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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

٢ً ْبٝٓا ضبُد ٚآي٘ ٚؾشب٘ ايط٬ّ عٚايؿ٠٬ ٚ, اسبُد اهلل

 : أَا بعد أمجعني,

ِٛٔط٧ْ َشٔيْل, ؾإٕ ايعػل َطًْو َخٔطس َٚ ,ٌّ  . َٚبِشْس ُيذِّ

ضبؿٛف باملداطس , ٚعامل ايعػام ٤ًَٞ باٯ٫ّ ٚاٯَاٍ

 .ٚا٭ٖٛاٍ

عٓا٤ َٔ ٬ٜٚقٕٛ اي, ٚأٌٖ ايعػل ٜعإْٛ َٔ ٬ٜٚت٘

ٌّ; َسازات٘ ٫ٚ , ترٚب َع٘ ا٭زٚاح, ذيو إٔ ايعػل دا٤ْ دٚ

ٚت٬عبت ب٘ أَٛاد٘ نإ , ؾُٔ زنب حبسٙ; ٜكع َع٘ ا٫زتٝاح

 .إىل اهل٬ى أد٢ْ َٓ٘ إىل ايط١َ٬

ِٖ ٚطِ ذيو إٔ ضبسنات٘ ; ٖرا ٚإٕ ايب٤٬ بٗرا ايدا٤ قِد ع

س ؾ٬ غسٚ إٔ ٜهج; ٚايدٚاعٞ إيٝ٘ َتٓٛع١ َتػعب١, نجري٠

إٔ ْسسِ أٌٖ ٖرا  _ إذّا _ ؾشل عًٝٓا; ٚاملبتًٕٛ ب٘, قشاٜاٙ

 مقدمة 
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, َٚٔ ايسمح١ بِٗ إزا٤ُتِٗ ٖرا ايب٤َ٬ ع٢ً سكٝكت٘, ايب٤٬

 .ٚايبشح يف ضبٌ ع٬د٘ ٚايٛقا١ٜ َٓ٘

ٚيٝظ َٔ ايسمح١ بِٗ إٔ ْرنٞ ْريإ عػكِٗ برنس أخباز 

, ؾٓشسى بريو ايهأَ; ٚتؿٜٛسِٖ ع٢ً أِْٗ أبطاٍ, ايعػام

, ٚتصد١ٝ ؾساغِٗ, بدع٣ٛ تط١ًٝ ايعػام; نٌ ضانٔ ْٚبعح

 .ٚايتٛضع١ عًِٝٗ

ؾأٟ زمح١ تسد٢ ٖٚٞ ع٢ً ; ؾًٝظ ٖرا َٔ ايسمح١

 ?سطاب شٜاد٠ ايب٤٬

خٛؾّا َٔ ; ٚتسى ع٬د٘, ؾُٔ ب٤٬ املسٜض ٔزِؾُل ايطبٝب ب٘

 .تهدٜسٙ ٚإشعاد٘

ٚقدح يف , إٕ زؾَل ايطبٝٔب ع٢ً ٖرا ايٓشٛ خٝا١ْ ٔيؿِّٓ٘

 .ٜاد٠ يف ايب٤٬ ع٢ً َسٜك٘ٚش, أَاْت٘

 !?ٜتذسع املسٜض بطبب٘ آ٫ّ ايطٓني َٚا خري زؾٔل ضاع١ٕ

ثِ إٕ ايػايب ع٢ً َٔ ٜتهًُٕٛ ع٢ً اسبب أِْٗ حيؿسْٚ٘ 

ٜٚػٝب عٔ باهلِ , يف شا١ٜٚ قٝك١ ٖٞ أقٝل َعاْٞ اسبب



 

 

  املقدمة 5

 .َؿّٗٛ اسبب ايٛاضع نُا ضٝأتٞ يف ايؿؿشات ايتاي١ٝ

ايكًِ جيسٙ إىل ايهتاب١ يف  ٚأخر بسأع, ؾٗرا َا اضتجاز اهل١ُ

ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ , ٚعًٝ٘ ايته٬ٕ, ٚاهلل املطتعإ, ٖرا ايباب

 .ع٢ً ْبٝٓا ضبُد ٚآي٘ ٚؾشب٘

 

 

 

 ضبُد بٔ إبساِٖٝ اسبُد

 460:ب.ف ايصيؿٞ

 ـ16/5/1428ٖ, 2ط

 _ن١ًٝ ايػسٜع١_ داَع١ ايكؿِٝ

www.toislam.net 
alhamad@toislam.net 
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, ٚايػني, ايعني: =َاد٠ عػليف  × قاٍ ابٔ ؾازع

 .ٚايكاف أؾٌ ؾشٝض ٜدٍ ع٢ً دباٚش سدِّ احملب١

 .(1)+ٔعِػكّا َٚعَػكّا, َعٔػَل َِٜعَػل: تكٍٛ

ٖٛ : ٚقٌٝ, ايعػل ؾسط اسبب: =× ٚقاٍ ابٔ َٓعٛز

, ٚدعازت٘, ُعِذُب احملبِّ باحملبٛب ٜهٕٛ يف عؿاف اسببِّ

 .ٚتعٖػك٘, َٚعَػكّا, َعٔػك٘ َِٜعَػك٘ ٔعِػكّا

, ائعِػل ا٫ضِ: ٚقٌٝ, ُل تهًٗـ ايعػلايٖتَعٗػ: ٚقٌٝ

 .(2)+ٚايَعَػل املؿدز

ل َجاٍ ؾطِّٝل ٚٔعػِّٝ, ٚزدٌ عاغل َٔ قّٛ ُعٖػام: =ٚقاٍ

 .ٚاَسأ٠ عاغل بػري ٖا٤ ٚعاغك١, نجري ائعػل

ايًصّٚ يًػ٤ٞ : ٚايطني امل١ًُٗ, ٚايعطل بايػني, ٚايَعَػُل

 .٫ ٜؿازق٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/321َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١ ٫بٔ ؾازع ( 1)

 .10/251يطإ ايعسب ٫بٔ َٓعٛز ( 2)

 تعريف العشق 
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ًَِهًٔـ  .(1)+يًصّٚ ٖٛاٙ; عاغل: ٚيريو قٌٝ ٔي

ٚض٦ٌ أبٛ ايعباع أمحد بٔ حي٢ٝ عٔ اسبب : =ٚقاٍ

 ?ٚايعػل أُٜٗا أمحد

ٚمسٞ ايعاغل عاغكّا , ٭ٕ ايعػل ؾٝ٘ إؾساط; اسبٗب: ؾكاٍ

 . ٭ْ٘ ٜربٌ َٔ غد٠ اهل٣ٛ نُا تربٌ ايَعَػَك١ُ إذا قطعت

 .(2)+َٚتِؿَؿٗس, ثِ َتٔدٗم, ٚايَعَػَك١ُ غذس٠ َتِدَكٗس

, ض٦ٌ بعض اسبهُا٤ عٔ ايعػل: =×ابٔ عبد ايربٚقاٍ 

 .(3)+غػٌ قًب ؾازؽ: ؾكاٍ

 .(4)+ايعػل سسن١ ايٓؿظ ايؿازغ١: =ٚقاٍ أؾ٬طٕٛ

ايعػل دٌٗ عازض ؾادف قًبّا خايّٝا ٫ : =ٚقاٍ أزضطٛ

 .(5)+٫ٚ ؾٓاع١, غػٌ ي٘ َٔ دباز٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10/252يطإ ايعسب ( 1)

 .10/252يطإ ايعسب ( 2)

 .2/817بٗذ١ اجملايظ ٫بٔ عبد ايرب ( 3)

 .153زٚق١ احملبني ٫بٔ ايكِٝ ف( 4)

 .154زٚق١ احملبني ف( 5)
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ايعػل ٖٛ ؾطاد : قٌٝ: =×ٚقاٍ غٝذ اإلض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ

ؾإٕ ايعاغل َُٜدٌٖٝ ي٘ املعػٛم ; ٚاملعسؾ١, ٌٚايتدٝ, اإلدزاى

 .(1)+ع٢ً خ٬ف َا ٖٛ ب٘ ست٢ ٜؿَٝب٘ َا ٜؿُٝب٘ َٔ دا٤ ايعػل
 

*   *   * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .244_ 2/243داَع ايسضا٥ٌ ٫بٔ ت١ُٝٝ ( 1)
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 ٜٚعرب بٗا, ٚتدٍ عًٝ٘, ٖٓاى أمسا٤ عدٜد٠ تسادف ايعػل

 .ٚإٕ نإ ٖٓاى ؾسٚم دقٝك١ خيتـ بٗا نٌ اضِ ع٢ً سد٠, عٓ٘

حملبني مخطني يف نتاب٘ زٚق١ ا × ٚقد ذنس ابٔ ايكِٝ

  :ٖٚٞ, يًعػل امسّا

, ٚايؿباب١, ٚايٖؿِب٠ٛ, ٚاهل٣ٛ, ٚايع٬ق١, احملب١= 

َِٛدد, ٚامٔلَك١, ٚايٖػػـ , ٚائعِػل, ٚايٖتَتِٝٗ, ٚايَهًَـ, ٚاي

, ٚايب٬بٌ, ٚاشب٬ب١, ٚايٖػٛم, ٚايٖػذٛ, ٚايدَْٖـ, ٚازب٣ٛ

ٌَٖ, ٚايَػُسات, ٚايٖطدّ, ٚايتبازٜض َٛ , ٚايٖػَذٔ, ٚاي

َُد, ٚاسُبِصٕ, ٚايٛؾب, ٚا٫نت٦اب, ٚاي٬عر , ٚايَه

ِٗد, ٚاسُبَسم, ٚايًِٖرع , ٚاسبٓني, ٚايًٖٗـ, ٚا٭َزم, ٚايٗط

, ٚايًُِٖ, ٚازُبٕٓٛ, ٚايُؿتٕٛ, ٚايًٛع١, ٚايٖتباي١, ٚا٫ضتها١ْ

, ٚاشُب١ًٖ, ٚايٛد, ٚايدا٤ املداَس, ٚايٖسضٝظ, ٚاشَببٌ

 من أمساء العشق 
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َٛي٘, ٚايٓتِديٝ٘, ٚاهُلٝاّ, ٚايػساّ, ٚاشٔبًِِ  .(1)+ٚايٖتَعٗبد, ٚاي

 .(2)يف غسح نٌ اضِ ع٢ً سد٠ × ثِ غسع

ٚأَا ايعػل ؾٗٛ أَٗس ٖرٙ : =قاٍ, ٚملا ٚؾٌ إىل اضِ ايعػل

ٚنأِْٗ ضرتٚا , ٚقًُٖا ٚيعت ب٘ ايعسب, ٚأخبجٗا, ا٭مسا٤

, ؾًِ ٜهادٚا ٜؿؿشٕٛ ب٘, َٚنٖٓٛا عٓ٘ بٗرٙ ا٭مسا٤ ,امس٘

, ٚإمنا أٚيع ب٘ املتأخسٕٚ, عسِٖ ايكد٫ِٜٚ تهاد دبدٙ يف غ

٫ٚ يف ايط١ٓ إ٫ يف سدٜح , ٚمل ٜكع ٖرا ايًؿغ يف ايكسإٓ

 .(4)+(3)بٔ ضعٝداضٜٛد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31زٚق١ احملبني ف( 1)

 .62_32زٚق١ احملبني َٔ ف: اْعس( 2)

ٔ َ=ح ضٜٛد بٔ ضعٝد اسبدٜح املٛقٛع ايرٟ ْؿ٘ ٜكؿد حبدٜ( 3)

إٕ _ ٚضٝأتٞ ايه٬ّ عًٝ٘  +عػل, ؾعـ, ؾهتِ, ؾُات ؾٗٛ غٗٝد

 ._ غا٤ اهلل 

 .43زٚق١ احملبني ف( 4)
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ٌٗ , عاغٕل َٚعػٛم: ٜكع بني طسؾني ايعػل ٚقد ٜهٕٛ ن

ٚقد ٜهٕٛ ايعػل َٔ أسد , ٚاسٕد َُٓٗا عاغكّا يؿاسب٘

 .ايطسؾني دٕٚ اٯخس

٫ تهاد ربسز عٔ أزبع١ أْٛاع  ٚأْٛاع ايعػل اييت تكع

ٖٞٚ : 

, ٚا٭غًب, ٖٚرا ٖٛ ا٭عِ :عػل ايسداٍ يًٓطا٤ _1

 .ٚإذا ذنس ايعػل اْؿسف إىل ٖرا ايٓٛع

ٚيهٓ٘ دٕٚ , ٖٚرا ايٓٛع ٜكع: عػل ايٓطا٤ يًسداٍ _2

 .ٚايتُٓٗع, ٚايتدٗؿس, إذ ايٓطا٤ ٚؾؿٗٔ اسبٝا٤; ا٭ٍٚ

, ٚيهٓ٘ غرٚذ ,ٖٚرا ٜكع نجريّا :عػل ايسداٍ يًسداٍ _3

 .ٜٚتعًل بِٗ, نشاٍ َٔ ََٜتَعٖػل املسدإ, ٚازتهاع, ٚاعبساف

ٖٚرا مل ٜهٔ ٜعسف يف ايطابل إ٫  :عػل ايٓطا٤ يًٓطا٤ _4

ٚاْتػس يف ٖرا ايعؿس , ٚيهٓ٘ غاع, ع٢ً ٚد٘ ايٓدز٠ ايٓادز٠

ؾأؾشبَت تطُع إٔ ; ايرٟ ؾتشت ؾٝ٘ ا٭بٛاب ع٢ً َؿازٜعٗا

 أنىاع العشق 
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ٚتًو أخس٣ قد ٖاَت , ٚعػكتٗا ٖرٙ ايؿتا٠ تعًكت بصًَٝتٗا

, ٚثايج١ َت١ُٝ بتًُٝرتٗا َطتٗا١َ بٗا, مبعًُتٗا ٚغػؿت بٗا

 .ٖٚهرا دٚايٝو

ٚتساعٝٗا أغد , ؾتذد ايٛاسد٠ َتِهًَـ مبٔ ذببٗا غا١َٜ ايهًَـ

 .أٚ ضبادث١, أٚ ْعس٠, ٚتت٢ُٓ ايعؿس َٓٗا بابتطا١َ, املساعا٠

٢ يٛ أٚ تتُٓ, ٚدبدٖا ت٪ٌَ باسبؿٍٛ ع٢ً ٖد١ٜ َٓٗا

بٌ زمبا تعُدت ازبًٛع يف َهاْٗا , ظؿست بػ٤ٞ َٔ َكتٓٝاتٗا

 .ٚتطازع إىل املسٚز يف ايطسٜل ايرٟ َٓست ب٘, إذا قاَت َٓ٘

ٜٚؿعب , ٚا٭خباز ٚايٛقا٥ع يف ٖرا ايباب ٜطٍٛ ذنسٖا

 .سؿسٖا

 .ٚاسبدٜح يف ٖرا ايهتاب ٜتٓاٍٚ ٖرٙ ا٭ْٛاع نًٗا
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, ٘ ٫ ت٪َٔغٛا٥ً, َٚٛط٧ شيل, َطًو خطس ايعػل

 .ٚأقسازٙ ٫ حياط بٗا, ٚقشاٜاٙ ٫ ذبؿ٢

, ٚأغػًِٗ, ٚأذيِِّٗ, ٚأٌٖ ايعػل َٔ أغك٢ ايٓاع

 .ٚأبعدِٖ عٔ زبِٗ

ؾإٕ ايرٟ ٜٛزث٘ ايعػل َٔ ْكـ : =× قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

ٚا٫غتػاٍ عٔ َؿاحل , ٚؾطاد ايدٜٔ ٚاشبًل, ايعكٌ ٚايعًِ

 .ايدٜٔ ٚايدْٝا أقعاف َا ٜتكُٓ٘ َٔ دٓظ احملُٛد

, ٚأؾدُم غاٖٕد ع٢ً ذيو َا ٜعسف َٔ أسٛاٍ ا٭َِ

ؾٗٛ ٜػين عٔ َعا١ٜٓ ذيو ; ٚمساع أخباز ايٓاع يف ذيو

ؾًِ ; َٚٔ دسب ذيو أٚ عآٜ٘ اعترب مبا ؾٝ٘ نؿا١ٜ, ٚدبسبت٘

 .(1)+ٜٛدد قط عػل إ٫ ٚقسزٙ أععِ َٔ َٓؿعت٘

ٖٚ٪٤٫ عػام ايؿٛز َٔ أععِ ايٓاع : =× ٚقاٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/459ا٫ضتكا١َ ٫بٔ ت١ُٝٝ( 1)

 خطر العشق وضرره 
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إٕ ايعاغل يؿٛز٠ إذا بكٞ قًب٘ َتعًكّا ؾ ;ٚأقًِٗ ثٛابّا, عرابّا

بٗا َطتعبدّا هلا ادتُع ي٘ َٔ أْٛاع ايػس ٚايؿطاد َا ٫ حيؿٝ٘ 

ؾدٚاّ ; ٚيٛ ضًِ َٔ ؾعٌ ايؿاسػ١ ايهرب٣, إ٫ زب ايعباد

, تعًل ايكًب بٗا أغد قسزّا عًٝ٘ ممٔ ٜؿعٌ ذْبّا ثِ ٜتٛب

 .ٜٚصٍٚ أثسٙ َٔ قًب٘

 :ْني نُا قٌٖٝٚ٪٤٫ َُٜػٖبٕٗٛ بايطهاز٣ ٚاجملا

 ُسككككنتُ   ككككُْر مُسككككنتُ      ككككٍ : ُسككككنت  ِ 

 

 

 م  تكككككككك  َنْ كككككككك ة   كككككككك    كككككككك  ُسككككككككنت   ِ  

 :ٚقٌٝ 

 :جننت مب  تهْر نقلت هلم:  ْلْ

 

 

  لعشق أعظم ممْ  ْجملْنني 

  لعشق ال يستفيق  ل     صْحُب   

 

 

 (1)م َمنْ ُيص   ُع  جملنُْ  يف حني 

ايعػل ٖٛ ؾطاد : قٌٝ= :َتشدثّا عٔ سكٝك١ ايعػل × ٚقاٍ 

ؾإٕ ايعاغل خيٌٝ ي٘ املعػٛم ع٢ً ; ٚايتدٌٝ ٚاملعسؾ١, اإلدزاى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .98_ 97ايعبٛد١ٜ ٫بٔ ت١ُٝٝ( 1)
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 .ست٢ ٜؿٝب٘ َا ٜؿٝب٘ َٔ دا٤ ايعػل, خ٬ف َا ٖٛ ب٘

ٚيٛ أدزن٘ ع٢ً ايٛد٘ ايؿشٝض مل ٜبًؼ إىل سد ايعػل ٚإٕ 

 .(1)+سؿٌ ي٘ ضبب١ ٚع٬ق١

إٕ ايعػل ٖٛ اإلؾساط يف اسبب ست٢ ٜصٜد : ٚقٌٝ= :ٚقاٍ

ؾإذا أؾسط ؾٝ٘ نإ َرََّٛا ؾاضدّا َؿطدّا ; ايكؿد ايٛادبع٢ً 

 .(2)+يًكًب ٚازبطِ

, ٚا٭دبا٤, ٚايػعسا٤, ٚيكد تعاٖست أقٛاٍ أٌٖ ايعًِ

ِٔ ٚقعٛا يف ايعػل يف بٝإ خطٛزت٘ ََ  .ٚععِٝ قسزٙ, ٚ

 _ ٚيعبت ب٘ أَٛاد٘, ٚإذا اقتشِ ايعبد حبس ايعػل: قايٛا= 

 .(3)+١َ٬ؾٗٛ إىل اهل٬ى أد٢ْ َٓ٘ إىل ايط

 .(4)+ٚايعػل َٔ ؾْٓٛ٘, ازبٕٓٛ ؾٕٓٛ: =ٚقاٍ بعض اسبهُا٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .244_ 2/243داَع ايسضا٥ٌ ٫بٔ ت١ُٝٝ ( 1)

 .2/242داَع ايسضا٥ٌ ( 2)

 .196زٚق١ احملبني ف( 3)

 .197زٚق١ احملبني ف( 4)
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, ٚعسق٘, ٚنِ َٔ عاغل أتًـ يف َعػٛق٘ َاي٘= : ٚقايٛا

 .(1)+٘ ٚدْٝاَٙٚؿاحَل دَٜٓ, َٚقٖٝع أًٖ٘, ْٚؿط٘

ٚايعػل ٖٛ ايدا٤ ايدٟٚ ايرٟ ترٚب َع٘ : =ٚقايٛا

; بٌ ٖٛ حبس َٔ زنب٘ غسم, ٫ٚ ٜكع َع ا٫زتٝاح, ا٭زٚاح

 .(2)+٫ٚ ظبا٠ َٓ٘, ؾإْ٘ ٫ ضاسٌ ي٘

 :قاٍ أسدِٖ

  لعشكككق  شكككنل ج عككك   ككك  صكككْ  ٍ    

 

 

 (3)مسكككن اة  لعشكككق تنفكككس لككك ا  لْسككك ِ     

 :ٚقاٍ أبٛ متاّ 

  هلككْر نهككْ  لعكك  ج نكك   جكك       أ ككْ

 

 

 (4)نيكككككك   لنككككككْر نكككككك ليم  كككككك  عكككككك  ج 

ِٔ مل ٜكع , ٚقاٍ ابٔ أبٞ سؿ١ٓٝ َبّٝٓا قسز ايعػل  ََ غابطّا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .197زٚق١ احملبني ف( 1)

 .198ـ 197زٚق١ احملبني ف( 2)

 .198زٚق١ احملبني ف( 3)

 .198زٚق١ احملبني ف( 4)
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 :يف أغسان٘

 م لعشق جيت ج  لنفْس َىل  لك ىر 

 

 

 (1) كككككْلابَ م ح س ككككك عْ َككككك    ي ع ش كككككِق 

 :ٚقاٍ عبد احملطٔ ايؿٛزٟ 

  ككككككككْ   كككككككك  َال  سككككككككل ج   اكككككككك     

 

 

ع سعكككككككككُ   لنحكككككككككْا م  كككككككككْ      لبكككككككككقُ  
(2)
 

 .(3)+ٚايطًطإ عبدّا, ٚايعػل ٜرتى املًو ممًٛنّا: =قايٛا 

٫ٚت سني  ,ٚزأٜٓا ايداخٌ ؾٝ٘ ٜت٢ُٓ َٓ٘ اشب٬ف: =قايٛا

  .+َٓاف

 :أْػدْٞ أبٛ دعؿس ايعبدٟ: قاٍ اشبسا٥طٞ

 َ   هلل جنككككْنس  كككك    كككك    أُعكككك  

 

 

 َليككككككككك  م   أ بككككككككك   قْلككككككككك  عكككككككككْ لس  

 م   لس مبنحكٍْا  ك    ك   عك   كْ      

 

 

 (1)ر كككتو ىم عكككس   ككك ئ  كككني   بْ ككك  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .198زٚق١ احملبني ف( 1)

 .199زٚق١ احملبني ف( 2)

 .199زٚق١ احملبني ف( 3)
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 :ٚقاٍ َٓؿٛز ايُٓسٟ

 مَ َّ   ككككككككككك غ ث أمىر  لنككككككككككك    ُ لةبئككككككككككك  

 

 

