قمحه

اية
الحمد لله رب العالمين ،والصلاة واللام على ■محير ■محلق الله أجمعين ،نيتا
محمد بن همد الله ه ،وعلىآله وصمه ومن نمهم بإحان إلى يوم الدين•
وبعد!

نإذا ننلريا ش سيرة الشام الاج٠حين . . .ممن لحلوا التاؤيح من أومع أبوابه
وخلدوا أسماءهم ثي سجلاته ،وكانتا لهم إسهامات ملموسة و•ثاريع ؤإتجازات
عثليمة سمميد منها البشرية على مر الأيام ،وتنهل منها الأج؛ال ،المتعانة ،تجد محن
حلال سيرهم أنهم يتميزون) عن غيرهم —،ي الغالج —،يالمماؤل في المحن والشدائد
والأزمات ،ولمل هدا أبرز عمحرمارك نيه كلهم أوحلهم ،ولمل هدا -أيصا -سر من
أمرار نجاحهم ،وتميزهم عن غيرهم•
وذلك ،أن المماؤل ني الخالات الاعتيادية يتمم يه كل صاحس ،سلرة ماليمه؛
حبن ،إن الناس معمولون على محبة التقاول والكلمة الخنة ،والأنس بها ،مثلما

أنهم مجولون على الارتياح يالمتنلر الأنيق الخلاب ،والخام الصاش ،والتأثر
الصوت الندي الشجي •

والدي يميزبين الناس عوالتقاول عدالشداثدوالأزمات ،نكماأن المسرالخميقي
عند الصدمة الأورره فكدلك ،التقاول الخميتي يكون ني الأوثان المصسة ،وهو الذي

كماجاءعن أنس بن مائك هققبمذ؛ أنه ُال• ص الُبم . ،بامرا؛ ثتكي عتت قتر ،ساذت

المقدمة

والدرام ة •ع أهميته البالنة مر الوقي والنهوض والأ»ة ،والنهوض
بالفرد وطموحاته.

 ~ ٢مر التقاول حسن الظن بالله الذي محوواجب علؤركل ملم وم لمة،
والتشاؤم فيه موء الفلنر بالله.

 "٣للبمن والتفاؤل أثرليجابي ،عظيم ،ودور مفصلي نير حياة الأفراد
والمجتمعات ،دم قرين الممروحليف العادة والتفوق والنجاح،

وأنه بمثابة الروح الضرتري مر الجسد فتحييه ،وكما أن الجد
^س،الحياةلأمام لهاإلاباكفاؤل،ومااصدق
قول الشاعر:

ناامحق امحلولأسماض،١

س،محباعالأنمها

 ~ ٤الرغتة قي خدمة المنة اليويأٌ من خلال محيا المرصؤع •
-٥

سوذسلأيخنإلأمدهممف

الاقتداء

علم ،تقاوله .فيرجميع أحواله.
 -٦محاربة التش اؤم الل■ي انتشر مرأيامنا محده بينركشر مر الناّسر ،ولآثار
م لية على حياة الأفراد والجتمعات ،وعلى لهوض العيال واللأي،
وأنه بريل .الك.،والتعاسة ،وحليف الفشل والخا ١jلأن والتناعمِ ر.
والكتاب يشتمل على مقدمة ،وفصلينر ،وخاتمة ،دلهرمين•

القد.مة تقدم فيها بيان أمحمية الموصؤع.
الست ،من ،لأمية الهلغرامر ،اننلرت ثرح لأمة العجم للدميري(مرت  ،)٦ومعجم الأدباء
للاقوت الحموي ( ،> ١ ١ ١ ٢ /Tووئيات الأعي ان ( ،) ١٨٧ /Yوحزانة الأدب لابنر حجة
الح٠ري( ٠) ١٨٧/١
٧

ممالكهضالآن-ات

القمل الأول في حٍه .للفأل المحن ،ومعنى اكفاول ،وحكمه ،وماولْ،
وممات المتفائالين.
توذه •ساحث]،ت

الم»ءث الأول :ب .للفأل الين ،واته ناع من(يمانه ؤيقينه.
المحث،الثاني :التفاؤلفيالكوالاصطلاح.
المحثج الثالث :،حكم التقاول ثي الشؤع.

البيحج الراع :نوائد الفأل المحن.
المحسث ،الخامس :ممات المتقاتلين وفوائد الفأل المحن.

والقمل الثاني في إبراز نمائج من تقاوله ه في الشدائد والأزمات.
[وفيه بحثازات

الممحنر الأول :نماذج من تقاوله .في الثدايو في حالات الئلم.
البحث ،الثاني :نماذج من تقاوله .في حالات الخرب.،
والخاتمة فيها بيان النتاج التي توصل إليها الحثإ.

والقهرماز :الأول للمصادروالمدامع ،وآخرللموضوعات-

المعودي؛ن — القصيم — الرس
aldwayuh3@gtnail.com

تؤيترث ibrahim_wish@gmailxom

لآيو>ه

 ٦ح به .لامال!__ ،وأنه نابع من إيمانه ويقينه
المماؤل ،لي الشدائدوالأزمات يظهر معدن صاحيه ،ؤيٍين أصله ،ؤكثف عن
ُإثنا
حقيقته ،ولا ينمق به إلا الأفذاذ س الناس ،كما تال الصادق الصدوق

ومن خلال تبم ،لمرة حاتم الأساء والمرسلين ،وأفضل خلق الله أجمعين،
محمد .وحدته أعظم المتقاتلين عر الإطلاق في حياته كلها ،بل كان يحب
التفاؤل والفأل الحسن ،ؤيعجج ،به في شثونه كلها ،قال الحاففل في شرح فول ء١Jثةت

كان المي

ابمجيه السئى ،في كقله ،ورجله ،وطهووه ،ور نأته ^:- ٠١٣٢

«ةيل :لأنه كان يحب الفأل ^نمن ،إذ أساب اليمين أمحل سأء/،
( )١مض الحديث ت أن المرضي المتجس ،س الناس م م؛ وحوي• ،كالجس_ ،من الإبل الذي
لايوجد م ممرمن الإبل• انثلرت المائق م غريب الحديث للزمخفري ( ،) ٤٨ /Yونح
ابري(ل<ْ/م).

(* )٢مق  ،٠—JLpروا ،الخاري في الرقاق ،باب رفع الأمانة (ح؛  .) ٦٤ ٩٨وم لم م فضائل
()٣
()٤

الصحابة ،باب توله ه•'الناس كإيل مائة ،لا تجدفيهاراحلة•(ح؛ .) ٢٠٤٧
مممق عليه ،روا ،اليخاري في الوضوء ،باب التٍعن في الوضوءوالغل (ح؛  ،) ١ ٦٨وملم
في الملهارة ،باب التمن في اللهوروغير(،ح.)٢ ٦٨ :
نحالاري(ا/بمآآ).

ُ

ميبميك

عل أيام الرحاء رادتان الفرح والسرير' بل لكن
ولم يكن؛ ^ Iaه
متقاتلال جمح الأحوال ،؛ي الراءوالضراء ،والمشعل والمكره ،والحل والترحال،
وسائر الأحوال ،ومن الأعناق انمصة أن تقاوله .يتألق أكثروي؛الح أوجه وقمته لي
حروبه وغزواته ،وايام المحن وأوقات الشداتد ،مما يوكل أن التقاول كان منهجا
عطهاله^.

ومن يتف عرصورمن تقاوله .يجدأن تقاوله كان نابتامن عتيدة قوية،

ؤليمان رامح' ؤيتين كامل بالاه سمحانه وتعار ،وتميوا صادها عن صدق التوكل
والرجاء وحن العلن بالاه سمحانه وتمار• وكان نعم الدليل عر الشات ش الميدأ،
والوضوح ر الرؤية والهدف ،والمعيار ارياتي والقياس الإبماتي للأمور ،ولدا لم
تكن المحن والأزمات يوما —مجهما بالغت ،مسرة وضراوة — تخرجه عن طعه واعتداله،
أوتغر من أحلاقه وآدابه ،وقيمه وميادته ،أوتثنيه عن غاياته وأهدافه ،وتميل به يمتة
أو سرة ■

سممحسمدبماياندابر•
إن العقي يء ئد للخناة هإن

صاغت ،ثكل حياة بنيها

كماأن تقاوله ه لم يكن مجردأمتيات نتخذمسوعاوتكأة لاقعودوالنكوص،
وذليمة لاتخاذل والقاص ،بل تقاول لبجابي يمحه يقين قوي وعزم رامح صادق

فولاذي ،يعمق الثمن بالنفس ،ؤيزيع الأمل لمتمل مشرق '،ليدعو إر الجد
والاجتهاد ،والمسر والمثابرة ،ؤيحفز الهمة والشاحل ،ولا شالث ،أن هذه كلها س

مقومات النجاح ،وعناصر صرورو؛ن كحقيق النصر.
()١

اليسان للشاعر محمد مصعلغى الماحي ،انظرن الماحي شاعر الرؤية (صزت  ،)٥للدكتور
محمد عيد المنعم حغاجي ،والدكتور عبد المرير شرف.
١٢

ص

ابمَثإلثاق
التقاول لغة واسللاث
المماؤل لغه؛ من الفأل وهوت صد الطثزة ،والجمع فؤول ،قال الجويري؛
الجمع أثول .والتفاؤل؛ قول آوفعل ستشر به ،مثل أن كون رحل مريض نتفاءل
بما بمع ُن كلام ممع آخر يقول ت يا سالم ،أو يكون محتالب صالة فيسمع ■Tمحر
يقول؛ يا واجد ،فيقع في فلته أنه سرأ من مرصه ؤيجد صالته ،ومنه الحدث؛ قيل ت
يا رمولالالهّ.:االفأل؟«قال :أالممةالثالءأأرا>(م

وتديستعمل الفأل فيمايكرم رمال( :لاف1ل عكك) أي :لا صيرعليك ،ولا

محلير عليلثا ،ولا شز ءايااث،لم .إلا أن هدا نادر ،والأصل أنه يستعمل في الخير ،بل
الشؤع خصه بدلك.
 ) ١١متفق عليه ،وسأتي تضيجه ش المبحث الثالث :حكم الفأل الخن.
( )٢انئيرت تأؤيل مختلف الخوي.ث ،لاين ثنمة(ص؛  .) ١٧٣والصحاح للجومري(.) ٦٦ /٦
بسث(م/آخ)،ضباسثلأينالخوذى<أ.) ١٧٣ /

والتهايه ني غرسه الحديث ،والأث رّ( .) ٧٦٦ !٢والمفهم  IJأشكل من تلخص
كتاب ،م

لم <ه/لأآآ).ولان انمرب(اا/ماه-؛اْ).واكاموسابل

< .) ١٣٤٥/١

()٣

انئلر :ض اسه(ْا .) ٢٧١ /وس الرب ( .)٥\ TI \١تاج الروس
والمعجم الومسمل•(.) ٦٧١ /Y
١٣

.)١

مماقاه.شالأنطت

تال ،النووي■ رالفآل ،سسعمل فما سوء ونما سر ،وأكثره في السرور ،والطرة
لا تكون إلا ني الثوم ،وتد ستعمل مجارا ني الرور)رآا.

هال ،الحايثل .معقتاعلى كلام الووىت (وكأن ذلل؛ ،يحب الواغ ،وأما
فخصؤر الهليرة يما سوء ،والفأل ،يما سو). ٢٢١

والخى الاصطلاحي للخفاول ،لا خلف ،مموا عن انمي الاغوي ،ةئ0

القرافي يقوله؛ (وأما الفأل ،فهومايظن عنده الخ؛رعكس الطرة والمملير؛ غير أنه تارة
يعن للحير ،وتارة للسر ،ويارْ هترددا يستهما ،فالمتعن لالح.ر مل■ الكلمة الحسنة

يسمعها الرجل من غير فصد نحو؛ يا فلاح يا معودآرم ■
وعرفه العض تعريها أشمل وأقرب إلى لغة العصر فهال،؛ (،،و اسقراء

المتقبل في ملاعح الحاصر ،والشعورياكيؤ يمايأتي ،وترم ،ماصيحصل للإنسان
عند مماعه شيقا حساأورؤيته له)ر ■

والأقرب أن المراد يالتفاؤل ،هو؛ (انشراح تد-ا الإنسان ،ؤإحانه الظى،

وتوقع الخيريما يسمعه من الكلم الصالح أوالحسن أوالطلتس_)،ر ■ ،

()١

ننله عته الحائل بمرق ش لع اياري (*اْ/اآ •،دانفلر• ث رح الودي عرم

()٢

()٣
()٤
(،٥

انواراوروقفيسموقمافي(ا\/بما)■
موصومة القيم ومكارم الأحلاف)(التقاول) ،للدكتورمرزوق(،ص؛ .)١ ٠
نضرة النمم م مكارم اخلاق ،الرصول الكريم(م.) ١٠٤٦ /
١٤

لم

سقالأ
حكم الفأل _،_ JI
الفأل الحسن من غير تصد جائز باماق العلماء ،مثل؛ التماول والسمن عند

مملع الكلمة الحنة الطيية الصالحة ،كأن ي مع المريض ت يا'سالم ،آوثش؛ع طالن*

الصالة ت ياؤاجل ،،أويشمى ؤلدْ انماحثناثنؤخ عندسماعه• أورؤية شيءينمل
منه الخير ،ؤييع ا قي النقص المح والرور ،فيششر يدلك ؤيتهج ،ويتشرح له
)(١
ُاا.
صدرْ

وهغ<ا جار على مقتضى الأصل في الشريعة الإسلامية من أن أحكامها تأتي
متوافقة ح الفعلر السليمة ،وقد جعل الله في فْلر الناس وغرائزهم حب الكلمة
الطيبة ،والعبارة اللطيفة ،والبشارة المفرحة ،وتال ابن قنمة( :وهداأيصا-أي :حب

الفأل الحض"" مماجعل في غرائزالناس ،تستحثه ،وتأنس به ،كماجعل على ألسنتهم
س ا لتحية بالسلام ،والمد في الأمنية ،والتبشير بالخير.

وكما؛* ^ ١٩انعم واسلم* وءانعم صياحا* ..والساُع لهذا يعلم أنه لايقدم ولا
ولا يزيد ولا يقص ،ولكن جعل في  ٤٣١محية الخير والارتياح للبشرى،

والمنظر الأنين) ،والوجه الحسن ،والأمم الخفيف.،
()١

صنيالارتم)لأينصر0ا/هاأ).واووباص الكوتة(ما/يي-ص.

وتد يمر الرجل يالروصة الخورءأه شره ،ومي لا تممعه ،وبالماء
فيعجب به وعو لا يشريه ولايوردْ)رآ.،

ومنثزمحل جوازالفأل الحسن ألايقصد إله ،ؤإن تصد 0لصير من الطيرلأم.

ولهذا السب ،صار أحد الفأل من الصحف حراما على الصحيح من أنوال أهل
العلم ،كأن يفتحه ففاءل بٍعض الاياتر ثي أول الصفحة ،أويتفاءل بضرب الإمل،
فيمماءل بيحمن رموزْ لحرام؛ لأنه من باب الامتمسام بالأزلام ،فالمتمم يْلدسا نسمه
من الغسج ،،وكذلك ،من أحذ الفأل من الصحف ،أوغيره إنما ستتدهذا المتصلإن حؤج
جيدا ابُه ،أورديا اجتيه ،نهوعين الامتتام بالأزلام الذي ورد القرأن؛تحري٠هأ٤؛.
وهناك نصوهى عديدة تدل على حواز الفأل الحسن بل استحبابه ،ومنها؛

 -حديث ،أنى بن مالك ،ذهه' عن اللم— ٠ . ،ال؛ *لاعددى ،دلاءييرْ،

رسني :،^١

اثك0ة القتأ<ْ>.

~ وحديث أيي ءريرْ خقيغئ ثال)؛ سمنت ،وثوي الله .يقول؛ ءلأطترة،

اثاط:ساأطتم«م
()١
()٢

أي:اJزهمة .امِ:ب( .) ٩٦٢ - ٩٦١/٢
تأؤيل مختلفط الحديث(،ص؛ .)١ ٧٣
موذ(،أ/ا؟م؛-آلأماكدالأذمكووؤ(،ص:آهأك
وكشانج

^ونى(ا/أماكوسصاسمب(أ/آه).

