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مهدمف

وعلبعدم، ض لا من عل لام والوالصلاة وحده، ض الحمد 
بعداأما وصمه، آله 

ا،لظلمة،الدروب يفيء الذي الاراس هو الكريم القرآن فان 
الصانجححلت، ومهإ الموحشة. بل الغياهب، بمل، الذي والمشعل 

لأنهوملام؛ برد إل كييلها ما اض كتاب ق فإن الكوارُث، وعفلممتح 
يصلحوما حالقه بحال العالم تعال فهو حبير، حكيم لدن من نزل، 

ثوومم•

نتيجةهوإلا ما البشرية حياة ق اليوم نيحفله الذي التخيهل إن 
والقيادة.الريادة دور عن القرآن لتنحيه حتمية 

هائلةوحضارة ضخمة إمجكانايت، من يمتلكه بإ مثلا فالغرب 

أدنىعل نحفى لا ية نفوأمراض أحلاقية أزماُت، من يعاق هواليوم 
متاع!

ومتدياف كتاب إل الفيثة نسرع أن علمينا لزاما كان لذللئ، 
الحال.ؤإصلاح المعوج لتقويم الوحيل. السبيل لأنه -!ديه، 

التنغيص،عل مفهلوره الأكدار، عل محولة الدنيا ت، كانولما 
هذهبسبب والأحزان الهموم من يعزيه ما يعتريه فيها والمرء 



1ا5رووازص  1giDوأماؤل 

إلالؤس بيد س القرآن حاء كيلك؛ ذلك كان ئا ا،لكدرات؛ 
الأمل،ه نفق تحتي آيات من فه بإ الأمان وثاؤلئ النجاة سيل 

ح؛ن!بعد ولو آت الحر وأن الهمج، نربح قلبه ل وتبعث، 

ؤلرحق القرآن منهج لإيضاح محاولة البحث، هدا جاء هنا ومن 
ا،لكالومةالتقوس ق تبعثح التي لأياته وتلما التفاؤلا، موضع 

ومحن،إلأزاح، الاراح محيل سمسالأملاكي والقلوب 
اف،لأِ مسلما ومحعله المؤمن، قلمب يطمئن بإ نازلة كل ؤ، الله حكم 

قضاهفيإ الحر أن الشن أتم متيقنا ومولأ0، ربه عن الرضا تمام راضيا 
وكتبه.افه 

افهكتابح ل الأيات من بعصا الله— بحول — تعرض نوموفح 

أنبجب ١^^، الصحح النهج إل وترمد التقاول، إل تدعو التي 
المستوىعل ذللثه أكان محوء الأزمات، أوقات ق المؤمن عليه يكون 

الأمة.توى م عل أم الشخصي 
معتىعن بالحديثح ابتداء سيكون الدراسة لهذه العام والهيكل 

بحصلعل ذللثح بعد التركيز يكون تم وأهمتته، ومثروعيته التقاول 
النفوستربية ؤ، القرآن أسلوب عن وهوالحديثح الدراسة، موصؤع 

الأتيازتالمهللبان المبحّثح هن،ا تحتح ويندرج التقاول، عل 

المالحن.تقاول من نكاذج إيراد الأول• الطلب 



مقدمف

والعضلأت،الأزمات وقت ل التقاول إشاعة الثانرت الهلوسا 

تالأنة الفرؤع خلال من وذلك 

الأمة.أعواء عل بالصر التقاول الأول: الفرع 

العيش.وصيق الفقر حال ق التقاول الثاف• المع 

١وموتم الأولاد فقئ عند التقاول الثالث: الهمع 

الزوجي.الوفاق عدم عند التقاول الرابع: الهمع 

منرحمته.اليأس وعدم افص، بمغفرة التفاؤل الخامس: الفيع 
أمورق لنا الخبمر فيه ما إل بأيدينا يأخذ أن وحده المؤول والله 

ويهينالأمره، وتسليأ بكتابه، أنسا قلوبنا ويملأ وأخوانا، دنيانا 
بموعوده.

اممهأهل هم الذين القرآن أهل من يجعلنا أن تعال أسأله ك،ا 
الميعل وبارك وملم افه وصل العالمن. ربا لله والحمد وخاصته، 

أحمعن.وصحته وآله الكريم 





1و0إحاواالأول

وأه0أت0ومشروس0 التقاول ممس 

مطالب;ثلاثة وفيه 

uiJaoJI  :ممغسالأول

1 aicgjjiu):_UJI uUaoJI.واأقاول

الاقاول.أهمية |اثاووا: 1ر0هس 





وأهصيت0التقاولوسوروعبأaiisio 0المبحثالأول:

udiboJi  :أااإقاؤلمقس الأول

فرعان:وفه 

اللة.j مض الأول: الفرع 

الاصهللاح.j اكفاؤل معش اك1و: الفرع 

ارلم0:مهن التقاول مميهع الأول: الفرم 

٠.به؛ وثقاك به، ماءك يقال: للفعل)ماءل(، ممدر التقاول 

وهىدلالة، من أكثر لها الصيغة وهدم صيغة)تفاعل(، والتفاؤل 
الفعل؛ل ، التكلفوهو >قيقتهط دون بالفعل التذإاهر تعنى هنا 

فؤول،وحمعه: الفأل، هو العام المعنى حيث من والتفاؤل 
•به يستبشر فعل أو قول به: اد واذ • وأفول 

هووهدا الط؛نة. صد الفأل أن كإ التشاؤم، صد والتفاؤل 
فاللا فيقال: المرء، محت، لا ما عل الفال يطلق وقد معاه، ل الغالبح 

عليلئ،ر؛'.ثر ولا علميكه، صر لا بمعنى: ،_،، 

فال(.رددة ٠ ١ ٤ ٢ ا/ - • للزيدي الروس تاج ه، ١ ٣ ١; مظور١ لأبن  jUر١( 

صه؛'آا،للضروزآبادى الحيط القاموس •ا/ه•؛، سدْ لأبن )٣('ايحكم 
نأل(.)دية ، ١٦٧ آ/ الربة( الس رصع آلوسط ؛نمجم 

(jU (i  للموساكر الصباح ًصه؛"اد المحيط القاموس ١ انملهب٠
:أ/إآآ،رُادةغال(.



|اقرووازص مس |لأقاؤل 

أرلهوهأارادن: 1giDوتفاؤل مضس اوثاس: اJفلم 

حولباحث كل نظرة حب التقاول كهوم التعريفات تعددت 
ماالتعريفات تاللئ، من عليه وقفت ما أحن ومن هدا 

ارصفةبأنه؛ التقاول عرف حيث محيمر؛ المعتلي عبد الأستاذ ذكره 
عامة،بصفة الحياة نحو إمحابية وتوجهاته الفرد توقعات نحعل 

متقبلل الأمل ومحدوه بالحاصر، تمع ؤيفيها؛ الخم يبنر 
وأحنحالآ«اأ؛.أكثرإشراقا، 

شلةللدكتورة رأسا •فهومها والشارم: )التقاول بعنوان؛ مقالا انظر )١( 
العنكيوسة:الشبكة عل عرفات 

w\vw.alnoor.se/default.sap.
)آ(امح.

١٢



وأهْدتa_qjiiLog 0مهانمء1لأحاؤل الأول: الْبيث 

JglaUlمشروممة اااواس: الهظلب 

هذهليعزز الإسلام حاء كريأ وحلقا إمحابية صفة التقاول كان لما 
ليتممبعث إنا أنه أحبمر الني. أن لذلك علتها؛ ويؤكد المنة 
.٢١الأحلأقرعارم 

أرادواإذا بالطر يتفاءلون أو يتشاءمون قديإ العرب كانت وقد 
يرة'رحعوااهئار ؤإن سافروا، يمنه ثلمار فان سفرأ، 

)افعل،مثل كتابات عليها وكتبوا بالأحجار تهلروا وربإ 
هرْلقاتمن هذه وكل أمرهم• من ستقبل ما علها يبنوا لأتفعل!(، 

الإسلام.قبل عندهم سائدة كانت، التي الخاهلة 

يصح،طائر فم عباص ابن عند كنت قال: افه رحمه عكرمة عن 

خرهد.ا عند ما عباس: ابن فقال خر، خر القوم؛ من رحل فقال 
ولاثزاص.

ربيعةبن ليد الشاعر ومنهم ذلك<، ينكرون العرب عقلاء وكان 
يقول؛حيث، 

رواءالأخلاق•. صالح لأتمم بعثت رإن،ا بالفعل: عريرة اير ح،وث ق ذلك تبت ر١( 
المفردالأدب، ق والخاري (، ٨٩٥٢)رقم  o\r/\iند الق أحد الإمام 

(،٧٦•رقم)٩  ١٣٥٢; • الأمان شب ق فى ٠Jوا(، ٢٧٣رقم)١  ٠٤)/
الخفاءكثف، ق والعالجوق ، Y٣٣٣/ ٤ المهتد ل الم عبد ابن وسالم وصحح 

ا/ااآ،والأبوقالللأاسءة\/مرنم)أأ(.
.١ ٦ ٤ م للبورصوي اليان روح ، ٢ ٦ ٦ U/ القرًني ضر )٢( 

١٢



1اقزووا زص  cab JglaLlI

بالحمىالضوارب تدري ما لعمرك 

صاغ؛*؛.الله ما الهلير ناحرات ولا 

مرويةكثرة أحاديث نجد النبوية السنة نموص نتامل وحين 
وتماواكلثر. التناوم من وتحذر التقاول، عل نحث الض.ه عن 
الباب،؛هذا ق حاء 

ولاعدوى ررلأ M: الني قال قال: ه  siLiUبن أس عن ١( 
كلمة٠٠قال؛ الفال؟ وما قالوا! الفألا،. ويعجبني طرة، 

ءليثة،ارى.

فاعجثثه،كلمه مهع قه افه رمحول أن فهته هريرة أب عن ٢( 
؛.فيك((١٣من ذألا ررأحذنا فقال؛ 

حرجإذا يعجبه وه الني كان قال؛ ه ماللث، بن أنس عن ٣( 
.؛ نجحأ يا راشد، يا يسجع؛ أن لحاجة 

١٢ ٠ / ١ > ١^^،  jU، يلأبن و\ب الشم صلأ0، لطو ديوان )١( 
رطرق(•عادة 

(oljj(T  المخارىr<</U.و،)اامر؛/ا-تماأ\\روم)1ماتما0ij؛(،TYT.)
رنم I١٠/داود وأبو رنم){<يم{<ه  ١٦;١٥اد_د j أحمد الأم رواء )٣( 

الأنانوصححه (، ١ ١  ٢٦)رقم \<ا''ا Y/ الإبجان شعب ذ وابيهقي (، ٣٩ ١٧)
 _J ٧٢٦رنم)٢٢٥/٢انمححان.>

صحيح،غرس—، حن حديث، وتالات ( ١٦١٦)رنم  ١٦١؛/ الترمذي رواه )٤( 
صححل الأل^افى وصححه ٠(، ٤ )٩ رنم  ١٣٣ ا/ الممر انمبمم ل والتلراق 

 •/Y_(.٤٩٧٨)رقم  ٨٩



LoioJl  :وأهصيت0ومشروس0 1لأتف1ؤل مهإأت الأول

المال،نحتون يا كاله اسآِأم' ابن ض' عون ايم' ال حم٠ 

الطزةأ١/هون ؤيك 

نيء،من يتطير لا كان اف رسول أن فهد بريدة عء' ٤( 
فرحأعجبه فإذا اسمه، عن أل يعاملا بعث إذا وكان 

كراهةرئي اسمه كر0 ؤإن وجهه، و ذلك بنر ورئي به، 
أعجبهفإن اسمها عن سال قرية دخل وإذا وجهه. ق ذلك، 

رئياسمها كره ؤإن وجهه، j ذلك، ورئي ما فرح اسمها 
وجهه'آلj نلان، كراهية 

)عاصيةآامم غير هو اممه رسول أن عمر بن الله عبد عن ٥( 
ااأ.ن،حميلة«رم.و؛ال;

الشريعةعناية تؤكد وكلها كثيرة، الباب هذا ق والأحاديث، 

أثرءله ذللثح وكل والتهليِط التشاؤم من والتحذير المال، بجاو_، 
بمحولالقادم ا،لطلب ل سنذكر والمجتمع،كإ الفرد حياة ي البالغ 

اف.

دعتالذي التقاول أن وهو إليه، الانتباه ينباُي ملحفل وههنا 
ميوليالعزيمة، وينشر الهمة، عل يبعثلأ ما هو وأشّته الشريعة إليه 

لأينبالرخ/"ااه.)ل(الأتلكر 
انارينح j حجر ابن أطدْ وحن (، ٣٩٢رنم)•  ٦٦٢; داود أبو رواء )٢( 

.A٣٩٨/ اري ايإرشاد j واكطلاق ٢، ١ ه / ا. 
(.٢١٣٩ر٠م)١٦٨٦/٣)٣(رواْ.Lلم



1وقروواوص  1OLDااتفاؤل 

التواكلمعناه وليس والعمياء، العمل من لزيد النفس ل الحإمة 
نتحدثوما لون، فهذا بافه، الظن إحسان بحجة الأسباب، وترك 

النيلة.وممها الشريعة مبادئ مع يتناغم وهوالذي آخر، لون عنه 

١٦



واههث(وهشروممه مصنمء الأول: المبحث - ^

|واإقأؤلأهمية : liJUJIاسلب 

•والرور المهجة القس عل يضفي ومعي حميلة، كلمة المقاول 

ولهذاوالحإعة، الفرد حياة ق بالية أهمية للمفاول أن شك ولا 

يه.ياكخلق الأمر عله بالماكيد سق~ —كإ \لثو؛أ جاء 
فاعلمالأمة؛ أفراد j المقاول وشاع مممائلأ، ا.لرء كان ما ومتى 

تلكق Jجران٠ا صريت فد عادة الوأن بثائرْ، تتوال الخثر أن حينها 

اربوع•

يأق•ما المقاول أهمية عل يدل ومما 

تعال:باض المقة عل علامة أنه ١( 

يريدلا وأنه ثيء، كل عل قادر اف بان القائل أن ذاكم 
نفقةلرتغضها والمهار الليل سحاء يده وأن الخثر، إلا المؤمن لعبده 

ندعوه،أن منا أراد تعال وأنه • ٠١والأرضأالسإوات حلق أن متد 
عند*أنا القدمي: الحديث ق شانه حل فال كإ به الظن نحن وأن 
الفلزلحن مراعاة ذلك وكل ذكرو(اارأآ؛، إذا معه وأنا ي( عبدي فلن 

والفألهو فإ بربه؛ صكه قطع من أما واعد. بمتقثل والمفاول 
عريرةش حديث من ٤(  ٦٨٤رقم)حدث  ٦٧٣; الخاوي صحح j ذلك نت )١( 

أنفقما أرأيتم وتال: رايهار، الليل سحا، نفقة ت،نيفها لا ملأى اش •يد ءه،؛ااففل; 
يدْاا.ق ما يغص لر فإنه والأرض السإء حالق مند 

ه.أصسحدثشمريرة الخاريا</ )آ(رراْ 

w



ألقروو،زص ةس 

ومحبصرفة، مادية ينظرة الواسر معطيات، مع يتعامل إنه أ الحسن؟ 
ماثلايراه ما عل بناء يزعم!— كا والتقبل ~ الواغ ويقرأ حساباته، 
بينءيّتهإ

ماوبين بينهم الثة وبجل اش، عغ، من يمطون هؤلاء فامثال 
مفجعة!والنهايات، وخيمة الحواف،، فتكون به، تعلقوا 

قطفح ممن والعمران والمتعة والسلطان، القوة أر؛اب، أين 

الأيكة؟!وأصحاب، وثمود عاد كقوم التاريخ، غابر 
ه،تادهإرمدات^ثهأفي(مهادماق:ؤ 

^١ألشمالواد٥؟وتيوذذك،١٠•أقي، الشدأوآونود بجني،ث-لها4،
^لإوأجتاآتواد.اصث،نين

(.١٤~ ٦ رةئ،سوءثعدام،وأ'إ0ربك،لادنهاد؛)الفجرت 
الرجاءعظيم بربه، التعلؤ، ثديي ه النبي كان فقد ولذللئ، 

ررولأت فيقول( يدعو وكان وقوته، حوله من متثرئا به، الظن وحن 

ءين«لا؛.طرفة نفي إل تكلي 

قاليه،ق وشجاعة قوة المرء ي، نهأنه الفال أهمية عل يدل ومما ٢( 
وهذهوالعقيات،، الصعاب مواجهة عل جورا ومحعله 

واللنةالنوم وصل (، ١ •  ٣٣رقم)• ٢ ١ ٢ آ/ ١^ المن j الماتي واْ ر( 
صححق ، jUSوحسنه؛م مالك بن أنس حدث من ( ٣٤٢رنم)*٣ ٤ ١/ 

ابرمبا/>ا-لرذم>لا'ا■(.