(2) كككك  اككككْج  لفكككك   سككككلي ُ   لبُع  يككككُْ  
 

ٚضبب١ : =َبّٝٓا خطس ايعػل ع٢ً ايدٜٔ × قاٍ ابٔ ايكِٝ 

ٚنًُا نإ ايعبد , ايؿٛز احملس١َ ٚعػكٗا َٔ َٛدبات ايػسى

ٚأبعد َٔ اإلخ٬ف ناْت ضببت٘ بعػل , أقسب إىل ايػسى

 .ايؿٛز أغد

أبعد َٔ عػل  نإ ٚأغٓد تٛسٝدّا, نإ أنجس إخ٬ؾّا ٚنًُا

 .ايؿٛز

 ,يػسنٗا; را أؾاب اَسأ٠ ايعصٜص َا أؾابٗا َٔ ايعػلٚهل

 .بإخ٬ؾ٘ _ عًٝ٘ ايط٬ّ _ َٓ٘ ٜٛضـ ايؿدٜل ٚظبا

ُ٘  ط: _تعاىل  _ قاٍ َٚاِيَؿِشَػا٤َ إْٖٔ ُ٘ ايٗط٤َٛ  َنَرٔيَو ٔيَِٓؿٔسَف َعِٓ

ُُِدًَٔؿنَي  ِٔ ٔعَبادَْٔا اِي  .(24: ٜٛضـ) صَٔ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .201زٚق١ احملبني ف (1)

 . 3/816بٔ عبد ايرب بٗذ١ اجملايظ ٫( 2)
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قد َخًُـ  ـًُِٔدؾامُل; ايصْا: ٚايؿشػا٤, ايعػل: ؾايط٤ٛ

ٚاملػسى قًب٘ , هلل َٔ ؾت١ٓ عػل ايؿٛزؾدًٖؿ٘ ا ;هللُسٗب٘ 

 .(1)+_عص ٚدٌ_ ؾًِ خيًـ تٛسٝدٙ ٚسب٘ اهلل, َتعًل بػري اهلل

, ٖٚرا دا٤ أعٝا ا٭طبا٤ دٚا٩ٙ: =يف َٛقع آخس × ٚقاٍ

ٚايطِ , ايدا٤ ايعكاٍ _ يعُس اهلل _ ٖٚٛ, ٚعٖص عًِٝٗ غؿا٩ٙ

ب إ٫ ٚعٖص ع٢ً ايٛز٣ اضتٓكاذٙ َٔ ايكتاٍ ايرٟ َا عًل بكً

 ٚؾعب ع٢ً اشبًل ربًٝؿ٘ َٔ ٫ٚ اغتعًت ْازٙ إ٫, إضازٙ

نُٔ اربر َعػٛق٘ ْٖدّا حيب٘ , تاز٠ ٜهٕٛ نؿسّا; ٖٚٛ أقطاّْازٙ, 

ؾهٝـ إذا ناْت ضببت٘ أععِ َٔ ضبب١ اهلل يف ; نُا حيب اهلل

  . +?قًب٘

ٜكدّ  ٚع١َ٬ ايعػل ايػسنٞ ايهؿسٟ إٔ: =إىل إٔ قاٍ 

ٚإذا تعازض عٓدٙ سٗل , زقا َعػٛق٘ ع٢ً زقا زب٘

قٖدّ سٖل َعػٛق٘ ع٢ً  _ ٚسٗل زب٘ ٚطاعُت٘, ٚسٗع٘, َعػٛق٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .513إغاث١ ايًٗؿإ ٫بٔ ايكِٝ ف( 1)
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ٚبرٍ ملعػٛق٘ أْؿظ َا , ٚآثس زقاٙ ع٢ً زقاٙ, سلِّ زب٘

ٚاضتؿسؽ , أزدأ َا عٓدٙ _ إٕ برٍ _ ٚبرٍ يسب٘, ٜكدز عًٝ٘

 ٚدعٌ يسب٘, ٚضع٘ يف َسقا٠ َعػٛق٘ ٚطاعت٘ ٚايتكسب إيٝ٘

; ايؿِك١ًَ اييت تِؿُكٌ عٔ َعػٛق٘ َٔ ضاعات٘ _إٕ أطاع٘_

ثِ قع , ؾتأٌَ ساٍ أنجس عػام ايؿٛز دبدٖا َطابك١ يريو

ثِ شٕ ٚشّْا , ٚتٛسٝدِٖ ٚإمياِْٗ يف نؿ١, ساهلِ يف نؿ١

 .(1)+ٜسقٞ اهلل ٚزضٛي٘ ٜٚطابل ايعدٍ

ٚنِ أنٖبت : قايٛا: =َتشدثّا عٔ أقساز ايعػل × ٚقاٍ

ٚأضًُتِٗ إىل , ايعػل ز٩ٚضّا ع٢ً َٓاخسٖا يف ازبشِٝؾت١ٓ 

ٚدسعتِٗ بني أطبام ايٓاز ن٪ٚع , َكاضا٠ ايعراب ا٭يِٝ

ٚنِ أخسدت َٔ غا٤ اهلل َٔ ايعًِ ٚايدٜٔ ندسٚز , اسبُِٝ

, ٚأسًٖت َٔ ْك١ُ, ٚنِ أشايت َٔ ْع١ُ, ايػعس٠ َٔ ايعذني

ٚٚقعت , ٚنِ أْصيت َٔ َِعكٌ عصِّٙٔ عصٜصّا ؾإذا ٖٛ يف ا٭ذيني

, َٔ غسٜـ زؾٝع ايكدز ٚاملٓؿب ؾإذا ٖٛ يف أضؿٌ ضاؾًني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .491_ 490ازبٛاب ايهايف ٫بٔ ايكِٝ ف( 1)
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ٚأعكبت َٔ , ٚأسدثت َٔ زٚع١, ٚنِ نػؿت َٔ عٛز٠

ٚنِ أقسَت َٔ ْاز سطسات أسسقت , ٚأسًٓت َٔ ْدّ, أمل

ٚأذٖبت قدزّا نإ يًعبد عٓد اهلل ٚيف قًٛب , ؾٝٗا ا٭نباد

٤ ٚضٛ, ٚدزى ايػكا٤, ٚنِ دًبت َٔ دٗد ايب٤٬, ايعباد

ٌٖ إٔ ٜؿازقٗا شٚاٍ ْع١ُ; ٚمشات١ ا٭عدا٤, ايككا٤ أٚ , ؾك

أٚ سدٚخ , أٚ ُطسٚم ب١ًٝ, أٚ ذبٌٜٛ عاؾ١ٝ, ؾذا٠٤ ْك١ُ

ٚايِّٓكِ َا ايرٟ ? ؾًٛ ضأيت ايِّٓعِ َا ايرٟ أشايو; زش١ٜ

َّ ٚا٭سصإ َا ايرٟ دًبو? أدايو ٚايعاؾ١ٝ َا ايرٟ ? ٚاهلُٛ

ايٛد٘ َا ايرٟ ٚ? ٚايطرت َا ايرٟ نػؿو? أبعدى ٚدٖٓبو

ٚمشظ اإلميإ ? ٚاسبٝا٠ َا ايرٟ نٖدزى? أذٖب ْٛزى ٚنطؿو

ٖٛزى ٚباهلٛإ بعد ? ٚعص٠ ايٓؿظ َا ايرٟ أذٖيو? َا ايرٟ ن

٭دابتو بًطإ اسباٍ اعتبازّا إٕ مل دبب  _ اإلنساّ بٖديو

 .باملكاٍ سٛازّا

بعض دٓاٜات ايعػل ع٢ً أؾشاب٘ يٛ ناْٛا  _ ٚاهلل _ ٖرٙ

تًو بٝٛتِٗ خا١ٜٚ مبا ظًُٛا إٕ يف ذيو ٯ١ٜ يكّٛ ؾ, ٜعكًٕٛ



 

 

 ه، أنىاعه ــؤحقًقة العشق ــ تعريفه، أمسا 22

 

 .(1)+ٜعكًٕٛ

يف َٛقع آخس َتشدثّا عٔ َهاٜد ايػٝطإ  × ٚقاٍ

 .َٚٔ َهاٜدٙ َٚؿاٜدٙ َا ؾنت ب٘ عػام ايؿٛز: =َٚؿاٜدٙ

ٚايب١ًٝ ايعع٢ُ اييت , ايؿت١ٓ ايهرب٣ _ اهلل يعُس _ ٚتًو

طَٛٗا ًَٚهت ايكًٛب ملٔ ٜ, اضتعبدت ايٓؿٛع يػري خ٬ٖقٗا

, ٚأيكت اسبسب بني ايعػل ٚايتٛسٝد, اهلٛإ َٔ عػاقٗا

ؾؿٖٝست ايكًب ي٣ًٛٗ , ٚدعت إىل َٛا٠٫ نٌ غٝطإ َسٜد

, ؾأٚضعت ايكًٛب ضب١ٓ, ٚدعًت٘ عًٝ٘ سانُّا ٚأَريّا, أضريّا

ٚؾسؾتٗا عٔ طسٜل , ٚسايت بٝٓٗا ٚبني زغدٖا, َٚٮتٗا ؾت١ٓ

, ا بأخبظ ا٭مثإْٚادت عًٝٗا يف ضٛم ايسقٝل ؾباعتٗ, قؿدٖا

ٚأعاقتٗا بأخظ اسبعٛظ ٚأد٢ْ املطايب عٔ ايعايٞ يف غسف 

ُٓا ٖٛ ؾٛم ذيو َٔ ايكسب َٔ ايسمحٔ, ازبٓإ ; ؾك٬ّ ع

ُُٗا ب٘ أقعاف  ؾطهٓت إىل ذيو احملبٛب اشبطٝظ ايرٟ أَي

ُ٘ ; ًُْٚٝ٘ ٚايٛؾٍٛ إيٝ٘ أنرب أضباب َكستٗا, يرتٗا َِٚغَه ؾُا أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .202زٚق١ احملبني ف( 1)
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َُٔشٗب٘ يٛ أَهٓ٘ ست٢ , بسبٝبّا ٜطتشٌٝ عدّٚا عٔ قسٜ ٜٚتربأ َٓ٘ 

ٚإٕ متتع ب٘ يف ٖرٙ ايداز ؾطٛف جيد ب٘ , نإٔ مل ٜهٔ ي٘ سبٝب

٦ََٕٔر طأععِ ا٭مل بعد سني ٫ ضُٝا إذا ؾاز  ِٛ اَ٭ٔخ٤ُ٬ٖ َٜ

ُُٖتٔكنَي ٌّ ٔإ٫ٖ اِي ِِ ٔيَبِعٕض َعُد ُٗ ؾٝا : =× إىل إٔ قاٍ صَبِعُك

, ٝب ا٭ٍٚ بجُٔ خبظسطس٠ احملب ايرٟ باع ْؿط٘ يػري اسبب

, ٚاْككت َٓؿعتٗا, ٚبكٝت تبعتٗا, ٚغ٠ٛٗ ذٖبت يرتٗا

ٚشايت , ٚبكٝت ايػك٠ٛ, ؾرٖبت ايػ٠ٛٗ; ٚبكٝت َكستٗا

ُدُع ي٘ بني زمحتاٙ يؿبٍّ  ؾٛا; ٚبكٝت اسبطس٠, ايٓػ٠ٛ

, ؾٛت احملبٛب ا٭ع٢ً ٚايٓعِٝ املكِٝ سطس٠ٔ: اسبطستني

 .يَِٝا ٜكاضٝ٘ َٔ ايٓؿب يف ايعراب ا٭ ٚسطس٠ٔ

ِٔ نإ ميًو , ؾٗٓاى ٜعًِ املددٚع أٟ بكاع١ أقاع ََ ٚإٔ 

; زق٘ ٚقًب٘ مل ٜهٔ ٜؿًض إٔ ٜهٕٛ ي٘ َٔ مج١ً اشبدّ ٚا٭تباع

ًََٕٔو ُأْصٍ عٔ ضسٜس ًَه٘ , ؾأٟ َؿٝب١ أععِ َٔ َؿٝب١ 

ُٚدعٌ ذبت , ُٚدعٌ ملٔ ٫ ٜؿًض إٔ ٜهٕٛ ممًَٛن٘ أضريّا

 : ٜد ضببٛب٘ يسأٜت٘ؾًٛ زأٜت٘ ٖٚٛ يف? أٚاَسٙ ْٚٛاٖٝ٘ َكٗٛزّا
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  عصفْرا يف  فئ  فٍ  يسْ هْ

 

 

 حيْض   ل ىر م لاف  يلهْ ميلع  

 :ٚيٛ غاٖدت ساي٘ ٚعٝػ٘ يكًت 

 م كككككْ يف  شرض أنكككككق   ككككك   ككككك   

 

 

ْ   َكككككككككك   ِ     مَ  مجككككككككك   هلككككككككككْر ُحلتككككككككك

  ت  ه  ْ يْث يف    حني 

 

 

 

 خمْن ب ن  ٍ  أم النتيِْ  

 
 

 نيبنس َ  ن م  نْ ْث َليهم

 

 
 ميبنس َ  ىنْ  ح ر   لف  ِ  

  ِٕ ٚيٛ غاٖدت َْٛ٘ ٚزاست٘ يعًُت إٔ احملب١ ٚاملٓاّ تعاٖدا أ

ٚهلٝب ايٓاز يف , ٚيٛ غاٖدت ؾٝض َداَع٘, يٝظ ًٜتكٝإ

 :أسػا٥٘ يكًت

 سككككبرْ  رجئ  لعكككك   ُ ككككتقِ  ُصككككن ع  

 

 

 م ؤ لِّككككككككككككفع  شنكككككككككككك  ى ىم  تعْنكككككككككككك   

  ْ   اتكككك   تْلنككككك  عككككك  هليككككك  يف   شككككك

 

 

 نكككككككككككْر  يف  ككككككككككك  م حككككككككككك   كككككككككككْغ م 

 

 

يعًُت  _ٚتػًػً٘ ؾٝ٘, يف ايكًب ٚيٛ غاٖدت َطًو اسببِّ

 .إٔ اسبب أيطـ َطًهّا ؾٝ٘ َٔ ا٭زٚاح يف أبداْٗا
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ؾٌٗ ًٜٝل بعاقٌ إٔ ٜبٝع ٖرا املًو املطاع ملٔ ٜطَٛ٘ ض٤ٛ 

ٜٚٛقع بٝٓ٘ ٚبني ٚيٝ٘ ٫َٛٚٙ اسبل ايرٟ ٫ غٓا٤ ي٘ ? ايعراب

 ?اسبذابأععِ  _ ٫ٚ بد ي٘ َٓ٘, عٓ٘

إٕ دعاٙ , ٖٚٛ ي٘ عبد خاقع ذيٌٝ, ؾاحملب مبٔ أسب٘ قتٌٝ

, ٫ ٜأْظ, ؾٗٛ غا١ٜ َا ٜتُٓاٙ? َا تت٢ُٓ: ٚإٕ قٌٝ ي٘, َيٖباٙ

ِّ ; ٫ٚ ٜطهٔ إىل ضٛاٙ َُِّو زٖق٘ إ٫ ٭د ؾشكٝل ب٘ أ٫ ُٜ

 .(1)+ٚأ٫ ٜبٝع ْؿٝب٘ َٓ٘ بأخبظ ْؿٝب, سبٝب

ؾإٕ ايعًِ =; _  ايعًِ _ َٚٔ ا٭قساز ايٓامج١ عٔ ايعػل

ٚزمبا نإ أععِ قسزّا , يف ٖرا ايباب َٔ أععِ أْٛاع ايعًِ

 ؾإْ٘ ٜعسض املعػٛم; ع٢ً املعػٛم ٚأًٖ٘ َٔ ظًُ٘ يف َاي٘

ٚاْكطاَِٗ إىل َؿدم , إىل ٚقٛع ايٓاع ؾٝ٘ _بٗته٘ يف عػك٘_

ٚإذا , ٚأنجس ايٓاع ٜؿدم يف ٖرا ايباب بأد٢ْ غب١ٗ, َٚهرب

ٚؾدق٘ تطعُا١٥ , ؾ١ْ٬ نٖرب٘ ٚاسدؾ٬ٕ ؾعٌ بؿ٬ٕ أٚ : قٌٝ

 .(2)+ٚتطع١ ٚتطعٕٛ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .499_ 494ازبٛاب ايهايف ف: ٚاْعس 496, 494إغاث١ ايًٗؿإ ف( 1)

 .500ازبٛاب ايهايف ف( 2)



 

 

 ه، أنىاعه ــؤحقًقة العشق ــ تعريفه، أمسا 26

 

إٔ يف إظٗاز  :_أٜكّا _  َٚٔ أْٛاع ايعًِ يف ٖرا ايباب

ِٔ ظًُ٘ ٚأذاٙ َٔ ِٔ ٫ حيٌ ي٘ ا٫تؿاٍ ب٘  ََ َا ٖٛ  _ املبت٢ً عػَل 

ٚتعسٜك٘ يتؿدٜل نجرٕي َٔ ايٓاع , ٚع٢ً أًٖ٘, عدٚإ عًٝ٘

َِْٛٗ ؾٝ٘  .ظٓ

ًٝ٘ إيٝ٘ إَا بسغب١ أٚ زٖب١ تعد٣ ؾإٕ اضتعإ عًٝ٘ مبٔ ٜطتُ

ٚنؿ٢ , ٚؾاز ذيو ايٛاضط١ دٜٗٛثّا ظاملّا, ٚاْتػس, ايعًِ

, ؾٝتطاعد ايعاغل ٚايدٜٛخ ع٢ً ظًِ املعػٛم, بايدٜاث١ إمثّا

أٚ , ٚظًِ غريٙ ممٔ ٜتٛقـ سؿٍٛ غسق٘ ع٢ً ظًُ٘ يف ْؿظ

ؾهجريّا َا ٜتٛقـ املطًٛب ؾٝ٘ ع٢ً قتٌ ْؿظ ; أٚ ٔعِسض, َاٍ

ُ٘ بٗرا , ُتٗا َاْع١ّ َٔ غسق٘تهٕٛ سٝا َُ ٚنِ َٔ قتٌٝ ُأٖٔدَز َد

ٚنِ ُأؾٔطَدت اَسأ٠ ع٢ً , ٚقسٜب, ٚضٝد, ايطبب َٔ شٚز

ؾعًِ ; ؾإذا نإ يًُعػٛم شٚز تكاعـ ا٭ذ٣ ٚاشداد; بعًٗا

ٚازبٓا١ٜ ع٢ً ؾساغ٘ أععِ َٔ ظًُ٘ , ايصٚز بإؾطاد سبٝب٘

, ر َاي٘ٚهلرا ٜ٪ذٜ٘ ذيو أععِ مما ٜ٪ذٜ٘ أخ; بأخر َاي٘ نً٘

 .ست٢ ضؿو دَ٘ ٫ٚ ٜعدٍ ذيو عٓدٙ
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ـَ ي٘ ازباْٞ ايؿاعٌ  ُٚٔق ؾإٕ نإ ذيو سٖكّا يػإش يف ضبٌٝ اهلل 

 .+خر َٔ سطٓات٘=: ٚقٌٝ ي٘, ّٜٛ ايكٝا١َ

 :" ثِ قاٍ زضٍٛ اهلل, " نُا أخرب بريو زضٍٛ اهلل

 .(1)+?ؾُا ظٓهِ=

 ?ؾُا تعٕٓٛ ٜبكٞ ي٘ َٔ سطٓات٘: أٟ

أٚ ذا زسِ , ٜهٕٛ املعًّٛ دازّاؾإٕ اْكاف إىل ذيو إٔ 

ٚأذ٣ , ؾؿاز ظًُّا َ٪نِّدّا يكطٝع١ ايسسِ, تعدد ايعًِ _ ضبٖسّ

 .ازباز

 ؾإٕ اضتعإ ايعاغل ع٢ً ٚؾاٍ َعػٛق٘ بػٝاطني َٔ ازبٔ

ِٖ إىل ايػسٔى  _ أٚ عبٛ ذيو, أٚ اضتدداّ, إَا بطشس _ َق

ِٔ ُنِؿَس ايطشس  .ٚايعً

غري نازٙ , ّا بايهؿسنإ زاقٝ ٚزقٞ ب٘, ؾإٕ مل ٜؿعً٘ ٖٛ

 .ٖٚرا يٝظ ببعٝد عٔ ايهؿس, سبؿٍٛ َكؿدٙ ب٘

ٚاملكؿٛد إٔ ايتعإٚ يف ٖرا ايباب تعإٚ ع٢ً اإلثِ 

 .ٚايعدٚإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1897)زٚاٙ َطًِ ( 1)
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ٚيف ايعػل َٔ ظًِ نٌ ٚاسد َٔ ايعاغل ٚاملعػٛم 

ٚنٌ , َا ؾٝ٘ _ ٚظًُ٘ يٓؿط٘, يؿاسب٘ مبعاْٚت٘ ع٢ً ايؿاسػ١

ََُت, َُٓٗا ظامل يٓؿط٘ ٚؾاسب٘ عدٍّ إىل غريُٖا نُا ٚظًُُٗا 

 .تكدّ

سٝح ٜطُع٘ يف ; ثِ إٕ املعػٛم قد ُٜعسِّض ايعاغل يًتًـ

ست٢ ٜطتدسز َٓ٘ ; ٜٚطتًُٝ٘ بهٌ طسٜل, ٜٚتصٜٔ ي٘, ْؿط٘

 .ْٚؿع٘, َاي٘

٫ٚ ضُٝا إذا , يٝػؿٞ ْؿط٘ َٓ٘; ٚايعاغل زمبا قتٌ َعػٛق٘

 .داد بايٛؾاٍ يػريٙ

, ٔ ْع١ُٚنِ أشاٍ َ, ؾهِ يًعػل َٔ قتٌٝ َٔ ازباْبني

 .ٚغٖتت َٔ مشٌ, ٚأضكط َٔ َستب١, ٚأؾكس َٔ غ٢ٓ

ؾإٕ املسأ٠ إذا زأت ; ٚنِ أؾطد َٔ أٌٖ يًسدٌ ٚٚيدٙ

; زمبا قادٖا ذيو إىل ارباذ َعػٛم هلا شٚدٗا عاغكّا يػريٖا

ؾٝؿري ايسدٌ َرتددّا بني خساب بٝت٘ بايط٬م ٚبني إٔ ٜسق٢ 
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 .(1)يف أًٖ٘ ٚاشبٓا بايدٜاث١

, َطبٌ ايكٓاع, ٚنِ َؿٕٛ ايطرت=: × ٜكٍٛ ابٔ سصّ

ٚأٌُٖ , ٚأباح سسمي٘, قد نػـ اسبٗب ضرتٙ, َطدٍٚ ايػطا٤

 .(2)+ٚبعد ايطهٕٛ َج٬ّ, ؾؿاز بعد ايؿٝا١ْ َعًَُّا, محاٙ

 :ايعػلَٚٔ ا٭قساز اييت جيسٖا 

ٌٕ ٚل ايصْا إٕ نإ ايعػ ؾاسػتا ٚايًٛاط إٕ , اَسأ٠بني زد

ٌٕ ٚزدٌ ٚنجرّيا َا , ٌٝ إيُٝٗاؾايعػل ضب ;نإ ايعػل بني زد

ٜكرتٕ بتًو ايؿاسػتني ايععُٝتني ايًتني ٫ خيؿ٢ قسزُٖا ع٢ً 

 .ٚؾشت٘, ٚخًك٘, َٚاي٘, ٚعكً٘, دٜٔ اإلْطإ

ؾًٝظ : =َتشدثّا عٔ تًو ايؿاسػتني × قاٍ ابٔ ايكِٝ

ٚهلُا , ٚايدٜٔ َٔ ٖاتني ايؿاسػتني, يف ايرْٛب أؾطد يًكًب

ؾإذا ; ؾإُْٗا َٔ أععِ اشببا٥ح ;د ايكًب َٔ اهللٝعخاؾ١ِّٖٝ يف تب

, ٫ ٜؿعد إيٝ٘ إ٫ طٝب, اْؿبؼ ايكًب بُٗا َبُعد ممٔ ٖٛ طٝب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .506._500ازبٛاب ايهايف بتؿسف ف( 1)

