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إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ با مف شركر أنفسنا كمف سيئات 

ال إلو إال ا ف أعمالنا، مف ييده ا فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أ
 ا عبده كرسكلو.كأشيد أف محمدن  ،كحده ال شريؾ لو

]آؿ  ﴾ُمْسِمُموفَ  َوَأْنُتـْ  ِإلَّ  َتُموُتفَّ  َوَل  ُتَقاِتوِ  َحؽَّ  المَّوَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا﴿
 [.ٕٓٔعمراف: 
 َوَبثَّ  َزْوَجَيا ِمْنَيا َوَخَمؽَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمفْ  َخَمَقُكـْ  الَِّذي َربَُّكـُ  اتَُّقوا النَّاُس  َأيَُّيا َيا﴿
 َعَمْيُكـْ  َكافَ  المَّوَ  ِإفَّ  َواْْلَْرَحاـَ  ِبوِ  َتَساَءُلوفَ  ِذيالَّ  المَّوَ  َواتَُّقوا َوِنَساءً  َكِثيًرا ِرَجاًل  ِمْنُيَما
 [.ٔ﴾ ]النساء: َرِقيًبا

 َأْعَماَلُكـْ  َلُكـْ  ُيْصِمحْ ( ٓٚ) َسِديًدا َقْوًل  َوُقوُلوا المَّوَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا﴿
 .[ٓٚ,ٔٚ]اْلحزاب:  ﴾َعِظيًما َفْوًزا َفازَ  َفَقدْ  َرُسوَلوُ وَ  المَّوَ  ُيِطعِ  َوَمفْ  ُذُنوَبُكـْ  َلُكـْ  َوَيْغِفرْ 

 أما بعد:
 كشر األمكر ،محمدفإف أصدؽ الحديث كتاب ا، كخير اليدم ىدم 

 محدثاتيا، ككؿ محدثة بدعة، ككؿ بدعة ضبللة، ككؿ ضبللة في النار.

مر العصكر فإف الناظر كالمتأمؿ في سير العمماء الربانييف كاألئمة الميدييف عمى 
يجد أف الجانب األخبلقي كالذيف ليـ لساف صدؽ في ىذه األمة المباركة كالسنيف 

ال تنفؾ العطرة المباركة سمة بارزة في سيرتيـ  كالتربكم عند ىؤالء األئمة األعبلـ كاف
عمى مر عف الجانب العممي كىذا معمـ كاضح كظاىر في تراجـ العمماء كاألئمة 

 عصكر أمة اإلسبلـ.
 تجنبكبكجكدة التربية بحسف الخمؽ  -بجانب العمـ  -ُيترجـ لو  منيـف العالـ فكا

  المردية.ك الصفات  األخبلؽ الرذيمة
فإف العمـ إنما يناؿ بالتحمي باألخبلؽ الحسنة كالصفات الحميدة كالبعد عف كؿ 

 .رذيمةقبيح ك 
مف يحمؿ  في اآلداب عمى ما ينبغي أف يتخمؽ بو ما صنفكهكلقد نبو العمماء في 

 الشرعي الشريؼ.  ىذا العمـ



 لمحمد سعيد رسالن  ﴾مجنون ليلى﴿بعلى كتا الردود العشرون الحسان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

5 

 

 

 :قاؿ العالمة بدر الديف ابف جماعة الكناني رحمو ا
  :-مف آداب العالـ في نفسوأم  – النوع التاسع »

 أف يطير باطنو كظاىره مف األخبلؽ الرديئة كيعمره باألخبلؽ المرضية 
لى كالغش كالكبر فمف األخبلؽ الرديئة الغؿ كالحسد كالبغي كالغضب لغير ا تعا

كالرئاء كالعجب كالسمعة كالبخؿ كالخبث كالبطر كالطمع كالفخر كالخيبلء كالتنافس في 
لـ يفعؿ كالعمى عف عيكب  الدنيا كالمباىاة بيا كالمداىنة كالتزيف لمناس كحب المدح بما

ر ا النفس كاالشتغاؿ عنيا بعيكب الخمؽ كالحمية كالعصبية لغير ا كالرغبة كالرىبة لغي
 .كاحتقار الناس كلك كانكا دكنو والبيتاف والكذب والفحش في القوؿكالغيبة كالنميمة 

فالحذر الحذر مف ىذه الصفات الخبيثة كاألخبلؽ الرذيمة فإنيا باب كؿ شر بؿ ىي الشر 
كمو كقد بمي بعض أصحاب النفكس الخبيثة مف فقياء الزماف بكثير مف ىذه الصفات إال 

 (ٔ) .«الىمف عصـ ا تع

ننا ك  ممف ينتسبكف إلى العمـ الشرعي كالمنيج  اقد كجدنا في ىذه األياـ أناسا 
قد تكرطكا في جممة مف تمؾ الصفات الخبيثة كاألخبلؽ الرذيمة  - اكزكر  اكذب –السمفي 

 .اشديد اكحذر منيا تحذير  االتي نيى عنيا الشارع نييا أكيد
مكبقات المردية كاألمراض الميمكة ذاؾ الذيف تكرطكا في تمؾ الالدعاة كمف ىؤالء 

كالذم اجتمعت فيو كثير مف تمؾ  -ىداه ا  –المدعك محمد بف سعيد رسبلف 
الصفات كاألخبلؽ كالتي تعد سمة فيو بارزة كعبلمة عميو كاضحة في الكقت الذم اغتر 

 ابو إلى المنيج السمفي كذنبو كثير مف الناس ممف يتعصبكف لو كيسيركف خمفو كينسبك 
المبارؾ الذم أساء إليو  السمفي كنسبكا تمؾ الصفات كاألخبلؽ إلى ىذا المنيج اكزكر 

 ىك كأتباعو كحزبو. ىذا الرجؿ إساءة بالغة
كاألمراض الشيء الكثير كالكذب  تمف تمؾ المكبقافيو مع تجأكىذا الرجؿ قد 

لسرقات العممية كالتشبع بما لـ يعط كالآلخريف كبذاءة المساف كالتعدم بغير حؽ كالظمـ 

                                                 
 (.ٜٜتذكرة السامع كالمتكمـ البف جماعة )ص (ٔ)
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كالمجاممة في التعديؿ كالبغي في التجريح كغيرىا مف األخبلؽ التي لك تتبعناىا فيو 
  .لصارت في عدة مجمدات

ىذا كمو بجانب االنحرافات العقدية كالمنيجية الخطيرة فبذلؾ يككف قد اجتمع فيو 
 مف الشر ما ا بو عميـ.

مع غيرىا مف الرسائؿ كالكتب التي  كلقد أردت في ىذه الرسالة الصغيرة المختصرة
ما تكرط فيو ىذا الرجؿ مف لكؿ منصؼ لرجؿ أف أبيف بجبلء ككضكح اُصنفت في ىذا 

إليو  ي ُتسيء إلى المنيج السمفي الذم ينتسبمخالفات عقدية كمنيجية كأخبلقية كالت
  .اكزكر  اكذبىذا الرجؿ 

خطير  بالرد عمى كتابة المختصر في ىذه الرسالة بفضؿ مف ا تعالى كلقد قمت 
  .«مجنوف ليمى حقيقة أـ خياؿ» كىك كتابالرجؿ ىذا  مف كتب

 :أف ُأبيف عدة أمورعمى ىذا الكتاب وأردت مف خالؿ ىذا الرد 
عمييا دليؿ  الالتي  -الكاذبة كذب ىذا الرجؿ في دعكاه العريضة : اْلمر اْلوؿ

نو يؤصؿ لممنيج السمفي أب -خبلفيا  الكثيرة كالبراىيف العديدة عمىدلة بؿ األكال برىاف 
 (ٕ) .نو لـ يتمكث ببدعة قطأك مف منتصؼ السبعينيات منذ أكثر مف ثبلثيف سنة 

 : قاؿ رسالف فمقد
أقكؿ أيف أنت ياحمرة الخجؿ الذم نشأ في البدعة كىك غر ال يعرؼ سكاىا  »
منة كالفضؿ بحمد ا كمنتو كحكلو كطكلو كقكتو كلو ال أمف لـ يتموث ببدعة قطخير 
 كحده؟

كال  اكال إخكاني االذم نشأ في البدعة أـ الذم لـ يكف يكما بحكؿ ا كقكتو تبميغي
نما كاف يدعوا إلى الكتاب والسنة بفيـ سمؼ اْلمة ويحارب  اكال صكفي اىمجي اثائر  وا 

                                                 
كما أف ادعى رسبلف تمؾ الدعكل السافرة الكاذبة حتى تمقفيا منو أتباعو كالمتعصبكف لو كأعضاء حزبو  (ٕ)

ح كصاركا يكالكف كيعادكف عمى شخص ىذا الرجؿ حتى صارت فطيركىا كنشركىا كتبجحكا بيا أيما تبج
حزبية جديدة تتستر بالمنيج السمفي كبالرد عمى أىؿ البدع كىذا الرجؿ في حقيقة األمر مخالؼ لمنيج 

لمطعف في المنيج السمفي كأىمو بسبب أخبلقو كسمككياتو التي ال تمت  االسمؼ في أمكر كثيرة كصار سبب
 اؿ مف األحكاؿ.إلى المنيج السمفي بح
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اْلشعرية والمعتزلة والمرجئة والصوفية وغيرىـ منذ أنطقو ا تعالى بالدعوة إليو 
لى  (ٖ) .«دينو العظيـ وا 

 :وقاؿ أيضا
ما يدريؾ  ممنيج السمفي قبؿ أف تخمؽ أنتلأني قد أصمت أقكؿ كما يدريؾ  » 

نحف في ىذا الطريؽ بفضؿ ا الواحد اْلحد قبؿ أف يخمؽ ىذا بما يقرب مف خمسة 
 (ٗ) .«أعواـ

حد أفي معرض رده عمى  ـٕٛٓٓىػ المكافؽ ٕٛٗٔ ككانت تمؾ الدعكل في عاـ
 .الذيف ردكا عميو في بعض مخالفاتوخصكمو 

بتاريخ  «سوء الظف وكيؼ المطاريد»كقد قرر أيضا مثؿ ىذه الدعكل في خطبتو 
 ـ حيث قاؿ:ٕٚٔٓمارس الثالث مف ق المكافؽ ٖٛٗٔجمادل اآلخر الرابع مف 

في منتصؼ السبعينيات كبعض ىؤالء الجيمة ممف أكؿ الحقد قمبو كانت أمو »
ونحف إذ تعاقبو عمى إحداثو لتعممو كيؼ يقضي حاجتو  ابؽمف القرف الميالدي الس

ذاؾ بفضؿ ا وحولو وقوتو قد أقامنا ا تعالى في الجامعة في نشر كتب شيخ 
حتى دخمت كؿ بيكت  اإلسالـ وتالمذتو وكذا في نشر وتعميـ كتب اإلماـ المجدد

  .«الطبلب في ربكع مصر كميا
قد كتبو رسبلف في  «يمى حقيقة أـ خياؿمجنوف ل»ىذا الكتاب كىك في حيف أف 

   .ـٕٜٛٔ ىػ المكافؽٕٓٗٔـ عا
كالذم يشتمؿ عمى جممة كبيرة مف المخالفات العقدية كالمنيجية بجانب المساكئ 

 األخبلقية. 
فيذا الكتاب داخؿ في الفترة التي ادعى فييا ىذا الرجؿ أنو كاف يؤصؿ فييا لممنيج 

 عة قط.عف أنو لـ يتمكث ببد السمفي فضبل

                                                 
 محاضرة لرسبلف في الرد عمى محمد إبراىيـ آؿ سعدة.  (ٖ)
 .اعام ٕ٘ككاف محمد إبراىيـ آؿ سعدة عمره كقتيا  (ٗ)
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فقد كمعمـك أف الدعاكل ال تقبؿ إال بالبينات الكاضحات كما ىك معمـك كمقرر في الشرع 
 : ا رسكؿ قاؿ: قاؿ عباس ابف عف صحيحو في مسمـاإلماـ  ركل

 عمى اليميف ولكف وأمواليـ، رجاؿ دماء ناس لدعى بدعواىـ الناس يعطى لو » 
  .«عميو المدعى

 :كغيره البييقيكعند 
  .«كرنأ مف عمى ميفيوال الُمدَِّعي مىع البينة فلك »

 : رحمو اابف تيمية قاؿ شيخ اإلسالـ 
 (٘).« دعكاه بمجرد يعطى ال اأحد أف نص الحديث فيذا »

ننا إذا نظرنا إلى ىذه الدعكل العريضة التي ادعاىا ىذا الرجؿ فإننا ال نجد  كا 
لمشؾ  المتعددة تُثبت بما ال يدع مجاال عمييا بينة كاحدة بؿ إف البينات كاألدلة الكثيرة

مف  افي جممة كبيرة جد اأف الرجؿ كاف كمازاؿ متكرط ابطبلف ىذه الدعكل كتُثبت أيض
االنحرافات العقدية كالمنيجية كاألخبلقية األمر الذم ينسؼ تمؾ الدعكل مف أصميا 

 كمبدئيا. 
مف المخالفة الشرعية ك  ةخبلقيىذا الكتاب في السكءة األفي تكرطو  :اْلمر الثاني

قيس بف  »كىك كصار مف أعبلمو  وير بشتُ امف ل عشؽ المحـر كتعظيمولم ومدح
كمجكف  فجكرما ىك معركؼ عنو مف مة قدكة مع لؤلكتقديمو كالثناء عميو  «الممّوح

  كعشؽ كجنكف.
ف مال تصدر في غاية القبح كالخبلعة  عبارات ككمماتيشتمؿ عمى  كىذا الكتاب

نما ا  ك سمفي عالـ عف  عف طالب عمـ فضبل خبلؽ الحسنة فضبلباألعامي متخمؽ 
متفنف في خبلؽ مريض بعشؽ النساء كاأل ةماجف خميع ساقط المركءكؿ ف م تصدر

 اسيظير ذلؾ كاضحكما  كبيرةخبرة  وحكالأخبير ب أىمومغازلتيف معظـ لمعشؽ المحـر ك 
 في أثناء ىذا الرد. اجمي

                                                 
 (.ٜٖٓ/ٖ٘مجمكع الفتاكل البف تيمية ) (٘)
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فاحشة في المجتمعات اإلسبلمية بتأليؼ كنشر ىذا : إشاعتو كنشره لماْلمر الثالث
الكتاب الماجف كالذم أباح فيو العشؽ المحـر كالغزؿ بالمرأة كالتشبيب بيا كذكر أحكاؿ 

 ذلؾ بيف شباب المسمميف. جالفساؽ ممف تكرطكا في تمؾ األمكر كتركي
 َأفْ  ِحبُّوفَ يُ  الَِّذيفَ  ِإفَّ ﴿كلقد تكعد ا عز كجؿ ىذا الصنؼ في كتابو في قكلو 

 َل  َوَأْنُتـْ  َيْعَمـُ  َوالمَّوُ  َواْْلِخَرةِ  الدُّْنَيا ِفي َأِليـٌ  َعَذابٌ  َلُيـْ  آَمُنوا الَِّذيفَ  ِفي اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ 
 [91]النور:  ﴾َتْعَمُموفَ 

 رحمو ا : قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية
 اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  َأفْ  ُيِحبُّوفَ  ِذيفَ الَّ  ِإفَّ ﴿: تعالى بقكلو الفاحشة إشاعة عف ا نيى»

 بستر أمر ككذلؾ [91]النور:  ﴾َواْْلِخَرةِ  الدُّْنَيا ِفي َأِليـٌ  َعَذابٌ  َلُيـْ  آَمُنوا الَِّذيفَ  ِفي
 ا؛ بستر فميستتر القاذورات ىذه مف بشيء ابتمي مف»: النبي قاؿ كما الفكاحش

 إل معافى أمتي كؿ»: كقاؿ ، «الكتاب عميو نقـ صفحتو لنا يبد مف فإنو
 .«بو يتحدث فيصبح ا ستره قد الذنب عمى الرجؿ يبيت أف والمجاىرة المجاىريف؛

 كاف ينكر كلـ أظير فإذا خاصة صاحبو عمى فمصيبتو امستكر  الذنب داـ فما 
 كغيره أحمد اإلماـ أنكر كليذا إليو غيره تحريؾ ظيكره في كاف إذا فكيؼ اعام ضرره
 (ٙ) .«الفكاحش إلى النفكس تتحرؾ لئبل الرقيؽ؛ الغزلي الشعر أشكاؿ

مف غير قميؿ عمى عدد الكتاب  كىك األىـ كاألخطر اشتماؿ ىذا :اْلمر الرابع
كتقرير منيج المنيجية االنحرافات ك كالشرؾ ككحدة الكجكد  المخالفات العقدية الخطيرة

و إف شاء ا بالتفصيؿ في ىذه غير ذلؾ مما سأبينالثناء عمى أىؿ البدع ك المكازنات ك 
 الرسالة. 
داخؿ في  ىذا الكتابتاريخ كتابة  أففي  المؤاخذة عمى ىذا الرجؿلذلؾ كانت و 

 ك لـ يتمكث فييا ببدعة.  لممنيج السمفيفييا نو كاف يؤصؿ أادعى الفترة التي 
فيؿ ما في ىذا الكتاب مف مجكف كخبلعة كتشبيب بالنساء بجانب ما فيو مف  
 فات عقدية كمنيجية خطيرة يعد مف تأصيؿ المنيج السمفي ؟مخال

                                                 
 (.ٕ٘ٔ/ ٕٛالبف تيمية ) الفتاكلمجمكع  (ٙ)
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 أـ أنو كاذب كمفتر في تمؾ الدعكل الفاجرة كمتشبع بما لـ يعط ؟
 فميختر أييما شاء كأحبلىما مر كالبد لو مف اختيار.

فإف ىذا الكتاب قد ُعرض كُنشر عمى الشبكة العنكبكتية بشكؿ كبير ككاسع  اوأيض
نا ىذا كقد طمب منو كثير مف طمبة العمـ أف يعمف تكبتو كبراءتو منذ عدة سنكات إلى يكم

أف ك  – االنتشاره كأف لـ يطبع حديث –مف ىذا الكتاب كما فيو مف ضبلالت كانحرافات 
أنو كاف يؤصؿ لممنيج السمفي منذ أكثر مف »يعترؼ بكذبو في دعكاه العريضة 

 .«ثالثيف سنة وأنو لـ يتموث ببدعة قط

حد بو ألأثـ كلـ يخذتو العزة باإلأبى كعاند ك ادتو في رد الحؽ أكعسؼ كلكنو لؤل
بؿ مازاؿ يرمي خصكمو  كلـ يتب مما تكرط فيوتراجع ي مـف رد عميو كنصحومف م
 .بالحدادية كالخركج عف السمفيةالراديف عميو ك 

 لرسالف «مجنوف ليمى والحدادية  »الرد عمى محاضرة 
كتكمـ عف ىذا الكتاب رسبلف عمينا كتاب خرج نو لما كثر الكبلـ حكؿ ىذا الإثـ 

خرة بتاريخ السادس مف جمادل اآل « مجنوف ليمى والحدادية »في محاضرة لو بعنكاف 
 ـ.ٕٚٔٓخامس مف مارس لعاـ لمىػ المكافؽ ٖٛٗٔلعاـ 

بمثابة كارثة كبيرة كمصيبة عظيمة في شأف كحاؿ ىذا لقد كانت ىذه المحاضرة ك  
ذه المحاضرة إلى الحؽ كأعمف تكبتو كرجكعو بصراحة ككضكح ميتو رجع في ىف، الرجؿ

كأعمف أنو كاذب في تمؾ الدعكل التي طيرىا في اآلفاؽ كأعمف تكبتو مف تمؾ البدع 
  نتمناه.كىذا ما كنا التي كضعيا في كتابو  الضبلالت كالطكاـكاالنحرافات ك 

كؿ ما كتبو في عف  ادافعقاـ منو ذلؾ تماما فإمف عكس الكلكف األمر كاف عمى 
في شأف كتابو رمى مف رد عميو كنصحو ك بؿ ىذا الكتاب كلـ يتراجع عف شيء مما فيو 

كما سيأتي بياف  مف التيـ كاألكصاؼ المنفرة الشنيعة ىاالحدادية كغير أنيـ مف بىذا 
 . ذلؾ بالتفصيؿ

لبد خطيرة ىذا الكتاب اشتممت عمى أمور شأف ىذه المحاضرة التي ألقاىا في و 
 :وقفات عشر ولي معيا التنبيو والرد عمييامف 
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الوقفة اْلولى 
فال أعدت طبعو ول أرشدت إليو ول حثثت عميو ل  »قكلو في ىذه المحاضرة  

 .«ولكف لنشغالي عنو ولتبرئي من
الكتاب كما ىذا يتبرأ مف  لـرسبلف في ىذا المكضع بكؿ كضكح بأنو مقد صرح ف

أنو لـ يقـ بطبعو النشغالو عنو كليس صرح بفات الجساـ ك فيو مف الطكاـ العظاـ كالمخال
 ما فيو مف انحرافات عقدية كمنيجية كأخبلقية. براءتو مل

 بؿ إنو قد عد ىذا الكتاب مف المناقب كالعطايا كما في قكلو في المحاضرة
الحدادية المصرية الجديدة يعدوف المناقب مثالب والعطايا باليا  »نفسيا 

 .«فقيـ وشدة جيميـ وعرامة حماقتيـأضيؽ كاس فطرىـ و تلن
ىذا لـ يتبرء مف  ىذا الرجؿ لمشؾ أف فقد ثبت مف ىذا الكبلـ بما اليدع مجاال

الكتاب بؿ ىك يعده مف المناقب كالعطايا فيك بيذا الكبلـ مقر بكؿ ما ىك فيو مف 
كمنيجية انحرافات كببليا كيمزمو مف قكلو ىذا كؿ ما في كتابو ىذا مف مخالفات عقدية 

 أمر في غاية الخطكرة. اكغير ذلؾ كىذ
يمزمؾ ما سطرتو كدكنتو مف عبارات يارسبلف بناء عمى كبلمؾ ىذا الذم قمتو ف

 فيؿ تمتـز يارسبلف :في ىذا الكتاب كاألخبلؽ كالسمكؾ مخالفة لمعقيدة كالمنيج 
   .«روح الدنيا وسر الوجود –أي الحب  –وىو »بقكلؾ 

لو ببيت ا  رخرج بو أبوه لما بمي بو يستجي»لمجاىيؿ عف أحد ا كبقكلؾ نقبل
 .«الحراـ وقبر محمد عميو أفضؿ الصالة والسالـ فمعؿ ا أف يعافيو

والمحبوب يفوؽ اْلقراف مالحة  رقيؽ القمب غزل اإذا كاف المحب شاعر  »كبقكلؾ 
 .«مع الحجب والحرماف فيو التألو

وشفاء لما حممت أتوف المييب  ولو كنت تدري داء ودواء وعمة »كبقكلؾ 
  .«المقدس في صدرؾ الحنوف يكوي منؾ اْلضالع

 .«شيخ البمغاء الجاحظ »كبقكلؾ 
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02 

 

 

كتاب طيب إلزجاء أوقات الفراغ  -أي كتاب اْلغاني  –وىو عمى ىذا  »كبقكلؾ 
 .«ولمتسمية وكذلؾ لالحتذاء في أسموب الكتابة

  .«حجـ -مى يعني لي –ولـ يبد لألتراب مف ثدييا  »كبقكلؾ 
 .«ما أحوج المدنية الحديثة إلى روح الحب ذلؾ الحب الطاىر العفيؼ »بقكلؾ ك 

العصر اْلموي كاد يضيع ضيعة أبدية بعد أف قضت مكايد  أف »كبقكلؾ 
السياسة بتبديد ما ظير فيو مف آثار العقوؿ ولكف ا لطؼ بذلؾ العصر حيف أبقى 

 .«لنا منو شخصية المجنوف
 .ارات مكجكدة في كتابؾ ىذا كمدكنة فيوكغيرىا مف عب

متـز بتمؾ العبارات التي تحكم عمى العديد مف المخالفات تفيؿ أنت يارسبلف 
كاالنحرافات التي منيا ما يصؿ إلى الشرؾ كاالستجارة بالكعبة كقبر الرسكؿ ككصؼ 

كجكد الحب بالتألو كبالمقدس كمنيا ما ىك مشتمؿ عمى عقيدة الحمكؿ كاالتحاد ككحدة ال
كمنيا ما ىك بدعة كضبللة كالمكازنات كتفخيـ أىؿ البدع كمنيا ما ىك فسؽ كانفبلت 

  ؟كذكر الخمر كذكر الثدم كمجكف كفجكر
 ةالثانيالوقفة 

  .نقدمأنو كصؼ كتابو في ىذه المحاضرة بأنو بحث أدبي 
والحدادية في فريتيـ ىذه جاىموف  »فمقد قاؿ في ىذه المحاضرة ما نصو

 .«عف مجنوف ليمى نقديف البحث بحث أدبي ف ، فأما جيميـ فل متناقضو
مف ضبلالت ىذا  يرد عميو أحد فيما كقع في كتابو الّ كىك بيذا الكبلـ إنما يريد أ

كانحرافات كبدع كطكاـ مف أجؿ أنو بحث أدبي كىذا مخالؼ لمنيج السمؼ الصالح في 
 .عمى المخالفيف باب الردكد
حذركف مف أم كتاب كقع فيو مخالفة سكاء كاف كتابا ي أىؿ السنة كالجماعة فإف

 .كف بيف ذلؾ كموفرقيأدبيا أك فقييا أك عقديا ال
ديبا أك فقييا أك غير ككذلؾ فإنيـ يردكف عمى أم مخالؼ سكاء كاف شاعرا أك أ

 .كف أيضافرقيذلؾ ال 
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03 

 

 

كىذا منيج مكركث عف سمؼ األمة مبثكث في كتبيـ كردكدىـ كتقريراتيـ مما يعد 
 ندىـ مف الشيرة بمكاف.ع

كسكؼ أدع رسبلف يرد عمى نفسو في تمؾ المسألة التي خالؼ فييا منيج السمؼ 
 .في الرد عمى المخالؼالصالح 
فمقد رد رسبلف عمى الذيف منعكا الرد عمى سيد قطب أيضا ىذا الرجؿ متناقض ك 

و أنو كاف كما يقكؿ رسبلف عف كتاب -مف أجؿ أنو كاف أديبا كأف كتبو كانت كتب أدب 
 .-بحثا أدبيا

في باب الرد  فرد عمييـ رسبلف في ذلؾ كبيف مخالفتيـ لمنيج العمماء سمفا كخمفا
 عمى المخالؼ.

 (ٖ٘: ٗٗص) (ٚ) بعنواف )يا سمفيوف اعدلوا (لو في رسالة  رسالف قاؿ مقد ف
 ـ مانصو : ٕٚٓٓفي عاـ 

قاؿ فغضب  كعف عبدا بف جراد قاؿ سمعت نابغة بني جعد كذكر الكبلـ)
أيف المظير »نا لنرجك فكؽ ذلؾ مظيرا فغضب النبي كقاؿ ا  يعني لما قاؿ ك  النبي
 .ثـ ساقو «... با ليمىأيا 

كاف شاعرا وانتقده النبي فال يقاؿ فالف شاعر فال ينتقد عميو ل يقاؿ  فإف النبي 
   ..... انتقد عميو

كلو أال كؿ شيء ما أنو لما ذكر أك سمع مف لبيد نفسو ق»الصحيحيف غير كفي 
 .فانتقد عميو النبي .«حالة ال يزكؿمخبل ا باطبل قاؿ صدقت فمما قاؿ ككؿ نعيـ ال 

فكيؼ إذا وىذا شاعر ينتقد عميو في ىجاءه وولوغو في أعراض المسمميف )
 ؟  أعراض رسكؿ اولو كاف أديبا أو شاعرا تناكؿ المتناكؿ 

                                                 
لرجؿ كىك أنو يصؼ المدافعيف عف سيد كعنكاف ىذه المحاضرة فييا مخالفة منيجية كاضحة مف ىذا ا (ٚ)

قطب بأنيـ مف السمفييف فقاؿ )ياسمفيكف اعدلكا( كمعمـك أف الذيف يدافعكف عف سيد قطب كيتعصبكف لو مع 
 عمميـ ببدعو كانحرافاتو ليسكا سمفييف بؿ ىـ مف القطبييف المنحرفييف.
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04 

 

 

ا عميو ينتقد عمى الشعراء واْلمة مف  والنبي ينتقد عمى الشعراء وعمر رضواف
ال فقؿ لي بربؾ لـ  بعد إلى يوـ الناس ىذا حتى إف المخالؼ ليذا األصؿ ليفعمو كا 

ينتقدكف عمى أمثاؿ أدكنيس كأحمد عبد المعطى كمحمكد دركيش كالداعيف إلى الحداثة 
 إلى كؿ قذارة ؟

 قعكف في خير البريةلماذا ينتقدكف عمييـ عندما يتناكلكف الذات اإلليية كي
 كيتناكلكف ديف اإلسبلـ العظيـ كيطعنكف في الصحابة الكراـ؟

 (؟ ذا كاف اْلدباء ل ينتقد عمييـإلماذا ينتقدوف عمييـ 
 : رسبلف ذكر رد العمماء عمى بشار بف برد كالمتنبي كالمعرم ثـ قاؿثـ 
 ؟مى الشعراء إذا كاف اْلدباء ل ينتقد عمييـ فقؿ لي بربؾ لـ انتقد النبي ع)

ولـ انتقد الصحاب عمى الشعراء ولـ انتقدت اْلمة مف بعدىـ عمى الشعراء 
 ؟ واْلدباء والكتاب حتى قتؿ مف قتؿ عمى الزندقة

فيذا أصؿ ينبغي أف يراعى ول ينبغي لسمفي عمى الجادة أف يقوؿ بو إل إذا 
 اليوى  كاف مغفال ل يدري ما يخرج مف رأسو أوكاف خبيث الطوية يصدر عف

 ال يحمؿ عميو كيؼ؟فل يقاؿ فالف أديب 
والرد عمى المخالؼ وأخذ المخطيء بما أخطأ فيو حتـ واجب بؿ ىو أمر مف 

 (أمور العتقاد كما بيف ذلؾ العمماء سمفا وخمفا
فيذا مف تناقضو كتناقضاتو كثيرة جدا فما يقرره في مكضع ييدمو في مكضع 

 آخر.
الوقفة الثالثة 

 بأنو إماـ العذرييف ببل مدافع حاضرة مفي ىذه ال اكصؼ قيسأػف رسبلف 
إماـ قيس بف الممّوح مجنوف ليمى  »فمقد قاؿ في ىذه المحاضرة ما نصو

 .«العذرييف بال مدافع
ما أنو يذا الرجؿ ف إما أنو جاىؿ بحقيقة الشعر العذرم عند الشعراء كاألدباء كا 

 . كىذا ىك األقرب إليودلس عمى مف يستمع كيمبس يعرؼ حقيقتو كلكنو ي
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في ؾ الشعر الذم يككف لذفإف الشعر العذرم كما يسميو الشعراء كاألدباء إنما ىك 
شتمؿ عمى كصؼ يك لزنا كالفاحشة ا عكا إلىدذم يمقابؿ الشعر اإلباحي الفاضح ال

 عكرات النساء.
نبية فبل مانع فيو مف النظر لؤلج الشعراء كاألدباء عند يفكالحب العذريكأما الشعر 

كالحب الشعر حقيقة ىذا ىك ككصؼ ذلؾ كمو كلقائيا كمحادثتيا كالتغزؿ بيا بيف يدييا 
 .عند الشعراء كاألدباء يفالعذري

يا محادثتكالشعراء العذرييف فضبل عف غيرىـ ال يحرمكف النظر لؤلجنبية كال 
 .والتحدث بككصؼ ك كلقائيا كالتغزؿ بيا كعشقيا 

 :قاؿ العالمة ابف القيـ رحمو ا
والشعراء قاطبة ل يروف بالمحادثة والنظر لألجنبيات بأسا وىو مخالؼ لمشرع »

فإف فيو تعريضا لمطبع لما ىك مجبكؿ عمى الميؿ إليو كالطبع يسرؽ كيغمب ككـ العقؿ و 
 (ٛ) .«مف مفتكف بذلؾ في دينو كدنياه

ى ذلؾ في كتابو لتدؿ عمنفسو كأشعار قيس كمكاقفو مع ليمى كالتي نقميا رسبلف 
 بكضكح كجبلء ال لبس فيو.

قيس  اتلقاءتتحدث كتخبر عف فمقد اشتمؿ كتاب رسبلف عمى حكايات كأشعار 
 .بميمى كمحادثتيا كالنظر إلييا كالتغزؿ فييا 

كىذا كمو مكجكد في كتاب رسبلف الذم كتبو بيده كسطره ببنانو كىك مع ىذا كمو 
 مف الفسؽ كالمجكف في شيء بؿ يصفويعد ذلؾ المحرمة ال كمع تمؾ األقكاؿ كاألفعاؿ 

 عذرم.كحب أنو شعر كأدب ب
ليضحؾ بو عمى أتباعو كمتعصبيو كلـ  (إماـ العذرييفتمؾ العبارة )فقد أطمؽ 

 .يفالعذريكالحب الشعر مف  لـ يخبرنا بقصدهيفسر معنى تمؾ العبارة ك 
 ؟رمالعذحقيقة الحب لنا  يبيف أفبحؽ كأنا أتحدل رسبلف إف كاف رجبل شجاعا 

 عر العذرم ؟يعرؼ لنا ما يسمى بالشكأف  

                                                 
 .(ٛٛركضة الحبيف البف القيـ )ص  (ٛ)
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 قاؿ اْلصمعي :
كالغمزة العناؽ والضمة : قالت؟ ما تعدوف العشؽ فيكـ : قمت ألعرابية  »
 (ٜ)«.ةكالمحادث
الحب العذرم ىك ما كاف  بأف يصرح ال أفإف كاف صادقا إمف يستطيع رسبلف ف

تمؾ  عر العذرم ىك ما أباح الشكأف بؿ كربما قبمة كضمة فيو لقاء كنظر كغزؿ كعشؽ 
 .ككصفيا كصكرىااألقكاؿ كاألفعاؿ المحرمة 

                                  (:ٚٙص) يقوؿ في كتابو مانصويصؼ حاؿ قيس وليمى فنفسو ىا ىك رسبلف ك 
بعد غورا أكثر تمكنا و أصارت عالقة الصبا في القمبيف العاشقيف  .....لقاء »

كثر تقييدا مف ذي قبؿ أف كاف ا  س ليمي لـ يكف بالمحظور و مف ذي قبؿ ولكف لقاء قي
 .«وىو يروي عف نفسو كيؼ كاف يحتاؿ لكي يراىا

كما  ىنا بكجكد لقاء بيف قيس كليمى كقيس عنده إماـ العذرييف ببل مدافعيقر فيك 
 عذرمالحب الفي عند رسبلف جنبية ىك داخؿ األمرأة الرجؿ ك الفالمقاء المحـر بيف نعتو، 
 .السابؽ في كبلموبذكره كدلس لبس  الذم

 :(٘٘قيس )ص في وصؼقاؿ قد ف رسبلف إفضا يكأ
 .«غزؿ يحب النساء ومحادثتيف شاعر »

شاعر غزؿ ) هعندىك نفسو  (إما العذرييف بال مدافععند رسبلف )فقيس الذم ىك 
 .(يحب النساء ومحادثتيف

الخصر بؿ كذكر ك  االرداؼفي كىذا قيس يقكؿ شعرا فيو طمب القبمة كالتغزؿ 
 .العناؽالضـ ك 

 (ٓٔ)قاؿ قيس بف المموح: 
 إذا جمشتو العيف عاد بنفسجا      كمفركشة الخديف كردان مضرجا
 فأبدت لنا بالغنج دران مفمجا        شككت إلييا طكؿ ليمي بعبرة

                                                 
 .(ٙٛالسابؽ )ص  (ٜ)
 .دىات الفصيح منت (ٓٔ)



 لمحمد سعيد رسالن  ﴾مجنون ليلى﴿بعلى كتا الردود العشرون الحسان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

08 

 

 

 أداكم بيا قمبي فقالت تغنجا           مني عمي بقبمةفقمت ليا 
 يجاذب أعضائي إذا ما ترجرجا     ولست أستطيع حمم بميت بردؼٍ 
 (ٔٔ) وقاؿ أيضا:

 يا ليت مف جيؿ الصبابة ذاقيا       إف الغكاني قتَّمت عشاقيا 
 ما مف لسعف بكاجد ترياقيا     في صدغيف عقارب يمسعننا

 كالخيزرانة ل تمؿ عناقيا      عناؽ كؿ خريدةإف الشقاء 
 صور دقاقياأحب مف الخإني     زانت روادفيا دقاؽ خصورىا

 
كالمقاء  -دكف الزنا -كؿ محـر أباحة ىك يارسبلف  يفالعذريحقيقة الشعر كالحب ف

مف كؿ ذلؾ كالقبمة أيضا كالعناؽ  كالضـغزؿ كالعشؽ كاليياـ بؿ تكالنظر كالمحادثة كال
عف قيس كمو ذلؾ كما مر ككصفو كالتحدث بو داخؿ في الشعر العذرم الحب العذرم 

 .بشيادتؾعندؾ ك العذرييف الذم ىك إماـ  نفسو
 الرابعةالوقفة 

 .أف ما كتبو كسطره في ىذا الكتاب ال يعد مف المجكف كالفسؽادعاء رسبلف 
إماـ قيس بف الممّوح مجنوف ليمى  »فمقد قاؿ في ىذه المحاضرة ما نصو

 امجونوالبحث في عصره وحياتو وشعره العذرييف بال مدافع فكيؼ تكوف الكتابة عنو 
  .«اوفسق

مازاؿ  وأنمع ما سبؽ في الكقفة السابقة يتبيف لنا بجبلء الخطير فيك بيذا الكبلـ 
عمى أف ما كتبو كسطره في ىذا الكتاب مف ذكره لمعشؽ كذكره ألحكاؿ العاشقيف  امصر 

كىذا يعد مف ككارث ىذا الرجؿ  كمف ذكره لمغزؿ أف ىذا كمو ال يعد مف الفسؽ كالمجكف
ف يصر ىذا الرجؿ ىذا االصرار العجيب عمى مافي ىذا كما كاف أحد يظف أطكامو ك 

 العقبلء كالشرفاء. كاإلصرار عمييا  ذكرىا الكتاب مف أمكر يستحي مف

                                                 
 .( كىك مستفاد مف نقؿ أحد اإلخكة لو  ٕٚصفحة  ٚٔ٘مجمة الرسالة )عدد  (ٔٔ)
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09 

 

 

العبلقات التي تككف بيف  إباحةيمـز منو المخذكؿ ليذا الرجؿ الخطير كىذا الكبلـ 
بيف اآلثمة  العبلقاتإباحة في المدارس كالجماعات ككذلؾ كبيف البنيف كالبنات الشباب 

 زناأم ال  -عذرياشريطة أف يككف  كالمصانعالرجاؿ كالنساء في الكظائؼ كالمصالح 
ككؿ ماعدا ذلؾ مف المقاء كالكبلـ كالغزؿ كالعشؽ بيف الطرفيف فيك مباح عمى  -فيو

تيف كما كاف الحاؿ بيف قيس مذىب ىذا الرجؿ كمف عمى شاكمتو مف اإلباحييف كالمنفم
 كليمى.