١٨



وأدد0يتأ(و0شروس0 همس الأول: الهبتث —

اطهلكن فمن باش؛ الثقة وهي الأول الثمرة عن نانحة ثمرة 
لهالنه ينصر متفائلا لكن ومن إ محاق؟ فممن له وعونا معه 

إقدر؟ يوؤْ أو بئر، سخيمه فهل إياه وتأييده 

البه؛ الظن المحنون به، المتعلقون اممه أولياء لكن ذللئ، لأحل 
ءلغيانه!ق ولج قوته عظمت، مهإ البئر من أحدا نحافون 

عليهمرد بالنار وتوعدوه قومه هدده لما إبراهيم الخليل هدا 
مانئيمتث، ٥١٠^ولا  'ؤاش: بتمر الواثق الومن بلسان 

أدلأط>طثوف؛علق حقل رؤ، ومحع ثنتا رف يثآء أن 
(.٨٠)الأنعام؛ 

نادرة،وشجاعة صارخ بتحد يعلنها السلام عليه هود النه ونى 
ثنو؟ أؤ،بميكاءبمادنيخذا ■أزلؤ،لنإدأمحمحآلإدوأ • قومه ل فيمثح 

0إفيئلقوملأ،وظناثن
(٥ ٦ — ٥ منتقم،.)هود;٤ عقص،رط لي( دآئتإلأه؛زما-غدإناصين؛؛لاف 

مضربلكن ففد س محمل ؤإمامهم وسيدهم الخلق صفوة وأما 
وثقتهبربه فله لحن إلا ذالثؤ وما القلب،؛ وحارة الشجاعة ل المثل 

يه.التامة 

الوطيسحمي إذا رركنا الصتد.يد—؛ الهربر وهو ~ ه عل يقول 
أحديكون فإ اف.، برسول اتقينا الخدق؛ واحمرت، البأس واشتد 



1وقروو1إص ،؛، 1LOااوقاتيل 

.٢١٠٠إليه!أقرب لكن من أشجعنا ولكن العدومنه، إل أترب 

فكانالمسلك، هذا ل ه رسوله اثر يقتمي فه عل لكن ولذا 
بنجاعنالحرب عل يقدم الأثاوس، الرحال  ٠١١٦;صنل.يدأ شجاعا 
فةولتالطر، منقهلعة 

زأفالموت من بوئي أي 

ومبأم بقدر لا دم ي
أرثلا قدر تلا وم ب

اسنارأ<ينجو لا القدور وس 

عنيروح أنه الإنسان حياة ق التقاول أهمية عل يدل ومما ٣( 
متقاتلايكون حين نا،لرء للقلب؛ عادة الومحلب النفس، 

ليكون الغمة وانقناع الحال يحرن موئلا الأمور، بعواقب 
الثعوروهال١ العمة. وتمام للخير وترقب مروروحبور، حال 

وْلمأنينة.انشراحا القالب وق أرمحية، القس ق يبعن، 

أرثهاأل الأممبالقز أعلل 

الأو،قحة لولا العيش أضيق ما 

■ ٤٣٦ص الخضرم، عمر لأبن الأسرار لطاي الأنوار حدائق ا ١ ر 
.٢ ٥ ٩ ه/ اكالماق القرى لاين الفذ نفح ، ٩٦/ ١ ربه عبد لابن الفريد العقد )٢( 
البغداديلعيدالقادر الأدب حزانة انظر. الشهيرة، لاميته ل للطغراش الين  ٢٣١

٣.• ٢ ا/ العاز حذن لأبن الكثكول ، ١٨٧ا/ 





اواأعاؤلساص|اذروب

والعظاءالناجحن كل بل جل؛ فستجد شئت أئى بصرك وقلب 
متفانلة!نفوس أول 

العبادة!أداء ق عجيب أثر وللتفاول ٥( 

لأداءذلك يدسه بربه؛ القلي ايحس له، اممه برحمة فالقائل 
وأخراه.دنياه ق ريه من الخبر يرجو لأنه الأكمل، الوجه عل العبادة 

—التقاول من نؤع وهالا — افه جنة ماكني من يكون أن يهلمع فلولاأنه 
صابرامحتسبا!الهواجر وصام مصليا، الليال وقام ه نفأدأب لما 

آسمشت،ءاهأمالكريمةأؤ الأية هذه معي تامل لدللثح 
اه• وميمأ ؤ ماذا؟ ثم ه،  ١٥؛هنذ/ ثاحداؤئايما 

٩(.)الزمر: 

-بذاالمؤمن كان ؤإذا ومغفرته. وعفوه اممه برحمة إذأ التقاول إنه 
وحفؤعبخشؤع ويوديبا العبادة، ق مينثمل فإنه الإي،اف الشعور 
القلب.مْلمئن النفس، مرتاح لأنه ذللئ، ودأب؛ 
ينبض؛كيا العيادة يودى لا فانه حزينا مهموما يكون حض أما 

والفتور!الهمود أصاببا قد النفس أن وذلك أدائها، ق يتناقل تراه بل 

علمحيئ أثر من كمحاشه لما الخززرا؛ من الني استعاذ كله لهذا 
محومحس!اهع. مأمر وهذا الإنسان، نفى 

(.٢٨٩٣رم)٣٦/٤سه،مافيبحالخارى

٢٢



وأههيت□ a_g>iiL0Qالأمأؤل ممس الأول: الهبيث 

صحتق يالغأ تامرا له أن التقاول أهمية عل يدل ومما ٦( 
الإنساذإ

مرتاحة؛كانت ما متى فالفس سابقه، عن مع الأمر هذا ولعل 
منيسمع حن الريفي ترى لذا يمل؛ ولا يكل لا لها حائم فالحد 
يخثرتبشر التحاليل نتاج وأن صحته، ل محقن عل مقبل أنه الهلبيب 

ذلك،؛قيل كان مما أحن حال ق يصح فانه المبشرات؛ من ونحوذلك 

أومرصه، من المريض حوف، فلو أيضا، صحح ذلك وعكس 
علمحالة لا ذلك، فسينعكس حيدة تكن إ التحاليل نتائج أن له ذم 

الصحة.حالته 

.>.ء  وقالإنسان، حال عل سلبا يوثر نحرن ما وم،إع المكروه فتوقع 
نحفىلا أثر له الخثر وتومع يهج، ما وروية ير، ما ساع فإن القابل 

وقوته.الإنسان صحة عل 

هزرتفب، يبالحرض م

علميهحونى من فمرضتا 

يزورنياتجب وأض 
هالأ؛ثرئت،مننملرىإوآذ

،٣٨"الكي'؛/ طالب لأي القلوب قوت ل: ما الناسي للأمام السان ب ني٠ 
.١  T٨٨/ للخزال الو;ن علوم إما، 

٢٣



Qoj  فهء JqlaiJI

روحوث الحنة، الألفاظ احتار عل ربانا الإسلام فان ولذا 
يبترما إلا منا يسمعوا أن ينبغي فلا للمرضى، عيادتنا عن،- الفأل 

حال.كل ق نافذ اف وندر يخثر، 

ال ١٠ت فيقول له يدعو أن المريض يزور حض ه هديه من وكان 
اشااُشاء إن طهور باس، 

Uj  جشرئم ا-لمل! الآ:ًلأنى الض :,ذا الأس جهو أم
ح>ضسو■'

المرضىعل أشد العواد ®حمى افه؛ رمه ~ الثورتم، سفيان يقول 
منأمراضهمأ«أآ،.

عنناله مرضه ي يعوده عبرالعزيز بن عمر عل رجل ولحل 
فقالفلأن! وماُت، فلأن، مات العلة شذ0 من قال! أخثره فلمإ علمته. 

فلاعنا حرجت، ؤإذا الموتى، إليهم تغ فلا الرصى عدلن، إذا عمر• له 
تعدإوتا!رم.

لأحزاتهواسنيعانه تفكثره، طريقة ل علمته مريض ْن وكم 
القادمأس وتخوفه وهمومه، 

محهإ.اث رصي عاص ابن •ص  ١٢٣٦ رقم)٦ '٢ ٢ الحائي؛/ دوام ٢ ١ ١ 
)آآ(سالفردآ/؛\ّآ.

.Y٢٨٤/س )٣( 

٢٤



و1هميت0ومشاوممك هعالا،ء1وتفاتيل 1ل0بحاواالأول: 

تأكله،مما اق لا المعدة ارقرحة ت مونتاحي جوزيف الدكتور يقول 
ولكهاشمماياكلاث،!ا،لأء.

صحةق باحثون أجراها ودراسات طبية أبحاث أكدت وند 
ؤإبجابا•سلبا الإنسان صحة عل والتناوم التقاول تأثير مدى الإنسان 

توماسكلية من نشالدر ترودي الدكتورة أجرما دراسة ففي 

لاكفاول دور نت المزمن الإرهاق ق مرصى عل لدن ق الية 
الباحثةقامت، وقد منها. يعانون الي الأعراض حل؛ ص التخفيف 

تضمنتالإدراكي بالسلوك للعلاج ة جلعشرة اثنتي بتنظتم 
ستةوبعد حالامم، إزاء إيجابيا الفكثر عل المرضى نحفثز حمتعها 
مهامهمأداء عل فل.رامم وتعززت اكعك،، توى م انخفض أنهر 

فيُصا'أمأ

ضوئهاق أكد مي؛لنيءن تممن اختصاصي حا قام دراسة وق 
الدفاعيةبالروح يتحلين اللواق الثدي برطان المصابات النساء أن 

ممنالمصابات س غيرهن ْع مقارنة أطول؛ لفترات يعثن ما غالبا 
*.لحفلة!؛ أية ق الموت أوتوقع التناوم، أو اليأس عليهن يسيهلر 

انمكبو-ّةالشكة عل والأعلام لاثمائ الولاة دار م؛ع: اظر )١( 
alweayah.net

٤٧٥موظفي بان للتواصل احريات منظمة ،.' JjAالعنكبوتة الشبكة عل انظر )٢( 
بالمغرب،العدل 

httpv/alhoriyatmaroc.worldgoo.co



1ل5رووازص  1cabووفاؤل 

الحياةفهويصخ حياتنا، ق يرى أهمية للتفاؤل أن يعلم وبمذا 
غلواءمن ونحفف، قلوبنا، عل بالسرور تفيض يديعة زاهية بالوان 

قتعال اممه سن حملة من لأنه وقوعي من بد لا الذي والبلاء المهاب 
فهوجالب،الأيام؛ به تاق فيإ الشر وتوخ والتذمر التشكي أما حلقه. 

للكا؛ة،باءث،للأحزانأ

المعنىIهذا ق ماصى أبو إيليا يقول 

داءك، با وماكي الشا هأب
عليلاغدوت إذا تغدو كيف 

نصالأرض في الجناة شر إن 
ارحتلأالرحيل قل تتوش 

يتعسالوريد في الشوك وترى 

إكليلاندى الفوفها نرى أن 

ثقيلاة الحيعلى ء ب، عهو 

ثقيلاعبئا اة الحييقلن من 

جمالبغير ه نفذي وال

جميلأإُآ؛شيئا الوجود ش يرى لا 

•٦ ٠ ص؛ ماصى، أبو إيليا يوان دا 

٢٦



1 الهبيثالأول: £Ai،2j0 0وأهْدت0اااق1ؤلومشروس

حياتاز والتفاؤل الأمل إشاعة من بد فلا ثيء من يكن ومهإ 
JاJتفاؤل،فالعيش رغاننا. وحميع أميانا كل ثحقق لر ولو حتى 

عنالطر بغض ولدة متعة والليال؛ الأيام قابل ق الحمل وانتذلار 
النتائج!

كأنماحانا لير من اني أم
برداظما على لثلى بها ممض 

المنىأحن تكن حما تكن إن منذ 

٠رغداُ زمنا بها عشنا فقد وإلا 

.٣٢٥،زهم١لآداب١/ ٣٣٢ا/ م: ]ا(اوتانلأش_؛. 

٢٧





^حاوا|اثاس

JgLoiJIالقفوسعس  ajjpفت اوقرأوأ ألأأالووا 

مطلبازتوفيه 

uULliioJI  :إيراد الأولjloJ 1ا0االحر0.تف1ؤل ص د

uUaoJI  :1 إشاعة إلياس uLog CAD JglAjUl وأرهعخواالن.لأل0اوا





1 ؛، ٨٥القرآة أسلوب 1اثانأه: 1ر0بحاوا — cLup أراإحاتيلعس رلفوس

لكلوهداية تان4، لكل فراما ليكون الكريم كتابه اض أنزل 
وثقى.حر عنه أعرض ومن سعد، توجيهاته وفق صار فن صال، 

إل- الخيه ٣^، ل تتخط. وهي - اليوم الثرية أحوج وما 
إنهنزاألهمءاىؤ والدنيا الدين صلاح فيها التي القرآن! هداية 

مثم أن ألثظكت دتعليث طرآتفيبم٢لبم ألوم تما.^٠ بمب 
|)الإّراء:\،(.همتإ 

والخإعة،الفرد إصلاح ق قرآق منهج ~ ملفإ كإ ~ والتفاؤل 
أسلوبعل ف نتم أن القرآن— هدايات نتلمس ونحن ~ بنا وحري 
تفيءشعلة نوره من لقتبس الهم، ا،لوصوع هدا طرح ق القرآن 

الصراحل.مواء وتأل.ينا الهلريق، 

تربيةق القران أسلوب عن الخدي.ثا ار منحدد أن لما ؤيمكن 
الاق؛المحو عل ليكون التقاول عل الموس 

٣١



Jqlfilll  1رقروواههءإص

1وهأاوحيةصوف1ؤل  jljjlاسملبالأول:

التقاوللكن الذين اش عباد لمنوة بتاذج الكريم القرآن ينحر 
اللأ-ء،محاعات وأشد الفلروف، أحلك ق حياتمم ل لهم منهجا 
رجاءهم،يقطع ولر محيلهم، فلم به، ظنهم عند كان اف أن وكيف 
آمالهم.ومحئن، 

بعدفرعون من هرب لما اللام عاليه مرمى الله نبي إل انظر 
توجهمنةومفرءون، الملأ عليه نتامحر القبلإ، ذك بالخطأ قتل أن 

إليدرى ولا كساء، ولا طعام معه يكن ولر مدين، أرض إل حينها 
إليه،ياوي بيت، ولا يواسه، صديق ولا يعرفه، أحد فلا يدهبح؟ أين 

بريه،الظن محن لكن ذك وُع بر، بيا توحي لا كلمها فالمعطيات 
حائفايمبمٍإقاد*مجؤ ت*ال• ُالا له، افّ تدبيرّ بحن ويمماءل 
آنيهنتح عش *ال قمآءٌغهى هأولثامثه ينآلإ؛يآظنلميرا رني،بفي 

حيجحع، فهو (• ٢٢- ٢ ١ يهل^شءتآقنمل.ه)القمص; 
إل:بمديه أن افه ل أثل لكنه يدهب،، أين إل درى كن إ مصر من 

نجاته.يه كون الذي والطريق الصحيح الميل 

القرآننمه الذي الخثر ل للمرأس وسقى مدين، أهل أتى لما ثم 
أكلأنه الأحبار بعض ق ذكر إنه حتى مبلغه! به فد ابؤع كان لنا 

إمدين ماء عند لكنت، التي الشجرة ورث، 

٢٢



— iullll t_oJI :، 1لأقاؤلعلس 1ااأغوس تربية 0هع أس1ووا1اقلآزأ

حتىمدين إل مم من مرمى ررمار ه؛ هماص ابن قال 
ؤإنحلقه، من الله صفوة وهو الظل ق وجلس قدمه، نعل سقطتا 

داخلمن لترى البقل خضرة ؤإن الحوع، من بفلهرْ لاص بطنه 
تمرةأاار١؛ثق إل لحتاج ؤإنه جوفه، 

الشجر!ورق واكل العزم، أول وأحد ش، ام 

صثحتطحتى ليلتن حمل عل ررحثثتح أ؟يبمت مسعود ابن قال، 

شجرةفإذا موسى، إليها آوى التي الشجرة عن ذألتط مدين، 
ساعةفعالحها فأحدها جائعا، وكان حمل إليها فأهوى ترف، حضراء 

انمرفتا((أأ؛.ثم اللام عليه لمومى اف فدعوت لففلها! ثم 

عفليميظهر الصالح التي هذا عل اُلتتاح البلاء هذا خضم وؤ، 
قادلهنا عي ؤ ت قوله ل اممه 3، والأمل الرجاء 