 .39طٛم اسبُا١َ ٫بٔ سصّ ف( 2)



 

 

 ه، أنىاعه ــؤحقًقة العشق ــ تعريفه، أمسا 30

 

 .(1)+ ٚنًُا اشداد خبجّا اشداد َٔ اهلل ُبعّدا

, ٚايػِ, ؾإْ٘ حيدخ اهلِ= :َبِّّٝٓا أقساز ايًٛاط × ٚقاٍ

 .ٚايٓؿس٠ عٔ ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ

ِّٛد ايٛد٘, ٜٚعًِ ايؿدز, ٜٚط ٚأٜكّا ُظ ْٛز ؾإْ٘ ٜط

 عًٝ٘ نايطُٝا٤ ٜعسؾٗا َٔ تؿري ايكًب, ٜٚهطٛ ايٛد٘ ٚسػ١

 .ي٘ أد٢ْ ؾساض١

ٚايتكاطع , ٚايتباغض ايػدٜد, ؾإْ٘ ٜٛدب ايٓؿس٠ ٚأٜكّا

 .بني ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ٫ٚ بد

ؾإْ٘ ٜؿطد ساٍ ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ؾطادّا ٫ ٜهاد  ٚأٜكّا

 .ٜسد٢ بعدٙ ؾ٬ح إ٫ إٔ ٜػا٤ اهلل بايتٛب١ ايٓؿٛح

ٜٚهطُٖٛا قدُٖا نُا , ؾإْ٘ ٜرٖب باحملاضٔ َُٓٗاٜكّا ٚأ

 .ٚت٬عّٓا, ٜٚبدهلُا بٗا تباغكّا, ٜرٖب باملٛد٠ بُٝٓٗا

ٚسًٍٛ , شٚاٍ ايٓعِا٭ضباب يف  ٘ َٔ أععِؾإْ ٚأٜكّا

ٚإعساق٘ عٔ , ٚاملكت َٔ اهلل, ؾإْ٘ ٜٛدب ايًعٔ; ايَِّٓكِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .71إغاث١ ايًٗؿإ ف( 1)
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ٟٗ خري ٜسدٛٙ بعد ٖراؾ; ٚعدّ ْعسٙ إيٝ٘, ؾاعً٘  ٟ غسٍّٚأ? أ

ٚأعسض , َٚكت٘, ٚنٝـ سٝا٠ُ عبٕد سًٖت عًٝ٘ يع١ٓ اهلل? ٜأَٓ٘

 .ٚمل ٜٓعس إيٝ٘, عٓ٘ بٛدٗ٘

; ٚاسبٝا٤ ٖٛ سٝا٠ ايكًٛب, ؾإْ٘ ٜرٖب باسبٝا٤ مج١ً ٚأٜكّا

ٚس٦ٓٝر , ٚاضتكبض اسبطٔ, ؾإذا ؾكدٖا ايكًب اضتشطٔ ايكبٝض

 .ؾكد اضتشهِ ؾطادٙ

ُٖا زٖنبٗا ٚأّٜكا ٚخيسز اإلْطإ , اهلل ؾإْ٘ ُٜشٌٝ ايطباع ع

بٌ ٖٛ , عٔ طبع٘ إىل طبع مل ٜسنِّب اهلل عًٝ٘ غ٦ّٝا َٔ اسبٝٛإ

, ٚايعٌُ, ٚإذا ْهظ ايطبع اْتهظ ايكًب, طبع َٓهٛع

, ؾٝطتطٝب س٦ٕٓٝر اشببٝح َٔ ا٭عُاٍ ٚاهل٦ٝات, ٚاهلد٣

 .ٚن٬َ٘ بػري اختٝازٙ, ٚعًُ٘, ٜٚؿطد ساي٘

 .َا ٫ ٜٛزث٘ ضٛاٙٚازبسأ٠ , ؾإْ٘ ٜٛزخ َٔ ايٛقاس١ ٚأٜكّا

ٚاسبكاز٠ َا ٫ , ٚايطِّؿاٍ, ؾإْ٘ ٜٛزخ َٔ املٗا١ْ ٚأٜكّا

 .ٜٛزث٘ غريٙ

ٚايبػكا٤ ٚاشدزا٤ , ؾإْ٘ ٜهطٛ ايعبد َٔ س١ً املكت ٚأٜكّا
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َا ٖٛ َػاٖد  ٚاضتؿػازِٖ ي٘, ٚاستكازِٖ إٜٓاٙ, ايٓاع

 .(1)+باسبظ

 ٚيكد أثبتت ايدزاضات ايطب١ٝ اسبدٜج١ إٔ هلرٙ ايؿع١ً أقسازّا

ؾُُا تطبب٘ ; ٚأبداِْٗ, ٚعكٛهلِ, نجري٠ ع٢ً ْؿٛع َستهبٝٗا

ٚزمبا أؾٝب , ٖرٙ ايؿع١ً ايكبٝش١ نجس٠ ايٛضاٚع ٚا٭ٖٚاّ

ؾاسب٘ مبسض اهلٛع ازبٓطٞ ايرٟ جيعٌ ؾاسب٘ ايػٗٛاْٞ 

 .َػػ٫ّٛ بتد٬ٝت غٗٛا١ْٝ غسٜص١ٜ

ٚأعكا٤ , ٚاملذ, َٚٔ أقسازٖا ايتأثري ع٢ً ا٭عؿاب

 .ٚايتٗاب ايهبد ايؿريٚضٞ, زٜاٚايدٚضٓتا, ايتٓاضٌ

, بٌ نجريّا َا ٜ٪دٟ إىل أَساض ايػرٚذ اشبطري٠ نايصٖس٣

بٌ ٖٛ ع٢ً زأع ا٭ضباب , ٚاإلٜدش, ٚاهلسبظ, ٚايط٬ٕٝ

 .امل٪د١ٜ يتًو ا٭َساض

 .طاٚأنجس ٖرٙ ا٭قساز ٜػرتى ؾٝٗا ايصْا َع ايًٛ

, ٚي٘ آثازٙ ايهبري٠, ٚغس َطتطري ,ثِ إٕ ايصْا ؾطاد نبري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .242_ 4/240شاد املعاد ٫بٔ ايكِٝ ( 1)
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أٚ ع٢ً ا٭١َ , ضٛا٤ ع٢ً َستهبٝ٘, ذِ عٓ٘ أقساز نجري٠ٚتٓ

ٚذٖاب , ؾايصْا جيُع خ٬ٍ ايػسِّ نًٗا َٔ ق١ً ايدٜٔ; بعا١َ

 .ٚٚأد ايؿك١ًٝ, ٚق١ً ايػري٠, ٚؾطاد املس٠٤ٚ, ايٛزع

ٚضكٛط٘ َٔ , ٚيرٖاب سس١َ ؾاعً٘, ٚايصْا ضبب يًؿكس

 .ٚأعني عبادٙ, عني زب٘

, ٚايعدٍ, ايعؿٝـٚ, اضِ ايربِّ ٚايصْا ٜطًب ؾاسب٘

 .ٚاشبا٥ٔ, ٚايصاْٞ, ٚايؿاضل, ٜٚعطٝ٘ اضِ ايؿادس

, ايٛسػ١ اييت ٜكعٗا اهلل يف قًب ايصاْٞ َٚٔ أقساز ايصْا

ؾايعؿٝـ ع٢ً ٚدٗ٘ ; ٖٚٞ ْعري ايٛسػ١ اييت تعًٛ ٚدٗ٘

ٚايصاْٞ , َٚٔ دايط٘ اضتأْظ ب٘, ٚيف قًب٘ أِْظ, س٠ٚ٬

 .بايعهظ َٔ ذيو متاَّا

ؾإٕ ايصْا٠ ٜعإًَٛ ; ٚسسُد٘, ؿدزَٚٔ أقسازٙ قٝك١ اي

ٚطٝب٘ مبعؿ١ٝ اهلل , ؾإٕ َٔ طًب ير٠ ايعٝؼ, بكد َكاؾدِٖ

, ؾإٕ َا عٓد اهلل ٫ ٜٓاٍ إ٫ بطاعت٘; عاقب٘ اهلل بٓكٝض قؿدٙ

 .ٚمل جيعٌ اهلل َعؿٝت٘ ضبّبا إىل خري قط
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, ٚايطسٚز, ٚيٛ عًِ ايؿادس َا يف ايعؿاف َٔ ايًر٠

يسأ٣ إٔ ايرٟ ؾات٘ َٔ ايًر٠ ٚطٝب ايعٝؼ , ٚاْػساح ايؿدز

 .أقعاُف أقعأف َا سؿٌ ي٘

, ٚعكٛم ايٛايدٜٔ, ٚايصْا جيس٨ ع٢ً قطٝع١ ايسسِ

, ٚا٭ٌٖ, ٚإقاع١ املاٍ, ٚظًِ اشبًل, ٚنطب اسبساّ

 .ٚايعٝاٍ

ٜٚهطٖٛا عازّا ٫ ٜكـ , ٚايصْا ٜرٖب بهسا١َ ايؿتا٠

سٝح تدخٌ ايعاز ع٢ً ; بٌ ٜتعداٖا إىل أضستٗا, عٓدٖا

 .ٚتٓهِّظ ب٘ ز٩ٚضِٗ بني اشب٥٬ل, ٚأقازبٗا, ٚشٚدٗا ,أًٖٗا

ؾكتًت ٚيدٖا مجعت بني , ٚإذا محًت املسأ٠ َٔ ايصْا

 .ٚايكتٌ, ايصْا

ٚأًٖ٘ أدٓبّٝا , ٚإذا محًت٘ ع٢ً ايصٚز أدخًت ع٢ً أًٖٗا

, ٚاْتطب إيِٝٗ, ٚخ٬ بِٗ, ٚزآِٖ, ؾٛزثِٗ, يٝظ َِٓٗ

 .ٖٚٛ يٝظ َِٓٗ إىل غري ذيو َٔ َؿاضد شْاٖا

ؾإٕ ايصاْٞ ٜبرز ْطؿت٘ ع٢ً ٚد٘  ;ايصْا دٓا١ٜ ع٢ً ايٛيدٚ
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 .جيعٌ ايٓط١ُ امُلَدًٖك١ َٓٗا َكطٛع١ ايٓطب إىل اٯبا٤

, ٚايٓطب َعدٚد َٔ ايسٚابط ايداع١ٝ إىل ايتعإٚ

ؾهإ ايصْا ضببّا يٛدٛد ايٛيد عازّٜا َٔ ايعٛاطـ ; ٚايتعاقد

, ْعً٘اييت تسبط٘ بأد٢ْ قسب٢ ٜأخرٕٚ بطاعدٙ إذا شيت ب٘ 

 .ٜٚتك٣ٛ ب٘ اعتؿابِٗ عٓد اسباد١ إيٝ٘

ٚتعسٜض ب٘ ٭ٕ ٜعٝؼ , نريو يف ايصْا دٓا١ٜ ع٢ً ايٛيد

ؾإٕ ايٓاع ; َدسٛزّا َٔ نٌ داْب, ٚقٝعّا بني ا٭١َ

٫ٚ ٜسٕٚ ي٘ َٔ اهل١٦ٝ , ٚتٓهسٙ طباعِٗ, ٜطتدؿٕٛ بٛيد ايصْا

ٚأٟ قًب حيتٌُ ? ؾُا ذْب ٖرا املطهني; اإلدتُاع١ٝ اعتبازّا

 ?ٜتطبب يف ٖرا املؿريإٔ 

ؾٗرا ْصز ٜطري َٔ أقساز ايصْا تًو ازبسمي١ اييت جيس إيٝٗا 

 .ايعػل

ٚأقعاف أقعاؾٗا تٓػأ َٔ عػل , ؾهٌ ٖرٙ اٯؾات

ؾكد تكُٔ ايعػل أْٛاع ; ٚذبٌُ ع٢ً ايهؿس ايؿسٜض, ايؿٛز

 .ايعًِ نًٗا
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ٚنجس٠ ا٭قساز , ٚععِٝ دٓاٜت٘, ٚبعد إٔ تبني خطس ايعػل

ٚقبٌ ايدخٍٛ يف , ٚاملعامل اسباؾ١ً َٔ دسا٥٘, عٓ٘ايٓامج١ 

ٚذنس ا٭ضباب املع١ٓٝ ع٢ً , اسبدٜح عٔ ٚدٛب ايتٛب١ َٓ٘

, ٫بٓد َٔ ايٛقٛف ع٢ً ا٭ضباب اسبا١ًَ ع٢ً ايعػل _ ذيو

ٜٚجٛز إذا ٚددت ضبسنات٘ , ذيو إٔ ايعػل ٜٓػأ; ٚاحملسن١ ي٘

م إيٝ٘ بٌ ٚتطٛ, ٚتبعج٘, ؾٗٓاى أضباب تجري ايعػل; َٚٗٝذات٘

 .ٚدبٓس إيٝ٘ دسّا, ضٛقّا

 :ٚؾُٝا ًٜٞ ذنس يبعض تًو ا٭ضباب

ذيو إٔ يف اهلل عٛقّا  :_عص ٚدٌ  _ اإلعساض عٔ اهلل_ 1

مجع قًب٘  _ عص ٚدٌ _ ٚإٔ َٔ عسف اهلل, عٔ نٌ غ٤ٞ

 .ٚمل ًٜتؿت إىل ضببٛب ضٛاٙ, عًٝ٘

ؾُٔ ;  ٚقد َٖس غ٤ٞ َٔ أقسازٙ :ازبٌٗ بأقساز ايعػل_ 2

 .أٚغو إٔ ٜكع يف ذيو ايدا٤مل ٜعسؾٗا 
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 . ؾٗٛ َٔ أععِ ا٭ضباب اسبا١ًَ ع٢ً ايعػل: ايؿساؽ_ 3

َٔ بطاٍ: =× قاٍ ابٔ عكٌٝ , َٚا نإ ايعػل إ٫ ٭زع

ٌٖ إٔ ٜهٕٛ يف َػػٍٛ ٚيٛ بؿٓاع١ ؾهٝـ بعًّٛ ; أٚ دباز٠, ٚق

 .(1)+?أٚ سه١ُٝ, غسع١ٝ

٦ٌ بعض اسبهُا٤ عٔ ايعػل ُض: × ٚقاٍ ابٔ عبد ايرب

 .(2)+ُغػٌ قًب ؾازؽ=: ؾكاٍ

 .(3)+ايعػل سسن١ ايٓؿظ ايؿازغ١: =ٚقاٍ أؾ٬طٕٛ

ؾادف قًبّا خايّٝا ٫ , ايعػل دٌٗ عازض: =ٚقاٍ أزضطٛ

 .(4)+٫ٚ ؾٓاع١, غػٌ ي٘ َٔ دباز٠

 .(5) +ٖٛ ض٤ٛ اختٝاز ؾادف ْؿطّا ؾازغ١: =ٚقاٍ غريٙ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/126اٯداب ايػسع١ٝ ٫بٔ َؿًض ( 1)

 .2/817بٗذ١ اجملايظ ( 2)

 .153زٚق١ احملبني ف( 3)

 .154زٚق١ احملبني ف( 4)

 .154زٚق١ احملبني ف( 5)
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 ._ عص ٚدٌ _ ؾساؽ ايكًب َٔ ضبب١ اهلل _ أٜكّا _ َٚٔ ايؿساؽ

ٚعػل ايؿٛز إمنا تبت٢ً ب٘ ايكًٛب = :× ابٔ ايكِٝ قاٍ

ٚاملتعٛق١ بػريٙ , املعسق١ عٓ٘ _ تعاىل _ ايؿازغ١ َٔ ضبب١ اهلل

ٚايػٛم إىل يكا٥٘ دؾع ذيو , ؾإذا اَتٮ ايكًب َٔ ضبب١ اهلل; عٓ٘

 .(1)+عٓ٘ َسض عػل ايؿٛز

, َٚٔ أععِ ا٭غٝا٤ قسزّا ع٢ً ايعبد بطايت٘: =ٚقاٍ

بٌ إٕ مل ٜػػًٗا مبا ٜٓؿعٗا , ٫ تكعد ؾازغ١ ؾإٕ ايٓؿظ; ٚؾساغ٘

 .(2)+غػًت٘ مبا ٜكسٙ ٫ٚ بد

أٚ , أٚ َس١ٝ٥, ضٛا٤ ناْت َطُٛع١ :ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ_ 4

ٚؾٝاغ١ , ؾٛضا٥ٌ اإلع٬ّ هلا قدز٠ نبري٠ ع٢ً اإلقٓاع; َكس٠٤ٚ

ٚهلا تأثري بايؼ يف قٝاد٠ ايٓاع إىل اهلا١ٜٚ إذا ٖٞ , ا٭ؾهاز

ِ يف إذنا٤ ْاز ايعػل َٔ خ٬ٍ ؾايؿشاؾ١ تطٗ; اعبسؾت

 َٚٔ خ٬ٍ استؿا٥ٗا بأٌٖ ايعػل, تعسق٘ َٔ ايؿٛز ايؿات١َٓا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .246/.4شاد املعاد ٫بٔ ايكِٝ ( 1)

 .488طسٜل اهلذستني ٫بٔ ايكِٝ ف( 2)
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ٌ َجٌ ذيو يف ايهتب اييت ُٚق, .ٚتتبع أخبازِٖ ٚغرٚذاتِٗ

, ٚمتٝط ايًجاّ عٔ اسبٝا٤, تتشدخ عٔ ازبٓظ ؾساس١

 .ٚايدٚاٜٚٔ ايػعس١ٜ امل١٦ًٝ بػعس ايػصٍ ايؿاقض ايؿسٜض

أٚ املكا٫ت اييت تٓػس ذنسٜات  ٌ َجٌ ذيو يف ايهتبُٚق

سٝح ٜرنس بعكِٗ بهٌ ٚقاس١ ; ٚضريِٖ ايرات١ٝ, أؾشابٗا

, َٚساٖكات٘ َع َعػٛقات٘ دٚمنا سٝا٤ أٚ أْؿ١, َػاَسات٘ ايعاطؿ١ٝ

ؾإذا نإ ممٔ ٜػاز إيِٝٗ , ٜٚأب٢ إ٫ نػـ ايطرت, ؾٝعٌ ٜطرتٙ اهلل

ٚايطري , ت٘بايبٓإ نإ ي٘ تأثري يد٣ بعض ازب١ًٗ ممٔ حياٚيٕٛ ضبانا

ؾٗٞ ايرتمجإ ; ,ُٚقٌ َجٌ ذيو يف ا٭دٗص٠ املس١ٝ٥.ع٢ً َٓٛاي٘

ُٚقٌ أغد (1)ايٓاطل عًُّٝا ملا تتكُٓ٘ ايكؿـ ٚايسٚاٜات ايؿادس٠

َٔ ضبادثات, _ اإلْرتْت _ َا ٜهٕٛ يف ايػبه١ ايعامل١ٝ : َٔ ذيو

 .َٚساض٬ت, ٚتبادٍ ؾٛز, َٚا دس٣ صبس٣ ذيو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ٚسؿْٛٓا َٗدد٠ َٔ 76اْعس ايؿشاؾ١ املط١َُٛ ٭ْٛز ازبٓدٟ ف(  )

ٚا٭ضس٠ املط١ًُ أَاّ ايؿٝدٜٛ ٚايتًؿاش ملسٚإ  , 39-31داخًٗا ف

, ٚأزبع َٓاقػات إليػا٤ ايتًٝؿصٜٕٛ زبريٟ َاْدزٚ, 191نذو ف

 .تسمج١ ضٌٗٝ ١َُٝٓ
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ع َٔ ٜكسأ قؿـ أٌٖ ؾُٔ ايٓا :ايتكًٝد ا٭ع٢ُ_ 5

أٚ ٜطتُع إىل ا٭غاْٞ املػت١ًُ ع٢ً ذنس , ايعػل ٚأخبازِٖ

أٚ ٜكسأ ايكؿا٥د اييت تٓطر ع٢ً , ٚايؿباب١, ايعػل ٚاهلٝاّ

 .َٓٛاٍ أٌٖ ايعػل

ٚزمبا زأ٣ َٔ سٛي٘ ٜبٗجٕٛ ايػها٠ ٚايًٛع١ َٔ ايعػل عرب 

 َٚا ٜس٣, ؾرت٣ ٖرا ائػٖس ٜتأثس مبا ٜطُع; ايػعس أٚ ايهتاب١

ؾٝصعِ أْ٘ قد ٚقع مبا ٚقعٛا , ؾٝبدأ مبشانا٠ أٌٖ ايعػل, سٛي٘

ََٖك٘ ٚأقٓاٙ, ؾٝ٘  .ٚزمبا عرب عٔ ذيو غعسّا, ٚإٔ ايعػل قد أ

, ؾٝكع يف ايعػل, َٚا ٖٞ إ٫ َد٠ ست٢ ٜتُاد٣ ب٘ ا٭َس

 .ٜٚؿعب اضتٓكاذٙ, ؾٝعٓص خ٬ؾ٘

 :قٛي٘ يف ٖرا املع٢ٓ ٚمما ٜٓطب يًُإَٔٛ

 َأمل  لعشكككككككككككككككِق  ككككككككككككككك     م ملككككككككككككككك 

 

 

   َ  اككككككككككككم يكككككككككككك ى ى نيكككككككككككك ى ى  لا كككككككككككك

  كككككك     كككككك   يهككككككْر م َ  عْلككككككت  كككككك  

 

 

     َ  ( )رتبككككككك   َلككككككك ع َككككككك  يهكككككككْر تبككككككك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .138ًُاٚزدٟ فأدب ايدْٝا ٚايدٜٔ ي( 1)
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 :ٚقٌٝ

 تْلكككَ  ْلعشكككق حتككك  عشكككق   

 

 نل كككككْ  سكككككتقِ   ككككك    ُياعكككككق   

 رأر لةحَّكككككككك ث ةنهككككككككْ  ْجكككككككك ث    

 

 

 نل كككككككْ هننككككككك   نهكككككككْ  ككككككك   

 م َككككككككْ رأر أى عككككككككْث ُتسككككككككته   

 

 م أ صككككككك  أحشكككككككْغه  ككككككك   

 ْ ككككك   ككككك  سكككككن ه هنككككك    ن 

 

 

 (1)نلم يستاعهْ م  يسكتفق  

 ؾُـٔ أععـِ أضــباب  : ا٫عبـساف يف َؿٗـّٛ اسبـب ٚايعػــل    _6 

ِٕ ٫ عػـل ٫ٚ سـب    ; ايعػل ا٫عبساف يف َؿَٗٛ٘ سٝح ُٜعـٔ أ

  ٘ ٘   , إ٫ ذاى ايرٟ ٜعُـٞ ؾـاسب ٫ ٜهـاد  , ٚجيعًـ٘ ضـادّزا يف غٝٓـ

 .ٜؿٝل َٔ ضهسٙ

ؾٝ٘  ٚإٔ َٔ ٚقع, ؾري٣ أٚي٦و إٔ اسبب ٖٛ ذاى ؾشطب

ٚعبٛ , ٚنسّ, ٚيطاؾ١, ٚظسٕف, ْاٍ ؾك١ًٝ اسبب َٔ زٖق١ٕ

 .ذيو

َتبًد , ٚحيٖب ذيو اسبٖب ؾٗٛ داَد ايطبع, َٚٔ مل ٜعػل

ٍٕ َٔ ايعٛاطـ, اإلسطاع نُا , َتذسْد َٔ ايؿكا٥ٌ, خا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .440ذّ اهل٣ٛ ٫بٔ ازبٛشٟ ف( 1)
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 :قاٍ قا٥ًِٗ

 َ   أنكت   تعشكق م  تك ِر  كْ  هلكْر     

 

 