ا الشارع كحذر مني االذم نيى عني اتطير يتضمف استحبلؿ المحرمكىذا أمر خ
  .كاالختبلط بالنساء كالنظر إلييف كالخمكة كالتغزؿ بيف كغير ذلؾ

الشعر حكـ حكـ عشؽ النساء ك بياف في الفصؿ األكؿ مف ىذا الكتاب كسيأتي  
  كالعشؽ مف خبلؿ أقكاؿ العمماء. الغزلي كحكـ التشبيب بالنساء

 لخامسةاالوقفة 
أنو ذكر في ىذه المحاضرة أف الباعث عمى تصنيؼ ىذا الكتاب ىك الرد عمى 

في نفي الغزلييف كنفي شعرىـ كعمى رأسيـ  (ٕٔ)طو حسيفالضاؿ المنحرؼ المدعك 
 .حقيس بف الممكّ 
وفي آخر سنة إحدى وثمانيف  »ما نصو المحاضرةىذه قاؿ رسالف في فمقد 

قرف العشريف جد عمي أمراف :أوليما بعض تفرغ وأوائؿ سنة اثنتيف وثمانيف مف ال
ْلمور صرفت عنيا صرفا ودفعت إلييا دفعا كارىا ومشوقا في آف ومنيا دفع الشبية 

صبياني في كتاب اْلغاني وبعثيا مف رمتيا وجيفتيا طو حسيف في التي أسسيا اْل
 «.مقالتو وىي ما يتعمؽ بالقرف الثاني اليجري

فإف ىذا الكتاب لـ يتناكؿ فقط إثبات كتمبيس دليس كىذا الكبلـ فيو تمكيو كت
مف التحدث عف قصة كأخطر شخصية قيس بؿ قد امتد األمر إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ 

                                                 
كلقد ذكره رسبلف في محاضرتو عدة مرات كال يذكره في مكضع إال كيصفو بػ)الدكتكر طو حسيف( إال  (ٕٔ)

انحراؼ  في مكضع كاحد ذكره باسمو المجرد ، كمعمـك مف حاؿ ىذا الرجؿ عند كؿ سمفي أنو كاف عمى
شديد فيؿ ىذا التكقير يارسبلف لرجؿ مف أىؿ الضبلؿ كاالنحراؼ مف منيج أىؿ السنة في التعامؿ مع أىؿ 

 األىكاء كالبدع؟.
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ليمى كعف األقكاؿ كاألفعاؿ كالمكاقؼ التي كانت ك قيس الحب كالعشؽ التي كانت بيف 
 المخالفات كالطكاـ.بينيما كعف األشعار التي قاليا فييا ككؿ ذلؾ كاف فيو ما فيو مف 

فإف رسبلف أثبت شخصية قيس كرد عمى مف أنكر كجكده في عدة صفحات كجؿ 
 الكتاب إنما ىك في تناكؿ قصة قيس مع ليمى. 

 ف مف ىذا أف كبلمو ىذا فيو ما فيو مف الكذب كالتدليس.يفتب
فيؿ نفي طو حسيف لمغزلييف كشعرىـ ُيعد مخالفة ألصؿ مف أصكؿ الديف  اكأيض

 في إثبات ذلؾ.  الكتبف خالفيا كجب الرد عميو كتصنيؼ التي م
خبار ىؤالء منشغؿ أبلف ال يككف إال مف شخص متعمؽ بسفإف ىذا الذم فعمو ر 

رده كتصنيفو في الو ك غانشبيـ سائر عمى طريقتيـ مركج لسمككيـ كأخبلقيـ حتى أصبح 
 تمؾ األمكر التي ال تمت بصمة إلى السنة كالمنيج.

 ف عمى الطاعنيف في السنة النبكية في ذلؾ الكقت؟سبلر فأيف ردؾ يا
 كأيف ردؾ عمى الصكفية القبكرييف كاألشعرية المعطميف المحرفيف في تمؾ الفترة؟  

 كأيف ردؾ عمى دعاة االنحبلؿ كالفجكر كالسفكر كأعداء الحجاب في ىذا الزماف؟ 
ترة كالتي كانت فأيف أنت مف تمؾ القضايا العظيمة الميمة التي كانت في تمؾ الف 

 ظاىرة ككاضحة كتحتاج إلى العديد مف الردكد؟  
كما تدعي في تمؾ الفترة كمف مقررم مذىب السمؼ الصالح حقا ن  افمك كنت سمفي

 النشغمت بتمؾ القضايا الميمة كرددت عمى دعاة الباطؿ في تمؾ الحقبة. 
ية كاحدة لـ ترد عمى طو حسيف مع كثرة انحرافاتو كتنكعيا إال في قضبؿ إنؾ 

 تافية كىي قضية إثبات كجكد شخصية قيس بف الممّكح.
سادسةال الوقفة 

أف رسبلف قد قاـ بقراءة بعض الصفحات مف كتابو كممة كممة كالتي اشتممت  
عمى إىداء مف رسبلف لكالديو كتقديـ المدعك )عمي عشرم زايد( لكتابو ىذا كلـ يتعرض 

نما غض الطرؼ لقراءة بقية الكتاب كتكجيو ما فيو مف  مخالفات كانحرافات كطكاـ كا 
في عدـ أمانتو  يدؿ عمىكىذا الفعؿ  اعف قراءة الكتاب كضرب عمى ذلؾ صفح

 .عمى تدليسو كغشو كخداعو العرض كالنقد كيدؿ
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 كجو مافيو مف مؤاخذات كاعتراضات ؟تبقية الكتاب ك يارسبلف قرء تفمماذا لـ 
لئلىداء كالتقديـ  تؾفي قراء تممة كما فعمىذا كممة ك ؾبقراءة كؿ كتاب ؾفنحف نطالب
 عمى الكـ اليائؿ مف المخالفات كاالنحرافات كالطكاـ في ىذا الكتاب. اسكيحتى نقؼ 

بعةالسا الوقفة 
أنو تعرض بالرد في ىذه المحاضرة لمف انتقده في جانب الغزؿ كالتشبيب  

انتُقد عميو مف  في ىذا الكتاب كفقط كلـ يتعرض بالرد عمى ماكالمجكف كالفسؽ 
مخالفات كطكاـ عقدية كمنيجية عديدة كالتي انُتقدت عميو في ىذا الكتاب كىي أعظـ 

 كأخطر مما انتقد عميو في جانب األخبلقيات مف ذكر الغزؿ كالتشبيب بالنساء.    
فكاف مف الكاجب عميو أف يتعرض لتمؾ االنتقادات العقدية كالمنيجية كيرد عمييا 

فيف كلكنو لـ يمتفت إلييا كلـ يعرج عمييا ككأنيا غير مكجكدة في إف كاف مف المنص
 .كال خطيا ببنانو كتابو

ثامنةال الوقفة 
فإف كاف البحث فيو ما يحتطب بو المرء وزرا  »المحاضرة  قكؿ رسبلف في تمؾ 

ف كاف عورة مستورة فمما  ثمو عمى مف بعثو مف ميجعو وا  أو يكتتب بو إثما فوزره وا 
ف  .«كاف سوءة محجورة فمما ابديتيا كشفتيا وا 

فيذا  امستكر  فمعمـك ككا غيرنو كاف غير معركؼ ك أما كصفؾ ىذا الكتاب بأ
الكتاب ىذا ف أ ةنت الذم قررت في نفس المحاضر أفكتخبط فاضح كاضح تناقض منؾ 
احتفاء بعض  » دبية كما في قكلؾ في نفس المحاضرةفي المنتديات األ اكاف منتشر 

  .«دبية في العراؽ والكويت بالمجنوف وبعثونتديات اْلمال
دبية أفالكتاب بنص كبلمؾ نشرتو منتديات في نفس المحاضرة فمـ ىذا التناقض 

 .ال حدادية
بؿ العكرة يارسبلف كما قمت فمـ تكف العكرة يارسبلف مستكرة كال السكءة محجكرة 

 .فاسترىا يارجؿ بادية كالسكءة ظاىرة
  .تبرء منوالكاجب عميؾ أف تبره كاف ا انتشر الكتاب كذاع خكلمّ 
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ا لـ تفعؿ كجب الرد عميؾ كعمى ما في كتابؾ مف مخالفات كطكاـ كىذا كمو كلمّ 
 .مف البدع كاالنحرافاتصيانة لمشريعة كتنزييا ليا مف كؿ ما ينسب إلييا 

نؾ لـ تتمكث ببدعة أف الرد عميؾ كاف في تمؾ الدعكل التي ادعيتيا كىي إيضا فأك 
 .كمنذ منتصؼ السبعينيات كثر مف ثبلثيف سنةأتؤصؿ لممنيج السمفي منذ نؾ أقط ك 

عمى كؿ مف رد عميؾ كلك كاف بالحؽ  اكىذه الدعكل قد استطمت كتعديت بي
 يا.لرد عميؾ في تمؾ الدعكل كبياف بطبلنيا كتيافتيا كبياف كذبؾ فيافكجب 

تاسعةال الوقفة 
ويعدوف في الوقت عينو  اوعيب يعدونو مسبة » المحاضرة قكؿ رسبلف في تمؾ 

روضة المحبيف لبف القيـ وذـ اليوى لبف الجوزي وطوؽ الحمامة لبف حـز منقبة 
 .«ومحمدة وىكذا الحدادية يتناقضوف

 .فيذا كبلـ في غاية السكء كفيو مف الكذب كالتدليس ما فيو
نزىة روضة المحبيف و  »كبيف كتاب الماجف فيك في ىذه الفقرة يسكم بيف كتابو 

 .ابف الجكزممعبلمة ل «ذـ اليوى »كتاب ابف القيـ ك معبلمة ل «المشتاقيف
قد اشتمبل عمى ما اشتمؿ عميو  -بلف سر  ىماكما يصكر  -ككأف ىذيف الكتابيف 

مف مدح الحب كالعشؽ المحـر كىذا مف أكبر الطعف كالتمبيس كالتدليس كىذا كمو  وكتاب
ف فيو كفي أمثالو قكؿ القائؿ مف أجؿ تبرير كتمرير ما كقع كتكرط فيو  كدت الزانية  »كا 

 .«مثميا لك أف كؿ بنات آدـ زنيف
ف الناظر في ىذيف الكتابيف يجد فييما بجبلء ككضكح ذـ كتحريـ العشؽ المحـر  كا 

  .كبياف ضرره عمى قمب المسمـ كتحريـ النظر إلى النساء كالمرداف
مف المجكف كالغزؿ  كال يكجد في ىذيف الكتابيف شيء مما في كتاب رسبلف

 . بؿ األمر عمى خبلؼ ذلؾ كالعشؽ كتزيينو كتحسينو لمناس كاباحتو ليـ
  .ف الكتابيف لدفع فرية رسبلف ككذبو تجاه ىذيف الكتابيفمكىا ىي بعض النقكالت 

  بف القيـال «روضة المحبيف ونزىة المشتاقيف » فيك كتابفأما الكتاب اْلوؿ 
  :كتاب في ذـ العشؽ كاليكلىذه بعض النقكالت مف ىذا الك 
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 (:ٕٜقاؿ العالمة ابف القيـ )ص 
 .«صاحبو عمى يجني كما كعائمتو النظر أحكاـ في: السادس الباب »

 (:ٕٔٔص) وقاؿ
 يحؿ ل مف إلى النظر أباح مف بيا احتج التي الشبو ذكر في :الثامف الباب »

 .«عشقو وأباح بو الستمتاع لو
 (:ٕٔٔص) وقاؿ

 في عمييا كما ليا كما الطائفة ىذه بو احتجت عما الجواب في : التاسع الباب »
 ال صحيحة نقكؿ أحدىا أقساـ ثبلثة بيف دائرة ذكركىا التي كشبييـ،  االحتجاج ىذا
 كما كالفجار الفساؽ كضع مف إليو نسبت عمف كاذبة نقكؿ كالثاني فييا ليـ حجة

 .«يوإل ذىبكا ما لخبلؼ محتممة مجممة نقكؿ الثالث سنبينو
 (:ٜٜٔص) وقاؿ

 الطائفتيف بيف النزاع كفصؿ الفريقيف بيف الحكـ في :عشر السادس الباب »
نما مطمقا يذـ ول مطمقا يحمد ل العشؽ فنقوؿ  فإف متعمقو باعتبار ويذـ يحمد وا 

 أك لذاتو يحب مما المحبكب كاف فمتى لممحبكب تابع كالحب لمرادىا تابعة اإلرادة
 .«تحمد بؿ محبتو في المبالغة تذـ لـ لذاتو حبي ما إلى تكصمو كسيمة

 (:ٕٕٓص) وقاؿ
 كمف المعشوؽ مفارقة عميو يترتب محمود عشؽ وىو آخر قسـ ىاىنا بقي »
 .«العشؽ كيبقى المعشكؽ فيذىب غيره أك بمكت فيفارقيا أمتو أو امرأتو يعشؽ

 (:ٜٙٗص) وقاؿ
 كقد المنى نيؿ مف مخالفتو في وما اليوى ذـ في :كالعشركف التاسع الباب »

 .«السنة في كرد ما كبعض ذلؾ في اآليات ذكر تقدـ
باإلضافة إلى ما قرره العبلمة ابف القيـ مف ذـ العشؽ ككصفو بالمرض في كتابيف 

 « إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف »ككتاب  « الداء والدواء »مف كتبو كىما كتاب 
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 كظاىر مف اسـ الكتاب  بف الجكزمال «ذـ اليوى » فيك كتابوأما الكتاب الثاني 
  .ما تضمنو مف تقرير ذـ العشؽ كتحريمو

كالتي فييا بكضكح كجبلء ذـ العشؽ بعض النقكالت مف ىذا الكتاب أيضا كىذه 
 :صاحب البيتاف دعاه رسبلفاكاليكل بخبلؼ ما 

 (:ٕٔقاؿ العالمة ابف الجوزي )ص
 والشيوات اليوى ذـ في :الثاني الباب »

ذـ  »ػب كتابي ككسمت مطمقا والشيوات اليوى ذـ الباب ىذا في ذكرت.....
 في اليكل كجؿ عز ا ذكر ما قاؿ أنو عباس ابف عف ركم كقد المعنى لذلؾ «اليوى
 .«بصاحبو ييكم ألنو ىكل سمي إنما الشعبي كقاؿ ذمو إال كتابو مف مكضع

 (:ٕٔوقاؿ )ص
 في فكر غير مف الحاضرة المذة إلى يدعو اليوى مطمؽ أف اعمـ فصؿ »

ف عاجال الشيوات نيؿ ويحث عمى عاقبة  العاجؿ في كاألذل لؤللـ سببا كانت كا 
 اندم تكرث كشيكة األم تعقب لذة عف نفسو ينيى فإنو العاقؿ فأما اآلجؿ في لذات كمنع
 .«لميوى اوذم لمعقؿ امدح القدر بيذا ككفى

 (:ٙٔوقاؿ )ص
 إلى العقؿ دار مف ويخرجو فنوف في بصاحبو يسري اليوى أف كاعمـ فصؿ »
ف الحس شيكات في اليوى لذـ ىذا وكتابنا ...الجنوف دائرة  ذـ عمى يشتمؿ كاف كا 

 .«امطمق اليوى
 (:ٙٔص) وقاؿ

 «اليوى عف النفس ونيى» فقاؿ اليوى مخالفة كجؿ عز ا مدح قد فصؿ »
 .«عمييا ا حـر عما النفس نيي ىك المفسركف قاؿ

 (:ٕٖص) وقاؿ
 .«اليوى ذـ في قيمت عارأش ذكر »
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 (:ٖ٘ص) وقاؿ
 في تجد كلذلؾ مقيور والنفس اليوى بموافقة المغموب أف كاعمـ فصؿ »

 .«صكلة ذك اليكل كغالب القير لمكاف ذال نفسو
 (:ٚٚص) وقاؿ

 .«الرب محبة غير مف القمب بتفريغ األمر في: العاشر الباب »
 (:ٕٛص) وقاؿ

 .«البصر بغض اْلمر في: عشر الحادم الباب »
 (:ٕ٘ٔص) وقاؿ

 .«النساء فتنة مف التحذير في: كالعشركف الثاني الباب »
 (:ٖٓٔص) وقاؿ
 الخمعاء أمراض مف ىك إنما الحصفاء أدكاء مف العشؽ ليس الحكماء بعض قاؿ »

رخاء النفس متابعة كليجيـ دأبيـ جعمكا الذيف مراج الشيكة عناف كا   في النظر كا 
 تممح ثـ تتكؽ ثـ تألؼ ثـ فتأنس الصكر ببعض النفس دتتقي فينالؾ الصكر مستحسنات

 ىكاه عمى رأيو استطاؿ مف الحكيـ ألف الحكماء صفات مف ىذا كليس عشؽ فيقاؿ
 عبد أك معممو يدم بيف كصبي أبدا مقيدة طبعو فرعكنات شيكتو عمى حكمتو كتسمطت

 تجارة أك ناعةبص لمشغكؿ يككف أف كقؿ بطاؿ ْلرعف إال قط الشعؽ كاف كما سيده بمرأل
 ......الحكماء في تجده التكاد كليذا ذلؾ تصرفو فإنيا كالحكـ بالعمـك لمشغكؿ فكيؼ

العشؽ مرض يعتري النفوس العاطمة والقموب الفارغة والمتممحة قاؿ ابف عقيؿ  
لدكاع مف النفس كيساعدىا إدماف المخالطة فتتأكد األلفة كيتمكف األنس فيصير  لمصور

ما عشؽ قط إال فارغ فيك مف عمؿ البطاليف كأمراض الفارغيف مف النظر باإلدماف شغفا ك 
في دالئؿ العبر كطمب الحقائؽ المستدؿ بيا عمى عظـ الخالؽ كليذا قؿ ما تراه إال في 

 «.كما عشؽ حكيـ قط الرعف البطرى وأرباب الخالعة النوكى
 (:ٕٖٔص) وقاؿ

ذا فصؿ »  فيذا إليو أشرنا بما النيرة العقكؿ عند المذات عيب ثبت كا 
 .«أجدر بو ىك بؿ العشؽ باب في لـز العيب
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 (:ٖٖٔص) وقاؿ
 في النفس ممكة عدـ في البيائـ حد جاوزوا قد العشاؽ أف كاعمـ فصؿ »

 .«الشيكات إلى االنقياد
 (:ٖٖٔص) وقاؿ

 مشابيتو حية مف العشؽ وعيب المذات عيب ذكرنا بما لؾ باف فقد فصؿ »
 فنقكؿ ىنا ىا شرحا ذلؾ كنزيد مطمقا المذات عيب عمى يبوع يزيد أنو كبينا لمذات
 .«والدنيا الديف في الضرر بيف العشؽ

 (:ٖ٘ٔص) وقاؿ
 عمى تأتي ككانت فأبمغكا العشاؽ فيو ما قبح الحكماء كصؼ كلقد فصؿ »

 .«فيو ىـ ما قبح فيصفكف إفاقة أحيانا العشاؽ عقبلء
 (:ٖٚٔص) وقاؿ

 .«عشؽال ذـ في قيمت أشعار فيو فصؿ »
 (:ٖٖٓوقاؿ )ص

 المرض مف العاشؽ عمى تجري التي اْلفات ذكر في: كالثبلثكف التاسع الباب »
 .«ذلؾ كغير كالجنكف كالضنى

 (:ٛٗٗص)وقاؿ 
 .«مف حممو العشؽ عمى أف زنا بمحارمو الباب الثاني كاألربعكف في ذكر »

 :(ٛ٘ٗص )وقاؿ 
 .«شؽمف كفر بسبب الع الباب الثالث كاألربعكف في ذكر »

 (:ٔٙٗص)وقاؿ 
 .«مف حممو العشؽ عمى قتؿ الناس الباب الرابع كاألربعكف في ذكر »

 (:ٜٙٗص )وقاؿ 
 .«أخبار مف قتؿ معشوقو ذكر الباب الخامس كاألربعكف في »

 (:ٔٛٗص)وقاؿ 
 .«مف قتؿ مف العشاؽ بسبب العشؽ الباب السادس كاألربعكف في ذكر أخبار »
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 (:ٜٗٗص)وقاؿ 
 .«مف قتمو العشؽ كاألربعكف في ذكر الباب السابع »

 (:ٓٚ٘ص)وقاؿ 
 .«مف قتؿ نفسو بسبب العشؽ الباب الثامف كاألربعكف في ذكر أخبار »
فييما تبيف  عديدة التبكيبات النقكالت ك بعد ىذا التطكاؼ في ىذيف الكتابيف كىذه الف

كعمى يف كذب كافتراء رسبلف عمى ىذيف الكتابلمشؾ  بكضكح كجبلء بما ال يدع مجاال
 .رجؿ ممبس مدلس ىذا الرجؿ أفالعبلمتيف ابف القيـ كابف الجكزم كتبيف 

كقد جاء في الكتابيف في بعض المكاضع ذكر نكع مف أنكاع العشؽ كىك العشؽ 
 الحبلؿ كمثمكا لو بعشؽ الرجؿ لزكجو أك أمتو ثـ يفارقيا 

 :ا  ابف القيـ رحموالعالمة  قاؿ
 كمف المعشوؽ مفارقة عميو يترتب محمود ؽعش كىك آخر قسـ ىاىنا بقي »
 (ٖٔ).«العشؽ كيبقى المعشكؽ فيذىب غيره أك بمكت فيفارقيا أمتو أو امرأتو يعشؽ

نما محؿ الكبلـ في  كىذه الصكرة ال ينكرىا أحد كال ىي داخمة في ىذا البحث كا 
 عشؽ كمحبتة األجنبية.

البف  «الحمامة طوؽ » الذم احتج بو رسبلف فيك كتابالثالث وأما الكتاب 
 .حـز

أكاخر العشرينيات في  «طوؽ الحمامة » كتاب ابف حـز صنؼ أففمف المعمـك 
في فترة شبابو كترفو ككانت نشأتو في قصر مف قصكر الكزارات مف عمره كىي 

الجكارم كالقينات بيف ابف حـز نشأ قد ك فإف أباه كاف كزيرا مف كزراء األندلس األندلس 
قبالو عميو كقبؿ تركو لحياة الترؼ  قبؿ طمبوكاف ذلؾ كؿ ك  كالمجكف لمعمـ الشرعي كا 

 كنشأ فييا.التي كاف عمييا
 مف الطعف في ابف حـز يعد فكيؼ نحتج بأمر تركو صاحبو كلـ يعد إليو كىذا 

                                                 
 .(ٕٕٓ)صركضة المحبيف البف القيـ  (ٖٔ)
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لما ُعرض عميؾ ىذا تتب مف كتابؾ  كلكف الفرؽ بينؾ يا رسبلف كبيف ابف حـز أنؾ لـ
 . ما فيو مف بدع كانحرافات

أنو لـ  «طوؽ الحمامة »ضا فإف ابف حـز لـ يدع أنو في فترة كتابتو لكتاب كأي
يتمكث ببدعة قط أك أنو كاف يؤصؿ لممنيج السمفي في تمؾ الفترة كما ادعيت أنت في 

 .ىذا ؾفترة تصنيفؾ لكتاب
طوؽ الحمامة لبف حـز منقبة ....و ويعدوف في الوقت عينو »كأما قكؿ رسبلف 

  .«ومحمدة
ىذا الكتاب منقبة عد مف أىؿ العمـ فمف مف السمفييف ك كبيتاف كتدليس  فيذا كذب

 ؟ البف حـز أك محمدة 
ابف حـز عمى  «روضة المحبيف »ابف القيـ رحمو ا في كتابو العبلمة لقد رد بؿ 

 .باحة النظر كالعشؽإمف  كتابو ىذاما جاء في ك 
 قاؿ ابف القيـ رحمو ا:فمقد 

إلى جواز العشؽ لألجنبية مف غير ريبة وأخطأ في  وذىب أبو محمد بف حـز»
ذا فإف ذريعة العشؽ أعظـ مف ذريعة النظرذلؾ خطأ ظاىرا  كاف الشرع قد حـر النظر  كا 

فكيؼ يجوز تعاطي عشؽ  لما يؤدم إليو مف المفاسد كما سيأتي بيانو إف شاء ا تعالى
 (ٗٔ)«.الرجؿ لمف ل يحؿ لو

 وقاؿ أيضا:
لغائو لممعاني ف وأما أبو محمد » إنو عمى قدر يبسو كقسكتو في التمسؾ بالظاىر كا 

انماع في باب العشؽ والنظر وسماع المالىي كالمناسبات كالحكـ كالعمؿ الشرعية 
كضيؽ باب المناسبات كالمعاني كالحكـ الشرعية جدا  المحرمة فوسع ىذا الباب جدا

لبخاري في صحيحو في وىو مف انحرافو في الطرفيف حيف رد الحديث الذي رواه ا
بأنو معمؽ غير مسند كخفي عميو أف البخارم لقي مف عمقو عنو  تحريـ آلت الميو

كسمع منو كىك ىشاـ بف عمار كخفي عميو أف الحديث قد أسنده غير كاحد مف أئمة 

                                                 
 .(ٜٛ-ٛٛركضة المحبيف البف القيـ )ص  (ٗٔ)
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ثابتة عف رسكؿ ا صمى ا عميو  الحديث غير ىشاـ بف عمار فأبطؿ سنة صحيحة
 (٘ٔ).«كجوكسمـ ال مطعف فييا ب

فإف بعض الباحثيف قد نفى نسبة الكتاب إلى ابف حـز الشتمالو عمى أمكر  اكأيض
 كثيرة مخالفة لمشرع كلتغاير طريقة ابف حـز في تصانيفو ككتبو عما ىك في ىذا الكتاب.

 عاشرةالالوقفة 
في تمؾ االنحرافات كالضبلالت كالطكاـ ككشؼ  (ٙٔ)مف رد عميوكصؼ  أف رسبلف

بصنعتو كعممو أيضا ره يّ عقد ح األكصاؼ كأفحش العبارات مف سب كشتـ ك عكاره بأقب
 (ٚٔ) كمينتو.

إياه بصنعتو  امعير  «الكالب والحمير مداوي»فكصفو في ىذه المحاضرة بأنو 
 كمينتو كعممو. 

في نفس فقاؿ   (ٛٔ)كنعتو بعبارات بذيئة دنيئة ال تخرج إال مف السفمة كالفساؽ
  .« وليد النممة فأصبحوا مف حزب توليد الكمبةفكانوا مف حزب ت »المحاضرة
مف أخبلؽ الجاىمية كما بيف ذلؾ العبلمة خمؽ كتخمؽ بو الذم قالو ىذا الرجؿ كىذا 

  : حفظو ا قاؿصالح الفكزاف حفظو ا في شرحو عمى مسائؿ الجاىمية حيث 
 يحتقر فكيؼ ،اعموم الناس يحتقر ل بؿ دونو، ىو مف يحتقر ل المسمـ »

  (ٜٔ) .«الجاىمية أمور مف ىذا حرفتو؟ دوف وأنيا حرفيـ، ْلجؿ المسمميف
 : اوقاؿ أيض

 الشنيعة باْللقاب وتمقيبيـ اليدى، ْلىؿ احتقارىـ الجاىمية أىؿ مناىج مف »
 (ٕٓ) .«المنفرة

                                                 
 .(ٖٓٔالسابؽ )ص  (٘ٔ)
 د الحي رفع ا قدره في الداريف.كىك األخ الفاضؿ أبك جكيرية محمد بف عب  (ٙٔ)
 عيره بعممو في مينة الطب البيطرم. (ٚٔ)
يسر ا إتمامو .«البراءة السمفية مف البذاءات الرسبلنية»كقد شرعت بفضؿ ا في تصنيؼ كتاب (ٛٔ)

 كطبعو.
 .(ٜٕ٘شرح مسائؿ الجاىمية )ص  (ٜٔ)
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 اعممي اكىذا كمو يعد مف إفبلس الرجؿ ككساد بضاعتو فمما لـ يستطع أف يرد رد
كىي الجاىمييف فيو كتمبس بو لجأ إلى حيمة المفمسيف المشغبيف  فيما كقع كتكرط امقنع

  .السب كالشتـ كالبذاءة
 قاؿ شيخ اإلسالـ رحمو ا :  

 يناظر أنو لك كاإلنساف ،أحد عنو يعجز ل والتيويؿ الشتـ بمجرد الرد فإف »
 معو الذي الحؽ بو يبيف ما الحجة مف يذكر أف عميو لكاف الكتاب كأىؿ المشركيف
اْدُع ِإَلى َسِبيِؿ َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة  ﴿ لنبيو كجؿ عز ا قاؿ فقد. معيـ الذي والباطؿ

ـْ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسفُ  َوَل ُتَجاِدُلوا َأْىَؿ اْلِكَتاِب ِإلَّ  ﴿كقاؿ تعالى ﴾ َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُي
 الفرج أبك بو المتكمـ كاف سكاء - الكبلـ بيذا كمـيت مف خصـ كاف فمك ﴾ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسفُ 

 ل عما ويعدؿ الحجة يذكر أف ينبغي لكاف - كالرافضة بالبدع الطكائؼ أشير مف غيره أك
   (ٕٔ) .«عمييـ الرد مقاـ في كاف إذ فيو فائدة

كفي ختاـ ىذا الرد المختصر عمى ىذه المحاضرة التي أثبت فييا رسبلف بما ال 
ؾ عدـ تراجعو عف ىذا الكتاب كما احتكاه مف طكاـ ك مخالفات كبدع لمش يدع مجاال

كانحرافات بؿ دافع عنو كبرر لتصنيفو بؿ عده مف المناقب كالعطايا كىك بيذا يمزمو كؿ 
 مخالفة عقدية كمنيجية كأخبلقية كجدت في ذلؾ الكتاب. 

الة ىذا الكتاب في ىذه الرس بالرد عمى قمت بفضؿ مف ا مف أجؿ ذلؾ كمو
 الخمفي.  لمنيج السمفي كبياف حاؿ ىذا الرجؿاتبرئة الصغيرة المختصرة مف أجؿ 

تيا أكىذه الرسالة ىي كاحدة مف سمسمة رسائؿ ككتب في الرد عمى ىذا الرجؿ بد
اْلدلة القطعية في تعدي محمد سعيد رسالف وولده عمى حقوؽ الممكية  » يبكتاب

  .«الفكرية

 «سير الكريـ الرحمف ببياف حاؿ محمد سعيد رسالفتي »ثـ ثنيتيا بطباعة كتاب 
  .ىشاـ بف فؤاد البيمي كفقو ا كسددهالشيخ لفضيمة شيخنا 

                                                                                                                                                
 .(ٛٛٔالمصدر السابؽ )ص   (ٕٓ)
 . (ٚٛٔ/ٗة )مجمكع الفتاكل البف تيمي (ٕٔ)
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مجنوف ليمى حقيقة أـ الردود الحساف عمى كتاب  »ثـ ىذه الرسالة التي سميتيا 
 .«لمحمد سعيد رسالف خياؿ

 .«يالسيؼ المنكي في الرد عمى رسالف السبك »عداد كتابكفي طكر اإل
 .«البراءة السمفية مف البذاءات الرسالنية » ككذلؾ كتاب

 :ثالثة فصوؿفي مقدمة و وخطتي في ىذه الرسالة أني جعمتيا 
 الشعر الغزلي كالتشبيب بالنساءعشؽ النساء كمحبتيف كحكـ حكـ :  الفصؿ اْلوؿ

  :عمى مسألتيفىذا الفصؿ اشتمؿ و 
مف غير  شؽ النساء كمحبتيفأقكاؿ العمماء في بياف حكـ ع:المسألة اْلولى

 .ارتكاب الفاحشة
 .أقكاؿ العمماء في بياف حكـ الشعر الغزلي كالتشبيب بالنساءالمسألة الثانية:
مجنوف ليمى  »كتاب أكثر مف عشريف مكضعا مف الرد عمى  :الفصؿ الثاني

  .لمحمد سعيد رسبلف «حقيقة أـ خياؿ
 .عمييا والردواشتمؿ ىذا الفصؿ عمى واحد وعشريف موضعا 

لمحمد سعيد  «مجنوف ليمى حقيقة أـ خياؿ »كثائقيات مف كتاب  :الفصؿ الثالث
 .رسبلف
نا محمد كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف كصمى الميـ كسمـ عمى نبي  

 خاتـ األنبياء كالمرسميف
 وكتب

 أبك عبد الرحمف
 محمكد بف عبد الحميد الخكلي

 ىػ ٖٛٗٔ جمادل اآلخر ٙٔاألربعاء يـك 
 ـ ٕٚٔٓمارسمف  ٘ٔ

 مصر –البحيرة  –مركز بدر 
 ٜٖٚٔٔٚٔٙٓٔٓت: 
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 الفصؿ اْلوؿ

 حكـ عشؽ النساء 
 ومحبتيف

 وحكـ الشعر الغزلي 
 والتشبيب بالنساء 
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المسألة اْلولى 

أقواؿ العمماء في بياف حكـ عشؽ النساء ومحبتيف مف 
 شةغير ارتكاب الفاح

  :ابف تيمية رحمو اقاؿ شيخ اإلسالـ 
فيك حب النفس لما يضرىا كقد يقترف بو بغضيا  مرض الشيوة والعشؽكأما  »

ذا قكم أثر في البدف فصار مرضا في الجسـ  والعشؽ مرض نفسانيلما ينفعيا   كا 
؛ كليذا قيؿ فيو ىك مرض كسكاسي شبيو كالماليخكلياإما مف أمراض الدماغ 

  .يابالماليخكل
ما مف أمراض البدف كالضعؼ كالنحكؿ كنحك ذلؾ  .كا 

كالمريض  محبة النفس لما يضرىا فإنو أصؿ"  مرض القمبكالمقصكد ىنا " 
ف أطعـ ذلؾ قكم بو المرض كزاد.  ذا لـ يطعـ ذلؾ تألـ كا   البدف الذم يشتيي ما يضره كا 

ره مشاىدة كمبلمسة كسماعا بؿ كيضكذلؾ العاشؽ يضره اتصالو بالمعشوؽ 
ف أعطي  التفكر فيو كالتخيؿ لو كىك يشتيي ذلؾ فإف منع مف مشتياه تألـ كتعذب كا 

 .مشتياه قكم مرضو ككاف سببا لزيادة األلـ
أف ا يحمي عبده المؤمف الدنيا كما يحمي أحدكـ مريضو »كفي الحديث 

 كفي مناجاة مكسى المأثكرة عف كىب التي ركاىا اإلماـ أحمد في .«الطعاـ والشراب
يقوؿ ا تعالى: إني ْلذود أوليائي عف نعيـ الدنيا ورخائيا كما يذود »: ()كتاب الزىد

ني ْلجنبيـ سكونيا وعيشيا كما يجنب  الراعي الشفيؽ إبمو عف مراتع اليمكة. وا 
الراعي الشفيؽ إبمو عف مبارؾ الغرة وما ذلؾ ليوانيـ عمي ولكف ليستكمموا نصيبيـ 

  .«تكممو الدنيا ولـ يطفئو اليوىمف كرامتي سالما موفرا لـ 
نما شفاء المريض بزواؿ مرضو بؿ بزواؿ ذلؾ الحب المذموـ مف قمبو.   وا 

 كالناس في العشؽ عمى قكليف:
 قيؿ إنو مف باب اإلرادات كىذا ىك المشيكر.
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كقيؿ: مف باب التصكرات كأنو فساد في التخييؿ حيث يتصكر المعشكؽ عمى ما 
ال يكصؼ ا بالعشؽ كال أنو يعشؽ؛ ألنو منزه عف ذلؾ كال ىك بو قاؿ ىؤالء: كليذا 

يحمد مف يتخيؿ فيو خياال فاسدا. كأما األكلكف فمنيـ مف قاؿ: يكصؼ بالعشؽ فإنو 
ال »المحبة التامة؛ كا يحب كيحب كركم في أثر عف عبد الكاحد بف زيد أنو قاؿ: 

 لصكفية. كىذا قكؿ بعض ا .«يزاؿ عبدم يتقرب إلي يعشقني كأعشقو
كالجميكر ال يطمقكف ىذا المفظ في حؽ ا؛ ألف العشؽ ىك المحبة المفرطة 

الزائدة عمى الحد الذم ينبغي كا تعالى محبتو ال نياية ليا فميست تنتيي إلى حد ال 
 . تنبغي مجاكزتو

ال يمدح ال في محبة  والعشؽ مذمـو مطمقا:  -أم الجميكر  -قاؿ ىؤلء
 . ْلنو المحبة المفرطة الزائدة عمى الحد المحمودؽ الخالؽ كال المخمك 

فإف لفظ " العشؽ " إنما يستعمؿ في العرؼ في محبة اإلنساف لمرأة أو كأيضا 
ال يستعمؿ في محبة كمحبة األىؿ كالماؿ كالكطف كالجاه كمحبة األنبياء  صبي

  .كالصالحيف
: إما بمحبة امرأة أجنبية  أو صبي يقترف بو وىو مقروف كثيرا بالفعؿ المحـر
 النظر المحـر والممس المحـر وغير ذلؾ مف اْلفعاؿ المحرمة. 