(.٢٤ئثرس؛رأوره)القصص! 
بدأتحتى قليل إلا هو فا وخثره، غوئه ق وأمل باش، اعتصام 

المرأتنإحدى وأنكحه وأمحلعمه، رنه، فاواه تتوال عليه الفتوحات 
ءلسبا!وعيش رغد ؤ، عديدة سن وعاقي الصا-كن، 

عظيمفيه يتجل عظيم موقفا ق أيضا اللام عليه موسى ومع 

.TYU/nممرابن )ا(تفر 
.YYU/Yممره٥^ضراين ٦/١٩)٢(فر١سرى

٣٣



1اقروو ) ijoj  مس Jglatli

ويذهلالحليم، عقل فيها يطيش ساعة ق باش، الظن وحن الفأل، 
اإاJبامحيم!فيها 

مأن بعد البحر أمام اللام عاليه فيها وقف التي الساعة إنما 
إذاالبحر قارب فلمإ البحر، تلقاء متوجها إسرائيل وبنو هو بدينه 

.٠١جندي!'مليون عل يزيد قوامه بجيش يتبعه بفرعون 

حلفهمن وءدو0 موسى، أمام الحر الصفر، ساعة وتاق 
عوّةأصحتب هال أذبمتان تزءا هلثا ؤ تعالت قال جرار. بجيش 

فريقكل يرى يحين، تقابلا أي: (، ٦١ه.)الثعراءت إمالثنّرةث 
إسرائيلبني ًلن ساء عنل.ها الحاجر، القلوب وبلغت ا، ُ صاحبه 

عليهموّى كروح روحا يملكون لا لأنمم أملهم، وانقطع بمم، رق 
التيونمرْ، موعوده إل المْلمثنة برتيا، الواثقة الروح تلك اللام، 

عليهموسى وأما والشوؤل، اليأس إل والمحن الكروب تلجئها لا 
باش؛الهن والفأل بالشن مملوء وقلب فصيح، بالعان فقال اللام 

(.٦٢بمالشعراء: إنمحَرفين ظ> 
^^لأاراحاسولأالأمواجاكلر؛ةا

ؤأصرد_،بماكسريعات يأق بالفرج فإذا لحظات إلا هي وما 
(.٦١٠ه)الخعراء؛ 

.٣٨٩/ ١ القرطي شر ، ١  ١٢٣/ عطة لأبن الوجيز الحرر )١( 
٠٤٦٨م )\(-فراسرىآا/ 

٣٤



الاقاولسع 1واوفوس تربية فت 1اةرأة أسلوب 1رثالأ،ع: المبحث —

تطوهيا طريقا ميمبح الخضم البحر أن يظن كان من 
الأقدام؟؛

فيه.الرجاء وأعفلم به، الظن أحس لن الله موعود صدق إنه 
ياممتراه حرجا الساعات أند ق ه محمد المتفاتلن سيد وهدا 

مولاه.من بالختر متفائلا ربه، من واثقا الثغر، 

لواقفشذ الموت فى وما وقفث 
ناموهو الردى حفن في كأنك 

هزيمهكلمى الأبaلال بلث، تمن 

؛ا'مأرآ،وثغرك لصاح لوجهك 

شديدةكانت حياته ق ممرة مواقف اممه برسول، مرت لقد 

حديثنا-وهوموضع - القرآن ل الله ذكره بعضها قله، عل الومحل■، 
الأحدايث،تلك كل ^3، وكان الشريفة. السنة صحيح منها3، وكثثر 

الفلن؛اض!وحن التقاول ق الأسمى البشري الأنموذج 

الثهثرةالهجرة حادثة ل العجسب، وثباته بربه ثقته عته الله حكى 
إلاتكف١ر وصل وقل. ه، الصديق وصاحبه هو الغار ق كان حن 

لوافه؛ رمول اريا ه! اطه لرسول قال بكر أبا إن حتى الغار، حيث، 
٠١ إ لأبصرنا قدميه مرصع إل نظر أحدهم أن 

. ٣٧٨م ديوانه ز اظرهما للخي، المال )١( 



ااقرووأ 1ijjoj guiلأهاؤل 

فياقمنهإ، أدنى أو قوسين قاب والعدو حلل، إذن قالخهلب 
اشص؟!«ءا؛.باتين س U يكر! أبا )ريا القائل; لواثق ا^ 

•؛(.منِلكممظ؛)اضة:
امحزن؟ مف معه اش كان س إ أجل 

معنا(اض بكرت)إن لأيير ه اممه رمول قالها التي الكلمة هذه إن 
رإنآنفات ذكرناه فيإ اللام عليه مومى أحوْ قالها التي ذاتبما هي 

تقاولا،أكثر محعله له افه لمعية العبد فامتشعار ميهدين(. ري معي 
والكروب.الأزمات، أوقات ق اطمئنانا وأشد 

قتله،عل وتمالووا بيته ق اض. رموو قريش حاصرت ولما 
حميعاهؤلاء يد عل قتله ليكون شجاعا فارما قبيلة كل من وانتدبوا 

قريسمن المكر هذا وكان هووأْي~ بابا ~ القائل ين دمه ففرقا 
فخرج.يشعرون، لا حيث من -بم مكر افه ولكن محارآ، مكرأ 

الأمور،يمالان متفائلا القالي،، مهلجئن الخهلى، واثق أيدتبم بين من 
عليذرها فجعل ~ أبصارهم افه طمس وقد — تراب من حفنة فاحد 

ستدارسآدعم بن يى ؤبمتا ؤ تعال؛ قوله وهويقرأ رؤؤسهم، 
حالهمعل وبقوا ، ٢٩ت يس ه) محثهمجيمح4 

بهمحل الدي عن يدرون لا وهم والاJلة، المهانة حلملتهم وقاو تاللث،، 

ممرابن نفير ؛، U/oلسي  jUU!لكثف إا/ا،هآ، -ض ]١( 

٣٦



ااته1ؤلعس الغفوس تربية  gibالقرآنا 1ugLuilوث1زا،ء: الخيتث —

قالواتلكم؟ ما الدار، من خارج ذلك بعد عليهم خرج حتى 
وصعوقد إلا رحل من منكم ف،ا عليكم خرج قد قال• محمدآ• سفلر 

علما ينفض منهم كل فجعل لحاجته! ذهب ثم ترابا، رأسه عل 
الشابُاا.من رأسه 

عليهمالأنبياء من للمتفاكن نعاذج إيراد عل القرآن يقتصر ولر 
ترنواالدين الخالحن اض عباد إل ذلك تعدى بل واللام؛ الصلاة 

باض،الفلز حن عنهم وأحيوا الأؤلهار، الأنبياء هؤلاء دارس مل 
الاررإك•وتفويض 

تلكالطاغية، فرعون زوجه آسيه حم الكريم القرآن لنا يدكر 
صروتعذيبه فرعون آذى عل وصرمحنح آمنت؛ر7اا، التي الصالحة الرأة 

ليقتدواللمومت؛ن القرآن ل المثل نيا اف صرب حتى الرواسي الجال 
تعالتوطريي<آشقلأقال ويقينها، بصرها ويانسوا -با، 

منوؤي ل ربم،آتي !، ٠١١٥لأورنثاإذءامتإأمأث 
١(.١ ي)التحريمت ث>آياشبلآى 

عتهالحديث بمدد نحن ما الصالحة المرأة هذه حم ل ييمنا وما 
نبئيعيش أن تعال اف كتب، فقد باض؛ الظن وحن الفال اثِح جق 

تعالوله فرعون، ١لهلاغية عدوه كنف ل اللام عليه موس اش 
قدره.ما كل ق اuلغة الحكمة 

.٦٦٤; ابنممر ،_، XU••\إ القرطي ;؛{شر 

٢٧



|وقرووازص مس اووف1ؤل 

يقذفأن تعال جنده من وهو البحر إل اف أوحى لقد 
إلبه أو فل،ا فرعون، قصر إل موسى الرصح الهلفل بدلك 

قدلأنه يده؛ عل مالكه زوال يكون أن حشية قتله أراد فرعون 
الكهنةأن وذلك الذكور؛ ا،لواليد نل مياسة العام ذلك و انحذ 

يولدإمرامحل ض من رجل يل عل سيزول ملكه بأن أمحروم قد 
 jالعام!لك، ذ

امرأةءالتح بقتله هم ^١ 
فقال٩(، ؛•)القصص; ^>لهايحرلأثميرى 

.٠١١فلا!ل وأما فنعم، للث، أما فرعون; 

المرأةهذه نفس النفن; هانز ين الفارق إل تأمل 
وموءالنزق عل المجبولة فرعون ونفس بحصوله، المتفائلة الخم، 

قال!ضاما لكل تعال.ودكان باق اكلمن 

لبيبتا لفوزها وسببا لها عن قرة كان فقد فرعون زوجة أما 
لدذمىوبمركث>آسمثلا ؤ سبحانه; قال ك،ا الرحمن بجوار الجنة 

^د،آنلبم.لنسافيآئةوضمن
وأي١(. ١ ^^•آكووامحيجى؛•)التحريم; 

اذلك؟ من أعفلم عن قرة 

ه،٤  A٩١٢/ طاف ل بن م النيايت بلوغ إل افداية • ٥٢٤ا/ ٣^٩ تقم :١( 
.n٢١٢١٢/ممر ابن نفع 

١٢٨



1اتف1ؤلعس |لغفولأيى تربية ، no|اةرازأ  uqlioi :g\j\jJ\الْبيث 

قفلاروجته، لكن ما عكس عل له مرمى لكن فقد فرعون وأما 

اضتقدير بعد دلك سثب موصى ولكن شماو4، ومرق ملكه، الله زلرل، 
وتدبره.

ان،للأنالحر لحصول سبا تكون قد التفائالة الحسة فالكلمة 

بالمنطق*موكل  ۶١٧١٠قتل؛ ولهدا صحيح! أيضا والعكس 

القسولكن إ ل؟ ع؛ن قرة لوقال؛ فرعون يفر لكن الذي وما 
طعها!عن نحرج أن تأبى المتشائمة 
إذاعض قرة وهو قال؛ أته رالو ءنه،ا؛ اممه رصي عباس ابن قال 

أبىاااُآُ.لآمنيه،وممه 

رسولأصحاب عن القرآن لما حكاه للممتفاكن آخر ونموذج 
بنصرمتفايلن فكانوا معينه، من وملوا عينه، عل تربوا الذين افّ. 

وعنايته.وناسيه لهم ايله 

معتواعدوا أحد غزوة ق أمحامم ما اذساامان أصاب أن فبعد 
وقتادنا فلما أحد، لغزوة التال العام من قادمة حرب ل المشركن 

٦١ ٢ / ١ النهاب مد ي الفقاعي رواه يمح، ولا ه اث رصول عن وموى )١( 
بغدادماا/«ح'اسطرضءنأبيتاريخ ق البغدادي رالخطيب، عل؛4، عن 

وانغلر ٨٣م ا،لوصوءادت< ل ابرزي ابن تال، كعا ه صميموالحديث، ،$،، الدرداء 
الضمنةاللألة ■ا/بم؛'ا، افوعة اللألئ آ/ا-أ<آ، تريه ايفأ: 

.٣٩٦/U
)'ا(ضاسريآا/هآء.



1اقرووا0هءزص 1راأقاؤل 

عددمن المثرين بعض فحولهم عدوهم، للاقاة حرجوا القتال 
قدجمعؤإمألناس 1ة 'ؤوقالوات عدوهم وءتاد 

(.١٧٣•محمران! ؛)آل هُ وجآومحمميل نبناأثث ح٧ 

فكانيه، ظن وحن وتفاؤلأبر7ام إيإنا ذللئ، زادهم لقد نعم 
فتها:هم مالذي والقرح أحد ل أصابتهم التي ١-^,^ رغم جواحم 
الوكيل!(.ونعم اممه )حبنا 

فالقالشرور، به وتحدق الكرب به يثتله حين افلومن منهلق إنه 
ماكروه.كل من وكافيه هوحسيبه 

الكافرينمع تواطاءت حن الأحزاب غزوة ق المشهد ويتكرر 
ذكانالكرب، وعفلم البلاء واشتد وأصحابه، الله. رسول عل 

ومنأسلثة؛يإذإي.؟٠^؛ز تعال: اممه قال الحالكإ 
هأشآلظو؟° ؤبمثؤن آد>قنيت و>لثتاألمرش يامحتب 

١(.-١ ١ ٠ |)الأحزاب: ^صضربأزسدا 

نفوسق الأمل يبث، ه اممه رسول كان الأثناء هد.ْ وق 
بزواليعدهم فكان لأوليائه، اممه بوعد ؤيدكرهم أصحابه، 

قريسمع عن قفلا المسلمن يد عل وقمر كرى ملك 
الخاسرة!

ا؛،كثفابنم'اأ.•U/ الطري شر )١( 



1 1وزفوس ترببة س اسالويا1لم)1ه 1وهبحاوا1رثاراه:  csilcاتفاتيل

نحفرأن اف. رسول أمرنا ئا  ijliفهن عازب بن الراء عن 
ذلكفاثتكينا العاول، فيها b-؛sLJ لا صخرة يا عرض الخندق 
ونال!المعول، وأخي ثوبه فالقي اه. رسول فجاء ه افه لرسول 
أير!اراف نال؛ تم الصخرة، ئلث، فكر ضربة فقرب اف*، ،اباسم 

منالأن الحمراء قصورها لأبصر ايير واف النام، مفاتيح أعطيتح 
نمآخر، نلثا فكر اف'ا رابامم وقال؛ أخرى غرب ثم إ هدا" مكاق 

الداتنقهر لأبصر إق واف فارس، مفاتح أعهليتح أكر! ءاف قال؛ 
وقال؛الحجر، شلمر اش" باسم  ١٠وقال؛ الثالثة، صرب ثم الأبيض!" 

.٠١٠٠،صنعاء! باب لأبصر اق واف اليمن، مفاتيح أءهلم؛؛^ أكر! اراف 

قلوبق يبثها اش. رسول لكن التي النرات، هده وأمام 
قوةليوهنوا الموء قالة ؤيشيعون يخرون الناقمون لكن ا،لومن؛ن 

ديذبمدل،آهيئءأو ومكان، زمان كل ق حالهم هو ك،ا لم؛ن الم
؛إأ■)الأحزاب؛عِبمإ إلا رقملم7 آممث ؤعدئا ما مض ءزمم فب يألإبما 

وقيصركرى كون نأكل أن يعدنا محمد يقول؛ قائلهم ولكن (. ١٢
.٠٢١الغائط!إل يدهب أن يقدر لا وأحدنا 

سق أحد والإمام (، ٣٦٨٢رقم)•  V٣٧٨/المغ، j شيه ش ابن رواء )١( 
وإنادْ(، ١  ٦٨٥رثم)٢ ٤ ٤ ٣; ممض ق وأبويعل ١(  ٩٨٦ رنم)٤  ٦٢ه ; ٣• 

البخاريصحيح ل أصاله والخديثؤ ، U٣٩٧/ اكح ق حجر ابن نال يا حن 
(.٤١٠١رقم)١  ٠٨ه/انظرن الرواية، هذه لكنبغثر 

.٦٣٨٨; م ان ض ٢،  ٢٢٣/ اتجري تفسر )٢( 

٤١



1وقرووا0هءرص 1واأق1ؤل 

ذلك،صد عل فكانوا ه اش رسول أصحاب من الومنون أما 
حالهق لام والالصلاة عليه بنبيهم واقتدوا جيدا الدرس فقدفهموا 

كإفكانوا دينه، ؤإعراز افه بتمر متفائلا يكون حين المحتة ومت، 

نداىتااو>نالأءثهازأ كتابه: ق ذس، عنهم ك حكى 
آيائهمإلأ'إيثاؤنهثر وما ونبمولك< ائته ودبمول،رؤبمدة ماؤعديأأش 

(.٢٢)الأحزاب: 

لهم،وعده وبمادق برببمم إيانا إلا البلاء زادهم ما أيرإ اف 
ؤيصبمرالأمور، يدبر من تعال لأنه لحكمه وانقيادا لأمره، ليا وت

الأقدار.