ننكككككك  ححكككككك  ث  كككككك  جْ كككككك   لصكككككك    

 :اٯخس ٚنُا قاٍ ( )جل   

 َ   أنكت   تعشكق م  تك ِر  كْ  هلكْر     

 

 

(2)ن نككككككككت مع ي كككككككك   يف  لفكككككككك ا سككككككككْ غُ  
 

 :ٚنُا قاٍ اٯخس 

  َ   أنت   تعشق م  ت ر ع ْ  هلْر

 ( )ن ْلككككك  يف  يككككك    يكككككْا نصكككككي ُ   

قاضٞ  ,٫ٚ زٜب إٔ املتذسد يف عٛاطـ اسبب بًٝد ايطبع 

 .َتذسد َٔ أمس٢ ايؿكا٥ٌ, ايكًب

ٖٔ سؿَس   ايؿٛز احملس١َ ػل يف شا١ٜٚ ُسبِّٚايع اسببِّٚيه

ِٓ, ذيو إٔ َؿّٗٛ اسبب أٚضع; دٌٗ ٚاعبساف , ٚدا٥ست٘ أع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .509ازبٛاب ايهايف ف( 1)

 .509ازبٛاب ايهايف ف( 2)

 .509ازبٛاب ايهايف ف( 3)
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 .ٚؾٛزٙ أمشٌ

 ,َٚا عػل ايؿٛز احملس١َ إ٫ شا١ٜٚ قٝك١ َٔ شٚاٜا اسبب

ؾًكد غاب عٔ ٖ٪٤٫ إٔ ٖرا ايعػل ; ٚأقسٖا, بٌ ٖٞ أقٝكٗا

ٚسب , ٚغاب عِٓٗ سب ايٛايدٜٔ, ْكط١ يف حبس اسبب

, ٚسب ايؿكا٥ٌ, ٚسب ايصٚد١, ٚسب املطانني, ا٭٫ٚد

, ٚايعؿ١, ٚسب ايطٗس, ٚسب املعايٞ ٚاملس٤ٚات, ٚاملهازّ

ٚغاب عِٓٗ , ٚسب ايطبٝع١, ٚسب ايؿداق١, ٚايػذاع١

سب ايًرات ايعك١ًٝ ٖٚٞ أزق٢ ٚأمس٢ ٚأير َٔ ايًرات 

 .َٚا ٜتؿسع عٓ٘, ايعًِ ٖا ير٠ُٚأيٗر, ازبطد١ٜ

أٚ , َا ٫ حياط ب٘, ًِ َٔ ايًر٠ يف ايعًِٚهلرا جيد أٌٖ ايع

 .ٜكدز ع٢ً ٚؾؿ٘

, َبّٝٓا ععِٝ اغتباط٘ بايعًِ × ٜكٍٛ اإلَاّ ايػاؾعٞ

 :ٚؾسس٘ ب٘, ٚيرت٘

 سكككككه ْ لتنقكككككيل  لعلكككككْ  ألككككك   لكككككس  

 

 

  كككككك  مص كككككككِ   ْنيكككككككٍ  م يككككككك ع عنكككككككْ ِ  
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 مصككككك ي  أ   كككككس علككككك  صكككككفرْتهْ 

 

 

 م لعشككككككِْ  (1)أحلكككككك   كككككك   لكككككك م ْغ  

 قتككككككك   لفتكككككككْا لككككككك نِّهْ مألككككككك    ككككككك  ن  

 

 

ْ  شلقكككككس   ل  ككككك  عككككك  أمر  كككككس       نقككككك 

 مهكككككككُْيلس    كككككككْث  ككككككك ئ عْيصككككككك ٍ    

 

 

 يف  لككك رِس أنكككه   ككك      ككك  سكككْ س    

 مأ يكككككككت سكككككككه     لككككككك  ج  متبيتككككككك   

 

 

 (2)نْ ككككككْث م تبنككككككس  عكككككك       ككككككْ س  

, ٚأْؿع٘, ٚأغسؾ٘ ,بٌ يكد غاب عِٓٗ أععِ اسبب 

 .ٚأبٗاٙ, ٚأنًُ٘, ٚأدً٘, ٚأمجً٘

بٌ , ؾٗٛ أؾٌ احملابِّ احملُٛد٠ _ عص ٚدٌ _ ٛ سب اهللٖٚ

 .نٌ ضبب١ ضبُٛد٠ إمنا ٖٞ َتؿسع١ عٔ ذيو

, ضبب١ اهلل :ؾاحملب١ ايٓاؾع١ ث٬ث١ أْٛاع: =× قاٍ ابٔ ايكِٝ

ٚادتٓاب  _ تعاىل _ ٚضبب١ َا ٜعني ع٢ً طاع١ اهلل, ٚضبب١ يف اهلل

 .َعؿٝت٘
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ازبُاع: ايدٚنا٤( 1)

 .114_113ضبُد عبد املٓعِ خؿادٞ ف.دٜٛإ ايػاؾعٞ ذبكٝل د( 2)
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ٚضبب١ َا ٜبػك٘ , احملب١ َع اهلل :ٚاحملب١ ايكاز٠ ث٬ث١ أْٛاع

ؾٗرٙ ; أٚ تٓكؿٗا _ تعاىل _ ٚضبب١ َا تكطع ضببت٘ عٔ اهلل, اهلل

 .ضت١ أْٛاع عًٝٗا َداز ضباب اشبًل

ٚأؾٌ اإلميإ , أؾٌ احملاب _ عص ٚدٌ _ ؾُشب١ اهلل

 .ٚايٓٛعإ اٯخسإ تبع هلا, ٚايتٛسٝد

ٚايٓٛعإ , ٚاحملابِّ املر١ََٛ ٚاحملب١ َع اهلل أؾٌ ايػسى

 .(1)+ٕ تبع هلااٯخسا

عص _ ٚقاٍ يف َٛقع آخس َتشدثّا عٔ ؾكٌ ضبب١ اهلل

٬ح ايعبد إٔ ٜؿسف ق٣ٛ سب٘ ٚهلرا نإ أععِ ؾ: =_ٚدٌ

ٚزٚس٘ , حبٝح حيب اهلل بهٌ قًب٘, ٚسدٙ _ تعاىل _ هللنًٗا 

 .ٜٚٛسِّد سب٘, ؾٝٛسٔٓد ضببٛب٘; ٚدٛازس٘

ٚتٛسٝد اسبب أ٫ , ؾتٛسٝد احملبٛب إٔ ٫ ٜتعدد ضببٛب٘

ٚإٕ مسٞ  _ ؾٗرا اسبب; ك٢ يف قًب٘ بك١ُٝ سبٕٓ ست٢ ٜبرهلا يٜ٘ب

ٚيٝظ يكًب٘ , ؾٗٛ غا١ٜ ؾ٬ح ايعبد ْٚعُٝ٘ ٚقس٠ عٝٓ٘ _ عػكّا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .513_512إغاث١ ايًٗؿإ ف( 1)



 

 

 أسباب العشق 46

 

ؾ٬ح ٫ٚ ْعِٝ إ٫ بإٔ ٜهٕٛ اهلل ٚزضٛي٘ أسب إيٝ٘ مما 

ؾ٬ حيب إ٫ ; تابع١ حملب١ اهلل ٚإٔ تهٕٛ ضببت٘ يػري اهلل, ضٛاُٖا

 .(1)+هلل

َٔ نٔ ؾٝ٘ ٚدد س٠ٚ٬  ث٬ْخ= :" ٚهلرا قاٍ ايٓيب

ٚإٔ , إٔ ٜهٕٛ اهلل ٚزضٛي٘ أسٖب إيٝ٘ مما ضٛاُٖا: اإلميإ

ٚإٔ ٜهسٙ إٔ ٜعٛد يف ايهؿس نُا ٜهسٙ , حيب املس٤ ٫ حيب٘ إ٫ اهلل

 .(2)+إٔ ٜكرف يف ايٓاز

ؾأخرب إٔ ايعبد ٫ : =عٔ ٖرا اسبدٜح× قاٍ ابٔ ايكِٝ

ٚضبب١ُ , ب إيٝ٘ مما ضٛاٙجيد س٠ٚ٬ اإلميإ إ٫ بإٔ ٜهٕٛ اهلل أس

هلل ؾٗٞ َٔ ضبب١ ٚضبب١ُ املس٤ إٕ ناْت , زضٛي٘ ٖٞ َٔ ضببت٘

َُٓكؿ١ حملب١ اهلل, اهلل  .كعؿ١ هلاَُ, ٚإٕ ناْت يػري اهلل ؾٗٞ 

ٖرٙ احملب١ بإٔ ٜهٕٛ نساٖت٘ ٭بػض ا٭غٝا٤ إىل  َٚتِؿُدُم

 .ضببٛب٘ ٖٚٛ ايهؿس مبٓصي١ نساٖت٘ إليكا٥٘ يف ايٓاز أٚ أغد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .211زٚق١ احملبني ف( 1)

 (.43), َٚطًِ(16,21,6041,6941)ايبدازٟ زٚاٙ ( 2)
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ؾإٕ اإلْطإ ٫ َُٜكدِّّ ع٢ً ; ٜب إٔ ٖرا َٔ أععِ احملب٫ٚ١ ز

ؾإذا قدّ ضبب١ اإلميإ باهلل ع٢ً ْؿط٘ , ضبب١ ْؿط٘ ٚسٝات٘ غ٦ّٝا

حبٝح يٛ خِّٝس بني ايهؿس ٚإيكا٥٘ يف ايٓاز ٫ختاز إٔ ًٜك٢ يف ايٓاز 

 .نإ اهلل أسٖب إيٝ٘ َٔ ْؿط٘ _ ٫ٚ ٜهؿس

ام ٚاحملبني َٔ ضبب١ ٖٚرٙ احملب١ ٖٞ ؾٛم َا جيدٙ ضا٥س ايعػ

, نُا ٫ َجٌ ملٔ تعًل ب٘, بٌ ٫ ْعري هلرٙ احملب١, ضببٛبِٗ

ٖٚٞ ضبب١ْ تكتكٞ تكدِٜ احملبٛب ؾٝٗا ع٢ً ايٓؿظ ٚاملاٍ 

, ٚايتععِٝ, ٚاشبكٛع, ٚتكتكٞ نُاٍ ايرٍ, ٚايٛيد

 .ٚا٫ْكٝاد ظاّٖسا ٚباطّٓا, ٚايطاع١

ٔ ٖٚرا ٫ ْعري ي٘ يف ضبب١ طبًٛم ٚيٛ نإ املدًٛم َ

 .(1)+نإ

ٚايعػل إذا تعًل مبا حيب٘ اهلل ٚزضٛي٘ نإ : =× ٚقاٍ

 :ٚذيو أْٛاع, عػكّا ممدٚسّا َجابّا عًٝ٘

, حبٝح َِٜػ٢ٓ بطُاع٘ عٔ مساع غريٙ; ضبب١ ايكسإٓ: أسدٖا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .212زٚق١ احملبني ف( 1)
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 .َٓ٘ _ ضبشاْ٘ _ َٚسأد املتهًِ, ِٜٚٗٝ قًب٘ يف َعاْٝ٘

 ; ٚع٢ً قدز ضبب١ اهلل تهٕٛ ضبب١ ن٬َ٘

 .(1)+ّا أسب ن٬َ٘ؾُٔ أسب ضببٛب

َٔ ع١َ٬  _ ضبشاْ٘ ٚتعاىل _ ٙٔسِنٔذ ٚنريو ضبب١ُ : =ٚقاٍ

ؾٝشتاز ; بٌ ٫ ٜٓطاٙ, ؾإٕ احملب ٫ ٜػبع َٔ ذنس ضببٛب٘; ضببت٘

 .إىل َٔ ٜرنِّسٙ

َؾٔعِػُل ذيو ; ٚنريو حيب مساع أٚؾاؾ٘ ٚأؾعاي٘ ٚأسهاَ٘

 .ٖٚٛ غا١ٜ ضعاد٠ ايعاغل, نً٘ َٔ أْؿع ايعػل

ٚعػل أٚؾاف ايهُاٍ َٔ , ًِ ايٓاؾعٚنريو عػل ايع

 .َٚهازّ ا٭خ٬م, ٚايؿرب, ٚايػذاع١, ٚايعؿ١, ازبٛد

ِّز ايعًِ ؾٛز٠ يهإ أمجٌ َٔ ؾٛز٠ ايػُظ  ٚيٛ ُؾ

 .ٚايكُس

ٚيهٔ عػل ٖرٙ ايؿؿات إمنا ٜٓاضب ا٭ْؿظ ايػسٜؿ١ 

نُا إٔ ضبب١ اهلل ٚزضٛي٘ ٚن٬َ٘ ٚدٜٓ٘ إمنا تٓاضب , ايصن١ٝ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .213زٚق١ احملبني ف( 1)
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 .٫ ا٭زٚاح ا٭زق١ٝ ايد١ْٝ, ُا١ٜٚ ايصن١ٝا٭زٚاح ايع١ًٜٛ ايط

ؾإذا أزدت إٔ تعسف ق١ُٝ ايعبد َٚقِدَزٙ ؾاْعس إىل ضببٛب٘ 

ٚاعًِ إٔ ايعػل احملُٛد ٫ ٜعسض ؾٝ٘ غ٤ٞ َٔ , َٚسادٙ

 .(1)+اٯؾات املرنٛز٠

 :ٚؾدم َٔ قاٍ

 ْ  منفْسكككككككككك   شنكككككككككككيْغ يف  ْيْتهككككككككككك

 

 

 (2)نْمحككك  ر كككْغ  َ  أصكككبت نفيسكككْ  

ؾبعض ايٓاع  :ض ا٭قٛاٍ اييت تبٝض ايعػلا٫غرتاز ببع _7 

ٚتسٗخـ بعض , حبذ١ إباست٘, قد ٜطتٗني بػإٔ ايعػل

أٚ , ٚذنس قؿؿِٗ ٚأخبازِٖ, ايعًُا٤ برنس أقٛاٍ ايعػام

أٚ حبذ١ , حبذ١ إٔ بعض أٌٖ ايؿكٌ قد ٚقع يف أغساى ايعػل

سٝح َذَنَس بعُكِٗ أْ٘ ٜصٜد يف زق١ ; إٔ يًعػل بعَض ايؿكا٥ٌ

ًُِٔٗا ع٢ً , ٚزٜاقتٗا, ٚخؿتٗا, ٜٚض ايٓؿظٚتس, ايطبع َٚس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .213زٚق١ احملبني ف( 1)

 .139خٛاطس اسبٝا٠ يًػٝذ ضبُد اشبكس سطني ف( 2)
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ٚزق١ , ٚاملس٠٤ٚ, ٚايهسّ, َهازّ ا٭خ٬م َٔ عبٛ ايػذاع١

 .(1)ٚغري ذيو مما ذنس, اسباغ١ٝ

 .ثِ ٬ٜقٞ ٬ٜٚت٘ َٚسازات٘, َٚٔ ثِ ٜكع يف ايعػل َٔ ٜكع

ٍَ ٫ تكّٛ  :ٚازبٛاب عُا َك٢ إٔ تًو اإلٜسادأت ٚا٭قٛا

ٌُ ذيو عٔ ايطًـ قٍٛ غري , ؾايكٍٛ بإباست٘; بٗا سذ١ َِْٚك

ٍٕ ٫ تؿض; َكبٍٛ أٚ , ٭ٕ ايٓاقًني ذيو عِٓٗ اتهأٚا ع٢ً ْكٛ

ٍٕ ٫ تدٍ ع٢ً َا ذٖبٛا إيٝ٘  .ْكٛ

ٚغبِٗٗ اييت : =يف غإٔ تًو ايٓكٍٛ × قاٍ ابٔ ايكِٝ

 :أقطاّ ١ذنسٖٚا دا٥س٠ بني ث٬ث

ٍْ : أسدٖا  .ؾشٝش١ ٫ سذ١ يهِ ؾٝٗا ْكٛ

ٍْ :ٚايجاْٞ عُٔ ْطبت إيٝ٘ َٔ ٚقع ايؿطام ناذب١  ْكٛ

 .ايؿذاز نُا ضٓبٝٓ٘

 .(2)+ْكٍٛ صب١ًُ ضبت١ًُ شب٬ف َا ذٖبٛا إيٝ٘ :ٚايجايح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .705ازبٛاب ايهايف ف: اْعس( 1)

 .139زٚق١ احملبني ف( 2)
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 .يف تؿؿٌٝ ذيو × ثِ غسع

 × ٚقد ض٦ٌ أبٛ اشبطاب ضبؿٛظ بٔ أمحد ايهًٛذاْٞ

ِٔ َٛاؾ١ً ايعاغل يًُعػٛم, َطأي١ عٔ ايعػل ٚنإ , ُٚسِه

 :أبٛ اشبطاب قا٬ّ٥ؾأداب٘ , ايط٪اٍ غعّسا َهتٛبّا يف زقع١

    ْ  يْ أيهكْ  لشكيا  شىيك   لك 

 

    نْ  أ ك   لعصك  يف نكع ه    

 :ثِ قاٍ 

 ككككككعص    ككككك  نكككككْنق يف أ ككككك ه       ْرف  لفتن  ام  ىع   لك

 مال جييككك   لشككك ُع أسكككبْج  كككْ    

 

 يككككككككْرئ   َسككككككككلم  يف ح ظتكككككككك ه 

 نككْنخ مىع عنكك  صكك  ع  هلككْر  

 

 عسككككْ  أ  تسككككلم  كككك  نكككك ه    

  ككككك   ككككك   جكككككْ ج  لنلكككككْ  نسئ 

 

 (1)جكككْغ  ي جكككْ  هلل يف أجككك ه 

 :بأبٝات عٔ دٛاش ايعػل َطًعٗا × ٚض٦ٌ ابٔ ازبٛشٟ 

 يككككْ أيهككككْ  لعككككْ   ككككْ   تكككك ر  

 

 يف عْنككككككق   ج  كككككك   لْجكككككك  

 :ؾأداب٘ ابٔ ازبٛشٟ قا٬ّ٥ 

 لْجككككك  يكككككْ    لككككك ْ   ج  ككككك   

 

 مةكككككككك َّ يف نكككككككك  ميف جهكككككككك   

ُُ  ك  نْصكلٍ    َ مس   ن ت   لكنف

 

  نصككككر  يهكككك ْ َىل  ل نكككك  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .151زٚق١ احملبني ف( 1)
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 : إٔ قاٍإىل

 م ككك   كككْ ت ككك   ةُ   سككككتفتيْث   

 

 ح َّ ككككككككك   هلل علككككككككك   لعبككككككككك   

 َال َكككككككككككككككْ حلنلككككككككككككككك  ر نكككككككككككككككْ   

 

 يف  لشككككك ع  كككككْ      م لعقككككك  

 نبع  ئ     ةك     هلكْر  ع نكْث    

 

 م ككككف  بككككْج  لْ حكككك   لفكككك ى    

 مس ككككككلتُ  يشككككككفي  م ال يبتلككككككس 

 

  لبكككككك   ْلتعكككككك ي  م لصكككككك    

 مع كككككفَّ يف  لعشكككككق م ال ُتب ككككك عهع   

 

 مت  ْيكك   دهكك  م صككو م ككْ 

 نكككك   هككككت  تسككككبْث صككككْ   ث   

 

 (1)ت فةكككك    كككك  ث يف جنكككك    لكككك  

ٚأَا َٔ استر ع٢ً دٛاش ايعػل برتخـ بعض ايعًُا٤  

إمنا : ؾٝكاٍ ي٘ _ ٚذنس قؿؿِٗ ٚأخبازِٖ ,برنس أقٛاٍ ايعػام

ثِ بعد , ٚتؿٜٛس اسباٍ, نإ ذيو َِٓٗ َٔ باب ا٫ضتػٗاد

نُا يف ؾٓٝع , ٖرٙ املطأي١ذيو ٜٛقؿٕٛ ايكاز٨ ع٢ً اسبهِ يف 

ازبٛاب )ٚابٔ ايكِٝ يف  ,(ذّ اهل٣ٛ)ابٔ ازبٛشٟ يف نتاب٘ 

 .ٚغريٖا َٔ نتب٘ (زٚق١ احملبني)ٚ , (ايهايف

طٛم اسبُا١َ يف ا٭يؿ١ )ملا أيـ نتاب٘  × بٌ إٕ ابٔ سصّ

ٚأْا : =ٚذنس ؾٝ٘ طسا٥ل أٌٖ ايعػل قاٍ يف آخسٙ (ٚاُ٭٫ٖف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .152ـ151زٚق١ احملبني ف ( 1)
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ٚحيؿٝ٘ ايسقٝبإ َٔ , ٜهتب املًهإمما  _ تعاىل _ أضتػؿس اهلل

ِٔ ٜعًِ إٔ ن٬َ٘ َٔ عًُ٘ _ ٖرا ٚغبٗ٘ ََ  .اضتػؿاَز 

إٕ  _ ٚيهٓ٘ إٕ مل ٜهٔ َٔ ايًػٛ ايرٟ ٫ ٜ٪اخر ب٘ املس٤ ؾٗٛ

 .(1)+َٔ ايًُِ املعؿٛ _ غا٤ اهلل

 :ع٢ً ضبٌٝ ايٛعغ × ٚقاٍ

 رأيت  هلْر سه   َبْىْ ل ي   ْ

 

 

 ْل معقبْه  ِ   لاعم ن ن    َس 

 م   ع ف  ل مح    يعِص أ   ه 

 

 

ملبْ أن  يعا  مجيَ  َ ْل  
(2)

 

ٚأَا َٔ ابتًٞ بايعػل َٔ أٌٖ ايؿكٌ ؾػا١ٜ أَـسٙ إٔ ٜهـٕٛ    

 .٫ َٔ ضعٝ٘ املربٚز املػهٛز, ذيو َٔ ضعٝ٘ املعؿٛ املػؿٛز

 ٘ إذ ; ٚإٕ نــإ مل ٜهــتِ يف عػــك٘ نــإ ذيــو َٓكؿــ١ يف سكــ

 .(3)ٜٚػُتٕٛ ب٘, ع ع٢ً عسق٘أعإ بريو ع٢ً إٔ ٜتطًط ايٓا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .141طٛم اسبُا١َ ف(  )

 . 152طٛم اسبُا١َ ف(   )

  .147زٚق١ احملبني ف : اْعس(  )
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٘ ٚيٝظ يف ذيو سذ١ ملٔ أزاد  ٚإٕ نـإ ٭سـد   , إٔ ٜكتدٟ بـ

زغب١ يف ا٫قتدا٤ بريو ايؿاقٌ ؾًٝهٔ يف أٟ داْب َٔ دٛاْب 

 .٫ يف ازباْب ايرٟ ٜعد شزا١ٜ ب٘, ؾكً٘

 بإٔ :ٚأَا ايكٍٛ بإٔ يًعػل ؾكا٥ٌ نُا ذنس قبٌ قًٌٝ ؾٝكاٍ

َٛ٘ ايػاٌَ نُـا ذنـس يف ؾكـس٠    ٖرٙ ايؿكا٥ٌ ذبؿٌ يف ايعػل مبؿٗ

 .ضابك١

ٚيٛ ؾسض إٔ ٖرٙ املٓاؾع ذبؿٌ بايعػل املعٗٛد ملا أِزَبِت عًـ٢  

 ؾاملتعني_  ْؿع٘ َٔ َٚا نإ قسزٙ أنجس ,َؿاضدٙ َٚكازٙ

 .ذبسمي٘, ٚتسن٘, ٚدبٓب ايطبٌ املؿك١ٝ إيٝ٘

َٔ =: ٚقد ٜطتدٍ بعكِٗ ع٢ً دٛاش ايعػل ٚإباست٘ حبدٜح

 .+ثِ َات نإ غٗٝدّا, ٚؾرب, ٚنتِ, ؾعـ, عػل

 .(1)ٖٚرا اسبدٜح باطٌ َٛقٛع نُا بٖٝٔ ذيو ايعًُا٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚاشبطٝب  349,/1اسبدٜح أخسد٘ ابٔ سبإ يف اجملسٚسني  (1)