( )٥مممق ■ !.*tAرواه البخاري *ي الطب ،،باي ،الق ال(ح;  .) ٥٧ ٥ ٦وم لم —واللقتل له— *ي
اللام ،باب ،اممرْوالأألو<كونذهاكؤم(ح.) ٢٢٢٤ :
()٦

متفق عليه ،رواه البخاري؛ي الطبإ ،ياماالهليرة(ح ،) ٥٧٥ ٤ :وم

لم في ال لام ،يابإ

الءلٍرة والفأل وما كون ثيه الشزم(ح؛  ) ٢٢٢٣من حديثج أبي ميرْ.

مبه .لافش اامص| وسمات المتفاهين

~ وحديث ثريدة.تن :ران امح) ه كان َلأؤطير يى نيء ،دكاذإدا

بنث ،عاملانأل ،مر انمؤ ،قإدا اغأ؛ب ان ئه قيح ئي ،ينئي بفردفك فير
وجهه ،يإذكرة انته ثنن ،ثزامه دللث ،غيروجهه ،ثإدادحنرمحزيئ نأل ،مر
انمها ،قإن أغجثه اننها قيخ ،وثتنرثئ دلاث ،محيروجهه ،ؤإذ ي انثها
ثتز'،قنامتزكتج،ي/

~ وحديث أص بن) نابلي ،آة.بمن أن اللمي> .ءكان بمحثة إداحمج لخاحت
أذ س؛ع يا راشد ،يا جيح،أآ/
فكان .يستحسن ّماع هذين الاممض ؤيتفاءل يهما؛ لأن معنى رزاشد)؛
واجد الطريث ،المتمم ،ومعنى(ئجيح)ت منر محشث ،حاجتهأ'آ.،

وأما اكناؤم والمملر فقد تنلافررت ،اضومحمر مر الكتاب ،والمة علؤر
تحريمهما ،وأنهما من أعمال أحل الشرك إذا كان يعتقد حصول الصرر يما يتطير به.

^ ^١نحب،ءزحمته مول' محئً* ثث بمي أذي

يه_ئإضً،محجملآمحلإمح

بمي آثوثال ٥؛؛>^؛ آمحني ال ١٤٤؛^ ،بمثمف.ثديثإ'١^.؛.
^.وايرداودفيايوم،باب،م،سصس
(ح؛  ■) ٣٩٢ ٠والمهقي في(المن الك؛رى .) ١٤٠ /a ،وح ته ابن حجر؛ي(الفع،

 .)٢ ١ ٥ / ١ ٠وصححه الأياني ي صحح من ابي داود(ح؛  ،) ٣٣ ١ ٩وعو؛ي انممحة
(ح ،) ٧٦٢ :وحسنه الأونووط ومن معه ش شحمتهم للمني (ح.)٢ ٢ ٩ ٤ ٦ :
( )٢روا ،اكر ،^■i.نرالمر ،باب م اجاء نرالطٍرة(ح؛  ) ١٦١٦وثال؛ ائنداحديث حثي
ءريب صحح•■ واليراتي نر الأوّط(-أ .) ٢٧٤ /وصححه الألاتم ،مر صحح اكرمدؤر
^.) ١٣١٦ :

()٣

اظرت مرثاة المفاتح شرح مشكاة المابح( ،)٢ ٩ ٠' /Uوشحمة الأحوذي سرح الترمذؤر
<ه"/آ).

()٤

صورة الناء ت٨٧آ.

ممالك.مالآن*ات

ونال ه ~ بما يرؤيه عنه أبو هريرة غءؤإيبمن~ ت  ٠لا عذوى ولا طيرة ،ولا هامه

ض زئول الك  .قال« :اثز 0شنك،

وض ض الك بن نتعود

ثلاثا -وغ منا  ٢٩؛ ،ولكن الق بمعثثتمم»ص.نال الحائل ابن حجر —رحمه الله—ت رؤإنما جمل ذلك ،شركا لاعتقادهم أن
سمريفيس،بابلأض(ح:يهيه)واسلك،ولمفي
سمم،باب:لأءاووىولأني؛،ولأس،ولأض(حXYTT • :

لخألألبمءئتفيأؤلالأصماتأم.ام:
ماسير(ا/ثهأ)،دمماةسمفيهمحخمامح ،ص
لفدي(أ.) ٣٦٣ /

بمريفيالأدب اسرد ،اب<،ضلارجل
إذا راى غيما(ح .) ٩٠٩ :وأبو داودني الق ،،ب—اب ،ما حاء م اسرة(ح.) ٣٩١ ٠ :
واكرطي م المر ،باب ،ماحاءش اليرة(ح ،) ١٦١٤ :وقال،ت رمزاحديثاحن

صحتحُ" وابن ماجه في الهلب ،،باب ،ما كان يعجيه الفأل ،ؤيكرْ الطيرة(ح.) ٣٥٣٨ :
وابن حبان في صحيحه(ح؛  .) ٦١٢٢والحاكم( •) ١ ٨ / ١دالبيهقي *ي لامّتما'
 .) ١٣٩ /aوااحاJسث ،صحيح ،صححه الترماوي وابن حبان والحاكم وتالت اصحيح
صد* ،مماُت ،رواته ،ولم يخرحاءاوواثقه الن.مي .وصححه احل .ث اكر؛ي تحقيقه

للمضدرم  )٥ ٤٦والأuني م اكححة(ح ،)٤ ١: ٩ :والأرن ووط وزملأؤ ،م
تحةقهملأسد( ١) ٢١٣/٦
وأم اقوله :اومامن اإلاولكن الله يل.مه بالتوكل ا .غ»اورج من كلام ابن م عود ،تال
التريحاوي :اممعتإ محمد بن إّعاعيل(بمتي؛ الخادك )،يقول؛ كان ملمان بن حرب،
 .تال ملمعان؛ ءن.ا عندؤاقول
يقول؛ ؛ي هواالحديثه رومامتاإلاولكن الله يدمه
عيد الله ين مسعود؛ وما متاء.

^لخائلفى(اس"،ا/مامآ):أوملهأوطماإلأأمنكلأم ا؛ن.س_عودأحرجفي
الخ؛راوتدينه لمعان بن <رب ،شح المخاري فاحكاه التردي عن الخاري ءنهاّ
١٨

حبه  .سأل المس! وسعات المتفاتلمن

 ٧٥؛ ،يجاو_ ،متا ،أويل غ صئ( ،فكأنهم أشركوء (ع الله سحانه رتعالي)أه.
وئال العلامة الشيخ ابن عثيمين ~رحمه الله~ • رداعلم أن اكط؛رباقي التوحيد،
ووجه ماناته له من وجهين:

الأول:،

نمليرمتومملهضالله،وامماوضغيرم

الُاّي '،أنه نطهم ،بأمرلاحقيقة له؛  ،^١٠رابملة يئن هذاالأمروبين مايحصل لل؛،؟ ا
وهذا لاث الث ،أن ه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد مادة وام تعانة،

ؤإقال^ محن ناثاق قشتث 0هلأ ،،إذن فالقوة محرم ة ،وهي،نافية
للتوحيد.٩..

ر  ) ١يتح ابياري

وانظر؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاييح ( ،) ٢٨٩٧ /Uونيل

الأوطار( .) ٢١٧/٧
()٢

()٣

سورة المانحة [.]٥

سضىاباكوح.)٨٧- ٧٧/٢ (LJ

فوائد التقاول
للتفاؤل فوائد جمة كره ،لينة وديؤية ،ومن أعظمها*

 - ١الافتداء بالمي ،.واتاع مديه الشريف ،حمث ،كان لا يفارقه التفاؤل

أب دا حش ش حروبه وغزواته كما مثا ،والمرلك ،الخترم اتاع
سنته .وهديه• وتد تال الله بحانه وتعال•

أنثأ صثئ إشَةافيتماآثذ

َةن دؤ ق نسمل محو

ردهنأس ءًفبجل اقًهله•

 "٢أن التقاول من باب ح ن الظذ بالله سحانه وتعار .تال ابن عتاس

—رمحي الله عنهما—! (الفرق بين الفأل والعن—ره أن الفأل من طريق
حن الظنبالله،

^^ونيفىالخوءسس،مضص.

تال اسل( :كان ام .سحه الفأل؛ لأذ الثشاوم موء ظن بالله
تعار  -بغيربّا محئق .والتفاؤل حن ظن يه ،والمؤمن مأموربحن الظن بالله -تمار -عر كو حال)أم.
()١

صدةالأحزاب[:اأ].

()٢

«تحالادى('ا/هاأ).

()٣

٢١

وفاو1ه .غي الأزمات

 —٣أنه يجلب التعادة إلى النمس ،والانشراح إلى القلب بإذن الله سبحانه
وتعالى .وكان  .يمماءل يحن الصورة والوجه ،نعى همد الله ين

بزيدْ،ضأسه خ.بمنقئالت ئ١لزسولالله # I.إداآتزذدلمإرابرياJار١؛
ر ، ١توله(آبرذلم إلبريئا) برئ• دابري•؛ ارتش بريئا ،أؤ ،انمدئم دّولا ،دارملتم إلإرمن
يحمل الربم

سمزى( .) ٦٤/١والهاةلأينالأير( .) ٢٩٣/١واج
الروس(ب/حاأ).

()٢

روا ،البرار م م ندء(البحرالزحار،حت  ،) ٤٣٨٣من حديث ' ،Jjjjهقفيغاودجال ،ملء

مالت ،رحال الشيخين .هال ،البرارت <ؤ؛دالحديث لائتلم رواة ض غثيالله بنثنيي ،ص أيه
وذم،سمفي<كشف،الآّتار،ح:همبما).وقال السيوطي ني اللألى
المترئ م الأحاديث الوب(ا :)١ ٠٣ /أق ال الهيثم م زوائد ،ئداإتائ
صحح ا واتر• الموملي• ولملهازوائد •قرئ؛ ولم يذكر• الهتثمي«ي مجمع الزوائد من
حديثايرياو،ا واتفلرت الموائدالمجموعة ح حاث ية المعلمي عليه رص؛  .) ٢٢٠وصححه

الأبن_يفي(صمحالخامح،ح .)٤ ١٣ :وةالفي(الصحيحة،ح• ;)١ ١٨٦ :ورحال
إسناد ،مامحت ،كلهم من رحال الشيخين• .وغال ابما؛ي الصحيحة( )١ ١^ ٣٨ /Uرداعلى من
صعما الحاوي.ثا يوحود تتادة ني السند وهوءلألى ونل عنعزت •..وهدا إمناد صحيح ،وتد

صححه الهثمي ،والحائل ابن حجرالعقلاني م •مختمؤرالزوائد•( -\ U''/y'T/y

^٠^٥٠١١؛) ،وذللث ،منهما إشعار ياُاوم اعتدادهما يعتعة ثنادة^ ،نه كان معروئا يالتيليس،
ئ،كم اماوهالملأفي؛يهالتحميلءص<أاا)،

أو لقلة تدليسه؛ فقاو قال الحائل،ي •مقدمة النتع • (ص ) ٤٣٦ت •أحن .الأثثا١ت ،التهويين،
كان يصرب ،به المثل قي الحمثل؛ إلاأنه كان ؤيمادلى• .ولدللث ،انتصرقي •التقري..تج• على
قول؛ •ثقة ست •،انتهى.

ولاحال.يحإ ث اهل .من حديث ،أبي هريرْ روا• الزار أيصا(الكشف ،،آ، ٤ ١ ٢ /ح؛ )١ ٩٨٦
وأبوالشيخ في(أحلاق ،الني،.ح؛  .)١^ ٩٦وفي ه عمر بن راشد ،محعين ،كما م
(التقرم،،ترحمة:خأبم؛)ء

٢٢

حبه ه للفأل المسن* وسمات المتقادلمن

 "٤أن التقاول يتضمن الرجاء والأمل ،فالرجاء خسرللمؤمن من اليآص

كل الأحوال١^ ،؛< ،اهمترهسهاكآل؛لآن
الناس إذا أملوا اامائال* من الله ~تعالى~ وزجوا ءاوأوو JLP 4كل سب

صيف أد قوي نهم عرخير دلوعلطوا م جهة الرجاء ،هإ 0الرجاء
لهم •؛ير .ؤإذاقشواأمله م ورجاءمحم من الله كان ذللث ،من الشن.

وأئ

فها نوء الظنباللهوم1غ اولأء)ره.

 ~ ٥المماؤل حير ،لأنه يشرح الصدر ،ومرح القالب ،ؤيتشهل اللسان ،ؤقوي
العزم ،ينين على الفلنر ،ؤيمث ،على الجد والاجتهاد ،أما التش اؤم
فإنه بخلاف ذللث ،كله.

 —٦أن للأسماءالحنة تأث؛رالم مياتها ،فمعاتي الأمماءمرسهلة يم مياتها
حش كأن معانيها مأحوذة منها ،وكأن الأسماء مشتهان منها ،ألاترى إلى

فوله

صاخ،ثصاثصنشبجا،ئس،اش

ور' ولها محمايدل على تآث؛ر الأسماء فى ممياتها .ؤإيثا ا-حثمتا

ئ؛التا(غفارواس الم)بهازا الدظء المارك؛ لآأغفاناأطواكتا،
رام ناصا ائ M
^:أدوا،مارواسراتيفيالأوط،وفيإساد
الهلراتي ممر بن راشد ،وثقه العجالي وصعقه جمهور الأئمة ،ومية رحاله مائتا ،وطرق
الزار صعيقهء.

الحديثان يقوي أحدهما  ،٠^ ١١تال المخاوي قي المقاصد الحنة ر .) ١ ٤ ٩ / ١يعد أن ذكر
حديث.ميدة دأيي *رير؛ت روأحدمم ايقوي الأخر .،ولذانعما العلماءابن الجوزي
حين اأوردالحد*ي،ث ،ني الموص.وعالإت )١ ٦ ٠ / ١(،وت ال ،ت اعدا لاتصح ٠ ،انثلرت تتنيه
^^ومحوءةلأينءُاقاعثاتي(ا،»/آ)،والأمرار
المرلومة؛ي الأخيار الموصومة ل*ام ،القارئ(ص؛ .) ٤٣٨
^لهايةفيضسجالخديخ،والأتر(م/ه»أ-آ»إ).
٢٣

تقاوله .م الأزمات

وأما ملة (عصغ)اا؛ ص عصت* الله ورص—وله ،وارموا جرتا عظيئا
ئي حق خيرة الصحابة وعلمائهم ،لأنهم عاهدوا الني .يغدروا

وتلوا ممن من  ٠ط تنونه ،وتأثر الني .بما نزل لهؤلاء
الصحابة من القراء ،يثن.بمد الركؤع ئهرا يذعر عر رغل

ودكوايى ؤموو :أعصغعضت الثةززثورهألأآ؛.

وفي انمحتمن عن ابن النش ،ض أمحه أف البئ .ئال لجدة -جئ
تعيد~ت اماان لئ،؟' ئال• جرن• ٌُال التي.ت ابل أست ،نهرا

ثال ا;ن اكش ;،ئا زالث ١٧ ،غزونه

م ١^ ٠١
")٣('.
يس

ق ال الإمام ابن قيم الجونية —ت(لما'كاست ،الأسماء تواو_ ،للمعاني،
ودال ة عليها ،اقضت ،الحكمة أن يكون محتها ومحنها ارمحاط ونتاسب،،

وألا يكون المعنى معها بمتزلة الأجسي المحض الذي لا تعلق له بها،

فإن حكمة الحكيم ابى ذللئ ،،والواقع يشهد بخلافه ،بل للأسماء اثر
في الم ميايته ،واالمميا<<ت ،تأثر عن اس ماتها ،في الحز والقبح،
والخفة والثقل ،واسنافة والكثافة ،كما قيل:

إلاوساءإن فكريت ،في اقبه)أ؛؛.