وحازلالأة فنصرهم بر-بم، ظنهم حن حزاء لهم العاقبة وكانت 
يتظهمَقثرةإ ٢^؛؛، أش نيئ ؤ صاغرين: أذلة ورجعوا عدوهم 

هعغ7رإ يكا أثه ٢لذثال، آلهميثث آس وئق حمأ امإ ثز 
(.٢٥)الأحزاب: 

^مالخوفإذن؟أولماكاؤموالحزع؟أ
ولكنأكثرالاسلأيعاوون.علأمره غالب وافه 

ونعمالله )حسنا 3الت عنهإ الله رصي عباس بن عبدالله عن 
محمد.وقالها النار، ق ألقي حنن اللام علثه إبراهيم قالها الوكيل( 

وعازاإيثتنا نؤةحثنهلمو١دمحإ جممأ ئد الناش قالوا:ؤإن ح؛ن 

٤٢



عالهء1رتفاؤلالأفوس  aujjأوأأالووا1لقرالأقهع 1اْبداوااووازأ،ء; 

(.1١٧٣لعمران: )٦ 

العاقةكانت لهدا بجنابه، ولاذ ببابه أناخ من محب لا والله 
ليمولؤآئجمأ سوء مم مبلم ومحل آلته ين سممؤ ر حميدة، 

(.١٧٤ه)آلعمران: أقوأقهد'ومحلظم 

سفيان،أبير ألوءاو هؤ الني ءثئُآ، ا ا١iقال،: حرج ابن عن 
حمعوا*قي. فيقولون: فريش عن ويالون الشركن يلمون فجعلوا 

المؤمنون:فيقول يرعبوهم أن يريدون ؛«<، JJJL؛يكيدوتم لكم® 
عافيةأسواقها فوجدوا بدرا، قدموا حتى الوكيل( ونعم الله رحبنا 

^؛١٣^مها بمانعهم ل( 

.١  Y٦٩/ ^ ابن بر تق.  T١٣٨/ ابوي ض )١( 
الوسيطالعجم ، ١٣٠ص٦ المحيط القاعوس انظر- وأعد. هيا ت بمعنى رعى( )٢( 

.iU/Uالطبري ض )٣( 

٤٣



قرووا 11 ijjoj giD Jgl_JI

الأزماتومت س التقاول إشاعة القاس ل1ب 00ار
واو0هخااات

الرءؤيدهل العقول، فيها نحار وشدائد ازمايت، والأمة بالفرد تمز 
وخزها.وأليم الصيبة وطء لشدة نظرا يصنع؛ ما يدري فلا وقتها 
معل. قلبه ق ونشع التل، ذللثج بيد اخذ حانية يد من لأبد وهنا 

بعدينتظره واعدا متقبلا هناك أن ل تهلمعه بل والقنوط، الياس 
به.ألم، التي والحنة الكربة هذه 

التيالعظيمة، آياته من كشر ق الكريم القرآن انتهجه ما وهذ.ا 
ومسهمالبلاء أصامم لمن العاقبة وحن بالحر وبشر الأمل، تزرع 

القرح.

علالحياة، حواو_، حمع الفريد القرش الهج هذا ثمل وقد 
بمجموعها.الأمة توى م وعل الفردي، التوى 

الآتيةتالفرؤع خلال من الحانبخ هذا عن نتحاويث، أن ويمكن 

٤٤



الاقاولعس ااافوس  1aiD ijipJI ugJLujIاثاأهء: —

dolJI cnlLالأعداء  uJISjظل  1giiiلأماؤل الأول: اص 

1 dli)g:وْمون

ذلكسخلألاسابي:ويكون 

الأعداء؛عل النصر يقرب التفاؤل ١( 

الضعفمن متردية مرحلة اليوم تعيس الإسلامية الأمة إن 
الغربقوى عليها تواطات كله! تارعغها ق تبلغها لر والهوان 

الهوان!وأصناف العذاب ألوان أهلها وساموا والشرق، 

حرماتبا،تستاح المسلمن بلدان من أعداد هي وها 
ولاإ محب ولا معيثا ولا مقدساتبا وتدنس خثراتبا، وتنتهب 

غائر،جرح وفيها إلا السلمين بلاد من بقعة تلمح المتن تكاد 
سكيب،!ودمع 

ترسانةمن تملكي وما أمتنا عل تداعت، التي القوى هدم وأمام 
منبه ومقوا المسلمين، بلاد به أقدوا كبار ومكر صخمة حربية 

حولولا الواحدة، الملة أبناء والتقاتل؛،j( التهلاحن وأثاروا شعوتبا، 
بالإحباطاسين من ممر أس، كله ذلك، أزم باض، إلا قوة ولا 

قبلنفوسهم ل فهرموا ونمره، اش موعود فا أقوام وشك والياص، 
الهزيمة!أنولع أسد وتللئ، المعركة، ميدان ق يبزموا أن 

٤٥



——الأق1تيلس'رصالآروب 

وحمولالنفوس داخل ق الهزيمة هذه لخصول صبب وأير 
لوالتي الكريم، القرآن هدايات عن هوالبعد واليأس الإحباط هذا 

الظلام.وانزاح الحال، ك1ل زممها مز0 
القوس،ق الأمل تزرع وحدممرأمنها القرآن ومنتاملآياُت، 

لعباده.وتمكينه ونصره اممه بموعود اايقين وتقوى 

وأنلحنيه، العاقبة أن اليعاد— ثنلفج لا وهو ~ وعد تعال فاض 
يقولوأرعدا الباطل انتفش ؤإن لأوليائه محسومة العركة نبماية 

>ِتحال: 
•)محثقاوقال: (. ١٧٣- ١٧١ممماكلإون'ه)المافان،: 

إئاكنزيثثثاؤ أيضا: وقال ( ٤٧Iي)الرومءثنامم^زأصنين 
(.٥١ه)غافر: 

إماوعده نحلف س أن ذللئ، نحلم،، أن يمكن لا اش ووعد 
صدق:فكلامه يرأ، علوأ ذلك، عن اممه وتعال عاجز، أو كاذمح، 

مافوق وقدرص (. ١٢٢؛ه)الناء: ؤوسآصدف؛ىأش,نلأ
ؤمافدرؤإأثث-صؤ تمال: قال الأذهان. وتتصوره العقول تتخيله 

مهلؤيشت،وألت_متو؛ت. ألمن.مؤ ئمبمتهء حميما هدر؟ِءوإمحيمإ 
(•٦٧^ُُءئا,ممحي)امحص:

٤٦



|لأقاؤلعس الألفوس  0cLupهء|اقراوأ  uqliut|رو1له; |اهبدث —

فلتنالرمزإ طال ؤإن آت بالصر لعباده اف وعد إن 
المحمىسة من لأبد أنه إلا نريب، فهو الله نمر الاس 
ولكن(، ٣٧|)الأمال; تيزافمآ'يذهم والأبلأء;> 

علاه!ل جل يقول ولاريب! ذلكر ق شك لا ا،لطاف، المرهومائة 

مئتمه. ت\توأ أنموي وأنميورززأثى أثآّثلأ مثثثم 
(.٢١٤ت البقرة ه■) ر|؛ث، كتزأس آلأ"ال تزأف 

تموالهم ®إن الآJةت هذه حول اض~ رخمه — مطب ميل قال 
القلوب،هذه مثل تزلزل التي المحنة مدى لمور افه؟( نمر )متى 

مثلعل ظلالها تلقي الوصف، فوق محنة إلا تكون ولن الموصولة. 
نمر)متى ت الكروب، السؤال دللمثط منها فتبعث، القالوبج، هاتيالئ، 

اض؟(.

تتمعنع.ئن■ الزلزلة؛ الحنة هن.ه مثل عل القلوب، تثست، وءناّما 
نريبح(.اف نمر إن )ألا اف1 من الصر ومحيء اف، كلمة 

حتىيشتون الذين إلا يستحقه ولن يستحقونه. لن م1احئ إنه 
للزلزلة.يهمدون الذ.ين والفراء. البأساء عل يثبتون الذين الهاية. 

إلانمر لا أن تيقنون يالذين للمعاصفة. روومهم محنون لا الذين 
فهمذروما، الحنة تبلغ ح؛ن وحتى اممه. يثاء وءنل.ما الله، نمر 

tv



اJقروUزص ؛؛، 1aoوأم1ؤل 

نمرأي إل ولا آخر، حل أي إل لا اش(، )نمر إل فحب يتطلعون 
اف.عند من إلا نمر ولا اغ، عند من محيء لا 

بعدب، جديرين لها، متحفن الخنة، المؤمنون يدخل بمدا 

والشعوروحده، ف والتجرد والشات، والصر والامتحان، الحهاد 
سواْ،اأاُ.من وكل ماسواه كل ؤإغفال وحده، به 

لدينهم،الرحؤع عل الناس بمنون ح؛ن الله إل والدعاة العلمإء إن 
الموعودالنصر مرط هو هدا لأن فدلك رحم؛ بكتاب اك والأّتم

أسلافهم؛عاليه ار مما عل وصاروا الناس عاد فإذا الله، قبل من 
نعله!ثراك س أحدهم إل أقرب فالنصر 

حربعل الناس ثث ~ الله رحمه ~ تيمية ابن الإمام نام لما لهذا 
منهالمسالمين خوف بلغ عدو عل بالنصر فيهم الأمل ويبث، الغول،، 

الموسبلسان —يقول الله رحمه — فكان العجبُآ،، له يهلول أمرا 

له;يقول الأمراء بعض فكان لمنمورون!"، إنكم باق ُأمم الواش- 
تعليقآاءملا تحقيقا اممه ثاء »إن فيقول: اممه، ثاء إن قل: 

الجاهد!الإمام هدا جنبان ملأ الذي التقاول إنه 

.١٩٧\اّدئطب،القرأن، ظلال، )ا(في 
jاللكمل محابه: j الأئتر ابن طرْ U إل الم من الخوف، ذللئ، لأطة اننلر )٢( 

المن!.ؤيدمع القل؟،، يدعي ما فقيه ، ٣٣٣/ ا ٠ التاؤخ 
.٢٣ا/ ممر٤ لابن رالهاة الدائن ، ٢٢٧٨; الوردي ابن تاريخ )٣( 

٤٨



|اتفأتيلعس الأفوس تربية 1سالووا1اةر1ااOA، |و0بتواالئاس; —

ومرةالدين، هذا بظهور والذكر الأمل، بث، من إذآ بد فلا 
البلاءإواشتد الكرب، عظم ؤإن المالحين اض أولياء 

قوته:العدووتقزيم شأن من التهؤين ٢( 
يقاتلح؛ن الحندي فان الصر، تحقيق ق كاِ أثر العامل ولهذا 

لذلكيكون أن بد فلا بطشه؛ من حانق لقوته، مستعظم وهو عدوه 
ه،نفالعدوق شان من ;أون حننا لكي المنوية• روحه ق ميئ أنر 
أنشك فلا وعتاد؛ سلاح من معه وما بقوته هو يذكر القابل ول 

 cياستبالميقاتل وحينها قليه، ل الشجاعة بشا ل ميهم ذلالث
وتضحية.

قوة،ئعرلها لا بافه قومم بأن المؤمنين يذكر القرآن نجد لهذا 
قالوالعتاد، للعدد محردة مائية بنظرة مرهونا ليس الصر وأن 

وأساس ه=قث؛رهمطدن ةسدتلإث،بمه فكز ثن =كم >ؤ 
منبالواقع ذللث، تعال لهم ؤيثبت، (. ٢٤٩ت البقرة ه•) *عألك-نير-يى 

وبينالرسل أتباع من السابقين المؤمنين بين دارت معارك حلال 
وعتادهم.عددهم نلة ْع للموتن العالية فكامتا الله، أعداء 

علهداود قوم عن وحل عز نال، 
واص1نث\آانداتثَا وكثش ءث_ناصثبئإ آيئ نالوأريي ومحودوء 

مثزرمملبأقومحثداؤُد;0؛ المر'ال=كذرت عق 

٤٩



1وقروو(وص  Cfibالاقاول 

ولوبُ^^هوئة>ءاكآء جااود1كوءاكثمآق،ألثفى 
وقبمكىأثتألآرآبمر_ح دهعأسبألثاستضه>سئصثثسكدت 

(.١٢٥ -  ٠٢٥ ي)البقرة: دومةث"صض 
النهرسول ْع يتبق وم لمون المانكشف لما حن؛ن وقعة وق 

حننهامبلغه؛ الكرب  ٢٠٦٠وبلغ والأنصار، المهاجرين من قلة إلا 
ؤصمدءى»اأش كد شانه!•ؤ حل قال والتمك؛ن، النصر نزل 

مي۶ َكمدآطثإ ورممإلجنيكثرم 
شٍم

وآنزلوحوم تنيجنت<و؟ 
،الكتيى جآئ وئلث ١^٥^^ ؤ جودا 

ويدكره»اوالقتال، الصر عل الو٠تين ث>ع القرآن وكإنلمحفل 
أعينه»إق ؤيقلله عدوهأإ، شأن من فهوكيلكيبمون معهم؛ افه بان 

آفيٍيوزاِوطغمأمرِ ؤ تعال! الله يقول وجبروته، اممه بقوة مقارنه 
٨(.موهوثزءقفيهاهثإق؛)الصف! 

محلتقالذي ال،ه نور العجيبة؛ المقارنة هذه تتخيل أن وللثح 
وباذا؟!يءكثوْا أن الأقزام هزلأء يريد والأرض الماوات فجاج 

بأفواههم؟؛



ioJI _:الثاناهgw ugLiui  1ل؛اق1ؤلعس 1وزفولأاا تربية

كافر!نفخة  4Ulور نأتطفئ 

ثفزدايالكبرياء ذي التعار 

الالخلق كل وأذ وندرته، بقوته ، jvUالويذكر تعال افه إن 
وصارتاوالبلاد، العتاد ملكوا لقوم التاريخ من مثال ق يعجزونه 

عادقوم إمم نيتا. اممه من قوتبمم عنهم أغنتا فإ ومنعة، قوة لهم 
ثطمحأفي^لأجممهمألإ(ةازأءنهم:ؤ الله مال الذين 

ؤامإئوآ يمم هوأند حلمهم آ>ى؛__؛، ميإ أولنِ لإ ينآ قد أس 
 !،^،ia(،١٥يثاساثنحدوى.)

فلاوئوة؛ سائح من لديا-م بإ وحوفونا أءا-اؤنا فإذا 
وسلاحاقوتمم، من أعهلم هي قوه لدنيا لأن ومّون، نل.ل أن ينبض 

ركنهإل واللجأ بافه، الإيإن وهوسلاح ألا سلاحهم، من هوأعفلم 
الثديي.

أعدائهمن وانتقامه وطئه اينه قوة إبراز ٣( 

بالنصروالتفاؤل الأمل بث، عل تساعد التي العوامل أهم من 
أعدائه.من وانتقامه افه صعلوة العدوتدكئ عل 

وأيادبأعدائه افه بهلش كيف، تبرز كثيرة حافل؛ايات، والقرأن 
عن!ج أثرا فجعالهم خضراءهم، 

٥١



القروبزص  1CADلااق1ؤل 

منوبلغ وحاشيته، بجنده وانخيع بملمكه، اغتر اللي فرعون هذا 
وقومه؟نبمايته كاث كيف العل! السإوات رب أنه ادعى أن طغيانه 

وأمحمرك< مهز أنشنا هاJناةاطوثا الأه:ؤ قال 
(.٥٦-  ٥٥،ب)الزخرف; وملأإلأ-خرِرى سلقا 

وأمخطونااُأغضبونا أي; )آمنونا( قوله; إل تامل أكبر! اممه 
غضةمتكون كيف وبالله منهم!(، )انتقمنا حيتهات التيجة فكانت 

وانتقامه؟!افه 

ظلممن اف أعداء من وأعوامم الأنجاس الصهابمة يه يقوم ما إن 
يستجلبلهومما لخيوله؛ وانتهاك اممه، لحرمات وتدنيس لالمسد؛ن، صراح 

مراء!ولا فيه ريب لا فهوآت منهم(، ترقب)انتقمنا وحيتها افه، سخط به 
الممٌن أوتوا بجا مغمئن افه أم عن رصوا لما ميأ وقوم 

العاقة.فكانتs عذايه، عليهم الله صب الرغيدة الحياة وسيل 
أسم(،ؤ ١ ٦ ثتلرأتحنيز؛)مات عنيم أمصؤإ ثؤ 

اؤرصنابلأتت للمك ؤ، ثمري.!٤ ^تهآزوء تجثثنهمأحاديث 
شهم؛)سأ:وا(.