 .51_6/50, 5/156,262ايبػدادٟ يف تازخي٘ 

َٔ عػل =ٚأَا سدٜح  :559قاٍ ابٔ ايكِٝ يف ازبٛاب ايهايف ف

 =  .ٚقد أْهسٙ سؿاظ اإلض٬ّ عًٝ٘ؾٗرا ٜسٜٚ٘ ضٜٛد بٔ ضعٝد, +. ؾعـ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ٚن٬ّ سؿاظ اإلض٬ّ يف إْهاز ٖرا اسبدٜح ٖٛ : =562ٚقاٍ يف ف =

املٝصإ, ٚإيِٝٗ ٜسدع يف ٖرا ايػإٔ, َٚا ؾشش٘, بٌ ٫ٚ َسٖطَٓ٘ أسْد 

ِٔ عادُت٘  ََ ٍُ يف عًِ اسبدٜح عًٝ٘, ٜٚسدع يف ايتؿشٝض إيٝ٘,٫ٚ  ٖٛ َُٜع

٫ٚ ٜػرت : 256_ 4/252املعاد , ٚقاٍ يف شاد +ايتطاٌٖ ٚايتطاَض

ايرٟ زٚاٙ ضٜٛد بٔ ضعٝد, ؾرنس "باسبدٜح املٛقٛع ع٢ً زضٍٛ اهلل 

ؾإٕ ٖرا اسبدٜح : =, ٚقاٍ+َٔ عػل ؾعـ ؾُات ؾٗٛ غٗٝد: =سدٜح

ؾإٕ ايػٗاد٠ ; ٫ٚ جيٛش إٔ ٜهٕٛ َٔ ن٬َ٘ "٫ ٜؿض عٔ زضٍٛ اهلل 

ُاٍ ٚأسٛاٍ دزد١ عاي١ٝ عٓد اهلل, َكس١ْٚ بدزد١ ايؿدٜك١ٝ, ٚهلا أع

 ; عا١َ, ٚخاؾ١: ٖٞ َٔ غسط سؿٛهلا, ٖٚٞ ْٛعإ

ؾاشباؾ١ ايػٗاد٠ يف ضبٌٝ اهلل, ٚايعا١َ َرنٛز٠ يف ايؿشٝض يٝظ 

ايعػل ٚاسّدا َٓٗا, ٚنٝـ ٜهٕٛ ايعػل ايرٟ ٖٛ غسى يف احملب١, 

ٚؾساؽ يف ايكًب عٔ اهلل, ٚمتًٝو ايكًب ٚايسٚح ٚاسبب يػريٙ تٓاٍ ب٘ 

ؾإٕ إؾطاد عػل ايؿٛز يًكًب ؾٛم نٌ ; احملاٍٖرا َٔ ? دزد١ ايػٗاد٠

إؾطاد, بٌ ٖٛ مخس ايسٚح ايرٟ ٜطهسٖا, ٜٚؿدٖا عٔ ذنس اهلل 

; ٚسب٘, ٚايتًرذ مبٓادات٘, ٚا٭ْظ ب٘, ٜٚٛدب عبٛد١ٜ ايكًب يػريٙ

ؾإْٗا نُاٍ ; ؾإٕ قًب ايعاغل َتعبد ملعػٛق٘, بٌ ايعػل يب ايعبٛد١ٜ

 = ٜهٕٛ تعٗبد ايكًب ؾهٝـ; ايرٍ, ٚاسبب, ٚاشبكٛع, ٚايتععِٝ



 

 

 أسباب العشق 56

 

ؾريو َٔ أععِ ضبسنات : ايتٗتو ٚايتربز ٚايطؿٛز _8

اييت تعٌُ عًُٗا يف , ؾٗٛ ضبب يًٓعسات ايػادز٠; ايعػل

 .ايكًب

ؾبدا١ٜ ايعػل يف ا٭غًب تهٕٛ عٓد  :إط٬م ايبؿس _9

ٚإط٬م ايبؿس ٜٛزخ , يكًبؾايعني َسآ٠ ا; ايٓعس إىل احملاضٔ

َٚٔ , ؾإذا أطًل اإلْطإ بؿسٙ أطًل ايكًب غٗٛت٘; املعاطب

ؾأقس غ٤ٞ ع٢ً ايكًب إزضاٍ ; أطًل بؿسٙ داَت سطست٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يػري اهلل مما تٓاٍ ب٘ دزد١ أؾاقٌ املٛسدٜٔ ٚضادتِٗ ٚخٛاف  =

ؾًٛ نإ إضٓاد ٖرا اسبدٜح نايػُظ نإ غًطّا ُّٖٚٚا, ٫ٚ ; ا٭ٚيٝا٤

 +.حيؿغ عٔ زضٍٛ اهلل يؿغ ايعػل يف سدٜح ايبت١

ؾهٝـ ُٜعٔ بايٓيب أْ٘ حيهِ ع٢ً نٌ عاغل ٜهتِ, : =إىل إٔ قاٍ

ٝد, ؾرت٣ َٔ ٜعػل اَسأ٠ غريٙ, أٚ ٜعػل املسدإ ٚايبػاٜا ٜٚعـ بأْ٘ غٗ

" ٌٖٚ ٖرا إ٫ خ٬ف املعًّٛ َٔ دٜٓ٘ ? ٜٓاٍ بعػك٘ دزد١ ايػٗدا٤

_ ضبشاْ٘ _ بايكسٚز٠ نٝـ ٚايعػل َسض َٔ ا٭َساض اييت دعٌ اهلل 

َّا,  هلا ا٭د١ٜٚ غسعّا ٚقدزّا, ٚايتداٟٚ َٓ٘ إَا ٚادب إٕ نإ عػكّا سسا

 +.ٚإَا َطتشب
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٫ٚ ضبٌٝ , ٫ٚ ؾرب ي٘ عٓ٘, ؾإْ٘ ٜسٜ٘ َا ٜػتد طًب٘ ي٘; ايبؿس

 .ٚعراب٘, ٚذيو غا١ٜ أمل٘, إىل ايٛؾٍٛ إيٝ٘

نُا دا٤ يف  _ إبًٝظثِ إٕ ايٓعس٠ ضِٗ َطُّٛ َٔ ضٗاّ 

ؾٝعٌُ ؾٝ٘ عٌُ ايطِ , ٚغإٔ ايطِٗ إٔ ٜطسٟ يف ايكًب _ اسبدٜح

 .ٚإ٫ قتً٘ ٫ٚبد, ٚاضتؿسغ٘, ؾإٕ بادز, ايرٟ ٜطكاٙ املطُّٛ

ٚنريو ايٓعس٠ ؾإْٗا تؿعٌ يف ايكًب َا ٜؿعً٘ ايطِٗ يف 

 .ؾإٕ مل تكتً٘ دسست٘; ايس١َٝ

ؾإٕ , يٝابظٚايٓعس٠ مبٓصي١ ايػساز٠ اييت تس٢َ يف اسبػٝؼ ا

 :مل ذبسق٘ نً٘ أسسقت بعك٘ نُا قٌٝ

      ْ ىث  ب   ْ     لنظ 

 

 

 م عظم  لنْر     ستصن   لش ر 

  م نظ ٍا نتنت يف  ل  صْحبهْ 

 

 

 نت   لسهْ      ْس مال مت  

 م َ غ  ْ ى      عني يقلِّبهْ 

 

 

 يف أعني  لنعي   ْ ْف عل    ا  

 يس   قلت   ْ ن َّ  هحت  

 

 

 ال   حبْث  س مر عْى  ْلض ر 
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, ٚايٓاظس ٜسَٞ َٔ ْعسٙ بطٗاّ َغسُقٗا قًب٘ ٖٚٛ ٫ ٜػعس

 :قاٍ ايؿسشدم

 تككككككك مَّى  نهكككككككْ نظككككككك اث   تككككككك ع  لككككككك  

 

 

 نككككككؤ ى ث م  يشككككككع  مبككككككْ  كككككك  تكككككك مَّى      

 نلككككككككككم أر   قتكككككككككككْالث م   أر   كككككككككككْت ث  

 

 

  نككككك  سككككك    ْلكككككهْ حكككككني أ تص ككككك    

 :ٚقاٍ آخس 

  كك  عكك م  محْسكك   م كك   ككْ  ُيككؤت    

 

 

 نكككك نس   كككك  عككككيو  أةتيككككُت م كككك   لكككك      

   كككككْ  عتككككككْر نس نظكككككك اث اككككككم ننكككككك اث  

 

 

 ن ككككْ أ قيككككْ لكككككس  كككك  ر ككككٍْى مال لةككككك ئ     

 :ٚقاٍ املتٓيب 

 مأنكككككْ  لككككك ْ  جتلككككك   َنيككككك ب   نةككككك   

 

 

 (1)نب  ككككككِ   َاْلبككككككُ  م لقتيككككككُ   لقْتككككككُ  

 

 
ٚملا نإ ايٓعس أقسب ايٛضا٥ٌ إىل = :× قاٍ ابٔ ايكِٝ

 .ٚأباست٘ يف َٛقع اسباد١, احملسّ اقتكت ايػسٜع١ ذبسمي٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .121_113زٚق١ احملبني ف: اْعس(  )
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ؾإْ٘ ٜباح يًُؿًش١ ; ٖٚرا غإٔ نٌ َا ُسسِّّ ذبسِٜ ايٛضا٥ٌ

 .(1)+ايسادش١

ضأيت زضٍٛ : =_ زقٞ اهلل عُٓٗا _ قاٍ دسٜس بٔ عبد اهلل

 .(2)+عٔ ْعس ايؿذأ٠ ؾأَسْٞ إٔ أؾسف بؿسٟ" اهلل

٠ ا٭ٚىل اييت ْٚعس ايؿذأ٠ ٖٞ ايٓعس: =× قاٍ ابٔ ايكِٝ

ُٖدٙ ايكًب ٫ ٜعاَقب عًٝ٘; تكع بػري قؿد ؾإذا ْعس ; ؾُا مل َٜتَع

ُٗدّا أثِ عٓد ْعس ايؿذأ٠ إٔ ٜؿسف "ؾأَسٙ ايٓيب; ايجا١ْٝ َتَع

 .(3)+ؾإٕ اضتداَت٘ نتهسٜسٙ; ٫ٚ ٜطتدِٜ ايٓعس, بؿسٙ

; ؾٗٞ َٔ أععِ َا جيس إىل ايعػل :املعانطات اهلاتؿ١ٝ _10

٫ٚ ذبّٛ سٛهلا , ٕٗ بسٜب١َسَؿاّْا زشاّْا ٫ ُتَصٕ ايؿتا٠ ؾكد تهٛ

ُٚأِضٔدٍ , قد دًً٘ ايعؿاف, ٖٚٞ َٔ بٝت طٗس ٚؾك١ًٝ, غب١ٗ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .112زٚق١ احملبني ف ( )

, ٚايرتَرٟ (2148), ٚأبٛ داٚد (361) ,4/358أخسد٘ أمحد ( 2)

 +.سطٔ ؾشٝض: =, ٚقاٍ(2776)

 .113زٚق١ احملبني ف( 3)
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ٚتطرتضٌ , ؾُا ٖٞ إ٫ إٔ تتطاٌٖ يف غإٔ اهلاتـعًٝ٘ ايطرت;

ؾسمبا ٚاؾكت , يف ضبادث١ ايعابجني ست٢ تكع ؾُٝا ٫ ذبُد عكباٙ

٫ٚ ; ٚتكع يف أغسان٘, ُكَ٘ؾَتِعًَ, ؾؿٝكّا ِٜػرٗتٖا مبعطٍٛ ايه٬ّ

 .خيؿ٢ إٔ ا٭ذٕ تعػل قبٌ ايعني أسٝاّْا

ؾاضتذس ايؿتا٠ ست٢ إذا ٚاؾل , ٚزمبا شاد ا٭َس عٔ ذيو

 .ٚتسنٗا بعد إٔ ًٜبطٗا عازٖا, غستٗا َهس بٗا

سٝح متطو بطُاع١ ; ٚزمبا ناْت املبادز٠ َٔ بعض ايؿتٝات

, بعٝٓ٘ ٚتتؿٌ بأسد َٔ ايٓاع إَا إٔ ٜهٕٛ َكؿٛدّا, اهلاتـ

ؾتبدأ باشبكٛع ي٘ ; ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ا٫تؿاٍ خبط عػٛا٤

 .ٚإٜكاع٘ يف سبا٥ًٗا, بايكٍٛ

ٚاسباٌَ ع٢ً املعانطات يف ايػايب تطاٌٖ نجري َٔ ايٓاع 

أٚ َٔ باب , أٚ ازبٌٗ بعٛاقب املعانطات, يف غإٔ اهلاتـ

أٚ غري ذيو َٔ ا٭َٛز , أٚ سب ا٫ضتط٬ع, ايتكًٝد ا٭ع٢ُ

 هللٚق١ً املساقب١ , ٚعدّ ايٓعس يف ايعٛاقب, ازبٌٗاييت جيُعٗا 

 ._تعاىل _
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ٚاسبدٜح عٔ املعانطات اهلاتؿ١ٝ َٚا دبٓسٙ َٔ ؾطاد ٜطٍٛ 

 .ٚيٝظ ٖرا صباٍ بطط٘, ٔذِنُسٙ

ٚاملكؿٛد َٔ ذيو اإلغاز٠ إىل إٔ املعانطات اهلاتؿ١ٝ َٔ 

ؾَطٗد ٖرا ايباب ; أععِ ا٭ضباب اييت تكٛد إىل ايعػل ٚايتعًل

 .ٚادب َتعني

َٚاٜكاٍ يف املعانطات اهلاتؿ١ٝ ٜكاٍ يف غإٔ املعانطات عرب 

اإلْرتْت بٌ زمبا إٕ ا٭َس أععِ ٚأطِ, ٚقد َكت اإلغاز٠ 

 .(1)إىل ذيو

ٖٞ ا٭ضباب اسبا١ًَ ع٢ً  _ بٌٝ اإلمجاٍع٢ً ض _ ٖرٙ

 .ايعػل

*   *   * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اْعس اإلْرتْت اَتشإ اإلميإ ٚايعكٍٛ ٚا٭خ٬م يًهاتب( 1)
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 _ ٚععِٝ دٓاٜت٘, ٚبعد إٔ تبٖٝٔ ؾُٝا َك٢ خطٛز٠ ايعػل

أ٫ ٖٚٞ ايتٛب١ َٔ , ٌ إىل بٝت ايكؿٝد يف ٖرٙ املطأي١ٔؿَْ

 .ٚنٝؿ١ٝ ذيو, ايعػل

ضٛا٤  _ عص ٚدٌ _ ؾع٢ً َٔ ٚقع يف ايعػل إٔ ٜتٛب إىل اهلل

َُ, ػٛقّاأٚ َع, نإ عاغكّا  .ّٓا ع٢ً ذيوِٝٔعأٚ 

ٚايعصّ ٚاجملاٖد٠ ع٢ً , ؾتٛب١ ايعاغل تهٕٛ برتى ايعػل

٫ٚ , ؾ٬ ٜرنسٙ; ٫ٚ َٔ ابتًٞ بعػك٘, ٚبأ٫ ُِٜعٗس أََسٙ, ذيو

ٚإٔ ٜكطع , ٫ٚ ميد طسؾ٘ إيٝ٘, ٫ٚ ٜطري إيٝ٘, ٜػبُِّب ب٘

, ٚإٔ ٜأخر با٭ضباب املع١ٓٝ ع٢ً ذيو, ايؿ٬ٔت امُلَرنِّس٠َ ب٘

 .إٔ ٜؿرب ع٢ً َا ٬ٜقٝ٘ خؿٛؾّا يف بدا١ٜ أَسٙٚ

أٚ َتطببّا , ٚع٢ً املعػٛم إٔ ٜتٛب إىل اهلل إٕ نإ َػازنّا

ٚايتصٜٔ , ؾٝتٛب إىل اهلل َٔ اضتُاي١ ايعاغل; يف غٛا١ٜ ايعاغل

 .َٚساضًت٘, ٚضبادثت٘, ٚايًكا٤ ب٘, ٚايتشبب إيٝ٘, ي٘
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ايباطٌ ٚع٢ً َٔ أعإ ع٢ً ايعػل بايتكسٜب بني ايعاغكني ب

ٚإٔ ٜعًِ إٔ ذيو , ٚإٔ َٜدَع َا نإ ٜكّٛ ب٘, إٔ ٜتٛب إىل اهلل

ٚأْ٘ بريو ٜرنٞ أٚاز , َٔ اإلعا١ْ ع٢ً اإلثِ ٚايعدٚإ

ٚضعٝ٘ , ؾٗٛ ٜؿطد أنجس مما ٜؿًض; ٜٚطعس ْرياْ٘, ايعػل

٫ٚ َٔ , ؾعًُ٘ يٝظ َٔ عٌُ اشبري; َأشٚز غري َػهٛز

 .يدؾع أع٬ُٖا; ازتهاب أخـ ايكسزٜٔ

, ٚؾطاد ايدٜٔ, ٖرٙ املؿطد٠ دبس إىل ٬ٖى ايكًب بٌ إٕ

ٚغا١ٜ َا ٜكٖدز َٔ َؿطد٠ ? ٖرٙٚأٟ َؿطد٠ أععِ َٔ 

تؿادّٜا ; اإلَطاى عٔ َٛاؾ١ً املعػٛم ضكِ ازبطد أٚ املٛت

 .(1)عٔ ايتعسض يًُشسّ

 .ٚإ٫ ؾايػايب إٔ ايعاقب١ تهٕٛ ظبا٠ ٚض١َ٬

 

*   *   * 
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 .150_148زٚق١ احملبني ف( 1)
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٬ف َٓ٘ إ٫ إٔ ذيو ٚؾعٛب١ اشب, ؾُع ععِ غإٔ ايعػل

 ٚيهٔ ايدٚا٤ ٫, ؾًهٌ دا٤ دٚا٤; يٝظ َتعرزّا ٫ٚ َطتش٬ّٝ

َََشًّٖا ؾإذا زاّ املبت٢ً بٗرا ايدا٤ٔ ; قاب٬ّ ٜٓؿع إ٫ إذا ؾادف 

ٚأعني ع٢ً بًٛؽ , ٚؾل ملا ٜسٜد _ ٚضع٢ إيٝ٘ ضعٝ٘, ايػؿا٤َ

 .بٌ زمبا شاد غكا٩ٙ, ٚإ٫ اضتُس ع٢ً ب٥٬٘, املكؿٛد

; إمنا ٜٛؾـ ايدٚا٤ ملٔ ٜكبٌ: =× ٛشٟٜكٍٛ ابٔ ازب

 .(1)+ؾأَا املدِّط ؾإٕ ايدٚا٤ ٜكٝع عٓدٙ

 :(2)ٚؾُٝا ًٜٞ ذنس يبعض ا٭ضباب املع١ٓٝ ع٢ً تسى ايعػل

, ؾاإلخ٬ف أْؿع ا٭د١ٜٚ :_عص ٚدٌ  _ هللاإلخ٬ف _ 1

 _ ٚؾدم يف تٛدٗ٘ إىل زب٘, خًـ املبت٢ً بدا٤ ايعػلأؾإذا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣ٛ443 فذّ اهل( 1)

_ 440ايه٬ّ يف ٖرا أنجسٙ َطتؿاد َٔ ذّ اهل٣ٛ ف( 2)

ايتٛب١ : ,ٚاْعس507_ 506,ٚ  499_ 493,ٚازبٛاب ايهايف ف497

 .184_173ٚظٝؿ١ ايعُس يًهاتب ف
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ٌٖ َا , ف ٫ ربطس ي٘ بباٍٚأَدٙ بأيطا, أعاْ٘ اهلل ٚؾسف عٓ٘ ن

 .ٜؿدٙ عٔ تٛبت٘

ؾإٕ ايكًب إذا ذام : =× قاٍ غٝذ اإلض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ

ٚاإلخ٬ف ي٘ مل ٜهٔ عٓدٙ غ٤ٞ قٗط أس٢ً , طعِ عباد٠ اهلل

 .٫ٚ أطٝب, ٫ٚ أَتع, ٫ٚ أير, َٔ ذيو

, ٚاإلْطإ ٫ ٜرتى ضببٛبّا إ٫ مبشبٛب آخس ٜهٕٛ أسٖب إيٝ٘

ؾاسبب ايؿاضد إمنا ٜٓؿسف ايكًب عٓ٘ ; َٔ َهسٚٙأٚ خٛؾّا 

 .أٚ باشبٛف َٔ ايكسز, باسبب ايؿاحل

َٗا ط :يف سل ٜٛضـ _ تعاىل _ قاٍ اهلل ِٖ ٔب َٖ َٚ  ٔ٘ ُِٖت ٔب َٖ ََٚيَكِد 

 ُ٘ َٚاِيَؿِشَػا٤َ إْٖٔ ُ٘ ايٗط٤َٛ  ٘ٔ َنَرٔيَو ٔيَِٓؿٔسَف َعِٓ َٕ َزبِّ َٖا ِٕ َزَأ٣ ُبِس ٫ِٛ َأ َي

ِٔ ٔعَبادَْٔا ُُِدًَٔؿنَي  َٔ  .(24: ٜٛضـ )صاِي

, ؾاهلل ٜؿسف عٔ عبدٙ َا ٜط٩ٛٙ َٔ املٌٝ إىل ايؿٛز

 .هللٜٚؿسف عٓ٘ ايؿشػا٤ بإخ٬ؾ٘ , ٚايتعًل بٗا

ٚاإلخ٬ف , هللهٕٛ قبٌ إٔ ٜرٚم س٠ٚ٬ ايعبٛد١ٜ ٚهلرا ٜ

ؾإذا ذام طعِ ; ي٘ حبٝح تػًب٘ ْؿط٘ ع٢ً اتباع ٖٛاٖا
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 .(1)+٬زٚقٟٛ يف قًب٘ اْكٗس ب٬ ع, اإلخ٬ف

, ؾأسٝا قًب٘, ٚإذا نإ ايعبد طبًّؿا هلل ادتباٙ زب٘: =ٚقاٍ

ؾٝٓؿسف عٓ٘ َا ٜكاد ذيو َٔ ايط٤ٛ , ٚادترب٘ إيٝ٘

 .ٚخياف َٔ قد ذيو, ٚايؿشػا٤

, ٚإزاد٠, ؾإٕ ؾٝ٘ طًبّا; هللخب٬ف ايكًب ايرٟ مل خيًـ 

ٜٚتػبح مبا ٜٗٛاٙ , ؾ٣ٛٗٝ نٌ َا ٜطٓض ي٘, ٚسٖبّا َطًكّا

 .(2)+ْطِٝ َٖس ب٘ عطؿ٘ ٚأَاي٘نايػؿٔ أٟ 

ُٗ: =× ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ ُ٘ إ٫ ؾؿٞ ايكًب غعْح ٫ ًَُٜ

ٚؾٝ٘ ٚسػ١ْ ٫ ٜصًٜٗا إ٫ ا٭ْظ ب٘ يف , اإلقباٍ ع٢ً اهلل

ْٕ ٫ ٜرٖب٘ إ٫ ايطسٚز مبعسؾت٘, خًٛت٘ ٚؾدم , ٚؾٝ٘ سص

ٚايؿساز َٓ٘ , ٚؾٝ٘ قًْل ٫ ٜطهٓ٘ إ٫ ا٫دتُاع عًٝ٘, َعاًَت٘

ُٕ سطسإت ٚؾٝ٘, إيٝ٘ , ٫ ٜطؿ٦ٗا إ٫ ايسق٢ بأَسٙ ْٚٗٝ٘ ْريا

ٚؾٝ٘ طًب , ٚقكا٥٘ َٚعاْك١ ايؿرب ع٢ً ذيو إىل ٚقت يكا٥٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .99ايعبٛد١ٜ ف( 1)