وتلم اانصتث ،باك ذا؛*—A

( )١عمبملنسضدم،ضونإلحة بن حقان0'. ،نم$آايج 0بزبجثة بزئمحم•
()٢

سالخربا(ص:لإم،وتحابري(آ/أ؛هك
انئلر:
رواءالممحاري يي اسازي ،بابا غزوة الرجع ووعل وذكوان ،ويترسعوتة ،وحديث ،عضل

ونارة( ..ح؛  .) ٤٠٩٤وم لم في الم—-احد ،باب انيحباب الهندُي* ،ي جميع الفلاة إدا
نزوت،باسين نازلا<ح .) ٦٧٧ :سن  * r-.Jb -أس بن مالك ،ئقفيتغ.
( )٣رواء الخاري،ي الآدبأ ،ياب ،اسم الحزن(ح؛ .) ٦١٩٠
نيانماد(أ ،) ٣٣٦ /ضلفيبنيالأسلأاءوص.
٢٤

حبه س لافآل الحسن ،وسمات المتماظين

وتال أيصات (والله —سحاته ~ يحكمته ني قضائه وتدره يلهم التقوس
أن نفع الأسماءعلى حب مسمياتها؛ لتتاب حكمته سحاته وتعالى
بين الاأمظ ومعتاه كما تئاسست ،يئن الأساب ومساتها ،تال أبو الفتح
ابن جتي• ولقد مر يي دمر وأنا أسمع الأمم لا أدرى معناه «آحال معناه
من لفظه ثم أكشفه فإذا موذلك يعيثه أوقريب مته ،تذكرت ذلاث> لشيخ
الإسلام ابن تيمية —رحمه الله — فقال وأنا يقع لي ذلك كثيرا...

ويالجمل ة فالأحلاق والأعمال والأفعال القييحة ت تدعي أمماء
تنام يها ،وأصدادها تستدعي أسماء تتام بها ،وكماأن ذلك ثان في
أمماء الأوصاف فهوكذل لث ،في أمماء الأعلام ،وما ص مي
رسول الله .محمدا واحمدإلا لكثرة خصال الحمد فيه ،ولهذا كان

لواء الحمد ييده ،وأمته الحمالون ،وهواعثلم الخلق حمدا لربه سحاته
وتعالى ، ، •،صاحب الأمم الحسن قد يستحى من اسمه ،وقد يحماله
اس مه على فعل ما يناسه وترك ما يفاده ،ولهل<ا ترى أكثر ال فل

أّماؤهم تتامبهم ،وأكثر العالية أسمازمم تتامجهم .وبالله التوفيق)ُه.
 —٧أن الف أل ~بإذن الله س بحانه وتعالى~ كثيرا  ١٠يكون ستالحصول
الممر ،كماأن المبرم قدتكون على من تطير ،قال الحافaلت (. ..وربما
وغ يه ذل لث ،المكروه بعينه الذي اعتقده عقوبة ل ه كما كان يع ك؛يتا

لأهل الجاهلة ،والال،أءلم)ص.
ونقل ابن القي م عن ءلاتقة من الخلماء قولهم؛ (•••ون د يجعل الله
س بحانه وتعالى مملير المل .وتشاؤمه سا لحلول المكروه به ،كما

( )١تحئة المولولاحكام المولود (ص؛  ١ ٤٧ — ١ ٤٦؛
()٢

دحالارى('ا/هاآ).
٢٥

تْاوله س قي الأزمات

يجعل الثقة والتوكل عليه ؤإنرادْ بالخوف والرجاء من أعظم الأساب
التي يدع بها ال رالمتطربه ،ومر هدا أن الطرة إنما تتفمن الرك
بالله سحانه وتعالى ،والخوف من عيره ،وعدم التوكل عاليه ،والثقة به،

كان صاحها غرصا لهام الثر والبلاء ،فتس_رع نفوذها فيه؛ لأنه لم
يتديع من التوحيد والتوكل يجنة واقية ،وكل من حاف ث يثاغير الله

ظط عاليه ،كماأن من أحمث ،ح الله غيرءعيب يه ،ومن رجاهع الله
عيرء حيل ،من جهته.

وهده أمور تجريتهاتكفي عن أدلتها ،والنمس لا بد أن مملير ،ولكن
المؤمن القوى الإيمان يدفع موجب ممليره بالتوكل على الله ،فإن من

توكل على الله وحده كفاه من غيره ،هال ،بحانه دزعال،5أه• ^^ ١ئتإث
أهئتآان قآنثعديايئي يى آلئتظن آلحيي ه إئذر قش أم ر نلظتن عق
قت آاممأ تعق ليهم تثؤيقنن ق إئما نلظنهُ وآلخة تومحدهُ

ؤق;بمها ب نئجف ■ ١٧^٥

()١

صورةالتحل; [.] ١٠٠ — ٨٩

()٢

شاح دار المائة(م .) ٣٤٠

تآجغ

٢٠/

سمات اكيهائلمن

يظهر بالمشاهدة واسقراء أحوال المتفاهلين أن من أبرز مماتهم ت
سسوتحار،ظلإبمانأطمدي
ومماكانالإبمانشاكاناكاؤلس

م-فاؤلأضالإهق؛لأن.4أمى

الناس ليماثابربه سحانه ،وأعلهم بالله وبحموقه ،وأنماهم له سحانه.
ومن حق الله العفليم أن نحن الثلن يه ممحانه ،والتفاؤل من باب حن

تمت
الظن بالله .فعن حامي بن عد الله الآُصارى
رثول الله.موسيه  ٢٩ئام مول :ارلأبمرئسأحثمحاإلأدص

محثاشش<ولكنج.،
وأما التهلير والتش__اؤم والقن وؤل واليأس كلها نتائج لضعف الإيمان
أو عدم رموحه ،أوعدمه كليا نعوذ بالله س ذلك ،بل إن وصف التشازم
والتطير ن د قرن بالضلال وصار صفة للكافرين ،ثال بحانه وتعالى

حاكتا عن ميه يعقوب عليه السلام; ؤيث؛ي آدهنؤإقثثثنؤإين مرنت،
( ، ١رواه م لم ر المتن ،باب الأم بحسن الئلن بالك سار عد الموت(ح.) ٢٨٧٧ :
٢٧

ظرإثوِبي؛|محطت

زأحه ذالاثأيتنإين ثمحج آقو إقه• لاناقش ى رثج اثوإلاآلقؤم
آلًًقصئ رق>هلاأ.

وتال سبحانه:

يقنظ ثن قتو ^-3إلا الضناؤذ

ثانيا؛ المتقاتل لا بمخم الأمور ،كما أنه لا يهون من شأنها ،بل موحربمى مر
أن يكون متزئا وموصوعثا ني كل الأحوال وخاصة م الشدائد والأموال،
وأن ه يزن الأموريميزان ينق فيعطي كل ذي حق حقه .ولاتغلبه ءاءلفت4
وتقودء حماسته م الحكم عر الشيء ،بل يقدر الموتفا والحال ،ومهما
كان الأمر فالمتفاتل لايتصرف ،بطش ،ولايفقدرميم ،ولابملر صوابه في
نفلرت ه للأموروالحكم عليها ،ولايضيع اتجاْ البوصالة لديه ،كماموحال
المتش ائمين ،وحال المنافقين الذين وصفهم الله يالتيب دب* ،ي توله

ٌبحانه :ؤ ئئنئإ\ن تن يمحق ؟^٤ liii؛ ^,؛ ٠٥^١؛<^؛ ^ ، ١٣٢فمثلهم كمثل

الشاة العاين؛ ،المترددة المتحيرة بص التنين ،لاثدري لأهماثتح،ممرفي

ندء مثْ ،ونملث في ةذْأحرىأ؛أ• كما تال سبحانه وتعالى :ؤ تين آتاني
ش مبذ ائت يمدحلأدثاتئرظسآطن

ئنآنحايمه ذأ

ثجههء •شزالدتا وآثحتْدإلق ئزآلسذن آلنين

ثهم لا يتدن

على حال ،ؤيعمهون في وب وعئ وصلأل ،فإن وحدوا مايحبون استقروا

وثبتوا ،ؤإن لم يجدوا ما تمتوه انتك وا وجحدوا ،كما قال الله :ؤ نين
آلث\يىتنتمن ^ ^١أئو
()١

ّور؛يوصف.]٧٨[ :

()٣

مررةاكاء'[:ا؛ا]ا

أوذي ؤ ،اقب جنن فثتة'نينَةتئف آش زش
()٢

محورةالحجر؛[ .] ٥٦

( )٤كماحاءمالحدين'،مثلال٠ناثقك٠ثلالئاةال؛اإد؛ثصالثثمثنُ،بمرإلم*،ب؛تر•'يإن،
ئد ،نئ•' .روا• م لم؛ي صمات المتاثتين ،ياب ،صفات المناثتين واحكامهم(ح.) ٢٧٨٤ :
()٥

صور؛اومأت[اا].
٢٨

حبه .لأفأل الحسن ،وسْات المتفامحن

بماء نحر محن رتلق ثمين إة ئئ تثؤ أوليس آدئذ ياعلم بتا ؤ؛ صدررمح0هص.

ثالثا:

دوام الشر واللطف والهدوء .فالإنسان المممائل إنسان اجتماعي يحافظ

على ليجاييت ه وتوازنه حش ولوكان في أحلك الفلروف ،فيش الناس بما
يجب أن يلقى به ،مابلهم بالشر والمشاشة ،والأيتاعة والترحيب ،ؤيحب
أن يدخل السرور في قلب أحيه ،ولا يحقر من العروق شيئا ولوأن يلقى
احاْ بوجه

وعكدا كان صفات اعنلم الخلق تقاولا ،؛تقول جرتر ئمحهنبمتن، :اثا حجتي

وؤي منن الترمذي ومستد أحمد عن عيد الله بن ا أ<ارماث،

رما رآتت

آخداآمحساينتثوو الله ■٩.
()١

صورةالمكيون .ل-]١ ٠

ر ٢ا كما؛ال

' لائغقرن مى المغروف متساولوأن ئلس أحاك برجي طلي ،رواءسالم في

الير وانماة ،باب اّتحياب *للأتةالوجه صد اللتاء(ح.) ٢٦٢٦ :
بدواس،دابسلأسضالخل(حْ:م»م).
(ح.)٢ ٤٧٥ :
وم لم في فقاتل المحابث ،باب فضائل جرير ين مد الله
فيالماف،باب:فيبثاث ةاو؛يه(ح،) ٣٦٤١ :
وفال• :حديث ،ءريلإ_ ،•،وفي الشمائل ،باب ماحاءفي صؤحلث ،رصول الله ه(ح؛با.)٢

وابن ايثارك في(الزعد،ح؛  .) ١٤٥وفدصححه الالياتي م مختمر الشمائل(ح؛ ) ١٩٦
وقال سثاعلى التر٠ديت رتلت :،وح نه في يعص الخ ،والأولى ان ينال :حديث
صحح؛ لأن رجاله ثتاُت ،كلهم إلاانه يخشى ُن سوء حققي اين لهجة ،لكن فدرواءمنه
مد الله بن المارك عتلأبي الشخ( ،) ٠٩وروايته عنته صحيحة كما مومعلوم '..وحثه
الأرنووط وذملأؤ ،في تحققهم للمد(.)٢ ٤ ٥ ;٢ ٩
٢٩

تقاؤبمه .مي الأزمات

بل لم مارق الابم—امة محيا الني .حش وهوفي مرض موته ،نفي

الصحيحين عن أئس ين مالك ههبمه أف آيا؟كركان يصر لهم مح ،يجع
شإذاكان:زأالإيؤمنيذني
الصلاة ممس رمرو الله .متن الخم؛ ،فتظنإي وئوئايم كأن وجهة
ورمه مضحب ،ثم سئم رمول الله س صاحكا ،ئال• مهتاوئحنرتحر
الصلاة ثى همح بحردج ونول الله ،.دديس آبوآكرش ءؤ؛؛؛ محل

الصس ،ومرأن زئوو الله .حايج للصلاة ،مأس—ارإليهم زّوو
الني س سيْ أن أيم—وا ضلأفب•) ماو ت ثم يحل رثوو الله .مأزحمر
رثولسِ.س:ز0ذلأ»،رُ
رائعا؛ الرضاء بالقضاء والقدر ،والعمل والجسد والمثابرة ،والهدوء والطمأنينة.
فالمؤمن المتقاتل تج_اوه دائما راصتا بقضاء الله وق درْ ،ومحافظا على

^ ،c_Lوثياته وهدوثه ،ورياؤلة جأشه وقوة عزيمته ؤإرادته ،وذللث ،لأنه

يعتمد أن كل م ا ئدر فهو ل ه حير ،كم ا ن او - .فتم — ١يرؤيه عنه

صهسا لآعئ؛تن-؛ *عجثا لأمرالمؤمن! إى أنزه ئة حير ،ؤل؛»م_ا ذاك لأحد
إلايلمؤمن ،إن أصاثتة

مكندكان ح؛ئاله ،ثإن أصابته صراءصر

 •( ١٤٠خ؛نالهأص.

فالرصا بالقضاء جنة الدنيا لما فيه من الاس تقرار النفسي والهلمأنينة مهما
كانت ،الفلروف ،والأزمايت.،

()١

مشق ءال؛ه ،روا 0الخارؤر؛ي الأذان ،باب أمل العال م والفضل احي) بالإمامة(ح• ) ٦٨ ٠ :
وم الم ثي الصلاة ،باب اس تخلاف الإمام — إذاعرض له عذر من مرض ومقروعترهما

أمره كله خر (ح.) ٢٩٩٩ :

( )٢رواه"سلمر الزمد والرىس ،باب
■٣

لكَثنةش
تقاوله .في الشدائد في حالات اسلم
النموذج الأول؛

ني الصحيحين عن عاسه -وصي الله عنها -ابجا عالت لرئول اللهI.

ثا رثول اش ا هل أش علتك ثوم لكف أندمى ثوم أحد؟
ساو ت ءالقدلقيت من يومك ،وكان أندمالقيت يئهم توم العمث4أا ٢إذوضغ
صي على انن عئدثايل نن عئد كلأو ،قم ٥؟؛^ ،إر ما أثئت ،هانطلمت وآنأ ثهئوم
محابماك 3دأهم

فيهاخرل،كاهممماو;َإنالت
وما ردوا علثك ،وقدثث إليك ملك الجثال؛ لثأمرة بثا يئن فيهم.

م،لإقاو:ثاداإناقممضعنجل
(،١

موصع بمش ،ومب التي تتب إليها جمرة الشة .اظرت معجم اليلدان (؛ ،) ١ ٣ ٤ /وعمدة
القاري(ها/آ؛ا)،ومتاة

ل  ، ٢ايُ لم أوطن لقسي وأتب لحالي وللموصع الذي أنا ذاهب إليه إلا وأنا عند(قرن الثعالب)
لكثرة همي الذي كتت قيه* وقرن الثعالب هوت ثرن المنازل ،وهوميقات أهل تجد ،وهو
ءلىمخمسم،دآصل من؛لك،جلضصسجلهم•
اضدىضتم(أاْ/ها)،وتاجاسموس(أ/أه).
٣٣

ممالاه.مالآن»اث

قوماك نك ،وآثا نلك الجثال ،لثن بمنج ،ييك إتثك (ثأمتتي؛آترك ،ثما ثتغ ،إذ
شئت أن أطبق نمهم الأحنتين/٠١

محاو JتزئوJاش

ثل أنجوأن يغؤج اللت من أصلابهم نزتغثدالله وحدة

لأثنركببمثث«1لأ؛.
 ،.ورحابة صدره ،وثعد
هدا الحديث يبين يومحوح وجلاء عظيم
نفلره ،وكبير أماله ؛" > ١٧سبحانه وتعالى" ني إعزاز ديته وانتشاره ،رغم شدة ما هو
يته ه من كرب وصيق وشعور بالألم النفسي *ي تلك اللحظات•

إن الانتقام للقس والدات لايعيش إلافي عقول الصغار ،وأما الكباروالعظماء
فنجل مقامهم أن يعيشوالدواتهم ،ؤانمايعتشون لأفكارهم ومادتهم ،للرحمة الناس
ممن حولهم ،ومع أن هرلأء الكفارند حاربوا النبي  ،.وأحرجوه ظلماوءدواJامن
مكة ،وطردوه من  ٧٧١ثق ،وعدبوا أصحابه ،وفعلوا بهم الأفاعيل ،وتتلوا بعضهم،

ومع ذك يريد أن يتأنى بهم؛ لعل الاه أن يخرج من أصلابهم س يعيد الاه وحده،
تغيبا لمصالحة الدعوْ ،وتغليثا لجانب الفأل والأمل والرحمة ،فالمشهد الذي يرسمه

