؿررُت يقًما أكا وهق يف بعض الطريؼ بحؿلٍة مـتـٍة، فؼال  قؾقؾ، ثؿ صؾَّ

ًٓ مـ هذه الحؿلةِ   «. لل: يا فالن، واهلل إن فالكة الققم أقبُح طـدي حا

، مثؾ: أن يحب اإلكسان الؿرأة، فنذا هبا  ُـّ ُؾقُّ بالشلِء الذي ٓ ُيَظ وقد يؼع السُّ

 ئف فقحتشؿ ذلؽ فقسؾقها.كسبة لصديؼ مـ أصدقا

[قحلدير مٔت املدتٔب ٌَ أ ويث اىػش]  
: ـُ تصقير فؼِد الؿحبقِب، إما بؿقتف، أو بػراٍق يحدث طـ  ومؿا يداَوى بف الباص

غقر اختقار، أو بـقع مؾؾ، أو بتغقر حؾقتف، فقزول ما أوجب الؿحـ الزائدة طؾك الحدِّ 

 التل خسر هبا الؿحبُّ جاه الديـ والدكقا، وكؿ مؿـ مات يف تؾؽ الحال.

يا » :-وكان قد طشؼ جارية -أن بعض الحؽؿاء قال لغالم لف :وقد ُحؽل

 «. فالن، ٓ بد مـ فراق هذه؟ قال: ٓ بد، قال: فاسَتْعِجْؾُف، واربح ما بقـفؿا

  ر:قِّ ثَ وقال كُ 

ْت بالرجاِل الؿرائِـرُ قَ ـفَ   ـقد أفاق العاشؼقن وفارققا الْ  ْؼ أفِ »  ى واستؿرَّ
 

ـْ   أو كـازٍح  َوَهْبَفا كشلٍء لؿ يؽـــ
 

 «غقََّبْتــُف الؿؼــابِرُ  ـْ بــف الــداُر أو َمــ 
 

َح طقاقَِبفا بػؽره سفؾ طؾقف  ر اإلكسان مثؾ هذه إشقاء، وتؾؿَّ ومتك صقَّ

                                       
 (.13 -15/11طساكر يف تاريخ دمشؼ ) ( أخرجف ابـ2)
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طالُج ما يف قؾبف، ومتك مرَّ طؾك وجفف يف استؾذاذ طشِؼِف هجؿ طؾقف مـ الؿحـ ما 

 يربل طؾك لذتف، وربَّؿا كان سبَب هؾؽتِِف.

الـاس أن يزيد بـ طبد الؿؾؽ بقـا هق مع حبابة َأَسرُّ »وطـ مقسك بـ جعػر: 

هبا َحَذَففا بحبِِّة رماٍن، أو بعـبٍة، وهل تضحُؽ، فققعْت يف فقفا فشِرَقْت، فؿاتت 

فلقامت طـده يف البقت حتك َجقََّػْت، أو كادت تجقػ، ثؿ خرج فدفـفا، فلقام 

  أياًما، ثؿ خرج حتك وقػ طؾك قربها، فؼال:

 فنن تسُؾ طـؽ الـػُس أو َتـَدِع الصـبا

 

ــِؽ   ــؾق طـ ــلِس تس ــدِ فبالق  ٓ بالتجؾُّ
 

 «.رج بـعِشفِ ثؿ رجع، فؿا خرج مـ مـزلف حتك ُخ 

كان ٕبل دلػ العجؾل جارية تسؿك جـان، وكان »وطـ أبل هػان قال: 

  يعشؼفا، وكان لػرط فتقكف وضرفف يسؿقفا صديؼتل، فؿـ ققلف فقفا:

ــــ ــــ يــــا جـــــاُن وأكــــِت  ِؽ أحبُّ  لمـِّ
 

ــروِح   ــاَن ال ــ مؽ ــانِ مِ ــِد الجب  ـ جس
 

ـــ ـــق أكِّ ـــقُل ل ول ـــل أق ـــاَن روح  مؽ
 

 بــــادرَة الزمــــانِ  خشــــقُت طؾقــــِؽ  
 

ْت   وإقـــدامل إذا مـــا الخقـــُؾ َكـــرَّ
 

َعــــانِ   ــــرَّ الطِّ ــــا َح ــــاب كؿاُتَف  وه
 

 «.قال أبق هػان: ثؿ ماتت، فرثاها بؿراٍث ِحَسانٍ 

كان الرشقد شديَد الحب لفقالكة، وكاكت قبؾف لقحقك »وطـ إصؿعل قال: 

قبؾ الخالفة فؼال لف: ُأِحبُّ أن هتب لل فالكة، بـ خالد، فدخؾ يقًما إلك يحقك ا

طؾقف، وكاكت ُتؽثر أن تؼقل: هل أكة، فسؿاها: هقالكة،  فقهبفا لف حتك غؾبْت 

 فلقامت طـده ثالث سـقـ ثؿ ماتت، فقجد طؾقفا وجًدا شديًدا، وأكشد:

ـــَرى ـــا ضـــؿـقِك الثَّ ـــُت لؿ ـــد قؾ  ق
 

ــــرُة يف صـــدِري  ــــاَلِت الحسـ  وجــ
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ين اذهــــــْب فــــــقاهلل  مــــــا َســــــرَّ
 

ـــــلءٌ   ـــــدك ش ـــــدهرِ  بع ـــــَر ال  «آِخ
 

[ٔاكب ٌَ أ ويث اىػشق   [اتلفهر يف اىػ
َر اإلكسان اكؼضاء غرضف، أو يؿثؾ غقره يف مؼامف،  ومـ أدوية الباصـ: أن ُيصقِّ

ح طقاقب الحاِل، أفَ  لق زلَّ َمـ كان يؽقن، أو لؿ َيْبَؼ  ♠رتى يقسػ ثؿ يتؾؿَّ

رى ما سؿعَت بؿاطزمدُحُف لصربه أبَد الدهِر، أفتُ 
(1)

أكف يف الؼقؿة  ، وٓ شؽَّ 

ْح أكت طقاقَب مـ صرب  معروف، وإن كاكت التقبة قد غؿرت ذكبف، ولؽـ تؾؿَّ

ومـ لؿ يصرب، وأطِؿؾ فؽرك يف الحالتقـ، لعؾ هذه العربة تخرق حجاب الفقى 

فتدخؾ طؾك الؼؾب بغقر إذن فتؽشػ هذه الغؿة، فالعاقؾ مـ وزن ما يحتقي 

ـُ  ةٍ شؼ مـ لذَّ طؾقف الع وكغصة، فـَُغُصُف كثقرة، وأذاه شديد، وهق طؾك الحؼقؼة ُيفق

ٌم، ثؿ هل مشقبة بالغؿقم والفؿقم،  الـػَس التل ٓ ققؿَة لفا، وغالُب  لذاتف محرَّ

وخقف الػراق، وفضقحة الدكقا، وحسرات أخرة، فقعؾؿ الؿقازن بقـ إمريـ 

 أن الؾذة مغؿقرة يف جـب إذى.

 غاء:قال البب

ـــفُ   سببًا وأفضؾ الـاس مـ لؿ يرتؽب» ـــل طقاقُب ـــا تجـ ـــَز م ـــك ُيَؿقِّ  «حت
 

 وقال الؿتـبل:

 أهنـــؿُ  العشـــِؼ  بلهـــؾِ  مؿـــا أضـــرَّ »
 

 قاهقوا وما طرفـقا الـدكقا وٓ فطـُـ 
 

                                       
ـ مالؽ، اطرتف بالزكك طـد رسقل اهلل 2) ْرين ،^( هق ماطز ب  ^ورسقل اهلل  -ثالث مرات -وقال لف: صفِّ

 (.2695فرجؿقه، والحديث بطقلف أخرجف مسؾؿ ) ╚يرده، ويف الرابعة أمر أصحابف 
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ـــك طقـــقُكُفُؿ دمًعـــا وأكػُســـُفؿْ   تػـ
 