 .141_140ايعبٛد١ٜ ف( 2)
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ٚؾٝ٘ ؾاق١ ٫ , غدٜد ٫ ٜكـ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ٚسدٙ َطًٛب٘

ٚؾدم , ٚدٚاّ ذنسٙ, ٚاإلْاب١ إيٝ٘, ٜطدٖا إ٫ ضببت٘

يؿاق١ ٚيٛ أعطٞ ايدْٝا َٚا ؾٝٗا مل ُتَطٖد تًو ا, اإلخ٬ف ي٘

 .(1)+َٓ٘ أبدّا

 ٚؾدم ايًذأ إيٝ٘ _ عص ٚدٌ _ ٚايتكسع إىل اهلل :ايدعا٤_ 2

ٖٛ, ٚاإلخ٬ف ي٘, ؾإٕ املبت٢ً بٗرا ايدا٤ ; ٚض٪اي٘ ايطً

, ٚايدعا٤ عدٚ ايب٤٬, ٚاهلل جيٝب املكطس إذا دعاٙ, َكطس

 .أٚ خيؿؿ٘ إذا ْصٍ, ٜٚسؾع٘, ٚميٓع ْصٚي٘, ٜٚعازب٘, ٜداؾع٘

ؾإذا غض , ايبؿس ٜٛزخ ايساس١ؾػض  :غض ايبؿس _3

ٌِ ط:_ تعاىل _ قاٍ, غٗٛت٘ ٚإزادت٘ ايعبد بؿسٙ غض ايكًب ُق

ِِ َذٔيَو َأِشَن٢  ُٗ ََِٜٚشَؿُعٛا ُؾُسَٚد  ِِ ٖٔ ِٔ َأِبَؿأز َٔ َٔٓٔنَي َُٜػٗكٛا  ٪ُُِ ًِ ٔي

 ِِ ُٗ  .(30: ايٓٛزص)َي

غض ايبؿس  _ ضبشاْ٘ _ ؾذعٌ: =× قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

ٚشنا٠ ايٓؿٛع تتكُٔ , يًٓؿٛعٚسؿغ ايؿسز ٖٛ أق٣ٛ تصن١ٝ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/156َدازز ايطايهني ( 1)
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, ٚايػسى, ٚايعًِ, شٚاٍ مجٝع ايػسٚز َٔ ايؿٛاسؼ

 .(1)+ٚايهرب ٚغري ذيو

ٚايٛادب ع٢ً َٔ ٚقع بؿسٙ : =× ٚقاٍ ابٔ ازبٛشٟ

َُِطَتِشَطٔ تًو ايٓعس٠ يف قًب٘ إٔ ٜؿسف  ؾٛدد ير٠َ, ع٢ً 

أٚ عاٚد ٚقع يف ايًّٛ , ؾُت٢ َا َتَجٖبت يف تًو ايٓعس٠; بؿسٙ

 .ٚعك٬ّغسعّا 

 ? ؾإٕ ٚقع ايعػل بأٍٚ ْعس٠ ؾأٟ يّٛ ع٢ً ايٓاظس: ؾإٕ قٌٝ

, أْ٘ إذا ناْت ايٓعس٠ حمل١ مل تهد تٛدب عػكّا: ؾازبٛاب

ٚذيو , ت ؾٖٝ٘بَجإمنا ٜٛدب٘ مجٛد ايعني ع٢ً املٓعٛز بكدز َا َت

ٌَ قُُع َا ؾأٖث; ٚيٛ قٖدزْا ٚدٛدٙ بايًُش١, ممٓٛع َٓ٘ ُٗ س ضبب١ّ َض

 .(2)+سؿٌ

 ?ؾُا ع٬ز ايعػل إذا ٚقع بأٍٚ حمل١: ؾإٕ قٌٝ: =ٕ قاٍإىل أ

ؾإٕ ايٓعس َجٌ اسبب١ ; ع٬د٘ اإلعساض عٔ ايٓعس: قٌٝ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .101_100ايعبٛد١ٜ ف( 1)

 .439ذّ اهل٣ٛ ف( 2)
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ٚإٕ ضكٝت , ؾإذا مل ًٜتؿت إيٝٗا ٜبطت; تًك٢ يف ا٭زض

 .(1)+ؾهريو ايٓعس٠ إذا أسبكت مبجًٗا; ْبتت

ؾإٕ دس٣ تؿسٜط بإِتباع ْعس٠ يٓعس٠ ؾإٕ ايجا١ْٝ ٖٞ : =ٚقاٍ

ؾسمبا أٚزثت ; ؾ٬ ٜٓبػٞ إٔ ذبكس ٖرٙ ايٓعس٠; ُٚتشرزاييت رباف 

َّ ايؿبِّ  .(2)+ؾباب١ّ ؾٖبت َد

ؾع٢ً ايعاقٌ أ٫ حيهِِّ ع٢ً ْؿط٘ : =× ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ

أٚ , أٚ أنجسٖا, ي٬٦ ٜ٪دِّٜ٘ ذيو إىل ٖرٙ املؿاضد; عػل ايؿٛز

ؾإذا ; املػسٚز بٗا, ؾُٔ ؾعٌ ذيو ؾٗٛ املؿسط بٓؿط٘; بعكٗا

ؾ٫ًٛ تهسازٙ ايٓعس إىل ٚد٘ ; رٟ أًٖهٗاًٖهت ؾٗٛ اي

 .(3)+مل ٜتُهٔ عػُك٘ َٔ قًب٘ _ ٚطُع٘ يف ٚؾاي٘, َعػٛق٘

ؾاغتد تعًكٞ مبٔ , إذا ْعست ْعس٠ّ: ٚقد ٜكٍٛ بعض ايٓاع

يعًٞ أزاٙ دٕٚ َا يف ; ؾٌٗ يٞ إٔ أنسز ايٓعس; ْعست إيٝ٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .440ذّ اهل٣ٛ ف( 1)

 .440ذّ اهل٣ٛ ف( 2)

 .506ازبٛاب ايهايف( 3)
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َٛ عٓ٘; ْؿطٞ  ?ؾأِضًُ

ٛش ٖرا ٫ٚ جي, إٔ ذيو َٔ تًبٝظ ايػٝطإ :ٚازبٛاب

 :(1)يعػس٠ أٚد٘; ايؿٓٝع

ٚمل جيعٌ , أَس بػض ايبؿس _ ضبشاْ٘ _ إٔ اهلل :أسدٖا

 .غؿا٤ ايكًب ؾُٝا سسَ٘ ع٢ً ايعبد

ٚقد عًِ أْ٘ , ُض٦ٌٔ عٔ ْعس ايؿذأ٠ " إٔ ايٓيب: ايجاْٞ

 .٫ بتهساز ايٓعس, ؾأَس مبداٚات٘ بؿسف ايبؿس; ٜ٪ثس يف ايكًب

ٍْ , طت ي٘ ايجا١ْٝٚيٝ, أْ٘ ؾسح بإٔ ا٭ٚىل ي٘ :ايجايح ٚضبا

 .ٚدٚا٩ٙ ؾُٝا يٝظ ي٘, ي٘ إٔ ٜهٕٛ دا٩ٙ مما

ؾ٬ ذبطٔ ; إٔ ايعاٖس إٔ ا٭َس نُا زآٙ أٍٚ َس٠ :ايسابع

 .املداطس٠ باإلعاد٠

ؾصاد ; أْ٘ زمبا زأ٣ َا ٖٛ ؾٛم ايرٟ يف ْؿط٘: اشباَظ

 .عراب٘

إٔ إبًٝظ عٓد قؿدٙ يًٓعس٠ ايجا١ْٝ ٜكّٛ يف  :ايطادع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .112_110زٚق١ احملبني ف: اْعس(1)
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ِٖ ايب١ًٝ; ُٔ ي٘ َا يٝظ حبطَٔؾَُٝصِّٜ, زنا٥ب٘  .ٔيتت

أْ٘ ٫ ٜعإ ع٢ً َطًٛب٘ إذا أعسض عٔ اَتجاٍ أَس  :ايطابع

بٌ ٖٛ ددٜس إٔ تتدًـ عٓ٘ , ٚتدا٣ٚ مبا سٖسَ٘ عًٝ٘, ايػسع

 .املع١ْٛ

ِْ َطُّٛ َٔ ضٗاّ إبًٝظ :ايجأَ , إٔ ايٓعس٠ ا٭ٚىل ضٗ

ُّٖا  !?طِ بايطِؾهٝـ ٜتدا٣ٚ َٔ اي; َٚعًّٛ إٔ ايجا١ْٝ أغٗد ُض

عص  _ اسبل َعا١ًَ َكاّ يف املكاّ ٖرا ؾاسب إٔ : ايتاضع

ٖٚٛ ٜسٜد بايٓعس٠ ايجا١ْٝ إٔ  _ نُا شعِ _ يف تسى ضببٛب _ ٚدٌ

ََِسٔقّٖٝا; ٛز إيٜٝ٘تبني ساٍ املٓع ؾإذّا ٜهٕٛ ; تسن٘ ؾإٕ مل ٜهٔ 

 ؾأٜٔ َعا١ًَ اهلل _ تعاىل _ هلل٫ , ٭ْ٘ ٫ ٥٬ِٜ غسق٘; َتَسَن٘

 !?برتى احملبٛب ٭دً٘ _٘ضبشاْ_

ٌٕ َطابٕل يًشاٍ :ايعاغس ٖٚٛ أْو إذا , ٜتبني بكسب َج

٫ٚ , ؾُايت بو إىل دزب قِّٝل ٫ ٜٓؿر, زنبت ؾسضّا ددٜدّا

ُٖت بايدخٍٛ ؾٝ٘ ; ميهٓٗا إٔ تطتدٜس ؾٝ٘ يًدسٚز ؾإذا ٖ

ؾإذا دخًت خط٠ٛ أٚ خطٛتني َؾٔؿِض بٗا ; ي٬٦ تدخٌ; ؾانبشٗا
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ؾإذا زددتٗا إىل , اد٬ّ قبٌ إٔ ٜتُهٔ دخٛهلاٚزٖدٖا إىل ٚزا٤ٕ ع

ٌُٗ ا٭َس ٚضكتٗا داخ٬ّ , ٚإذا تٛاْٝت ست٢ َٚيَذِت, ٚزا٥ٗا َض

ؾٌٗ ; ثِ قُت دبربٗا برْبٗا عُطس عًٝو أٚ تعرز خسٚدٗا

 !?إٕ طسٜل ربًٝؿٗا ضُٛقٗا إىل داخٌ: ٜكٍٛ عاقٌ

, ؾإٕ عٖذٌ اسباشّ; ؾهريو ايٓعس٠ إذا أٖثست يف ايكًب

ٌُٗ ع٬ُد٘ٚسطِ ا ْٖٚكب , ٚإٕ نٖسز ايٓعس, ملاد٠ َٔ أٚهلا َض

متهٓت _ ؾٓكػٗا ؾٝ٘, ْٚكًٗا إىل قًب ؾازؽ, عٔ ضباضٔ ايؿٛز

; ٚنًُا تٛاؾًت ايٓعسات ناْت ناملا٤ ٜطكٞ ايػذس٠, احملب١

ُٜٚعسض عٔ , ؾ٬ تصاٍ غذس٠ اسبب تُٓٛ ست٢ ٜؿطد ايكًب

ٜٛدب ٚ, ؾٝدسز بؿاسب٘ إىل احملٔ; ايؿهس ؾُٝا أَس ب٘

 .ًٜٚكٞ ايكًب يف ايتًـ, ازتهاب احملعٛزات ٚايؿنت

ؾطًبت ; ٚايطبب يف ٖرا إٔ ايٓاظس اِيَتٖرِت عٝٓ٘ بأٍٚ ْعس٠

ٚيٛ أْ٘ غض أ٫ّٚ  نآنٌ ايطعاّ إذا تٓاٍٚ َٓ٘ يك١ُ ,,املعاٚد٠

 . ٚضًِ, ٫ضرتاح قًب٘
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 :ٖرا ٚإٕ يػض ايبؿس ؾٛا٥َد عع١ُّٝ َٓٗا

 .ٔ أمل اسبطس٠ربًٝـ ايكًب َ :ايؿا٥د٠ ا٭ٚىل

ٚإغساقّا ٜعٗس يف , أْ٘ ٜٛزخ ايكًب ْٛزّا :ايؿا٥د٠ ايجا١ْٝ

 .ٚيف ازبٛازح, ٚيف ايٛد٘, ايعني

ؾإْٗا َٔ ايٓٛز ; أْ٘ ٜٛزخ ؾش١ ايؿساض١ :ايؿا٥د٠ ايجايج١

٭ْ٘ ٜؿري مبٓصي١ ; ٚإذا اضتٓاز ايكًب ؾشت ايؿساض١, ٚمثسات٘

٠ٖٛ تعٗس ؾٝٗا املعًَٛات نُا ٖٞ ٚايٓعس مبٓصي١ , املسآ٠ اجملًُ

ؾإذا أطًل ايعبد ْعسٙ تٓؿطت ْؿط٘ ايؿعدا٤ يف ; ايتٓؿظ ؾٝٗا

 :نُا قٌٝ, ؾطُطت ْٛزٖا, َسآ٠ قًب٘

  ص ح   ُت ي  ال  لب    آاة

ُُ م   تتنفنُ ى   ْث نيهْ  لنف

جياشٟ ايعبد ع٢ً عًُ٘ مبا ٖٛ َٔ  _ ضبشاْ٘ ٚتعاىل _ ٚاهلل 

ٖٛق٘; دٓط٘ ;  إط٬م بؿريت٘اهلل ؾُٔ غٖض بؿسٙ عٔ احملازّ ع

َٚٔ أطًل بؿسٙ يف , هلل أطًل ْٛز بؿريت٘ؾًُا سبظ بؿسٙ 

 .احملازّ سبظ اهلل عٓ٘ بؿريت٘
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ٜٚطٌٗ , ٚأبٛاب٘, أْ٘ ٜؿتض ي٘ طسم ايعًِ: ايؿا٥د٠ ايسابع١

ؾإْ٘ إذا اضتٓاز ظٗست ; ٚذيو بطبب ْٛز ايكًب, عًٝ٘ أضباب٘

ٔ بعكٗا ْٚؿر َ, ٚاْهػؿت ي٘ بطسع١, ؾٝ٘ سكا٥ل املعًَٛات

 .إىل بعض

ٚاْطٖد عًٝ٘ , ٚأظًِ, ز عًٝ٘ قًبٖ٘دَهَٚٔ أزضٌ بؿسٙ َت

 .ٚطسق٘, باب ايعًِ

; ٚغذاعت٘, ٚثبات٘, أْ٘ ٜٛزخ ق٠ٛ ايكًب :ايؿا٥د٠ اشباَط١

 .َؾُِٝذَعٌ ي٘ ضًطإ ايبؿري٠ َع ضًطإ اسبذ١

, ٚؾسسّا, أْ٘ ٜٛزخ ايكًب ضسّٚزا :ايؿا٥د٠ ايطادض١

ٚذيو ; عس٠ ٚايطسٚز اسباؾٌ بايٓعِ َٔ ايًرٚاْػساسّا أع

ٖٚٙ مبدايؿت٘ ِٗٔسٙ َعُد  .ٖٚٛاٙ, ٚطبايؿ١ ْؿط٘, ٔيَك

ـٖ يرت٘ هلل ٚؾٝٗا َطٖس٠ُ ْؿط٘ ٚسبظ غٗٛت٘ , ثِ إْ٘ ملا ن

َٖاز٠ٔ ٚير٠ أنٌُ َٓٗا نُا قاٍ , بايط٤ٛ أعاق٘ اهلل َطس٠ّ ا٭

 .ٖر٠ُ ايعؿ١ أععِ َٔ ير٠ ايرْبًَٚاهلل َي: بعكِٗ

, ٓؿظ إذا خايؿت ٖٛاٖا أعكبٗا ذيو ؾسسّا٫ٚ زٜب إٔ اي
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, ٚضسٚزّا ٚير٠ أنٌُ َٔ ير٠ َٛاؾك١ اهل٣ٛ مبا ٫ ْطب١ بُٝٓٗا

 .ٖٚا ٖٓا ميتاش ايعكٌ َٔ اهل٣ٛ

ؾإٕ ; أْ٘ خيًـ ايكًب َٔ أضِس ايػ٠ٛٗ :ايؿا٥د٠ ايطابع١

 .ٖٚٛاٙ, ا٭ضري ٖٛ أضري غٗٛت٘

ؾإٕ ; ِأْ٘ ٜطٗد عٓ٘ بابّا َٔ أبٛاب دٗٓ :ايؿا٥د٠ ايجا١َٓ

 .ايٓعس٠ باب ايػ٠ٛٗ اسبا١ًَ ع٢ً َٛاقع١ اإلثِ

, ٜٚصٜدٙ, ٜكٟٛ ايعكٌ إٔ غض ايبؿس :ايؿا٥د٠ ايتاضع١

ٚإزضاي٘ ٫ حيؿٌ إ٫ َٔ خؿ١ , ؾإٕ إط٬م ايبؿس; ٜٚجبت٘

 .ٚعدّ ٬َسعت٘ يًعٛاقب, ٚطٝػ٘, ايعكٌ

, أْ٘ خيًـ ايكًب َٔ ُضهس ايػ٠ٛٗ :ايؿا٥د٠ ايعاغس٠

 .ٚزقد٠ ايػؿ١ً

 ٚآؾات إزضاي٘ أقعاُف, ١ً ؾؿٛا٥د غض ايبؿسٚبازبُ

 .أقعأف َا ذنس

ُٓا تػتٗٝ٘  ؾع٢ً َٔ ٜسٜد ايط١َ٬ يٓؿط٘ إٔ ٜػٖض طسؾ٘ ع

ٚيٝهٔ ي٘ يف ذيو ايػضِّ ١ْْٝ حيتطب بٗا , ْؿط٘ َٔ اسبساّ
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ٜٚدخٌ يف مج١ً َٔ ٢ْٗ , ٜٚهتطب بٗا ايؿكٌ, ا٭دس

 .ايٓؿظ عٔ اهل٣ٛ

ٚاملكاّ ٫ ٜتطع , ددّا ٚذيو باب ٚاضع: ايتؿهس ٚايترنس _4

, ؾًٝتؿهس ايعاغل يف خطٛات٘ إىل يكا٤ ضببٛب٘; إ٫ ٭قٌ ايكًٌٝ

, عًٝ٘ َهتٛب١ْ _ َع َا ؾٝٗا َٔ قِ دساح إىل دساح _ ٚأْٗا

 .ٖٚٛ َطايب بٗا

ؾٝٗا َا َع , ؾإْ٘ َط٪ٍٚ عٓٗا; ٚيٝتؿهس يف َهاملت٘ ضببَٛب٘

 .َٔ إهلاب ْاز اسبب

ٚيٝتؿهس يف ساٍ , ٓصعٚغد٠ اي, ٚيٝترنِس ٖاذّ ايًرات

ؾًٝظ َِٓٗ َٔ ; املٛت٢ ايرٟ سبطٛا ع٢ً أعُاٍ دباٚشٚا ؾٝٗا

ٜا  ؾ٬ َتِعَح; ٫ٚ ع٢ً شٜاد٠ سط١ٓ, ٜكدز ع٢ً ضبٛ خط١٦ٝ

 !. َطًل

 .ٚربذًٝ٘ ي٘ مبكٝض ايعتاب, ٚيٝتؿٛز َعِسَق٘ ع٢ً زب٘

 .ٚيٝتدٌٝ غٗاد٠ املهإ ايرٟ ٚقعت ؾٝ٘ املعؿ١ٝ

نٝـ ٜ٪َس ب٘ إىل ايٓاز اييت  ًٔ٘ٚيُٝجٌ يف ْؿط٘ عٓد بعض شَي
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 .٫ طاق١ ملدًٛم بٗا

 .ٚبكا٤ ايعاز ٚايعراب, ٚيٝتؿٛز ْؿاد ايًر٠

, ٚيٝترنس أْ٘ ٫ ٜسق٢ ٭سد َٔ ضبازَ٘ إٔ ٜهٕٛ َعػٛقّا

 !?ؾهٝـ ٜسق٢ ذيو املؿري يػريٙ; إذا نإ ذا غري٠

ثِّس َ٪ؾهٌ بعٝد عٔ ايبدٕ ُٜ :ايبعد عٔ احملبٛب املعػٛم_ 5

ؾًٝؿرب ع٢ً ايبعد يف بدا١ٜ ا٭َس ؾرب املؿاب ; ايكًببعُدٙ يف 

٫ٚ ٜطُع , ؾ٬ ٜساٙ, ٚيٝبتعد عٔ احملبٛب, يف بدا١ٜ َؿٝبت٘

 .٫ٚ ٜس٣ َا ٜرنِّسٙ ب٘, ن٬َ٘

 :قاٍ شٖري بٔ اسبباب ايهًيب, ثِ إٕ َٖس ا٭ٜاّ ٜٕٗٛ ا٭َس

 َ    ككْ نككنت أ  تسككلْ حبيبككْث  

 

 نككككك  ْ  ىمنككككك  ع ككككك  ى   لليكككككْلس   

ٍْ ن ككْ سككلن      حبيبكك   ككُ  نكك 

 

 (1)مال أ لكك  ج ي كك    ْ تكك  ِل 

 :ٚقاٍ اَس٩ ايكٝظ 

 مَن    تقاكَ لبْنك  عْنكق   

 

 (2)مبْكككك  رم   أم  كككك م  ُ كككك ِمجع   

ؾكد َٖس قبٌ قًٌٝ إٔ َٔ أضباب : ا٫غتػاٍ مبا ٜٓؿع_ 6 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .473ذّ اهل٣ٛ ف( 1)

 .39دٜٛإ اَس٨ ايكٝظ ف( 2)
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, يريو ؾهٌ َا ٜػػٌ ايكًب َٔ املعاؽ; ايعػل ايؿساَؽ

ؾإْ٘  _ ٚعبٛ ذيو, ٭ٌٖٚايكٝاّ ع٢ً خد١َ ا, ٚايؿٓاعات

 ._نُا َس  _ ٭ٕ ايعػل غػٌ ايؿازؽ; ٜطًٞ ايعاغل

ؾٝهٕٛ ; يػٛق٘ إيٝٗا; ؾٗٛ ميجٌ ؾٛز٠ املعػٛم يف خًٛت٘

ؾإذا تػاغٌ مبا ٜٛدب اغتػاٍ ايكًب ; متجًٝ٘ هلا إيكا٤ّا يف باطٓ٘

 .ٚسؿٌ ايتٓاضٞ, ٚدثس ايعػل, دزع اسبٗب _ بػري احملبٛب

ٚبسن١  ؾإٕ يف ايصٚاز نؿا١ّٜ; عػكٗا ٚيٛ بػري َٔ :ايصٚاز_ 7

 . ؾإْ٘ دٚا٤; ٚإٕ نإ َتصٚدّا ؾًٝهجس َٔ ازبُاعٚض٠ًٛ , 

, أْ٘ ٜكًٌ اسبساز٠ اييت َٓٗا ٜٓتػس ايعػل ٚٚد٘ نْٛ٘ دٚا٤ّ=

ؾدُد ; ٚبسد ايكًب, ٚإذا قعؿت اسبساز٠ ايػسٜص١ٜ سؿٌ ايؿتٛز

 .(1)+هلب ايعػل

ؾريو َٔ ; ًٝؿعٌؾإٕ نإ املعػٛم اَسأ٠ ميهٔ ايصٚاز بٗا ؾ

ٚإٕ تعطس ؾًًٝذأ إىل اهلل , ٭ٕ ايٓهاح ٜصٌٜ ايعػل; أْؿع ايدٚا٤

 . ؾسمبا عذٌ َسادٙ, ٚيٝعاًَ٘ بايؿرب ع٢ً َا ٢ْٗ عٓ٘, يف تطًٗٝ٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .476ذّ اهل٣ٛ ف( 1)
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أٚ نإ املعػٛم ٫ ضبٌٝ إىل ذبؿًٝ٘ , ٚإٕ عذص عٔ ذيو