كأما محبة الرجؿ المرأتو أك سريتو محبة تخرجو عف العدؿ بحيث يفعؿ ألجميا ما 
ال يحؿ كيترؾ ما يجب كما ىك الكاقع كثيرا حتى يظمـ ابنو مف امرأتو العتيقة؛ لمحبتو 

لمذمكمة ما يضره في دينو كدنياه مثؿ أف يخصيا الجديدة كحتى يفعؿ مف مطالبيا ا
بميراث ال تستحقو أك يعطي أىميا مف الكالية كالماؿ ما يتعدل بو حدكد ا أك يسرؼ 
في اإلنفاؽ عمييا أك يممكيا مف أمكر محرمة تضره في دينو كدنياه كىذا في عشؽ مف 

 يباح لو كطؤىا. 
فيو مف الفساد ما ل يحصيو إل ؟ فكالذكراف مف العالميففكيؼ عشؽ اْلجنبية 

رب العباد وىو مف اْلمراض التي تفسد ديف صاحبيا وعرضو ثـ قد تفسد عقمو ثـ 
ومف في  ﴾ َفاَل َتْخَضْعَف ِباْلَقْوِؿ َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض  ﴿. قاؿ تعالى: جسمو
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رادة الصورة  لطمع الذم متى خضع المطمكب طمع المريض كاقمبو مرض الشيوة وا 
يقكم اإلرادة كالطمب كيقكم المرض بذلؾ بخبلؼ ما إذا كاف آيسا مف المطمكب فإف 
اليأس يزيؿ الطمع فتضعؼ اإلرادة فيضعؼ الحب فإف اإلنساف ال يريد أف يطمب ما 

ىك آيس منو فبل يككف مع اإلرادة عمؿ أصبل بؿ يككف حديث نفس إال أف يقترف بذلؾ 
 ثـ بذلؾ.كبلـ أك نظر كنحك ذلؾ فيأ

في  رويكقد  فأما إذا ابتمي بالعشؽ وعؼ وصبر فإنو يثاب عمى تقواه ا
كىك معركؼ مف  .«أف مف عشؽ فعؼ ككتـ كصبر ثـ مات كاف شييدا»الحديث: 

 . وفيو نظر ول يحتج بيذاركاية يحيى القتات عف مجاىد عف ابف عباس مرفكعا 
ككتـ  حرمات نظرا وقول وعمالإذا عؼ عف الملكف مف المعمـك بأدلة الشرع أنو 

ما  حتى ال يككف في ذلؾ كبلـ محـر إما شككل إلى المخمكؽ فمـ يتكمـ بوذلؾ  كا 
ما نوع طمب لممعشوؽإظيار فاحشة  ، كصبر عمى طاعة ا كعف معصيتو كعمى  وا 
؛ فإف ىذا يككف ممف ألـ المصيبةكما يصبر المصاب عف  ألـ العشؽما في قمبو مف 
 .﴾ ِإنَُّو َمْف َيتَِّؽ َوَيْصِبْر َفِإفَّ المََّو َل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيفَ  ﴿راتقى ا كصب

ذا كانت النفس تطمب ما يبغضو  كىكذا مرض الحسد كغيره مف أمراض النفكس كا 
ـَ َربِِّو َوَنَيى  ﴿ا فينياىا خشية مف ا كاف ممف دخؿ في قكلو:  َوَأمَّا َمْف َخاَؼ َمَقا

  .﴾ ( َفِإفَّ اْلَجنََّة ِىَي اْلَمْأَوىَٓٗس َعِف اْلَيَوى )النَّفْ 
فالنفس إذا أحبت شيئا سعت في حصكلو بما يمكف حتى تسعى في أمكر كثيرة 

  .تككف كميا مقامات لتمؾ الغاية
مثؿ أف  وفعؿ ذلؾ كاف آثماأك أبغض بغضا مذمكما  فمف أحب محبة مذمومة

أك تعمؽ إما بمنع حقكقيـ؛ أك بعدكاف عمييـ.  يبغض شخصا لحسده لو فيؤذم مف لو بو
لمحبة لو ليكاه معو فيفعؿ ألجمو ما ىك محـر أك ما ىك مأمكر بو  فيفعمو ألجؿ ىكاه 

قد يبغض شيئا فيبغض ألجمو أمكرا كاإلنساف  وىذه أمراض كثيرة في النفوس ال 
كثيرة؛ ألجؿ الكىـ  كثيرة بمجرد الكىـ كالخياؿ. ككذلؾ يحب شيئا فيحب ألجمو أمكرا

 كالخياؿ كما قاؿ شاعرىـ:
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 أحب لحبيا السكداف حتى ... أحب لحبيا سكد الكبلب
وىذا كمو مرض في القمب فقد أحب سكداء؛ فأحب جنس السكاد حتى في الكبلب 

رادتو  كنعكذ با مف؛ مف كؿ داء. فنسأؿ ا تعالى أف يعافي قمكبنا في تصكره كا 
كىذه الفطرة والقمب إنما خمؽ ْلجؿ حب ا تعالى . ء واْلدواءمنكرات اْلخالؽ واْلىوا

كؿ مولود يولد عمى الفطرة فأبواه »التي فطر ا عمييا عباده كما قاؿ النبي 
ييودانو أو ينصرانو أو يمجسانو؛ كما تنتج البييمة بييمة جمعاء ىؿ تحسوف فييا 

ِفْطَرَت المَِّو الَِّتي َفَطَر  ﴿شئتـ مف جدعاء ثـ يقوؿ أبو ىريرة رضي ا عنو اقرءوا إف
 أخرجو البخارم كمسمـ.«﴾ النَّاَس َعَمْيَيا َل َتْبِديَؿ ِلَخْمِؽ المَّوِ 

فا سبحانو فطر عباده عمى محبتو كعبادتو كحده؛ فإذا تركت الفطرة ببل فساد 
يو كاف القمب عارفا با محبا لو عابدا لو كحده لكف تفسد فطرتو مف مرضو كأبك 

ف كانت  ييكدانو أك ينصرانو أك يمجسانو كىذه كميا تغير فطرتو التي فطره عمييا كا 
ثـ قد يعكد إلى الفطرة إذا يسر ا تعالى  -كما يغير البدف بالجدع  -بقضاء ا كقدره 

ليا مف يسعى في إعادتيا إلى الفطرة. كالرسؿ صمى ا عمييـ كسمـ بعثكا لتقرير الفطرة 
ذا كاف القمب محبا  وحده مخمصا لو الديف لتغيير الفطرة كتحكيميا  كتكميميا ال لـ وا 

وحيث ابتمي بالعشؽ فمنقص محبتو . فضال أف يبتمى بالعشؽ يبتؿ بحب غيره أصبل 
. كليذا لما كاف يكسؼ محبا  مخمصا لو الديف لـ يبتؿ بذلؾ بؿ قاؿ تعالى:  وحده

. كأما امرأة العزيز ﴾و مف عبادنا المخمصيفكذلؾ لنصرؼ عنو السوء والفحشاء إن﴿
وما يبتمى بالعشؽ أحد إل لنقص فكانت مشركة ىي كقكميا فميذا ابتميت بالعشؽ 

ل فالقمب المنيب إلى ا الخائؼ منو فيو صارفاف يصرفاف عف  يمانو وا  توحيده وا 
 : العشؽ

فبل تبقى  فإف ذلؾ ألذ كأطيب مف كؿ شيء نابتو إلى ا ومحبتو لوأحدىما إ
 مع محبة ا محبة مخمكؽ تزاحمو.

ككؿ مف أحب شيئا فإف الخوؼ المضاد لمعشؽ يصرفو  وفو مف اوالثاني خ
بعشؽ أك غير عشؽ فإنو يصرؼ عف محبتو بمحبة ما ىك أحب إليو منو إذا كاف 
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يزاحمو كينصرؼ عف محبتو بخكؼ حصكؿ ضرر يككف أبغض إليو مف ترؾ ذاؾ 
 .الحب

لـ   أحب إلى العبد مف كؿ شيء كأخكؼ عنده مف كؿ شيءفإذا كاف ا 
إال عند غفمة أك عند ضعؼ ىذا الحب كالخكؼ بترؾ يحصؿ معو عشؽ ول مزاحمة 

فإف اإليماف يزيد بالطاعة كينقص بالمعصية بعض الكاجبات كفعؿ بعض المحرمات 
كفا منو قكم حبو فكمما فعؿ العبد الطاعة محبة  كخكفا منو كترؾ المعصية حبا لو كخ

  (ٕٕ) .«لو كخكفو منو فيزيؿ ما في القمب مف محبة غيره كمخافة غيره
  :اوقاؿ أيض

تحكـ ليا  ايبقى قمبو أسير كلك كانت مباحة لو  فالرجؿ إذا تعمؽ قمبو بامرأة »
كفي الحقيقة ىك أسيرىا  ،فيو كتتصرؼ بما تريد؛ كىك في الظاىر سيدىا ألنو زكجيا

إذا درت بفقره إلييا؛ كعشقو ليا؛ كأنو ال يعتاض عنيا بغيرىا؛ فإنيا كمممككيا ال سيما 
حينئذ تحكـ فيو بحكـ السيد القاىر الظالـ في عبده المقيكر؛ الذم ال يستطيع الخبلص 

فإف أسر القمب أعظـ مف أسر البدف كاستعباد القمب أعظـ مف استعباد  منو بؿ أعظـ
الي إذا كاف قمبو مستريحا مف ذلؾ مطمئنا بؿ البدف فإف مف استعبد بدنو كاسترؽ ال يب

 يمكنو االحتياؿ في الخبلص. 
وأما إذا كاف القمب الذي ىو الممؾ رقيقا مستعبدا متيما لغير ا فيذا ىو الذؿ 

. كعبكدية القمب كأسره ىي التي يترتب واْلسر المحض والعبودية لما استعبد القمب
أسره كافر؛ أك استرقو فاجر بغير حؽ لـ يضره عمييا الثكاب كالعقاب؛ فإف المسمـ لك 

ذلؾ إذا كاف قائما بما يقدر عميو مف الكاجبات كمف استعبد بحؽ إذا أدل حؽ ا كحؽ 
مكاليو لو أجراف كلك أكره عمى التكمـ بالكفر فتكمـ بو كقمبو مطمئف باإليماف لـ يضره 

ذلؾ كلك كاف في الظاىر ذلؾ كأما مف استعبد قمبو فصار عبدا لغير ا فيذا يضره 
ممؾ الناس. فالحرية حرية القمب كالعبكدية عبكدية القمب كما أف الغنى غنى النفس قاؿ 

                                                 
 .(ٕٚ:ٖٕ)صالبف تيميةأمراض القمكب كشفاؤىا   (ٕٕ)
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نما الغنى غنى النفس »النبي  كىذا لعمرم إذا  .«ليس الغنى عف كثرة العرض وا 
فأما مف استعبد قمبو صورة محرمة: امرأة أو صبيا كاف قد استعبد قمبو صكرة مباحة 

فإف  كىؤالء مف أعظـ الناس عذابا كأقميـ ثكاباو العذاب الذي ل يداف فيو. فيذا ى
أنواع الشر والفساد  مستعبدا ليا اجتمع لو مف إذا بقي قمبو متعمقا بياالعاشؽ لصورة 

ما ل يحصيو إل رب العباد ولو سمـ مف فعؿ الفاحشة الكبرى فدواـ تعمؽ القمب بيا 
و ممف يفعؿ ذنبا ثـ يتوب منو ويزوؿ أثره مف قمبو بال فعؿ الفاحشة أشد ضررا عمي

 .كىؤالء يشبيكف بالسكارل كالمجانيف
 كما قيؿ: 

 سكراف سكر ىكل كسكر مدامة      كمتى إفاقة مف بو سكراف 
 كقيؿ: 

 قالكا جننت بمف تيكل فقمت ليـ       العشؽ أعظـ مما بالمجانيف 
نما    يصرع ا  لمجنكف في الحيفالعشؽ ال يستفيؽ الدىر صاحبو كا 

فإف القمب إذا ذاؽ طعـ  ومف أعظـ أسباب ىذا البالء إعراض القمب عف ا 
عبادة ا كاإلخبلص لو لـ يكف عنده شيء قط أحمى مف ذلؾ كال ألذ كال أطيب 

كاإلنساف ال يترؾ محبكبا إال بمحبكب آخر يككف أحب إليو منو أك خكفا مف مكركه 
 قمب عنو بالحب الصالح؛ أو بالخوؼ مف الضرر.فالحب الفاسد إنما ينصرؼ ال

َكَذِلَؾ ِلَنْصِرَؼ َعْنُو السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّو ِمْف ِعَباِدَنا  ﴿قاؿ تعالى في حؽ يكسؼ
فا يصرؼ عف عبده ما يسوءه مف الميؿ إلى الصور والتعمؽ بيا ﴾ اْلُمْخَمِصيفَ 

 (ٖٕ) .«ويصرؼ عنو الفحشاء بإخالصو 
  رحمو ا:ابف القيـ لعالمة اقاؿ  
مف أحب شيئا سكل ا تعالى، كلـ تكف محبتو لو  تعالى، كال لككنو معينا  »

 لو عمى طاعة ا تعالى عذب بو فى الدنيا قبؿ يـك القيامة. كما قيؿ:

                                                 
 .(ٚٛ)ص  البف تيميةالعبكدية   (ٖٕ)
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 َطِفىَأْنَت اْلَقِتيُؿ ِبكؿِّ َمْف َأْحَبْبَتُو ... َفاْخَتْر ِلَنْفِسَؾ فى اْلَيكل َمْف َتصْ 
فإذا كاف يـك المعاد كّلى الحَكـ العدؿ سبحانو كؿ محب ما كاف يحبو فى الدنيا. 

َأْقَرَع َيْأُخُذ  اُيَمثَُّؿ ِلصاِحِب الَماِؿ َماُلُو ُشَجاع »كليذا ،فكاف معو: إما منعما أك معذبا
ُو َصَفائَح ِمْف َناٍر ُيْكَوى ِبِميزَمَتيو، يعنى شدقيو، يُقوُؿ: أَنا َماُلَؾ، َأَنا َكنُزَؾ، َوُيَصّفُح لَ 

 .«ِبَيا َجِبيُنُو َوَجنبُو َوَظْيُرهُ"
وكذلؾ عاشؽ الصور إذا اجتمع ىو ومعشوقو عمى غير طاعة ا تعالى جمع 

ـْ ﴿. قاؿ تعالىا بينيما فى النار، وعذب كٌؿ منيما بصاحبو اْلِخالُء َيْوَمئٍذ َبْعضُي
 (ٕٗ) .«[ ٚٙلزخرؼ: ]ا ﴾ِلَبْعٍض َعُدو إل الُمتَِّقيفَ 

 :اأيضوقاؿ 
، كال بؿ ىو مف أعمى أنواع التعبد، فإف عشؽ الصور المحرمة نوع تعبد ليا »

سيما إذا استكلى عمى القمب كتمكف منو صار تتيما، كالتتيـ التعبد، فيصير العاشؽ عابدا 
يثار محا بو لمعشكقو، ككثيرا ما يغمب حبو كذكره كالشكؽ إليو، كالسعى فى مرضاتو، كا 
عمى حب ا كذكره، كالسعى فى مرضاتو، بؿ كثيرا ما يذىب ذلؾ مف قمب العاشؽ 

فيصير المعشوؽ ىو إليو بالكمية، كيصير متعمقا بمعشكقو مف الصكر، كما ىك مشاىد، 
يقدـ رضاه كحبو عمى رضى ا كحبو، كيتقرب إليو ما ال يتقرب  مف دوف ا عز وجؿ

ال ينفقو فى مرضاة ا، كيتجنب مف سخطو ما ال يتجنب  إلى ا، كينفؽ فى مرضاتو ما
 مف سخط ا تعالى، فيصير آثر عنده مف ربو: حبا، كخضكعا، كذال، كسمعا، كطاعة.

نما حكى ا سبحانو العشؽ عف المشركيف وليذا كاف العشؽ والشرؾ متالزميف ، كا 
قوى شرؾ العبد ُبمَى بعشؽ فكمما مف قـك لكط، كعف امرأة العزيز، ككانت إذ ذاؾ مشركة، 

. كالزنا كالمكاطة كماؿ لذتيما إنما يككف مع الصور، وكمما قوى توحيده صرؼ ذلؾ عنو
نما ِلتنقمو مف محؿ إؿ ل محؿ ال يبقى عشقو مقصكرا العشؽ كال يخمك صاحبيما منو، كا 

 (ٕ٘) .«عمى محؿ كاحد بؿ ينقسـ عمى سياـ كثيرة، لكؿ محبكب نصيب مف تأليو كتعبده

                                                 
 .(ٜٖ: ٖٛ/ ٔ)البف القيـ غاثة الميفاف إ  (ٕٗ)
 .(٘ٙ/ٔالسابؽ )  (ٕ٘)
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 :اأيضقاؿ و 
الفتنة كتمؾ لعمر ا  .ومف مكايده ومصايده: ما فتف بو عشاؽ الصور »

وممكت القموب لمف . الكبرى والبمية العظمى التى استعبدت النفوس لغير خالقيا
كدعت إلى مكاالة  يسوميا اليواف مف عشاقيا، وألقت الحرب بيف العشؽ والتوحيد،

يرا كجعمتو عميو حاكما كأميرا. فأكسعت كؿ شيطاف مريد. فصيرت القمب لميكل أس
 القمكب محنة. كمؤلتيا فتنة، كحالت بينيا كبيف رشدىا. كصرفتيا عف طريؽ قصدىا.

كنادت عمييا فى سكؽ الرقيؽ فباعتيا بأبخس األثماف، كأعاضتيا بأخس الحظكظ 
كأدنى المطالب عف العالى مف غرؼ الجناف، فضبل عما ىك فكؽ ذلؾ مف القرب مف 

مف، فسكنت إلى ذلؾ المحبكب الخسيس، الذل ألمُيا بو أضعاؼ لذتيا، كَنْيمو الرح
كالكصكؿ إليو أكبر أسباب مضرتيا، فما أكشكو حبيبا يستحيؿ عدكا عف قريب. كيتبرأ 
ف تمتع بو فى ىذه الدار فسكؼ  منو محبو لك أمكنو حتى كأنو لـ يكف لو بحبيب. كا 

ا صار األِخبلء يكمئذ بعضيـ لبعض عدكا إال يجد بو أعظـ األلـ بعد حيف. السيما إذ
فيا حسرة المحب الذل باع نفسو لغير الحبيب األكؿ بثمف بخس، كشيكة  المتقيف.

عاجمة، ذىبت لذتيا كبقيت تبعتيا كانقضت منفعتيا، كبقيت مضرتيا، فذىبت الشيكة، 
الحسرتيف،  كبقيت الّشقكة، كزالت النشكة، كبقيت الحسرة، فكا رحمتاه لصب جمع لو بيف

حسرة فكت المحبكب األعمى كالنعيـ المقيـ، كحسرة ما يقاسيو مف النصب فى العذاب 
 (ٕٙ) .«األليـ

 :اأيضوقاؿ 
فمف المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ممكت يميف الرجؿ، فإنيا معينة عمى  »

 .....يميف، مف إعفاؼ الرجؿ نفسو وأىموما شرع ا سبحانو لو مف النكاح وممؾ ال
فالمحبة النافعة ثبلثة أنكاع: محبة ا كمحبة فى ا، كمحبة ما يعيف عمى طاعة 

 ا تعالى كاجتناب معصيتو.

                                                 
 .(ٕٔٔ/ٕالسابؽ )  (ٕٙ)
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والمحبة الضارة ثالثة أنواع: المحبة مع ا، ومحبة ما يبغضو ا تعالى، 
 ومحبة ما تقطع محبتو عف محبة ا تعالى أو تنقصيا.

 ب الخمؽ.فيذه ستة أنكاع، عمييا مدار محا
فمحبة ا عز كجؿ أصؿ المحاب المحمكدة، كأصؿ اإليماف كالتكحيد، كالنكعاف 

 اآلخراف تبع ليا.
 كالمحبة مع ا أصؿ الشرؾ كالمحاب المذمكمة، كالنكعاف اآلخراف تبع ليا.

ككمما كاف العبد أقرب إلى ومحبة الصور المحرمة وعشقيا مف موجبات الشرؾ، 
ص كانت محبتو بعشؽ الصكر أشد، ككمما كاف أكثر إخبلصا الشرؾ كأبعد مف اإلخبل

كأشد تكحيدا، كاف أبعد مف عشؽ الصكر، كليذا أصاب امرأة العزيز ما أصابيا مف 
َكذِلَؾ ﴿، قاؿ تعالىالعشؽ، لشركيا. كنجا منو يكسؼ الصديؽ عميو السبلـ بإخبلصو

 [ .ٕٗ]يكسؼ: ﴾َباِدَنا الُمْخَمِصيفَ ِلَنْصِرَؼ َعْنُو السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّو ِمْف عِ 
فخمصو ا مف ، كالفحشاء: الزنا. فالمخمص قد خمص حبو ، فالسوء: العشؽ

. كالمشرؾ قمبو متعمؽ بغير ا، لـ يخمص تكحيده كحبو  عز فتنة عشؽ الصور
 (ٕٚ) .«كجؿ

 :اوقاؿ أيض
منى أحدىـ أنو أنو يومف أبمغ كيد الشيطاف وسخريتو بالمفتونيف بالصور:  »

 أو تمؾ المرأة اْلجنبية  تعالى، ل لمفاحشة، ويأمره بمواخاتو. إنما يحب ذلؾ األمرد،
كىذا مف جنس المخادنة، بؿ ىك مخادنة باطنة. كذكات األخداف البلتى قاؿ ا 

 [ .ٕ٘]النساء:  ﴾ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َول ُمتَِّخَذاِت َأْخَدافٍ ﴿تعالى فييف
 [ .٘]المائدة:  ﴾ُمْحِصِنيَف َغْيَر ُمَساِفِحيَف َول ُمتَِّخِذى َأْخَدافٍ ﴿كقاؿ فى حؽ الرجاؿ

فيظيركف لمناس أف محبتيـ تمؾ الصكرة  تعالى، كيبطنكف اتخاذىا خدنا، 
يتمذذكف بيا فعبل، أك تقبيبل، أك تمتعا مجرد النظر كالمخادنة، كالمعاشرة، كاعتقادىـ أف 

                                                 
 .(ٜٖٔ /ٕالسابؽ)   (ٕٚ)
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نو قربة كطاعة: ىك مف أعظـ الضبلؿ كالغى، كتبديؿ الديف، حيث جعمكا ما ىذا ، كأ
كرىو ا سبحانو محبكبا لو، كذلؾ مف نكع الشرؾ، كالمحبكب المتخذ مف دكف ا 

فإف اعتقاد ككف التمتع بالمحبة كالنظر كالمخادنة كبعض المباشرة ، كأنو  ،طاغكت
 اف فى أكثانيـ.حب فيو: كفر كشرؾ، كاعتقاد محبى األكث

كقد يبمغ الجيؿ بكثير مف ىؤالء إلى أف يعتقد أف التعاكف عمى الفاحشة تعاكف 
عمى الخير كالبر، كأف الجالب محسف إلى العاشؽ، جدير بالثكاب، كأنو ساع فى دكائو 
كشفائو، كتفريج كرب العشؽ عنو، كأف مف نفس عف مؤمف كربة مف كرب الدنيا نفس 

 (ٕٛ).«يـك القيامة  عنو كربة مف كربا
  :اأيض وقاؿ

ـَ َعَمى َسْمِعِو ﴿كقاؿ تعالى » َأَفَرَأْيَت َمِف اّتَخَذ إلَيُو َىَواُه َوَأَضّمُو اُ َعَمى ْعِمـٍ َوَخَت
 [ .ٖٕ]الجاثية:  ﴾َوَقْمِبِو َوَجَعَؿ َعَمى َبَصرِِه ِغَشاَوَة َفَمَف َيْيِديِو ِمْف َبْعِد اِ َأَفاَل َتَذكَُّروفَ 

ذا تأممت حاؿ عشاؽ الصور المتيميف فييا، وجدت ىذه اْلية منطبقة مخبرة عمييـ، وا 
 (ٜٕ) .« عف حاليـ
 :اأيضوقاؿ 

بؿ ينقص مف ككف والفتنة بعشؽ الصور تنافى أف يكوف ديف العبد كمو ا،  »
  (ٖٓ) .« ؽفتنة العشدينو  بحسب ما حصؿ لو مف 

 :اأيضوقاؿ 
بعشؽ الصور، وما فيو مف المفاسد العاجمة الجواب بفصؿ يتعّمؽ  ونختـ »

ذا فسد فسدت واْلجمة،  ف كانت أضعاؼ ما يذكره ذاكر، فإّنو يفسد القمب بالذات. كا  كا 
ا إف شاء  اإلرادات كاألقكاؿ كاألعماؿ، كفسد نفس التكحيد كما تقّدـ، ككما سنقّرره أيضن

                                                 
 . (ٔٗٔ /ٕالسابؽ)   (ٕٛ)
 . (ٕ٘ٔ/ٕالسابؽ)   (ٜٕ)
 .(ٛ٘ٔ/ٕالسابؽ)   (ٖٓ)
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س، وىما الموطية وا سبحانو إّنما حكى ىذا المرض عف طائفتيف مف النا ،ا
فأخبر عف عشؽ امرأة العزيز ليكسؼ كما راكَدْتو ككاَدْتو بو، كأخبر عف الحاؿ  ،والنساء

التي صار إلييا يكسؼ بصبره كعّفتو كتقكاه، مع أّف الذم ابتمي بو أمره ال يصبر عميو 
 (ٖٔ) .«إال مف صّبره ا عميو

 :اأيضوقاؿ 
، لمتوحيد أوًل  بُتمي بو مف الداء المضادّ ودواء ىذا الداء القتاؿ: أف يعرؼ ما ا »

ثـ يأتي مف العبادات الظاىرة كالباطنة بما يشغؿ قمبو عف دكاـ الفكرة فيو، كيكثر المجأ 
 كالتضّرع إلى ا سبحانو في صرؼ ذلؾ عنو كأف يراجع بقمبو إليو.

يث كليس لو دكاء أنفع مف اإلخبلص . كىك الدكاء الذم ذكره ا في كتابو ح
]يوسؼ: ﴾َكَذِلَؾ ِلَنْصِرَؼ َعْنُو السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّو ِمْف ِعَباِدَنا اْلُمْخَمِصيفَ ﴿: قاؿ
كالفحشاء مف الفعؿ بإخبلصو. صرؼ عنو السوء مف العشؽ فأخبر سبحانو أّنو [. ٕٗ

ف لـ يتمّكف منو عشؽ الصور، فإّنو إّنما يتمك فإّف القمب إذا خَمص كأخمص عمَمو 
 (ٕٖ) .«مف قمب فارغ
  :اأيض وقاؿ

بؿ مفسدتو عشؽ الصور مصمحة دينية ول دنيوية،  ليس فيكمف المعمكـ أنو  »
 (ٖٖ) .«الدينية كالدنيكية أضعاؼ أضعاؼ ما يقدَّر فيو مف المصمحة، كذلؾ مف كجكه

 :اأيضوقاؿ  
 فصؿ كالعاشؽ لو ثبلث مقامات: مقاـ ابتداء، كمقاـ تكسط، كمقاـ انتياء. »

مدافعتو بكّؿ ما يقدر عميو، إذا كاف  اـ ابتدائو، فالواجب عميو فيوفأما مق
فإف عجز عف ذلؾ، وأبى قمبو إل السفر  الوصوؿ إلى معشوقو متعذًِّرا قدًرا أو شرًعا.

فعميو كتماف ذلؾ، وأف ل ُيفشيو  إلى  -كىذا مقاـ التكسط كاالنتياء -إلى محبوبو 
                                                 

 .(ٕٛٗالداء كالداء ) ص   (ٖٔ)
 .(ٜٓٗالسابؽ )ص  (ٕٖ)
 .( ٕٜٗالسابؽ )ص  (ٖٖ)
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ييتكو بيف الناس، فيجمع بيف الشرؾ والظمـ. فإّف الظمـ الخمؽ، ول يشّبَب بمحبوبو و 
في ىذا الباب مف أعظـ أنواع الظمـ، وربما كاف أعظـ ضرًرا عمى المعشوؽ وأىمو 
،  مف ظممو في مالو. فإّنو يعّرض المعشوؽ بتيّتكو في عشقو إلى وقوع الناس فيو

ذا كانقساميـ إلى مصدِّؽ كمكذِّب، كأكثر الناس يصّدؽ في ىذا ال باب بأدنى شبية. كا 
فبلنة كّذبو كاحد، كصّدقو تسعمائة كتسعة كتسعكف! كخبر  قيؿ: فبلف فعؿ بفبلف أك

 (ٖٗ).«العاشؽ المتيّتؾ عند الناس في ىذا الباب يفيد القطع اليقيني
 :اأيض وقاؿ

 فعشؽ النساء  ثالثة أقساـ: »
ؽ نافع عشؽ ىو قربة وطاعة، وىو عشؽ الرجؿ امرأتو وجاريتو. وىذا العش

 وأكؼُّ لمبصر والقمب عف التطّمع فإّنو أدعى إلى المقاصد التي شرع ا ليا النكاح،
 .كليذا ُيْحَمد ىذا العاشؽ عند ا كعند الناسإلى غير أىمو. 

وعشؽ ىو مقٌت مف ا، وبعٌد مف رحمتو، وىو أضّر شيء عمى العبد في دينو 
 مف سقط مف عيف ا، وطرده عف بابو ودنياه؛ وىو عشؽ المرداف. فما ابتمي بو إل

، وأبعد قمَبو عنو. وىو مف أعظـ الحجب القاطعة عف ا، كما قاؿ بعض السمؼ: 
 ا ابتاله بمحّبة المرداف. إذا سقط العبد مف عيف

وىذه المحبة ىي  التي جمبت عمى قـو لوط ما جمبت، فما اتوا إل مف ىذا  
ـْ َيْعَمُيوفَ َلَعْمُرَؾ إِ ﴿العشؽ قاؿ تعالى  ـْ َلِفي َسْكَرِتِي  [.ٕٚ]الحجر:  ﴾نَُّي

بمقّمب القمكب، كصدؽ المجأ إليو، كاالشتغاؿ  : االستعانةواء ىذا الداء الدويّ ود
بذكره، كالتعّكض بحّبو كقربو، كالتفّكر في األلـ الذم ُيعِقبو ىذا العشُؽ، كالمّذِة التي تفكتو 

كحصكُؿ أعظـ مكركه. فإف أقدمت نفُسو عمى بو؛ فيترّتب عميو فكاُت أعظـ محبكب، 
ـْ أّف الببلء قد أحاط بو!  ىذا كآثرْتو، فميكّبر عمييا تكبيَره عمى الجنازة، كْليعَم

                                                 
 .(ٜٜٗالسابؽ )ص  (ٖٗ)
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والقسـ الثالث مف العشؽ: عشؽ مباح ل ُيمَمؾ، كعشؽ مف ُوصفت لو امرأة 
لؾ العشؽ جميمة، أو رآىا فجأة مف غير قصد، فأورثو ذلؾ عشًقا ليا، ولـ ُيحِدث لو ذ

معصيًة؛ فيذا ل ُيمَمؾ ول يعاَقب عميو. واْلنفع لو مدافعتو، والشتغاؿ بما ىو أنفع لو. 
والواجب عمى ىذا أف يكتـ، ويعّؼ، ويصبر عمى بمواه. فيثيبو ا عمى ذلؾ، ويعّوضو 

يثاِر مرضاة ا وما عنده  (ٖ٘) .«عمى صبره ، وعّفتو، وترِكو طاعة ىواه، وا 
 :اأيض وقاؿ

 يحؿ ل مف إلى النظر أباح مف بيا احتج التي الشبو ذكر في: الثامف الباب »
 (ٖٙ).«عشقو وأباح بو الستمتاع لو

 :اأيض وقاؿ
 في عمييا وما ليا وما الطائفة ىذه بو احتجت عما الجواب في: التاسع الباب »

 ال حةصحي نقكؿ أحدىا أقساـ ثبلثة بيف دائرة ذكركىا التي وشبييـ الحتجاج ىذا
 كما كالفجار الفساؽ كضع مف إليو نسبت عمف كاذبة نقكؿ كالثاني فييا ليـ حجة

 (ٖٚ).«إليو ذىبكا ما لخبلؼ محتممة مجممة نقكؿ الثالث سنبينو
  :اوقاؿ أيض

فإف النظر كالتفكر  أف مبادىء العشؽ وأسبابو اختيارية داخمة تحت التكميؼ »
ألسباب كاف ترتب المسبب عمييا بغير اختياره كالتعرض لممحبة أمر اختيارم فإذا أتى با

 كما قيؿ
 تكلع بالعشؽ حتى عشؽ ... فمما استقؿ بو لـ يطؽ

 رأل لجة ظنيا مكجة ... فمما تمكف منيا غرؽ
 تمنى اإلقالة مف ذنبو ... فمـ يستطعيا كلـ يستطؽ

                                                 
 .(٘ٙ٘السابؽ )ص   (ٖ٘)
 .(ٕٔٔالسابؽ )ص  (ٖٙ)
 .(ٕٔٔالسابؽ )ص  (ٖٚ)
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فإف تناكؿ المسكر اختيارم كما يتكلد عنو  وىذا بمنزلة السكر مف شرب الخمر
كر اضطرارم فمتى كاف السبب كاقعا باختياره لـ يكف معذكرا فيما تكلد عنو بغير الس

اختياره فمتى كاف السبب محظكرا لـ يكف السكراف معذكرا كال ريب أف متابعة النظر 
كاستدامة الفكر بمنزلة شرب المسكر فيك يبلـ عمى السبب كليذا إذا حصؿ العشؽ 

مف كاف يعشؽ امرأتو أك جاريتو ثـ فارقيا بسبب غير محظكر لـ يمـ عميو صاحبو ك
كبقي عشقيا غير مفارؽ لو فيذا ال يبلـ عمى ذلؾ كما تقدـ في قصة بريرة كمغيث 
ككذلؾ إذا نظر نظرة فجاءة ثـ صرؼ بصره كقد تمكف العشؽ مف قمبو بغير اختياره 

بعد  عمى أف عميو مدافعتو كصرفو عف قمبو بضده فإذا جاء أمر يغمبو فيناؾ ال يبلـ
بذؿ الجيد في دفعو كمما يبيف ما قمناه أف سكر العشؽ أعظـ مف سكر الخمر كما قاؿ 

ـْ َيْعَمُيوفَ ﴿ا تعالى عف عشاؽ الصكر مف قـك لكط  ـْ َلِفي َسْكَرِتِي ذا  ﴾َلَعْمُرَؾ ِإنَُّي كا 
كاف أدنى السكريف ال يعذر صاحبو إذا تعاطى أسبابو فكيؼ يعذر صاحب السكر 

 (ٖٛ) .«عاطي أسبابواألقكل مع ت
 :اوقاؿ أيض

 ومف أسباب السكر حب الصور فإنو إذا استحكـ الحب وقوي أسكر المحب »
 (ٜٖ) .«كأشعارىـ بذلؾ مشيكرة كثيرة

 :اوقاؿ أيض
 وقد المنى نيؿ مف مخالفتو في وما اليوى ذـ في: كالعشركف التاسع الباب »
 (ٓٗ).«السنة في ورد ما وبعض ذلؾ في اْليات ذكر تقدـ

 
 
 

                                                 
 .(ٚٗٔالسابؽ )ص  (ٖٛ)
 .(ٕ٘ٔالسابؽ )ص  (ٜٖ)
 .(ٜٙٗالسابؽ )ص  (ٓٗ)
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 :رحمو ا قاؿ العالمة ابف الجوزي
 والشيوات اليوى ذـ في: الثاني الباب »

ذـ  »ػب كتابي ووسمت مطمقا والشيوات اليوى ذـ الباب ىذا في ذكرت.....
 اليوى وجؿ عز ا ذكر ما قاؿ أنو عباس ابف عف روي وقد المعنى لذلؾ «اليوى

 (ٔٗ).«بصاحبو ييوي ْلنو ىوى سمي إنما الشعبي وقاؿ ذمو إل كتابو مف موضع في
 :اوقاؿ أيض

 في فكر غير مف الحاضرة المذة إلى يدعو اليوى مطمؽ أف اعمـ فصؿ »
ف عاجال الشيوات نيؿ ويحث عمى عاقبة  العاجؿ في واْلذى لأللـ سببا كانت وا 

 اندم تكرث كشيكة األم تعقب لذة عف نفسو ينيى فإنو العاقؿ فأما اْلجؿ في لذات ومنع
 (ٕٗ).«لميوى اوذم لمعقؿ امدح القدر ذابي وكفى

 :اوقاؿ أيض
 إلى العقؿ دار مف ويخرجو فنوف في بصاحبو يسري اليوى أف كاعمـ فصؿ »
ف الحس شيوات في اليوى لذـ ىذا وكتابنا ...الجنوف دائرة  ذـ عمى يشتمؿ كاف وا 

 (ٖٗ).«امطمق اليوى
 :اوقاؿ أيض

 ﴾ َوَنَيى النَّْفَس َعِف اْلَيَوى ﴿ فقاؿ اليوى مخالفة وجؿ عز ا مدح قد فصؿ »
 (ٗٗ).«عمييا ا حـر عما النفس نيي ىو المفسروف قاؿ

 :اوقاؿ أيض
 (٘ٗ).«اليوى ذـ في قيمت أشعار ذكر »

                                                 
 .(ٕٔذـ اليكل)ص  (ٔٗ)
 .(ٕٔالسابؽ )ص  (ٕٗ)
 .(ٙٔالسابؽ )ص  (ٖٗ)
 .(ٙٔالسابؽ )ص  (ٗٗ)
 .(ٕٖالسابؽ )ص  (٘ٗ)
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 :اوقاؿ أيض
 في تجد ولذلؾ مقيور والنفس اليوى بموافقة المغموب أف كاعمـ فصؿ »

 (ٙٗ).«صولة ذو اليوى وغالب القير لمكاف ذل نفسو
 :اأيضوقاؿ 

 (ٚٗ).«الرب محبة غير مف القمب بتفريغ اْلمر في: العاشر الباب »
 :اوقاؿ أيض

 (ٛٗ).«النساء فتنة مف التحذير في: كالعشركف الثاني الباب »
 :اوقاؿ أيض

 الخمعاء أمراض مف ىك إنما الحصفاء أدكاء مف العشؽ ليس الحكماء بعض قاؿ »
رخ النفس متابعة كليجيـ دأبيـ جعمكا الذيف مراج الشيكة عناف اءكا   في النظر كا 

 تممح ثـ تتكؽ ثـ تألؼ ثـ فتأنس الصكر ببعض النفس تتقيد فينالؾ الصكر مستحسنات
 ىكاه عمى رأيو استطاؿ مف الحكيـ ألف الحكماء صفات مف ىذا كليس عشؽ فيقاؿ

 عبد أك معممو يدم بيف كصبي أبدا مقيدة طبعو فرعكنات شيكتو عمى حكمتو كتسمطت
 أك بصناعة لمشغكؿ يككف أف كقؿ بطاؿ ألرعف إال قط الشعؽ كاف كما يدهس بمرأل
 في تجده التكاد كليذا ذلؾ تصرفو فإنيا كالحكـ بالعمـك لمشغكؿ فكيؼ تجارة

قاؿ ابف عقيؿ العشؽ مرض يعترم النفكس العاطمة كالقمكب الفارغة  ......الحكماء
لمخالطة فتتأكد األلفة كيتمكف كالمتممحة لمصكر لدكاع مف النفس كيساعدىا إدماف ا

األنس فيصير باإلدماف شغفا كما عشؽ قط إال فارغ فيك مف عمؿ البطاليف كأمراض 
الفارغيف مف النظر في دالئؿ العبر كطمب الحقائؽ المستدؿ بيا عمى عظـ الخالؽ 

                                                 
 .(ٖ٘السابؽ )ص  (ٙٗ)
 . (ٚٚالسابؽ )ص  (ٚٗ)
 .(ٕ٘ٔالسابؽ )ص  (ٛٗ)
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39 

 

 

كليذا قؿ ما تراه إال في الرعف البطرل كأرباب الخبلعة النككى كما عشؽ حكيـ 
(ٜٗ).«قط

 
 :اقاؿ أيضو 
ذا فصؿ »  فيذا إليو أشرنا بما النيرة العقوؿ عند المذات عيب ثبت كا 

 (ٓ٘).«أجدر بو ىو بؿ العشؽ باب في لـز العيب
 :اوقاؿ أيض

 في النفس ممكة عدـ في البيائـ حد جاوزوا قد العشاؽ أف كاعمـ فصؿ »
 (ٔ٘).«الشيوات إلى النقياد

 :اوقاؿ أيض
 مشابيتو حية مف العشؽ وعيب المذات عيب ذكرنا بما لؾ باف فقد فصؿ »
 فنقوؿ ىنا ىا شرحا ذلؾ ونزيد مطمقا المذات عيب عمى عيبو يزيد أنو وبينا لمذات
 (ٕ٘).«والدنيا الديف في الضرر بيف العشؽ

 :اوقاؿ أيض
 عمى تأتي وكانت فأبمغوا العشاؽ فيو ما قبح الحكماء وصؼ كلقد فصؿ »

 (ٖ٘).«فيو ىـ ما قبح ففيصفو إفاقة أحيانا العشاؽ عقالء
 :اوقاؿ أيض

 (ٗ٘).«العشؽ ذـ في قيمت أشعار فيو فصؿ »
 

                                                 
 . (ٖٓٔالسابؽ )ص  (ٜٗ)
 . (ٕٖٔالسابؽ )ص  (ٓ٘)
 .(ٖٖٔالسابؽ )ص  (ٔ٘)
 .(ٖٖٔالسابؽ )ص  (ٕ٘)
 .(ٖ٘ٔالسابؽ )ص  (ٖ٘)
 .(ٖٚٔالسابؽ )ص  (ٗ٘)
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 :اوقاؿ أيض
 المرض مف العاشؽ عمى تجري التي اْلفات ذكر في: كالثبلثكف التاسع الباب »
 (٘٘).«ذلؾ وغير والجنوف والضنى

 :اوقاؿ أيض
 (ٙ٘) .«مف حممو العشؽ عمى أف زنا بمحارمو الباب الثاني كاألربعكف في ذكر »

 :اوقاؿ أيض
 (ٚ٘) .«مف كفر بسبب العشؽ الباب الثالث كاألربعكف في ذكر »

 :اوقاؿ أيض
 (ٛ٘) .«مف حممو العشؽ عمى قتؿ الناس الباب الرابع كاألربعكف في ذكر »

 :اوقاؿ أيض
 (ٜ٘) .«أخبار مف قتؿ معشوقو الباب الخامس كاألربعكف في ذكر »

 :اوقاؿ أيض
 ذكر أخبار مف قتؿ مف العشاؽ بسبب  فيالباب السادس كاألربعكف  »

 (ٓٙ) .«العشؽ
 :اوقاؿ أيض

 (ٔٙ) .«مف قتمو العشؽ الباب السابع كاألربعكف في ذكر »
 

                                                 
 . (ٖٖٓالسابؽ )ص  (٘٘)
 .(ٛٗٗالسابؽ )ص  (ٙ٘)
 .(ٛ٘ٗالسابؽ )ص   (ٚ٘)
 . (ٔٙٗالسابؽ )ص  (ٛ٘)
 . (ٜٙٗالسابؽ )ص   (ٜ٘)
 .(ٔٛٗالسابؽ )ص  (ٓٙ)
 . (ٜٗٗالسابؽ )ص  (ٔٙ)
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 :اوقاؿ أيض
 (ٕٙ) .«مف قتؿ نفسو بسبب العشؽ الباب الثامف كاألربعكف في ذكر أخبار »

 :  رحمو امحمد بف صالح العثيميف  الشيخ سئؿ
فيؿ في ىذا حجة  «لـ ُير لممتحابيف مثؿ النكاح»: ىناؾ حديث عف النبي »

 .«؟المف يجكِّز الحب بيف النساء كالرجاؿ، جزاكـ ا خير 
 : فأجاب رحمو ا

، لكنو مف الناحية : ىذا الحديث فيو ضعؼ كال يصح عف النبي أكال» 
ر ما الطبيعية أنو إذا ُقدر أف يككف بيف الرجؿ كبيف امرأة مف الناس محبة؛ فإف أكب

بيا إف لـ يتزكجيا،  ايدفع الفتنة كالفاحشة أف يتزكجيا؛ ألنو سكؼ يبقى قمبو معمق
 ككذلؾ ىي، فربما تحصؿ فتنة.