هذا الحديث ،لتناول المبي س مشهد لا يوحد له وصف أوتعبير!
فإذا كان هدا تقاوله في يوم كان أشد عاليه س يوم أحد فكيف ،يكون تقاوله في
ساترأيامه؟اا
()١

المرادبالأ-محشيزت جلا مكة ،أبونيس ،والذي يتابله؛ هعيقعان ،وسميابدللث ،لملأيتهما
وغالتل حجارتهما ،والمراد يإمليانيا؛ أن يلتقيا عرمن بمكة■

انفر :النهاية؛ي غرييط الحديث(،آ ،) ٣٢ /ومعجم الأماكن الجغرانة م ال مسيرة ال؛وية
لعد الجنياول(،ص.) ٢٠ :

()٢

رواه البخاري قي بدء الخالق ،ياب ;،إذا قال احدكم; آمين والملائكة م الماءئوانقت
سذن؛ه(ح:؛آأم).وتلمفيالجهاد،باد4،اكي
^ومناذىاسُكينوالمانقين(حْ:آي؛).
٣٤

ممرعن نقاه .م الأزعات ياكداتد

ؤإنما كان هذا اليوم أشد عن يوم أحد ح أن غزوة أحد امتشهد فيها حيرة
الصحابة واسي الله وأسد رسوله حمزة ين عيد المطالب ،لأن يوم الطائف جمع بين
الإيذاء المعنوي والجدي ،وكان جانب المعتوى أشد دأغلب إلى درجة أنه .طلب

س زعماء ثمتف أن يكتمرا عن الناس أمرْ دما جرى ينه لمحتهم ،دلكتهم للوُهم لم
برسمه بالحجارة ،والقصة بنصها كما

يفعلوا ذلك ،بل زادوا الملين بلة بإغراء

ذكرها ابن مد الر وغيره من أهل المير أنه؛ (لما مات أبو طالب اشتد البلاء على

رسول الله س ،فعمد لثميف رجاء أن يوووه ،نوحد تلاثة نمر هم صالة ثقيف ،وهم
أ-محوْت عبئ ياليل بن عنرو ،وحبيب بن عنرو ،وننئود بن عنرو ،فعرض عليهم نفه،

وأعلمهم يما لقي من نومه ،فمال أحدهم؛ أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله يعك
بشيء نط ،ونال الأحر؛ أعجز الاه أن يرسل غيرك؟ ولأل الئاك؛ لا أكلمك يعد
ءجاسلث ،هذا ،لثن كنت رسول الله ،لأنت ،اعثلم حقاس أن أكلمك ،ولثن كنت تكذب

على الله لأنت ،صر من أن أكلملنا ،وهزئوا يه ،وأفشوا في قومهم ما راحعوْ به ،وأنعلوا
له صفين ،فلما مر رّول الله  .ينهما جعلوا لا يربع رجلا دلا بمع رجلا إلا

رصخوها بحجارة قد كانوا أعدوهل ،حش ألموا رجليه  ،.فخلمحن متهم وعمد إلى
حاممل من حوامملهم ،فاستفلل في؛لل نخلة منه ،وهومكروب سيل قدماه بالدمام. ٢١١ )..

ومع كل هذه الأذية فلم يعزل الماس  .ولم يحجم عن دعوته ،أويتردد عن
مواصلة رمالمه لحتلة واحدة ،بل قرر أن يدحل مكة ؤيستمر في الدعوة إلى الله مهما
كاست؛ ،الثلروف ،والأهوال ،ومهما كانت ،تبعات هذا القرار ،بيد أن أقام  .بنخلة
أياما عزم على لحول مكة ،فقال له صاحبه نيد بن حارثة إسفائا عليه؛ (كيف تدحل
عليهم وقداحرحوك؟يعتيقريشا؟ا
()١

الدير؛ي اختمار الغازي والمجر لأبن مد الر(ص؛  .) ٦٦واننلر؛ زاد المعاد ،لابن القيم
(م ،) ٣١ /واJداةوالهاة لأبن محير<م.) ١٣٥ /
٣٥

تقاوله .قي الأزمات

فقال.؛ ُيا نيئا إن الله بحانه دتعارجاعو لماترى فرجا ومخرجا ،يإن

الله عز وجل تاصئ دينه ،ومفلهئ ني4االأأ.

وثل ؛لغتا أذيتهم للض س وسوء معاملتهم معه إر درجة أن أرسل الله مللت،
الجال لتكون ٌلوع بنان النك . ،ورص إشارته ،يأء ْر بما شاء ،وأعش له الأمر في
ملريقة تحديهم وإطكهم ،لكنه .لم ينظر إلى الختقل نفلرة موداؤية ،بل نظر إليه

بنور الإيمان وبنظرة؛JjIjl؛ ،،فهولا يريد أن ينتقم لنمه نط ،بل كما تال

"أرجو

أذبمج الله مى أصلابهم ص يغثد الله وحدة لأينرك بي ثتثا٠؟ا ، ٢٠وفي عذا الجواب
تتجلى شخصيته  .الفذة ،وما كان عليه من الخلق العظيم ،وما وصفه ب 4ر؛ه بقوله ت
.،٣٠
< تتآ وظنك ِإلأ ئ

ؤبالفعل فأمنيته ه لم يتأحر تحقيقها ممرا ،بل مرعان ما تحققت ،بحن
تقاوله  ،.وحن ظنه بربه "صيحاته وتعالى" فقد أملم يعص *ولأم الكفار ،بل
متهم محن أصبحوا تائه ،وأخرج الله سبحانه وتمالى من أصلابهم الكمحر من قادة
الملمين فيما يعل ،.وتمتا على أيديهم فتوحالت ،عثليمة للإسلام والمسلمين ،وأسلم
على يدهمآلاف مؤلفأن،كلهدْ ^لخيرات،كاكانلهاأنتتملولأاللهثمس النظرة
(  ) ١رواه ابن سمدثي ال٠لةارت )٢ ١ ٢ / ١ ( sتال،ت أخرني محمان ين عمرالواى.ي قال ت حدنتي
مد الرجمن بن عد العزثز عن أبي الميرث عن محمد بن-ص بن طعم• وذكر،
سل الهدى واأرشاد(آ'/أأ).
ابن اشمفيزادالماد ،)٣٣/n
محمد بن جسر بن مهلعم الوثلي تابعي ثقة(التتريب ،،ص؛  ، ٨٣٢ترحمة ت ،) ٥٨١٧
نالحديث ،إدا مرمحمل ،والواتدي •ع إمامته م التارخ ومعة عل ه •تروك ني الحديث.،

رالتترمخ ،ص;  ، ٨٨٢ترجمة;  ) ٦٢١٥وح ساارمح) انه لامحير؛ي ذم ،لأنه رواية تاييختة
ليي له تعلق بالحلألر والحرام.

( )٢تقدم تخريجه فيu،للأاالفصل ،بالمبححاالأول ;،صورمن تغازله ه في الثد.امم .؛ي حالأيتؤ

التالالال٠وذجالأول]٠
()٣

ّورةالأساء;ل'أ»ا].
٣٦

صقر من

 .قى الأزمات ؤإلشداتد

اإمماؤاLن ^لمستقيلة للإسلام ،وهذا التأني والتريث *ن هذا النيئ الكريم صلوات ؤيي
وسلامه عاليه ،وصدق الصحابي الجليل حسان ين ثات

إذ يقول ني وصف

رسول الله س:

التاء
وأحصل ءسك لم
كأت اكىومحكا-ثالإاأ

وأحممن متك ل م م ئط عينتي
خلمت برأ من كل مب

يمثل مدا المنهج النبوي ،وعدا الصبر والمماؤل العجيب ينتشر الإسلام ؤيود

الأرض خاصة ح استمرار العمل ويذل الجهد ني إيصال الخير للناس.
والحديث المايق يثبه إلى حد كيير حديث حئاب نن الأرت عندمأ أش هو

وأصحابه س المستضعفين التي ه ثاكين  ١٠يلقون من صنوف الأذى من
المشركين ،قال حثاب نى الأزت؛ مكوثاإررثول الله ،.وئو؛ثوندثنية له ني

ظل الكغثة ( -وقي رواية :وقدلقينامن المشركين ثدهءى) -محاله :ألأوضئَثا،

ألأ تذمحو اه ثا؟ قال« :كان اائجل فتن قلكم بمي لت في الأزض ،قبمل فيه،
ججاء يالمئنار جومع عر رأسه جس باستين ،وما يفده دلك ض دسي ،ؤيئثط
بأمشاط الكديدماددذلخم؛ من ئم أوعصبف ،وتايصدة دلك ض دينه ،والله كمن
ئدا الأئن ،خر لميز ^ ،;^١من ضثثاة إر خذ<توثلم ،لأ:خافث ،إلا الق،

^كضشب،وَممنين،ر/،
()١

ديوان حسان ين ثات(ص.) ٢١ :

 ) ٢١رواْ الخاري م مناف الأمار ،ثاب ما لقي الم .واصحايه من الشركين بمكة
) ٣١

رح.) ٣٨٥٢ :
يحتمل أن  -٧محنعاءالمن ،ؤييتهاؤيض حخرموت من اليمن أيثام

حم

ة أيام ،ؤيحتمل أن يرين .صنعاء الشام ،والم ائة بيتهماآبعل .يكثتر ،والأول ،أقرب.

ات<«:تحاواديرا"/ا،اا■).

()٤

اثة بمدة نحو

^لخ١ريفيالمام،،تاث،قلأنات،البية؛يالإنلأم(ح.) ٣٦١٢ :
٣٧

 .٠م الأزمات

وصدق من ؛،(U؛ (ماءلوا يالخير تجادو)0أأا ،ثمن حشن ظنه يالله ،واخذ
بالأساب حقق الله رجاءه وأمله ،وندحصل ما أّتحرنايه .من تمام الدين وانتثار
الأمر ،ؤإنجازالله ماوعديه نسه ه محن ذلك ،وعدمن علامات نبوتبم ، ١٠'١نال سحاته

آقة آلخيث ءامنإ يء محتجمحأ آلصنياىتي< قتشئلئتخز ق الأيض

وتعالى؛

حفنا آنثغك آقنف تن فيهم وثتبمًؤةئ لهغَ ب؛َهم

آنمح ،لهم ودسيمر

ص يد حنفهنِ ئ هروض لا بمعذ ؟ ،قنثا ^ ١٣٠يل محيا عو مصداق الحديث
القدمي الذي رواه الإمام احمد من حديث أبي محريرة ئهمحنتن ض وثول اللي.؛

#أن الله  -عز وجل  -ثال :محا عند ظن ئدي بي؛إنظراش ^ ١ثلث ،دأذ ظن ثرا
ثله»ا؛/

( )١لس بحديث«ع شهرته؛ي يعض اللأي! ق ال العلامة الأوا،ي؛ي(مل له الأحاديث
بواووب،ما/بمأ^:أولأامفلهس.
()٢

انئلرت شرح صحيح المخاري لأبن بملهال ( •)٢ ٩٧ /aوشرح يئاض المحالمن لأبن ءث؛مين
(\ا^ى.

()٣

محورة التورت [ • ] ٥٥

(  ) ٤رواه احمد (آ •) ٣٩ ١ /رم إمتاده عيد الله بن لهيعة وهر صعيف ،كما م (التقريب،
ترجمة;  ;) ٣٥٨٧اصدوق من المائعة ،حالط بعد احتراق كتيها ٠ررواْ ابن حيان مند

صحح هم ،صمحه (  .) ٦٣٩وأحرجه أينا اتجرانمي؛ي(الكمر .)٧٨/ YY ،و؛ي
(الأوم ط ،.ا .) ١٢٦ /وابن حٍان (ح؛  ,<••) ٦٤١خميق محمد بن المهاجرعن ينيل بن

ميل؛ م ،حيان أهم ،اضر ثاوت احرحت ءائدالنيل؛ن ،الأموي ،فالتيت واثله بن ،الأمقع
وصيردء؛ادتع،فدحالتا ءاوبمؤه.نانكرهّ

و،،الاإمحناد صحيح ،وأبواضر وممه ابن ممن ،،ون ال أبوحاتم :اصالح• انفلر؛ الجرح
واسللألأ،ام،م،م/أإأ)ؤوذكر،الأ ،جان هم(،الثقات n ،ابا)هال:أح؛ان
أبواكرالأمدي من  ، ٣١الش ام يروى عن واثلة بن الأمقع ،دوى منه محثام بن الغاز*•
وتد صحح الحدي ث ،الأJار ،ن(،الصحيحة ،) ٢٢٠ /) ،والأدنزدٍل وزملأؤ• م تحمته
لصحح ابئ ،حيان(أ ،) ٤٠٥ /وانئلرالحاشية التالية.
٣٨

صهمر من تهاؤيه .هي الأزعات ؤالشداتد

وأصل هذا الحديث ثابت *ي انمحيحين ومرهما عن أبي ريرة غنهبمنه قال؛

قال.؛  ١٠تقوو اق سحانه وتعالى! أئاعندظن عئدي نجإُ*..اُ (أي؛ أنااعامله على
حسبا فلته يي ،وأفعل يه ما يتوقعه متى من حير أوشر ،والمراد الحث على تغليب
الرجاءعلى الخوف ،وحسن الفلز بالله). .رآ؛ ،وحاصة عندالمرض والثداتدوالأزماُت.،
فالتماؤل من باب حن القلن بالله ،فهو ميحانه بيده *مائير الأعور كلها،
ونحن مأمورون أن نحسن القلن بالله ميحانه ،؛قد روى جابر بن عتل الله

ج ننول اش ه ض سه ٥^٩محام مول! ٠للألموثن
بجيابيشة؛وهص.
وقال مد اللب بن ننعوي

(والذي لاإله عنوة ماأعطي عثد مومى ثقا

^ ١من خنن الظن بالله -م وجز ،-والذي لا إلأ عتزة لأ بجن غتد بالله
"عز وجل~ القلي إلا أعطاه الله ظنه دلك،؛ لإن الحثزنج ،يده) ٠٤؛.
وفدحذرنا الله مبحانه وتعالى من مغة سوء الغلن ،وأخر عن ،مصير ١١^١١نين،

بالله ظن ،المرء فقال! ؤود'لؤ ظأؤ  ^$^١ظننتم ؛أردءظم آزد0ؤ قآصتيئر بمن
ر ، ١متفق عليه ،رواه البخاري نجه التوحيد ،ب اب ثرل ،الله تعالو،ت ؤزوأننيوج=فن افن شار ه
لأله صرازت  ٢٨أ* رح*  .) ٧٤٠٠وم لم هم ،الاJكر والدعاء والتؤبة والاصتغفار ،يامب ،الحثج
على ذكرالأ٠تحالي (ح.) ٢٦٧٠ :

( )٢نطة الأحوذي ،م ثرح حدبن ،) ٢٣٨٨ (،وانثلرتح الثاوي( .) ٣٨٦ - ٣٨٠ / yr
( )٣روا ،ملم ،وصق تخريجه م النمل ،الأول ،م ،المطلج ،الخامس! م م»ا<ت ،الطاشن.
( )٤روا،ابن ،أيير الدنيام،حم،اص،باللهموثوثا •ض،ابن ،معود<رومالأثر .) ٨٣ :وذكره
الهٍثم ،م (المبمع )١ ٤ ٨ / ١ ٠ ،مخممزا ،وقال! ،أروا .اتجرانم ،موثوئا ،ورجاله رحال
اتجحيح إلاأن الأءم<ثر ،لم يدرك ا؛رإمعودا.
()٥

^_.] ٢٣ [ :،

٣٩

تقاوله .في الأزمات

ولهذا الموذج ظائر كثيرة لي المنة نتجلى فيها رحمته

بالناس ،وثمقته

عليهم ،وحرصه على مدائنهم ،منهامارواه الشيخان عن أيي ئزيزة؛ْءؤفي،نن؛ال; ثلم

طثثز نن ترو الدومؤ وأسمن هراي .قالوا :ثا _ اش! إن ذوتا
عصث ،وأنث ،ثائغ اللت علتها ،فقال ،الناست م1كئا يوص .وأما الرحمة المهداة
النيلة ورقع يديه قائلا« :ائهم اهدثوئا وأُت ،بهم«ءا/
وعن ابن عباس تيغتيظل ثاو؛ تأو أهل نكه اي .أذ بمبمل لهم الصثا
يهبا ،وأف يم الجثاو عئهم ثزدرعو!.