ٖٛ ؾ٬ًٝشّ ايؿرب, _ نرات ايصٚز  . ٚيٝطأٍ اهلل ايطً

 ٚايٓعس, ٚشٜاز٠ ايكبٛز, ػٝٝع ازبٓا٥صٚت, عٝاد٠ املسق٢_ 8

ؾإٕ ذيو ٜطؿ٧ ْريإ ; ٚايتؿهس يف املٛت َٚا بعدٙ, إىل املٛت٢

ؾُا ٖٛ نايكد ; اهل٣ٛ نُا إٔ مساع ايػٓا٤ ٚايًٗٛ ٜكٜٛ٘

 .ٜكعؿ٘

ٚمساع أخباز , ٚصبايظ ايصٖاد: َٛاؾ١ً صبايظ ايرنس_ 9

 .ايؿاسبني

ؾإٕ : ٣ٛٚق٠ٛ ايعصّ ع٢ً قٗس اهل, قطع ايطُع بايٝأع_ 10

أٚ , ضٛا٤ تٖٛيد عٔ ْعس, أٍٚ أضباب ايعػل ا٫ضتشطإ

ٚقازْ٘ اإلٜاع َٔ , ؾإٕ مل ٜكازْ٘ طُع يف ايٛؾاٍ, مساع

 .مل حيدخ ي٘ ايعػل _ ذيو

 _ ٚمل ٜػتػٌ قًب٘ ب٘, ؾؿسؾ٘ عٔ ؾهسٙ, ؾإٕ اقرتٕ ب٘ ايطُع

 .مل حيدخ ي٘ ذيو

ُف ٚقازْ٘ خٛ, ؾإٕ أطاٍ َع ذيو ايؿهَس يف ضباضٔ املعػٛم



 

 

 كًفًة التىبة من العشق 80

 

, إَا خٛف َٔ دخٍٛ ايٓاز, َا ٖٛ أنرب عٓدٙ َٔ ير٠ ٚؾاي٘

ٚغًب ٖرا اشبٛف ع٢ً ٖرا , دخاز ا٭ٚشازٚا, ٚغكب ازبباز

 .مل حيدخ ي٘ ايعػل _ ايطُع

ؾكازْ٘ خٛف دْٟٝٛ ندٛف إت٬ف , ؾإٕ ؾات٘ ٖرا اشبُٛف

, ٚضكٛط َستبت٘ عٓد ايٓاع, أٚ ذٖاب داٖ٘, أٚ َاي٘, ْؿط٘

ٚغًب ٖرا اشبٛف يداعٞ , عًٝ٘ ٚضكٛط٘ َٔ عني َٔ ٜعٓص

 .دؾع٘ _ ايعػل

ٚأْؿع , ٚنريو إذا خاف َٔ ؾٛات ضببٛب ٖٛ أسب إيٝ٘

اْدؾع عٓ٘  _ ٚقدّ ضببت٘ ع٢ً ضبب١ املعػٛم, َٔ ذيو املعػٛم

 .ايعػل

, ٚإعطا٩ٖا سكٗا َٔ اشبػٛع :احملاؾع١ ع٢ً ايؿ٠٬_ 11

 .ٚايتهٌُٝ هلا ظاٖسّا ٚباطّٓا

ٕٖ ايٖؿط:_تعاىل  _ قاٍ َُُِٓهٔسٔإ َٚاِي ِٔ اِيَؿِشَػا٤ٔ  ٢َٗ َع  ص٠َ٬ َتِٓ

 .(45: ايعٓهبٛت)

ؾإٕ ايؿ٠٬ ؾٝٗا دؾع =: × قاٍ غٝذ اإلض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ
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ٚؾٝٗا ذبؿٌٝ ضببٛب ٖٚٛ ذنس , ٖٚٛ ايؿشػا٤ ٚاملٓهس, َهسٚٙ

 .(1)+اهلل

ٚانتطاب , عٔ َٛاقـ ايرٍ :شدس اهل١ُ ا٭ب١ٝ_ 12

هٔ ي٘ ١ُٖ أب١ٝ مل ٜهد ؾُٔ مل ت; ٚسسَإ ايؿكا٥ٌ, ايسذا٥ٌ

, ؾإٕ ذا اهل١ُ ٜأْـ إٔ ميًو زٖق٘ غ٤ٞ; ٜتدًـ َٔ ٖرٙ ايب١ًٝ

 .َٚا شاٍ اهل٣ٛ ٜرٍ أٌٖ ايعص

ؾإٕ أٌٖ ا٭ْؿ١ محًِٗ طًب ; ٖٚرا ايرٍ ٫ حيتًُ٘ ذٚ أْؿ١

ٚإدٗاد ا٭بدإ يف طًب , عًٛ ايكدز ع٢ً قتٌ ايٓؿٛع

أْؿ١ َٔ ; ٚعبٔ ْس٣ طايب ايعًِ ٜطٗس ٜٚٗذس ايًرات, املعايٞ

يٝٓاٍ َا ٜسؾع ; ٚاملطاؾس ٜسنب ا٭خطاز, داٌٖ: إٔ ٜكاٍ ي٘

ًِل زمبا محًٛا نجريّا َٔ ; قدزٙ َٔ املاٍ ست٢ إٕ ُزذاي١ اشَب

 :ٖٚرا ايكا٥ٌ ٜكٍٛ, يٝؿري هلِ قدز; املػام

 م  كككك    كككك ن  ْتكككك   نفس كككك    

 

 (2)َنكككككك : علكككككك  أ  يقككككككْل لكككككك   

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .100ايعبٛد١ٜ ف( 1)

 .479ذّ اهل٣ٛ ف( 2)
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ؾراى خازز عٔ  _ ؾأَا َٔ ٫ ٜأْـ ايرٍ ٜٚٓكاد ملٛاؾك١ ٖٛاٙ

 .ْطام املتُٝصٜٔ

ؾريو ٜٛدب إٔ  :ٚمٔحُٖٝتٗا, ٚشنا٩ٖا, غسف ايٓؿظ _13

 .ٚربؿض َٓصيتٗا, تٓأ٣ عٔ ا٭ضباب اييت ذبٓط قدزٖا

ٚتطُٛ َهاْت٘ بكدز ْؿٝب٘ َٔ غسف , ٚإمنا تعًٛ ق١ُٝ املس٤

, ؾإذا عًُت ْؿظ طاب عٓؿسٖا; ٚمحٝتٗا, ٚشنا٥ٗا, ايٓؿظ

ٚسٝا٠ ٚزا٤ , ُِ إمنا ٖٞ غا١ٜٚغسف ٚدداْٗا إٔ َطُض اهل

أٚ أٌَ , سٝاتٗا ايطبٝع١ٝ مل تكـ بطعٝٗا عٓد طُع بٛؾاٍ

 .بٓعس٠

٫ٚ ٜط٦ُٔ بٗا قسازٖا إ٫ إذا بًػت , بٌ ٫ تطتؿٝل دٗدٖا

 .صبدّا ٜؿعد بٗا إىل إٔ ربتًط بهٛانب ازبٛشا٤

َٚٛت , َٔ ٚزا٤ ايعػل إ٫ إذ٫ٍ ايٓؿظ _ إذّا _ ؾ٬ ٜهٕٛ

يٝظ َٔ ايرٍ إٔ تهٕٛ سٝا٠  ََٚأ; يتطؿٌٚا, ٚايكع١, ايػسف

, ؾٗٛ َكطس إيٝ٘; ٚضعادت٘ بٝد ضٛاٙ, اإلْطإ َعًك١ بػريٙ

ٚإٕ َاٍ , ٚإٕ أعسض غكٞ, إٕ أقبٌ َضُعد, يعب١ يف ٜدٜ٘ ٖٚٛ
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 ?إىل غريٙ اضٛدت ايدْٝا يف عٝٓٝ٘

ٖٚرا ٖٛ ايرٍ ايرٟ ٫ ٜٓؿع , ايؿػاز بعٝٓ٘ _ ٚاهلل _ ٖرا

 .اٙ ايعسٜض٫ٚ ازب, َع٘ املاٍ ايهجري

ٚايعػل ايرٟ أٓيٗ٘ , أيٝطت ٖرٙ ٖٞ سكٝك١ اسبب

 ? ايػعسا٤

ََ غا١ُٜ طُٛس٘ إٔ ٜٛاؾً٘ َعػٛق٘  ِٔأيٝطت ٖرٙ ٖٞ ساٍ 

 !?أٚ َا ٖٛ أد٢ْ أٚ أع٢ً َٔ ذيو, أٚ إغاز٠, به١ًُ

 :قاٍ ا٭عػ٢

 أرر سفهْث لل  غ تعليق  لب 

 

 (1) نْني   ٍْى  تك  ت ك  ُ  تبعك ع    

عا٥بّا ع٢ً , ُداْٞ َؿتدّسا بػسف ْؿط٘ٚقاٍ أبٛ ؾساع اسب 

 :ٚاضرتق٘ ٖٛاٙ, َٔ ضؿًت ُٖت٘

 لقككك  نككك َّ   ككك    كككْْ  كككْ ه   ِ يككك اج 

 

 

 م كككك   ل  كككك    تقضككككس عليكككك   بعككككْجُ     

 م لنكككككككككككنو م    ككككككككككك  هلل حكككككككككككْ     

 

 

 أعكككككككككككك   َ    لككككككككككككت هلكككككككككككك  ر ككككككككككككْجُ    

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .47دٜٛإ ا٭عػ٢ ف( 1)
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    م ال هل    سنْغ  ل   لن 

 ( )ملكككككككْ انلبت هكككككككْ ر نككككككك  منكككككككبْج 

 :ٍ أبٛ عًٞ ايػبٌٚقا 

 مآنككف أ  تعتككْ   لكك    يكك اج   

 

   ْ   لرككككككي مأ  يكككككك مْ صكككككك  

 م للقل   و   ج      ك مغاٍ  رنْج 

 

 (2)ُيح نئُب   ة      هلكْر نيحكْج   

 :ٚقاٍ َٓؿٛز اهلسٟٚ 

 ُ لعقتكككُت أ كككسَّ  لكككنفُ ال أتبكككَ  هلكككْر  

 

 

 مال أسككككتقس َال  كككك   َشكككك ج  شصككككفْ   

 مال أمحككك   شاقكككْل يف  لككك   لعلككك    

 

 

 مالأ تنس  ع مف  ك  سكْ و  سكفْ    

 ملسككت علكك   بككَ  لكك  ْج  تكك  ُيكك  ى    

 

 

 عكككك   لشسغيسككككقةهت نيكككك  م ككككْ يكككك ر  

, اعًِ إٔ َٔ أٚقع ا٭َٛز يف ايدٜٔ=: ٚقاٍ ابٔ املكؿع ( )تفْ

ٚأشزاٖا , ٚأقتًٗا يًعكٌ, ٚأتًؿٗا يًُاٍ, ٚأْٗهٗا يًذطد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13دٜٛإ أبٞ ؾساع اسبُداْٞ ف( 1)

 .٣480 فذّ اهلٛ( 2)

 .480ذّ اهل٣ٛ ف( 3)



 

 

 كًفًة التىبة من العشق 85

َّ بايٓطا٤ايػ _ ٚايٛقاز, ٚأضسعٗا يف ذٖاب ازب٬ي١, يًُس٠٤ٚ  . سا

, َا عٓدٙ (1)َٚٔ ايب٤٬ ع٢ً املػسّ بٗٔ أْ٘ ٫ ٜٓؿٗو ٜأدِ

 .ٚتطُض عٝٓاٙ إىل َا يٝظ عٓدٙ َٓٗٔ

ٚايكًٛب َٔ , َٚا ٜتصٜٔ يف ايعٕٝٛ, ٚإمنا ايٓطا٤ أغباٙ

بٌ نجري مما , ؾكٌ صب٫ٛٗت ع٢ً َعسٚؾات باطٌ ٚخدع١

ٜسغب عٓ٘ ايساغب مما عٓدٙ أؾكٌ مما تتٛم إيٝ٘ ْؿط٘ 

َٔٗٓ+(2). 

َٚٔ ايعذب إٔ ايسدٌ ايرٟ ٫ بأع بًُبِّ٘ ٚزأٜ٘ =: ٚقاٍ

َُ ؾٝؿٛز هلا يف قًب٘ , ؿ١ يف ثٝابٗاؿًََِّتٜس٣ املسأ٠ َٔ بعٝد 

٫ٚ خرب , ست٢ َتِعًََل بٗا ْؿط٘ َٔ غري ز١ٜ٩, ٚازبُاٍ, اسبطٔ

ِّ ايدَا١َ, َُدرب , ؾ٬ ٜعع٘ ذيو, ثِ يعً٘ ٜٗذِ َٓٗا ع٢ً أَد

٫ٚ ٜصٍ َػػٛؾّا مبا مل َُٜرم ست٢ يٛ مل , هلا٫ٚ ٜكطع٘ عٔ أَجا

 . َِٜبَل يف ا٭زض غرُي ٚاسد٠ يعٔ إٔ هلا غأّْا غري َا ذام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ميٌ: ٜأدِ( 1)

 .150_149ا٭دب ايؿػري ٚا٭دب ايهبري ٫بٔ املكؿع ف(2)
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 .(1)+ٚايطؿ٘, ٚايػكا٤, ٖٚرا ٖٛ اسبُل

, ٚبازب١ًُ ؾػسف ايٓؿظ ٚشنا٩ٖا ٜكٛد إىل ايتطاَٞ

ٚغ٠ٛٗ , ذيو إٔ املس٤ بني عاطؿ١ ربدع٘; ٚازب٬ي١, ٚايعؿ١

َٚٔ دٜٓ٘ , مل جيد َٔ عكً٘ ضا٥طّا ؾُت٢ َا; تتػًب عًٝ٘

ٚقع يف  _ ٜٚؿازعإ املٍٝٛ ٚا٭ٖٛا٤, ٚاشعّا ٜكاَٚإ ايكعـ

 .ٚاْػُظ يف ايػسٚز ٚايسذا٥ٌ, اشبطاٜا

, ٚايػٝطإ, ٚايٓؿظ, ٚإٕ قٟٛ ع٢ً عؿٝإ اهل٣ٛ

نإ يف عداد  _ ٚثبت يف َٛاقـ ٖرا ايؿساع اهلا٥ٌ, ٚايػ٠ٛٗ

ٙ مجٝع املهازّ ٚتستب ع٢ً اْتؿازٙ ٚؾٛش, اجملاٖدٜٔ

 .ٚايؿكا٥ٌ اييت تٓتٗٞ ب٘ إىل خريٟ ايدْٝا ٚاٯخس٠

  م    ْ     نفُ ت ر  شرض جْل ث

 نكككككككك   كككككككك َّ يْ ككككككككْث للسكككككككك ْ   ي تقككككككككس   

ؾُشبٛبو يٝظ نُا يف : ايتؿهس يف عٝٛب احملبٛب _14 

ٌُ; ْؿطو  .ؾأعٌُ ؾهسى يف عٝٛب٘ تِط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .150ا٭دب ايؿػري ٚا٭دب ايهبري ف( 1)
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ؾإٕ اٯدَٞ ضبػٛ با٭ظباع =: × قاٍ ابٔ ازبٛشٟ

٫ٚ , ٚإمنا ٜس٣ ايعاغل َعػٛق٘ يف ساٍ ايهُاٍ, قرازٚا٭

٭ٕ اسبكا٥ل ٫ تٓهػـ إ٫ َع ; ٜؿٛز ي٘ اهل٣ٛ عٝبّا

ؾري٣ , ٜػطٞ املعاٜب, ٚضًطإ اهل٣ٛ سانِ دا٥س, ا٫عتداٍ

 .(1)+ايعاغُل ايكبَٝض َٔ َعػٛق٘ سطّٓا

 .عني اهل٣ٛ عٛزا٤: ٚقاٍ اسبهُا٤=: ٚقاٍ

ٜٚ٪ثس عًٝٗا , دت٘ٚبٗرا ايطبب ٜعسض اإلْطإ عٔ شٚ

 .ٚقد تهٕٛ ايصٚد١ أسطٔ, ا٭دٓب١ٝ

ِٔ ي٘ ٚقد , ٚايطبب يف ذيو إٔ عٝٛب ا٭دٓب١ٝ مل َتٔب

 .تهػؿٗا املدايط١

ٚنػؿت ي٘ املدايط١ , ٚهلرا إذا خايط ٖرٙ احملبٛب١ ازبدٜد٠

ٌٖ _ َا نإ َطتٛزّا  .(2)+ٚطًب أخس٣ إىل َا ٫ ْٗا١ٜ ي٘, َ

ٕ اٯدَٞ َٚا حيٟٛ َٔ ؾاضتعُاٍ ايؿهس يف بد=: × ٚقاٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .86ذّ اهل٣ٛ ف( 1)

 .86ذّ اهل٣ٛ ف( 2)
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ُٕ ايعػل _ َٚا تطرت ايجٝاب َٔ املطتكبض, ايكراز٠ ِّ َٗ ٚهلرا ; ُٜ

 .إذا أعذبت أسدنِ اَسأ٠ ؾًٝرنس َٓاتٓٗا: قاٍ ابٔ َطعٛد

َٔ ٚدد زحيّا نس١ٜٗ َٔ ضببٛب٘ : ٚقاٍ بعض اسبهُا٤

 .(1)+ٚنؿ٢ بايؿهس يف ٖرا ا٭َس دؾعّا يًعػل, ض٬ٙ

 :قاٍ أبٛ ْؿس بٔ ْبات١

  نككت أعكك ف عيكك    كك  أحببُتكك      ككْ 

 

 

 حتكككككككك  سككككككككلْ  نصكككككككك   ال أنككككككككتْ   

 مَ   أنككككْ   لْجكككك  م  نكككك     هلكككككْر    

 

 

 

 (2)رأ   لقلكككككككْج م  تككككككك   شحككككككك      

ِّ, ٚهلرا دبد ايعاغل ٜػايٞ يف َعػٛق٘  ز ي٘ يف قًب٘ َا َُٜٚؿ

, َع إٔ أقسب ايٓاع يًُعػٛم, ٭ٕ عكً٘ غب٘ غا٥ب; ٜؿٛز

بٌ زمبا زأٚٙ أقٌ َٔ ذيو ; ايػإٔ ٫ ٜسٕٚ ي٘ ذيو _ ٚأعسؾِٗ ب٘

 .بٌ زمبا مل ٜسٚا ي٘ ؾك٬ّ ايبت١, بهجري

ٛٗز ؾكٔد احملبٛب _15 أٚ بؿسام حيدخ عٔ غري , إَا مبٛت٘: تؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .86ذّ اهل٣ٛ ف( 1)

 .487_486ذّ اهل٣ٛ ف( 2)
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ؾٝصٍٚ َا أٚدب َٔ احملٔ ايصا٥د٠ ع٢ً , أٚ بٓٛع ًٌَ, اختٝاز

 .اسبدِّ اييت خطس بٗا احملب داٙ ايدْٝا ٚايدٜٔ

ََ _ إذّا _ قٌؾايعا: ايٓعس يف ايعاقب١ _16 َا حيتٟٛ  ََٕشَٚ ِٖٔٛ 

ُِْٚػَؿ١ ُ٘ نجري٠ؾَُٓػ; عًٝ٘ ايعػل َٔ ير٠  ٚغايب , ٚأذاٙ غدٜد, ُؿ

, ٚخٛف ايؿسام, ٚاهلُّٛ, ثِ ٖٞ َػٛب١ بايػُّٛ, يٖرات٘ ضبسّ

ُٕ بني ا٭َسٜٔ; ٚسطسات اٯخس٠, ٚؾكٝش١ ايدْٝا , ؾٝعًِ املٛاش

 .ب ا٭ذ٣إٔ ايًر٠ َػُٛز٠ يف دٓ _ ايٓاظُس يف ايعاقب١

 مأعقكك   لنككْس  كك    ي تنكك  سككببْث    

 

 

 (1)حتككككك  يفنكككككك   ككككككْ  ككككككو عْ  بكككككك   

إٔ ٜعًِ املبت٢ً إٔ ا٫بت٤٬ ضبب يعٗٛز دٛاٖس  _17 

, ؾإٕ ؾرب ظٗس ؾكً٘, ؾسمبا ابتًٞ اإلْطإ بريو: ايسداٍ

, ٚزمبا ْاٍ ضبب١ خايك٘, ْٚكٌ إىل َستب١ أع٢ً, ٚنٌُ ض٪ددٙ

 .ػٓٝ٘ عٔ نٌ ضبب١ٚت, تًو احملب١ اييت متٮ قًب٘

ُِّت _18 ؾإٕ  :٘ ايتػاغٌ بايعػل َٔ ايؿكا٥ٌايٓعس ؾُٝا َُٜؿ

, ٚايعؿ١, أزباب ايٝكع١ عػُكِٗ يًؿكا٥ٌ َٔ ايعًّٛ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .493ذّ اهل٣ٛ ف( 1)
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أٚؾ٢ َٔ  _ ٚغري ذيو َٔ اشب٬ٍ احملُٛد٠, ٚايهسّ, ٚايؿٝا١ْ

, ٭ٕ غٗٛات اسبظ سغ ايٓؿظ; ًَِٝٗ إىل غٗٛات اسبظ

ٌٔ  ُسٔثيٓاطك١ ايؿاق١ً إىل َا ُِٜ٪يٓؿُظ اٚا, ٚتًو اشب٬ٍ سغ ايعك

ٌُ ٌُ أَٝ َٖ, ايعك  .إىل ايػٗٛات اسبط١ٝ ا ايطبُعٚإٕ دٖس

, َٚا ِٖ عًٝ٘ َٔ ايعراب: ايٓعس يف ساٍ ايعػام _19

ٚنٝـ اْؿسطت , ٚنٝـ ناْٛا ٜعٝػٕٛ ع٢ً ٖاَؼ اسبٝا٠

ؾإٕ ذيو ٜٛقـ ايعاقٌ ع٢ً ; عًِٝٗ َؿاحل دِٜٓٗ ٚدْٝاِٖ

َٕ ي٢ًٝؾُا ايرٟ خٖب; سكٝك١ ايعػل َٚا ايرٟ غدا بًبِّ ? ٌ صبٓٛ

 ?َٚا ايرٟ تِٖٝ نجري َعٖص٠? مجٌٝ بج١ٓٝ

ٚزبط اضِ , ٚنطاِٖ ُسًٖت٘, إْ٘ ايعػل ايرٟ أيبطِٗ ثٛب٘

ؾأؾبشٛا ٫ ٜرنسٕٚ إ٫ ٜٚرنس ; نٌ ٚاسد َِٓٗ باضِ َعػٛقت٘

 ؾٗرا مجٌٝ بج١ٓٝ, ٚدْٛ اهلُِ, ٚقع١ ايٓؿٛع, َعِٗ ايعػل

ا دعٞ يًذٗاد يف ضبٌٝ اهلل يف ٚقت ناْت مل _ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ _

 :قاٍ _ ٚتععِ, ايؿتٛسات اإلض١َٝ٬ تتطع

 يقْلْ  جْ   يْ مجيُ   ن مٍا

 