قد يسمع إنساف عف امرأة بأنيا ذات خمؽ فاضؿ كذات عمـ فيرغب أف يتزكجيا، 
لكف التواصؿ ككذلؾ ىي تسمع عف ىذا الرجؿ بأنو ذك خمؽ فاضؿ كعمـ كديف فترغبو، 

المتحابيف عمى غير الوجو الشرعي ىذا ىو البالء، وىو قطع اْلعناؽ وقصـ بيف 
 الظيور، فال يحؿ في ىذه الحاؿ أف يتصؿ الرجؿ بالمرأة، والمرأة بالرجؿ.

ال فاألصؿ أنو لك حصؿ أف  اكيقكؿ: إنو يرغب في زكاجيا خكف مف الفتنة، كا 
عؿ عمر رضي ا عنو حينما فيتصؿ بو كما ف مثبل االمرأة تخبر كلييا أنيا تريد فبلن

وأما أف تقـو المرأة عرض ابنتو حفصة عمى أبي بكر كعمى عثماف رضي ا عنو، 
 (ٖٙ) .«مباشرة بالتصاؿ بالرجؿ فيذا محؿ الفتنة

 
 

                                                 
 .(ٓٚ٘السابؽ )ص  (ٕٙ)
  
 .لقاء الباب المفتكح  (ٖٙ)
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المسألة الثانية 
حكـ الشعر الغزلي والتشبيب بياف أقواؿ العمماء في 

 بالنساء
 رحمو ا : قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية

 اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  َأفْ  ُيِحبُّوفَ  الَِّذيفَ  ِإفَّ ﴿تعالى بقكلو الفاحشة إشاعة عف ا نيى »
 بستر أمر ككذلؾ [91]النور:  ﴾ َواْْلِخَرةِ  الدُّْنَيا ِفي َأِليـٌ  َعَذابٌ  َلُيـْ  آَمُنوا الَِّذيفَ  ِفي

 ا؛ بستر تترفميس القاذورات ىذه مف بشيء ابتمي مف»: النبي قاؿ كما الفكاحش
 إل معافى أمتي كؿ»: كقاؿ ، «الكتاب عميو نقـ صفحتو لنا يبد مف فإنو

 «بو يتحدث فيصبح ا ستره قد الذنب عمى الرجؿ يبيت أف والمجاىرة المجاىريف؛
 ضرره كاف ينكر كلـ أظير فإذا خاصة صاحبو عمى فمصيبتو امستكر  الذنب داـ فما
 أشكاؿ كغيره أحمد اإلماـ أنكر كليذا إليو غيره حريؾت ظيكره في كاف إذا فكيؼ اعام

 أف بالعشؽ ابتمي مف أمر فميذا ،الفكاحش إلى النفكس تتحرؾ لئبل الرقيؽ؛ الغزلي الشعر
 َأْجرَ  ُيِضيعُ  َل  المَّوَ  َفِإفَّ  َوَيْصِبرْ  َيتَّؽِ  َمفْ  ِإنَّوُ ﴿فيو ا قاؿ ممف حينئذ فيككف كيكتـ يعؼ

(ٗٙ) .«أعمـ كا [91: سفيو] ﴾اْلُمْحِسِنيفَ 
 

  رحمو ا: اأيضوقاؿ 
 العشؽ مف مرض قموبيـ في الذيف أشعار إنشاد الفاحشة يييج ما أقوى ومف »
 القمكب حرؾ بذلؾ غنى إذا المغني فإف المطربة باألصكات ومقدماتيا الفواحش ومحبة

ف ببلؤه كيقكل مرضو يييج فعندىا الفكاحش محبة إلى المريضة  عافية في مبالق كاف كا 
: مسعكد ابف قاؿ.....الزنا رقية الغناء: السمؼ بعض قاؿ كما امرض فيو جعؿ ذلؾ مف
 َواْسَتْفِززْ ﴿ إلبميس تعالى كقاؿ  «البقؿ الماء ينبت كما القمب في النفاؽ ينبت الغناء »

 اْْلَْمَواؿِ  ِفي َشاِرْكُيـْ وَ  َوَرِجِمؾَ  ِبَخْيِمؾَ  َعَمْيِيـْ  َوَأْجِمبْ  ِبَصْوِتؾَ  ِمْنُيـْ  اْسَتَطْعتَ  َمفِ 
 مف قاؿ مف قاؿ كما - بالغناء يككف بصكتو إياىـ كاستفزازه [46: اإلسراء]﴾َواْْلَْوَلدِ 

                                                 
 (.ٕ٘ٔ/ ٕٛالبف تيمية ) الفتاكلمجمكع  (ٗٙ)



 لمحمد سعيد رسالن  ﴾مجنون ليلى﴿بعلى كتا الردود العشرون الحسان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

42 

 

 

 تكجب كميا األصكات ىذه فإف ذلؾ كغير كالنياحة األصكات مف كبغيره - السمؼ
 بقىي حتى كاضطرابيا السريعة حركتيا كتكجب ذلؾ إلى الخبيثة كالنفس القمب انزعاج

 سكنت فإف متحركة؛ كالنفس بالكرة الصبياف لعب مف أعظـ بيؤالء يمعب الشيطاف
ال ا فبإذف (٘ٙ) .«متحركة تزاؿ ال فيي كا 

 

 رحمو ا: ابف قدامة المقدسي اإلمام قاؿ
 التشبب أو أعراضيـ، في كالقدح المسمميف، ىجك يتضمف الشعر مف كاف فما »
 أنو بو أريد إف كىذا .محـر أنو أصحابنا فذكر ،وصفيا في واإلفراط بعينيا، بامرأة
 فييا تركل المغازم فإف يصح؛ فبل راكيو عمى كأما صحيح، فيك قائمو، عمى محـر

 .أحد ذلؾ ينكر ال  ا رسكؿ أصحاب بيا ىجكا الذيف الكفار قصائد

 بدر يكـ في الشعراء بو تقاكلت الذم الشعر في أذف  النبي أف» ركم كقد
 بف قيس شعر يركل ككذلؾ  «الحائية الصمت أبي بف أمية قصيدة إال ىما،كغير  كأحد

 بف النعماف كأـ ركاحة، بف ا عبد أخت ركاحة، بنت بعمرة التشبيب في الخطيـ،
 .بشير

 الناس يزؿ كلـ. بسعاد التشبيب كفييا زىير، بف كعب قصيدة  النبي سمع كقد
 .ينكر كال ىذا، أمثاؿ يرككف

 بف قيس بقصيدة يغنييـ رجؿ فيو مجمسا دخؿ بشير بف مافالنع أف كركينا
 فإنو دعكه،: النعماف فقاؿ أمو، ذكر فييا أف قبؿ مف سكتكه النعماف دخؿ فمما الخطيـ،

 :قاؿ إنما بأسا، يقؿ لـ
 أردانيا بالمسؾ تنفح...  النساء سركات مف كعمرة
 مف فسكتكه أمو، ذكر فيو بشعر رجؿ فغناىـ مجمس، في طمحة بف عمراف ككاف

 . زكجيا كاف الشعر، ىذا قائؿ فإف دعكه،: فقاؿ أجمو،
 أك امسمم يقذؼ أك بالكذب، يمدح أك المسمميف ييجك كاف فمتى الشاعر، فأما
 .بغيره أك بنفسو المسممة قذؼ كسكاء ترد، شيادتو فإف مسممة،

                                                 
 (.ٖٗٔ/٘ٔ) السابؽ (٘ٙ)
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 .بأسرىا القبيمة فييجك رجبل، يياجي رجؿ ذنبا، الناس أعظـ: قيؿ كقد 
 يرد أف فخاؼ ليمى، أبي ابف أظنو قاض، عند شيد دالمة أبا أف ركينا كقد
 :فقاؿ. شيادتو
ف...  عنيـ تغطيت غطكني الناس إف  مباحث ففييـ عني بحثكا كا 

 رد أنو يظير كلـ عنده، مف الماؿ كغـر. دالمة أبا يا يبحثؾ كمف: القاضي فقاؿ
 (ٙٙ) .«شيادتو

 :رحمو ا ابف القيـالعالمة قاؿ 
 ال كأمثمتيا بالرجؿ، كالمشي باليد، البطش عمى مرتبة أيضا (ٚٙ)المراتب ذهكى »
، الماؿ كنيب قتميا، ا حـر التي النفس كقتؿ :والحراـ.......تخفى  كضرب المعصـك
 أشد ىك ما أك كالنرد، بالنص المحـر المعب ككأنكاع ذلؾ، كنحك ضربو، يحؿ ال مف

 أك كغيره، كأحمد الحديث فقياء عند مثمو أك كالشطرنج، المدينة أىؿ عند منو تحريما
 بردىا مقركنا إال نسخا، أك تصنيفا لمسنة المخالفة البدع كتابة كنحك بعضيـ، عند دكنو

 اْلجانب، بالنساء والتشبيب كالقذؼ الجائر، كالحكـ كالظمـ، الزكر ككتابة كنقضيا،
 مال عميو كسبت إف يماولس دنياىـ، أك دينيـ في المسمميف عمى مضرة فيو ما ككتابة

[ٜٚ: البقرة] ﴾َيْكِسُبوفَ  ِممَّا َلُيـْ  َوَوْيؿٌ  َأْيِديِيـْ  َكَتَبتْ  ِممَّا َلُيـْ  َفَوْيؿٌ ﴿
 ». (ٙٛ)

 

 رحمو ا:قاؿ الحافظ ابف رجب الحنبمي 
 بالنساء تشبيب فيو الَِّذي الرقيؽ الشعر مف كاف ما: المحـر بالغناء لمراد ا»
 ىك فيذا ،محاسنو وصؼ بسماع الطباع تييج مف حاسفم فيو توصؼ مما ونحوه،
سحاؽ أحمد اإلماـ فسره كبذلؾ عنو، المنيي الغناء  .«األئمة مف كغيرىما راىكيو، بف كا 

(ٜٙ)
 

 

 

                                                 
 (.ٜ٘ٔ/ ٓٔالبف قدامة ) المغني (ٙٙ)
(ٙٚ) .  يعني مراتب الحكـ التكميفي الخمسة كىي الكاجب كالمستحب كالمباح كالمكركه كالمحـر
 (.ٓٗٔ/ٔمدارج السالكيف البف القيـ ) (ٛٙ)
 .(ٗٗٗ/ٕمجمكع رسائؿ الحافظ ابف رجب الحنبمي ) (ٜٙ)
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 (ٓٚ)جاء في الموسوعة الفقيية :
 أك بغبلـ أمرد. يحـر التشبيب بامرأة معينة محرمة عمى المشبب »

كر المثير عمى الفحش مف الصفات الحسية كال يعرؼ خبلؼ بيف الفقياء في حرمة ذ
كالمعنكية المرأة أجنبية محرمة عميو، كيستكم في ذلؾ ذكر الصفات الظاىرة كالباطنة لما 

 في ذلؾ مف اإليذاء ليا كلذكييا، كىتؾ الستر كالتشيير بمسممة.
أما التشبب بزكجتو أك جاريتو فيك جائز ما لـ يصؼ أعضاءىا الباطنة، أك يذكر ما 

  (ٔٚ) حقو اإلخفاء فإنو يسقط مركءتو، كيككف حراما أك مكركىا، عمى خبلؼ في ذلؾ.مف 
ككذا يجكز التشبيب بامرأة غير معينة، ما لـ يقؿ فحشا أك ينصب قرينة تدؿ عمى 
التعييف؛ ألف الغرض مف ذلؾ ىك تحسيف الكبلـ كترقيقو ال تحقيؽ المذككر، فإف نصب 

التعييف. كليس ذكر اسـ امرأة مجيكلة كميمى كسعاد  قرينة تدؿ عمى التعييف فيك في حكـ
نشاده قصيدتو المشيكرة " بانت سعاد" بيف يدم   تعيينا، لحديث: كعب بف زىير: كا 

  (ٕٚ) .الرسكؿ 
 التشبب بغالـ:

ف لـ يكف معينا، ألنو ال يحؿ بحاؿ.  -يحـر التشبيب بغبلـ  إف ذكر أنو يعشقو كا 
  (ٖٚ)أة غير المعينة. كقيؿ: إف لـ يكف معينا فيك كالمر 

ىذا في إنشاء القكؿ مف شعر أك نثر. أما ركاية ذلؾ أك إنشاده فإنو إذا لـ يقصد بو 
 الحض عمى المحـر فيك مباح لنحك االستشياد أك تعمـ الفصاحة كالببلغة.

 حية غير بامرأة شبب فمك ،حية معينة بككنيا بالمرأة التشبيب تحريـ الحنفية كقيد
  (ٗٚ). يحـر لـ

                                                 
 (.ٗٔ /ٕٔالمكسكعة الفقيية الككيتية ) (ٓٚ)
/  ٕٔ(، كاإلنصاؼ) ٖٙ/ ٙ(، كفتح القدير )ٖٔٗ/  ٗ(، كمغني المحتاج )ٕٖٛ/  ٘) حاشية الجمؿ (ٔٚ)

 ط السنة المحمدية ٖٚٚٔ(ط القاىرة  ٕ٘
( كحديث ٚٙٔ - ٙٙٔ/  ٗ(، كالدسكقي) ٖٗٗ/  ٛ(، كتحفة المحتاج) ٖٔٗ/  ٗمغني المحتاج)  (ٕٚ)

 ٕإسحاؽ كما في سيرة ابف ىشاـ )كعب بف زىير في إنشاده قصيدتو المشيكرة: " بانت سعاد " أخرجو ابف 
 ط الحمبي( . - ٘ٔ٘ - ٔٓ٘/ 
 المصادر السابقة. (ٖٚ)
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 (٘ٚ)جاء أيضا فييا: و 
نشاده كغير ذلؾ مف مسائمو عمى  » نشائو كا  اختمؼ الفقياء في حكـ تعمـ الشعر كا 

 التفصيؿ التالي:
نشاده واستماعو:  إنشاء الشعر وا 

 قاؿ ابف قدامة: 
ليس في إباحة الشعر خبلؼ، كقد قالو الصحابة كالعمماء، كالحاجة تدعك إليو لمعرفة  

 د بو في التفسير، كتعرؼ معاني كبلـ ا تعالى ككبلـ رسكلو المغة العربية، كاالستشيا
 (ٙٚ) كيستدؿ بو أيضا عمى النسب كالتاريخ كأياـ العرب، يقاؿ: الشعر ديكاف العرب.

 وقاؿ ابف العربي:
الشعر نكع مف الكبلـ، قاؿ الشافعي: حسنو كحسف الكبلـ، كقبيحو كقبيحو: يعني  

نما ي  (ٚٚ) كره لمتضمناتو .أف الشعر ليس يكره لذاتو كا 
 وقاؿ النووي:

، كىك كبلـ حسنو حسف الشعر مباح ما لـ يكف فيو فحش ونحوهقاؿ العمماء كافة:  
الشعر كاستنشده، كأمر بو حساف بف  كقبيحو قبيح، كىذا ىك الصكاب، فقد سمع النبي 

 ثابت رضي ا تعالى عنو في ىجاء المشركيف، كأنشده أصحابو بحضرتو في األسفار
كغيرىا، كأنشده الخمفاء كأئمة الصحابة كفضبلء السمؼ، كلـ ينكره أحد منيـ عمى إطبلقو، 

نما أنكركا المذمـك منو كىك الفحش كنحكه. كا 
 (ٚٛ) 

 وقاؿ ابف حجر:
 في منو يكثر لـ إذا أنو الجائز الشعر حد في العمماء كبلـ مف يتحصؿ الذم 

 فإنو الحراـ، والغزؿ المحض لكذبوا المدح في اإلغراؽ وعف ىجو عف وخال المسجد،

                                                                                                                                                
 (.ٖٙ/  ٙ(، كفتح القدير ٛٚٔ/  ٜ )المراجع السابقة، كالمغني (ٗٚ)
 (.ٖٔٔ /ٕٙالمكسكعة الفقيية الككيتية ) (٘ٚ)
 (.ٚٚٔ/  ٜ )المغني (ٙٚ)
 (.ٕٙٗ/  ٖ)أحكاـ القرآف (ٚٚ)
 (.ٗٔ/  ٘ٔ )صحيح مسمـ لشرح النككم (ٛٚ)
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 بأحاديث كاستدؿ كذلؾ، كاف إذا جكازه عمى اإلجماع البر عبد ابف كنقؿ. جائزا يككف
 في امجمد الناس سيد ابف جمع كقد ينكره، كلـ استنشده أك  النبي بحضرة أنشد كبما

 كأخرج خاصة،  بالنبي متعمؽ شعر مف شيء الصحابة مف عنو نقؿ مف أسماء
 الشعر: تقكؿ كانت أنيا عنيا تعالى ا رضي عائشة عف المفرد األدب في رمالبخا
 مالؾ بف كعب شعر مف ركيت كلقد القبيح، كدع الحسف خذ قبيح، كمنو حسف منو

 مف أيضا المفرد األدب في البخارم كأخرج بيتا، أربعكف فييا القصيدة منيا أشعارا
 الكبلـ، بمنزلة الشعر: بمفظ مرفكعا اعنيم تعالى ا رضي عمرك بف ا عبد حديث
  (ٜٚ). الكبلـ كقبيح كقبيحو الكبلـ، كحسف حسنو

: فقاؿ يكما  ا رسكؿ ردفت: قاؿ أبيو عف الشريد بف عمرك عف مسمـ كركل
: فقاؿ بيتا فأنشدتو ىيو: قاؿ نعـ،: قمت شيء؟ الصمت أبي بف أمية شعر مف معؾ ىؿ
  (ٓٛ) .بيت مائة أنشدتو حتى ىيو: فقاؿ بيتا أنشدتو ثـ ىيو

  :القرطبي قاؿ 
 كالمعاني الحكـ تضمنت إذا بيا كاالعتناء األشعار حفظ عمى دليؿ ىذا كفي
نما .كطبعا شرعا المستحسنة   حكيما، كاف ألنو أمية شعر مف  النبي استكثر كا 
  (ٔٛ) .يسمـ أف الصمت أبي بف أمية كاد:  كقاؿ
  الشعر مف بأبيات  ا رسكؿ مدح وعن تعالى ا رضي العباس أراد كلما
 (ٕٛ). فاؾ ا يفضض ال ىات،: لو  قاؿ

                                                 
(، كحديث عبد ا بف عمرك: " الشعر بمنزلة الكبلـ " أخرجو البخارم في ٜٖ٘/  ٓٔ )فتح البارم (ٜٚ)

ط السمفية(  - ٜٖ٘/  ٓٔط السمفية( كضعؼ إسناده ابف حجر في الفتح ) - ٜٜٕاألدب المفرد )ص
 كلكف ذكر لو شكاىد تقكيو.

 - ٚٙٚٔ/  ٗا عميو كسمـ. . . " أخرجو مسمـ )حديث عمرك بف الشريد: " ردفت رسكؿ ا صمى  (ٓٛ)
 ط الحمبي( ، كفي ركاية: " فمقد كاد يسمـ في شعره ".

(. كقكلو: أراد أمية ابف ٔٔ/  ٘ٔ )(، صحيح مسمـ لشرح النككمٙٗٔ - ٘ٗٔ/  ٖٔ )تفسير القرطبي (ٔٛ)
 الصمت أف يسمـ ىك تتمة الحديث السابؽ

: " ىات، ال يفضض ا فاؾ ". أخرجو الطبراني في معجمو (. كحديثٙٗٔ/  ٖٔ )تفسير القرطبي (ٕٛ)
ط  - ٕٛٔ - ٕٚٔ/  ٛط. كزارة األكقاؼ العراقية( ، كأكرده الييثمي في المجمع ) - ٖٕ٘/  ٗالكبير )
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 عمرة في مكة دخؿ  النبي أف عنو تعالى ا رضي مالؾ بف أنس كعف
 :يقكؿ كىك يمشي يديو بيف عنو تعالى ا رضي ركاحة بف ا كعبد القضاء

 موتنزي عمى نضربكـ اليـك        سبيمو عف الكفار بني خمكا
 خميمو عف الخميؿ كيذىؿ        مقيمو عف الياـ يزيؿ ضربا
  ؟  ا رسكؿ يدم كبيف ا حـر في ركاحة، ابف يا: عمر فقاؿ
  (ٖٛ). النبؿ نضح مف فييـ أسرع فميي عمر، يا عنو خؿ:  ا رسكؿ فقاؿ

 الشعر مف إف: قاؿ  ا رسكؿ أف عنو تعالى ا رضي كعب بف أبي كركل
 (ٗٛ) .حكمة

 .بكراىتو قاؿ أك امطمق الشعر حـر مف لقكؿ كجو ال أنو يتبيف كبيذا
 :الفقياء جميور قاؿ
 : قاؿ الخفاجي الشياب عف عابديف ابف نقؿ كما افرض يكوف فقد

( كاإلسبلـ الجاىمية أدرؾ مف كىـ) كالمخضرميف الجاىمية أىؿ شعر معرفة
 العربية قكاعد تثبت بو ألف إلسبلـ؛ا فقياء عند كفاية فرض كدراية ركاية كاإلسبلمييف

 مف الحبلؿ بيا يتميز التي األحكاـ معرفتيما عمى المتكقؼ كالسنة الكتاب يعمـ بيا التي
ف ككبلميـ الحراـ،  األلفاظ في الخطأ فيو يجكز فبل المعاني في الخطأ فيو جاز كا 
 (٘ٛ). المباني كتركيب

 أك عميو، الثناء أك حمده أك تعالى ا ذكر تضمف إذا كذلؾ ،امندوب يكوف وقد
 مدحيـ، أك أصحابو ذكر أك عنو، الذب أك مدحو أك عميو الصبلة أك  رسكلو ذكر
 مف التحذير أك كالحكـ الكعظ في كاف أك كأعماليـ، كصفاتيـ المتقيف ذكر أك

 (ٙٛ) . األخبلؽ كمكاـر الطاعات عمى الحث أك المعاصي
                                                                                                                                                

 القدسي( كقاؿ: " فيو مف لـ أعرفيـ ".
 ط الحمبي( كقاؿ: " حديث حسف صحيح ". - ٜٖٔ/  ٘أخرجو الترمذم ) (ٖٛ)
 ط السمفية( . - ٖٚ٘/  ٓٔإف مف الشعر حكمة ". أخرجو البخارم )الفتح حديث: "  (ٗٛ)
 (.ٕٖ/  ٔ )رد المحتار (٘ٛ)
(، نياية المحتاج ٖٗٗ/  ٔ )(، رد المحتارٚٗ٘/  ٓٔ )(، فتح البارمٙٗٔ/  ٖٔ )تفسير القرطبي (ٙٛ)
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 أك ،ليا المييج الخمر كوصؼ يحؿ ال ما لفظو في كاف إذا احرام الشعر يكوف وقد
 عمى حممو يمكف ال بحيث ،الشعر في والكذب الحد مجاوزة أو ذمي، أك مسمـ ىجاء

 عمى يقاؿ مما كاف أك ،حميمة غير امرأة أو أمرد مف بمعيف التشبيب أو المبالغة،
 (ٚٛ) . المبلىي
 مف المكركه أف الحنفية فعند: تفصيؿ ذلؾ في كلممذاىب ،مكروىا الشعر يكوف وقد

 ا ذكر عف كشغمو عميو غمب حتى لو صناعة كجعمو الشخص عميو داـك ما الشعر
 كالشعكر، كالقدكد الخدكد كصؼ في الشعر مف كاف كما الشرعية، العمـك كعف تعالى
 (ٛٛ) .والخمر الفسؽ ذكر فيو كاف ما قراءة تكره وكذلؾ

 :المالكية وقاؿ
 الكبلـ في التجاكز مف فاعمو سبلمة لقمة إليو اجالمحت غير الشعر مف اإلكثار يكره 

 الشعر إنشاد عف سئؿ أنو مالؾ عف القاسـ ابف ركل مبالغات، عمى مشتمؿ غالبو ألف
 َيْنَبِغي َوَما الشِّْعرَ  َعمَّْمَناهُ  َوَما﴿يقكؿ تعالى ا أف عيبو فمف منو تكثرف ال: فقاؿ
 . [41]يس: ﴾َلوُ 

 األشعرم مكسى أبي إلى كتب عنو ا رضي لخطابا بف عمر أف بمغني كلقد: قاؿ
 ذلؾ، البيد كأحضر معرفة، معيـ بقي كىؿ الشعر، عف كسميـ قبمؾ، الشعراء اجمع أف

 سمعت منذ شعر بيت قمت ما: فقاؿ البيد كسأؿ كنقكلو، لنعرفو إنا: فقالكا فسأليـ، فجمعيـ
   .[1:9]البقرة:  ﴾ِلْمُمتَِّقيفَ  ُىًدى ِفيوِ  بَ َريْ  َل  اْلِكَتابُ  َذِلؾَ ( ٔ) الـ﴿(ٜٛ) يقكؿ كجؿ عز ا

 : العربي ابف وقاؿ
 النفس تسمية في رغبة المرء يفعمو لـ بما الباطؿ مف التكمـ الشعر في المذمـك مف
 (ٜٓ) .القكؿ كتحسيف

                                                                                                                                                

 (.ٖٙٗ/  ٗ )( ، أسنى المطالبٖٕٛ/ ٛ)
(، ٖٕٛ/  ٛ )(، نياية المحتاجٛٓٗ/  ٕ )و الدكاني(، الفكاكٖٖٗ - ٖٖ - ٕٖ/  ٔ )رد المحتار (ٚٛ)

 (.ٛٚٔ/  ٜ )(، المغنيٖٙٗ/  ٗ )أسنى المطالب
 (.ٖٗٗ - ٖٖ - ٕٖ/  ٔ)رد المحتار  (ٛٛ)
 .(ٗ٘/  ٘ٔ )(، تفسير القرطبيٛ٘ٗ/  ٕ )الفكاكو الدكاني (ٜٛ)
 (.٘ٙٗ/  ٖ )أحكاـ القرآف (ٜٓ)
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 :الشافعية وقاؿ
ال بإظياره تتأذ لـ ما كذلؾ اإلخفاء، حقو بما حميمتو مف يشبب أف يكره   (ٜٔ) .حـر كا 
 :الحنابمة قاؿو 
 (ٕٜ) .بالنساء يشبب الذي الرقيؽ والشعر اليجاء الشعر مف يكره 

 في المذاىب فقياء كنصكص. الشعر في األصؿ كىك احمبا الشعر يكوف وقد
 :متقاربة الحكـ ذلؾ

 : الحنفية قاؿ
 كالمعاني الفائقة كالتشابيو النكات إظيار بو قصد إذا بو بأس ال الشعر مف اليسير

 (ٖٜ). فمباح كاألمـ كاألزماف األطبلؿ ذكر في الشعر مف كاف كما الرائقة،
 : المالكية وقاؿ
نشاؤه الشعر إنشاد يباح  إلييا يحتاج التي األشعار في إال فيكره، منو يكثر لـ ما كا 

 (ٜٗ) االستدالؿ. في
 :الشافعية وقاؿ
نشاده الشعر إنشاء يباح  ااعاتب يقتضيو أك يمنعو ما يتضمف لـ ما  كاستماعو كا 

 بف ا كعبد ثابت بف كحساف إلييـ يصغي شعراء لو كاف  كألنو كالخمؼ، لمسمؼ
 ابف أمية شعر مف استنشد  كألنو عنيـ، تعالى ا رضي مالؾ بف ككعب ركاحة
:  قاؿ كليذا بالبعث كتذكير كأمثاؿ حكـ شعره أكثر ألف أم بيت، مائة الصمت أبي
(ٜٙ) . حكمة عرالش مف إف:  كلقكلو(ٜ٘)يسمـ أف كاد

 

                                                 
 (.ٕٖٛ/  ٘ )(، الجمؿٖٕٛ/  ٛ )نياية المحتاج (ٜٔ)
 (.٘ٚ٘/  ٙ )الفركع (ٕٜ)
 .(ٖٗٗ– ٕٖ/  ٔ )رد المحتار (ٖٜ)
 .(ٛ٘ٗ/  ٕ )الفكاكو الدكاني (ٜٗ)
 حديث: " كاد أف يسمـ " تقدـ تخريجو. (ٜ٘)
( كحديث: " إف مف الشعر حكمة " تقدـ ٖٙٗ/  ٗ(، أسنى المطالب )ٖٕٛ/  ٛنياية المحتاج ) (ٜٙ)

 (.ٚتخريجو )ؼ / 
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 :قدامة ابف وقاؿ
  (ٜٚ). إليو تدعك كالحاجة كالعمماء، الصحابة قالو كقد خبلؼ، الشعر إباحة في ليس

 :الشاعر شيادة
 يخؿ ما أو امحرم بشعره يرتكب ل الذي الشاعر شيادة قبكؿ إلى الفقياء ذىب
 :تفصيؿ بو شيادتو رد ففي ذلؾ ارتكب فإف ،بالمروءة
 :الحنفية قاؿ
نشاؤه إنشاده ثرك مف   مركءتو تنقض لو مكسبة كيجعمو ميماتو بو تنزؿ حيف كا 
 .شيادتو كترد

 :المالكية وقاؿ
ال ،امحرم بشعره يرتكب ل كاف إذا الشاعر شيادة تجكز  . (ٜٛ)شيادتو امتنعت كا 
 : الشافعية وقاؿ
 بو، يفسؽ بما - اذمي أك امسمم - الدـ معصـك ىجا إذا الشاعر شيادة ترد
 أمر  النبي ف، ألبيجائو الشاعر شيادة ترد كال ىجاؤه، يحـر فبل حربيال بخبلؼ
 (ٜٜ) الكفار. بيجاء عنو تعالى ا رضي ثابت بف حساف

 بأف لعنو جكاز عدـ فيفارؽ كعميو المعيف، الكافر ىجك جكاز كبلميـ كظاىر
 .بخير لو يختـ فقد منو بعده يتحقؽ ال كالعنو الخير، مف اإلبعاد المعف

 مف صفاتيا ذكر بأف معينة بامرأة شبب إذا كذلؾ الشاعر شيادة ترد: اكقالك 
 ووصؼ الستر ىتؾ إذا وكذلؾ ،اإليذاء مف فيو لما ذلؾ، وغير وطوؿ حسف نحو

 األمرد ذلؾ في المرأة كمثؿ ،حميمتو مف كاف ولو اإلخفاء حقو بما الباطنة أعضاءىا
 صنعة، التشبيب ألف عميو إثـ بلف بو يشبب مف الشاعر يعيف لـ فإذا بعشقو، صرح إذا

 مجيكؿ شخص ذكر فميس فيو، المذككر تحقيؽ ال صنعتو تحسيف الشاعر كغرض
                                                 

 (.ٚٚٔ/  ٜالمغني ) (ٜٚ)
 (.ٛ٘ٗ/  ٕ(، كالفكاكو الدكاني) ٖٖٗ/  ٔر )رد المحتا (ٜٛ)
ط السمفية( ،  - ٙٗ٘/  ٓٔحديث: " أمر حساف بف ثابت بيجاء الكفار ". أخرجو البخارم )الفتح  (ٜٜ)

 ط الحمبي( مف حديث البراء بف عازب. - ٖٖٜٔ/  ٗكمسمـ )
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 يككف كعندئذ بو، المشبب تعييف عمى تدؿ قرائف ينصبكف قد الشعراء بعض لكف تعيينا،
 .بمعيف التشبيب حكـ في القرائف ىذه مع التشبيب

 في كجاكز ،شعره في الكذب أكثر إف الشافعية عند كذلؾ الشاعر شيادة وترد
 (ٓٓٔ). المبالغة عمى حممو يمكف ال بحيث الحد ذلؾ

 :الحنابمة وقاؿ
 مسممة أك مسمما يقذؼ أك بالكذب يمدح أك المسمميف ييجك كاف متى الشاعر 

 ( ٕٓٔ)انتيى.  «(ٔٓٔ) .بغيره أك بنفسو قذؼ كسكاء ترد، شيادتو فإف
 

 :اقاؿ سماحة الشيخ عبد العزيز بف باز رحمو 
أو غير غزؿ أو يدعو إلى  كؿ شعر يدعو إلى الفواحش والمنكر سمي غزل»

ألنو مما  ول الشتغاؿ بو شيء مف المحرمات ل تجوز كتابتو ول قراءتو عمى الناس
يصد عف سبيؿ ا كمما يشجع عمى الفاحشة كمف ليك الحديث المنكر الذم ذمو ا 

ـٍ  ِبَغْيرِ  المَّوِ  َسِبيؿِ  َعفْ  ِلُيِضؿَّ  اْلَحِديثِ  َلْيوَ  َيْشَتِري َمفْ  النَّاسِ  َوِمفَ ﴿كعابو في قكلو  ِعْم
ذىب أكثر المفسريف إلى أنو الغناء  [4: لقمان] ﴾ُمِييفٌ  َعَذابٌ  َلُيـْ  ُأوَلِئؾَ  ُىُزًوا َوَيتَِّخَذَىا

  (ٖٓٔ) .«المحـر كما يتبعو مف آالت المبلىي

 :رحمو اوقاؿ أيضا 
أك  إذا كاف الغزؿ في بعض النساءر إلى فساد لـ يجز الغزؿ إذا كاف يج»
 (ٗٓٔ) .«ذلؾ بغير حؽ ل يجوز يدعوا إلى التصاؿ بيا أو نحوالكلداف 
 

                                                 
/  ٓٔالبارم)  (، فتحٖٙٗ/  ٗ(، أسنى المطالب) ٕٖٛ/  ٘(، الجمؿ) ٖٕٛ/  ٛنياية المحتاج)  (ٓٓٔ)

٘ٗٙ.) 
 (.ٛٚٔ/  ٜالمغني)  (ٔٓٔ)
 انتيى النقؿ بالحكاشي مف المكسكعة الفقيية الككيتية. (ٕٓٔ)
 فتكل عمى مكقع سماحة الشيخ عبد العزيز بف باز رحمو ا. (ٖٓٔ)
 فتكل أخرل عمى المكقع السابؽ. (ٗٓٔ)
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 الفصؿ الثاني

 الرد عمى أكثر مف عشريف 
 موضعا مف كتاب 
 مجنوف ليمى 
 حقيقة أـ خياؿ 

 لمحمد سعيد رسالف
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 وؿالموضع اْل 
 (:ٛص)قاؿ رسالف 

ما أحوج المدنية الحديثة إلى روح الحب ذلؾ الحب الطاىر العفيؼ الذي  »
ذا يستوي فيو العطاء والحرماف... والذي تقع دو  ائره وتمتد آفقو يوما فيوما وا 

 .«المحبوب في عيف المحب عالـ زاخر وكوف يموج
 :الرد 

لحديثة إلى روح الحب ذلؾ ما أحوج المدنية ا »:بقولوىذا بدء رسبلف كتابو 
 .«الحب الطاىر العفيؼ

نما قصده  «الحب» فبدء أكؿ ما بدء بالحديث عف كأكثر مف ذكره في كتابو ىذا كا 
خبلقي كالعشؽ المحـر الذم ىك االنحبلؿ األ -كظاىر كما ىك كاضح  -بيذه الكممة 

كىكذا مى كالذم كاف ُيعرؼ بمجنكف لي «بف الممّكح قيس» أعبلموك  مشاىيرهكاف مف 
حياء ما كاف عميو قيس مف المجكف كالخنا مف خبلؿ تمؾ الكممات الماجنة إيريد رسبلف 

 .ف يقرر ذلؾ في المجتمعات الحديثةأك 
 دعكا ذيفنبياء الك األ عما جاءت بو الرسؿمف ىذا الرجؿ كىذا انحراؼ كاضح  
بدينو كما قاؿ تعالى لى التكحيد الخالص كعبادة ا كحده كالتمسؾ إ كىـكؿ ما دعأالناس 

  [64: النحل]﴾الطَّاُغوتَ  اْعُبُدوا المََّو َواْجَتِنُبواَوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكؿِّ ُأمٍَّة َرُسوًل َأِف ﴿
ـْ َبَرَكاٍت ِمَف السََّماِء ﴿كقاؿ تعالى  َوَلْو َأفَّ َأْىَؿ اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَمْيِي

ـْ ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوفَ َواْْلَْرِض َوَلكِ   [14: األعراف]﴾ْف َكذَُّبوا َفَأَخْذَناُى

ليو إ تف كما دعآما قرره القر كاألفراد مجتمعات يقرر ىذا الرجؿ لمف أفبدال مف  
المنكرة كالحب كالعشؽ كما مكر مف األ ذلؾ يقرر خبلؼ كاألنبياء أقكاميـ ذىبالرسؿ 

كنشر الخنا ـ المجتمعات كعمى تدميرىا تعمؿ عمى ىدالتي إلى ذلؾ مف األمكر 
 .بيف أفرادىا كالمجكف كالخبلعة
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 .«الحب الطاىر العفيؼ »: وأما قولو
كالذم ىك بأنو طاىر عفيؼ فيذا كبلـ فاسد يصؼ فيو رسبلف ما سماه بالحب 

في حقيقة األمر مجكف كخبلعة كفسؽ يصفو كىذا غاية في الضبلؿ كاالنحبلؿ كمف 
 المجتمعات اإلسبلمية. نشر الفاحشة في