قيل له :إذ ثئثأذئتسأر بهم ،ؤإذ ثئث ،أذثؤيهم الذي سألوا ،١١٠ ،ممروا
أ;لكوامماأه،سصا.

ثاو« :لأتلأنثأنيي» ثانزو الله -م وخل -ئذْ ه :وزنا تثتآ آن
( )١متفق عليه ،دوام الخاري؛ي الجهاد والير ،باب الدعا* للثركض بالهدى ليتألمهم
(ح .)٢ ٩٣٧ :وم لم م نضاتل الصحابة ،باب عن محاتل غفار وأعلم وجهينة وأشجع
ومزينةوتميم( ...ح.) ٢٥٢٤ :
()٢

عورة الإمراء :أه .]٥

في(اعرى،ح،) ١١٢٢٦ :واJزارك٠افي(اصفح،ح:
فر،) ٧٥/١٠ (.واسمم( ) ٣٦٢/٢وصسهوواiت٠اص٠

محفى(افنص،ه/ح)وني(الدلأهم،) ٢٧١/٢ ،والواءديفياس١ب
فياسارة('ا/بمي)،وذمْاينئيرفي(اوداية

والنهاية ،م .) ٥٢ /واليورم(الدر المثور ،؛ )١ ٩ ٠ /وعزاءإلى الن ام ،وابن جرير
وابن المدر .واممراتي والحاكم وصححه وابن •ردؤيه وال؛يههي .والضياء م اوخارة».

وتال ،الهيثمي«ي(المبمع )٥ ٠ /U ،بعدأن ذكرمدء الرواية والتي تليها؛' وجال ،الروايتين
رحال المحيح إلا انه وتع ني أحد طرته ممران بن الحكم وهووهم ،وني بعضها =

مم1بمجغظبمك

النموذج الثاني :من تقاوله ه فى اسم:
تمترْ .

للأسماء القسحأن إلى الحسنأن كتميته .

مهجر0ت (يثرب)

د(طاة ،وطتتآن) ،وكرء أن ينادي ياصميا الجاملي (يثرب) لما يتضمن من معنى
فاسد ،فقد روى الشيخان من حديث أبى هريرة خؤؤفيتن قال :ثال ومول اللهI.

*أبرت بمريؤ تآكل المرىأ١؛؛ بمولود•(برب) دبي■(النديته) ،ثقي الناس كمايتقي
امح؛ئخثاكد»رآ؛.

لأل الورى( :وأئا (ممرب) محو انمها يي الجاهلثأ ،كئاها الد سبحانه
وتحاراكدين؛ن ،وتئاثا^ اث طثت ؤطاتة)ام.
قال ابن حجر( :قوله( :بمولود سرب وعي المدينة) أي :إة تغض الئناممين

ثثئهامب،ؤاءا الذي يلق بما( :افدظ^
وقهم تغض القلماء مى مدا كزاثة ئنمثة الميتة يئرب وقالوا :ما وقع ر
 ۵^١إتامحذايةصملىرامظ)ا،ء.
وص جابر بن سمنة قال :سمغئ ،رئول الله .بمول :ءإة الله -تعار"
تشالنديثثمحاْ.،

وص نيئ نن ثات تيقمحنين ص اي .قال« :إبما نمث -تغني اكديته^ -بما
()١

(تأكل القرى) أي ت اق إليها غنائ م القرى ،أولأنها منيا نم ،القرى وفت
أموالها(.انثلر:

ا•) ٨٠ /

()٢

متقى ءاو_ه ،رواء البخاري في فقاتل المدية ،ب اب فضل المدية ،واته ا تفي الناس

(،٣
()٤
(،٥

(ح ٠) ١ ٨٧ ١ :وم لم في الج ،باب الدية تفي حيثها ون مى ٠لاة وية(ح»)١ ٣٨٢ :
شرح صحيح م لم للتووي(م.) ٣٧ /
فتحالادي( •) ٨٧/٤
رواه م لم في ايج ،باب المدية تفي خثها ،ونس  ^ ١١٠وية(ح.) ١٣٨٤ :
٤٢

صهمر من وهاؤ1ه، .م الأزمات ؤالقداتد

همصممهماثثخشاك|<آ>.
وقال يعص العلماءث (من سمى المدينة يثرب كست عليه حطيثة .؛،[1؛ وسب

هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب الذي محوالتويخ والملأمة ،أومن الثرب ومحو
الفساد ،وكلأهما متنح ،وكان .يحب الأمم المحن ويكرْ الأمم اكح)أآا.

ومما حصل من التقاول في قصة الهجرة ماجاء عنه .أل أول  ١٠تدم المديتة،
يوصل اليها *ئرل ،ني عثوالمدينة ،في حذ بمال لهم :تنوعمرونن عوف ،قأيأم نهم
يهذا النزول يعلودعوته ،ؤإظهار
أرع عئز ،لتله• ■ ■؛٣١ ٠؛ ،ففاءل الصحابة
دينه ،قال ابن حجر -ردأحدُن نزلل الثني.ااتف١ؤل له ولدينه يااملو)ُ'ا.
ومن تغييره.ؤ الأسماء الي فيهاممص نح إلى أمماء حنة مارواه البخاري
ض ا تن الئثثجؤ عن أبيه أف الن . ،قال لجده -جد

محزن .قتال اي

«نا انئالث،؟« قال:

*تل محت تهل» قتال :لا اعتز انئا تئانيه أبي .قال ابن

المثق :،قما رالئ ،قسا حزوئة بعل.لىا

قال أبويائي ~بمد أن روى الحدت المابق—؛ ُوءتر الني .امم الماص،
( )١متفق عليه ،رواه الخاري في التمسر ،باب ؤث\ مفم ق ألتقفئيذ

()٢

وأبمن ايكتهم بتا

ًءقثنخ ه( .ح ،) ٤٥٨٩ :وملم،ي الج ،باب المدينة تفي حما ،ونص ءلاية وية
رح.) ١٣٨٤ :
كح اياري لابن حجر( .) ١٨^ / ٤وقد ممل الحاففل •يا القول من؛ ءءس بن دينايمن
المالكية.

()٣

متم ،عليه ،رواه البخاري في انملاه ،باب" هل تنبش قيورمشركي الجامحلية ؤيتخد مكالها
ماحي (ح .) ٤٢٨ :وم لم؛ي الخساجاو ومواضع انملاه ،باب المساجدومواضع انملاه

()٤

«حالمرىلأ؛نحجر<؟/أآآ).

( )٥مق تخريجه؛ي القمل الأول ،الميحث الراح؛ لواتiد المماؤل,
٤٣

مماؤله||سالآن،ات

وعزيز ،وعتلة ،وشيطان ،والحكم ،وغراب ،وحباب ،وشهاب ،فاه مشامحا ،وسمى

حرنا؛ ملثا ،وسمى المضي؛ع؛ المنمثا ،وأرضا ن مى عمرة سماها؛ خضرة،
وسميا الضلالة ،سماه• معب الهدى ،وبتو الزنية ،سماهم■ بتي الرمية ،وسمى بتي

مضية؛ بتى رشاJةا ثم هال ،أبو داود؛ اتركتا أسانيدها للأ-محمحارارا؛.

ومن ذللث ،ما رواه م لم في صحيحه؛ عن ابن عثر• *أة ابمه بعثركائت ،يقال
لهاغاصة مثئاناذحوو اس هجميلئ»ص.
وف -أيما -انه ه قال؛ اولأنمن ءلأنك،ثثانا ،ولا زباخا ،ولاتجيغا،

ملثٍمح؟لأ:قوقدقول؛بم.
قال الطحاوي؛(نمى ذلك- ،أي؛ الحديث -،ما قي .دل على أن النهى عن هالْ

الأمماء أثما كان خونا الطيرة بها ،كما نؤي أن يورد ممرمحى على مصح فيمسه ما
أصاب الممرض .فيمال؛ اصايه؛ لأنه أوردعليه)".،
وقال الغوى نى معنى الحديثر؛(معنى هغ<ا أن الناس إنما يقصاوون بهالْ.

الأسماء المماؤل بحن ألفانلها ومعان؛ها ،ور؛ما ينقلبا عليهم ما قصدوه إلى الضدإذا
سألوا ونالوا• أثم ي ار أونجنح ،فقيل• لا ،فتهليروا ينميه ،وأضمروا الإياس من اليسر
والمجاح ،فنهاهم عن البجا الن٠ىيجلب سوء الثلن ،والإياسس الخير.

تال حميل• بن زتجؤيه• فإذا ابتلي رجل ني نمه أو أهله يبعض هذه الأسماء،
()١
()٢

من ا؛ي داود(أ ) ٢٨٩ /بمد حديث ،رنه( .) ٤٩٥٦
رواه ملم؛ي الاداب ،باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حن ،وتغييراسم يرة إلى
نسج،وجؤيريةونحوهما(ح.)٢ ١٣٩ :

()٣
()٤

رواه ملم م الاداب ،باب انتحتاب ،محتدالإّئم القبح إل حتن ،وئئييرانم إر
ؤثثؤ و-حوترتئ وثحوهما(ح؛  )٢ ١٣٧من حديث ممر؛ ين جدب.
شرحمالآىر(أ/مإأ).
٤٤

ميهمر ص

 .هى الأزعات ؤالقداتد

فليحوله إلى غيره ،فإن لم يفعل ،فقيل• أنم سار ،أثم بركت ،فإن من الأدب أن م1لت كل محا
ليس ههتا ،ولاحرج.
عهنايسروبركة والحمل• لله ،ؤيوثلث ،أن يأش الن"ى تريل• ،ولا

ومما لا يمن من الأسماء إن سئل عنه أن يقال• ليس ههنا أو■محرج ،كل اسم
عبئ وحامل .ومنم ومٍارك وميمون.

ومن أسماء النساءت سلامة وعافية وبونة وما أشبهها ،ولكن يقول ت كالنا
عبيد الله وحامدون ومسلمون وماركون وميمونون ،وق• خرج صاحلثا ،وكل ما
عهنا عافية وسلامة وكلهن ميموناتا)رآا.

اادموذج الثالث :من تقاوله .فى السلم:

من تقاوله .في الأزمايت،؛ تقاوله باسم ممثل الكفار في ثصة صالح الحدييية،
مع أن الرجل كان كافنا ورمولأ من نل تكفار وممثلهم في المفاوصات ،ومع كل
ملءاتفاءل باسمه حينمارأى سهيل بن عمروقائمافقال؛ ارلماوسهلعمممىا*رأّ،
م،دام:سالم السنن سلابي(؛/خآا) •

الئثوط(ح، ٢٧٣١ :

جسحمثضلسودينتيوموان ين

الحكم ،إلارن،ياالجزء.نالخؤث ،قال الحافظ في اص(ه/أ؛م):امرسلولمأف
ءرمن يصله'.ذُ ابن ماص فته ،لكن له ث اعل• موصول عن ابن أبي نية من ح-،يث
النم. ،
ملمة؛نالأكوع.تالتسس-هل؛ر)عمردد-ميف؛ن،ب■
لبمالحو• ،فلمارامح ،التم . ،مهيلا؛ تال؛'قدمهل لكم ن ،امركم* ،ولتجرانم ،نحو• في
حديث يبد الله بن السالب '،قال ،الألباني في عامش مختمرصحح البخاري(أ،) ٢٣٤ /
وحديثام لمة همرممتف ابن ايي شيبة( )٤ ٤ ٠ / ١ ٤رحاله ممامت ،غيرمولى ابن ء؛ياوة،
وعومعيقا ،وم إمناد انجرانمح ،مومحل بن ،وما المخزومي ،ق ال الهيثمي في مجمع

الروائي (ا*) ١ ٤ ٦ /ت انفرد عته ابنه عيد الله ،وناد وثق ،وشه رجاله رجال الصحجء،
 ^^٧عيل ،الله ين  ^^١صعيف ،وابوْ مجهول.
٤٥

تمايله

الأزمات

وقال-.كمامحيأحمد« :-ئنأناث الةز؛الئلحجمبجا

الئيل»را/

اليموذج الرابع؛ من تقاوله .في السلم:
من تغاوله .ش الشدة —والجدب شدة وعر— تفازله .تميل الرداء

؛ي صلاة الاستسقاء ،رجاء أن يحول الله حالهم من العسر إلى اليسر ،ومن القحط

إلى نزيل الغتث ،ص همد الله بن نيئ ههمحه ثالت 'احرغ اللمي.ينتنقي

إلى القتلة يدعو ،وحول رداءة ،ثم صلى رمحن جهز فيهثا باكزاءة» .، ٢١
قال ابن يطالت (تال المهال_،ت وتحويل الرداءإنماهوعلى وجه التقاول بتحويل

الحال عما هي عليه ،والله أعلم ،ألا ترى أن الني .كان يعجثه الفأل الحسن إذا
سمع من القول ،فكف من القعل؟ وفيه• دليل على استعمال الفأل من الأصر ،ؤإن لم
يح بالمواهقة ووغ اّتعمالأ)أمآ/

وقال الزيلعي*(ذكر العلماء أن تحويل الرداء ُرت ،الم .،كان تقاولا؛ لأنه
انتقال من هيئة إلى هتثة ،لتحول من شيءإلى شيء؛ ليكون ذلك علامة لانتقالهم من
الجدب إلى الخصب ،وتحولهم من الشدة إلى اارحاء)ُ؛.،
ومال النووي•(والتحويل شيع تقاولا بمنير الحال من القحط ألى نزول الغيث
()١

حزءمن حديث المس—ورومروان اي ابق من ءلرأوق محمدبن إم— حاق .دوام احمد
(أ .) ٣٢٣ /ومده حن؛ لأن تيه ابن إسحاق ،وعوصدوق يدلى كماتال الحالفل ش

(التقريب ،ترجم ة ت  ) ٥٧٦ ١ومحل عغن إلاان ه صرح باكحديأث ،ني يعفى ئرات ،مذا
الحديحاؤ فانتمتا شيهة تدليسه* ثم إنه ند توح كما؛ي السند (ة ، ٣٢٨ /و .) ٣٣٢
()٢

متفق عاليه ،رواه البخاري قي الأمشسقاء ،تاب الجهريالقراءة؛ي الأسنمماء (ح؛ .) ١٠٢٤
ومسالم ش الاستسقاء ،تاب كتاب صلاة الاصتسقاء رح* .) ٨٩ ٤
شرح صحيح البخاري لاين يطال (٠) ١ ٠ /y

()٤

ضباراة(آ/مإ؟).

()٣

تماؤا 4س قى الأزمات

سحان الله وما من مرة اتدكر هدا الحديث إلا ؤيدو لي منه فواتي جديدة،
وقانية الفوائد هوبث ،التماؤل ،وزيع الأمل ،فغرض المسالم س الغرس لايس ،عند
تهلف ،الثمار المائي فمط ،بل يتجاوز ذلك ،،ألا يكفيه أن يكب الأجر عالي نيته في
غرمها ،ونية إرادة التع للنفس وللغير ،ولولم ير الثمّرة ،أويحصد النتيجة.
وي؛دولي انه .أراد أن يوصل رسالة مامئة لكل ملم من حلال) الحديث،،
ومفادها أن على الموس ألا يفقد الفآل ،في أحواله كلها حتى عندلح3لاتا قيام ازعة،
فسيكون بعدها حياة أحرى لا تفنى.

إلا حماد بنصلمة بن دينار^ ،نه منرجال ،ملم ،وأحرج له الخارؤ ،معلما(انثلرت تهويج،
الكمال.) ٢٥٣ /U ،،

وأحرجه ايقّا اكليالي ي م نيم(ح;  .) ٢١٨١والخاري في الأدبء المفرد ،باب ،اه.علناع
المال(،ح؛  .)٤ ٧٨والزار كما ش(كث ف ،الأسارح؛  •) ١٢٥١وابن الآءرايي؛ي معجمه
(ح;  .) ١٨٠وأورده الهيثمي في(المجمع أ ) ٦٣ /مختصرا وت—ال،ت ا رواه الزار ورحاله
أيياؤت ،ثمامت .،،وهال ،الألباني ش الصحيحة(ح ت )٩؛ أمتي ه صحيح عالم ،مرهل مسالم ،،وكاوا
هال١ ،لأرذؤوط وزملاوه ني تحقيقهم للم ني (.)٢ ٥ ١ /Y ٠
٤٨

قآءع

ص

سرثاق
نماذج من تقاوله .فى غوواته وحروبه
إذا كانت النماذج السامة ند حصلت ني حالات سالمه .حث لا توحد
حرب ولا قال ولا صرب.