ـُ  قبـــقٍح  يف إثـــِر كـــؾِّ   ـــُف َحَســـ  وجُف
 

ــــْتُؽؿ كــــؾُّ كاجقــــةٍ  ؾــــقا َحَؿَؾ  تحؿَّ
 

ـُ   ــــَؿ  القـــقم ممَت
َّ

ـٍ طؾـــل ـــق  فؽـــؾُّ َب
 

ـُ   ما يف هقادِِجؽؿ مـ مفجتل ِطَقٌض  ــ ــا لفــا َثَؿ ــتُّ شــقًقا وٓ فقف  إْن مِ
 

 سـفرُت بعـد رحقؾـل وحشـًة لؽــؿُ 
 

ـُ    «ثؿ استؿرَّ مريري واْرَطَقى الَقَس

[االةخالء حٍديص ليرجال]   
أن يعؾؿ أن آبتالء لظفقر جقاهر الرجال، فربؿا كان  ومـ أدوية الباصـ:

 ابتالؤك لَقـُظر إلك صربك، فنن صربَت، فربَّؿا كؼؾؽ إلك محبتف.

قال مريد ٕستاذه: قد ُصقلِْعُت بشلء مـ الؿحبة، »قال أبق صالب الؿؽل: 

 قال: يا بـل هؾ ابتالك بؿحبقب سقاه، فآثرَتُف طؾقف؟ قال: ٓ، قال: فال تطَؿْع يف

«الؿحبة، فنكف ٓ يعطقفا طبًدا حتك يبتؾَِقفُ 
(1)

. 

ٓ يؽقن التؿؽقـ إٓ بعد الؿحبة، فنذا امُتحـ اإلكسان »وقد قال الشافعل: 

، أٓ ترى أن اهلل تعالك امتحـ إبراهقؿ  ـَ ـف، وامتحـ ♠فَصَبَر ُمؽِّ ، ثؿ مؽَّ

ـ لف، فؼال: ♠أيقب  ، [83]إكبقاء: ﴾ڄڄڄڃ﴿، ثؿ َمؽَّ

«♠، ثؿ آتاه مؾًؽا، وكذلؽ يقسػ ♠ سؾقؿانوامتحـ 
(2)

. 

قؾت: فؿـ كظر يف هذا فؾقعؾؿ أن مدة هذا البالء خطقاٌت يف مقدان معامؾة، 

ويا قرب الـفاية، فؾقصابر هجقر الصرب، فؿا أسرع اكؼضاء الققم!، ولقحذر مـ 

الخسران يف مقسؿ البالء!، فربؿا ذهب أصؾ البضاطة، ولقتخايؾ طـد صربه 

                                       
 (.1/88ققت الؼؾقب ) (2)

 (.2/16( إحقاء طؾقم الديـ )(1
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خقالء فخره، فؾَقْزُه هبا، فؿا يقازن صربه طؿؾ طابد، وٓ زهد زاهد، وربؿا كظر 

إلقف يف تؾؽ الحالة كظرة رضا كاكت غـك إبد، وهذا كؾُّف يف الصدمة إولك، فنكف 

 ربؿا وقع مؾؾ أو سؾق.

[  ٔ   [ٌَ اىفغائو حّ اىػشُق اتلفهر فيٍا يف
ُتف تشاغُؾُف بالؿعشقق مـ  ومـ أدوية الباصـ: أن يتػؽر اإلكسان فقؿا ُيػقِّ

الػضائؾ، فنن أرباب القؼظة طشُؼفؿ لؾػضائؾ مـ العؾقم والػؼف والصقاكة والؽرم، 

: ٕن  -وغقر ذلؽ مـ الخالل الؿؿدوحة أوىف مِـ مقؾِفؿ إلك شفقات الحسِّ

ة الػاضؾة شفقات الحس حظُّ الـػس، وتؾؽ الخالل حظُّ العؼؾ، والـػس الـاصؼ

ها الطبُع إلك الشفقات الحسقات.  إلك ما يمثره العؼؾ َأْمَقُؾ، وإن جرَّ

أكف مضك يقًما »طـ أبل بؽر بـ إكباري:  ومـ أطجب ما ُكؼؾ إلقـا مـ ذلؽ:

اسقـ، وجارية ُتعَرض حسـة كامؾة القصػ، قال: فققعت يف قؾبل، ثؿ يف الـخَّ 

فُتُف،  مضقُت إلك دار أمقر الؿممـقـ الراضل، فؼال لل: أيـ كـَت إلك الساطة؟ فعرَّ

فلمر بعض أسبابف فؿضك، فاشرتاها وحؿؾفا إلك مـزلل، فجئت فقجدهتا، 

َئِؽ، وكـُت أصؾب فعؾؿُت إمر كقػ جرى، فؼؾت لفا: كقين فقق إلك أن َأستربِ

 فاشتغؾ قؾبل، فؼؾت لؾخادم: خذها، وامِض هبا إلك 
َّ

مسللة قد اختؾَّْت طؾل

اس، فؾقس قدرها أن تشغؾ قؾبل طـ طؾؿل، فلخذها الغالم، فؼالت: دطـل  الـخَّ

أكؾؿف بحرفقـ، فؼالت: أكت رجؾ لؽ محؾ وطؼؾ، وإذا أخرجتـل ولؿ تبقـ لل 

ْفـِقِف قبَؾ أن ُتخِرَجـل، فؼؾت لفا: ذكبل لؿ آمـ أن يظـ الـاس بل ضـًّ  ا قبقًحا، َفَعرِّ

ما لؽ طـدي طقب غقر أكؽ شغؾتـل طـ طؾؿل، فؼالت: هذا أسفُؾ طـدي، قال: 

فبؾغ الراضل أمره، فؼال: ٓ يـبغل أن يؽقن العؾؿ يف قؾب أحد أحؾك مـف يف 
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«!صدر هذا الرجؾ
(1)

. 

طـد الراضل طؾك اجتؿعُت أكا وهق »وطـ أبل الحسـ العروضل قال: 

الطعام، وكان قد طرف الطباُخ ما يلكؾ أبق بؽر، فؽان يشقي لف قؾقة يابسة، فلكؾـا 

كحـ مـ ألقان الطعام وأصقابف، وهق يعالج تؾؽ الؼؾقة، ثؿ فرغـا وُأتِقـا بحؾقاء، 

فؾؿ يلكؾ مـفا، وقام وقؿـا إلك الخقش
(2)

، فـام بقـ الخقشقـ، وكؿـا كحـ يف 

فؾؿ يشرب ماء إلك العصر، فؾؿا كان بعد العصر قال لغالم: خقش كـافس فقف، 

، وترك الؿاء الؿزمؾ بالثؾج، فغاضـل أمُرُه،  القضقػة، فجاءه بؿاٍء مـ الحبِّ

فصحُت: كصقحة، فلمر أمقر الؿممـقـ بنحضاري، وقال: ما كصقحتؽ؟ فلخربتف، 

: ٕكف يؼتؾفا، وقؾت: هذا يا أمقر الؿممـقـ يحتاج أن يحال بقـف وبقـ تدبقر كػسف

وٓ يحسـ طشرهتا، فضحؽ، وقال: يف هذا لذة، وقد صار إلًػا، فؾـ يضره، ثؿ 

قؾت: يا أبا بؽر لَِؿ تػعؾ هذا بـػسؽ، قال: ُأبِؼل طؾك حػظل، قؾت لف: قد أكثر 

الـاُس يف حػظؽ، فؽؿ؟ قال: أحػظ ثالثَة طشَر صـدوًقا، قال محؿد بـ جعػر: 

ا وقع يف طؾة الؿقت أك  «.ؾ كؾ شلء كان يشتفل، وقال: هل طؾة الؿقتولـؿَّ

  قؾت: ويف هذا الؿعـك الذي ذكركاه قال أبق طؾل الحسـ بـ أحؿد الؿـطؼل:

 غقري َيُشقُق فـماَدُه حـدُق الــَؿَفا»
 