ودمرتشردوا لقد ،إ الكلمة!أعظم ما 
الرواة!وأخبار النار أحاديث وصاروا قراهم، 

.٢٣٢ممدي/ابن 







|لأإقاؤلعس  iiugAiJIتربية القرأنافه أسلوب ؛،: niljJlالْبيث —

الميش:الفقروميق تال مس التقاول القرءاا1الأ،ع: 

ليمتحنعباده من يناء من -با يبتل التي النه أقدار حملة من الفقر 
وأءلآث1نلثناالقز •؛)وكؤد تحال؛ قال كا وصرهم إيانمم 

فيكئون|)اص:هم

والسقم،والصحة والرخاء، بالشدة ارفستليكم ءباست ابن قال، 
والفقر(ال*؛.والخى 

والآل،،الخال، وء بويتشاءمون الفقر، عند محزعون الخلق وأكثر 
وإدآآنمطعزوحلت.إل قال، كإ الناسوالقنومحل متهمكلمإت وتنعث 

امحكائمثا؛)الإمراء:مح(.
قدرلأنه اف ْع الأدب سوء إل الماس ببعض الأمر يصل وقد 

^ضإداثاأثلأهرمئلإم-إ مأحازهتقال، كإ الفقر! عليه 
ممدرعثدفيزدع>تقودرلماأتنثتث م*،او؟وآةإدا رض تنول وثه> 

١(.٦ — ١ ٥ آهننه)الفجر: 
القرآنرباهم الدين المؤمنين أخلال، هي لمت الأخلاق، هده إن 

وقدره.بقضائه والرضا افه لأمر المليم عل 

ويطمثنالفقراء، نفوس 3، الأمل لزيع الكريم القرآن جاء لقد 
تمنها أمور عده خلال، من وذللئ، قلوبيم، 

.٤ ٧ ٠ ٥ U/ النهاة بلؤخ إل الهداة ، ٤ ٤ ٠ / ١ ٨ الطري مسبمر ( ١) 

٥٥



1وقزوو(إص  cabالأأق1تيل 

أمرفهو وفقر فاقه من الرء يصيب ما كل بال التيكم ١( 
ولنفائتا، يرد فلن والتسحهل ابنع وأما مكتوب،، 
غائا.يتجلب 

أم؛بؤأي، ه آ'لأرآفي ؤ، ممدين اصابين ءآ ؤز ت تعال اش يقول 

مجنآشمِئ،وئاي
(.٢٣-٢٢ي)اس: قمر 

لأناممه؛ كتبه لما قالثه يهلمس أن للمؤمن فنغي ذلك علم إذا 
للتكاملسا سكون بل نيئا؛ الواغ من يغر لن والقنوط ابنع 

الرزق.طلب، ل عي والالعمل عن 

يفيعه،لن وأنه لعبده الرزق صمن قد اش بأن التذير ٢( 
رزقهأن العبد علم فإذا يضعه. ثم حلقا اممه يغلق فا 

جواد،كريم تعال وأنه ملأى، الله خزائن وأن مكفول، 
بولثهفكيف عنه، وصات. حائه من حتى قي وييهلمعم 

صدره،انشرح كلمه ذللثح العبد علم إذا إ وصفيه؟ 
داذوفيآ'لأزياإلأوآشوماين •غ ت همه ءازُبا وزال 

هيذئهاؤيملدثننثعئارتودلإاوؤ،يكشؤ،ين 
٦(.)هود: 



أواإقاتيلعس 1رغفولأيى تلدأة  gwأوأأالووا1وةرالآ : cnjUJIارْبداوا—

ذوالرزاق فهو منه، الرزق ليطلب بل اللءبد0 اف هيأ لقد 
إتعأم? ؤأفآقثوأ ؤأعثدرْ اتيز\ عندأش ؤ ا،ك؛نت القوْ 

(.١٧تزيشىه)التكبوت; 

الخثر،إلا له يريد لا فاض بريه، ظنه محن أن ا،لومن عل إن 
اليه؛لانأما الصدق، الوعد ووعد0 بدلك، عيده وعد الذي وهو 

سكمأأئثتآلثيلن ؤ وءوانهت الفقر من ومحوفه يمتطه فهوالذي 
ومعنأثم وقنلأ منه منغز؟ مدقم نآثم ألثتكتاؤ وبآمؤطم 

(.٢٦٨يث؛)الغرة: 

منبالأنترابخ المثرين من لأحد يأذن أن رسوله اش نبي ولما 
أنوذللئ، الفقر؛ الصحابة بعض حئي ثجس لأتم الحرام المجد 

مكةياتون المشركون وكان التجارايت،، من معايشهم كانت، مكة أهل 
أناللمز يعفس حافا الحرم لحول من منعوا فلمإ والرة، بالطعام 

فوله:تعال اف فانزل ه، اش لرسول ذلك فاوكروا عيشهم، يضيق 

ثنأش بمسكم مون، حقترءي-لأ نذ.اؤإذ سه-عامهم بمد آلعنآم 
(.٢٨^إأ.)التوبة: أقهءلثِنحكير إنكلآ,إكث لوة ضس

مدراراالطر عليهم أنزل بان وحل عز ائته قافاهم عكرمة: قال 
منوحرص وصنعاء حدة، أهل أسلم مقاتل: وقال خرهم. فكثر 

٥٧





ااتف1ؤلعس |رنفوس تربية  Old|لةرازأ  u9JLujI|وهبتاوا||ثاس; —

صفقةعمد فقد الآ'خر0 والدار النه وجه يه يريد ماله أنفق ومن 
ؤوكاد! حارة من خوف فلا الأرباح، مضمونة اض ْع 

ثنممزثنابل،!،'لإ، سح حث-ةأسث، ^لهز1، أمن يمموئ 
(.٢٦١^^^لآمحثغير|)اوقرة: 

رسولأحدأصحاب، من العجسِ، الأتموذج هذا إل معي وتأمل 
كرمهل ظن وحس رمم، عند بإ يقينا قلومم امتلأُت، ممن هأ اش 

وصارا،يال، عليه فهان الله، من والخلف، بالعوض وتقاولا ورحمته، 

وأبقى.خر اممه عند ما لأن الترابح، من يد0 ق أرخص 

الدنيا،عليه هانت، الذي ذاك فه، الأنصاري الو.حداح أبو انه 
استقال!ولا فال فإ اممه ْع صفقة فعقد 

رمنداالىنيسأسيانزل: لما فال: أّلم بن نيد عن 
أبوقال ( ٢٤٥)١^٥: آ يكثنزأ ١^١٥١ذب ثقتعئث. نثه 

غنيوهو يستقرصنا الله إن الله، رسول يا وأمي أي فداك الدحداح: 
إذفإل قال: به!®. الخنة يدخلكم أن يريد ررنعم قال: الفرض؟! عن 

ابنة؟معي الرحداحة ولصتي به ل يضن قرصا ريي, أهرصت، 
فقال:يده: ه اطه رسوله فناوله يدك؛ فناولي قال: »نعم،ا. قال: 

أمللث،لا وافه بالعالية، والأخرى يالسافلة إحداهما حديقتين ل إن 
*اجعل^١: اطه رسول فقال تعال! طه قرصا جعلتهإ قء ءارهماإ 

فأمهدكنال: ولعياك*؟ للن، معيشة دعها والأخرى طه، إحداهما 

٥٩



Jq_l  1وكرووافهءزص

ستإئةفيه حائط وهو تعال، فه محرهما جعلت قد أل اطه رمول يا 
الخنةإ،ا.يه افه ررإذأبجريك ةال<ت ا نخلة 

حشالفرح، من الدنيا تعه تكاد لا جدلا الدحداح أبو فانطلى 
نحت،تدور الحديقة ل صيانبما مع وهي الرحداح أم زوجته إل جاء 

تيقول، فأنثا الخل، 

ادرناليل ني رب٥—داك 
إلىبيلمحساد

انودادبالحائطُأ* مص يني 
التنادر مزصا نصص ئمذ 

اءتنادىعر الأ-ه أيزصته 
ذادازتزلا نئ لا بالئزع 

انننادفي الصنف رجاء إلا 
والأولاديالثنى يارئحلي 

زادشل اك شلا زانبز 
انثناد!إلى المرء يدنه 

زمر;بن تمب قول ومه الفراق،، دالثنونة؛ قارب، أك،• ٠ الخاتط من ٠;؛^، *ول■ ، ١١
مكبوذيمد لر ها مّ انمتئم متول، الثوم فٌلك، ّطد بانت 

.٧٩\/الوسط انمبمم ، ٢٩٣العروس؛م/ تاج انظر: 



1لتف1ؤلعس الألفوس تربية مس 1اقر1زا الئاس:ألأأالووا امحيمث 

سمعوهي واعترفت ولوث هل الدحداح؟ أم رد كان فإذا 
آواهاالذي والستان البيت من متخرج إما زوجها؟ من النبآ هذا 

طويلا!زمنا بما ومئث وأولادها 

الإيإنسكن التي المالحة ارأ؛ هذْ من الحواب كان لقد 
يابيعك ربح قالت; أن محويدانه ق برحا الظن حن واستمر قلبها، 

شعريةبابيات وترثمت بل اشتريت! فيإ لك اض بارك الدحداح! أبا 
اف،موعود لكريم والاطمئنان الفرح من ها نفق محول عإ تعز 

فقالت;

زلحت1نكثبمنن
ويمسحنديه ما أدى مثلك 

ومنحعنالي الده مثغ ند 
الباغوالرهو الئوداء باننجوة 

كدحند نا زلن بمش \ص 'و
احترح!ما وعليه اuيالي طول 

وتنفضأفواههم، ل ما نحرج صيابما عل الدحداح أم أني، نم 
وجل!عز لري أقرصناه فقد نوموا تقول: وهي التمر، من أكامحهم j ما 

اض!!كميفعلالإيإن؛أئه؟!يا
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صيتهاأفواه من التمر نحرج كانت حينإ الصالحة المرأة هده إن 
ابنةولأجل ابنة؛ ولكنها جوانحها، بتن من ثلها تنتنخ لكان،ا 

ءونم(محءإ

كم٠١قالت حن ه اغ رسول لسان عل بشارة ذلك لهم كان وقد 
الوحلاحإ((''آ*.لأي ماحُأُ رداح'ا'ودار عدق من 

الرءسل حض والتناوم ابنع موضع j القرآن به يذكر ومما 
انمدلانحراف سببا يكون وقد فتة، المال أن إل الإثارة بالفقر 

المالحارة وليت الحقة الحارة مي تلك فتكون اف، طريق عن 

وآنبيمممقيم لهمهقآؤئ"ْتمثأ ق،إى ؤ تعال• قال والتيع، 
(.١٥'ه)الزص: 

همبإ ولترصى الفشر، ليهلمئن به الكريم القرآن جاء ومما  ٢٣
منعل وخيمة عواقبه قدذكون الخى أن إل الإشارة له؛ النه 

ؤينشغلربه، بازلك فيني بالخى عبده اف يبتل فقل رزقه؛ 

الوسطالعجم ٢، ٥ ٩ الحكم"؛/ انتيِت المار• س فتها ما لكثرة ثملة أي؛ ررداح' )١( 
.٣٣٧\إ 

. ٥٦٩/ ا لنية لأبن الحدث غرب انفلر؛ الواسع. والأنتح؛ الفياح ، ٢١
حاتمأبي؛ ابن شر ، ٨١٣\إ النهاية بلؤغ إل الهل*اية ق؛ القصة محمل انفلر ، ٣١

أبلأمآّومحر T/ القرطي -ض ٢، ٧• Y/ والمان الكشف ، ٣٣٣٩/ ا٠ 
بعضها.يند بعضها لكن مقال،؛ من نحلو لا نحتلفة وأسانيد ورد؛روايايت، الدحداح 

٤٦٥ا/٩ أ*مو الإمام مسند عل روآحرين، الأرذاث.رط ثعتب تعلنهم، انظر• 
(.١٢٤٨١)رنم حديث 
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ينتاحكالنم آلأيبمن دؤّار؟ -نسماح، ر افت قال الويل، العذاب 
(.٨١ت )القمص آ ثصآدتمم؛وا 

منفيه هو ما عل الأمر أول يغبهلونه كانوا الذين الفقراء وأما 
عليهماممه قفل عرفوا فقد كحاله؛ حالهم يكون أن ؤيتمتون نعيم، 

ثعنؤأتمخن,إلأنىرفتنه؛ كإ يفتنهم لر بأنه 
أثنس أن لولا ويمدر بم١دوء ثذ يثآء أتين—^لش يثء أثه رنآقلى 

(.٨٢ب)القمص1 ءثنا 

الحر؛هو ذلك، فإن له اممه فمه بإ يرنحى من هو حما اجلوفق إن 
له.هوحم ما إلا اطلومن لعبده بجار لن اض لأن 

ئ

يملحالاس كل فليس لعبده، يصلح ما يعلم حكيم تعال وافه 
الفقر!له يصلح كلهم ليس أته ك،ا الغنى، له 

يملحلا من عبادي من *إن I القدمي الح.ث ق روي وند 
لكفرإااأآ؛هولوأغنيته بالفقر، إيإنهإلا 

شرآه افه رسول عهد j كان رحل عن لما اممه حكي وقد 
إنافه مسيل ق منفقا صالحا يكون أن ريه وءاهد٠ الغنى، افه أل ف

ينم٢ ٥ * ْ/ الفردوس ل رالديلس ٣، ١ ٨ a/ الأولياء حليه ل أبونعتم أخرجه ٢ أ 
وفض، ٠٥٠أنى عن ( ١٢٤٩رقم)٢ ١ ه/ المان شرح ق والبغوي ٨(، ١ ■ )'

رغم٢ ٥ • أ/ القبة الميلأ j والأuبي ، ٤ 0 / ١ اكامة _ ق الخوزى ابن 
صحح.معناه أن إلا صعقا توه كان ئإن ين، والحل.(١ ١  ٧٧)٤ 
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أتدؤن.
عقوبةبأنه لايمال الذيية من والحرمان ٥(. ٠ ~ ٤ ٩ ارالشورى• نير 
الرصا!عل بالضرورة يدل لا للمرء الذرية منحه أن ك،ا ايلة، من 

القرآنأن إلا الذرية من بالحرمان يبمل قد الإنسان أن ومع 
يقنهللا بأن البلاء مذا المبتل ذلك نفس ق الأمل لنزيع جاء الكريم 

له!ييبه أن عل قادر الولد منعه الذي فإن انفه، رحمة من 

الأولادحرموا الذين عباده من ماذج لنا افّ حكى كتف وتامل 
أملواما ووهبهم لهم فاستجاب إليه، اللجا ق وصدقوا رببمم فدعوا 

وزيادة!