ِْ جهكككككككٍْى     ككككككك َّ أريككككككك      م أ
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 لنكككك  حكككك يب  يككككنه   شْنكككك ج 

 

 (1)م    تيٍ  عنك    نكهي    

; َٚطازدتٗٔ, ؾاْعس نٝـ قؿس ُٖت٘ ع٢ً ٬َسك١ ايٓطا٤ 

 !غٗادت٘ ٚتًو ٖٞ, ؾٗرا ٖٛ دٗادٙ

? ٚايعصا٥ِ ايك١ٜٛ ,أٜٔ ٖرا ٚأَجاي٘ َٔ أٚيٞ اهلُِ ايع١ًٝ

ع٢ً ضبٌٝ  _ أٜٔ ِٖ َٔ ؾكس قسٜؼ عبد ايسمحٔ ايداخٌ

ٖرا ايسدٌ ايرٟ أٖدٜت ي٘ داز١ٜ بازع١ ازبُاٍ أٍٚ _? املجاٍ 

إٕ ٖرٙ َٔ ايكًب ٚايعني : ؾًُا زآٖا قاٍ, قدَٚ٘ ا٭ْديظ

ِٗ, مبهإ ٖٔ ٚإٕ أْا , ب٘ ظًُتٗا ٚإٕ أْا غػًت عٓٗا مبا أ

ِٗ ب٘ ظًُت ُٖيت ٖٔ , ؾ٬ ساد١ يٞ بٗا اٯٕ; اغتػًت بٗا عُا أ

 .ٚزٖدٖا ع٢ً ؾاسبٗا

ٚمل ٜطرتضٌ َع , ؾاْعس إىل ٖرا ايسدٌ ملا عؿ٢ ٖٛاٙ

 .نٝـ ْاٍ َا ْاٍ _ غٗٛت٘

, ٖرا ايسدٌ ايرٟ ٚيٞ ا٭ْديظ ٖٚٞ ١ٜ٫ٚ متٝد بايؿنت

ثِ , ٚضهٓت هلٝبت٘, ي٘ؾُا يبح إٔ قٖست , ٚتِػَسُم بايدَا٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21غسح دٜٛإ مجٌٝ بج١ٓٝ ف( 1)
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ؾاؾتتض ضبعني سؿّٓا يف غص٠ٚ , خسز يف طًٝع١ َٔ دٓدٙ

, ٚتػًػٌ يف أسػا٤ ضٜٛطسا, ثِ أَعٔ يف قًب ؾسْطا, ٚاسد٠

 .ست٢ زٜٖض نٌ أٚي٦و ي٘, ٚقِ أطساؾّا َٔ إٜطايٝا

ٚبعد إٔ ناْت قسطب١ داز إَاز٠ ٜرنس ؾٝٗا اشبًٝؿ١ ايعباضٞ 

, ا أؾبشت َكس خ٬ؾت٘ٚمتكٞ بامس٘ أسهاَٗ, ع٢ً َٓابسٖا

ٚخيتًـ إىل َعاٖدٖا , ًَٚٛنٗا, حيتهِ إيٝٗا عٛاٌٖ أٚزبا

 .عًُا٤ ا٭َِ ٚؾ٬ضؿتٗا

أخربْٚٞ عٔ ؾكس : قاٍ أبٛ دعؿس املٓؿٛز ٭ؾشاب٘ َّٜٛا

: ؾكايٛا (٫): ٖٚٛ ٜكٍٛ, ؾرنسٚا ي٘ طا٥ؿ١ َٔ اشبًؿا٤, قسٜؼ

ا١ٜٚ ؾكس قسٜؼ عبد ايسمحٔ بٔ َع: ؾكاٍ? َٔ ٜا أَري امل٪َٓني

, ٚدخٌ بًدّا أعذُّٝا َؿسدّا, ٚقطع ايكؿس, ايرٟ عرب ايبشس

ٖٕٚ ايدٚاٜٚٔ, ٚدٖٓد ا٭دٓاد, ا٭َؿاز ؾُٖؿس ًِهّا , ٚد َُ ٚأقاّ 

 .(1)ٚغد٠ غهُٝت٘, سبطٔ تدبريٙ; بعد اْكطاع٘

 ايٛاق١ٝ, ايعػل ع٬ز ع٢ً املع١ٓٝ ا٭ضباب بعض ٖرٙ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/69زضا٥ٌ اإلؾ٬ح : اْعس( 1)
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 .ملٔ مل ٜكع ؾٝ٘ _بإذٕ اهلل_

, ٚؾابس, ؾإٕ داٖد; ٜٖٚٛؾل, ا إٔ ُٜعإؾشسٟ مبٔ أخر بٗ

 .ثِ بكٞ بعد ذيو يف قًب٘ َا بكٞ ؾإْ٘ ٫ ٬ّٜ عًٝ٘

إمنا , اإلْطإ ٫ ٜعاب مبا يف طبع٘=: × ٜكٍٛ ازبٓٝد

 .(1) +ٜعاب إذا ؾعٌ مبا يف طبع٘

َاٍ بطبع٘ إىل  ٫ عٝب ع٢ً َٔ=: × ٚقاٍ ابٔ سصّ

َا مل , ٌبعض ايكبا٥ض ٚيٛ أْ٘ أغد ايعٝٛب ٚأععِ ايسذا٥

 .ٜعٗسٙ بكٍٛ أٚ ؾعٌ

 . بٌ ٜهاد ٜهٕٛ أمحَد ممٔ أعاْ٘ طبع٘ ع٢ً ايؿكا٥ٌ

 .(2)+٫ٚ تهٕٛ َػايب١ ايطبع ايؿاضد إ٫ عٔ ق٠ٛ عكٌ ؾاقٌ

بعد إٜسادٙ عددّا َٔ ا٭د١ٜٚ ايٓاؾع١  × ٚقاٍ ابٔ ازبٛشٟ

, ؾُا تكٍٛ ؾُٝٔ ؾرب عٔ سبٝب٘: ؾإٕ قاٍ قا٥ٌ=: يدا٤ ايعػل

غري إٔ خٝاٍ اسببٝب يف ايكًب ٫ , ايؿربٚبايؼ يف اضتعُاٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .497ذّ اهل٣ٛ ف( 1)

 .79_78ا٭خ٬م ٚايطري ٫بٔ سصّ ف(2)
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 ?ٚٚضٛاع ايٓؿظ ب٘ ٫ ٜٓكطع, ٜصٍٚ

أْ٘ إذا نؿؿت دٛازسو ؾكد قطعت َٛاٖد املا٤ : ؾازبٛاب

خؿٛؾّا , ٚضٝٓكب َا سؿٌ يف ايٛادٟ َع ايصَإ, ازبازٟ

ُّ املساقب١ , إذا طًعت عًٝ٘ مشُظ ؾٝـ اشبٛف َٚٓست ب٘ مسٛ

 .ؾُا أعذٌ ذٖاب٘ ملٔ ٜس٣ ايباطٔ

ؾعًُت َا ! إهلٞ: ٚقٌ, ثِ اضتػح مبٔ ؾربت ٭دً٘

 .(1)+ؾاسؿغ يٞ َا ٫ طاق١ يٞ حبؿع٘; أطكُت

 َعسض سدٜح ي٘ يف × ٚقاٍ غٝذ اإلض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ

ٌُ ايٓؿظ إىل ايٓطا٤ عاّ يف طبع = :ٚع٬د٘, عٔ ايعػل َٝ

ٚقد ٜبت٢ً نجري َِٓٗ باملٌٝ إىل ايرنسإ , مجٝع بين آدّ

بؿعٌ ايؿاسػ١ ايهرب٣ نإ مبا ٖٛ دٕٚ  ٚإٕ مل ٜهٔ, ناملسدإ

ٚحيؿٌ يًٓؿظ , ٚإٕ مل تهٔ نإ بايٓعس, ذيو َٔ املباغس٠

 .بريو َا ٖٛ َعسٚف عٓد ايٓاع

ؾإذا ; ٚقد ذنس ايٓاع َٔ أخباز ايعػام َا ٜطٍٛ ٚؾؿ٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .496ذّ اهل٣ٛ ف( 1)



 

 

 كًفًة التىبة من العشق 95

 ابتًٞ املطًِ ببعض ذيو نإ عًٝ٘ إٔ جياٖد ْؿط٘ يف طاع١ اهلل

ٚيٝظ ٖٛ أَسّا سٖسَ٘ ع٢ً , ٖٚٛ َأَٛز بٗرا ازبٗاد _ تعاىل _

 .ؾٝهٕٛ يف طاع١ ْؿط٘ ٖٚٛاٙ; ْؿط٘

ؾتهٕٛ ; ٫ٚ س١ًٝ ؾٝ٘, بٌ ٖٛ أَس سٖسَ٘ اهلل ٚزضٛي٘

  .(1)+اجملاٖد٠ يًٓؿظ يف طاع١ اهلل ٚزضٛي٘

, ٚيٝتدر ٚزدّا َٔ ا٭ذناز يف ايٓٗاز=: ٚقاٍ يف َٛقع آخس

 ;ٚيٝؿرب ع٢ً َا ٜعسض ي٘ َٔ املٛاْع ٚايؿٛازف, ٚٚقت ايّٓٛ

 ٜٚهتب اإلميإ يف قًب٘,, ؾإْ٘ ٫ ًٜبح إٔ ٜ٪ٜدٙ اهلل بسٚح َٓ٘

, ٚيٝشسف ع٢ً إنُاٍ ايؿسا٥ض َٔ ايؿًٛات اشبُظ باط١ٓ

  .ؾإْٗا عُٛد ايدٜٔ; ٚظاٖس٠

ؾإْٗا بٗا ذبٌُ ( ٫ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل) :ٚيٝهٔ ٖذِّرياٙ

 .(2)+ٜٚٓاٍ زؾٝع ا٭سٛاٍ, ٚتهابد ا٭ٖٛاٍ, ا٭ثكاٍ

ا إذا ابتًٞ بايعػل ٚعـ ٚؾرب ؾإْ٘ ٜجاب ؾأَ=: × ٚقاٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14/207صبُٛع ايؿتا٣ٚ ٫بٔ ت١ُٝٝ ( 1)

 .10/137صبُٛع ايؿتا٣ٚ ( 2)
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 .ع٢ً تك٣ٛ اهلل

, ٚؾرب, ٚنتِ, َٔ عػل ؾعـ=: ٚقد زٟٚ يف اسبدٜح إٔ

 .(1)+ثِ َات نإ غٗٝدّا

ٖٚٛ َعسٚف َٔ زٚا١ٜ حي٢ٝ ايكتات عٔ صباٖد عٔ ابٔ عباع 

 .٫ٚ حيتر بٗرا, ٚؾٝ٘ ْعس, َسؾٛعّا

, ات ْعسّايهٔ َٔ املعًّٛ بأدي١ ايػسع أْ٘ إذا عـ عٔ احملسَ

ٚنتِ ذيو ؾًِ ٜتهًِ ب٘ ست٢ ٫ ٜهٕٛ يف ذيو , ٚع٬ُّ, ٚق٫ّٛ

ٚإَا , ٚإَا إظٗاز ؾاسػ١, إَا غه٣ٛ إىل املدًٛم: ن٬ّ ضبسّ

 .ْٛع طًب يًُعػٛم

ٚع٢ً َا يف قًب٘ َٔ , ٚعٔ َعؿٝت٘, ٚؾَبَس ع٢ً طاع١ اهلل

ؾإٕ ٖرا ٜهٕٛ  _ أمل املؿٝب١ (2)أمل ايعػل نُا ٜؿرب املؿاب عٔ

 .(3)+اتك٢ اهلل ٚؾربممٔ 

; ؾإٕ اهلل أَس بايتك٣ٛ ٚايؿرب=: يف َٛقع آخس × ٚقاٍ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .َك٢ ربسٜر اسبدٜح( 1)

 .ع٢ً: ٖهرا ٚزدت يف ا٭ؾٌ ٚيعًٗا( 2)

 .10/133صبُٛع ايؿتا٣ٚ ( 3)
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َٚٔ , َٔ ْعس بعني, ؾُٔ ايتك٣ٛ إٔ ٜعـ عٔ نٌ َا سسّ اهلل

 .َٚٔ سسن١ بسدٌ, َيِؿغ بًطإ

ؾإٕ ٖرا ٖٛ ; ٚايؿرب إٔ ٜؿرب عٔ غه٣ٛ َا ب٘ إىل غري اهلل

 .+ايؿرب ازبٌُٝ

 :ٚأَا ايهتُإ ؾرياد ب٘ غ٦ٝإ

ؾُت٢ ; ٫ٚ ٜػهٛ إىل غري اهلل, إٔ ٜهتِ بٖج٘ ٚأمل٘: أسدُٖا

 .غه٢ إىل غري اهلل ْكـ ؾربٙ

ٌٗ أسد, ٖٚرا أع٢ً ايهتُاْني , ٚيهٔ ٖرا ٫ َِٜؿٔبس عًٝ٘ ن

ؾإٕ غه٢ : ٖٚرا ع٢ً ٚدٗني, بٌ نجري َٔ ايٓاع ٜػهٛ َا ب٘

ؾٗٛ ; يٝعاجل ْؿط٘ بع٬ز اإلميإ; إىل طبٝب ٜعسف طٖب ايٓؿٛع

 .ٖٚرا سطٔ, تؿيتمبٓصي١ املط

ٚإٕ غه٢ , ٚإٕ غه٢ إىل َٔ ٜعٝٓ٘ ع٢ً احملسّ ؾٗرا سساّ

نُا إٔ املؿاب ٜػهٛ  _ ملا يف ايػه٣ٛ َٔ ايساس١; إىل غريٙ

٫ٚ ا٫ضتعا١ْ , َؿٝبت٘ إىل ايٓاع َٔ غري إٔ ٜكؿد تعًِٗ َا ٜٓؿع٘

يهٔ ٫ ٜأثِ َطًكّا إ٫ إذا , ؾٗرا ٜٓكـ ؾربٙ _ ع٢ً َعؿٝت٘

 .ناملؿاب ايرٟ ٜتطدط, ّاقرتٕ ب٘ َا حيس
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ملا يف ذيو ; إٔ ٜهتِ ذيو ؾ٬ ٜتشدخ ب٘ َع ايٓاع: ٚايجاْٞ

ؾإٕ ايٓؿٛع إذا مسعت َجٌ ٖرا ; َٔ إظٗاز ايط٤ٛ ٚايؿشػا٤

ٖٗت, ذبسنت  .ٚتتُٝت, ٚمتٓت, ٚتػ

أٚ ربٌٖٝ َٔ ٜؿعٌ َا ٜػتٗٝ٘ , أٚ مسع, ٚاإلْطإ َت٢ زأ٣

 .(1)نإ ذيو داعّٝا إىل ايؿعٌ

 

*   *   *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .209_14/207ُٛع ايؿتا٣ٚ صب( 1)
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, ٚيف ْٗا١ٜ املطاف ٖرٙ ن١ًُ ٚداع أخري٠ تٛد٘ إىل أدبا٤ ا٭١َ

إٕ أَتٓا ايّٝٛ يٝطت حباد١ : ؾٝكاٍ هل٪٤٫; ٚنتابٗا, ٚغعسا٥ٗا

ٚيٝطت حباد١ إىل َٔ ٜرنٞ أٚاز ْريإ , إىل َصٜد َٔ ايعػام

ؾهٝـ ْصٜدٖا ّٖٚٓا ; ؾًد٣ ا٭١َ َٔ ا٭َساض َا ٜهؿٝٗا; ايعػل

 !?ع٢ً ٖٚٔ

, ٚاهلُِ ايع١ًٝ, َظِّ اسباد١ إىل ا٭ق٬ّ ازباد٠إٕ أَتٓا بأ

 :غعاُزٙ ؾٓشٔ يف عؿٕس; ٚايعكٍٛ املطتٓري٠, ٚايعصا٥ِ ايك١ٜٛ

ِّ , إٕ مل تهٔ آن٬ّ نٓت َأن٫ّٛ )  ّٜٖٛٔا ذبرت ِٔ َق  (ُٚن

ل ــا اي٥٬ــٛأ َهاْٗـٚتتب, اـ١ ضايـ صبدٖـٚبريو ٜسدع يٮَ

 .صًََُُِِٕٛعَٜ ٫َ أعايٖٓ َسَجِنَأ ٖٔٔهَيَٚ ٙٔٔس٢َِ َأًََع ْبأيٚاهلل َغط,بٗا

ٚؾؿات٘ ايع٢ً إٔ جيٓبٓا , ٚأخريّا أضأٍ اهلل بأمسا٥٘ اسبط٢ٓ

, ٚإٔ ٜأخر بأٜدٜٓا إىل َا ؾٝ٘ ؾ٬ح دٜٓٓا ٚدْٝاْا, طسم ايسد٣

ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً , هلل زب ايعاملنيٚآخس دعٛاْا إٔ اسبُد 

 .ْبٝٓا ضبُد ٚآي٘ ٚؾشب٘ أمجعني
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 37 ٚأؾ٬طٕٛ, ٚأزضطٛ, ٚابٔ ايكِٝ

 38 ٬ّٚضا٥ٌ اإلع_ 4

 40 ايتكًٝد ا٭ع٢ُ_ 5

 40 أبٝات ُتٓطب يًُإَٔٛ يف ٖرا املع٢ٓ-

 41 أبٝات أخس٣ يػريٙ-

 41 ا٫عبساف يف َؿّٗٛ اسبب ٚايعػل_ 6

 42 أبٝات يف ٖرا املع٢ٓ-

بٝإ إٔ املتذسد َٔ عٛاطـ اسبب بًٝد -

 42 ايطبع

سؿس اسبب ٚايعػل يف شا١ٜٚ سب -

 42 ايؿٛز احملس١َ دٌٗ ٚاعبساف

عػل ايؿٛز احملس١َ شا١ٜٚ قٝك١ َٔ -

 43 شٚاٜا اسبب

 43 سب املهازّ ٚاملسٚآت ٚايًرات ايعك١ًٝ-
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أبٝات يًػاؾعٞ ٜبني بٗا ععِٝ اغتباط٘ -

 43 بايعًِ

غاب عٔ أٌٖ ايعػل أععِ اسبب, -

 44 ٚأغسؾ٘, ٚأْؿع٘, ٚأدً٘, ٚأنًُ٘, ٚأبٗاٙ

ن١ًُ ٫بٔ ايكِٝ يف بٝإ احملب١ ايٓاؾع١, -

 44 ب١ ايكاز٠ٚاحمل

نًُات أخس٣ ٫بٔ ايكِٝ يف ؾكٌ ضبب١ -

 45 ٚبٝإ احملب١ ايٓاؾع١_ عص ٚدٌ _ اهلل 

 49 ا٫غرتاز ببعض ا٭قٛاٍ اييت تبٝض ايعػل_ 7

 49 بٝإ ذيو-

 50 ازبٛاب عٓ٘-

أبٝات ٫بٔ اشبطاب ايهًٛذاْٞ يف -

 51 دٛاب عٔ أبٝات يف ايعػل

 ض٪اٍ ٫بٔ ازبٛشٟ ٚدٛاب يف أبٝات-

 51 عٔ دٛاش ايعػل
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ازبٛاب عٔ تسخـ بعض ايعًُا٤ يف -

 52 ذنس أقٛاٍ ايعػام

 54 ازبٛاب عٔ ايكٍٛ بإٔ يًعػل ؾكا٥ٌ-

َٔ عػل, ؾعـ, ٚنتِ, =سدٜح -

 54 ...+ٚؾرب 

 56 ايتٗتو, ٚايتربز, ٚايطؿٛز_ 8

 56 إط٬م ايبؿس_ 9

 57 أبٝات يبعض ايػعسا٤ يف إط٬م ايبؿس-

 58  ايٓعسن١ًُ ٫بٔ ايكِٝ يف-

 59 املعانطات اهلاتؿ١ٝ_ 10

 62 كًفًة التىبة من العشق

 64 :األسباب املعًنة على التخلص من العشق

 64 _عص ٚدٌ _ اإلخ٬ف هلل _ 1

نًُات مج١ًٝ يف اإلخ٬ف ٫بٔ ت١ُٝٝ -

 65 ٚابٔ ايكِٝ
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 67 ايدعا٤_ 2

 67 غض ايبؿس_ 3

نًُات مج١ًٝ ٫بٔ ت١ُٝٝ, ٚابٔ -

 67 بٔ ايكِٝ يف غض ايبؿسازبٛشٟ, ٚا

ض٪اٍ عٔ تهساز ايٓعس, ٌٖٚ ٖٛ ضبب -

ٛٓ, ٚدٛاب عٔ ذيو َٔ عػس٠ أٚد٘  69 يًٗطً

 73 ؾٛا٥د غض ايبؿسعػس َٔ -

 76 ايتؿهس, ٚايترنس_ 4

 77 ايبعد عٔ احملبٛب املعػٛم_ 5

أبٝات يصٖري بٔ اسبباب, ٚاَس٨ ايكٝظ -

 77 يف ٖرا املع٢ٓ

 77 ا٫غتػاٍ مبا ٜٓؿع_ 6

 78 ايصٚاز_ 7

 79 عٝاد٠ املسق٢, ٚتػٝٝع ازبٓا٥ص_ 8

 79 َٛاؾ١ً صبايظ ايرنس_ 9
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قطع ايطُع بايٝأع, ٚق٠ٛ ايعصّ ع٢ً قٗس _ 10

 79 اهل٣ٛ 

 80 احملاؾع١ ع٢ً ايؿ٠٬_ 11

 80 ن١ًُ ٫بٔ ت١ُٝٝ يف ذيو املع٢ٓ-

 81 شدس اهل١ُ ا٭ب١ٝ_ 12

 82 غسف ايٓؿظ, ٚشنا٩ٖا, ٚمحٝتٗا_ 13

أبٝات مج١ًٝ يف ٖرا املع٢ٓ يٮعػ٢, -

ٚأبٞ ؾساع, ٚأبٞ عًٞ ايػبٌ, َٚٓؿٛز 

 83 اهلسٟٚ

نًُتإ مجًٝتإ ٫بٔ املكؿع يف ٖرا -

 84 املع٢ٓ

 86 ايتؿهس يف عٝٛب احملبٛب_ 14

نًُات مج١ًٝ ٫بٔ ازبٛشٟ يف ٖرا -

 87 املع٢ٓ

 88 بٝتإ ٭بٞ ْؿس بٔ ْبات٘ يف ٖرا املع٢ٓ-
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ٛٓز ؾكد _ 15  88 احملبٛبتؿ

 89 ايٓعس يف ايعاقب١_ 16

إٔ ٜعًِ املبت٢ً إٔ ا٫بت٤٬ ضبب يعٗٛز _ 17

 89 دٛاٖس ايسداٍ 

ِّت٘ ايتػاغٌ بايعػل َٔ _ 18 ايٓعس ؾُٝا ٜؿ

 89 ايؿكا٥ٌ

 90 ايٓعس يف ساٍ ايعػام_ 19

 90 _مجٌٝ بج١ٓٝ _ َجاٍ ع٢ً ٖرا املع٢ٓ -

قؿ١ يؿكس قسٜؼ عبدايسمحٔ ايداخٌ -

 91 ٖدٜت ي٘ داز١ٜ بازع١ ازبُاٍملا ُأ

يف قًب٘ بعد ا٭خر  ٫ٞ ٬ّٜ اإلْطإ ع٢ً َا بك-

نًُات مج١ًٝ يًذٓٝد, ٚابٔ سصّ, : با٭ضباب

 93 ٚابٔ ازبٛشٟ, ٚابٔ ت١ُٝٝ يف ٖرا املع٢ٓ

 99 كلمة أخرية 

 100 الفهرس 
 