 ويروقــــف روُض الخــــدوِد بــــقرِدهِ  
 

ـْ  ـــ ـــؿ أك ـــاٍن ل ـــقُط ب ـــك خ  وإذا تثـ
 

هِ   ــدِّ ــُػ َق ــاه مره ــد حش ـــ يؼ مؿ
(3)

 
 

                                       
 (.3/199تاريخ بغداد، ٓبـ طساكر ) (2)

 (.1/2005( الَخقُش: ثقاب مـ أردأ الؽتَّان، الصحاح )1)

(، البان: ضرب مـ 7/197( الُخقُط: الغصـ الـاطؿ، وققؾ: الغصـ لسـة، لسان العرب )1)

 .(21/62الشجر، واحدهتا باكة، ومـف: ُدهـ البان، لسان العرب )
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ــــــل  ــــــٌع وٓٓ أن َصْبِع ــــــُف َصَب  مسَّ
 

أين َصَػا يـبق الفـقى طــ َصـْؾِدهِ  
(1)

 
 

َـّ ُكـفــــل لؾؿســــاطل طــــاقـل  لؽــــ
 

هِ   طـ طسػ قؾبل يف الحسان وَكدِّ
(2)

 

ًدا  وإذا ابــــ طـــزٍم لـــؿ يؼـــؿ متجـــرِّ
 

ـــــِدهِ   ـــــارٌم يف غؿ ـــــات فص  لؾحادث
 

ــدةً  ــب ط  يف الـقائ
َ

ل ــؿِّ ــقُػ ُس  والس
 

ـــــِدهِ   ـــــقفـ ٓ لػرك ـــــائِِف ف «لؿض
(3)

 
 

 [اشتشػار األُفث]  
أكػة الـػس إبقة أن تؽقن مؼفقرة، فنن العاشؼ ذلقؾ  ومـ أدوية الباصـ:

مؼفقر، وكؾ مقافٍؼ لؾفقى يؼع طؾقف قرتٌة سببفا أكف ُقِفَر، وقد ذكركا يف باب 

 آفتخار بالعػاف مـ هذا صرًفا، فؾقطاَلْع مِـ هـاك.

[ مٔغظث اىػلواإلضغاء إىل شٍاع]  
إطؿاُل الػؽر يف قبح هذه الحال، واإلصغاء إلك  أدوية الباصـ:ومـ أطظؿ 

سؿاع العظة مـ واطظ الؼؾب، فنكف مـ لؿ يؽـ لف مـ قؾبف واطظ لؿ تـػعف 

الؿقاطظ، ومـ الـاس مـ يسؿع مقطظة فقرطقي، ومـفؿ مـ يرى غقره فقـتفل، 

كبف، ومـفؿ مـ يرى صاقة شقب فقـزع، وقد قدمـا باًبا فقؿـ ذكر ربف، فرتك ذ

 فؾُقطاَلْع، ومـفؿ مـ ُيـَبَُّف بؿـام فقـتبف.

قؾت ٕبل العتاهقة: ما الذي صرفؽ طـ ققل »وطـ أبل سؾؿة الغـقي قال: 

ا قؾُت: -واهلل -الغزل إلك ققل الزهد؟ قال: إذن  أخربك: إين لـؿَّ

                                       
ؾد الضَّ 2) ػاة: الحجر الصَّ ػاة: َصَػقات وصػا، لسان ( الصَّ خؿ الذي ٓ ُيـبت شقًئا، وجؿُع الصَّ

 (.23/363العرب )

 (. 21/516( ُكـُْف كؾ شلء: َقدُره وهنايتف وغايتف، لسان العرب )1)

ج الضقء، لسان العرب )1)  .(1/113( الِػِركُد: َوشُل السقػ، وهق ما ُيؾؿح يف صػحتف مـ أثر تؿقُّ
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 لاهلل بقـــــــــل وبــــــــقـ مــــــــقٓتِ  
 