وكانصالحة ذؤية يهبه أن ربه اللام عليه إبراهيم الخليل دعا 
قطاعنة كذلك كانت زوجته أن ذلك من والأعجب يرأ، شيخا 
نبياكان ولدأصالحا اممه وهبهم ذللت، ومع إ تجب لا وعقيا بل المن؛ 

حفيدهمجعل أن زادهم ل الملام، عليه إسحاق وهو الأبناء من 
ل-هإ يمتعون الملام، عليه يعقوب وهو أيضا نبيا الولد هذا من 

وفضلا.افه من رحمة حيامإ 

آبى ل هب نث ر فقالا إبراهيم الخلل دعا لقد 
١٠رالمافات؛  زارو0،حض الله ملائكة لمان عل البنرى فجاءته (، ٠

بعلوهتذا عجؤر وأثأ ءألد نوءثئ ثاثف ر بقوله• ذللث، اممه حكى ك،ا 
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أشرحمت رأس بن لوا ئ ?جء عحسب سالثىء ^١ ١١٠ثيحا 
(.٧٣- ٧٢آ)يود: محيي عوؤأ>لآبيحإسصو 

رفقاوت ريه دعا حيث زكريا اف ض الخليل دثثل 
كانكيف عنه افه وحكى (. ٨٩)الأنبياء؛ آ ررداوش-زنإقوهك( 

رإدثادكححخفيا؛ خنا دعاء فيدعوه بمولاه الظن وبمسن ربه ثبمملق 
طر؟إداسثك.اونرى؛ز فجاءته ٣(، بر٠ريم؛ ربم.ندآتشثا 

وجعله

وأؤحئاياننلت؛وركوهصبنا •روءاثنتهأييانه  W٧٢٠ افه 

(.١٠- ١٢محَتيمحغولمممؤاآ)مِم؛
نواكوالفضائل الكرامات ^٥ كل أن كيف تأمل افه• بحان 

أرحته؟ وسعة اض فضل من ذلك يعد محروم يمنهل فهل عليه؛ 

الأولاد؛موت ٢( 

وجهق الدنيا فتظلم إليه، يصهلفيه تم الولد، عبده افه بمب وند 
إحدىالولد ممد فان ذلك؛ له وحى وبلأؤْ، كربه ويعثلم الوالد، 

وعلقمالهماق، مرارة نحئ إلامن الأمر هدا يمف ولا الدهر، رزايا 
الحرمان!
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فصدةبكاه محمدا ولده فقد حين الرومي ابن الشاعر هذا 
قالومما العيون، محاجر من الدمؤع وأسالت، والدر، الحجر أبكت 

وذك:

صتتشأونط النون حمام ثوحى 
العقدواسطه احثان كذ ثلله 

لمحاتهمى الحتر شمت، حتن على 

ئأساله س وآنت 

مزارْثاصحى عني، الندى طواة 
بمبخم، ويآ دي عز بمتدأ 

وعندهاالنثانا فته أجزت لمد 

وعدس كال ما الأم—ال وأحش، 
أنثهواااJحل المهر نتن قو كد 

اللغدفي صم إل النهد عهد ض تم 
أحالهحص \ذو°ف عنته أنح 

الونيحمرة ض الجادى صفرة إلى 
ثننهساقهل الأو،دى عر وظر 

الرندس المضب يدوى كنا ويدوي 



ugjSJI زص£ ٨٥

أمنأثناقط مس مى ث؛الك 
عقدبلا ؛قام من در ئ1ادط 

ثبمطر م محقن محي تجت 
الصندالحجر س أقنى أم دلو 

قبلهث قد كنت أنى وئي ب
صندىصمدت دونه المنات1 وأف 

نشيمهمز ناء ربي ينكص 
النبل!١ اونئسثة إئصاء دللرب 

^ح ئئث نإن ي يا
ئجوش ك ك خ، 

أيهاالج-وارح، ثئو ا دأذلادئ
الممدأرا؛اتن الماجغ لكن فدناث 

هاوهدا الحيلة ها ولكن عظم، واللأء جلل، المصاب، إ أجل 
وأراده؟!افه قدره 

قباثا أولادهم، بمقل الصابين لأولثلث، معزيا القرآن جاء لفد 
البلاء،هدا عل يصرون ض يوملونه با الرجاء عظيم نموسهم 

•'٤ ا/*الروس ابن ديوان '١، 
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٥^١^نمنة روجل• عز يقول 
وأونجكمحرهإوجممة 

عظيمةكرامات من لها يا (.١٥٧—١٥٥ب)اوقرةت آلنهتدوذ هم 

ربه؛.ق أمله وئعظم مكروب كل تعري 
لوصديق أنا حرجت، يمول! له حملت نمه الأصمعي ذكر 

فقصدناالعلريق يمض عن بخيمة نحن فإذا الطريق، اليائية إل 

قلنا!أنتم؟ من قالت،! اللام، علينا ترد امرأة فإذا فسلمنا، نحوها 
ةالت،1بكم، نا فأنرأيثاكم العلريق— عن تائهون يعني ~ صالون قوم 

له،أنتم ما حقكم من أنمى حتى عني وجوهكم ولوا هؤلاء يا 
ثمابني، ياق أن إل عليه وا احلفقالت،! محا إلينا فألفت، ففعلنا. 
افأمحال فقالت،! مرة رفعته أن إل وتردها الخيمة ترغ جعلت، 

فوشحقال! بونمىإ ليس ودّاىه ولد'ي، معتر البعير أما المقبل، بركة 
ولدك!عقل ل أجرك اض أعظم عقيل أم يا وقال! عليها الراكب 

قال!موته؟ سب، وما قالت،! نعم، قال• ولدى؟ مات ومحلئ، قالت،! 
انزلالصابرة! المرأة هد0 فقالت، البثرإ ل فرمه الإبل عليه ازدحمت، 
فن.بحهكبشا إليه ودفعت، الضيونح— حى أي — القوم ذمام واقض 

فلمإصبرها، من ونتعجب، نأكل فجعلنا العلحام! إلنا وقزب وأصلحه 
كتابمن محن أحل• فنكم هل قوم يا وقالت،• إلينا خرجن، فرغنا 

عن-٦١ أتعزى آياين، عل فاقرأ قالت،! نحم، قلتح! نبا، وجل عز اض 

٧١



1لذرووازص  gwاواق1ؤل 

\كنإذآمحهم. ز تعال: الله ( jjAjممن: ولديإ 
ربهمتين صأوئ عنجم أولتك رحئوث. ابد واي ^ ١٠^١ ١٥ثمنه 

قالت:(. ١٥٧—  ١٥٥ب)اوقرة: آلنيثدوف ومحنثة 
هاكذا!اممه محاب كي إنبما وافه ممت: هوكدا؟ اطه كتاب ق إتبا آطه 

قالت؛ثم ركعات، وصلت أفامها صنت ثم علكم. اللام قالت: 
اللهمقالت: ثم عقيلار أحتسب اطه وعند راجعون، إليه ؤإنا طه إنا 

لأحدأحد بقي ولو وعينتي، ما ل فأنجز به أمرتني ما فحلت إق 
Jقيمح٠لهلأ٠ته!

ولامنها أكمل رأيت ما أقول؛ وأنا فخرجت الأصمعي؛ قال 
أنعلمته لما ثم خلاله، وأجل حماله باحن ابنها ذكرت أجزل! 
وأننفعا، محيي لا الحنع وأن عنه، محيص ولا عنه، مدفع لا الموت 
عندابنها بت واحتالحمل، الصر إل رجعت هالكا يرد لا البكاء 

والأاقة.ُااالخقر ليوم نافعة ذحثرة وجل عز اطه 

الدنياالحياة زينة هم والتن المال أن وجل عز اطه ذكر وحن 
هماباؤحثرآملأ حيرعنقرتكه الصنلخت بقوله:وؤالتمث أعقبها 

من\و\و بأن والأل الولد فقد لن تحزين وكاما (. ٤٦)الكهف: 
الحملحملة ومن الرابح، والمتجر الحقيقي هوالربح الصالحة الأعإل 
الولد.فقد عل الصر الصالح 

.١ ٢ ٩ Y/ نكرا بن لامعاو ص والأض المالح الحلس )١( 
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ماالخمس، بيده وأثار خ! ؛انح ةاو(تأته ه الض عن نت وقد 
أكم،واش اش، إلا إله ولا ض، والحمد اف، بحان اليزان! ق أثقلهن 
به!،،.'ا؛فيءحتالمسلم للمرء يتوق المالح والولد 

رحمهعبداليزيز بن عمر المالح الخليفة المعنى هذا فهم ولقد 
سإرريا يقول؛ فكان الللث،، وهوعيد إليه ولده أحب ففد حض اف؛ 
الح؛زةنبنه ؤأتنون المائ ؤ نتاوه؛ حل اغ الدنياك،اقال ق كنث< لقد 

أنلأرجو ؤإنر زينتها، أفضل كنت، ولقد ( ٤٦ه)الكهفأ اندبا 
أملارارآلوحم ثوابا حم هي التي المالخايثح ١^١^^'*—، من تكون 

وفقدامم:الأولاد ضياع ٣( 
عنه،ولده بغياب المرء يماب فقد متتوعق الدنيا مصائب، ولأن 

ربابلية الله لعمر وتلك أ؟ فيني أوميت فترجى أهوحي يدرى فلا 
سبقها!ما فاقت، 

الرجاءقلبه؛محن ؤيملأ يثبته، فانه حثرا بعبده اش أراد ؤإذا 
كيده.قلية إليه ؤيعيد صالته، له يرد أن اش ق فيومل والمال، 

الكثرىالمنن ق والسائي (، ١ ٨ • رنم)٦٧ ٦ ١ ٨ آ/ ٩ الند ي أحد الإدم دوام )١( 
ص( ٩٢٩٩الإي،انآا/أاآرنم)نم، ل والمهقي (، ٩٩٢٣رقم) ٩٧٤; 
وصححهثقاتا١، الرحأله ت ١٣٧/ الزوائد محمع ق الهيثمي وقال سلمىه. أي 

>\(.0Uرنم)الأبففي:ٍححاّا/أمآ 
ه.١ ; ٣٧ماكر لأبن دمشق -ارخ )٢( 
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الصابرينالمتلن ناذج من أنموذجا القرآن ق لنا اض حكى وقئ 
ولده.أصسّتإبغياب فلن وأملا عراء ليكون البلوى نبذه 

منثلاثة فقد الذي السلام عاليه يعقوب الصابئ افه ض إنه 
الأكر!وأحاهما وبنيامين يوسف أولاده؛ 

منفيها لما القلوب قصة القرآن حكاها التي يعقوب وقصة 
بنعم كان شوا إ المالح الرجل ^ا عل التكررة الأتلاءات ذكر 

لحيته-عل الغرارتحري دموعه لايملك يوصف محورة قرأ أةهغإذا الحطاب 

آخرق وأنا عمر نشيج ررمحمعت محياي؛ بن عبدالله يقول 
ماأئه منى ة—لم أقه بميىمحج-رئءل نتءا •ؤإقما يقرأ• الصفوف 

(.٨٦إب.ُا')يوّف؛ لأةنالزى 

التقاولعفليم البلاء من لقي ما شا-ْ مع يعقوب اممه نبل كان لقد 
يردد؛كان يل أولاده، فقد تكرار مع الأمل يقطع فلم تعال، باض 
فقدمنه، للمرء مفث لا ما وهدا (. ٨٣؛،ؤ-)يوسفث مبرلحسؤرفؤ 

وأملحن، فال الصر مع ولكن حينها، الصر من بل. فلا البلاء وسر 
•( ٨٣يوسف؛ ه) ^ىائثر(يأسىدهنجيتا ؤ لاينقطع؛ فه اق 

لالخبء تحرج الذي هو فته المؤمل لأن فقط-إ يومف وليس 
اوالأرمن موات، ال

ت\(رواْ
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إلهورد حمعآ، بأولاده شمله افه جع فقد إ كله ذلك له لكن وفد 
البكاء!كثر من فقده الدي بصره 

ذكرهكإ ستة أربعن لكن بل أوسنة، سهرا يكن طر يوسف وهمد 
غثرواحدسمين!را/

صخر،وهوغلام ولده فقد فإنه القصة، سياق عليه يدل ما وهدا 

عرفهمإحوته يه التقى لما ولذلك مصر، عزيز لكن أن بعد به والتقى 
منكرون!له وهم 

عليعيش اللام عاليه يعقوب لكن الطويلة المدة هده كل ول 

كثرةمن عجبوا أولاده إن حتى يوسف، قواده برمحانة الكاء أمل 
وطولالعهد تقادم مع رجعته من قوطه وعدم ليوسف،، أبيهم ذكر 

ذءتمة يوسف تدحكر ئئتوأ ثاثه ثالؤإ •ؤ له؛ فقالوا المن 
يردفكان (. ٨٥ه)يوسفحت ينتك مصاأوئبخف 

قالؤ غارْت إل لا له شكواي فإنإ رن، وين سى حلوا بأن عليهم 
٤■لا ما أقه مرنث\ ثآع—أم ألته بيوحزذآإل أقرأ إقعا 

وتقاولهربه ل العبدالصالح هداأمل عظيم يتجل ثم (. ٨٦)يوسف: 
ؤلغيهيوسما ين هتأث.توأ هبؤأ أد يثبخ ؤ فيقول! يوسف، بعودة 

ألمزمإئئءلأثا'نثسمنرزجأفإلأ أش ننج ئأقثوأين ^؛٠ 
الكنف ٠٣٦٤• المهاية؛؛/ بلوغ إل الهداة  ٠٢٧١اممري ضر ١^: ;١( 

راوانه/بمه!ا.
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Jgl_j|عس الألفوس تربية ؛، no UijoJI ugliul :،iuUJI|رهبدث —

وهوموجود~ يفعلونه كانوا ما الخاهالية أهل عل اف نحا وقد 
فقال:الفقر، خشية أولادهم قتل من - الييئات بعض ق اليوم 

دإبماهمترفًًظم نحذ أذلشدطم مثئوا لأ وؤ 
لازمناكملواففيوعيبرزضم؟ا١ ٥ ١ )الأنعام: 

بالمعروف،والأولاد الزوجة عل يالممهة أمر اف أن كيلك ونجد 
آت،الرزق فإن فقرأ، ارء كان لو حتى اف رزق من اليأس وعدم 

معنهءنن ذوسمة لنفى ؤ تعال• قال خم، هو ما بالخال الله وسيبدل 
»اسهأثثاإلأءآ أثث لأ0ئتا أثه ^ ١٠•منآ إثتبن بيئه' ئدرعقو ومن 

المر،ياق العسر فمع ٧(. ؛؛.)العللاق: نني■ممويتئلأثث تجثق 
هآهأ0عأمو الأمل• نور تثق العاناة رحم وس 

,تمإ،)اكرح:٥-٦(.
ولنمحرجا، بعدها الله جعل إلا شدة تكن لر اونه فهر: عمر قال 

يرينااُأ*.عسر يغلميا 

ساعةق أولادهم عل والأمهات الأياء أكثر عتر الخوف ويزداد 
منأولادهم أن يتن"كرون أمم وذلل—، الفراق، يكون حن الموت 

مصرهم.عل والخوف، القلق فيشتد لهم، عاتل لا يعدهم 

٥٢ ٩ / ١ ٢ الإبجان ذف واJهقي (، ١ ٩ ٤ رثم)٦٨ ٢ ٢ ٢ ب؛/ ش ابن رواْ :١( 
روم)ههه(.

W



1و5روواههءزمن ارتقأتيل 

نلوبعل ألقى بأن الأمر هذا الكريم القرآن عالج ومد 
خوفلا وأن بعدهم، من لكنلهم هو اش بأن الشرات الوالدين 

بحقوقوالقيام اممه، تقوى بتحقيق مشروؤل ذللت، لكن عليهم؛ 
وتآصآؤث>لوؤ تعالت اف مول، ظلمهم، وعدم الناص، 

نلمأن^أئ ثكتمزأ عقهم ^١ ١٠■صنمأ درثذ عأغيءّ ص رؤ؟ 
بعيدآلربه، متقيا حياته حال العبد لكن فإذا ٩(. إب)الناءت مددا 

بعده،من ذريته له بمفظ اف فإن حرماتيم؛ وانتهاك الناس ظلم عن 
وياقة.ظلم ينالهم ملأ 

العزيزعبد بن عمت الراني الخليفة أن اياب هدا ل يذكر وتما 
سبنيلئ، أفواه أنثرت ! ١^٠^٢٧أمبمر يا له؛ نالوا الأجل وافاه حى 
فجيءعل، أدخلوهم فقال: لهم! ثيء ولا فقراء وتركتهم المال هدا 
لهمرئ رآهم ^ أيراخ•' كأنم ~ صنا عثر بمعة لكانوا ~ مم 

بنمحمد له فقال لهم! مال ولا تركتهم من بشي ونال؛ وبكى، 
أباكمإن بمي؛ يا عمر؛ فقال إل، ببمم أوصى الؤمحن؛ز،! أمر يا مسلمة؛ 

أغياءيترككم أن و؛ين الخنة، ويدخل فقراء يترككم أن حر؛ع، قد 
ولشإن الحنة! وأدخل فقراء تكونوا أن احترت ؤإف النار، ويدحل 

اضماتسرخمه ثم الصالخ؛ن. وهويتول الكتان نرل الذي اش فيكم 
ى-■ورض 
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أااإمأؤلعس الألفوس  aupمأ،ع'أوقرأاا أسلوب : cniljJI|رهبتوا

سنةعثرين يعد شوهدوا عمر أولاد أن الرواة بعمى حكى وقد 
أمةبمي خلفاء بعض أولاد وأما اف، سل j الخيول سرحون وهم 

بغلادُا'!ق اللام مجد ق الماس يسألون كانوا ففد 

صرأدللموصل، لوك الحن ؛١( 



AO Jglolll ،او5اوواإص ؛

_:gjj| ,gtogJIم عل عنل  JglmJI :pjlplالغرم 

رونقد تفمكدرات نفع ففد أحد، لكل تصفو لا الزوجية الحياة 
الحبنحدث لا أن الكدرات _ أعظم ومن الزوحن. ض الحياة 

والنازعات،الخصومات ذلك، عند فتحدث وزوجته، الزوج بض و١لواءو^ 
الحال!إصلاح من بما وربا والزوجة، الزوج وجه 3، الدبا دئظيم 

قالزوجض أمل بان المعضلة هذه الكريم القرآن عالج وقد 
تعالاممه يقول وألفة. محبة بيتها يكن ولوإ حتى ينتظرهما الذي الخبر 

^٢^ثوصص١نءهمأللأزواج؛ 
إي)المتحنةتها(.حزاعشكوا فيه أش ثلثاومحمل 

ليملأ)كثبرا(؛ بقولهت وصفه ثم كلمة)حبرا(، نكر كيف، وتامل 
والحربالفال لزوجته مودة قلبه ل نحد لر الذي الزوج ذلك، نفس 