لكنها غرس لمنهج وبذر لتريية مس الملم وسخص؛تبم على الفأل في شأنه
كله ،وفي حربه وسلمه ،ومن لم يكن في الملم كذلك فلن يكون في الحرب والأزمة
والشدة كذلك.

نلنأحل .أمثلة لتناوله  .الكيير وصرم العنليم وتحمله العجيب ،وثعد نذلر0؛
من ميدان الوغى ،وساحات المعركة والقتال ،حيث مرق الميوف وتالع ،وتتوتر

الأعصاب فيها ونشج ،ومقد ر؛اءلة جأش الكشر س الناس ممن يوصفون بأنهم
قادة شجعان فضلا عن غيرهم.

النموذج الأول :من تقاوله .في غزواته:
في عزوة الأحزاب تجمعتا جحافل الكفر ،وتحزب عساكر الثيءلان لغزو
المسلمين ،وتكالمنا العرب واجتمعتا كلتهم لاسباحة بيضة الإسلام ،ؤإبادة

حمراء المسلمين ،واستمال شأفتهم ،فقلوا لهم؛لهر الجن ،ورموهم عن فوص
واحدة أإ وعاش المي .وأصحابه لحننات جن عصيبة حدا ،وحلروثا بالغة الصعوبة

تقاوله .قي الأزمات

والممد ُعجر المان عن مصومرها،

اجصمعت عله الداميكلها ،وبدأن مضى

عاليه حلمات الخناق ،وحوصر الرسول والصحب الكرام من كل اتجاه؛

أدلا•

تجمع الأ-ءزارب ،من كل مكان ،ثريش ،وغهلفان ،ويتوآم د ،وبنوم ليم،
وبتومرة؛ وٌر ،اليهود ~أيذ ا~ بنوتريظة ،وبنوالنضير ،تجمعت ،هذه

الآءال،اد ،وصرب حصار محكم منها على المدينة.
ثانيا؛

غل،راليهود وحانتهم ونقضهم للعهل ني المدينة ،ونقف على مدى محلورة
مدا الغدر إذا  ١٠عرفت ا موتع ديارهم في الموالي ،الواسة إلى الجنوب

الشرقي من المدينة على وادي مهزور  ، ٢١وأنه يإمكانهم تسديد ضربة غادرة
للمسلمين من الخلف.،

ثالثأ؛

مكائد المنافقين وت اللهم لوادا متعللين؛الأكاذس ،،.وتشيطهم للنفوس،

وبثهم للرء_.ا والفنع للقلوب المريضة ،قال ميحانه وتعالى؛ ؤرإد تهمز
آلئتههمن وآقذ  ،iئنيهم يس ثا وعتث ١آثه وئبمو4آ الأ عهل تة>ه رُأ.،
ؤيقول المنافق معتم ،بن تث ير؛(كان محمد

أن نأكل كنوزك رى

وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نق ه أن يدهي ،إلى الغاثط )'. ٢٣
رابئا• زاد الموص حرجا الجؤغ المقعد ،وفقدان الراد ،وحقر الخندق في أجواء
تجم( ،) ١٢٧٥/٤وسمالالدان( .) ٢٣٤/٥

()١
()٢

مورةالآحزامّ:،ل'ا\].

()٣

ذكره ابن إمحاق <ّيرة ابن هثام ،م .) ٢٢٢ /يمحه اتجري ني الضير(؛ .) ٨٣ /Y

وأحؤج عد الرزاق ني نف يره(م )٣ ٤ /نحوه بسده المحح؛ عن تناده قي قوله تعالى؛

ؤ ئامءتئاآثذ  Uijj؟ إلاعزرثإ

ت ال ن اص هن الهنافهين ١ :أو»را.ن امحمدآئاشح

قصور الشام وفارس وأحال.ما لاينتجع أن يجاوزرحله ،ما وءادناالله ورموله إلاغرورا.،
(الممير الصحيح ،للأستاذ الدكتورحكمت ،يثير ،؛٠) ١ ١ ٧ /

صهمرهن مم1ؤل . 4مي الأزمات راJقداتد

عصية ،لقح موحاء ،وبرد شديد.

خامثات الخوف عر الماء والعجزة والأطفال وهم؛ي1ءلام المدية ،والعي ش
حمايتهم بمد غدر الهولمن ورائهم•

مائتان تالة العيدوالعاري ،والسلاح والعتادأم ام تجمع الأحزاب ونوتهم وكثرة
عتادهم.
كل هالْ الظروف تجمعت ،عر المسالمين ر _ ،الالحظاات ،بالغة المعقيد

والصعوبة والحرج ،وأصح الملمون رصيق وشدة وبلاءوكرب عفليم ،ولن نجل.

 ١٨٣٥لحالهم أدق من تمؤير القرآن الكريم ،قال بحانه وتعار :ؤ ؤأيها
ءاتؤأ آدؤيإ بمثة آقه عو؛م اذ  ^،Lsrنؤة هثلثا عقهم يبجا تمدا ؤ محقا
محيكان آقذ يتائتقن صتإ  0ءاذ ياءوئ ين ؤذؤ تين أنمل منهًفز محاذ ئاعت

قسمحَسنرفيو
يولأ ثيدد 0 ١محإذ تمل ألتتفمن وآمحن ؤ مله -محس ما تبمدثإ اثن ودبمو4أ ءالأ
عنط ق نادقاك ًإاثه يتهم يتأهل  ١٨٨لامثارقطم ةذحعو\ تئتقذف عق يتهم الر

يمؤن ءان جناعورْ تمامح ،يمنإ إن بيدمحن إلا فراثل ج نؤ دجتش عثهم ين أيطايئائم
قتصجمحنلأ١محمحقللأطن
الأدترجان عهد أقم متمؤ • ١١٢^٥

حما إنها صورة الهول الذي رؤح المدية ،والكرب الذي حل يها ،والل»ى لم

يج منه احدمن أهالها ،فكان ليلهم بالحنادق نهارا ،وكان المشركون يتناوبون بيتهم..
حش عظم الملأء ،وحاف الماس حوما شديدا .إلا أن التي.وصحابته وهمم لمط
 0.JLAالظروف الصعة العصسة ،والشل.ائد والممالجؤ تفاءلوا بالمر ،وأظهروا ص؛تا
()١

سورةالأحزاب.] ١٥ —٩[ :
٥١

صؤر من تفاؤ|ه .م الأزمات ؤاكداتد

م ألنصئ  li ldl؛ ،وي ي ١؛^ من تكاتي سا» م ثاو :مح؟ اش
ؤصتب صنته أحرى سغ مهه الحجر ثثال؛ الالث 4أكثر اميتإ مثاتخ الثمن ،والله
؛^،؛؟^ ^١ءنئنا؛مننكانيسا»ءا>.
وأصل القصة *ي صحيح اليخاري عن جابر -غؤقيبمن ثاو ١٧٢ :يزم الحندق
ثحفئ،

كيته ثديية ،عجاءوا اليي .ثمالوات ةذْ كذثه عزصت ،؛ي الحندق،

تقا3أ رآثإ ثازل،ا .ثم قام ونفته مغموبريحجر ،ولبثتا ثلاثه آيام لاثدوق دواثا ،ثأحد
 ٥^١١هالسزوكتب،ثناثياأمحل،أوسم.، ٢١٠ ...
صفي(اهمك/ْ،،هأأ*-؟أح؛خهسداينرب
باسق ، ٣٧٨ /U(،ح .) ٣٦٨٢ ٠ :والرراض (ا ، ٢٧٦ /ح .)٤ ١ ٠ :وأبوملي
سنى(تارحغداد،ا/اآا-أما).وايرتجافي
في(انملأدل(،ماآإ).وذمْاينممرنيهمة،
 ) ١٩٥ /Tوتال؛ اوعدا حديثر غريب أيماتقرئبه بون بن اساذ.،

ررجال ،س -أتاوْ تقات إلا برن أبو عبد الله الصري~ ،وةيل امحم أبيه ت أمتاذ~ محعيف كما
^ب،ب.. :اي).وتالاحمدكافى(الكادف ،أ/أام):أحاديثه ماكر.

وتال ابن ممر م(الٍرة ،م ) ١ ٩ ٥؛ اوهال.ا حديث غرب أينا تفرد يه بون بن أساذ
هذا ،وعوبمري روى عن الب راءوعبد الله بن ععرو.؟ .تال أبوحاتم عزإمحاق بن
ممور عن ابن من؛ كان ثقة• ونال على بن المديست كان يحص بن مد القطان
لا يحدث عنه.

وتال الهثمي ؛ي (الممبمع) ١٣١ /٦ ،ت ا..ده ميمون ايو عيد الله وثقه ابن حيان ،وصعقه
حماعة ،ؤبقية رحاله ممات|.

وند صحح الحديث القاصي عبد الحق كما ذكرالقرطي ؛ي نف يره (أا/هاا)،
وابن حجر في تحريج أحاديث الكثساف (  ,) ١ ٨ ١ / ١وحن إستاده الحافظ ؛ي الفتح
( .) ٣٩٧ /Uوله شامحد من حديث ابن عياس رواه الطراتي ،اتتلرت الحاشية ما يعد التالية.

( )٢رواه البخاري — واللقط له — في المغ ازي ،ياب غزوة الخندق؛ وهي الأحزاب
(ح :ا،اأ).،
٥٣

مماذاه|قمالآنمات

وروى الطراتي من حديث انن ءثاس؛  ١^٤٠٥ثاو :احممز ونون الله.
الحندق وأصحاثه ثن ندوا الحجارة على ثطؤنهم مى الجؤع ،يلما رأى دلك

^^امح»-إرأنتاَل-:نم؛شاإر

اي.ثاو:

الحندق ،ثئال :ءراذهثوا بنا إر نل»ارا ا ثإدا صخت؛ نص يديه ثد صعق عنها ،ثقال
و؛ي الله .لأصحابه؛  ،^٠٥١٠قآكون أوو من ضزقؤاٌ ثثاو ١٠ :بنم الله*
ثوثمغ فلمه يلثها ،ثماو ؛ *الله أكثر هصور الردم درب الكنبه ،م صرب
محنموثثارسؤتبمح،محاوصدمااكافمن:نغن
ةؤسذالمه،
نحندق على أمسادم يثدنا تصدئيارس والروم*أا/
وهل رأيتم تماؤلأ أعفلم من هذا ،مثر أصحابه ومم في حالة وأزمة تخلع
القلوب ،لكنه المنهج النبوي في التماول وحن الظن بالله ر الشدائد والأزمات
والمرتجل بالعمل وبدل ،الجهد المستظع ،إنه درس بلح لكل م لم.

النموذج الثاني :من تقاوله .في غزواته:
آحر للني ه ش هدْ الغزوة ،نعندما رأى جابر بن
كان هناك
عيد الله غءمحئبمنإ؛ا ما برصول الله .من شدة الجؤع حث لم ين.ق هو وأصحابه

ذواثا تلاثة أيام.تنالية ،وتد كان.بطته الشريف معصو؟ا يعحجر من الجؤع ،استأذن
النص ه ومع إلى أهله وأعد محلمثا قليلا لرمول الله ،.ورمع إليه ومارره بأنه
أعد له رؤلعثما) وهكن.ا يميغة التصغيرمبالغة في نلنه .والمص منه أن يأب هوورحل
أو رحلان س أصحابه شل ،لأن اسام قليل حدا ولا يكفيهم كلهم ،فما كان من
ي٠) ٣٧٧ - ٣٧٦/١١ ،وسمثمح،تlلابج

ش(المبمع ،ا") ١٣٢ /؛  ٠رئاءاتجراني ورجاله رجال ،انمحح صرصدالله ين احمدبن
حنبل ونمم انمبري ومح اهتان.،
٥٤

صؤر من

قي الأزمات ؤالسدك

الني .إلا أن ماءل ومس هذا الطعيم د(كشر طيب) ونادي بآصحابه قائلات

ريا أهل الخئدق إئ جائرالن صغ لكم نورادمًرعلأ؛كماا ،والحديث ني المحيأءين
عن جابر خكؤثبمهتال•(إنايوم الحئدق يخمرحزطسق كدية ثدييه؛ ثجاءداالُص ه
ثماثرا؛ ؛ذه كدية هزصئ ،قي الحندق ءثالأ *أثائازل ،ثم ئام وبطنه مغصوب بحجر،
^^^^ ١ثلاثئ أيام لا يذوق دواثا ،ثأحد الني .المغول ثضزب ثعاد كينا أغثل

أوأهيم ،سلت ت يا ونول ^١؛  ،١^١لي إر الثبت ،ثملت؛ •،^^٠٠١وأين باللمي.
ثثا ماكاذ*ي دلك صنو ،سندك ثيء؟ هاوئ،ت عندي قع؛ئ وعنأى ،ئدبخئ ،العناق،

وطحنتؤ الئعيز ،حس جعلنا اللغم قي البومة ،ثم جئت الني .ؤالعجص ئد
ائكشز ،والثزمةتى الأتائرئدكاديتج أذ تضج سالت I،طعيم لي قئم آئث ،يا رسول الله

ونجوأون.محلأن،ئال• :تمئؤ؟أثدمُئ،وهئال :أكيتصقال :أئلوها; لأئنزع
^»قامانياجولؤاصاث،ئلثا
والأنصار رنن تثهم ،ئ1وت:،
يحل على انزأته قال :ؤيغلث ،جاء اللمي
هل تأللئج؟ علت،ت ينم؛ ئثال؛ •راذحالوا ولا ئصاءطوااا ثجعلتكسئ الحتز ،ؤيجعل
علتؤ اللغم ،ثيخمر البرمه واكور إدا أحد منه ،ؤمرب إر أصحابه ،ثم بمنع ،ئلم

يرل بجبر الحبر ؤنئرف حص ثبئوا ،ومي بتيه ،ثال؛ ركلي هدا وأهدي؛ قإف الناس
أءئاثهمتجاص»ُا/
ؤيظهر صتق إدمان الصحابة بالرّول

من تول رمحج جائر حيتما نالت له•

(ئنوص أى:هلالك رسول سهصحالاسم؟أصابها القلق حشيةأن
جائرا ظننبمنلميخر الشي.ملة الطعام ،فلما علمت أنه أخرم زال حوفها ومكن
( )١متغق عليه ،رواه البخاري — واللمظ له ~ ثي المغازي ،ياب عزوة الأحزاب ومحي الخدق
رح•  •) ٤١٠١ومسلم؛ي الأش -رية ،باب جوازاستيامه عيره إلى دارمن يثق يرصاه بذلك
سقمه سما ^ما(....خ .)٢ ٠٣٩
٥٥

ممائاه1أضالآنّات

يلمها بإنكان حزق العادة ،يدل دلك على دئورعقلها وكمال ثنلهارا/

وفي لفثل ثال جابر رْءمحقينت (لثاحفرالحتدق وأنت ،يالمى.حمعثا ثدييا،

عائكثأت إل انرأتي سلت،ث مل عندك ثيء ،؛ر وأنتا برتول اللي .حمصا
ثدييا ،ثأحرجمئ ،إل جرابا ييؤ صيغ ين نيير ،ؤل ١بهيمة داجن ،عدثحتها وطحنت،

مذئ،إرتئولالأ؛هقاَك
لا ثئضحنى برنول الل؛  .يبتن تته ،يجتنه ثشارزته عتلتإت يا رئول الل؛ دبحنا

بهبمأ لتا ،وطحنا صاعا ثى نييركاف عندئا ،فقال ألت ،ومر معكر ،ثضاخ اليذ ه
ممال؛ "يأ أنل الفندق ا إن جابرا عد صثخ نورا يحي ملأ؛كم) عقال رثول اللي .ت

٠لاسزلن.ؤ'ذذلم'•'دلاثنبرةلجمحك،أجيءُعجئئ،وجاءونولالل؛ .يقدم
ثه
التاس حش جئت ،ا٠رأتي؛ ١٧١٠؛ بلئ ،وبك> ،ممنت،ت ُد ععلت ،^^١ ،عألت،،
عجينا قنصي غي؛ ويازك ،نم عمدإل برنتا عثصن وبارك ،ثم عال؛ رائع حابره ثالتحير

ميي ،واقدحي يى رمفم ،ولاثنزلوئا* وهم ألم ،،ثأمم باللي لقدآكلوا حس ركوة
وانمزئواوإِقمح؛قالتغط ممامئ ،وإِل هجتاتخزممامراه.
مؤنق عصيبا ،وجؤع شديد ،وتعبا ؤإنهاك ،ورد ،وحوفإ ،فالما انعم الله
بحانه ونعار عر جار وأمله ث؛ءؤثيبممح بالعلعام ،نم أنعم عليهم ثانثا وموا|| اة
الني ه في جوعه ،فلم يتأثر التل .بالطعام وحلم؛ بل وامى فيه أصحابه
أجمعين رْءؤئنبم؛أم ،غكانت ،تمرة مدْ المواساة المسائلة نزول الركة من الله سحانه
وتعار ،وتكاثر الطعام؛ كل مدا ببركة الثقة العفليمة بالله بحانه وتعار ومعيته

عز وجل مع شيؤع روح الأخوة والتكاتفاواكعاون ،وحبا الم لمين بعضهم لبعض
حثا يدععهم إلى المواساة؛ي الشدائد والأزماُت.،
()١

انتلرهمحالخدسث،فيتنيالاري(ب/مامك

()٢

انفر :الحاشية ما مل

٥٦

صؤدمن مم1ؤأ . 4م الآزم1ت يالهداتد

النموذج الثالث :من تقاوله .في غزواته:
هناك موقف ثالث ش عذْ الغزوة ظهرنه ~ايصا~ تقاول الثني .جليا ،ومو
أنه لما بلغه غدر يهود بتي ترينلة ومضهم للعهد في نالك اللحظة —وعي مصيبة أحرى
•ع تلك المصاب— لم يستعجل.يل أراد أن يتآكل من الخر نعث .معد بن
معاذ ،ومعد بن عبادة ،وعبد الله بن رواحة ،رحوات بن حثثررا؛ ،وتال; !انطلموا

ض ظ ثوا أخق  Uبما ض قزلأ؛ القزم أم لا؟ فإن كان محا ئالختوا لي ^؛ ، ٢١١

تيسابماوبجهمداجمثولم

 ،^<١ؤلآتقتوايض
لأاسأم.