عند الشعراء كاألدباء كىذا يدخؿ فيو المقاء بيف كىذا ما يسمى بالحب العذرم 
 الرجؿ كالمرأة كالنظر إلييا كالتغزؿ بيا كعشقيا بؿ كيدخؿ فيو الضـ كالعناؽ كالقبمة 

كقد بينت ذلؾ بالتفصيؿ في مقدمة ىذا الكتاب في الرد عمى كصؼ رسبلف لقيس 
ـ العذرييف كأكردنا أقكاؿ العمماء في بياف حكـ ىذا النكع مف العشؽ الذم بأنو كاف إما

ىك في حقيقة األمر خبلعة كفسؽ كمجكف كىك باب عظيـ مف أبكاب المحرمات 
  كالمنييات.
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الموضع الثاني 
 (:ٛص)رسالفقاؿ 
وفي وىذا الحب تتمثؿ روحو أروع تمثؿ في روح قيس ..وفي نفسية قيس ..  »

 .«شخصية قيس

 :الرد
التي قررىا في  -لى تنزيؿ تمؾ الدعكة الفاجرة في ىذا المكضع إانتقؿ رسبلف 
رض الكاقع عف طريؽ التعرض لشخصية قيس التي تمثؿ أعمى  -المكضع السابؽ 
  .لما سماه رسبلف بالعشؽ كالحب الجانب التطبيقي

كالصحابة كالتابعيف  لمرسميفبياء كانلى االقتداء باألإف يدعكا الناس أمف  كبدال 
 .لى االقتداء بقيس في مجكنو كعشقو كجنكنوإئمة المصمحيف دعاىـ كاأل

 (:ٛص)قاؿ و 
ماد ىذا التعبير وما كاف آوسع أف قيسا كاف رجؿ حضارة عمى أل إوما ذاؾ  »
ف تدخؿ الدولة اإلسالمية في طور أل وليدا بكرا لمحضارة اإلسالمية قبؿ إقيس 

 .«لى رجؿ المدينةإف يتحوؿ رجؿ الحضارة أؿ المدنية وقب
  :(ٖٔص)وقاؿ 

لى إعمالو أوؿ تتجو في ىذا العصر عاش قيس رجؿ الحضارة مف الطراز اْل  »
لى قواه الخصبة تفيض بيا ا  عماقو الثرة و ألى إعماؽ نفسو وداخؿ ذاتو أباطنو و 

فسو ومف حناياه وينبض بيا قمبو رجؿ حضارة يعطي ويمنح ويبذؿ وييب مف ثروة ن
في عطائو وبذلو مدفوع بطاقتو الجياشة ل سمطاف لو عمى وقؼ  غناه الروحي وىو

 عطائو ول عمى الكنود ببذلو ونعماه 
ذا تطمع  رجؿ حضارة تسيره غرائزه الزاخرة غير الواعية..فإذا تشوفت روحو لمحب وا 

ـَ ل يصؿ ؟؟ ـَ ل يحب ؟؟ ول  قمبو لموصؿ فم
 يبة          إلى إلفيا أو أف  يحف  نجيبأف يحف   نج  في  وىؿ ريبة

 .« ( حبيبا ولـ يطرب إليؾ حبيب ول خير في الدنيا إذا أنت لـ تزر         
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 :الرد
كصاؼ صؼ قيسا بيذه األنحف نسأؿ رسبلف عف السبب الذم مف أجمو ك 

 ؟رجؿ حضارة  هلقاب العظيمة الضخمة حتى صار عندكاأل
 ناس إلى التكحيد كالسنة ؟دعكة ىذا الرجؿ ال بسببىذا يؿ ف
 الشرعي ؟ لعمـ احممو كنشره تـ بسبب أ 
 في سبيؿ ا ؟ ـ بسبب جياده أ

نو بسبب عشقو أنما مدحو رسبلف كعظـ مف شا  ك  كؿ ذلؾ لـ يكف عميو ىذا الرجؿ
كقد  بسبب ذلؾ العشؽ صار مجنكنافراطو في ذلؾ كاشتياره بالمجكف كالخنا حتى ا  ك 

 .«غزؿ يحب النساء ومحادثتيف شاعر » نوأؾ الرسالة بكصفو رسبلف في ثنايا تم
الذم  شخاص كمدحيـ عند رسبلففيؿ ىذا ىك المقياس كالميزاف لمثناء عمى األ

 ؟ ايدعي أنو يؤصؿ لممنيج السمفي منذ أكثر مف ثبلثيف عام
خبلقو أمف ىك عمى شاكمة قيس في مال إيككف  فيذا المدح كالثناء لقيس ال

 نو.كعشقو كمجك  كسمككو
رجؿ حضارة تسيره غرائزه الزاخرة غير الواعية..فإذا تشوفت روحو  »:وأما قولو

ـَ ل يصؿ ؟؟ ـَ ل يحب ؟؟ ول ذا تطمع قمبو لموصؿ فم  .«لمحب وا 
خبلقي المتمثؿ في فيذة دعكة صريحة كتسكيغ كاضح لمعشؽ المحـر كلبلنحبلؿ األ

  .خبلؽفعاؿ التي تنافي الديف كاألتمؾ األ
ف يتفكه بتمؾ أنو يؤصؿ لممنيج السمفي أعمف يدعي  سمـ فضبلفيؿ يجكز لم

 ؟الصبيانية المنحمة كالعبارات الكممات 
 :باحية كالمجكف فقاؿلئلفيو يدعك  اخميع اماجن اثـ ساؽ شعر 

 إلى إلفيا أو أف  يحف  نجيب  أف يحف   نجيبة          في وىؿ ريبة » 
 .«حبيب حبيبا ولـ يطرب إليؾ      ول خير في الدنيا إذا أنت لـ تزر        

لى االنحبلؿ كالمجكف إف تككف الدعكة أكىذا مف العجب الذم ال يكاد ينقضي 
  .بتمؾ الطريقة الفجة الكقحة القبيحة
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فظاعة كشناعة مر ثـ يزيد األأىؿ الفسؽ كالفجكر يسكغ العشؽ بيف  يذا الرجؿف
. ؾ الحب كالعشؽذل فيال إنو ال خير في الدنيا عندما يقرر لمناس أ  المحـر

 وما ا ذكر إل فييا، ما ممعوف ممعونة، الدنيا »:النبيقكؿ ىك مف يف فأ
 (٘ٓٔ) .«متعمما أو عالما أو واله،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (. ٕٔٔٗ )( كابف ماجوٕ٘ٚٗأخرجو الترمذم )(٘ٓٔ)
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 الثالثالموضع 
 (:٘ٔص)رسالفقاؿ 
وأي وفاء يكبر وفاء مف يستفرغ عمره ويستنفذ جيده في محبوب ل تفارقو  »

يف؟ ثـ أي وفاء أسمى وأجؿ مف وفاء يرعى البعد كما يرعى عمى ذكراه طرفة ع
القرب؟ غير أف وفاء قيس كاف أبمغ مف ىذا كمو وأجؿ. لقد كاف قيس يفي ) لشبو 

جميؿ أصبح لديو ضاربا  ؿليمى ( وكأنيا عادت عنده كؿ جميؿ أو إف أردت الدقة ك
 .«فييا بسيـ
 :الرد

فرغ عمره ويستنفذ جيده في محبوب ل وأي وفاء يكبر وفاء مف يست »:أما قولو
تفارقو ذكراه طرفة عيف؟ ثـ أي وفاء أسمى وأجؿ مف وفاء يرعى البعد كما يرعى 

 .«عمى القرب؟
جمو ىك الكفاء ليذا الديف بنصرتو كنشره أسماه ك أرسبلف ك  كبر الكفاء ياأف إ 

صكلو أبتقرير  -اكبيتان االذم تدعيو كذب –كالدفاع عنو كالكفاء ليذا المنيج السمفي 
كالكفاء ألىؿ السنة أصحاب ىذا المنيج بمكاالتيـ كمحبتيـ كعدـ  كالرد عمى مف خالفو

 الطعف فييـ كالتشيير بيـ.  
 أف كنت مف العقبلء. جمو أسماه ك أكبر الكفاء ك أىذا ىك 
 .«لقد كاف قيس يفي ) لشبو ليمى( وكأنيا عادت عنده كؿ جميؿ »:أما قولو
 عند أىؿ السنة كالسمفييف ؟  كُيعظـ مف أجميا يمدحنقبة لمرجؿ مرسبلف  يا هفيؿ ىذ

لى الجنكف كذىاب العقؿ الذم إنيا ضرب مف ضركب االنحبلؿ التي تؤكؿ أـ أ
 ؟ ىك محؿ التشريؼ كمناط التكميؼ
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 الرابعالموضع 
 (:ٛٔص)رسالفقاؿ 

 ف العصر اْلموي كاد يضيع ضيعة أبدية بعد أف قضت مكايد السياسةإ » 
بتبديد ما ظير فيو مف آثار العقوؿ ولكف ا لطؼ بذلؾ العصر حيف أبقى لنا منو 

شخصية المجنوف فقد شرقت تمؾ الشخصية وغربت حتى عطرت أنفاس الشعراء في 
المشرقيف والمغربيف ..والعجب أف عصر الحضارة ىذا ل يخرج سوى مجنوف واحد 

أل يكوف في اْلمة العربية العيب  كؿعمى نمط )رجؿ الحضارة ( وىو قيس .. والعيب 
غير مجنوف واحد يحدث الناس عف مآسي اْلرواح وأشجاف اْلفئدة  وأوطار النفوس 

أف يصبح الحب أسطورة مف اْلساطير ُتمثؿ في حديث قيس مع  كؿ العيب .. العيب
  .«ليالء وىو روح الدنيا وسر الوجود

 :الرد
أبدية بعد أف قضت مكايد  ف العصر اْلموي كاد يضيع ضيعةإ »أما قولو

السياسة بتبديد ما ظير فيو مف آثار العقوؿ ولكف ا لطؼ بذلؾ العصر حيف أبقى 
لنا منو شخصية المجنوف فقد شرقت تمؾ الشخصية وغربت حتى عطرت أنفاس 

 .«الشعراء في المشرقيف والمغربيف
كتبيا ىذا  كأقبح العبارات التي الكمماتسكء أالمكضع مف الكبلـ في ىذا يذا ف
  .في ىذا الكتاب الماجف المنحؿ -كىي كثيرة  –الرجؿ 
الذم ىك مف أعظـ العصكر في تاريخ مكم العصر األ فيتكمـ ع يذا الرجؿف

اإلسبلـ بعد عصر الخبلفة الراشدة بكؿ جيؿ كتجني ككأنو يتكمـ عف عصر مف 
 عصكر الجاىمية قبؿ اإلسبلـ.

 مف فضائؿ كمناقب ىذا العصر المبارؾ اكىا ىك الحافظ ابف كثير يبف لنا شيئ
ف العصر اْلموي كاد يضيع ضيعة أبدية بعد إ »ال كما يصكره لنا رسبلف بقكلو 

 .«أف قضت مكايد السياسة بتبديد ما ظير فيو مف آثار العقوؿ
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 :قاؿ الحافظ ابف كثير رحمو ا
مت كممة ليس ليـ شغؿ إال ذلؾ، قد ع سوؽ الجياد قائمة فى بنى أميةفكانت  »

اإلسبلـ فى مشارؽ األرض كمغاربيا كبرىا كبحرىا، كقد أذلكا الكفر كأىمو ، كامتؤلت 
قمكب المشركيف مف المسمميف رعبا، ال يتكجو المسممكف الى قطر مف األقطار إال 

أخذكه ، ككاف فى عساكرىـ كجيكشيـ فى الغزك الصالحكف كاألكلياء كالعمماء مف كبار 
منيـ شرذمة عظيمة ينصر ا بيـ دينو، فقتيبة بف مسمـ يفتح التابعيف، فى كؿ جيش 

، كمسممة بف  ....فى ببلد الترؾ، يقتؿ كيسبى كيغنـ، حتى كصؿ الى تخكـ الصيف 
عبد الممؾ بف مركاف كابف أمير المؤمنيف الكليد كأخكه اآلخر يفتحكف فى ببلد الرـك 

كبنى بيا مسممة جامعا ُيعبد  كيجاىدكف بعساكر الشاـ حتى كصمكا الى القسطنطينية،
ا فيو ، كامتؤلت قمكب الفرنج منيـ رعبا ، كمحمد بف القاسـ ابف أخى الحجاج يجاىد 

فى ببلد اليند كيفتح مدنيا فى طائفة مف جيش العراؽ كغيرىـ ، كمكسى بف نصير 
يجاىد فى ببلد المغرب كيفتح مدنيا فى طائفة كأقاليميا فى جيكش الديار المصرية 

 .« غيرىـ. ككؿ ىذه النكاحى إنما دخؿ أىميا فى اإلسبلـ كترككا عبادة األكثافك 
 

عقب الخبلفة الراشدة  اأيضكاف  -الذم يطعف فيو ىذا الرجؿ  -كىذا العصر 
ىػ ٔٗسنة العصر األمكم في بدء كقد  النبي  ةالتي استمرت ثبلثيف سنة بعد كفا

رضي ا عنيما الخبلفة  .بي سفيافأبف  مير المؤمنيف معاكيةالصحابي الجميؿ أبتكلي 
مكية مركاف بف محمد خر خمفاء الدكلة األآحتى ىذا العصر في عاـ الجماعة كاستمر 
 .ىػٕٖٔمكم عاـ بف مركاف بف الحكـ األ

ولكف ا لطؼ »كيطعف فيو بقكلو  جؿكىذا العصر الذم يتحدث عنو ىذا الر 
ىك داخؿ في القركف الثبلثة « فبذلؾ العصر حيف أبقى لنا منو شخصية المجنو

فيو ال النتشار العمـ كالعمماء إكزكاىا كما ذاؾ  ثنى عمييا النبي أالمفضمة التي 
مف عمماء الصحابة  اكثير  امصار عددقطار كاألقد ضـ في جميع األ ونإف اكاسع اانتشار 

  .التابعيف كتابعي التابعيفك 
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 .عي التابعيفومف ىؤلء اْلعالـ مف الصحابة والتابعيف وتاب
كىك أكؿ ممؾ مف ممكؾ مير المؤمنيف أبي سفياف الصحابي الجميؿ أمعاكية بف 
  العصر األمكم.

بي أمعاذ بف جبؿ كعبد ا بف عباس كمجاىد بف جبر كعطاء بف  وكاف في مكة
 .رباح  كطاككس بف كيساف

اب ابف شيك سعيد بف المسيب كعركة بف الزبير عبد ا بف عمر ك  وفي المدينة
 .نسأالزىرم كمالؾ بف 
عبد ا بف مسعكد كشريح القاضي كالشعبي كالنخعي كسعيد بف  وفي الكوفة

 .حنيفة النعماف كبأجبير ك 
نس بف مالؾ كالحسف البصرم كمحمد بف أشعرم ك أبك مكسى األ وفي البصرة

  .سيريف
دريس الخكالني كمكحكؿ إبك أبك الدرداء كعبادة بف الصامت ك أ وفي الشاـ

  .كزاعيدمشقي كعمر بف عبد العزيز كرجاء بف حيكة كاألال
بي حبيب أعمرك بف العاص كعبد ا بف عمرك بف العاص كيزيد بف  وفي مصر

 أبي جعفر كالميث بف سعد.كجعفر بف ربيعة كعبد ا بف 
مف الصحابة كالتابعيف كتابعي التابعيف كالعمماء الربانييف  وغيرىـ الكثير والكثير

 المرضييف ممف يطكؿ ذكرىـ كأخبارىـ مبثكثة في كتب التكاريخ كالتراجـ.كاألئمة 
رسبلف في ذلؾ العصر ممف ذكرناىـ كمف لـ نذكرىـ ال  يا افيؿ كؿ ىؤالء جمعي

 بعممو كعممو كدعكتو كجياده ؟  يكجد فييـ كاحد قاـ بحفظ ىذا العصر مف الضياع
 كأم شيء قاـ بو قيس لحفظ ىذا العصر مف الضياع ؟ 

 بؿ ما ُحفظ عف قيس إال الغزؿ كالمجكف كالحب كالشجكف.
 فيؿ ىذا مما ُتحفظ بو األمة ؟ 

 في زكاؿ األمـ كضياعيا كدمارىا؟ اأـ ىذا مما يككف سبب
 رسبلف ببعيد. كما دكلة اإلسبلـ في األندلس التي زالت عنؾ يا
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كىذا كبلـ في غاية السكء كالجيالة كالطعف الكاضح في سادات األمة مف 
 الصحابة كالتابعيف كتابعي التابعيف. 

والعجب أف عصر الحضارة ىذا ل يخرج سوى مجنوف واحد عمى نمط  »وأما قول
  .«وىو قيس (رجؿ الحضارة)

في  ف لك كافأال مجنكف كاحد كيتمنى إمة نو لـ يكف في األمف أ يتعجب رسبلف
  المجنكف قيسمف أمثاؿ مجانيف كثر  األمة

كقمة العقؿ الذم ُيخرج صاحبو مف ضرب مف ضركب السفو ال الكبلـ إىذا كما 
 زمرة العقبلء األلباء إلى أف يككف سفيو مف السفياء 

أل يكوف في اْلمة العربية غير مجنوف واحد كؿ العيب والعيب  »وأما قولو
كؿ  يحدث الناس عف مآسي اْلرواح وأشجاف اْلفئدة  وأوطار النفوس ... العيب

 .«أسطورة مف اْلساطير ُتمثؿ في حديث قيس مع ليالءأف يصبح الحب  العيب
مثالؾ مف أنت ك أىك ما تقكلو كتتمناه كتيكاه يارسبلف بؿ العيب كؿ العيب 

منكا كفي مجتمعاتيـ بذكر قصص آالفاحشة في الذيف  المحبيف إلشاعة اجنيفالم
 العاشقيف كالماجنيف 

تبكي عميو مف ككف قصة قيس كليمى  ىك ماعمى الحقيقة كالعيب كؿ العيب 
 ساطير سطكرة مف األأصبحت أ

  .«وىو روح الدنيا وسر الوجود »وأما قولو
كذلؾ جممة االنحرافات كالبدع التي كقع فييا رسبلف في كتابو  فيذه العبارة مف

  :ْلمريف
ىي  «روح الدنيا وسر الوجود –ي الحب أ –وىو »كىيف ىذه العبارة أ :اْلوؿ
مف غبلة الصكفية كيقصدكف بذلؾ حب ككحدة الكجكد ىؿ الحمكؿ كاالتحاد أ مف عبارات

لفاظ السمؼ كال مف أمف  ةا الذم يسمكنو عشاقا كفناء كىياما كليس ىذه العبار 
  كما قرر ذلؾ أىؿ العمـتعبيراتيـ 
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المدعو إبراىيـ كردىـ عمى مثؿ ىذه العبارة  قاؿمف بالرد عمى  أىؿ العمـكلقد قاـ 
 (:بحر الحب) لو بعنكاف في شريطحيث قاؿ  د ا الدويشبف عب
ماء الحياة وسر الوجود ولذة الروح بؿ ىو روح  –ي الحب أ –بؿ ىو وربي  »
 .«الوجود

روح الدنيا وسر  – أم الحب – وىو »كىذا العبارة تماما مثؿ عبارة رسبلف 
  .حذك النعؿ بالنعؿ «الوجود
التي قاليا بالرد عمى تمؾ العبارة   يمداني الوادعيالدكتور أبو عبد ا المقد قاـ ف

عمى شبكة لو في مقاؿ ( بحر الحبكعمى شريطو) المدعو إبراىيـ بف عبد ا الدويش
  .السمفيةسحاب 

ىك  فالعيد والرسالة والمبدأف ىذا القكؿ ساقط متيالؾ أالشؾ ب » :حيث قاؿ
وماء الحياة ىو  ساء كما زعـتوحيد ا جؿ وعال الذي بعث بو الرسؿ وليس حب الن

ما ركح الكجكد كسر أك  يماف با ولذة الروح ىي تحقيؽ العبودية  جؿ وعالاإل
ىؿ الحمكؿ كاالتحاد كالزيغ كالضبلؿ كالصكفية أالكجكد فيذه مف المصطمحات الصكفية 

يعنكف بالحب ىنا في مثؿ ىذه العبارات كعمى مذىبيـ الفاسد الفناء في الذات كليس 
فسادىا ا  الكفيمة بتخريب البيكت ك  الترىات السخيفةلى غير ذلؾ مف إ.....حبة النساءم

كلذة الركح كمفتاح  روح الحياة وسر الوجودنيا أكالتي صكرىا في عقكؿ السذج ب
 (ٙٓٔ).«السعادة

عمى ىذه االنحرافات مف ذلؾ  حفظو ا ولقد عمؽ فضيمة الشيخ عبيد الجابري
 :حفظو االشيخ قاؿ حيث   الدكيشإبراىيـ بف عبد االمدعك 
استظيرت بؿ استباف لي يقينا أف المحاضر لـ يسمؾ ممي ذلؾ الشريط أكعند ت »

مكر الذيف بنكا فقييـ لؤل في محاضرتو تمؾ سبيؿ العمماء الناصحيف لألمة البصيريف
ف بؿ سمؾ مسمؾ المتفمتيكمعالجتيـ لمنكازؿ عمى الكتاب كالسنة كسيرة السمؼ الصالح 

مف أدباء ومفكريف الذيف لـ يقيموا في طرحيـ الموضوعات وعالجتيا وزنا لمنصوص 

                                                 
 ىػ(.ٕٕٗٔربيع األكؿ  ٘تاريخ) مقاؿ عمى شبكة سحاب ب (ٙٓٔ)
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ْلف جؿ اىتماميـ شقشقة العبارات وزخرفة اْلقواؿ استجالبا لعواطؼ الناس وتكثيرا 
كليذا كاف ذلكـ الشريط محشكا باألخطاء الشنيعة لسواد المستمعيف حوليـ 

عف مف  نيا العامي مف المتدينيف فضبلكالممحكظات الفظيعة التي يجب أف يترفع ع
لى إنو يفني كقتو في الدعكة أكينتسب إلى بمد التكحيد كالسنة كيزعـ  (ٚٓٔ)يدعي العمـ

  (ٛٓٔ).«صبلح كالصبلحاإل
  :وأقوؿ لمقائميف عمى شبكة سحاب
في تمؾ االنحرافات  إبراىيـ بف عبد ا الدكيشلقد قمتـ بالرد عمى ىذا المدعك 

 كنقمتـ كبلـ أىؿ العمـ في الرد عميو في انحرافاتو  « بحر الدـ »يطو التي كقعت في شر 
كالتي ىي حذك  «مجنكف ليمى »فيؿ ستردكف عمى رسبلف في انحرافاتو في كتابو 

 القذة بالقذة كال تفترؽ عف ىذا الذم رددتـ عميو؟
 أـ سيككف ىناؾ شأف آخر مع رسبلف كانحرافاتو ؟ 

لمخالؼ كمخالفتو ميما كانت شيرتو ماداـ أنو لـ فالكاجب عميكـ أف تردكا عمى ا
 يرجع عف باطمو بعد نصحو بؿ عاند ككابر كلـ يتب إلى ىذه المحظة. 

جميا الككف ك أمف ا ف ىذا انحراؼ كجنكح في تفسير الغاية التي خمؽ أ الثاني:
َوَما ﴿ىالالعبادة قاؿ تع نكاعأبكؿ  هفرادا  محبة ا كعبادتو ك  يال كىأ االمخمكقات جميع

ْنَس ِإلَّ ِلَيْعُبُدوفِ   . ﴾َخَمْقُت اْلِجفَّ َواإلِْ
 رحمو ا:   قاؿ العالمة ابف القيـ

 العالـ تحرؾ كبيا والمحبة للرادة تابعة كالسفمي العمكم العالـ حركات فجميع »
 في تحرؾ فما العالـ وجد وْلجميا بيا التي ىي بؿ كالغائية الفاعمية العمة فيي كألجميا
 حركة المحبة حقيقة بؿ وغايتيا سببيا والمحبة واإلرادة إال حركة كالسفمي العمكم العالـ
 كالذؿ العبكدية ىك المحبة ككماؿ سككف ببل حركة فالمحبة محبوبو إلى المحب نفس

 كالدنيا كاألرض السمكات خمقت كلو بو الذم الحؽ كىك لممحبكب كالطاعة كالخضكع

                                                 
 كىذا الكبلـ ينطبؽ تماـ االنطباؽ عمى رسبلف ككتابو.  (ٚٓٔ)
 ممحؽ بالمقاؿ السابؽ بنفس الصفحة عمى شبكة سحاب.  (ٛٓٔ)
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 ا كقاؿ ﴾ِباْلَحؽِّ  ِإلَّ  َبْيَنُيَما َوَما َواْْلَْرَض  السََّماَواتِ  َمْقَناخَ  َوَما﴿تعالى قاؿ كاآلخرة
ـْ ﴿تعالى كقاؿ ﴾َباِطاًل  َبْيَنُيَما َوَما َواْْلَْرَض  السََّماءَ  َخَمْقَنا َوَما﴿تعالى  َخَمْقَناُكـْ  َأنََّما َأَفَحِسْبُت
 محبتو كماؿ ىي التي كحده ا عبادة ىك الخمؽ كألجمو بو خمؽ الذم كالحؽ ﴾َعَبثًا

 أرسؿ ذلؾ كألجؿ كالعقاب كالثكاب كالنيى األمر مف عبكديتو كلكاـز لو كالذؿ كالخضكع
 ىك الذم بالعدؿ قامت إنما كاألرض كالسمكات كالنار الجنة كخمؽ الكتب كأنزؿ الرسؿ
 نبيو عف حاكيا تعالى ا قاؿ تعالى ا إلى األشياء أحب كىك عميو ىك الذم ا صراط
 ِبَناِصَيِتَيا آِخذٌ  ُىوَ  ِإلَّ  َدابَّةٍ  ِمفْ  َما َوَربُِّكـْ  َربِّي المَّوِ  َعَمى َتَوكَّْمتُ  ِإنِّي﴿ السبلـ عميو شعيب

 الذم العدؿ كىك كقدره شرعو في مستقيـ صراط عمى فيك ﴾ُمْسَتِقيـٍ  ِصَراطٍ  َعَمى َربِّي ِإفَّ 
 كاألرض السمكات خمقت كلو بو الذم الحؽ ككى كالعقاب كالثكاب كاألمر الخمؽ ظير بو
 فنزىكا ﴾ُسْبَحاَنؾَ  َباِطاًل  َىَذا َخَمْقتَ  َما َربََّنا﴿ عبادتيـ في المؤمنكف قاؿ كليذا بينيما كما
 يحمد سبحانو كىك محمكدة غاية كال حكمة لغير عبثا السمكات خمؽ يككف أف سبحانو ربيـ
 الحكمة ىي أفعالو في المحمكدة فالغايات كصافوكأ لذاتو يحمد كما المحمكدة الغايات ليذه
 كلذلؾ عميو لو المحبكب كترتب يحبو ما الستمزامو يكره ما كخمؽ كيرضاىا يحبيا التي
 أك منو أعظـ لو محبكب فكات مف عميو يترتب لما يحبو ما بعض فعؿ سبحانو يترؾ

 بو يمافاإل فع أعدائو قمكب ثبط كما كىذا المحبكب ذلؾ مف إليو أكره مكركه حصكؿ
 عميو يترتب كما جيادىـ مف منيا إليو أحب ىك ما بيا كيفكت طاعاتيـ يكره ألنو كطاعتو

يثار فيو نفكسيـ أكليائو كبذؿ كالمعاداة فيو المكاالة مف  نفكسيـ عمى كرضاه محبتو كا 
الَِّذي َخَمَؽ  ﴿ تعالى قاؿ ليا زينة األرض عمى ما كجعؿ كالحياة المكت حمؽ ىذا كألجؿ

ـْ َأْحَسُف َعَماًل ا ـْ َأيُُّك ِإنَّا َجَعْمَنا َما َعَمى اْْلَْرِض ِزيَنًة َلَيا  ﴿كقاؿ  ﴾ ْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَوُك
ـْ َأْحَسُف َعَماًل  ـْ َأيُُّي َوُىَو الَِّذي َخَمَؽ السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِفي ِستَِّة  ﴿كقاؿ تعالى  ﴾ ِلَنْبُمَوُى

ـْ َأْحَسُف َعَماًل  َأيَّاـٍ َوَكافَ  ـْ َأيُُّك فأخبر سبحانو عف خمؽ العالـ  ﴾ َعْرُشُو َعَمى اْلَماِء ِلَيْبُمَوُك
 أحسف أييـ خمقو ليختبر كاالمتحاف لبلبتبلء أنو عمييا بما األرض يفكالمكت كالحياة كتزي

 جمياأل كخمؽ ليا ىك خمؽ التي الغاية فيكافؽ تعالى الرب لمحاب مكافقا عممو فيككف عمبل
 محبتو مكاقع كىك األحسف العمؿ كىي كطاعتو لمحبتو المتضمنة عبكديتو كىي العالـ
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 كقدره أمره بيف خمقو كامتحف تقديرىا في بحكمتو تخالفيا مقادير سبحانو كقدر كرضاه
 (ٜٓٔ) .«عمبل أحسف أييـ ليبمكىـ

 رحمو ا :قاؿ العالمة السعدي 
 إلييا، يدعكف الرسؿ جميع كبعث ليا، نسكاإل الجف ا خمؽ التي الغاية، ىذه »
 عما كاإلعراض عميو، كاإلقباؿ إليو كاإلنابة كمحبتو، لمعرفتو المتضمنة عبادتو، كىي
 بؿ با، المعرفة عمى متكقؼ العبادة، تماـ فإف تعالى، ا معرفة يتضمف كذلؾ ،سكاه
 ألجمو، المكمفيف ا ؽخم الذم فيذا أكمؿ، عبادتو كانت لربو، معرفة العبد ازداد كمما
 (ٓٔٔ) .«إلييـ منو لحاجة خمقيـ فما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .ٜ٘ ركضة المحبيف البف القيـ )ص (ٜٓٔ)
 .(ٖٔٛ )ص تفسير العبلمة السعدم (ٓٔٔ)
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الموضع الخامس 
 (:ٕٔص)رسالفقاؿ 

في ىذه البيئة نشأ قيس..وأحب قيس ..وبيئة ىذا شأنيا يستفرغ الحب فييا  »
طاقة المحب كميا .. إذا كاف المحب شاعرا رقيؽ القمب غزل والمحبوب يفوؽ اْلقراف 

  .«الحجب والحرماف فيو التألو ..وىو اليياـ .. وىو العطب ..وقد كافمالحة مع 
 الرد

 .«فيو التألو » أما قولو
ىذه العبارة مف العبارات الخطيرة التي فييا مخالفة كاضحة في باب تكحيد األلكىية 
كىك انحراؼ ظاىر في باب ميـ مف أبكاب العقيدة كمف األمكر الشركية كما ىك معمـك 

 كؿ مف شـ رائحة العمـ الشرعي.  كمقرر عند
كأظف أف رسبلف إنما أكتي مف قبؿ جيمو كعدـ معرفة بالعقيدة الصحيحة كالمنيج السمفي 

 الذم مازاؿ يتبجح بأنو كاف يؤصمو منذ أكثر مف ثبلثيف سنة كأنو لـ يتمكث ببدعة قط. 
 :أقوؿكلتقرير كبياف ىذه المخالفة الجسيمة مف ىذا الرجؿ المتعالـ 

  التعبد  والمحبة لوىك  التألوالمعمـك كالمقرر عند أىؿ العمـ أف مف 
ىك نكع مف أنكاع العبادة التي ال ينبغي أف تصرؼ لغير ا كمف صرفيا  التألوكىذا 

 . لغيره فقد أشرؾ بو
 الذم ىك فرد مف أفراد العبادة:  وىذه أقواؿ أىؿ العمـ في معنى التألو

 :   قاؿ شيخ اإلسالـ رحمو ا
 كالخكؼ كاإلكراـ كاإلجبلؿ كالتعظيـ الحب بكماؿ القمب يأليو الذم ىك: فاإللو »
 (ٔٔٔ) .«ذلؾ كنحك كالرجاء

 : اأيض وقاؿ
 شيء، كؿ مف أكبر قمبو في ا يككف بأف قمبو تحقؽ" أكبر ا" العبد قاؿ فكمما »

 كىذا مثميا ككفت أف عف فضبل الرب ربانية تساكم ربانية القمب عمى لمخمكؽ يبقى فبل

                                                 
 ( .ٖ٘ البف تيمية )ص العبكدية (ٔٔٔ)
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 قميؿ ال ،التألو مف شيء لمخموؽ قمبو في يكوف فال ، ا إال إلو ال التكحيد في داخؿ
 كليست كالمحبة، كالمنزلة القدر مف نكع عنده لممخمكؽ كلكف  كمو التألو بؿ كثير، كال

 ـ،يحبي فيك كالصالحيف، األنبياء كحب  الحب ىي بيا المأمكر كالمحبة الخالؽ، كقدر
 (ٕٔٔ) .«مشرؾ فيذا ا مع أحبيـ مف فأما ، الحب ىك فيذا بحبيـ، أمر ا ألف

 :أيضا  وقاؿ
 كصبلح قمكبيـ، قكاـ كذلؾ ،ويعبدونو يتأليونو لما محبة آدـ بني قمكب ففي »
 كيدـك حياتيـ، تصمح كبذلؾ كينكحكنو، يطعمكنو، لما محبةن  فييـ أف كما نفكسيـ،
 َيْفُسد ُفِقد إذا الغذاء فإف ؛الغذاء إلى حاجتيـ مف أعظـ تألوال إلى وحاجتيـ.شمميـ
 شريؾ ال كحده وعبادتو ا تألو إل يصمحيـ ولف النفس تفسد التألو وِبَفْقدِ  الجسـ،

 (ٖٔٔ) .«لو
  :اأيض وقاؿ

َأَفَرَأْيَت  ﴿تعالى قاؿ قد ك ا دكف مف إليا يتخذ لما تككف المحبة أف كالمقصكد »
 فما ىكاه إليو اتخذ فقد ييكاه ما يعبد كاف فمف﴾ ِإَلَيُو َىَواُه َوَأَضمَُّو المَُّو َعَمى ِعْمـٍ  َمِف اتََّخذَ 

 ىكاه إليو المتخذ ىذا ك ييواه ما يتألو بؿ التألو يستحؽ مف يتألو ل فيو إليو ىكية ىكيو
  محبة ال ا مع محبة ىذه ك لو العجؿ عباد محبة ك آلليتيـ المشركيف كمحبة محبة لو

 (ٗٔٔ) .«الشرؾ أىؿ محبة كىذه
  :اأيض وقاؿ

 ال أف شيادة تحقيؽ كىك الكتب بو كأنزؿ الرسؿ بو ا بعث الذل التكحيد حقيقة »
 مف كفني وحده ا تألو قمبو فى وبقى ا لغير التألو قمبو مف فني فقد ا الإ الو
 كخشية ا حب قمبو في كبقى ا غير عمى كالتككؿ ا غير كخشية ا غير حب قمبو
 (٘ٔٔ) .«ا عمى كالتككؿ ا

                                                 
 (.ٖ٘ ي الباقيات الصالحات البف تيمية )صقاعدة حسنة ف (ٕٔٔ)
 (.ٗٗ البف تيمية )ص قاعدة في المحبة (ٖٔٔ)
 (.ٜٖ٘ /ٛالبف تيمية ) الفتاكلمجمكع  (ٗٔٔ)
 (.ٕٓٓ /ٕٔالبف تيمية ) الفتاكلمجمكع  (٘ٔٔ)
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 رحمو ا: القيـ ابف عالمةال وقاؿ
 كالمحبة التألو ذلؾ فصرؼ وتألييو وفاطرىا إلييا حب عمى مفطكرة فالقمكب »

 (ٙٔٔ) .«لمفطرة تغيير غيره إلى
  :اأيض وقاؿ

 فييا يكوف أف ستحيؿوي والمحبة التألو عف خالية الفطرة تككف أف يستحيؿ أنو »
 (ٚٔٔ) .«ا غير تألو

  :أيضا وقاؿ
 كلتعطمت كاإلحساف، اإليماف مقامات جميع لبطمت المحبة،مسألة  بطمت فمك »
 كنسبتيا فيو، ركح ال ميت فيك منيا خبل فإذا مقاـ كؿ ركح فإنيا ا، إلى السير منازؿ
 اإلسبلـ، نفس ىي بؿ اإلخبلص، حقيقة ىي بؿ إلييا، اإلخبلص كنسبة األعماؿ إلى
 ىي بؿ البتة، لو إسبلـ ال لو محبو ال فمف ، كالطاعة كالحب بالذؿ االستسبلـ فإنو

 اكرجاء اكخكف ،كذال احب العباد يأليو الذم ىك اإللو فإف ا، إال إلو ال أف شيادة حقيقة
 أصؿك  لو، كتذؿ تحبو أم القمكب، تأليو الذم كىك مألكه بمعنى لو، كطاعة اكتعظيم
 كذ ممكو إذا: تيمو الحب، عبده: يقاؿ الحب، مراتب آخر كالتعبد التعبد، التألو

 (ٛٔٔ) .«لمحبكبو
  :اأيض وقاؿ

 كالحب التألو مف بالعبادة المحدث عف القديـ إفراد اإلفراد مف الثاني كالنكع »
 اإلفراد يذاف إليو الكسيمة كابتغاء كاالستعانة كالتككؿ كاإلنابة كالتعظيـ كالرجاء كالخكؼ
 خمقت ذلؾ كألجؿ الشرائع كشرعت الكتب كأنزلت الرسؿ بعثت بيما اإلفراد كذلؾ

 (ٜٔٔ) .«كالعقاب الثكاب سكؽ كقاـ كالنار كالجنة كاألرض السمكات

                                                 
 (.ٛ٘ٔ /ٕ)إغاثة الميفاف البف القيـ  (ٙٔٔ)
 (.ٖٓٙ)صشفاء العميؿ البف القيـ  (ٚٔٔ)
 (.ٕٚ /ٖ)لقيـ مدارج السالكيف البف ا (ٛٔٔ)
 (.ٗٔٗ /ٖ)المصدر السابؽ  (ٜٔٔ)



 لمحمد سعيد رسالن  ﴾مجنون ليلى﴿بعلى كتا الردود العشرون الحسان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

80 

 

 

 رحمو ا:بف عبد الوىاب  محمد قاؿ اإلماـ
ـْ ﴿تعالى قكلو ،التألو ودليؿ » َلُيُك  (ٕٓٔ) .﴾َواِحدٌ  ِإَلوٌ  َواِ 

 رحمو ا:عبد الرحمف بف حسف آؿ الشيخ قاؿ العالمة 
 الذي وىو: قاؿ ذلؾ، قبؿ ذكرناه ما كذكر ،اإللو أصمو ا: الطبرم يقكؿ »
 األلكىية ذك ا: عباس ابف قاؿ: كقاؿ ،شيء كؿ يعبده: أم ،شيء كؿ يأليو

 ىي األلكىية أف عمى دؿ كما: قائؿ لنا قاؿ فإف: قاؿ اإللو، فيك خمقو عمى كالعبكدية
  المعبكد؟ ىك اإللو كأف العبادة،
  تألوِ  مف كاسترجعف سبحف المدهِ  الغانيات در : العجاج بف رؤبة قاؿ: قمنا