شرا!يكون الإنسان يكرهه ما كل فا الكثثر، 

الأجرمن يناله ما لها كاريا ولوكان زوجته يفي حن للزوج الخبر فمن 
حساب.بغير أجورهم يولون والصابرون علتها، صره بسبب الثه عند 

وتلكصالحن، أولادا محتها لآ التي زوجته من الزوج يرزق وقد 
معاشه،أمر ق له رزق سبب الرأة تلك تكون وند الدنيا، الحياة زينة من 

ماواحتإل إليها، فاحسانه مستضعفه، امرأة الأمر مائة ق أما ودللثج 
عليه؛الحر افث إغداق أساب من يكون ربإ بسببها صيق من يناله ند 



1ىأم1ؤلعس الأفوس  cujp OLDقرآواugiuji 11؛،: AjUJIالْبيث 

ترزقونإنإ فإنكم صعفاءكم، *أبغوق وه■' الض يقول 
وضعمائكم*رآ*.وتنصرون 

عادةالؤإصفاء البيوت لإصلاح كافيا وحده الحب وليس 
العيشوامتحاله ائها فبالضرورة يعني لا انعدامه أن كإ عليها، 

الحب،عل تبنى البيوت كل ارليس فهدت الفاروق عمر قال ولذا فيها• 

الإحسانوالإمحلأم(('آ*.عل معاشرة ولكن 

أنالاحز أحدهما كره إذا لالزوحين ينبغي فلا كله ذلك ومع 
وقداف، بيد القلوب فإن ح؛ن؛ بعد ولو الحبا حصول من ييأس 

العثرةتنول مع الحب فيحدث الأحر عل منها كل قلب، افه يغطن، 
الولد.وحصول 

يعدالودة حصول ق المعنى هذا إل الكريم القرآن أثار وقد 
-ؤللموتزت تعال فقال والبغضاء، العداوة 

٧(.)الممت،>نةت ه ثي.ؤواقثتنمرييم مؤدأؤاقت منيم عادبم 
فحمولهمتقاتلن أعداء بض حمل والمودة الحب، هدا كان فإذا 

الأول.بات من ممره أواصر نحمعها زوجن بن 

٢• ٦ ت؛/ j ٧^^ ٢(،  ١٧٣رقم)١ ٦ • ا-مآ/ س أحدj رواءالإ1م ر١( 
لةاللوانفلرت صحيح. حن -يث حاومحال،؛ '،هء، الدرداء أي عن ( ١٧٠٢)رنم 

(.٧٧٩آ/\ا.؛حديث،ر؛م)الصحيحة 
(.٤ ؛، AO)٩ رقم 0 ه 0 / ١ ٦ للهدي العال )آ(ضحالةما/«أا،م 
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^الأماولّزصارقروب 

صاوياس وعدم الله بمقفرة اااوه1ؤل اوذاهأأيى: المرء 

ريْته:

الشيطانيتإدى وقد والخطأ، القص عل محولة البشرية النفس 
واالوJقات،الذنوب مستضر ق يغرقه حتى يغويه يزال فلا بالمد 

وتحثكبالتويه ه نفهمت وكانإ ومغفرته، الله رحمة من يقنهله وعندها 

ماأن بحجة الأمر عليه وصعب الشيهلان حفر قلبه ق الإيهان داعي 
وينعتقأدرانه من يتخلص أن قارثه لمن يمكن لا عظيم ذب به قام 
أغلاله!من 

عددآالماكرة والحيل الأئمة الخهلرايت، -رذْ الثيعلمان صد وكم 
المدنيونأولئك فأصيب تعال، اممه إل والأوبة التوبة عن الخلق من 

واقيهم؛ؤإصلاح أحوالهم تمثر من باليأس 
لننجاة وطوق النقاء، أراد لن شفاء القرآن كان هدا لأجل 

الحقة.الحياة أراد 

بابللماون_، ليفتح الكريم القرآن آيات من كب؛را عددا إن 
ماإل واقعه تغي،ر إمكانية ق الرجاء ويزيد افه، إل العودة ق الأمل 

هوح،بحله.

الذكورةالظن وحن التقاول بث، جوانبف نتلمس أن ؤيمكن 
يأقرتما حلال س فيها وأسرف، اكنوب ل وقع لمن القرآن يات آق 

AY



ااازع1ؤل£ aLcاللفوس رروي0 سع القرآن  uqliuiارثااأ،ع:او0دحث —

يالتاسن؛لهلفه وعظيم اف رحة التذكربسعة أولا• 
جدأ!ممرة -، ٠٧١مدا j والايات 

الصفاتعل يكون ما أكثر التركيز وحد اش صفات تأمل فمن 
هنفاف وصف ما أكئز ف،ا ربه، من القرب ل العبد ئهلمع التي 

و■ضرها.واللعليفج والغفور بالرحيم 

الثموئآيآ وبمتادتآ ؤ الكريمة: الأية هدْ إل مص تامل 
٥(،٠ -  ٤٩ب)الخجر: أليئ0 

لكلمةتعال اختياره وتامل العيان، عل الرحه قئ، كتف انغلر 
والخaلاا—،عنهم، غناه ْع إليهم التحب—، ل مالغه وذللثح )عيالي(، 

الداءاوأحل النرفح أعظم من رعبادي( ;لفغل 
وتيهاا رنثي زادنا ومم

الثرتاأيأ بآحمصي سدت وك
عبادييا قولكؤ تحت لحولي 

نبياُاُلي أحمد صيرت وأن 
الرحيم،الغفور بانه الأول الأية ق ه نفوصفح تعال إنه ثم 

ولرالأليم، العدا!—ح بأنه للعداُ—، الوصف فجاء الثانية الأية ق وأما 
فالعفوللمغفرة، حثه ليبن وذللث، الخيار، أو بالمتتقم ه نفيصفح 

■٢٣٧٢/ لل-فاديتي الأياب غدا، اننترت هماض- للقاصى التتان ب ٢ ١ ل 
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|لقرووافهءزص |وئه1ؤل 

فضله.وسعة رحمته من العبد منهل ولثلأ العقوبة؛ من إليه أحب 

أصحابهمن رههل عل ه البي حرج نال: ه هر؛رة ش عن 
أعلمما لوتعلمون بيده نمي ®والذي فقال؛ ويتحدثون يضحكون 
وأبكىه اف رسول انصرف ثم ممرا*. ولبكيتم قليلا لضحكتم 

فرجععبادي؟! تقنهل ر محمد يا إليه؛ وحل عز اش فاوحى القوم! 
وقاربوا®'*'.وسددوا ®أبنروا فقال: ه اغ رسول 

بابفيها اف فح وكيف الكريمة الأية هدْ إل معي ولأمل 
ذنوبه،ل مرقا ولوكان إليه تاب لن والمال العاقبة وحن ارحاء 
تعال؛قال كله! ذللئ، ياُفر فاممه ربه، حب ل تمربمله ق مبالغا 

أث؛إنأللةيزقتف مظؤأ أنم-هنملأ عق آنرمأ ٢^؛؛< بجادئ مل ؤأ 
لكالمة وكر (. ٥٣؛)الزمر؛ 

والرجاء!الفال محن كثيفة بحزمة تمتلئ الأية هذه 

سبق.كإ خاص معنى له عيالي( ؛-)يا والنداء عبادي(، يا )قل 

فحب؛أذبوا( يقل•)الذين دل( أنفسهم( عل أّرفوا رالذين 
الخهلآوالمعصية.ق الحد وهونجاوز الإسراف، ذكر بل 

الأدبق والخارى ١(، • ينم)•٣•  ٧٧ا"ا/ ت j أحل- الإءام ئاء ر< 
١(،• ٢٧)رقم آ/"أأمآ الإبجان وثعب دالمهقي (، ٢٥٤);نم الفرد 

٣(.١ رقم)٤٩  U٥٨٩/ انمحيحة اليلأ j ١^^ وصححه 
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1 ؛; 1niljJlر0وداوا uqliulلةرآلأno ،1واأغوس تربية ؛cidc أوإقاؤل

عملومها ئيء، كل ومت فرحمته اف( رحمة من تقنطوا )لا 
كله!ذلك تسع اف، فرحمة المعاصي من الدب 

النهرمه ~ العزيز عبد بن صر الراني الخليفة دعاء من وكان 
تبلغني،أن أهل رحمتك فإذ رحمتك، أياغ أن أهلا أكآن لر إن ®اللهم 

أرحميا رحمتلج فلتسعني محيء، وأنا محيءا كل ومعنا ورحمتك 
؛•الراحم؛ناااُ 

الذي)يغفر( الضاؤع الفعل واستعمل الذنوب( يغفر الله )إن 
الغفران.دائم تعال أنه عل ممدلألة الأترار عل يدل 

قلوبمن الشلث، ينقعلمر وحتى مذنب، ييأس لا حتى )حميعا( 
حميعا.تعها الله رحمة بل الذنوب؛ لبعض استثناء هناك بان الذنين 

دلائلكلها مؤكدات ثلاثة فيها وهذه الرحيم( هوالغفور )إنه 
ورحمته!الله مغفرة سعة عل 

للنص-اه حرفوهي -)إل(، ؛التأكيد أسلوب استخدام الأول! 
يفعلزيدا إن وقولك! كذا، يفعل زيد تقول! أن بن وفرق والتوكيد؛ 

كذا.

بدونه،الكلام يتم والدي )هو( الفصل صمبمر استخدام الثال! 
للذنب،الغافر تعال أنه اكيد ذكره لأن وجوده، بمثل يكون لا لكنه 

أا(حلةالأون،ه/ا'ا''ا.



Jg_l  1اقرووازص فاه

العبديمد أن فبمجرد حلقه، وبين بينه وساثط هناك فلص ه، يتق
عددذنوبه ولوكانت، له يغفر اممه فإن بمه؛ مقبلا صادقا للسإء يديه 

عباديءيا القدمي: الخدين، وق المم! ئْلراُت، أو ارمل حان 
فاستغفرولحميعا؛ الدنومحب، أغفر وأنا والنهار بالليل نحطتون إنكم 

أغق>لكم«ُا/

وساطات،بلا جوابه)أغفت( جاء الطلب،)اصتغفرونر( ففعل 

الخواب،جاء بل )فسأغفر(؛ أو لكم( أغفر موف، )فإل يقل؛ فلم 
امغفرته ق ءباد0 لثهلمع ذللئ، كل من محردآ 

المغفرة،لصفة متضمن وهواسم )الغفور( امم استعإل، اكالنات 
أعلامتعال اف أسإء وكل له. دائم وصف، ذللئ، لأن يغفر فهوتعال 

باعتاروأوصاف، الداات٠، عل دلاكها باعتار أعلام فهي وأوصاف، 
المعانررآ'.من عليه دلت، ما 

علوالتفضل الإكرام j، زيادة ب)الرحيم(ت الوصف وكدللث، 
فوقبل فحسبه؛ حهiأه له ويغفر العباد يسامح أنه شأنه فليس عدم، 

,وإنحامهُ"آُ فقاله من ويتيله يكرمه ذللث، 

رنم)ي'اْأ(صأبيدوم. ١٩٩٤إ/ )ا(دواْسلم 
>_A.عشمتن، لابن الخنى وأما'تبم اث صفات j الثل القواعد )٢( 
منوينها متقاوبة، •ألفاظ والرحمة! والغمرة العفو ب؛ن التفريق ل "جزك، ابن ذال  ٢٣١

والرحمةالر، ذللي •ع تقتفي والنقرة ؛اكنِح، الؤ١طة ترك العفو أن الفرق، 
. ١١٣٤/ حزى ابن نفير اننلر: التفضلبالإنعام•. مع ذللث، نحمع 
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1راإقاؤلعس الاغوس وروي0 مأ،ع  uT|aJiألأأاوووا 1لث1نم: 1وهبحاوا 

الذنينلدى الفأل ريح ز؛ث الكريم القرآن أساليب دمن ثانتا؛ 
ورخمته.اف مغفرة من واليأس القنوط س التحذيئ 

فوصفهمورحمته، جنتة س الياسن القانهلين حال افه سع لقد 
ز>ثنرنمح2من بمنط رمن ئ  ١٠تعالت'ؤ قال ويال\كافرين، لن لفا يا 

إده,لأيأئصينيؤ أيضا: وقال (، ٥٦؛)الحجر: إلأألثارذنث> 
(.٨٧ه)يوّغ،: ألكفمين آلئوم ءاي 

رحمته،من من هم بافه كفروا الذين أن تعال وبين 
وإكرك.-َقممإأؤ بحانه: فقال تائبا، مؤمنا رثه حاء من وليس 

ءذابثثم ؤأؤلتائ، ينمي ين بهثؤأ دلق-ايوءأؤلجك الثؤ يثابنت 
(.٢٣ه)اسوت،: آلي 

لأنبافه الشرك اعاير ارأكر عنهإ: افه رصي عباس ابن قال 
وترض'الن،ارئده(لجثه أش ثنيحرم ائه يقرك إئهءٌن ؤا يقول: افه 
روحس واليأس (، ٧٢)الائدة: أُمثثتاد؛ من همحيذت دما 

افه.لأ.ااُ

رحمةيرجون أمم المومتين عباده صفايتط أحل س تعال اطه جعل بل 
قٍييأؤوحثهدوا ءامنوأوالنُير(ها-موأ إةأدمى ؤ فقال: اممه، 

وقال:(، ٢١٨)البقرة: ه وأسمموريي> أوككلأ؟ول 
(،ومحفينم١٣•٢٣رم)٢٥٢/١٢^نمتمهم

(.٢٨٧رقم) ٤٦١الإبجازا/

٨٧
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^٠،ألمي لم ألوية ريهثَ إك يمي دعدث أئن ه ؤ 
(.٥٧ه)الإمراء! شامآإلءنابرشكثسوئ وبجامث رنض• 

الاتصافق الترغيب ق حاء كثثر وغثرها الأيات هده كل 
منواليأس القنوط وتقيح برحمته، والتماول بافه، الظن بحن 

ومغفرته.عفوه 

التفاؤل،رمحح ئ ق القرآن يعتمدها التي الأمالً، ومن ثالثات 
عليهم.وتاب النه قبلهم ممن للتائ؛ين نإلمج إيراد اف رحمة ز والطمع 

التيالشجرة من أكل حين الذنب ق ووقع زو آد.م أبونا فهل.ا 
ولكن(، ١٢١ت طه ه) ؤتهءفمكي ءادم ؤبممئ ؤِ منها٠ يأكل أن اثنه  ٥١٦-

هوإيه. ئإ\بعثه منرتدمم؛مت ءادم ثلهمع ذللث،؟ بعد جرى الذي ما 
؛وشأفيلم|)اوقرة:¥آ(.

ويقول!، فيعترف، ؛l^؛lLا نفيقتل اللام عليه موسى وهذا 
(،١٥ه)القصهست فين تجل، عدد لي' ألفيطتن ■تل ين نذا هؤ 

ه،بتيإيىئمت،شىظغزل بقوله! إليه ؤيتفمع افه فيستغفر 
ه.ؤ الخواب: iكان 

إلواستمع الرحلين بلن الحكم ق استعجل لما داود ومثله 
القه،فعاتبه فحكلم بحجته، الأحر يدل حتى يتمهل ولر أحدهما 

٨٨
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ئغمرثالم>-ؤ افتمال (. ٢٤هرص• و-ثرمحقدامحأداب •ؤ
(.٢٥|■)ص؛ ةوإللمح.سالإإقوصلمثالأ 

بانهالأطهار وأصحابه رسوله الله بئر ه افه رمول عهد وق 
زالامحارلآل1صت أشُلكافي >: ^٠٠١-اب 

دي؛تيملوب يزيغ بمسدمامحتقاد يى النسرة حأأك\£ف ائعوه أفيرتث> 
١(١ ١٧ه)اكوبة: 

علوصروا جاهدوا الل-ين لهؤلاء فقط توبته تكن لر ثم 
عننحلفوا الدين الثلاثة وحتى بل المسرة، وساعة الحربح لأواء 

سكلا ذنب وذلك، الراحة، ؤإيثار الدعة سوى عذر بلا الغزوة 

تابوال، وقفلا منه رحمة عليهم افه تاب فقد ذللئ، ومع فيه، 
^ثيألمك^ئمح_اصةلداصاستوبتهم: ق وصدقو١ 

ال^!^١آن عقهنآمثهن وصائئ، صت، -رهأآ'لأرصثا 
ههوألءوإباقي،ثِ آس عثهتربمورأإل ثزياب، آقوإلأ'ايه من 

(.١١٨)التوبة: 

اعترفوالما سيئ، بعمل صالحا عملا خلمهلوا من وحتى بل 
شوألأ-ملأ(علوأ■ؤ وسامحهم• عنهم اف عفا بذبهم 

٤عمدنجم آلئث إف ئيوب عشآئه ستئا عتلاصلثاوءاحت 
١)التوبة:  ٠٢.)
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عادة.والالطمأسة وحصول الدنيا ل الحن  ٢٤٣١( 

أهلمحلها لا وسعادة لذة الدينا ق محي اف عل يقبل من إن 
منالقرب ولذة الإيإن، معادة إما ا،للأي؛ن! وأرباب القصور 

الرحمن•الرحم 

لرمن جنة الدنيا ل ®إن اضت رحمه تيمية ابن الإسلام ثيح قال 
٠.الآحرة*ُ حنة يدخل لا يدخلها 

القيامة،يوم يوافيه أن فبل الدنيا مظع من متعه الله عل أبل ومن 
كتاتعيال۶ وأناننغغثوأ ؤ وجل: عز قال، 

٣(.ه)هود: قز تبمزً،وؤئوذى 
عإالإقلاع ق أقوامهم يرعبون اللام عليهم الأسياء لكن ولهذا 

ونعيمخمِ قبل الدنيا خر من سيعوصهم النه بان الضلال، من فيه هم 
الإخرة!