يا الله ما أريع المحب.إ وارؤع كلماص التي تتضح تربيه ؤإرشادا ومثا
عجيبا ،وما أريع منهجه .وحكمته ثي التثبث محن الأتمار والتأكد من ملها مع إن
تايخ اليهود مليء بالغدروالخيانة *ي الأوقاُت ،الحرجة إلاإنه .لايريد الثاء على
علمه فقط؛ بل يني على خانق من أرض الرابع ،ثم تأمل "أيها القارئ الكريم" كما
تجلت حكمته .بتوجيهاته لن أرمالهم ليتينوا أمر الغدر بغير أن يثوا الوهن
واليأس بين الناس حش ؤإن كان الخبر صحيحا ،ولما تحققوا مجن مص الهد وغدر

اليهود أمل عولأء الرمل إلى رمول الله ،.ولحتوا له بقولهم( :عمل والمازة)

أي :غدروا كغير عمل والمازة بأصحاب الرجع ،وهنا يأتي الخجبا الخجاب،
والموقف المدهس من الني .الذي ملئ تقاولا ؤإذا به ه يربع صوته قاتلات
ر* )١و :خوان بن جمرالأنصاري الأوس ،كش اياعدالله ،وقل :أبوصالح ،وكان احد
زانر-ولالأه

(انفلر:أّد الغابة T0/Y ،؛).
:لخ ،شلال ،إذاف ،قونفههضش

ءٍر(..او،اية،أ/اا\).

()٣

انظر م

الحاشية التالية.
٥٧

تقاوله .قى الأزمات

بي:اضتانمنااارا/

وفي مغاني موسى بن •_ jفلما رأى رسول الله .ما فته الناس من البلاء
والكرب جعل محشرهم ؤبمول• رردالذي نفثي بجي؛ لغرجن محكم ماترون من الشدة

داليلأء؛ فإني لأرجوأن أطوف يالعت الرت؛ق آمتا ،وأن يلغ الله ~ م وجل ~ مفاح
الكعية ،وليهلكن الله كرى وقيصر ،ولتتمقن كثورهما في مسيل اوله)ارآآاء

التموذج الرابع :من تقاوله .فى غوواته:
ما حصل في غزوة تسر ،حين باهمت رسول الله .وأصحابه يهود خسر،

وغناهم وئزل باحتهم ،ورآهم يخرحون بمكاتلهم ،وفئومهم ،ومساحيهم ،ففاءل
الني.برؤية هذه الآلأت< ،وأنها دليل حرابهم وهزيمتهم بإذن الله سبحانه وتعالى،
وجعلها دليلا على انتصاره عليهم ،والحديث ش الصحتحتن ،فص أس بن

ممحمزوياشبمحئظت؛ن

نالك

إكهم كلأ ،قلما أصبح ولم يشتع أدائا ركن ،وذيمق حلم ،أيي طلحه ؤإن قدمي
محز قدم اي ،.قال :فثزجوا إلثا بثكاهم ونثاحيهم ،فلمها ^ ١اي.
قالوا :ثخثد والله محئد واكيزا! قال :ها رآهم رثول الله .قال« :الله
( )١ذكره ابن إسحاق(سرة ابن هش ام )٢ ٢ ١ /X ،معلقا ومتقطتا .والقصة مشهورة ي كتب،
التارخ والسر ،انئلرها ضرت

ابن م عد بامحقابر ( ") ٦٧ /Xوجامع البيان للطري

^مجلخلثا( ،) ٤٧،٤٦/٣وانملأئلّ
؛/ه*اذوالمرةصلهأبما(آ'/آأذواردض
(م^/أ).وءيونالأثرلأ؛نجالاس(م/بمه).

لاين ءثام(أ.) XXX-XX)-XX ،/وغيرها من انرض
الذكورة قي الحاشية السائقة.
٥٨

صؤرصن تقاوله .قي الأزمات ؤالشداتد

منيثاةءاغدرتن»رم

محث،

الحديث وامحح في تفا حينما راهم يحرجون يالمكاتل والفثومى
متوحى من الحال والمقام حيث تفاءل بما
والماحي ،وكان تقاوله

يحملون من الأمت ،على تدمرهم وهريمتهم فقال ت ررالله أكير ،الله أكير ،حرسش
حثث».

وذكر ابن القيم من فواتي الحديث؛ (جوار التمازل بل انتخثابه بما يزاه

أؤ ينمئة يما هو بى أنباب ظهور الإنلأم ؤإعلامه ،نمنا ُماءل المحي ه برثنؤ

وتال الهيلي( :وئ اي.جن رآئم الت َمح خرثث ه فيه إباط
^محاكاج>داضدمحلأمح
الهدم ،والحمر تغ أذ لمظ المنحاة يى ^^"-؛ ،الأزض إدا ئنزتها ،ئدل دللث ،على

ض ا لثنية اش أث<ذ ،ئتها)ص.
التموذج الخامس :من تقاوله .في غزواته:
كان.يختارلأصحابه شعارامميرايعرفون به ،وفيه التقاول بالنصر ،وهزيمة

الأعداء ،ومحقهم• تال ابن الميم؛ (وكان شعارهم مرة؛ (أمت ،أمت ،)،ومرة؛
(يا متصور)،ومرة؛(حم ...لايصرون)'؛ .،وعنالهلب ،بزأيىصفرةفال؛أحثتتي
( )١عتمق —ه ،رواه البخاري — واللففل له— ني الأذان ،باب مايحقن ب الأذان محن الدماء
(ح؛  ،) ١١٠وم لم في النكاح ،باب ،فضيلة إءتا؛؛ه أعته تم يتزوجها(ح؛ .) ١٣٦٥
()٢

زاداوعاد(م/ه»م).

()٣

الروضالأنف(؛/ا/أ).

()٤

زاداوعاد(م/ها>).

٥٩

ممائبمه.مالآن»ات

منتمغاي همون :رإذبئثمظثكنشعاركمحم . .لآتصئول»  ١١؛ .والرجل
الذي لم ي مه المهلب ص؛ الراء بن عازب كما جاء في ردابة أحرى ،وعن البواث بن

عازب فكمحقمحن أف رنول اللؤ ه ثال• 'إمحم ئألمول عدوكم عدا ثليكى شناركم:
حم...لأممئون»<ُ
تال الثوكاني؛(قوله؛(حم ...لاينصرون) هدا اللمنل نه المماؤل بعدم انتصار
الخصم»عحصول الخرصىبالشعار وهوالعلامان قي الحرب ،مال؛ نادوا بشعارهم

أوجعلوا لأمهم شعارا ،والمراد أنهم جعلوا العلامة بيتهم لمعرفان بعضهم بعصا قي
الليل هوالتكلم عند أن يهجم عليه العدوبهذا اللغفل .توله؛(أمت ،،أمت )،أمر
بالونه ،وفيه التقاول يموت ،الخصم.

(يا منصور ،أصتا ،أمتا) وش آخر (يا متمن) وعر ترحيم متصور مجحدوف
الراءوالواو)رم.

وعن ملمة بن الأكمحع ن.قنئو\و^ :ذثا

.تنرس اللمذ.

 .) ٢٥وال!ر«ني مرالجهاد،
( ) ١رواءأبوداود مرالجهاد ،باب ،مرالرجل ،ينادي بالثعار
باب ما حاء مر الشعار(ح ،) ١ ٦٨٢ :والنمام ،فمر الكسرى(ح ،) ٨٨١ ٠ :والإمام
احد(ْ  ،) ١٦٦١والحاكم(آ /ما  .)١ ٠وتال؛ اهادا حدبث ،صحح الإمناد اصر شرط
الشيضرإلااد> نه إرم الأفإذاالرحل الذي لم بمه اوهل_ ،بن أبي صفرة اورا« بن
م—انب •*،ورواء اليهتير مر(ال ننر المغرى .)١ ٦٨/٣ ،وتال ابن كير؛ي المم ير
(< ;) ٨٦ / ٤وهالاإسناد صحح• .وصصحم الألاني ،نمرصحيح ايير داود(ح؛ ،) ٢٢ ٦٣
والأدتزوط وزميله نرتحتتهما ل نز ايير داود(أ.) ٢٣٨ /
^^يم.ا)،والهنى ،نر(اعرى.) ٣٦٢/٦ ،وز(،اسرى،
سمنينى(انمراكور،ب./بأ).والرلر(ا/ه»آ،ح.) ٢٨٢ :
^^لخاكم(أ،7/ا).وذمْالآبتي،م،اسءه(ح»^:م).
()٣

ولالآوطار(ي/يمآ).

صٌر من تقاوله .م الأزمات والقداتد

دكاق شغاثوا:أضآث)ءا/

أمش؛ آْر بالموت .والمراد يه المماؤل بالصر يعن الأنر ُالإماو؛ عع حصول

العرض للئعاو ،فإنهم جعلوا هده الكلمة علامة بينهم؛ثعاررن بها لأجل ظلمة
اسرُ

فا أحمحج اعتتا الإملاعيت اليوم أفرادا وجماعات لرير شعارات المماؤل،
ولحمير التفومن ،والر؛ع من همها ،رساطها الحد وانممل الأى وسسأه المة يالله عر

وجل والقال الحسن كما كان .وأصحابه

حاصة ،ي أساء الثدائد

والمحن ،ومجواس ،الأزمات الش تمربهاالأمة الإسلامية ،وماأكثرها ..ا!

( )١رواْ أبوداودرالجهاد ،ياب في الرجل ينادي بالشعار(ح؛  .) ٢٥٩٦رحال سدْ ممات إلا
في<اماسممت'ئإلألهحم،يننيهم

نمضعلرب ،وكان مجاب الدهموة' ،وروايته هناص إياس بن ت—لته .وتال ابن حجرثي
(التمريب ،ترحمة؛ ) ٤٧ ٠ ٦؛ رصدوق يغالألا.

وأحرجه الن اش يالك؛رى(ح؛  ٨٦ ١ ٢؛  ،) ٨٨ ١ ١والإم ام أحعد(خبم  ،) ١٦٤وابن حان
^^^م(أ/ي'ا)،وءنيهاّفيامرى(مه'ما)،
.) ١٦واكويفي(سمحاف.) 0٣/١١،٠وام( ) ١٠٧/٢
وقال الحاكم؛ رصحيح ملي ئ رط الشيخين ولم يخرجاه ،وله شامي صحيح عالي ث.رءل

()٢

سلم• ،وواتقه الذمي• وتال الألازي ني صحيح أبي داود(ح؛ ) ٢٢٦١؛ احن صاح؛ح>،
وقال الأرنووط ش تحقيقه لممح ابن حبان() ٤٨ / ١ ١؛ السادْ حزا.
الهاةفيمس؛،الآثر(؛/بم»م).
٦١

ناجع

رممأى
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،وقدتوصل البحث —بفضل الله ومنه —

إلى عيد من النتاتج يحن ذكرها في الخاتمة ،ومن أبرزها•
 — ١أن كل ذي نهلرة حم ليمة متفائل ،والذي يميز النامح عن غيره هوالمماؤل قي
الشدائد ،والأزمات.

"٢

أن البمح . ،كان متفائلا دوما ،ووح_ ،التفازل ،ؤيعجب يه ،وأن تفازله ^Ljj
مداه في حروبه وغزواته ،حتى أصح منهجا عملثأ وتربؤيا له

 —٣أن التفازل الحس جائز شرعاما لم يقصده ،ؤإن تصدم فيصيرمن العليرة ،مثل
أحذ الفأل من الممححف ،كأن يفتحه فيتقاءل ببعض الأيات في أول الصفحة.
 ~ ٤إن اكلير والتئازم محرم شرعا ،ؤإنه لمن أعظم أسيا<< ،-الوهن والهزيمة.
ه~

التواصي ،بتن المؤُتتن في مثل هذا الوافر الذي تتتاح فيه الفتن كتتاح المعلر

ب ان المؤمن ض الإيم ان متفائل إيجا؛ي في أمورم كلها ،حتى في الفتن
والأزمات ،على أن بملي الأزم ة حجمها الطمحم ،ؤيمحعه ا فكب إ'ًلار'ءا
الصحيح ،دون نفختم وتهؤيل ،أوتقليل من شأنها ،ؤيوظفها التوظيف
الحز بالكثف ،عن وجوهها المشرفة ،واستثمارطْ الوجوم استثمارا مفيدا

في تربية الذات ،ومراجعة الحسابات ،وترتسبإ الأولؤيات ،وتشجيع من حوله
وتحقيزهم.
٦٣

تقاوله .م الأزمات

"٦

تقازل المؤمن بل

م للادواء ،دمرهم للجراح ،ؤإكير عظيم _ ،-< 1المحنة

منحة ،والنهمة نمة ،والعذاب نمنا ،رالصائب ثرانا وذ-؛ما عند الله؛ لأن

الإيمان الحق يمح المؤمن السكروالرصا ،والصبرعلى مرالقصاء ،والبصيرة
والصمود والثبامتن• ،

وهوعلاج ُا"؛ع لأمراض العصرالمتفثية التي إن لم نعالج متأني على
الأحضرواليابس،كالكفير والشيق ،والتنطع والنشيد ..والأنتحار ،والقلق
والأكقتاب ،ونحوها.

~U

المماؤل في الأزءامت J٠والشداتد تربية قرآنية ،فقصة الإفك رغم شناعتنها
علمثا القرآن أنهالمتام— رامحصا ،بل فيهاخير ووجوم مشرقة لن

تدبرها وأمعن النثلر فيها ،تال سبحانه وتعالىث ءؤلآق .ثوه ئولءكربلم
"٨

اليقفلة ومراجعة النفس وامتث راف المتقبل والتخْليط له على ضوء قراءة

الفأل الحس والنثل رة الإيجابية ،حاص ة عند محاولة امتثمار الأزمايت،

والشدائد ،فإن المر في تأكيد عقيدة الإسلام وشعائره على التقاول دوماهوأنه
يغرس ني النفوس الإيجابية ،وتحمل الم

ؤولة ،لحب العمل والصبر

والمثابرة ،مهماكاسث ،الص.اءس_ ،،وتراكمت ،اكناعم.،

 — ٩محلورة التش اؤم واليأس والقنومحل ونكران الماضي وحلد الدات ،،لأن هذه
الأمورمتى ماتسريت ،إلى النفوس أقعدتها وأهلكتها ،وأورثنها الأل والتبعية،

وجعلتها سلبية؛ وقتلت ،فيها الهلموح والثقة واليمين ،وأصسمحت ،تآكل بعضها
بعصا تنازعا وتفرقه وتحزنا وتحريشا ،ثم هزيمة نكراءؤ
()١

مررةالور[:ا؛]لأ

٦٤

الخاية

نحت اج لرحاو وحكماء وعقلأء ممتكة تلويهم  VjLijوعملا،

الناس عند الثداتد والمحن؛

ني الأزمات مكمن التجارب ،ومعدن

الخبرات ،فالحوادث ء1رونج مملوءة بالعبر والعثلات ،ناللن المرح نحتا
الرغوة.
والخلاصة ت إن

أ~

فواتي جمة،

اتيع عدي الم ،. ،ومذه أعثلم فائدة.