 ا كطمب تعبد مف: أم تألو مف كاسترجعف سبحف: قاؿ العبادة بمعنى كالتألو
 .بعمؿ

 ألو فييا كالفعؿ المغة في أصميا كىذا ،يألو ألو مف التفعؿ التألو أف شؾ ول: قاؿ
 تحير، بمعنى: كِلوَ  مثؿ كأنو أِلَو، مف بؿ: كقيؿ عبد،: أم ألو: اإذ فييما، بالفتح يألو
 جبلؿ كيشاىد لينظر عقمو اإلنساف أعمؿ فإذا فيو ُيتحير كتعالى سبحانو ا أف يعني
نما يتحير، فإنو ذاتو في كيتفكر كتعالى سبحانو ا  ا مخمكقات في يتفكر أف عميو كا 
 (ٕٔٔ) .«كتعالى سبحانو عميو ؿتد التي

 رحمو ا:السعدي عبد الرحمف بف ناصر قاؿ العالمة 
 لو التألو وىو ،مشارؾ فيو يشاركو ل  خاص حؽ :ثبلثة الحقكؽ أف كاعمـ »
 (ٕٕٔ) .«كرجاء كخكفا حبا إليو كاإلنابة كالرغبة لو، شريؾ ال كحده كعبادتو
  :اأيض وقاؿ

 ،لو والتعبد التألو أصؿ وىي ،كحده  لمحبةا إخبلص: وروحو التوحيد أصؿ »
 جميع محبتو كتسبؽ لربو، العبد محبة تكمؿ حتى التكحيد يتـ كال العبادة، حقيقة ىي بؿ

                                                 
 بف عبد الكىاب.محمد ل مع لعبادة ا كحده االج (ٕٓٔ)
 (.ٚ لعبد الرحمف بف حسف آؿ الشيخ )ص فتح المجيد  (ٕٔٔ)
 (.ٛٚ لعبد الرحمف السعدم )ص القكؿ السديد في مقاصد التكحيد (ٕٕٔ)
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 ليذه تبعا العبد محاب سائر تككف بحيث عمييا الحكـ ليا كيككف كتغمبيا، المحاب
 (ٖٕٔ) .«كفبلحو العبد سعادة بيا التي المحبة

 :حوث العممية واإلفتاءالمجنة الدائمة لمب
 ؟العبادة معنى ماسألت : »

 كترؾ بو أمر ما بفعؿ سبحانو لو كحده،كاالنقياد  كالتذلؿ التألو معناىا:  فأجابت
 (ٕٗٔ) .«كيرضاه ا يحبو ما لكؿ جامع سـا: بأنيا العمماء عرفيا كقد، عنو نيى ما

ميا ومف وىا ىي أيضا أقواؿ أىؿ المغة التي يدعي رسالف أنو مف أى
  التألومعنى  أيضا والتي تقررمتخصصييا 

 : المرسي سيده بف عمي الحسف أبوقاؿ 
 والزُّىد الّتألُّو »

 قاؿ أنو ﴾وآِلَيَتؾ ويَذَرؾ﴿كجؿ عز قكلو في قاؿ أنو عباس ابف عف ركم: الفارسي قاؿ
ليو ُيتكجو إليو أم العبادة ذك كأنو ىذا مف إلو كقكلنا عبادتؾ،  أبك كقاؿ: قاؿ ُيقصد، كا 

 (ٕ٘ٔ) .«تَألُِّيي مف كاسَتْرَجْعفَ  َسبَّْحفَ  :كأنشد َنَسؾ،: الرَُّجؿ تألَّو: زيد
 : اْلصبياني إسماعيؿ القاسـ أبو السنة قواـقاؿ 
 :ةرؤب قاؿ كالتنسؾ التعبد وىو التألو »

 تألُّيي ِمفْ  كاْسَتْرَجْعفَ  َسبَّْحفَ ...  الُمدَّةِ  الغاِنياتِ  َدرُّ  ِلمَّوِ 
 (ٕٙٔ) .«كتنسكي تعبدم مف: أم

 قاؿ العالمة الشنقيطي رحمو ا 
  كعبل جؿ كحده ىك إال بالحؽ ُيْعَبدُ  معبكد ال أم :ُىكَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال»

  .العبادة: واإللية المعبود، بمعنى: العرب لغة في اإللو أف مراًرا ذكرنا وقد

                                                 
 (.ٗٔٔ المصدر السابؽ )ص (ٖٕٔ)
 (.ٙٚ /ٔ)فتاكل المجنة الدائمة  (ٕٗٔ)
 (.ٖٙ /ٗالبف سيده ) المخصص (ٕ٘ٔ)
 (.ٜ لؤلصبياني )صإعراب القرآف  (ٕٙٔ)
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 سبيؿ عمى معبكد: أم مألكه؛: معنىب( َمْفُعكؿ: )بمعنى( ِفَعاؿ) فاإللو ،َتَعبَّدَ  إذا: وتأّلوَ 
تياف. كالتعظيـ كالخكؼ المحبَّة  لغة مف أكزاف في مسمكع( المفعكؿ) بمعنى( الِفَعاؿ) كا 
 الممبكس، بمعنى كالمباس المكتكب، بمعنى الكتاب: فمنو فييا، قياسيِّا كليس العرب،
 والعرب. قميمة أكزاف في بو، الُمؤتـ بمعنى كاإلماـ. المعبكد: أم. المألكه بمعنى كاإللو
ف-  عباس ابف قراءة كفي. عبادة واإللىة تعبًدا، التألُّو ُتسمِّي : -شاذة كانت كا 

َلَىَتؾَ  َوَيَذَرؾَ ﴿  :ُرْؤَبة رجز كفي ﴾َواِ 
 (ٕٚٔ) .«َتَألُِّيي ِمفْ  كاْسَتْرَجْعفَ  َسبَّْحفَ ...  الُمدَّهِ  الَغاِنَياتِ  َدرُّ  ِ 

عمى أف مف  االعمـ كأىؿ المغة فإني أنبو أيض ك في ختاـ ىذه النقكالت عف أىؿ
نفسو في مكاضع ُأخر رسبلف الذيف ردكا عمى رسبلف في ىذا االنحراؼ الخطير ىك 

  (ٕٛٔ)مف كتبو
نكاع العبادة أك المحبة التي ىي مف ألو ىك التعبد أف التأ ارسبلف حديثقد قرر فم

 التي ال تصرؼ إال  كحده 
 :-( والتألوابف عبد الكىاب )اإلماـ قكؿ  معمقا عمى -قاؿ رسالف 

 :كقاؿ –أم مف أنكاع العبادة -ماـ رحمو ا النكع الرابع عشرثـ ذكر الشيخ اإل »
ـْ ﴿كدليمو قكلو تعالى  التألو َلُيُك ويراد بو حيانا أكيطمؽ  التعبد :التألو .﴾َواِحدٌ  ِإَلوٌ  َواِ 

فال يجوز أف يتخذ معو إلو ى لكىية حؽ  تعالفاأل وىذا حؽ  تعالى وحده المحبة
فالتألو والعبادة ....آخر يؤلو ويحب ويعبد مع ا جؿ وعال وىذا اعتداء عمى حؽ ا

 (ٜٕٔ) .«حقو ينبغي أل يصرؼ لسواه

                                                 
 (.ٕٗ /ٕالَعْذُب النَِّميُر ِمْف َمَجاِلِس الشَّْنِقيِطيِّ ِفي التَّْفِسيِر ) (ٕٚٔ)
نما سرقيا مف أىؿ العمـ كنسبيا لنفسيا إلفبلسو كتشبعو بما لـ يعط. (ٕٛٔ)  كىي في الحقيقة ليست بكتبو كا 
 .(ٖٗح الجامع لعبادة ا كحده لرسبلف )صشر  (ٜٕٔ)

ثباتو كتابي )األدلة  كىذا الكتاب مف جممة الكتب التي سرقيا رسبلف مف أىؿ العمـ كانظر لتفصيؿ ذلؾ كا 
 القطعية عمى تعدم رسبلف ككلده عمى حقكؽ الممكية الفكرية (.
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كىذا مف رد رسبلف عمى نفسو كمف جيمو كتناقضو كقمة فيمو فما يقرره في 
 .خرآمكضع ينقضو في 

باب التكحيد كبعد تكرطو في مثؿ ىذه فيؿ تثبت دعكاه بعد ىذه الطكاـ في 
العبارات الشركية أنو لـ يتمكث ببدعة قط كأنو كاف يؤصؿ لممنيج السمفي منذ أكثر مف 

 ثبلثيف سنة؟
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الموضع السادس 
 (:ٕٛ)ص رسالف قاؿ 
قد مات قبؿ ميالد أبي الفرج  اشيخ البمغاء الجاحظ وىو أيض (ٖٓٔ)كذلؾ يذكره »
 .«ب مف نصؼ قرف يذكره في البياف والتبييفبما يقر 

 :الرد
أثنى أنو انحراؼ منيجي خطير مف ىذا الرجؿ حيث عمى ىذه الفقرة  اشتممت
كلـ يحذر منو كمف منيجو حتى ال يغتر بو  (شيخ البمغاء)كصفو بأنو بعمى الجاحظ 

رأس  يكفالبدع أىؿ األىكاء ك رأس مف رؤكس الجاحظ كما ىك معمكـ  بف َعْمرك ك أحد
  ،مف رؤكس المعتزلة كخطيبيـ بؿ إليو تنسب فرقة الجاحظية كىي مف فرؽ المعتزلة

كىذا مخالؼ لمنيج أىؿ السنة في التعامؿ مع أىؿ األىكاء كالبدع كالذم يككف بالتحذير 
 (ٖٔٔ).ال بالثناء عمييـ ككصفيـ باألكصاؼ الحسنةكالرد عمييـ منيـ 

عمييـ أصؿ مف أصوؿ أىؿ السنة التي  فالتحذير مف أىؿ اْلىواء والبدع والرد
 أجمعوا عميو وذكروه في كتب العتقاد والمنيج.  

 :ا الصابوني رحمو عثماف أبو اإلماـ قاؿ 
ذالليـ، البدع، أىؿ بقير القكؿ عمى ذلؾ مع - الحديث أىؿأم   – كاتفقكا »   كا 

خزائيـ، بعادىـ، كا  قصائيـ، كا   كالتقرب عاشرتيـ،كم مصاحبتيـ، كمف منيـ، كالتباعد كا 
 (ٕٖٔ) .«كمياجرتيـ بمجانبتيـ كجؿ عز ا إلى

 : ا عياض رحمو بف الفضيؿ قاؿ
 (ٖٖٔ) .«اإلسبلـ ىدـ عمى أعاف فقد بدعة صاحب عّظـ مف »
 

                                                 
 .ايعني قيس (ٖٓٔ)
ع كالشعراكم الصكفي القبكرم كمحمد سيد طنطاكم كلقد أثنى رسبلف عمى عدد مف أىؿ األىكاء كالبد (ٖٔٔ)

ف كاف قد تراجع عف الثناء عف الشعراكم إال أف في تراجعو مركاغة كمخادعة.  كأحمد ياسيف اإلخكاني كا 
 (.ٖٕٔعقيدة السمؼ كأصحاب الحديث )ص  (ٕٖٔ)
 (.ٖٚٔشرح السنة لمبربيارم)ص  (ٖٖٔ)
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 :ا اليمداني رحمو الفضؿ أبو قاؿ
 قصدكا الممحديف ألف الممحديف مف أشد لؤلحاديث كالكاضعكف اإلسبلـ مبتدعة »
 إفساد في سعكا بمد كأىؿ فيـ داخؿ، مف إفساده قصدكا كىؤالء خارج، مف يفالد إفساد

 عمى شر فيك الحصف يفتحكف فالدخبلء خارج، مف كالحاضريف كالممحدكف أحكالو،
 (ٖٗٔ) .«لو المبلبسيف غير مف اإلسبلـ

 : ا رحمو تيمية ابف اإلسالـ شيخ قاؿ
 المخالفة العبادات أك كالسنة، كتابلم المخالفة المقاالت أىؿ مف البدع، أئمة مثؿك  »
 (ٖ٘ٔ) .«المسمميف باتفاؽ كاجب منيـ األمة كتحذير حاليـ بياف فإف كالسنة، لمكتاب
 :اقاؿ أيضو 
 بالقتؿ تارة تككف كعقكبتو المسمميف، باتفاؽ العقكبة مستحؽ البدعة إلى كالداعي »
 أنو ُقدر كلك يرىـ،كغ درىـ بف كالجعد صفكاف بف جيـ السمؼ قتؿ كما دكنو بما كتارة
 ىذا فإف منيا، كالتحذير بدعتو بياف مف بد فبل عقكبتو يمكف أكال العقكبة، يستحؽ ال
  (ٖٙٔ) .«كرسكلو بو ا أمر الذم المنكر عف كالنيي بالمعركؼ األمر جممة مف

  ا: رحمو القيـ ابف العالمة قاؿ
 ا عف اذب أك حمية الطاعف اجتياد عمى يغمب بما الرجؿ في الطعف جكاز »
 كرثة طعف ىذا كمف الركاة، مف فيو طعنكا فيمف الحديث أىؿ طعف ىذا كمف كرسكلو،
  (ٖٚٔ) .«كأغراضيـ لحظكظيـ ال  كالبدع األىكاء أىؿ في السنة كأىؿ األنبياء

 :ا الشاطبي رحموسحاؽ إقاؿ أبو 
شاعة عميو، ىـ بما -البدع  أىؿأم  -ذكرىـ »   كلئبل ا،يحذرك  كي بدعتيـ كا 
  (ٖٛٔ) .«ذلؾ السمؼ مف كثير عف جاء كما بكبلميـ، يغتر

                                                 
 (.ٔ٘ /ٔالمكضكعات البف الجكزم ) (ٖٗٔ)
 (.ٖٕٔ/  ٕٛتاكل البف تيمية )مجمكع الف (ٖ٘ٔ)
 (.ٗٔٗ/  ٖ٘المصدر السابؽ ) (ٖٙٔ)
 ( ذكر ىذا في معرض ذكره لمفكائد المستنبطة مف غزكة تبكؾ. ٖٓ٘/ ٖزاد المعاد ) (ٖٚٔ)
 (.ٙٚٔ/  ٔاالعتصاـ ) (ٖٛٔ)
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 : ا رحمو التويجري حمود الشيخ وقاؿ
 منيـ، التحذير في كيبالغكف البدع، أىؿ مف يحذركف الصالح السمؼ كاف كقد »
 كمعاداتيـ بمجانبتيـ كيأمركف كبلميـ، كسماع كمصاحبتيـ مجالستيـ عف كينيكف

  (ٜٖٔ) .«كىجرىـ كبغضيـ
 

 الجاحظ رأس العتزاؿ. بف َعْمرووىا ىي أقواؿ العمماء في 
 : الظاىري حـز بف محمد أبوقاؿ 
 َكُىكَ  مكلى ُىكَ  بؿ َكقيؿ صميبو اْلِكَناِني القصرم الجاحظ بف َعْمرك ُعْثَماف َأُبك »
 إفناء عمى يقدر اَل  َتَعاَلى ا ِإف َيُقكؿ َكافَ  َفِإنَّوُ  اْلُمْعَتزَلة ُشُيكخ َكأحد النظاـ تمميذ

 َذِلؾ عمى يقدر َفبَل  إعداميا َكأما َفَقط َأْجَزاِئَيا َكيفرؽ يرفقيا َأف ِإالَّ  اْلَبتَّةَ  اأْلَْجَساـ
 (ٓٗٔ) .«أصبل

 :  اوقاؿ أيض
 (ٔٗٔ) .«المضميف الضبلؿ َكأحد اْليْزؿ َعَمْيوِ  غمب َكمف المجاف أحد »
  :اْلسفراييني محمد بف المظفر أبوقاؿ و 
  :الجاحظية -يعني مف فرؽ المعتزلة  – عشَرة الثَّاِلَثة ةاْلفْرقَ  »

 َبَيانو ِبحسف َأْصَحابو اْغترَّ  فقد الجاحظ َبحر بف َعْمرو َأتَباع وىـ الجاحظية ِمْنُيـ
 لكانكا كجياالتو ِبدَعة مف الّديف ِفي أحدثو َكَما ضبللتو عرُفكا َكَلك تصانيفو ِفي

 (ٕٗٔ) .«مثمو ِإَلى االنتساب َعف فكفكيستنك مدحو َعف َيْسَتْغِفُركفَ 
  : البغدادي القاىر عبد منصور أبوقاؿ 
 اْلَقَدِريَّة مف الضالؿ فرؽ مقاالت َبَياف ِفي اْلَباب َىَذا ُفُصكؿ مف الثَّاِلث اْلَفْصؿ »
  :اْلحؽ َعف اْلُمْعَتزَلة

                                                 
 (.ٖٔالقكؿ البميغ في التحذير مف جماعة التبميغ لحمكد التكيجرم )ص  (ٜٖٔ)
 (.ٛٗٔ /ٗكالنحؿ البف حـز )الفصؿ في الممؿ كاألىكاء  (ٓٗٔ)
 (ٜٖٔ/ٗالمصدر السابؽ ) (ٔٗٔ)
 (.ٓٛالتبصير في الديف ألبي المظفر األسفراييني )ص (ٕٗٔ)
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 تكفر ِمْنَيا فرقة كؿ فرقة فعْشري َبينَيا ِفيَما اْفَتَرقت اْلُمْعَتزَلة َأف َىَذا قبؿ ذكرَنا قد
 سكافيةكاإل كالمعمرية سكاريةكاإل كالنظامية كاليذيمية كالعمرية الكاصمية َكىف سائرىا

 كالحمارية كالحايطية والجاحظية كالتمامية كاليشامية كالمرادارية كالبشرية كالجعفرية
 كالبيشمية يةكالجباب كالكعبية كالشحامية كالمكيسية قبَّة َصالح صحابأك  كالخياطية
 (ٖٗٔ) .«الحبالى بف َىاشـ َأبى إلى المنسكبة

 : اوقاؿ أيض
 اغتركا الَّذيف كىـ الجاحظ يحيى بف َعْمرك أتباع َىؤاَُلءِ  ِمْنُيـ الجاحظية ذكر »
 َكَلك ييكؿ َكاسـ معنى ِببَل  تركؽ َتْرَجَمة َلَيا التي كتبو في الجاحظ َىَكَذا بذلو ِبحسف
 أف َعف فضبل إنسانا إياه تسميتيـ مف َتَعاَلى  الستغفركا توضبلال في جياالتو عرُفكا
 (ٗٗٔ) .«إحسانا إليو ينسبكا

 ابف قتيبة :  محمد أبوقاؿ 
 كأحسنيـ المتقدميف، عمى كالمعاير المتكمميف، آخر كىك ،ظالجاح إلى نصير ثـ »
 حتى العظيـ كتصغير يعظـ، حتى الصغير، لتعظيـ تمطفا كأشدىـ استثارة، لمحجة

 عمى السكداف لفضؿ كيحتج كنقيضو، الشيء يعمؿ أف إلى االقتدار بو كيبمغ يصغر،
 كأىؿ العثمانية عمى لمزيدية كمرة الرافضة، عمى لمعثمانية مرة يحتج كتجده، البيضاف

 ، ا رسكؿ قاؿ: كيقكؿ يؤخره، كمرة عنو، ا رضي عميا يفضؿ كمرة ،السنة
 كيجؿ .الفكاحش مف ككذا كذا: غزكاف بف ماعيؿإس كقاؿ الجماز، ابف: قاؿ كيتبعو
 سطر بعد أك كرقة، في فكيؼ فيو ذكرا كتاب في يذكر أف عف ، ا رسكؿ

 كسطريف؟
 عمييـ الرد إلى صار فإذا .المسمميف عمى النصارل حجج فيو يذكر كتابا، كيعمؿ

 مف ةالضعف كتشكيؾ يعرفكف، ال ما عمى تنبيييـ أراد إنما كأنو الحجة، في تجكز
 األحداث، استمالة بذلؾ، يريد كالعبث، لممضاحيؾ كتبو في يقصد كتجده، المسمميف

                                                 
 (.ٖٜالفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية لمبغدادم )ص (ٖٗٔ)
 (.ٓٙٔ)صالمصدر السابؽ  (ٗٗٔ)
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 كبد كذكره العمـ أىؿ عمى يخفى ال استيزاء، الحديث مف كيستيزئ .النبيذ كشراب
 كقد المشرككف، فسكده أبيض كاف كأنو األسكد الحجر كذكر الشيطاف، كقرف الحكت،

 .سممكاأ حيف المسممكف يبيضو أف يجب كاف
 فأكمتيا عائشة سرير تحت -الرضاع في المنزؿ فييا كاف التي- الصحيفة كيذكر

 في أمو اليدىد كدفف كالغراب، الديؾ تنادـ في الكتاب أىؿ أحاديث مف كأشياء .الشاة
 شاء إف بعد، فيما سنذكره مما ىذا، كأشباه الحمامة، كطكؽ الضفدع، كتسبيح رأسو،
 (٘ٗٔ) .«لباطؿ كأنصرىـ لحديث، كأكضعيـ األمة بأكذ مف -ىذا مع - كىك .ا

 قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية :   
 خطيب فإنو لممعتزلة الجاحظ مثؿ السنة ألىؿ - قتيبة ابف يعني - ىك كيقاؿ »
 (ٙٗٔ) .«المعتزلة خطيب الجاحظ أف كما السنة

 : الذىبيالحافظ  قاؿ
  (ٚٗٔ) .«نكادر لو الديف، قميؿ اماجن كاف » 

  :اأيض وقاؿ
 (ٛٗٔ) .«البدع أئّمة مف ككاف »
 
فيذه ىي أقكاؿ العمماء في التحذير مف الجاحظ كتبديعو كذمو كبياف ضبللو  

كانحرافو ال بنعتو ككصفو باأللقاب الحسنة كما فعؿ ذلؾ رسبلف الذم يدعي أنو يؤصؿ 
 . ذلؾ لممنيج السمفي كىك بعيد كؿ البعد عف

 
 

                                                 
 ( .ٔٔٔتأكيؿ مختمؼ الحديث البف قتيبة )ص (٘ٗٔ)
 (.ٕٜٖ/ٚٔالفتاكل البف تيمية ) (ٙٗٔ)
 (.ٕٚ٘/ ٔٔسير أعبلـ النببلء لمذىبي  ) (ٚٗٔ)
 (.ٕٚٗ/ ٖميزاف االعتداؿ لمذىبي) (ٛٗٔ)
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الموضع السابع 
 (:٘ٗص)رسالفقاؿ 

مى الجممة فكتاب اْلغاني كتاب حافؿ بالحكايات العجيبة والقصص الغريبة وع »
والنوادر الممتعة والممح المعجبة وىو عمى ىذا كتاب طيب إلزجاء أوقات الفراغ 

ولمتسمية وكذلؾ لالحتذاء في أسموب الكتابة ل لالحتذاء في أخالؽ العبث والمجوف 
  .«عؾ الماء والنار في يدأما أف يكوف ذا غاية وراء ىذه فدوف ذلؾ جم

 :الرد
مف رسبلف في تعاممو مع كتب أىؿ كخطير في ىذه الفقرة انحراؼ كاضح :  أول

استخداـ منيج المكازنات المبتدع بيف بالثناء عمييا ك الفجكر كالفسؽ كأىؿ البدع كاألىكاء 
 اقديميعد مخالفة منيجية خطيرة حذر منيا العمماء  معيا كىذا كموالحسنات كالسيئات 

  .اكحديث
كنقؿ  «األغاني»فبعد أف بيف رسبلف حاؿ أبي الفرج األصبياني صاحب كتاب 

 :(ٕٖص)في  حيث قاؿ فيو اجد اشديد انقؿ كبلممف كبلـ أىؿ العمـ  افيو بعض
مف الذيف يتخمعوف ويتيتكوف ومف الذيف يأتوف  -يعني أبا الفرج  -كاف »

لمؤرخيف أيضا مف القذارة بمكاف فيو الذكراف مف العالميف وأبو الفرج في عرؼ ا
وسخ قذر دنس في نفسو وثيابو ولعمو مف ىنا كاف بذئ المساف ل يتورع عف دنس 

 .« ول يتعفؼ عف مكروه
ياني في كتابو األغاني كأنو يجمع فيو بمنيج األص اكبعد أف بيف رسبلف أيض

حيث قاؿ  والكثير مف المكضكعات كاألكاذيب حتى انتقد منيجو في كتاب يءالش
  :(ٖٛص)

ل يا أبا الفرج ول كرامة ما برئت مف عيب طاعف ول سممت مف متتبع  »
لمعيوب ومف ذا كمفؾ أف تكوف قبرا تجمع الشريؼ والوضيع والدنئ والرفيع فيأتي مف 
بعدؾ الذباب يطعف مف حوؿ جيفؾ التي جمعت  ويقيـ الدنيا ويقعدىا مف أجؿ أخبارؾ 

 .«عض قرنتالواىيات التي بعضيا بب
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ياني كفي أخبلقو كسمككياتو كالطعف في ببعد كؿ ذلؾ الطعف في أبي الفرج األصف
مع نو في آخر كبلمو قرر منيج المكازنات المبتدع الخبيث أمنيج كتابو األغاني إال 

 :حيث قاؿ األغاني  كتاب
وعمى الجممة فكتاب اْلغاني كتاب حافؿ بالحكايات العجيبة والقصص الغريبة  »

نوادر الممتعة والممح المعجبة وىو عمى ىذا كتاب طيب إلزجاء أوقات الفراغ وال
ولمتسمية وكذلؾ لالحتذاء في أسموب الكتابة ل لالحتذاء في أخالؽ العبث والمجوف 

 .«أما أف يكوف ذا غاية وراء ىذه فدوف ذلؾ جمعؾ الماء والنار في يد
 والذم حذر من(ٜٗٔ)المبتدع زنات فيذا الكبلـ الخطير ما ىك إال تقرير لمنيج المكا

   (ٓ٘ٔ)ـ.مع أىؿ األىكاء كالبدع كمع مصنفاتي قررهكحذركا ممف يالسنة ماء مع

                                                 
( ٖٕٗياني في كتاب لو متأخر كىك كتاب )شرح تطيير االعتقاد( )ص بكلقد نقد رسبلف كتاب األص (ٜٗٔ)

 ـ كبيف ما فيو مف مخالفات عقدية كتطاكؿ عمى سادات الصحابة كحذر مف الكتابٜٕٓٓطبعة عاـ 
كلكنو لـ يذكر تراجعو عما صدر منو مف تطبيؽ منيج المكازنات مع ىذا الكتاب في كتابو مجنكف ليمى كلـ 

 يحذر مما ذكره في ىذا الكتاب حتى ال يغتر بيذا الكبلـ مف أطمع عميو .
كأيضا فإف المؤاخذة عمى ىذا الرجؿ ىي في تمؾ الدعكل التي أطمقيا كىي أنو لـ يتمكث ببدعة قط كأنو 

اف يؤصؿ لممنيج السمفي مف منتصؼ السبعينيات فيك مع تراجعو عف انحرافاتو في بعض الجزئيات إال ك
إنو البد أف يتراجع عف تمؾ الدعكل كيكذبيا حتى ال تنسب طكامو كانحرافاتو في تمؾ الفترة إلى المنيج 

 السمفي.
كمنيـ اإلخكاني أحمد ياسيف ع كلقد استخدـ رسبلف منيج المكازنات مع عدد مف أىؿ األىكاء كالبد (ٓ٘ٔ)

 : -عندما ُقتؿ أحمد ياسيف  –مؤسس حركة حماس اإلخكانية حيث قاؿ رسبلف 
اليزيمة النفسية أبى ا رب العالميف في أثناء سياؽ ىذا الحديث لمتعميؽ عمى ذلؾ الخطاب المكـر إال أف »

تجاه كحكؿ المنيج دعؾ مما يقاؿ كدعؾ مما ىنالؾ مف خبلؼ حكؿ اال كدليبل ايسكؽ لنا في العصر شاىد
بالعمميات االنتحارية  ابالعمميات االستشيادية كحين احكؿ ما يحدث في األرضة المحتمة مما يسمى حين

دعؾ مف ىذا الخبلؼ الدائر فما إليو قصدنا كال عميو عكلنا كال مف أجمو نسكؽ ىذا القدر مف الحديث 
ع التحفظ ككمو عمى االختبلؼ في المنيج كعمى الخبلؼ في .... فيذا رجؿ مع جميبفضؿ ا رب العالميف

عما كراءه  اعما يشكبو كبعيدا عما يخالطو كبعيد ابعيد ااألحكاـ الفقيية كما أشبو كلكف خذ الحدث مجرد
......ثـ سأؿ ا الشيادة بصدؽ فساؽ ا رب  امما ال يعممو بالنية إال ا رب العالميف خذ الحدث مجرد

لو الشيادة....إف ا رب العالميف أراد بيذا الحدث الفذ في ىذه األياـ أف يقطع جميع أعذار  العالميف
 .«المعتذريف 
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بإتالفيا وىو اْلمر وىا ىو موقؼ سمؼ اْلمة مف كتب أىؿ اْلىواء والبدع 
  (ٔ٘ٔ).والتحذير منيا ل القراءة فييا والنتفاع منيا

 : - كالصفات سماءاأل في الكبلـ عف ئؿسُ لما  - قاؿ ابف خزيمة
 مالؾ مثؿ الديف كأئمة المذاىب كأرباب المسمميف أئمة يكف كلـ ابتدعكىا بدعة »
سحاؽ كأحمد كالشافعي كاألكزاعي كسفياف  بف كمحمد المبارؾ كابف يحيى بف كيحيى كا 
 عف كينيكف ذلؾ في يتكممكف يكسؼ كأبي الحسف بف كمحمد حنيفة كأبي يحيى

 في والنظر فيو كالخكض فإياؾ كالسنة الكتاب عمى ـأصحابي كيدلكف فيو الخكض
 (ٕ٘ٔ) .«بحاؿ كتبيـ

 :أحمد بف معمر منصور أبوقاؿ 
 أصحابي أكصي أف أحببت األىكاء كاتباع الحكادث ككثرة السنة، غربة رأيت كلما »
 الحديث أىؿ عميو كاف ما كأجمع الحكمة، مف كمكعظة السنة مف بكصية المسمميف كسائر
 الرأم ترؾ السنة مف ثـ ......المتقدميف السمؼ مف (ٖ٘ٔ)كالتصكؼ المعرفة كأىؿ كاألثر،
 كترؾ الكبلـ كأصحاب القدرية مفاتحة كترؾ كالخصكمات الجداؿ كترؾ الديف، في كالقياس
، ككتب الكبلـ كتب في النظر  (ٗ٘ٔ) .«األئمة عمييا اجتمعت التي السنة فيذه النجـك

 : - ف الكرابيسيلما ُسئؿ ع –قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ 
  ا رسكؿ آثار ترككا كضعكىا، التي الكتب ىذه مف ببلؤىـ جاء نماإ » 

 (٘٘ٔ) .«الكتب ىذه عمى كأقبمكا كأصحابو،

                                                 
كلمزيد مف نقكالت ينظر كتاب )إجماع العمماء عمى اليجر كالتحذير مف أىؿ األىكاء ( لخالد الظفيرم  (ٔ٘ٔ)

 النقكالت التالية.منو  استفدت الفصؿ الثالث )منيج أىؿ السنة في معاممة كتب أىؿ البدع ( كقد
 (. ٛٓٔ/ ٔ) االستقامة البف تيمية (ٕ٘ٔ)
يقصد ىنا بأىؿ التصكؼ أىؿ الزىد ال فرقة الصكفية المعركفة بالبدع كالشركيات ككاف ىذا يطمقو  (ٖ٘ٔ)

ف كاف األكلى كالمقدـ ترؾ استخداـ ذلؾ المصمح عمى  بعض العمماء عمى أىؿ الزىد في صدر ىذه األمة كا 
لزىد في صدر ىذه األمة حتى ال يقع االشتباه بمف بعدىـ مف أىؿ البدع كالقبكر كالشركيات أىؿ ا

 كالضبلالت.
 (. ٖٕ٘/ ٔ) الحجة في بياف المحجة لقكاـ السنة األصبياني (ٗ٘ٔ)
 (.ٕٜٖ/ ٖ) المعرفة كالتاريخ لمفسكم (٘٘ٔ)
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 :اوقاؿ أيض
 فجاء ببليا كفيو  ا رسكؿ أصحاب معايب فيو اكتاب كضع عكانة أبك كاف »
 سالـ فأخذه عطاهفأ الكتاب ذاؾ أعطني عكانة أبا يا فقاؿ مطيع أبي بف سبلـ

 (ٙ٘ٔ) .«فأحرقو
 : - ككتبو المحاسبي الحارثلما ُسئؿ عف  –قاؿ أبو زرعة الرازي

 ما فيو تجد فإنؾ باألثر، عميؾ كضبلالت، بدع، كتب ىذه الكتب، كىذه إياؾ، »
 ا كتاب في لو يكف لـ مف: قاؿ عبرة، الكتب ىذه في: لو قيؿ. الكتب ىذه يغني عف

 الثكرم، كسفياف أنس، بف مالؾ أف بمغكـ عبرة، الكتب ىذه في لو فميس عبرة،
 كىذه كالكساكس، الخطرات، في  الكتب ىذه صنفكا المتقدميف كاألئمة كاألكزاعي،

 الرحيـ بعبد كمرة المحاسبي، بالحارث مرة فأتكنا العمـ أىؿ خالفكا قـك ىؤالء ؟ األشياء
 (ٚ٘ٔ) .«البدع إلى الناس رعأس ما البمخي بشقيؽ كمرة ، األصـ بحاتـ كمرة الذبيمي

 قاؿ أبو حاتـ الرازي:
،  بإحساف بعدىـ كمف كالتابعيف كأصحابو  ا رسكؿ اتباع كاختيارنا مذىبنا »
 (ٛ٘ٔ) .«يالكرابيس كتب في النظر كترؾ.....  بدعيـ مكضع في النظر كترؾ

 :أبك محمد ابف أبي حاتـ الرازم  قاؿ
 أشد ذلؾ في يغمظاف كالبدع الزيغ أىؿ بيجراف يأمراف زرعة كأبا أبي كسمعت »
 الكبلـ أىؿ مجالسة عف كينيياف،  آثار غير في برأي الكتب وضع وينكراف،  التغميظ
 . اأبد كبلـ صاحب يفمح ال: كيقكالف،  المتكمميف كتب في والنظر

 (ٜ٘ٔ) .«أنا أقكؿ كبو: ابف أبي حاتـ محمد أبو قاؿ
 

                                                 
 (.ٖٕ٘/ ٔلعبد ا بف أحمد ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ٙ٘ٔ)
 (.ٕٙ٘/ٕلرازم كجيكده في السنة النبكية لسعدم بف ميدم الياشمي)أبك زرعة ا (ٚ٘ٔ)
 (. ٕٕٓ/ ٔشرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة ألبي القاسـ البللكائي ) (ٛ٘ٔ)
 (. ٕٔٓ/ ٔالمصدر السابؽ ) (ٜ٘ٔ)
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 :قاؿ ابف قدامة المقدسي
 في كالخصكمات الجداؿ كترؾ كمباينتيـ، البدع أىؿ جرافى: السنة كمف » 
 (ٓٙٔ) .«كبلميـ إلى كاإلصغاء المبتدعة، في كتب النظر كترؾ الديف،

 :قاؿ العالمة ابف القيـ 
تالفيا المضمة الكتب تحريؽ في ضماف ل وكذلؾ »  .وا 

 أو أخرقو أف ترى ،رديئة أشياء فيو كتابا استعرت: ألحمد قمت: المركذم قاؿ
 .نعـ: قاؿ رقو؟أح

 لمقرآف، مكافقتو كأعجبو التكراة، مف اكتتبو كتابا عمر بيد  النبي رأل كقد
 .فيو فألقاه التنور إلى عمر بو ذىب حتى  النبي كجو فتمعر

 في ما بعضيا يعارض التي الكتب مف بعده صنؼ ما  النبي رأل لك فكيؼ
  .المستعاف كا ؟كالسنة القرآف

 كتابة في أذف  ثـ  يمحكه أف القرآف غير شيئا عنو كتب مف  النبي أمر  كقد
 .ذلؾ غير في يأذف كلـ سنتو

 محقيا في مأذوف بؿ فييا، مأذكف غير السنة لمخالفة المتضمنة الكتب ىذه ككؿ
تالفيا  المخالفة المصاحؼ جميع الصحابة حرؽ كقد منيا، أضر األمة عمى كما ،وا 
 التي الكتب ىذه رأكا لك فكيؼ االختبلؼ، مف األمة عمى خافكا لما عثماف، لمصحؼ
 ......األمة بيف كالتفرؽ الخبلؼ أكقعت

عداميا، إتالفيا يجب والبدعة الكذب عمى المشتممة الكتب ىذه أف: كالمقصكد  وا 
تبلؼ كالمعازؼ، الميك آالت إتبلؼ مف بذلؾ أكلى كىي  ضررىا فإف الخمر، آنية كا 
 كشؽ الخمر أكاني كسر في ضماف ال ماك فييا، ضماف كال ىذه، ضرر مف أعظـ
 (ٔٙٔ) .«زقاقيا

                                                 
 (.ٖٗلمعة االعتقاد البف قدامة المقدسي )ص  (ٓٙٔ)
 (. ٖٕ٘)ص  الطرؽ الحكمية البف القيـ  (ٔٙٔ)
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فيا ىك مكقؼ السمؼ الكاضح كالحاسـ في التعامؿ مع كتب أىؿ األىكاء كالبدع 
ال التمميع كالمكازنات مع ىذه الكتب السيما ىذا الكتاب الخطير كىك كتاب األغاني 

ؼ مع كتب كما فعؿ رسبلف مع ىذا الكتاب المنحرؼ مف مخالفة كاضحة لمنيج السم
فكتاب اْلغاني كتاب حافؿ  » أىؿ األىكاء كالبدع كما في قكؿ رسبلف السابؽ

بالحكايات العجيبة والقصص الغريبة والنوادر الممتعة والممح المعجبة وىو عمى ىذا 
 .«كتاب طيب إلزجاء أوقات الفراغ ولمتسمية وكذلؾ لالحتذاء في أسموب الكتابة

 وكتابو اْلصبياني الفرج أبي في والجماعة السنة أىؿ عمماء أقواؿىا ىي و 
 (ٕٙٔ) :اْلغاني
 :الذىبي الحافظ قاؿ
 يأتي ما ويستيوؿ نقمو في ويتيمو يضّعفو تيمية ابف الديف تقي شيخنا رأيت » 

 (ٖٙٔ) .« بو
 : النوبختي الحسيف بف الحسف محمد وأب قاؿ
 امرةع كىي الكراقيف سكؽ يدخؿ كاف الناس أكذب األصبياني الفرج أبك كاف»

 تككف ثـ بيتو إلى كيحمميا الصحؼ مف اكثير  شيئا فيشترم بالكتب مممكءة كالدكاكيف
 (ٗٙٔ) .«منيا كميا ركاياتو

                                                 
لكليد « السيؼ اليماني في نحر األصبياني صاحب األغاني»ذه األقكاؿ كغيرىا في كتاب انظر ى (ٕٙٔ)

األعظمي الذم بيف فيو طكاـ كمخازم كفضائح األصبياني في كتابو كلقد بيف األعظمي سبب تأليؼ 
  :«السيؼ اليماني» ٓٚاألصبياني  لكتابو ىذا كما احتكاه مف الطعف في أعبلـ األمة حيث قاؿ ص

كؿ حاؿ فإّف كتاب األغاني ُكتب في عيد آؿ ُبكيو، كتناكؿ الغناء كما يتعّمؽ بو مع أخبار شائنة  كعمى»
ىجرية، كسكت عّما بعد ذلؾ فيؿ انقطع  ٜٕٛمنذ الجاىمّية إلى عيد الخميفة المعتضد با المتكّفى سنة 