 أهــدْت لــل الصــدوَد والؿــالِٓت   
 

ـــــتل ـــــل وخالص ـــــا مفجت  مـحُتَف
 

ـــــــاتِل  ـــــــا مؽاف ـــــــان هجراهن  فؽ
 

ــــــــل حبُّفــــــــا وصــــــــقَّرين  هقَّؿـ
 

ــــــِع جــــــاراتِل  ــــــًة يف جؿق  أحدوث
 

رأيت يف الؿـام تؾؽ الؾقؾة كلن آتًقا أتاين، فؼال: ما أصبَت أحًدا تدخؾف بقـؽ، 

 َّٓ  اهلل تعالك، فاكتبفُت مذطقًرا، وتبُت إلك وبقـ طتبة يحؽؿ لؽ طؾقفا بالؿعصقة إ

 «.ـ ققل الغزلاهلل تعالك مـ ساطتل م

فؿا تؼقل فقؿـ صرب طـ حبقبف، وبالغ يف استعؿال الصرب غقر  فنن قال قائؾ:

 أن خقال الحبقب يف الؼؾب ٓ يزول، ووسقاس الـػس بف ٓ يـؼطع؟

أكف إذا كػػَت جقارَحَؽ، فؼد قطعَت مقارد الؿاء الجاري، فالجقاب: 

ؾقف شؿس وسقـضب ما حصؾ يف القادي مع الزمان، خصقًصا إن صؾعت ط

ت بف َسُؿقُم الؿراقبة لؿـ يرى الباصـ، فؿا أطجؾ ذهابف!،  صقػ الخقف، ومرَّ

ثؿ استغث بؿـ صربَت ٕجؾف، وقؾ: إلفل، فعؾُت ما أصؼُت، فاحػظ لل ما ٓ 

 صاقة لل بحػظف.

َثت     إِنَّ اهللَ »قال:  ^طـ الـبل  ◙وطـ أبل هريرة  تِل َما َحدَّ َتَجاَوَز أِلُمَّ

َؿُؾقا بِفِ بِِف  ُػَسَفا، َما َلؿ  َيَتَؽؾَُّؿقا، َأو  َيع  «َأك 
(1)

.  

اإلكسان ٓ يعاب بؿا يف صبعف، إكؿا يعاب إذا فعؾ بؿا يف »وطـ الجـقد قال: 

«صبعف
(2)

. 

 

 

                                       
 .(217، ومسؾؿ )(6663( أخرجف البخاري )2)

 (.20/169أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 1)
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 الرابع واألربعونالباب 

 فْٗ ٔصاٖا ٔوٕاعظ ٔشٔاجس

كان يؼقل يف خطبتف: أيـ  ◙أن أبا بؽر الصديؼ »طـ يحقك بـ أبل كثقر: 

القضاة الحسـة وجقهفؿ؟ أيـ الؿعجبقن بشباهبؿ؟ أيـ الؿؾقك الذيـ بـُقا 

ـقها بالحقطان؟ أيـ الذيـ كاكقا يعطقن الغؾبة يف مقاصـ  ، وحصَّ ـَ الؿدائ

الحرب؟ قد تضعضع هبؿ الدهر، فلصبحقا يف ضؾؿات الؼبقر، الَقحا الَقحا
(1)

 ،

«ـجاالـجا ال
(2)

.  

إكؽؿ يف مؿر »أكف كان يؼقل:  ◙وطـ ابـ حجقرة طـ أبقف طـ ابـ مسعقد 

الؾقؾ والـفار يف آجال مـؼقصة، وأطؿال محػقضة، والؿقت يليت بغتة، فؿـ زرع 

ا فققشؽ أن يحصد كدامة، ولؽؾِّ   خقًرا فققشؽ أن يحصد رغبة، ومـ زرع شرًّ

«ما زرعَ  زارعٍ 
(3)

. 