ثiنلتآستعفروأوُ فيقولا قومه يرغب اللام عليه نوح فهذا 
وثمددؤبأتوفيؤأ يدرارا ه'ينسز،آلتآء عمارا رققلمإثم؛كاث 

(١ -٢ ١ ٠ )نوح؛ ه ^^اةلمحكتانمحد،عأنيإ 
الخزالريد عليهم الشفق نداء قومه ينادى اللام عليه وهود 

ألث-ثآء.وني ثرؤقأ1نج آس-ثعفرأّأ ؤ ت فيقول، لهم، 
.١  ٥٣/ ١ -يب ابن ناوي عل المتدرك 
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هءودجى ولا ئوآاك ودزذء=ئا يدنإلأ ءقاًمحا 
(.٥٢)هود: 

ومنالقويم، طريقه وسلوك اف أم لزوم ذ الخثر م الخثر إن 
طوأئعنأكنأدناؤ لكنظكنيوالمعأوجما; 

ؤكازأث عأ-غن.ثهم وثىناَقد»وأ ٢^؟؛ يف بركت إه؟ 
(.٩٦ذزسوف،)الأعراف: 

وبالإمراف يكون لا اكدر وانثراح القالب سعادة إن ألا 
والرضابالأنس؛اف هو ؤإنإ العصية؛ حغلرة ل والرتؤع الشهوات، 

افيقول الصادقين. إلا محصل لا وهدا وقدر، كتب، فيإ عنه 

توآثثنبئن مرين وهو أنى يمكرآو نن صنيثا عمل س و تعال: 
(.٩٧ه)الحل: مهمهثنمامحقا>وأيتمزق محه

وفرحهالقلِّج، وسرور النفس، طيبا ررإن القيم• ابن ئال، 
تركمن وعافيته ورخمته ونوره وانشراحه وطمأنينته وايتهّاحه وليثه 

ولاالحقيقة، عل النعيم هو ١لاطالة؛ والشبهات الممرضة الشهوات 
.٠١٠٠إليه،البدن لنعيم ية ن

العاصننفوس القرآن -بما يشحذ التي الأماليب، أعقلم ومن ٣؛ 
نلوبمم3، محسعثح رخمته، من يقنطوا ولا اف، عل لبملوا 

٢١ ٠ ص القيم، لابن الكال ابواب ، ١ ر 
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حننالأول الحناء من ينتظرهم ما حالهم إصلاح ل الأمل 
كلعنده يتقازم الذي الأخرة هونعيم وذلك ر-بمم، يلقون 
صعب!كل لأحله ويسهل نعتم، 

عدم:فيإ لهم مرعبأ إليه، للرجؤع عباده ماديا تعال اف يقول 
صوثاعتبىر3ؤأأنميه ٠ربوأإدأش أدمى»امنوا كأي •ؤ 

لأ;ءني،آسحقت شثاظإودشظلم 
ربمآبموزف وبأنيم أي-:أم بمي بج، مدنم ءاممحإ وأوييء ألبي 

ه)اكميم:ا/(.محه؛إكوطي،_؛مدير أذ؛-متامرثا 
أنفسهممنهم فاشزى الومخز ْع الصفقة اش عقد وحينر 

ألثؤمخنث>هى انأرف، أقن إن ؤ '*١^ قوله ل الحنة ووههم 
سجيلأشسنلو0ؤ، بمواوئ> ثهرألبمثه آذثس-هز 

ومنوألإنجز ألورثن ؤذ -^،١ عقي وعدا وس-نوك> 
وذاإلغ>^٥ بابمم أهوى قسستثرؤإيبنيك؟ آشر بعهدهء أوونا,> 

لنالحنة هذه أن بعدها بين (؛ ١١إه)التو؛ةتا هواكورآنملبر 
الحامدون(.العابدون )التائبون أولها كان ممرة يصفات اتصف 

فيها،والتنعم اهله حنة بدحولحم الناس أحرى هم إذن فالتائبون 
ماعل يمز ولو الأة إل فأتبل أويرة فاحشة ل ونع من كل وكذلك 

 J،،منئهاآلآ٢^ثوحكت ذجزاؤهم:؛
(.١٣٦عمران؛ )آل ه وقممثنرأثنمإ\ن 
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برحمتهعلنا ويمي التاتبين، عباد0 من محعلنا أن اممه فنسأل 
الصالحات.ثم نعمته الذي لله والحمد ناره. من والعتق ومغفرته 

٩٤
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الىلمة،ها؛اه-هبمهام.

الرحنعبد محمد أم حاتم، ش ابن حاتم، ش ابن شر ٨( 
الكتبةصيدا، الد_،،)رط( محمد أسعد تحقيق! الرازي، 

)د.ت(.العمرية، 

مصطفىبن حقي إصإعيل الخلوق البيان، روح شر ٩( 
التراثإحياء دار بيرويتج، )د.ط(، الحنفي الإستانثول 

)د.ت(.العربي, 

مصطفىبن حمي إ-،اعيل الخلوق المال، روح مثر •١؛ 
التراثإحياء دار باروُت،، )د.ط(، الحنفي الإستانبول 

)د.ت(.المب 

بنمحمد بن منصور الظفر أم السمعابي، القرآن، شر ( ١١
،١ ط عباس، بن وغنيم إبراهم بن ياسر تحقيق؛ الجار، همد 

م.١ ٩  ٩٧ه-  ١٤١٨الوطن، دار الرياض، 

عمربن إمإعيل الفداء أم ممر، ابن العفليم، القرآن ضر ( ١٢'
ؤليبةدار الرياض، ، »iYسلامة، محمد بن سامي تحقيق؛ 
م.١ ٩ ٩ ٩ — ،،_ ١ ٤ ٢ ٠ ط والتوزع للشر 

الر،عبد ابن والأسانيد، العاق من الوطأ ل ئا التمهيد ( ١٢
ممعلفىتحقيق؛ الر همد بن اف همد بن يوسف عمر أبو 
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قرطبة،ة مومحالقاهرة، البكري، ومحمد العلوي 
٢١٩٩١^١٤١١.

الكناق،الوصوعة، الننيعة الأحاديث عن الرفوعة الشريعة تنزيه ( ١٤
عدالوهاب عبد تحميق: عناق، بن محمد بن عل الحز أبو 

العلمية)د.لت،(.الكتب، دار وآخرين)د.ط(، اللطيف 

أبوالأثبر، ابن الرسول، أحاديث، ق الأصول جامع ( ١٥
القادرعبد تحقيق: الحرري، محمد بن المبارك عادايت، ال

الملاح،مهلثعة — الحلمواق مكتبة القاهرة، ط'آ، الأرنووط، 

بنمحمل جعفر أبو الطبري، القرآن، تأويل ق البيان جامع ( ١٦
مؤسسةبثروت، ط١، شاكر، محمد أحمد تحقيق: حرير، 

.٢٢٠• ام-•(١٤ •الرسالة، 

محمدأبوءيّى الترمذي، الترمذي، منن الصح^^ الحاْع ( ١٧
ط٢،وآخرين، ناكر محمد أحمد تحقيق: السلمي، عيسى بن 

.٠٢٢ ٠ ٤ العربير، الترايث، إحياء دار رثروتأ، 

أحمل.بن محمد اش عبل. أبو القرطبي، القرآن، لأحكام الحاهع ( ١٨
^-٢،أطفتش، ؤإبرامم الردوف أحمد تحقيق؛ بكر، )ي بن 

.٢١٩٦٤المصرية،دارالكتب، القاهرة، 

٩٩
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هاف رسول أمور من المختصر المحح المني الخاْع ( ١٩
بنإسإعيل ن محمد عبدالله أبو البخاري، وأيامه، وسه 

الناصر،ناصر بن زهير محمد تحقيق؛ المغيرة، ن إبراهيم 
ه. ١٤٢٢الجاة، ثلوق دار ؛ثروت،، ، ١ هل 

النهروالالثال، الناصح والأنيس الكاق الصالح الخاليس ( ٢٠
،١ ط عباس، إحسان تحقيق: زكريا، ن أبوالفرج الحريري 
م.١  ٩٨١(— ه ١٤٠١(الكتِا، ؛ iipدار ؛ثروت(، 

الخوزية،قيم ابن الثافي، الدواء عن مال لن الكاق الخواص( ( ٢١
المعرفة،دار الغرمحب(، ؤزا، أيوب، بن بكر أبي؛ ن محمد 

عمرن محمد الحضرمي، الأسرار، ومهلالح الأنوار حدائق ( ٢٢
يثرون،عزقول،)د.ط( وح نم غسان محمد تحقيق: بحرق، 

م. ١٩٩٨الحاوي، دار 

محمدالشافعي الموصل الملوك، دولة الحاففل السلوك حن "٣٢( 
أخمد،النعم عبد فواد تحقق. الكريم، عبد بن محمد بن 

.٣١٩٩٦— ه  ١٤١٦الوحلن، دار الرياض، )د.مل(، 

أحمدأبونعيم الأصبهال، الأصفياء، وْليقات الأولياء حلية ( ٣٤
ه. ١٤٠٥الكتاب دار يثرون، ، تل؛ الله، بد عن 
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عبدبن عل أبويكر الأزراري، الأرب، وغاية الأدب خزانة ( ٢٥
مكتبةدار يثرون، ، ١ ط ثعيتو، عمام تحقيق! الحموي، اش 

.٣١٩٨٧الهلال، 

بثروت،طّآ، بج، حن أحمد نرح• الرومي، ابن ديوان ( ٢٦
.٠٣٢ ^٣٠ ١٤٢٣اس، الكب دار 

؛ارورت،إ، ١ ط طإص، حمدو به! اعش ربتعة، ين ليد ديوان ( ٢٧
،آم.دارالعرفة،هآ؛ام-؛،

تحقيق؛البقاء، أبو العكثري العكثرى، بنرح التي ديوان ( ٢٨
)د.'تح(ّالعرفة دار ؛اروُتح، )د.ط( وآخرين، السقا ممعلفى 

إبراهتمأبوإسحاق المثرواف، الألباب، وثمر الأداب زهر ( ٢٩
بثدوت،، ١ ط- محلويل، عل يوسم، نحمق؛ الخمري، عل بن 
١.٣  ٩٩٧م-١ ٤  ١٧- الملمة الكب، دار 

الألبان،فقهها، من وثيء الصحيحة الأحاديث، ساو.ااة ( ٣٠
مكتبةالرياض، ط١، الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو 

 vدادت،(اوالتورع للنشر الارف(

j،تي الوأثرها والوصوعة المعيقة الأحاديث، لة محل( ٢١
الحاجبن الدين ناصر محمد عبدالرحمن، أبو الألبان، الأمة، 

م١٩٩٢ّ- م ١٤١٢نوح،ْل١،الراض،دارالمارفح، 
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محمدالرحمن عبد أبو الألباق، والترهيب، الترغيب صحتح ؛ ٣٨
—م ١ ٤ ٢ ٤ العارف، مكتبة الرياض، ، طء الدين، ناصر 

-.٥١٣٩٧العاق، مْلبعة بغداد، ط١، ،؛. ٢٠٠٣

إسحاقبن محمل. بن أحمد النش، ابن واللبالة، اليوم عمل ( ٣٩
القالةدار يثرون، جدة/ الرق، كوثر تحقيقI الدبثوري، 

)د.ت(.القرآن علوم وهومسة الإسلامية للثقافة 

بنمحمد فاريتي، الالإياب، منغلومة شرح الأياب غداء ( ٤٠
الخالدي،العزيز عيد محمد ت تحقيق الخنبل، سالر بن احمد 

.آم.العالمية،مآ؛اه-آ.دارالكتب ٠ل٢،؛ثروت، 

لممبن اف عبل. محمد أبو قتيبة، ابن الحديث،، غري—، ( ٤١
الجوري•اّّ مد ت تحقيق الدينوري، 

أبوالقفلحجر، ابن الخاري، صحيح شرح اإ؛اري فح ؛ ٤٢
عبدفواد محمد ١ ترقم قلاق، العحجر بن عل بن أحمل. 

ى١  ٣٧٩؛ثرويته، ~ المعرفة دار الباقي، 

بنثثرويه أبويخ اثميلمي، الحهناب، بمأثور الفردوس ( ٤٣
يوقببن السعيد تحقيق! إلكيا، اللقب، الهمداق ئهردار 

""ه  ١٤٠٦العلمية، الكتب، دار بثرويتط، )دلأط(، زغلول، 

٠٣١٩٨٦
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بنمحمد بن أخمد إسحاق أبو اكعلي، والبيان، الكشف ( ٤٩
عاشور،بن محمد أبو تحقيق• ايورى، النسإبراهيم 
.٢٠١٢•٢• -  ٥١٤٢٢دارإحياءالتراُث،المبي، يثرون، 

تتحقيق حسن، بن محمد الدين  ٠١٦٠العامل، الكشكول،، ( ٥٠

الكبدار ثرويتؤ، ي، ١ حل النمري، الكريم عبد محمد 
اس،ماةأه-خا،ا،ام.

السيوطي،ا،لوصوعة، الأحاديث، ي اكنوعة اللألئ ( ٠١
الرحمنعبد أب تحميق: بكر، أي بن الرحمن عبد الدين جلال 

الكتب،دار ؛ثرومتح، حوا، عويفة، بن محمد ين صلاح 
م.١٩٩٦ه-١٤١٧الس،

بنمكرم بن محمد الفضل أبو منفلور، ابن العريبج، لسان ( ٥٢
ه.١٤١٤يثرويتج،دارصائر، محل٠١، عل، 

بنعل ال-ين نور الهيثمي،، الغواني، ومنبع الزوائد محمع ( ٥٣
الفكر،دار يثرومتح، الدرويش، عبدافه تحقيق: بكر، أب 

أبومحمدعطية، ابن العزيز، الكتاُبح تضر ل الوجيز الحرر ( ٥٤
عبداللام عبد تحقيق: الأندلسي، غالبح ين الحق عبد 
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ام_٤ اسّآ\ دارالكتب طا،لإروت، محمد، الشاي 
١٩٩٣.)،

علالحسن أبو سيدْ، ابن الأعفلم، وايحيط المحكم ( ٥٥
محداوي،الحميد عبد تحقيق: المرمى، إماعل بن 

٢،(.٠ ٠ ١ - م ١ ٤ ٢ ١ العلمية، الكنم، دار ببروت، 

أبوتيمية، ابن الإسلام، نخ فتاوى جمؤع عل المستدرك ( ٥٦
بنالرحمن عبد بن محمد حمع: الحلم، عد بن أحمل الماس 
هل. ١٤١٨م(، )د. ، محل١ قاسم، 

الموصلالمش بن عل بن أحمد يعل، أبو يعل، ش مند ( ٥٧
داردمشق، ، ١ ؤله أسد، سليم حس؛ن تحقيق؛ اكميمى، 

١م. ٩٨٤م~ ١٤؛'للتراث، المأمون 

بنمحمد بن أخمد اف عبد أبو حنبل، بن أحمل الإمام مسند ( ٥٨
مرئد،عائل — الأرنووؤلّ سعيب تحقيق؛ الشيبال، حنثل 

.٠٣٢ ٠ ١ — م  ١٤٢١الرسالة، ة مومببروت، وآخريرن، 
بنسلامة بن محمد القفاعي اف عبد أبو الشهاب، مسند ( ٥٩

الثانية،ط السلفي، الجيد عبد بن حمدي تحقيق؛ جعفر، 
م.١  ٩٨٦— م ١ ٤ ٠ ٧ الرسالة، ة مومبيروت، 
