كر أشياء قبيحة ال يحسف الغناء؟ أـ أّنو أراد أف يسكت قبؿ مجيء العيد الُبكييي، لئبل يضطر إلى ذ
ذكرىا؟ لذلؾ ناؿ الكتاب رضا آؿ ُبكيو، كاتّفؽ مع رغبتيـ كىكاىـ في تشكيو تاريخنا، كالدّس كاالفتراء 
كالكذب عمى آؿ البيت الّنبكم الّشريؼ، كعمى األمكّييف، كعمى أعبلـ أّمتنا كلذلؾ كاف عضد الّدكلة الُبكييي 

 «ال يفارؽ كتاب األغاني
«  جكلة في كتابي )األغاني( ك )السيؼ اليماني(» كتابانظر ىذا الكتاب أيضا كبياف انحرافو  كفي الرد عمى

 .مف منشكرات الجامعة اإلسبلمية لمحمد مصطفى المجذكب
 (.ٗٗٔ/ٕٙتاريخ اإلسبلـ لمذىبي ) (ٖٙٔ)
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 :الجوزي ابف الحافظ قاؿ
 ،الخمر شرب وييوف العشؽ وجبي بما كتبو في يصرح فإنو بو يكثؽ ال كمثمو »
 (٘ٙٔ) .«ومنكر حقبي كؿ فيو رأى األغاني كتاب تأمؿ ف، كمنفسو عف ذلؾ حكى كربما

 : كثير ابفالحافظ  قاؿ 
 بما كتبو في يصرح فإنو بو، يكثؽ ال كمثمو: الجكزم ابف قاؿ ،تشيع فيو ككاف »
 كتاب تأمؿ كمف نفسو، عف ذلؾ حكى كربما الخمر، شرب كييكف العشؽ يكجب

(ٙٙٔ) .«كمنكر قبيح كؿ فيو رأل األغاني
 

 :الصابي المحسف بف ىالؿ قاؿ
 أف إلى فّصمو منذ ثكب لو يغسؿ كلـ ،اقذر  اوِسخ صفيانياأل الفرج أبك كاف »
 عمى كيصبركف ىجاءه كيّتقكف لسانو، يحذركف ذلؾ عمى الناس ككاف قطعو،

 في اوسخ كاف ْلنوأمره، مف صعب كؿ كعمى كمشاربتو مجالستو،كمعاشرتو،كمكاكمتو،
 (ٚٙٔ) .«ثوبو،وفعِموِ  في ثـ نفسو،

 قاؿ العالمة المعممي اليماني:
 يجدكف كال أنفسيـ في يجدكنو ال ألنيـ المانع ىذا يعرفكف ال الكتاب لئؾكأك  »
 في اإليماف لضعؼ المانع بيذا اتصافو اعتقاد عمى سيرتو تقيرىـ مف يخالطكنو فيمف
 العمـ عمى يقيرىـ ما المسمميف سمؼ أحكاؿ مف يعرفكف كال. التديف كرقة الناس غالب

 كنحكىا (اْلغاني) كػ اْلدب وكتب التواريخ لعوفيطا إنما ْلنيـ المانع بذلؾ باتصافيـ
 تمؾ يضعوف اإلخبارييف فجرة كاف ،الفاجرة والحكايات الكذب فييا يكثر الكتب وىذه

 بؿ بنا اخاص العيب ىذا ليس يقكلكف أنفسيـ عف المبلمة دفع منيا ْلغراض الحكايات
 إليو والدعاية الفجور ترويج كمنيا. بالفضؿ المشيوروف حتى كذلؾ قبمنا مف كاف

 واْلغنياء اْلمراء ترغيب كمنيا. عذره كيقكم عميو مساعديف الداعي فيجد أىمو ليكثر
                                                                                                                                                

 .( ٜٔ/ ٔاألغاني )تصدير  (ٗٙٔ)
 (.ٓٗ/ ٚالمنتظـ البف الجكزم ) (٘ٙٔ)
 (.ٜٕٛ /ٔٔف كثير )البداية كالنياية الب (ٙٙٔ)
 ( .ٓٓٔ/ ٖٔمعجـ األدباء ) (ٚٙٔ)
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 بمذاتيـ فييا يتمتعكف خصبة مراعي المتأدبكف الدعاة ليجد عميو وتشجيعيـ الفجور في
 سماعيا ليـ يمذ التي الفاجرة بالحكايات كاألغنياء األمراء إلى التقرب كمنيا. كشيكاتيـ

 مخصكصة طائفة يصكر إنما الصدؽ مف الكتب تمؾ في يكجد كما. ذلؾ غير إلى
 (ٛٙٔ) .«كنحكىـ  كاألدباء كالشعراء المترفيف كاألمراء

أف رسبلف إنما قاـ بالرد كالتشنيع عمى األصبياني كعمى كتابو األغاني  : ثانيا
 (:ٕٕ)ص عندما شكؾ فقط في كجكد شخصية قيس حيث قاؿ رسبلف

ه في التشكيؾ في وجود قيس وأتعب في ذلؾ نفسو ىو أبو الذي تولى كبر  »
   .«الفرج اْلصفياني

فأقاـ رسبلف الدنيا كلـ يقعدىا مف أجؿ ىذا السبب كفقط كلـ يتعرض رسبلف كلـ يمتفت 
إلى الثمب كالتنقص كالطعف مف األصبياني الشيعي الشعكبي الخبيث في كثير مف 

 كاألئمة في كتابو األغاني األعبلـ كالفضبلء مف الصحابة كالتابعيف
كنقمو لمقصص الكاىية كاألخبار المكضكعة الطاعنة في سادات ىذه األمة في قركنيا 
نما كاف ىمو فقط ىك إثبات شخصية قيس الذم ىك عند رسبلف مقدـ عمى  المفضمة كا 

 أعبلـ األمة مف الصحابة كالتابعيف كاألئمة المتبكعيف.
الصحابة التابعيف كسادات األمة الذيف ُشكىكا  رسبلف عف أعراض فأيف الذب منؾ يا

 كُتعرض ليـ عمي يد ىذا الرافضي الضاؿ في كتابو ىذا المنحرؼ ؟ 
نما قمت بالرد عمى األصبياني فقط في إنكاره كجكد شخصية قيس ككأف ىذا مف  كا 
 أصكؿ الديف الذم ال يصح لمسمـ دينو إال بيذا األصؿ كىك إثبات شخصية قيس.

ف أعراض سادات األمة مف الصحابة كالتابعيف فميس ىذا مما يمتفت إليو كأما الذب ع
 عند ىذا الرجؿ . 

 -كمازاؿ – اكىذا يدلنا داللة كاضحة ال لبس فييا كال خفاء عمى أف رسبلف كاف بعيد
 عف أف يككف مف مؤصميو.  عف المنيج السمفي فضبل

                                                 
 ( .ٕٓٔ/ٔالتنكيؿ لممعممي اليماني ) (ٛٙٔ)
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ثامفالموضع ال 
 (:٘٘ص)رسالفقاؿ 

ف يسأؿ إف كاف قيس حكيما كما زعمت فمماذا شبب وقد يحموا لبعضيـ أ »
بميمى وذكرىا في شعره وىو يعمـ أنو إف ذاع تشبيبو بيا وحديثو عنيا ُحجبت عنو 

 ومنعت منو ؟؟
وىذا السؤاؿ لو كاف في أمر آخر غير ىذا لكاف حسنا وكاف وجييا.. ولكنو في أمر 

ب ل يبدأ تمكنو مف القمب الحب بالذات ل يسألو َمف ذاؽ مف الحب قطرة ..ْلف الح
نما قد يرى قيس ليمى فتعجبو  وىو شاعر غزؿ يحب النساء  –دفعة واحدة وا 

فتحرؾ الشعر عمى لسانو ول يممؾ مف نفسو إل أف يقولو وىو أيضا ل  –ومحادثتيف 
نما غاية اْلمر أنيا  يظف أنيا تمثؿ في حياتو قيمة تطغى عمى كؿ القيـ فييا ..وا 

يا معجب وعمييا مقبؿ فإذا كاف الشعر صادقا وفي الذروة مف الميف تروؽ لو وأنو ب
والرقة فإف شيوعو أمر غير مستغرب أيضا.. ىذا كمو يحدث واليوى يسري في القمب 

والشاعر لّما ينتبو إليو  –كما تسري النار في اليشيـ حتى إذا ما تمكف مف القمب 
  .«ير تحذير ول نذير.. جاءه حجبيا وبعدىا عنو عمى حيف غفمة ومف غ –بعد 

 :الرد
ذلؾ ثناء كتابة أف رسبلف في ىذا المكضع يفصح عف حالو التي كاف عمييا في إ
نو كانت لو اليد الطكلى في ىذا الباب أىمو ك أحكاؿ العشؽ ك إمف خبرتو الكبيرة ب الكتاب

 وىذا السؤاؿ لو كاف في أمر آخر غير ىذا لكاف حسنا وكاف »:قولوكالدليؿ عمى ذلؾ 
وجييا.. ولكنو في أمر الحب بالذات ل يسألو َمف ذاؽ مف الحب قطرة ..ْلف الحب ل 

 .«يبدأ تمكنو مف القمب دفعة واحدة
نو كاف خبير بمنيج السمؼ أمكر كمنشغؿ بيا ال فيذا كبلـ رجؿ خبير بتمؾ األ

ع الماء ذا اجتمإال إبدا أف ىذا كذاؾ ال يجتمعاف إصكلو كقكاعده فأمنشغؿ بتقريره كبياف 
 .كالنار في مكضع كاحد
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نما غاية اْلمر أنيا تروؽ لو وأنو بيا معجب وعمييا مقبؿ فإذا  » وأما قولو وا 
كاف الشعر صادقا وفي الذروة مف الميف والرقة فإف شيوعو أمر غير مستغرب أيضا.. 

 .«ىذا كمو يحدث واليوى يسري في القمب كما تسري النار في اليشيـ
ؽ في تعظيـ العشؽ ف يخرج مف رجؿ يدعي السمفية كىك غار أيذا كبلـ ال يميؽ ف

سبلـ حكاؿ المحرمة التي جاء اإلككصؼ ما كاف عميو قيس مف تمؾ األ كالمجكف كالخنا
 .منيا بالتحذير
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التاسع الموضع 
 (:ٙ٘ص)رسالفقاؿ 
 ؟ صريع مف الحب المبّرح واليوى         وأي فتى مف عمة الحب يسمـ »

 درؾ يا قيس ! ما أحكمؾ ! لقد عدت حكيما ترسؿ المثؿ السائر في شطر البيت.. 
ف كنت أعجز الناس عف تدبير أمر  وأصبحت طبيبا تشخص اْلدواء وتصؼ العمؿ وا 
الدواء والتماس أسباب الشفاء .. وأي فتى مف عمة الحب يسمـ ؟ أىو عمة إذف ؟ 

يا ؟ وما وسيمة الرحيؿ عنيا؟  لست أرى إل فما سببيا يا ُترى ؟ وما سبيؿ البرء من
أف حكمتؾ انقطعت عنؾ أحوج ما تكوف إلييا يا قيس ..ولو كنت تدري داء ودواء 

وعمة وشفاء لما حممت أتوف المييب المقدس في صدرؾ الحنوف يكوي منؾ اْلضالع 
ويعبث بؾ الميؿ ويميو بؾ النيار ..أـ ُتراؾ عرفت الداء وأبصرت الشفاء ولكنؾ 

 صدفت عنو لسبب فيو أو لعمة فيؾ ؟؟
 لست أدري ما وجدت بعد رحيمؾ يا قيس ؟ ىؿ وجدت نفسؾ ما قمت صادقا؟

أـ تراؾ قمت ما قمت في إشرافة مف إشرافات نفسؾ وفي لحظة مف لحظات ىياـ قمبؾ 
 ؟ ألست القائؿ

 لو سيؿ أىؿ اليوى مف بعد موتيـ      ىؿ فّرجت عنكـ ُمذ ُمتـ الكرب ؟
 دقيـ أف قد بمى جسدي       لكف نار اليوى في القمب تمتيبلقاؿ صا

ف بالدمع عيف الروح تنسكب  خفت مدامع عيف الجسـ حيف بكى     وا 
أما تزاؿ نار ىواؾ تمتيب في قمبؾ ؟ أما تزاؿ عيف روحؾ منسكبا دمعيا ؟ ألست 

اس أصدؽ الصادقيف في الحب وأوفى اْلوفياء في اليوى ؟؟ فما عميؾ أف يختمؼ الن
فيؾ وما عميؾ أف ينحمؾ مف شاء ما شاء مف شعر يمتزج امتزاج الماء بالخمر ؟ 
وماذا دعاىـ لذلؾ إل ْلنؾ أصبحت عمما عمى اليوى وأمة في الحب وحدؾ ؟؟ وما 

مف معنى بديع وما مف قوؿ رقيؽ إل وىو دائر في فمؾ ىواؾ وقبس مف شمس 
 .« حبؾ..
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 الرد 
 .«لخإما أحكمؾ ! لقد عدت حكيما....  درؾ يا قيس !  »ما قولوفأ
 يسمع كبلمؾ. نو حي أرسبلف في مخاطبة ميت كمحاكرتو كك ما الداعي عندؾ ياف

باب دعاء بذلؾ فتح تفميس ىناؾ داع لذلؾ كىذا ربما اغتر بو بعض الجيمة ف
  .جمب المنافع كدفع المضار االستغاثة بو فيالميت ك 

 يو كسدا لمذرائع المكصمة لمشرؾلإلعدـ الحاجة كأحرل كلى أفترؾ ذلؾ 
  .صيؿ المنيج السمفيأكىذا ال يتناسب مع مف يدعي ت

ولو كنت تدري داء ودواء وعمة وشفاء لما حممت أتوف المييب  »وأما قولو
 .«المقدس في صدرؾ الحنوف يكوي منؾ اْلضالع

  .مف رسبلففي باب االعتقاد خر فيو انحراؼ كشطط آيذا مكضع خطير ف
المحـر الذم كاف بيف قيس كليمى  -عمى حد تعبيره  - لييب العشؽ فإنو كصؼ

شاعة إسبلـ بتحريمو لما يشتمؿ ذلؾ عمى كىك عشؽ محـر ببل شؾ كقد جاء اإل
م منزه أ (مقدس)نو أبعمى تعبيره مييب ذلؾ الف رسبلف يصؼ إالفاحشة كمع ذلؾ ف

  .عف كؿ عيب كنقص
في تفسير ىذه  -أنو منيـ الذي يدعي رسالف  -وىا ىي أقواؿ أىؿ المغة

حتى نقؼ عمى مدل مجازفة كجيؿ ىذا الرجؿ حتى بالمغة التي يدعي معرفتيا  الكممة
 كالتضمع فييا 

  :جماؿ الديف ابف منظور اْلنصاري أبو الفضؿقاؿ 
 كىك تعالى المَّو تنزيو الُقْدُس  التيذيب كفي كجؿ عز المَّو تنزيو التَّْقِديُس  »
 (ٜٙٔ) .«الطيارة كىك الُقْدس مف َفعُّكؿ الُقدُّكس كيقاؿ الُمَقدَّس كسالُقدُّ  المَتَقدَّس

 : أبو العباس أحمد بف محمد بف عمي الفيومي ثـ الحمويوقاؿ 
َتْيفِ  اْلُقْدُس  »  ْسَكافُ  ِبَضمَّ  اْلُمَطيََّرةُ  اْلُمَقدََّسةُ  َكاأْلَْرُض  الطُّْيرُ  ُىكَ  َتْخِفيؼه  الثَّاِني َكاِ 
 (ٓٚٔ) .«اْلُقدُّوُس  َكُىكَ  َتَنزَّهَ  المَّوُ  َتَقدََّس ك َمْعُركؼه  ِمْنَيا ساْلَمْقدِ  َكَبْيتُ 

                                                 
 .(ٛٙٔ/ ٙ)لساف العرب  (ٜٙٔ)
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  :زيف الديف أبو عبد ا محمد الحنفي الرازيوقاؿ 
 َحِظيرة لمَجنَّة ِقيؿَ  كمنو كَمْصَدر اسـه  الطُّْير كضميا الداؿ بسككف الُقدُّس »
 كاأَلْرُض . َتَطيَّر كَتَقدََّس . التَّْطيير ِديسوالتَّقْ . السبلـُ  عميو جبرائيؿ الُقُدس كُركح. الُقْدس

 َمْجِميّ  بكْزف َمْقِدِسيّ  إليو كالِنْسبة كُيَخفَّؼ ُيَشدَّد الَمْقدس كَبْيتُ . الُمَطيَّرة الُمَقدَّسة
 كَأفْ  بالُقْدس السبلـُ  عميو إبراىيـُ  َلَيا َدَعا الَقادسيَّة إفّ  كُيقاؿ ك. ُمَحمَِّدمّ  بكْزف كُمَقدَّسيّ 

 كىك الُقْدس مف ُفعُّكؿ كىك تعالى ا أسماءِ  مف اْسـه  بالضـ كُقدُّكس. الحاجَ  َمَحمَّةَ  َتُككفَ 
 َثْعَمب كقاؿ. َذرح في سبؽ كقد أكائميما بفتح كَسبُّكح َقدُّكس يقكؿ سِيَبَكْيوِ  ككافَ . الطََّيارة

 إال كَتنُّكر كَشبُّكط َسمُّكرك  كَكمُّكب َسفُّكد ِمْثؿ اأَلّكؿ مفتكح فيك َفعُّكؿ عمى اْسـ ُكؿُّ 
ـَ  فإفَّ  كالُقدُّكس السُّبُّكح كح ككذلؾ قاؿ. ُيْفَتحافِ  كقد َأْكَثر فييما الضَّ  كقد بالضـ الذُّرُّ
 (ٔٚٔ) .«ُيْفَتح

عقيدة المسمميف الذيف يحرمكف تمؾ فييا رسبلف يخالؼ  ةخطير  فيذه عبارة
  الزكجية المشركعة.العبلقة طار إة في غير أالعبلقات التي تككف بيف الرجؿ كالمر 

كىذا المقكلة يمـز منيا استحبلؿ العشؽ المحـر كجعؿ ذلؾ العشؽ منزه عف كؿ عيب 
 كىذا مف االنحراؼ الخطير كالضبلؿ البعيد. كنقص 

جيمو بالشرع كبالمصطمحات الشرعية التي تعدل مف قبؿ كتي أنما كىذا الرجؿ إ
 كيؤكد بما ال يدع مجاالبيف لنا يكىذا  كتابو ىذا مع صغر حجموكثير منيا في  عمى

  .صيؿ المنيج السمفي كعدـ تمكثو ببدعة قطأكذب رسبلف في دعكاه بتلمشؾ 
لست أدري ما وجدت بعد رحيمؾ يا قيس ؟ ىؿ وجدت نفسؾ ما قمت  »أما قولو

صادقا؟ أـ تراؾ قمت ما قمت في إشرافة مف إشرافات نفسؾ وفي لحظة مف لحظات 
 القائؿ ىياـ قمبؾ ؟ ألست

 لو سيؿ أىؿ اليوى مف بعد موتيـ    ىؿ فّرجت عنكـ ُمذ ُمتـ الكرب ؟
                                                                                                                                                

 (.ٕٜٗ/ ٕ)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  (ٓٚٔ)
 (.ٕٛٗ )صمختار الصحاح  (ٔٚٔ)
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 لقاؿ صادقيـ أف قد بمى جسدي       لكف نار اليوى في القمب تمتيب
ف بالدمع عيف الروح تنسكب  خفت مدامع عيف الجسـ حيف بكى     وا 
 .«اأما تزاؿ نار ىواؾ تمتيب في قمبؾ ؟ أما تزاؿ عيف روحؾ منسكبا دمعي

في ىذا المكضع تتعمؽ بعقيدة المسمـ في خطيرة أخرل مخالفة عقدية  اضأيفيذه 
 كالذم منو ما يككف في حياة البرزخ في القبر. خر يماف باليـك اآلاإل

حكالو بعد مكتو أعف بعد مكتو كىك في حياة البرزخ في قبره  اؿ قيسأيس رسبلفف
قكالو التي قاليا في ألو عف أيسك  -الحب المحـر  -مف جية عشقو بميمى كحبو ليا 

 ؟في لحظات اليياـ ذلؾ ـ كاف أىؿ كاف ذلؾ صدقا  -المحـر –الحب كالشكؽ كالعشؽ 
كىك في حياة البرزخ عف لييب ىكاه في قمبو الذم مر كصفو أيضا كيسألو 

 ؟ىبا أبالمقدس ىؿ مازاؿ مت
ا نقؿ عنو شعاره كمأفي  بف الممّكحلشيخو في الحب قيس  اكىك في كؿ ذلؾ متبع

 «كالشعراء يتبعيـ الغاككف»في شأف الشعراء في البيتيف كىما يصدؽ فييما قكؿ ا 
 .شاعر كىذا غاكم فذاؾ

في  في انحرافو في عقيدة المسمـ في البرزخ كسار كراءه افمقد اتبع رسبلف قيس
 جيالة كضبللة كعماية.

ذ عمييا لفقده عقمو الذم التي ربما لف ُيؤاخما قيس فمعمو قاؿ ذلؾ في فترة جنكنو أ 
 ىك مناط التكميؼ في الشرع الحنيؼ.

نو كاف في تمؾ الفترة يؤصؿ لممنيج السمفي أكلكف العجب مف رسبلف الذم يدعي 
 كيؼ  يقرر تمؾ المخالفة. 

يعمـ فييا اإلنساف ماقدمو فيؿ ىذه ىي العقيدة الصحيحة في حياة البرزخ التي 
 مف خير أك شر عمى الحقيقة؟ 

خير فيو بؿ ىك شر كىك مف جنس  الالمعمكـ أف ما كاف عميو قيس كأمثالو كمف 
 السيئات التي يحاسب عمييا اإلنساف.
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فبناء عمى عقيدة المسمـ فإف مف كاف كاقعا في مثؿ ذلؾ فإنو يحاسب كيجازم  
عميو كيعاقب إف شاء ا ذلؾ ال أنو يككف في قبره كحالو في الدنيا مف السمر كالشكؽ 

 القمب كدمع العيف.كلييب 
طفاؿ كيعتقده أككؿ ذلؾ قد كردت بو السنة كىك مدكف في كتب المعتقد كما يعممو 

 .عف طبلب العمـ كالعمماء المسمميف في الكتاتيب فضبل
نو يؤصؿ لممنيج السمفي كلـ يتمكث ببدعة كىك يقرر أفكيؼ الحاؿ بمف يدعي  

الحب  –محبكبتو التو في الدنيا مع زخ يككف في مثؿ حر ف الميت في قبره كفي حياة البأ
 كاليياـ كلييب القمب كدمع العيف. مف العشؽ -المحـر
ككا إنو ألمر خطير يستكجت م ضبلؿ كانحراؼ ىذا الذم تكرط فيو رسبلف أف

 .ابعيد التحذير الشديد مف ىذا الرجؿ الذم قد ضؿ ضبلال
زج امتزاج الماء وما عميؾ أف ينحمؾ مف شاء ما شاء مف شعر يمت »وأما قولو

 .«بالخمر؟
ف ا حـر أ -زعمت-رسبلف حينما كنت تؤصؿ لممنيج السمفي ما عممت ياأ

 في سنتو.    حرمو الرسكؿالخمر في كتابو ك 
 الحكـ كأنت الذم تؤصؿ لممنيج السمفي كما زعمت؟ كنت تجيؿ ذلؾ أنؾ ـ أ

كما ىك  ئثـ الخباأالتي ىي في ىذا المكضع ك فما ىك الداعي مف ذكر الخمر 
 معمـك عند أطفاؿ المسمميف ؟

كىك  كتابوالمخالفات التي كقع فييا رسبلف في  جممةمف أخرل مخالفة  هكىذ
مف غير نكير كال بياف  لياذكره بف حرمة الخمر كتجرمء الناس عمييا أالتيكيف مف ش

  .لحرمتيا
 راىة ف ذكر الخمر في الشعر كغيره يدكر بيف الحرمة كالكأكلقد ذكر الفقياء 
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  (ٕٚٔ) :جاء في الموسوعة الفقيية
 المييج الخمر كوصؼ يحؿ ل ما لفظو في كاف إذا حراما الشعر يكوف وقد »

 حممو يمكف ال بحيث الشعر، في كالكذب الحد مجاكزة أك ذمي، أك مسمـ ىجاء أك ،ليا
 عمى يقاؿ مما كاف أك حميمة، غير امرأة أك أمرد مف بمعيف التشبيب أك المبالغة، عمى

  (ٖٚٔ) .المبلىي
 مف المكركه أف الحنفية فعند: تفصيؿ ذلؾ في كلممذاىب،مكروىا الشعر يكوف وقد

 ا ذكر عف كشغمو عميو غمب حتى لو صناعة كجعمو الشخص عميو داـك ما الشعر
 كالشعكر، كالقدكد الخدكد كصؼ في الشعر مف كاف كما الشرعية، العمـك كعف تعالى
 (ٗٚٔ) .«والخمر الفسؽ ذكر فيو افك ما قراءة تكره وكذلؾ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(ٕٔٚ) (ٕٙ/ٔٔٙ). 
، (ٖٕٛ/  ٛ )، نياية المحتاج (ٛٓٗ/  ٕ)، الفكاكو الدكاني (ٖٖٗ - ٖٖ - ٕٖ/  ٔ)رد المحتار  (ٖٚٔ)

 .(ٛٚٔ/  ٜ)، المغني (ٖٙٗ/  ٗ )أسنى المطالب 
 .(ٖٗٗ - ٖٖ - ٕٖ/  ٔ )رد المحتار  (ٗٚٔ)
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 العاشرالموضع 
 (:ٛ٘ص)رسالفقاؿ  

 فيؿ تأذف لي يا قيس أف أتحدث عف طرؼ مف سيرة ىواؾ بيف يديؾ؟ »
 ومعذرة أف تسمع مني لغو اْلطفاؿ بيف يديؾ يا شيخ الحب الكبير.. 

ذرة أييا الشيخ في سماحة طبعؾ ورقة قمبؾ إل آذنا لي.. فمع –يا قيس  –وما أراؾ 
 .« الجميؿ..معذرة..

 :الرد
فيؿ تأذف لي يا قيس أف أتحدث عف طرؼ مف سيرة ىواؾ بيف  »أما قولو

 .«يديؾ؟
ما ىك الداعي مف ذكر قصة حب قيس مع ليمى كما ىي المصمحة التي تعكد ف

فمك  .كقات بذكر المحرماتال نشر الفاحشة كتضييع األإعمى الشباب المسمـ مف ذلؾ 
 أكئمة المتبكعيف األ أكالتابعيف  أك الصحابةاألميف أك أحد مف سيرة النبي ناس لمذكر 

 .ممسمميفلنفع أك  ول االعمماء المصمحيف لكاف خير 
 .«بيف يديؾ؟ »أما قولو

الذم ىك مف كبائر الذنكب كالذم ىك الكاضح كالبيتاف الفاضح يذا مف الكذب ف
في قبره منذ مئات السنيف كقد صار  خاطب ميتاي يك إنماف ىذا الرجؿ  مما اشتير عف

  .ككف بيف يديويترابا فكيؼ 
كىذه الفمسفة الباردة التي ال عبلقة ليا بالمنتسبيف إلى العمـ فدع عنؾ ىذا الكذب 

الشرعي كىذه الطريقة ىي طريقة الضاليف مف الشعراء كالمفكريف الذيف ال تحجزىـ 
 ديانة كال يمنعيـ خمؽ. 

فضبل عمف يدعي تأصيمو لممنيج ىؿ السنة السمفييف أليس مف طريقة  ذاى فإف
 السمفي. 

 حتى في باب الشعر.  العمماء عدكا ذلكـ مف المحرماتكمف المعمكـ أف 
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  (٘ٚٔ) :جاء في الموسوعة الفقيية
 ل بحيث الشعر، في الكذب....... لفظو في كاف إذا حراما الشعر يكوف وقد »
  (ٙٚٔ) .«المبالغة عمى حممو يمكف

 .«ومعذرة أف تسمع مني لغو اْلطفاؿ بيف يديؾ  »لوأما قو 
في  ىذا الرجؿلييا إالصبيانية التي كصؿ ما ىذه ىذا االنحبلؿ كاالنحدار ك  فما

نو أطفاؿ كىك يدعي نو لغك األأيصؼ كبلمو بيصؿ األمر بو أف ىذا المكضع حتى 
 س بحالوكىذه شيادتو عمى نفسو كىك أدرل النامف مقررم السمفية في تمؾ الفترة 

  .«يا شيخ الحب الكبير » :أما قولو
 .« فمعذرة أييا الشيخ الجميؿ..معذرة.. »:وقولو

في حؽ مف اشتير بالمجكف كالعشؽ كالتبجيؿ يارسبلف طراء كالتعظيـ ما ىذا اإلف
نو أكب «شيخ الحب الكبير»نو أبكتنعتو المحـر حتى صار عمما عميو حتى تصفو 

  .«الشيخ الجميؿ»
ىؿ أنما يمقب بيا إلقاب التي ىؿ الفجكر كالمجكف بتمؾ األأمفية تعظيـ يؿ مف السف

الشيخ الجميؿ والشيخ »العمـ كالديانة مف العمماء كالمصمحيف فيـ الذيف يطمؽ عمييـ 
  .«الكبير

عمى رجؿ كاف مف العاشقيف حتى صار مف تمؾ األلقاب الكبيرة ككيؼ تطمؽ 
 ؟المجانيف 

كتابو في  أيضا التي تكرط فييا رسبلفديئة اليابطة الر كىذا مف المكاضع السيئة 
  ىذا. 

 
 

                                                 
(ٔٚ٘) (ٕٙ/ٔٔٙ). 
، (ٖٕٛ/  ٛ )، نياية المحتاج (ٛٓٗ/  ٕ)، الفكاكو الدكاني (ٖٖٗ - ٖٖ - ٕٖ/  ٔ)رد المحتار  (ٙٚٔ)

 .(ٛٚٔ/  ٜ)، المغني (ٖٙٗ/  ٗ )أسنى المطالب 
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018 

 

 

 الحادي عشرالموضع 
 (:ٜ٘ص)رسالفقاؿ 
إف الباعث اْلوؿ عمى إنكار وجود قيس أو مثؿ قيس في دنيا الناس إنما  »

يرجع إلى قصور في تصور الناس لممكات النفس اإلنسانية ونوازع اإلحساس 
 .«بالجماؿ والصدؽ فييا 

 :الرد
 ؟ممكة الفيـ لمكتاب كالسنة عند قيس أىي ل ممكات تمؾ التي تتحدث عنيا أ
 ؟ ـ ممكة االستنباط كاالجتياد أ

 أـ ممكة الرد عمى أىؿ البدع كاألىكاء ؟
كالفسكؽ كالمجكف التي يمتمكيا جؿ نؾ تتحدث عف ممكة العشؽ كالحب كاليياـ إ

 اليابطيف مف الفاسقيف كالماجنيف.
 كالفاسقيف؟ الماجنيفمف ال في عالـ المنفمتيف إ اءمدح كثنكىؿ في ذلؾ 

  .«ونوازع اإلحساس بالجماؿ والصدؽ فييا »وأما قولو
ككؿ  اف يخرج مف سمفي في تعظيـ العشؽ كالمجكف كالخنأبدا أىذا كبلـ ال يميؽ 

نما ىك مف أخبلؽ اإلباحييف.  سبلـذلؾ حرمو اإل   كمنعو كا 
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019 

 

 

 عشر الثانيالموضع 
 (:ٓٙص)رسالفقاؿ 

ف قيسا نمط فريد في ألى نياية الدىش وغاية العجب إوالذي يصؿ بالنفس  »
تاريخ الحب عمى امتداد تاريخو وما مف عاشؽ مف شعراء العرب المشيوريف بمف 

خالص قيس نمط إو يجاريو في مضمار فأف يقـو لقيس في مقاـ أشببوا بيف يمكف 
ف انافذ ومسيطر وىو في الوقت نفسو كمعجب وفريد وتممؾ سمطاف الحب عمى قمبو 

لمحب خالصا ومخمصا وعمى كثرة المحبيف والعشاؽ المشيوريف في العرب فميس فييـ 
ل في السمات العامة لمحب والتي ىي  قاسـ إو بعيد الميـ أمف قريب  امف يشابو قيس

شؽ ما في حقيقة العأمشترؾ بيف المحبيف جميعا والتي ل يكوف المحب محب  بدونيا 
صفاء المودة  والتضحية بالعمر فميس فييـ مف يضرب في ىذا ا  خالص القمب و ا  و 

حد العشاؽ المشيوريف والذي أف يكوف سيما قميال وىذا ُكثير عزة أل إبسيـ الميـ 
 .«فاؽ لـ يكف صادؽ المودة ول مخمص القمب مجنوف بشعره ْل رقي قيؿ فيو لو
 :الرد

اريخ الحب عمى امتداد تاريخو وما مف نمط فريد في ت اف قيسإ » أما قولو
ف يقـو لقيس في مقاـ أعاشؽ مف شعراء العرب المشيوريف بمف شببوا بيف يمكف 

 .«و يجاريو في مضمارأ
ىؿ العمـ كالعمماء مف أ بسير ىك الذم يعتنييا رسبلف ف السمفي الحؽ فإ

ف ييتـ أال ئمة المجدديف المحدثيف كالفقياء كالمصمحيف كاألالصحابة كالتابعيف ك 
 لى العمـإممف ينتسب  ابدأفيذا ال يصدر كالفاسقيف كالعاشقيف  قصص كسير الماجنيفب

 الشرعي.
خالص قيس نمط معجب وفريد وتممؾ سمطاف الحب عمى قمبو إف »وأما قولو

 .«نافذ ومسيطر وىو في الوقت نفسو كاف لمحب خالصا ومخمصا
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داء عبادتو كنشر دينو أفي  خبلصوإ مف أجؿفيذا ثناء مف رسبلف عمى قيس ال 
نو كاف يصفو بأك  عشقو المحـر كمجكنو المتيتؾخبلصو في إجؿ أبؿ يثني عميو مف 

 .اكمخمص المحب المحـر خالص
ك أنو كاف لذلؾ الذنب أمف يقترؼ ذنبا أك يقع في محـر يكصؼ برسبلف  يايؿ ف

 ؟الجـر خالصا مخمصا 
صفاء المودة ا  القمب و  خالصا  ما في حقيقة العشؽ و أ »ومثمو أيضا قولو

 .«والتضحية بالعمر فميس فييـ مف يضرب في ىذا بسيـ
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عشر الثالث الموضع 
 (:ٖٙ)صرسالفقاؿ 
 اليوى؟  أف يقؼ المرء عندىا فيقوؿ مف ىاىنا بدأوىؿ لميوى بداية يمكف  »
ة لى ىاىنا مرحمإنو مف ىنا أوىؿ الحب طريؽ ذو مراحؿ تقطع فيوصؼ عمى  

 .«لى ىنالؾ مرحمة ؟إلى ىناؾ مرحمة ثانية ومف ىناؾ إومف ىنا 
 :الرد

نت خبير أعنيا فأنت تجيب رسبلف  ياننا ندعؾ إسئمة فىذه األاإلجابة عف ما أ
كما ىك كاضح كظاىر مف كبلمؾ في صحاب الدراية في ىذا الشأف أمر كمف بيذا األ

 كتابؾ ىذا.
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عشر رابعالموضع ال 
 :(ٖٙص)رسالفاؿ ق
 كاف قيس وليمى صاحبتو يرعياف البيـ وىما صبياف عالقة الصبا  »

 وفي ذلؾ يقوؿ
 تراب مف ثدييا حجـتعمقت ليمى وىي غير صغيرة      ولـ يبد لأل 

 ف لـ نكبر ولـ يكبر البيـلى اْلإننا      أصبياف نرعى البيـ يا ليت 
ىميما فمـ يزال كذلؾ أواشي صبياف عمؽ كؿ واحد منيما صاحبو وىما يرعياف م

 حتى كبرا فحجبت عنو
مره وقد نعـ بقربيا ولـ يبد أفيو حب طاىر عفيؼ ل شيوة فيو مف بداية 

 .«تراب مف ثدييا حجـ ونعمت عند ذاؾ بقربو فما الذي استفادهلأل 
 :الرد

 .«مرهأفيو حب طاىر عفيؼ ل شيوة فيو مف بداية  »أما قولو
 ؟لى عفيؼ كغير عفيؼ إقسـ العشؽ المحـر رسبلف  ِمف أىؿ العمـ ياف مَ ف 

 ؟كصؼ بالعفة تجؿ كالمرأة تسمى عفيفة ك ر كىؿ العبلقة المحرمة بيف ال
جاء تحريمو في الشرع يمـز منو استحبلؿ المحـر الذم التقسيـ كالتقرير ف ىذا إف

التحدث كلقائيا ك  يةبجنكمغازلة المرأة األالمحذكر عشؽ الك المحرمة محبة الىك المطير ك 
  .معيا

كانحراؼ شديد ضبلؿ  ذاالعفة كىالطيارة ك ب رسبلف ىذا الحب المحـر كصؼ فمقد
 أصحاب األفكار اإلباحية كمف دعاة االنحبلؿ كالمجكف. مف إال يصدر  ال خطير

 .«تراب مف ثدييا حجـولـ يبد لأل  »وأما قولو
عكرة  ذكر كاإلباحية السافرة التي تضمفدب في غاية سكء األآخر يذا مكضع ف

  يعني ثدم ليمى. «ثدييا»في قكلو مف عكرات المرأة 
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 محـر حرمة شديدة كالسيما كىي امرأة معينة معركفةكما ىك معمـك كمقرر كىذا 
في كتب التاريخ كىذا الحكـ معركؼ عند كؿ مف شـ رائحة األدب كالتربية  بعينيا
 عمف يدعي تأصيمو لممنيج السمفي.  فضبل

  (ٚٚٔ) :لفقييةجاء في الموسوعة ا
 .أمرد بغبلـ أك المشبب عمى محرمة معينة بامرأة التشبيب يحـر»
 الصفات مف الفحش عمى المثير ذكر حرمة في الفقياء بيف خبلؼ يعرؼ كال
 الظاىرة الصفات ذكر في ذلؾ ويستوي عميو محرمة أجنبية المرأة كالمعنكية الحسية
 .«بمسممة والتشيير الستر وىتؾ ولذوييا، ليا اإليذاء مف ذلؾ في لما والباطنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(ٔٚٚ) (ٕٔ/ٔٗ-ٔ٘). 
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 عشر خامسالالموضع 
                                  (:ٚٙص)رسالفقاؿ  
بعد غورا أكثر تمكنا و أصارت عالقة الصبا في القمبيف العاشقيف  .....لقاء »

قبؿ كثر تقييدا مف ذي أف كاف ا  مف ذي قبؿ ولكف لقاء قيس ليمي لـ يكف بالمحظور و 
 .«وىو يروي عف نفسو كيؼ كاف يحتاؿ لكي يراىا

 :الرد
صارت عالقة الصبا في القمبيف العاشقيف اكثر تمكنا وابعد  .....لقاء »أما قولو

 .«غورا مف ذي قبؿ
باحة لقاء الرجؿ بالمرأة فيو تسكيغ ففي غاية القبح كالسكء أيضا يذا كبلـ ف كا 

مقاء مف أمكر محرمة كالنظر كالخمكة كالعشؽ األجنبية كعدـ إنكار ذلؾ كما يتبع ذلؾ ال
 كالغزؿ كغيرىا مف المحرمات.