بقـا سؾقؿان بـ طبد الؿؾؽ يف الؿسجد الحرام »وطـ أبل زكريا التقؿل قال: 

إذ ُأيت بحجر مـؼقر، فطؾب مـ يؼرأه، فُليت بقهب بـ مـبف، فؼرأه، فنذا فقف: ابـ 

آدم، إكؽ لق رأيَت قرب ما بؼل مـ أجؾؽ لزهدَت يف صقيؾ أمؾؽ، ولرغبَت يف 

                                       
 (.25/182( الَقحا: العجؾة، يؼقلقن: القحا القحا، لسان العرب )2)

 (.36( أخرجف ابـ أبل الدكقا يف ذم الدكقا )1)

 (.9/205( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )1)
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رَت مـ حرصؽ وِحَقؾؽ ، وإكؿا يؾؼاك كدُمَؽ لق قد الزيادة مـ طؿؾؽ، ولؼصَّ

زلَّْت بؽ قدُمَؽ، وأسؾؿؽ أهؾؽ وحشؿؽ، فبان مـؽ القالد والؼريب، 

ورفضؽ القلد والـسقب، فال أكت إلك دكقاك طائد، وٓ يف حسـاتؽ زائد، فاطؿؾ 

 «.لققم الؼقامة قبؾ الحسرة، والـدامة

فنكف قد  كتب إوزاطل إلك أخ لف: أما بعد،»وطـ يحقك بـ طبد الؿؾؽ قال: 

ُأِحقَط بؽ مـ كؾ جاكب، واطؾؿ أكف ُيَساُر بؽ يف كؾ يقم ولقؾة، فاحَذِر اهلَل والؼقاَم 

«بقـ يديف، وأن يؽقن آخر طفدك بف، والسالم
(1)

.  

 أْن »وطـ الػضقؾ بـ طقاض قال: 
ِّ

بؾغـل أن رجاًل كتب إلك داوَد الطائل

الدكقا كققٍم ُصْؿَتُف طـ ِطْظـِل بؿقطظة، قال: فؽتب إلقف: أما بعد: فاجَعِؾ 

 .شفقتؽ، واجعؾ فطَرَك الؿقَت، فؽلْن َقِد، والسالم

قال: فؽتب إلقف زدين، فؽتب إلقف: أما بعد: فارَض مـ الدكقا بالقسقر مع 

«سالمة ديـؽ، كؿا رضل أققام بالؽثقر مع ذهاب ديـفؿ، والسالم
(2)

. 

عالك إلك مقسك أوحك اهلل ت»وطـ الـعؿان بـ طبد السالم طـ سػقان قال: 

، كؿـ لؿ يعرفـل
َّ

 .«بـ طؿران: إكف لقست طؼقبتل لؿـ طرفـل واجرتأ طؾل

رأس مالؽ قؾبؽ ووقتؽ، وقد شغؾَت »وطـ محؿد بـ حاتؿ الرتمذي قال: 

قؾبؽ هبقاجس الظـقن، وضقعَت أوقاتؽ بارتؽاب ما ٓ يعـقؽ، فؿتك يربح َمـ 

«خسر رأَس مالِِف؟!
(3). 

سقلل يف صريؼ أكا وأبق يقسػ الغ مررُت »وطـ إبراهقؿ بـ بشار قال: 

                                       
 (.6/230أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )( 2)

 (.181الزهد الؽبقر ) ( أخرجف البقفؼل يف1)

 (.129السؾؿل يف صبؼات الصقفقة )ص ( أخرجف1)
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الشام، فقثب إلقف رجؾ، فسؾَّؿ طؾقف، ثؿ قال: يا أبا يقسػ ِطْظـل بؿقطظة 

أحػظفا طـؽ، قال: فبؽك، ثؿ قال: اطؾؿ يا أخل أن اختالف الؾقؾ والـفار، 

هؿا يسرطان يف هدِم بدكؽ، وفـاء طؿرك، واكؼضاء أجؾؽ:  فقـبغل لؽ يا ومؿرَّ

َك، ومصقُرَك، وساخٌط ربُّؽ طؾقؽ  َـّ حتك تعؾَؿ أيـ مستؼرُّ أخل أن ٓ تطؿِئ

ـُ آدَم الضعقُػ كطػٌة  بؿعصقتؽ وغػؾتؽ، أو راٍض طـؽ بػضؾف ورحؿتف، اب

بإمس، وجقػٌة غًدا، فنن كـَت ٓ ترضك هبذا، فسرِتُد وتعَؾُؿ، وتـدُم يف وقت ٓ 

بق يقسػ وبؽك الرجؾ، وبؽقُت لبؽائفؿا، ووَقَعا يـػُعَؽ الـدُم، قال: وبؽك أ

«مغشقًّا طؾقِفؿا
(1)

. 