الشيء الذم ال يخرج ممف كالمجكف نشر لمفاحشة فيذا الكبلـ فيو ما فيو مف 
بؿ يخرج مف كؿ سافؿ  سبلـاإلالفاضمة التي أمر بيا كحث عمييا خبلؽ األتحمى ب

 . ماجف فاسؽ منحؿ يبيح المحرمات كيتبع الشيكات 
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 عشر سادسالالموضع 
 (:ٔٚص)رسالفقاؿ 
وزاد شوقو لما كاف بمنى فربما كاف جماعة مف قومو يصعدوف بو الجبؿ كي  »

 .«يتنسـ الصبا وىي تيب مف قبؿ نجد لعؿ بردىا يشفي حر قمبو
 :الرد

 .«لعؿ بردىا يشفي حر قمبو »أما قولو
ال بدكاـ ذكر ا المحـر إؽ العشكنار القمب مف حر  ىشفنو ال يُ فمف المعمـك أ
كاالستعانة بو في دفع ىذا المرض الخطير مف أمراض الشيكات ليو إكدعاءه كااللتجاء 

 ِبِذْكرِ  َأَل  المَّوِ  ِبِذْكرِ  ُقُموُبُيـْ  َوَتْطَمِئفُّ  آَمُنوا الَِّذيفَ  ﴿قاؿ تعالىالتي تصيب القمكب كما 
  [ٕٛ: الرعد] ﴾اْلُقُموبُ  َتْطَمِئفُّ  المَّوِ 

ؿُ  ﴿وقاؿ تعالى  [21]اإلسراء:  .﴾ِلْمُمْؤِمِنيفَ  َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرآفِ  ِمفَ  َوُنَنزِّ
 رحمو ا: قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية

 فإياؾ طبيبا قعدت أنؾ بمغني فقد: بعد أما. الدرداء أبي إلى سميماف كتب كقد »
ؿُ  ﴿تعالى كقاؿ. الصدور في لما شفاء كتابو أنزؿ وا تقتؿ أف  َما اْلُقْرآفِ  ِمفَ  َوُنَنزِّ
 الدكاء يتعمد لمف يحصؿ إنما الشفاء أف ذلؾ [21]اإلسراء:  ﴾ِلْمُمْؤِمِنيفَ  َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ 
 بخركج يككف الجسـ فمرض. قموبيـ داء عمى القرآف دواء وضعوا المؤمنكف كىـ

 النافعة الشيكة يفقد أك يحصؿ ال ما شيكة أما: االعتداؿ عف الطبيعية كالنفرة الشيكة
 كذلؾ كالحركة اإلدراؾ قكة بضعؼ كيككف يضر عما النفرة كيفقد يصمح عما بو كينفر
 (ٛٚٔ) .«اْلىواء وىي العتداؿ عف الخارجيف والبغض بالحب يكوف القمب مرض

  قاؿ العالمة ابف القيـ رحمو ا:
 ،والريب والشؾ الجيؿ ءدا مف لمقموب شفاء فيك ...شفاء كمو القرآف فإف»

                                                 
 .(ٖٗٔ/ ٕٓٔمجمكع الفتاكل البف تيمية ) (ٛٚٔ)
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005 

 

 

 في  أنجع كال أعظـ كال أنفع كال أعـ قط شفاء السماء مف سبحانو ا ينزؿ فمـ
 (ٜٚٔ) .«القرآف مف الداء إزالة

 : اأيض وقاؿ
 الدنيا وأدواء والبدنية، القمبية اْلدواء جميع مف التاـ الشفاء ىو القرآف»
 (ٓٛٔ) .«واْلخرة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ٙالداء كالدكاء البف القيـ )ص (ٜٚٔ)
 .( ٕٕٖ /ٗ)زاد المعاد البف القيـ  (ٓٛٔ)
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007 

 

 

رعش بعالموضع السا 
 (:ٔٚص)رسالفقاؿ 
حدث بعض المشايخ قاؿ خرجت حاجا حتى إذا كنت بمنى إذا جماعة عمى  »

جبؿ مف تمؾ الجباؿ فصعدت إلييـ فإذا فييـ فتى أبيض حسف الوجو وقد عاله 
الصفار وبدنو ناحؿ وىـ يمسكونو فسألتيـ عنو فقالوا : ىذا قيس الذي يقاؿ لو 

لو ببيت ا الحراـ وقبر محمد عميو أفضؿ  رجيالمجنوف خرج بو أبوه لما بمي بو يست
 .«هللا أن يعافيه الصالة والسالـ فمعؿ

  :الرد
لو ببيت ا الحراـ وقبر محمد  رخرج بو أبوه لما بمي بو يستجي »أما قولو 

 .«هللا أن يعافيه عميو أفضؿ الصالة والسالـ فمعؿ
التي تشتمؿ عمى الشرؾ فمقد نقؿ رسبلف ىذه القصة الخطيرة عف بعض المجاىيؿ ك 

 . األكبر الذم يتمثؿ في االستجارة بغير ا كبيت ا الحراـ  كقبر رسكؿ ا 

 كىذا المكضع مف المكاضع الخطيرة التي جاءت في ىذا الكتاب كىي كثيرة. 
كىذا رسبلف قد نقؿ ىذه القصة عمى ما فييا مف شرؾ أكبر كلـ يتعرض ليا 

ف ىذا الكاجب عميو في مثؿ ىذه المكاضع بؿ إنو ما كاف لو أف بالتنبيو كالرد عمييا ككا
ينقؿ ىذه القصة التي ال فائدة تعكد بذكرىا إال التكسع في القصص كالحكايات التي 

ف كانت تحتكم عمى الشرؾ األكبر الذم يخرج صاحبو مف  تتعمؽ بأحكاؿ قيس حتى كا 
 الممة. 

مف العمماء كطمبة العمـ الذيف  كمف المعمكـ بداىة أف ُقراء ىذا الكتاب ليسكا
نما جؿ مف كقعت تمؾ القصة في يده كقرأىا كاطمع  يعممكف خطكرة ىذا النقؿ كحكمو كا 
عمييا فيك إما مف العكاـ أك مف الذيف يشتغمكف باألدب كالشعر كال عبلقة ليـ بالعمـ 

 الشرعي. 
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المسألة  ككؿ ما ذكرناه إنما ىك عمى فرضية أف رسبلف كاف يعمـ الحكـ في ىذه
ثـ لـ ينبو عمييا كلكف ىناؾ احتماؿ آخر قائـ كىك أف رسبلف ربما كاف في تمؾ الفترة 

 مف عمره يعتقد جكاز االستجارة بالمخمكقيف كىذا احتماؿ قائـ ال نستطيع نفيو. 
كعمى كبل االحتماليف سكاء كاف ىذا الرجؿ يعمـ حكـ ىذه المسألة كىي االستجارة 

مييا أك لـ يكف يعمـ حكميا فيذا مف أكبر األدلة كأكضحيا أف بغير ا كلـ ينبو ع
رسبلف كاذب في دعكاه العريضة الفاجرة أنو كاف يؤصؿ لممنيج السمفي منذ أكثر مف 

 ثبلثيف سنة كأنو لـ يتمكث ببدعة قط.
 ونختـ الكالـ في ىذا الموضع بأقواؿ العمماء في حكـ الستجارة بغير ا عز

 :اْلكبر المخرج لصاحبو مف الممة وجؿ وأنو مف الشرؾ
 :ا رحمو قاؿ شيخ اإلسالـ

 أف مثؿ اإلليية مف نكعا فيو كجعؿ صالح، رجؿ أك نبي، في غبل مف فكؿ»
 حسبؾ، في أنا أك ،جرنيأ أو ارزقني، أك أغثني، أك انصرني، فبلف سيدم يا: يقكؿ
ل تاب فإف صاحبو، يستتاب وضالؿ شرؾ ىذا فكؿ األقكاؿ، ىذه كنحك  ا فإف. قتؿ وا 
(ٔٛٔ) .«آخر اإلي معو يجعمكف ال كحده ليعبدكه الكتب كأنزؿ الرسؿ، أرسؿ إنما

 

 :ا رحمو الشيخ بف ا عبد بف سميماف الشيخ قاؿ
 كرب في أنا أك الشفاعة، أسألؾ ا رسكؿ يا: يقكؿ أف ىك كدعاؤه، كسؤالو»
 أكبر وشرؾ كفر فيذا ذلؾ، حككن فأجرني، فبلف مف بؾ استجرت أو عني، فرِّج شديد
 إال يصمح ال عبادة الدعاء ألف لغيره، ا حؽ صرؼ ْلنو الممة، عف صاحبو ينقؿ
 أف مف أكثر ىذا عمى كاألدلة أشرؾ فقد ا غير عبد كمف عبده، فقد دعاه فمف ،

 (ٕٛٔ) .«تحصر
 

                                                 
 (.ٜٖ٘ /ٖمجمكع الفتاكل البف تيمية ) (ٔٛٔ)
 (.ٙٙٔ/ ٕالدرر السنية في األجكبة النجدية ) (ٕٛٔ)
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 :ا رحمو حسف بف الرحمف عبد بف المطيؼ عبد الشيخ قاؿ
 يا أك القادر، عبد يا أك عباس، يا أك حسيف، يا أك عمي يا: قائؿال قكؿ ككذلؾ»

 في أنا أك ،كذا مف أجرني أو كذا، أعطني كفبلف، فبلف أك بدكم، يا أك عيدركس،
 تعالى بو كالتسكية با، العدؿ تتضمف التي الشركية اْللفاظ مف ذلؾ، نحك أك حسبؾ

 الظاىرة الشرؾ شعب مف ىو بؿ قط، بإباحتو رسالة كال شريعة تأتي ال فيذا كتقدس؛
 اإلسالـ، مشائخ ذلؾ عمى نص وقد الغفار، العزيز ومقت النار، في لمخمود الموجبة

(ٖٛٔ) .«لو مقررا اْلعالـ في حجر ابف ذكره حتى
 

 :ا رحمو بف بازعبد العزيز سئؿ سماحة الشيخ 
ياكـ ا أعاذنا األكبر الشرؾ تكضيح الشيخ فضيمة مف نرجك »   و؟من كا 

 :فأجاب رحمو ا
 األمكات كدعاء ا لغير العبادة بعض صرؼ ىك تقدـ ما مثؿ األكبر الشرؾ 

 الشرؾ ىذا بالجف أك بالمبلئكة أك باألصناـ كالدعاء ليـ كالنذر باألمكات كاالستغاثة
 كجكارؾ، حسبؾ في أنا أك أجرني أو انصرني أك أغثني القبر صاحب يا: يقكؿ األكبر

 شرؾ ىذا كؿ مكتيـ، بعد ليـ يقكؿ األنبياء أك المبلئكة أك لمجف أك نـلمص يقكؿ أك
 (ٗٛٔ) .«كالسبلمة العافية ا نسأؿ ،أكبر

                :ا رحمو عثيميف بف محمد الشيخ سئؿ
 كاستجرت با، كاعتصمت ا، عمى كتككمت با، آمنت  يقكؿ فيمف رأيكـ ما »
 ؟  ا برسكؿ

 افأجاب رحمو 
 فيذا «با كاعتصمت ا، عمى كتككمت با، أمنت» القائؿ قكؿ أما  الحمد"
 .بو معتصما بو، مؤمنا ا، عمى متككبل يككف أف مؤمف كؿ حاؿ كىذه بأس فيو ليس

                                                 
 (.ٖٕٙ /ٕٔالمصدر السابؽ ) (ٖٛٔ)
 (ٜٕٔ /ٕٛمجمكع فتاكل العبلمة عبد العزيز بف باز رحمو ا ) (ٗٛٔ)
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  بالنبي والستجارة منكرة كممة فإنيا « ا برسوؿ واستجرت» قولو وأما
 .تجوز ل موتو بعد

ْف  ﴿تعالى ا قاؿ جائزة فيي عميو يقدر أمر في حياتو في بو ةاالستجار  أما َواِ 
ـَ المَّوِ   ، بالرسوؿ فالستجارة ﴾ َأَحٌد ِمَف اْلُمْشِرِكيَف اْسَتَجاَرَؾ َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَل

 قد ألنو ينصحو، أف الكالـ ىذا مثؿ يقوؿ أحدا سمع مف وعمى أكبر شرؾ موتو بعد
 ىذا أف لو وبينت أخبرتو فإذا ،معناىا ما يدرم ال كىك الناس بعض مف سمعو يككف
 (٘ٛٔ) .«الموفؽ وا يدؾ عمى ينفعو أف ا فمعؿ شرؾ

 
فيؿ كاف رسبلف صادقا عندما ادعى أنو كاف ينشر كتب شيخ اإلسبلـ ككتب اإلماـ 
ذا محمد بف عبد الكىاب في منتصؼ السبعينيات في الجامعة عمى الطبلب كىك مقر لي
الشرؾ األكبر الذم يعممو كثير مف العكاـ الذيف لـ تتمكث فطرىـ فضبل عمف ينشر 

 .كتب أئمة التكحيد
 .إف ىذا ليك الكذب كالبيتاف في أبشع صكره يارسبلف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ٓٚ/ٖمجمكع فتاكل الشيخ محمد بف عثيميف رحمو ا ) (٘ٛٔ)
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عشر ثامفالموضع ال 
 (:ٖٛص)رسالفقاؿ  

ب ف التشبيب قريب مف النفوس لئط  بالقموب لما قد جعؿ ا في تركيْل  »
ف يكوف متعمقا منو أحد يخمو مف ألؼ النساء فميس يكاد أالعباد مف محبة الغزؿ و 

  .«و حراـأبسبب وضاربا فيو بسيـ حالؿ 
 :الرد

لما قد جعؿ ا في  ف التشبيب قريب مف النفوس لئط  بالقموبْل  » أما قولو
 .«لؼ النساءأتركيب العباد مف محبة الغزؿ و 

صحاب النفكس الكضيعة كالقمكب المريضة بمرض ككف ألتإنما فيذه األحكاؿ 
فميسكا مف ىؤالء الصنؼ الذيف  سميمةالشيكات كأما نفكس المؤمنيف العفيفة كقمكبيـ ال

  .تذكرىـ بتمؾ الصفات
 .«و حراـأحالؿ  »وأما قولو
ف مف الحب ما ىك حبلؿ كمنو ما أف رسبلف يعمـ أعمى داللة كاضحة فيذا يدلنا 

  .ىك حراـ
 الذم البد منو. كالسؤاؿ 

ـ أىك مف الحبلؿ أ -كالذم فصمتو كبينتو  -م القسميف كاف حب قيس لميمى أفي 
 ؟مف الحراـ

 ة الرد عميؾ.كفيتنا مؤنك  استحممت المحـرف قمت مف الحبلؿ فقد إف
كتبيحو تفخمو كتزينو كتثني عميو يا رجؿ فعبلما  ف قمت مف الحراـ كىك كذلؾا  ك 

 ؟ليو إكتدعكا الناس 
ىؿ نحذر الناس منيا كمف فاعميا أـ  المحرمات ىذه الكاجب فعمو تجاه ككما ى

 ىك التفخيـ كالثناء كالمدح لتمؾ األفعاؿ كمف تكرط فييا ؟
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 عشر تاسعالالموضع 
 (:٘ٛص)رسالفقاؿ 

شعر قيس ىو شعر الوجداف وىو يدور حوؿ محور واحد ىو حبو وىياـ  »
و إليو ويصؼ ما يدور بخمده مف فكر قمبو.. وىو يعبر عف وجده بمف يحب وحنين

فيو وشوؽ إليو ويعبر عما يجيش في صدره مف نوازع الحب وطغياف الحرماف فيو 
شعر وجداني حوؿ محور الوجداف اْلصيؿ وليس في شعر العرب ديواف عمى شاكمة 

ف أف صح إنو لما ىجا إحتى  ابدأديواف قيس فقيس نمط فريد لـ يتعد عرضو الوحيد 
نو نقد عيده بأف يزوجو أجؿ أنما ىجاه مف إىجاء لنوفؿ بف مساحؽ ىذا الشعر 

 .«ذف وىو شوؽ وحنيفإليمى فيو حب 

 :الرد
بتمؾ الكممات التي لخص فييا ما كاف  ىذا الكتاب الساقط الماجفختـ رسبلف 

 محبكبتو.العشؽ المحـر ككصؼ  عمى كصؼ اعميو شعر قيس الذم كاف قاصر 
لما  امقرر  -ا ىك منيجو كطريقتو في كؿ الكتاب كم   -ونما صدر منإككؿ ىذا 
  عميو. اكمثني اكمزكي اكمادحكاف عميو قيس 

شعره  ما كاف عميو قيس كما اشتمؿ عميولكاحد نكار إبنقد كال برسبلف كلـ يتعرض 
 مف مخالفات كانحرافات كفجكر كفسكؽ. 
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 العشروفالموضع 
 (:ٚٚص)رسالفقاؿ 

ف المجنوف كاف معو وبعده مجانيف أليوى وما مف شؾ طراؼ مف سيرة اأتمؾ  »
ذ يذكر إل بجنونو ولكف بصدؽ ىواه وما كاف قيس  اكثر ولكنو طغى عمييـ جميع

ف يتوحد أفقط يتوحد ويتفرد فيرمى بالجنوف وماذا في  عاقال ال حكيمإبميمى وىواىا 
 .ويتفرد عف الناس

 ف الزيؼ والبيتاف؟ع انساف مع الصدؽ بعيدف يتفرد اإل أىناؾ عاب أ
نساف ف توحد اإل إىناؾ منقصة يمحؽ النفس عارىا ويمتصؽ بالروح شنارىا أ
 عف الخداع والنفاؽ ؟؟ ابعيد

 ول منقصة اظف في ذلؾ عابأما  
 جمؿ قوؿ رىيف المحبسيف أوما 

 ردت صمتيأرادوا منطقي و أوماذا يبتغي الجمساء عندي                  
و وسالـ عمى قيس في المحبيف وسالـ عميو في وعفا عن ارحـ ا قيس

 .«الصادقيف وسالـ عميو في ركب الحب اْلميف
  :الرد

 .«طراؼ مف سيرة اليوىأتمؾ  »أما قولو
 في فترة كتابتؾ ليذا الكتاب قصصمة كعممتيا ست لؤلدرّ الرجؿ ييا أميتؾ ف

ة كالتابعيف كالعمماء ميف كالخمفاء الراشديف كالصحابنبياء كالمرسميف كسيرة النبي األاأل
  .حب كالمجكفف اشتيركا بالف تعمميـ سيرة رجؿ مف الذيمف أ المصمحيف بدال

المنيج السمفي مف عرض سيرة  مة كعمىاألشباب فما الفائدة التي تعكد عمى 
 اليكل المتمثمة في قصة قيس كليمى؟

ال إتمؾ القصص كالحكايات كيركج لييكل كيرغب  النو أ امف المعمـك قطعبؿ  
  .ؽ كالمجكفك ىؿ الفسأ

 .«ولكنو طغى عمييـ جميعا ل بجنونو ولكف بصدؽ ىواه »وأما قولو
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 حتى جف بسببو.  فيو كغبلفرط أيؿ يقاؿ في مف تكغؿ في محـر مف المحرمات ك ف
يككف فيمف بذؿ نفسو كعمره رسبلف  يانما الصدؽ إنو صادؽ في تمؾ المعصية أ

  .﴾المَّوَ  َعاَىُدوا َما َصَدُقوا ِرَجاؿٌ  اْلُمْؤِمِنيفَ  ِمفَ ﴿في طاعة ا كما قاؿ تعالى
 :عند تفسير ىذه اآلية قاؿ العالمة السعدي

 في أنفسيـ وسبَّموا مرضاتو، في ميجيـ فبذلوا وأكمموه، وأتموه، بو، وفوا: أي »
 .«طاعتو

 .ف يتوحد ويتفرد عف الناسأوماذا في  »:أما قولو
 الصدؽ بعيدا عف الزيؼ والبيتاف؟ف يتفرد اإلنساف مع أىناؾ عاب أ
نساف ف توحد اإل إىناؾ منقصة يمحؽ النفس عارىا ويمتصؽ بالروح شنارىا أ
 عف الخداع والنفاؽ ؟؟ ابعيد

 .«ول منقصة اظف في ذلؾ عابأما  
في  امنغمس في السمككيات امنتكسمف كاف ال إبيذا الكبلـ  ينطؽ اأحدظف أما 

 .المحرمات مفتكف بالشيكات
 .«ميفوسالـ عميو في ركب الحب اْل » :قولووأما 

 بأنو الحب األميف ؟الحب المحـر  رسبلف كصؼ يجكز يايؿ ف
كحكـ بو شرعو ما ك كيرضاه ال لما يحبو ا إال يككف كما ىك معمـك كىذا كصؼ 

مف العشؽ كالمجكف التي القبيحة فعاؿ تمؾ األشريؼ ال يستعمؿ في  شرعي كصؼ كىك
 مى عباده المؤمنيف.تعالى ع حرميا ا
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 العشروفالحادي و الموضع 
 (:ٜ٘ص )رسالفقاؿ 
لو آوصمى ا وسمـ عمى النبي محمد و  اوالحمد  كثير  اخير أو  ولأوالحمد   »

 .«اوبارؾ كثير 
 :الرد

نكاع عديدة مف المخالفات كالمحرمات أالذم اشتمؿ عمى ك ختـ رسبلف كتابو ىذا 
وصمى ا  اوالحمد  كثير  اخير أو  ولأوالحمد   » :و بقكلوختمكالفضائح كالمخازم 

 .«الو وبارؾ كثير آوسمـ عمى النبي محمد و 
عشر صفحات مف شعر قيس في ليمى ما يقرب مف كجاءت ىذه الجممة بعد نقؿ 

كالسبلـ كالذم اشتمؿ عمى حب كعشؽ كمجكف كمو محـر ثـ ختمو بحمد ا كالصبلة 
 .عمى النبي

 حيث قاؿ:  النبياإلنساف أشد العجب كقد صدؽ ما يتعجب لو كىذا م
  (ٙٛٔ).«ما شئت صنعذا لـ تستح فاإكلى درؾ الناس مف كبلـ النبكة األأف مما إ »
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                 
 (.ٖٖٛٗأخرجو البخارم ) (ٙٛٔ)
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 الفصؿ الثالث
 وثائقيات 
 مف كتاب 

 مجنوف ليمى 
 حقيقة أـ خياؿ 

 لمحمد سعيد رسالف
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 ٘......مقدمة......................................................................

 ٔٔ................تسع كقفات مع محاضرة )مجنكف ليمى كالحدادية( رسبلف..........
 عميودت طبعو كال أرشدت إليو كال حثثت فبل أع» الكقفة األكلى مع قكؿ رسبلف 

 ٕٔ............................................«..ال لتبرئي منو كلكف النشغالي عنو
كالحدادية في فريتيـ ىذه جاىمكف متناقضكف ، فأما جيميـ » الكقفة الثانية مع قكلو 

 ٖٔ..............................«....فئلف البحث بحث أدبي نقدم عف مجنكف ليمى
  ٗٔ..........تناقض رسبلف في مسألة الرد عمى األدباء كالشعراء ككتب األدب كالشعر

 مجنكف ليمى قيس بف الممّكح إماـ العذرييف » الكقفة الثالثة مع قكلو 
 ٘ٔ......................................................................«ببل مدافع

 ٙٔؾ........................حب كالشعر العذرييف كتمبيس رسبلف في ذلبياف حقيقة ال
  ٚٔ.................................................تناقض رسبلف في كصؼ قيس 

فكيؼ تككف الكتابة عنو كالبحث في عصره كحياتو كشعره » الكقفة الرابعة مع قكلو
  ٛٔ...................................................................«مجكنا كفسقا

دفع الشبية التي أسسيا األصبياني في كتاب األغاني  »الكقفة الخامسة مع قكلو 
كبعثيا مف رمتيا كجيفتيا طو حسيف في مقاالتو كىي ما يتعمؽ بالقرف الثاني 

  ٜٔ.......................................................................«اليجرم
 ٕٓ..................................................................الكقفة السادسة
 ٕٔ...................................................................الكقفة السابعة
  ٕٔ....................................................................الكقفة الثامنة
 يعدكنو مسبة كعيبا كيعدكف في الكقت عينو ركضة » مع قكلو الكقفة التاسعة

 المحبيف البف القيـ كذـ اليكل البف الجكزم كطكؽ الحمامة البف حـز منقبة 
 ٕٕ..............................................«كمحمدة كىكذا الحدادية يتناقضكف
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 العبلمتيف ابف القيـ كابف الجكزم ككتابييما  الرد عمى تجني رسبلف ككذبو عمى
 ٕٕ...........................................)ركضة المحبيف ( ككتاب )ذـ اليكل(

 ٕٚ...................................بياف كذبو بشأف كتاب طكؽ الحمامة البف حـز
 ٜٕ............عند رسبلفالكقفة العاشرة مع بعض األلفاظ البذيئة كاألخبلؽ الجاىمية 

الفصؿ األكؿ: حكـ عشؽ النساء كمحبتيف كحكـ الشعر الغزلي كالتشبيب 
 ٕٖ...........................................................بالنساء..............

 أقكاؿ العمماء في بياف حكـ عشؽ النساء كمحبتيف مف غير  المسألة األكؿ :
 ٖٖ..............................................................ة...ارتكاب الفاحش

 ٖٖ.................................................شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو ا
 ٖٛ......................................................العبلمة ابف القيـ رحمو ا 
 ٚٗ....................................................ا العبلمة ابف الجكزم رحمو

 ٔ٘........................................الشيخ محمد بف صالح العثيميف رحمو ا
  ٕ٘.......بالنساء..... لغزلي كالتشبيبأقكاؿ العمماء في حكـ الشعر ا: المسألة الثانية 

 ٕ٘................................................شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو ا.
 ٖ٘..................................اإلماـ ابف قدامة المقدسي رحمو ا............

 ٗ٘.............................العبلمة ابف القيـ رحمو ا..........................
 ٗ٘.........................................الحافظ ابف رجب الحنبمي رحمو ا.....

 ٘٘..............................المكسكعة الفقيية الككيتية..........................
  ٕٙ.....سماحة الشيخ عبد العزيز بف باز رحمو ا..................................

 ف ليمى حقيقة كتاب مجنك  : الرد عمى أكثر مف عشريف مكضعان مفالفصؿ الثاني
  ٖٙ................................................رسبلف..... أـ خياؿ لمحمد سعيد
  ٗٙ..............................................................المكضع األكؿ....

 ٗٙ....................لمدنية الحديثة إلى ركح الحب.......الرد عمى قكلو )ما أحكج ا
 ٘ٙ...........................................الرد عمى قكلو )الحب الطاىر العفيؼ(

 ٙٙالمكضع الثاني..................................................................
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027 

 

 

 الرد عمى قكلو )كىذا الحب تتمثؿ ركحو أركع تمثؿ في ركح قيس كفي نفسية قيس 
 ٙٙ..................................قيس(...........................كفي شخصية 
فإذا تشكفت ركحو  ،  )رجؿ حضارة تسيره غرائزه الزاخرة غير الكاعيةالرد عمى قكلو 

ـَ ال يصؿ ؟؟(..................... ـَ ال يحب ؟؟ كل ذا تطمع قمبو لمكصؿ فم  ٚٙلمحب كا 
 ٜٙ................................................المكضع الثالث..................

 )كأم كفاء يكبر كفاء مف يستفرغ عمره كيستنفذ جيده في محبكبالرد عمى قكلو 
 ال تفارقو ذكراه طرفة عيف؟ ثـ أم كفاء أسمى كأجؿ مف كفاء يرعى البعد كما  

 ٜٙ.............................................................يرعى عمى القرب؟(
 ٓٚ......................................المكضع الرابع............................

)أف العصر األمكم كاد يضيع ضيعة أبدية بعد أف قضت مكايد الرد عمى قكلو 
 السياسة بتبديد ما ظير فيو مف آثار العقكؿ كلكف ا لطؼ بذلؾ العصر حيف 

 ة المجنكف فقد شرقت تمؾ الشخصية كغربت حتى عطرت أبقى لنا منو شخصي
 ٓٚ...........................................أنفاس الشعراء في المشرقيف كالمغربيف(

 )كالعجب أف عصر الحضارة ىذا ال يخرج سكل مجنكف كاحد الرد عمى قكلو 
 ٖٚ...........................................عمى نمط )رجؿ الحضارة ( كىك قيس(

 أال يككف في األمة العربية غير مجنكف كاحد كؿ العيب )كالعيب الرد عمى قكلو 
  بالعيكؿ  العيب،يحدث الناس عف مآسي األركاح كأشجاف األفئدة  كأكطار النفكس 

 ٖٚ............أف يصبح الحب أسطكرة مف األساطير ُتمثؿ في حديث قيس مع ليبلء(
ركح الدنيا كسر الكجكد( كىي مف عبارات أىؿ  –أم الحب  –)كىكالرد عمى قكلو 

 ٖٚ.................................الحمكؿ كاالتحاد ككحدة الكجكد مف غبلة الصكفية
الدكتكر أبك عبد ا اليمداني الكادعي عمى المدعك إبراىيـ بف عبد ا الدكيش رد 

  ٗٚ..........................................................عندما قاؿ بقكؿ رسبلف
رد فضيمة الشيخ عبيد الجابرم حفظو ا عمى المدعك إبراىيـ بف عبد ا الدكيش 

 ٗٚ..........................................................عندما قاؿ بقكؿ رسبلف
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028 

 

 

ا الدكيش  نقؿ شبكة سحاب السمفية لردكد أىؿ العمـ عمى المدعك إبراىيـ بف عبد
 ٘ٚ..........................................................عندما قاؿ بقكؿ رسبلف

 ٘ٚ............................................رد العبلمة ابف القيـ عمى كبلـ رسبلف
 ٚٚف............................................رد العبلمة السعدم عمى كبلـ رسبل

 ٛٚ............................لمكضع الخامس....................................ا
 الرد عمى قكلو )إذا كاف المحب شاعرا رقيؽ القمب غزال كالمحبكب يفكؽ األقراف 

 ٛٚ............................مبلحة مع الحجب كالحرماف فيك التألو(..............
 ٛٚ......يد األلكىية كفي نكع مف أنكاع العبادة كىك التألو.انحراؼ رسبلف في باب تكح

 ٛٚ................أقكاؿ أىؿ العمـ في معنى التألو الذم ىك فرد مف أفراد العبادة.....
 ٛٚشيخ اإلسبلـ رحمو ا..........................................................

 ٓٛ................................................اإلماـ ابف القيـ رحمو ا........
 ٔٛ...........................................اإلماـ محمد بف عبد الكىاب رحمو ا

 ٔٛ.................................العبلمة عبد الرحمف بف ناصر السعدم رحمو ا
 ٕٛ.....................................المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء.......

 أقكاؿ أىؿ المغة التي يدعي رسبلف أنو مف أىميا كمف متخصصييا كالتي تقرر 
 ٕٛأيضا ىذا المعنى التألو..........................................................

 ٕٛ.................أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي..................
 ٕٛ..............قكاـ السنة أبك القاسـ إسماعيؿ بف محمد األصبياني................

 ٕٛالعبلمة الشنقيطي رحمو ا......................................................
 ٖٛرسبلف يرد عمى نفسو في معنى التألو............................................
 ٘ٛالمكضع السادس................................................................

 شيخ البمغاء الجاحظ كىك أيضان قد مات قبؿ ميبلد  كذلؾ يذكرهالرد عمى قكلو )
 ٘ٛ......................(أبي الفرج بما يقرب مف نصؼ قرف يذكره في البياف كالتبييف

حذير مف أىؿ األىكاء كالبدع كالرد عمييـ ال الثناء عمييـ أقكاؿ أىؿ العمـ في الت
 ٘ٛ.................ككصفيـ باأللقاب الحسنة.......................................
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029 

 

 

 ٘ٛ.................عمى عدد مف أىؿ األىكاء كالبدع)ىامش(في الثناء  رسبلفتكرط 
 ٚٛاؿ................................الجاحظ رأس االعتز َعْمرك بف أقكاؿ العمماء في 

 ٜٓالمكضع السابع.................................................................
 )كعمى الجممة فكتاب األغاني كتاب حافؿ بالحكايات العجيبة الرد عمى قكلو 

  كالقصص الغريبة كالنكادر الممتعة كالممح المعجبة  كىك عمى ىذا كتاب طيب
إلزجاء أكقات الفراغ كلمتسمية ككذلؾ لبلحتذاء في أسمكب الكتابة ال لبلحتذاء في 
 أخبلؽ العبث كالمجكف أما أف يككف ذا غاية كراء ىذه فدكف ذلؾ جمعؾ الماء 

 ٜٓ...................................................................كالنار في يد(
 زنات المبتدع مع كتاب )األغاني( لمؤلفو الشيعي استخداـ رسبلف لمنيج المكا

 ٜٓ....الشعكبي )األصبياني( ......................................................
 

 استخداـ رسبلف لنفس المنيج المبتدع كىك المكازنات مع اإلخكاني أحمد ياسيف 
 ٜٔ.................مؤسس حركة حماس اإلخكانية)ىامش( .........................

 مكقؼ سمؼ األمة مف كتب أىؿ األىكاء كالبدع كىك األمر بإتبلفيا كالتحذير
 ٕٜ...............منيا ال القراءة فييا كاالنتفاع منيا.................................

 ٜ٘......أقكاؿ عمماء أىؿ السنة كالجماعة في أبي الفرج األصبياني ككتابو األغاني..
 ٜٚ........سبب في قياـ رسبلف بالرد كالتشنيع عمى األصبياني كعمى كتابو األغانيال

 ٜٛالمكضع الثامف..................................................................
 ٓٓٔ............................................................المكضع التاسع....

 ٔٓٔ................. درؾ يا قيس ! ما أحكمؾ ! لقد عدت حكيما()الرد عمى قكلو 
 )كلك كنت تدرم داء كدكاء كعمة كشفاء لما حممت أتكف المييب الرد عمى قكلو 

 ٔٓٔ................................المقدس في صدرؾ الحنكف يككم منؾ األضالع(
 ٔٓٔ..... فسير الكممة)مقدس(في ت -الذم يدعي رسبلف أنو منيـ  -أقكاؿ أىؿ المغة 

 ) لست أدرم ما كجدت بعد رحيمؾ يا قيس ؟ ىؿ كجدت نفسؾ الرد عمى قكلو 
 ما قمت صادقا؟ أـ تراؾ قمت ما قمت في إشرافة مف إشرافات نفسؾ كفي لحظة 
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031 

 

 

 ٖٓٔ......................................................مف لحظات ىياـ قمبؾ ؟(
 ٖٓٔ..............................ف لعقيدة المسمـ في البرزخ كالقبربياف مخالفة رسبل
 )كما عميؾ أف ينحمؾ مف شاء ما شاء مف شعر يمتزج امتزاج الرد عمى قكلو 
 ٗٓٔ.................................................................الماء بالخمر(

 ٘ٓٔ..........ف غير إنكار ليا........حكـ الشرع في ذكر الخمر في الشعر كغيره م
 ٙٓٔ.............................................المكضع العاشر .................

الرد عمى قكلو )فيؿ تأذف لي يا قيس أف أتحدث عف طرؼ مف سيرة ىكاؾ بيف 
 ٙٓٔ................................................................يديؾ؟(........

 ٚٓٔ.........حكـ الشرع في الشعر كغيره المشتمؿ عمى الكذب......................
الرد عمى قكلو )كمعذرة أف تسمع مني لغك األطفاؿ بيف يديؾ يا شيخ الحب 

 ٚٓٔ.......................................................الكبير(.................
 في سماحة طبعؾ كرقة قمبؾ إال آذنا لي –يا قيس  –أراؾ الرد عمى قكلو )كما 

 ٚٓٔ...........................................معذرة(...،فمعذرة أييا الشيخ الجميؿ 
 ٛٓٔ........................................................المكضع الحادم عشر.

 ٜٓٔ...................................................عشر....... المكضع الثاني
 )فإخبلص قيس نمط معجب كفريد كتممؾ سمطاف الحب عمى الرد عمى قكلو 

 ٓٔٔ.............قمبو نافذ كمسيطر كىك في الكقت نفسو كاف لمحب خالصا كمخمصا(
  ٔٔٔ............................................المكضع الثالث عشر..............

 )كىؿ لميكل بداية يمكف أف يقؼ المرء عندىا فيقكؿ مف ىاىنا عمى قكلو  الرد
 كىؿ الحب طريؽ ذك مراحؿ تقطع فيكصؼ عمى أنو مف ىنا إلى  بدأ اليكل ؟

 ٔٔٔ......ىاىنا مرحمة كمف ىنا إلى ىناؾ مرحمة ثانية كمف ىناؾ إلى ىنالؾ مرحمة؟(
 ٕٔٔ......................................................المكضع الرابع عشر.... 

 ٕٔٔ.............)فيك حب طاىر عفيؼ ال شيكة فيو مف بداية أمره(..الرد عمى قكلو 
 ٕٔٔ.................................)كلـ يبد لؤلتراب مف ثدييا حجـ(الرد عمى قكلو 

 ذكيياحكـ الشرع في كصؼ المثير مف صفات المرأة كما فيو مف اإليذاء ليا كل
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 ٖٔٔ............................كالتشيير بيا......................... ىاكىتؾ ستر  
 ٗٔٔ..............المكضع الخامس عشر..........................................

 بعد أصارت عبلقة الصبا في القمبيف العاشقيف أكثر تمكنا ك الرد عمى قكلو ) 
 ٗٔٔ.......................................................(......غكرا مف ذم قبؿ

 ٘ٔٔ..........................المكضع السادس عشر..............................
 ٘ٔٔ.................................... )لعؿ بردىا يشفي حر قمبو(الرد عمى قكلو 

  ٚٔٔ.......................................................المكضع السابع عشر...
 الرد عمى قكلو )خرج بو أبكه لما بمي بو يستجير لو ببيت ا الحراـ كقبر 

 ٚٔٔ..................محمد عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـ فمعؿ ا أف يعافيو(.......
  أقكاؿ العمماء في حكـ االستجارة بغير ا عزكجؿ كأنو مف الشرؾ األكبر

 ٛٔٔ...........................................المخرج لصاحبو مف الممة...........
 ٕٔٔ..............................................المكضع الثامف عشر............

 )ألف التشبيب قريب مف النفكس الئط  بالقمكب لما قد جعؿ الرد عمى قكلو 
 ٕٔٔ............................. ة الغزؿ كألؼ النساء(ا في تركيب العباد مف محب

 ٕٕٔالمكضع التاسع عشر..........................................................
 الرد عمى قكلو )شعر قيس ىك شعر الكجداف كىك يدكر حكؿ محكر كاحد ىك

 ما يدكر حبو كىياـ قمبو.. كىك يعبر عف كجده بمف يحب كحنينو إليو كيصؼ 
 بخمده مف فكر فيو كشكؽ إليو كيعبر عما يجيش في صدره مف نكازع الحب  

 ٕٕٔ.................كطغياف الحرماف فيك شعر كجداني(...........................
  ٖٕٔ...........................................المكضع العشركف..................

 ٖٕٔ....................................ؼ مف سيرة اليكل()تمؾ أطراالرد عمى قكلو 
 ٕٗٔ......... )كلكنو طغى عمييـ جميعا ال بجنكنو كلكف بصدؽ ىكاه(الرد عمى قكلو 
 )رحـ ا قيسان كعفا عنو كسبلـ عمى قيس في المحبيف كسبلـ الرد عمى قكلو 

 ٕٗٔ.........................عميو في الصادقيف كسبلـ عميو في ركب الحب األميف(
 ٕ٘ٔالمكضع الحادم كالعشركف.....................................................
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 : كثائقيات مف كتاب مجنكف ليمى حقيقة أـ خياؿ لمحمد الفصؿ الثالث
 ٕٙٔ................................................................سعيد رسبلف..

 ٖ٘ٔ.......................................................................الفيرس
 
 

 
 