ٓ الدهر يعُظَؽ، وٓ إيام تـِذُرَك، والساطات »ووطظ أطرابل ولده، فؼال: 

رِّ طؾقؽ  «.ُتَعدُّ طؾقؽ، وإكػاُس ُتَعدُّ مـؽ، وَأحبُّ أمَريؽ إلقؽ أطَقُدُهؿا بالضُّ

بعد: فنن الدكقا حؾؿ، وأخرة يؼظة،  أما»وكتب بعُض الحؽؿاء إلك أخ لف: 

«والؿتقسط بقـفؿا الؿقت، وكحـ يف أضغاث أحالم، والسالم
(2)

. 

، ^آخر الؽتاب، والحؿد هلل ربِّ العالؿقـ، وصؾقاتف طؾك سقدكا محؿد 

وحسبـا اهلل وكعؿ القكقؾ، سؿع هذا الؽتاَب مـ لػظل سقى جزء مـ أولف، فنكف 

، فتؿَّ لف جؿقُع ا
َّ

لؽتاب سؿاًطا صاحُبُف الشقخ إجؾُّ السقد العالؿ صالح قرأه طؾل

الديـ أبق طؾل الحسـ بـ سقػ بـ الحسـ الشفراباين، وكتب طبد الرحؿـ بـ 

وخؿسؿائة،  طؾل بـ محؿد بـ طؾل ابـ الجقزي يف شعبان سـة ست وستقـ

 وآلِِف الطَّاهريـ. ،حامًدا اهلل، ومصؾًقا طؾك رسقلف محؿدٍ 

                                       
 (.521أخرجف البقفؼل يف الزهد الؽبقر ) (2)

 (.81العاقبة يف ذكر الؿقت، ٓبـ الخراط )ص( 1)
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222 
 

111 

 51  .................... الخامس: يف حراسة الؼؾب مـ التعرض بالشقاغؾ والػتـالباب 

 56  .......................................... الباب السادس: يف ذكر ما يصدأ بف الؼؾب

 58  .................................. الباب السابع: يف ذكر ما يـػل طـ الؼؾقب صدأها 

 59  ............. الباب الثامـ: يف ذكر تؼؾقب الؼؾقب والرغبة إلك اهلل تعالك يف إصالحفا

 62  ............................................ الباب التاسع: يف ذكر القاطظ مـ الؼؾب

 61  ............................ الباب العاشر: يف األمر بتػريغ الؼؾب مـ غقر محبة الرب

 65  .......................................... الباب الحادي طشر: يف األمر بغض البصر

 68  ............................................... الباب الثاين طشر: يف ذم فضقل الـظر

 72  ........................................ الباب الثالث طشر: يف التحذير مـ شر الـظر

 71  .............................................. ]مضار إصالق الـظر طؾك الؼؾب[

 71  ................................................. ]أققال الشعراء يف فتـة البصر[

 79  ...................... ب الرابع طشر: يف الـفل طـ الـظر إلك الؿردان ومجالستفؿالبا

 81  ................................ ]ذكر افتتان خؾؼ كثقر مـ إفاضؾ بإحداث[
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 299  ................................... ]إضعاف الحرارة الغريزية مـ أدوية العشؼ[

 100  ...................................................... فصقل يف معالجة الباصـ

 103  .............................................. ل الؿحبقب يذهب الؿحبة[]تجـِّ 

 107  .................................... ]التػؽر يف طققب الؿحبقب طالج لؾعشؼ[

 120  ...................................... ]تؼدير مقت الؿحبقب مـ أدوية العشؼ[

 121  ..........................................]التػؽر يف العقاقب مـ أدوية العشؼ[

 121  ................................................... ]آبتالء تؿحقص لؾرجال[
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