بِ أنه س باب حن الظن والثقة بالله بحانه وتعالى ،والمزمن مأمور
بآن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى على كل حال.

ج -ان التقاول يجلب التعادة إلى القس والانشراح إلى القالب بإذن الاه.
د~

أن التقاول من الرجاء ،والرجاءحيرللمؤمن ،لأنه لايٍأس ولاضل ص
رحمة  ٠٢^١^ ٠١١١الكافرون.

 ٠في الفأل تمؤية للعزائم ،ومعونة على الظفر ،وباعث ،على الجد.
و~ أن للأسماءالحسنة تأثيرافي مسمياتها ،وللم ميات تأثربأسمائها ،في
الحسن والقبح ،والخفة والثقل ،واللطافة والكثافة.
ز~

أن الفأل الحن كثيرا ما يكون م بيا لحصول الخيربإذن الله بحانه
دتحال•

والحمد لله رب العالمين.

احلاق التي وآدايه ،للإمام عد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصهاتي،
المشهورإي الشيخ ،) ٣٦٩ — ٢٧٤ (،تحقيق؛ صالح بن محمد الونيان،
( ١ ٩٩٨م) ،الناشر؛ دار المسالم للتشر والتونيع.
الأدب ،المفرد ،لمحمد ين إسماعيل اليخارى (  ،)-،،Y ٥ ٦- ١ ٩ ٤دارالكتب،
العالمية ،بيرومثأ ،لبنان.
-٣

إرواء الغليل في تخريج احاديث ،منار البيل ،محمدناصرالدين الألباني،
ط:ا( ،)٠١٣٩٩المكتبالإملأم،محيون-
البداي ة والهاية،للحاظ ابن ممر(•  < ٧٧٤ ٧٠ا،طث ،)-٠١٤ ٠٠ ( ،٦
مكتبة الخيارن.،

-٥

تارب-ح الأمم والمل وك ،للإمام أبي جعفرمحمد ين ■صبر اتجرى(ت؛
.امم)،دار الفكر( .) ٠١٣٩٩

-٦

تارخ المدية ،لابن ش بة انميرى البصري(  ٢٦٢ - ٠ ١٧٣ه) ،دار الفكر

الجزء الأول ،،تحقيق؛ نهيم محمد شلتوين.،
يتب مدا الف،رم ،صا الحريف الهجابة دون امتار(ال )،اك>رمه المدر بها امم
النحاس.

٦٧

ممسمغبمت

"٧

تأؤيل مختلف الحديث ،لأيي محمد عد الله ين ملم بن تتسة الديتوري
(الموش ،^ ٢٧٦ :دار اسب الإسلام ،ومؤّت الإشراق ،ط:آ،
( .) ٠١٤١٩

"٨

نحفت الأحوذي.شمح جا*ع الترمذي ،لمحمدعد الرحمن بن عد الر-صم
الميارمموري ،دار الكتب العلمية ،بيرومت.،

 -٩تمرالقرآنالعفلم،للحافظ ابنممر(•  ٧٧٤ - ٧٠م)،تحق؛ق:مد _
غنيم ومحمد أح»او عاشور ومحمدإبرامم البنا ،دار الشميا ،القاهرة.
 — ١ ٠مرسج ،التهذيب ،للإمام احمد بن علي بن حجرالعقلاني(")٠٨٥ ٢— ٧٧٢
بتقديم ودرامة ت محمد عوامة ،ط ١ ٤ ٠ ٦( ١ '.م)• دار الرشيدّ ،ودثة•

 " ١١التلتحص الخير م تخرج أحاديث الراقص الكثير ،لأبي المضل أحمد بن
علي بن محمد بن احمد بن حجر الوس_قلأم(مت ،ت  ،)— ٠٨٥ ٢ءل-ت ، ١
(  ١٤١٩م) ،الناشرت دار الكتب ،العلمية .؛؛روُت.،

 — ١٢تهديج ،التهييج ،،للإمام احمد ُنءلي؛نحجرالعقلأتي( ٢— ٧٧٣ه٨م)،
ٍل:ا،داترةاوعارفالظاءية،الهد(هآمام).

—١٣

الكمال م أمماء اررح__ال ،للحافذلّ ايي الحجاج يوم فإ المزى
( ،)٠٧٤٢ — ٦٥ ٤تحقيق :دؤ يشارءواد،ءل;آ .)٠٠١ ٤ ٠٢ "(،مزسسة الرسالة.

 — ١٤القول المفيدملي كتاب ،التوحيد ،للعلامة محمد بن صالح العثيمين ،الطعة:
الثانية(،محرم  ،)٠ ١٤٢٤دار ابن الجوزي ،المملكة العربية السعودية.

 — ١٥الثقات ،للإمام الحافظ محمد بن حيان بن أحمد ايي حاتم التميمي الب ني
(ُتهٍ ،) ٠٢٠٥ ٤ :ل ، ١ :بمعليعة مجلس دائرة المع ارفخ العمانية ،حيدرآباد
الدكن ،الهد.) ١٣٩٨ (،
٦٨

قاهعة الممعادر ؤالمراجع

 - ١٦جامع المان م تمر القرآن ،لإمام المف رثن أثي جعفر محمد بن جرير
اتجري ،رن ،)٠٣ ١٠ :ط:ا ،)-٠١٣٢٩ (،اسة الكبرى الأمرين ببولاق
مصر ،ودار الممحرثة ،محيرون ،لينان.

آيي عمر يوسف ين عيد البر (مت)٠ ٤ ٦٣ :،
^ —١١جاح بيان العلم وفصاله،
تحقيق :أبي الأيبال ،الزمري ،ط )٠ ١ ٤ ١ ٤( ١ :دار ابن الجوزي ،السعودية.
 - ١ ٨جامع الترمذي ،محمل .بن ءسى الترم ذي١٢٠^٩ — ٢٠ ٠ (،

) ،ط،٢ :

(اأ؛ام)،داراللأملأشروالتونع ،الرياض.

 - ١ ٩الجاح لأحكام القرآن لأيي عبد الله محم .،بن أحمد الأنصاري القرؤلبي،
ت ١٦^ ١ :ه ،تحقيق :عند الرزاق المهلدي ،محل :دار الكتا'— ،العربي.

 — ٢٠الجاح لشم— ،الإيمان،

أبي بكرأحمد بن الصين البيهقي— ٣٨٤ ( ،

 ،)٠٤ ٥٨تحقيق :د .عبد العلي عبد الحميد ،محذ( ، ١ :تما ١ ٤ ٠ه) ،الدار
اللفية ،بوماي ،اهو.

 - ٢ ١الجرح دالصديل ،للإمام أبي محمد مد الرحمن بن أبي حاتم الرازي(،ت:
 ٣٢٧ر) ،دالرة انمارف العمانية ،الهد(.)٠ ١ ٢٧ ١

 — ٢٢حاشية ال ندي عر م نن ابن ماجه المس ب(كفاية الحاجة م ا؛مج منن

ابن ماجه) لمحمد بن تمد الهادي اكوي ،أبي المحن ،نور الدُن الندي
(التوفى:خما  ،)٠١الطبوعشحاشية من ابن ماجه ،دار الجيل،
محردص

 — ٢٣حن الثلن بالله ،للإم ام تمد الله بن محمد أبي بكر القرشي البغدادي،
تحقيق :مخلص محمدٍ ،ل ،)٠ ١ ٤ ٠ ٨( ، ١ :دارية ،الرياض.
٦٩

تقاوله .م الأيمان

بن حمد الله

 - ٢٤صةالأوسوستاسءJjL iUU ،

الأصهاتي (ت؛  ٤٣ ٠ه) دار الكتب العلمية ،ييروت ،لتان.
 — ٢٥ال دررم اختمار الغازي دالتر ،لأيي عمريومف ين عيد الله بن
محمد ين عيد البر ين عاصم النمرى القرطي رالمتويى؛  ٦٣؛م) ،تحقيق •

د .شوفي صيف ،ط ١ ٤ ١ ٥(، ١ 1ه) ،ناثرت وزارة الأوق اف المصرية،
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،لجتة إحياء التراث الإملاعي .القاعرة.

 — ٢٦الل.ر المنثور ني النم ير بالمأثور ،لعين .الرحمن ابن الكمال جلال الدين
الميوطي ،دار القكر (  ،)٢ ١ ٩٩٣محردت•

 " ٢٧ديوان أم الطيب الختم بشرح أبي الماء العكيري المس باكيان في شرح
الديوان ،ضثط ونصحح ت ممعلفى السقا ،ؤإيراعيم الأبياري ،وعيد الحفينل
شليٍ ،لع دار المعرنة ١٣٩٧ ( ،هف) ،يييروتر.

 — ٢٨ديوان ح ان ين ثابت ،الأنصاري ،ثرح وتقل.يمت عيداعالي مهنا،٢ ^ ،
 ١٤١٤م ،دارالكتب ،العلمية ،يرون.

 — ٢ ٩زاد المعاد ني ءا-ى حير العباد ،للأمام محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي
(المشهورباين قيم الجونية)( ،رت،ت  ،)- ٠٧ ٥ ١ — ٦ ٩ ١تحقيق! شعسب ،الأرنؤوءل■
وعيد القادر الأرنؤوءل ،ءل.ت  ١٤٠٥ ( ،٨م) ،موم

ة الرسالة ،مكنية المنار

الإسلامية.

 — ٣ ٠الرعد ،للإمام عبد الله بن الميارك المروري (ُته!  ) jk ١٨١تحقيق! حييب

الرحمن الأعفلمي ،دار الكتب ،العالمية ،بيروُت ،،لبنان.

 - ٣١ي لة الأحاديث ،الصحيحة ،لسد ناصرالدين الألباني- ١٣٣٣ ( ،
 ،)< ١٤٢٠ط!؛(ه'؛اه) الكتب ،الإملأم.
'٧

قاتمت الخميادر والمراجع

^_ة،سدساكينالأس(،سا-

- ٣٢

 ،)—٠ ١٤٢٠ط* ٤ 1كتة العارف للنشروالتونيع ،الرياض.

 - ٣٣سن ايي داود ،ليمان ين الأشعث الجتاتي(٠ ٢

ط،٢ :

(  ) ٠١٤٢١دار اللأمUنشرواكوJع ،اليياض.
 — ٣٤سن ابن ماجه ،لمحمد بن يزيل .بن ماحه )- ٠٢٧٣ —٢ ٠ ٩(،طأ ،٢

(  )٠١٤٢١داراللأملاكرواكوفع ،الرياض.

 " ٣٥المن الكرى ،لأبي يكرأحمد بن الصين بن علي الثيهقي- ٣٨٤ (،
 ،)- ٠٤٥٨و؛ي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني ،علاء الدين بن علي بن
عثمان المارديتي(ت؛  ،) ١٠^٤ ٥دار المعرية ،بتردت•

 — ٣٦ال نن الك؛رك ،،للإمام أبي يو الرحمن احمل .بن ثعيس ،اكاتي— ٢١٥ (،
 ،)— ٠٣ ٠ ٣تحقيق  Iدؤ عبئ الغفارمح اليمان النال.ارى ويدكسروى حمن.
ط:ا(،اا؛ام)،دارالكب المالمة.

 " ٣٧النن الخغرى ،لأحمد بن الحكن بن علي بن هوس أبو بكر اليهقي•،
 - ٣٨المرة الشُية ،للإمام عيد الالااث ،بن هشام الذهالي الّال.وسي(،ت،)٠٢ ١ ٨ :

تحقيق؛ ممعلنى القا ؤإبرامم الأبياري وعبد الحفيظ شاليي موّ ة عالوم
القرآن.

 — ٣ ٩المرة المؤية ،الم

مى؛ عيون الأثريي فتون الغازي والشمائل والمير،

للإمام محمد بن عيد الله بن يحي ابن ميل الناس ،)-* ٧٣ ٤ ~ ٦٧ ١(،طح؛
مزم ة عز الدين ذل0ؤ\ءة والنثر ١٤٠ ٦( ،م) ،؛يرون — ،لينان.

*  " ٤شرح المة ،للإمام أبي م1ءماو الصين بن مهود الفراءالغوي ١٦ - ٤٣٦ (،ءه)،
تحقيق؛ الشاؤيثى وشعيب الأرنزوط ،ءلت ،) ٠١ ٤ ٠٣ ( ،٢الكب الإملأس.
٧١

جهبمت

 - ٤١ثمح صحح اليخاري ،لأيي الحس علي ين خلف بن طال الكري
القرطي ،تحقيق ت يامر ين إبرامم ،مكتة الرشد ١ ٤ ١٢٣ ( ،م) ،العودة.

 — ٤٢صحح اين حسان (سرنم ،ابن يان) ،لمحمد بن حيان ين أحمدأبي حاتم
التميمي الم ني ،تحقيق ت م عيب الأونووؤل ،ط ٤ ١ ٤( ،٢ '.ام) ،التاشرت
موسة الرمالة ،؛يرونا.

 - ٤٣صاحيح الأدب ،المقرئ للخاري ،لالمحا.رثا محمل .ناص ر الدين الألباني،
(  ٤٢ ٠ - ١٣٣٣ام) ٍل ٤ ١ ٤( ،١ :ام) ،دار الصديق ،اوم0كة المربية

الحولية.

 — ٤ ٤صحح الخاري ،للإمام محمد بن إمماعيل البخاري،)- ٠٢ ٥ ٦— ١ ٩ ٤(،
ط:آ ،)-٠ ١ ٤ ٢ ١(،دار الملام للشر والتورع ،الرياض.

 — ٤٥صحيح الجا،ع الصغير ونيادته ،للمحدُث ،محمد ناصر الدين الألباني،٢^ ،
(ا".؛ام)،اوك.ب،الإملأس.

 - ٤ ٦صحح سن أبي داود ،للمحيث محمد ناصر الدين الألباني- ١ ٣٣٣ (،
 )٠ ١٤٢٠ط؛  ،)٠ ١ ٤ ٠ ٩( ، ١مكتب التربتة المربي لوول ،الخليج.

 - ٤١٢صحيح م

لم ،للإمام م

لم بن الحجاج القشيري اليابوري— ٢٠٤ (،

 ،)٠٢٦١ط ،)٠١ ٤٢ ١( ،٢ :دار الملام للشرداّ ،الريام•،

 - ٤٨الضعناء الكبير ،لأبي جعفر محمي .بن عمروالخقيلي المكي(_ ،) ٣٢٢
تحقيق؛ د .عبد المعطي امين هلمجي محوت  ١ ٤ ٠ ٤(، ١م) ،دار الكتب ،الملمية،
محردت•

 - ٤ ٩الطبقات الكبرى ،للإمام محمد بن مهد (ت'' *  ٢٣او  ،)٠٢٣٥دال محردت
للطاعق والشر ،)٠ ١٤٠٠ (،بيروت.
٧٢

قاتمة المعاير والمراجع

 ~ ٥ ٠الفاتق *ي ءرم ٠الحديث والأثر ،لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،
الرمخشري جار الله رالمتوش•  ،)—٠٥٣٨تحقيق؛ عالي محمد اليجاوي،

ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،ط؛  ،٢دار المعرفة ،لبتان.

 - ٥ ١فتح اناري؛ش-ؤح صحيح الخاري ،للحافظ أحمد بن علي بن حجر
السقلأني(مبي—  )— ٠٨٥ ٢دارالمعرفة ،بيروت ،لسنان.
 - ٥ ٢القاموس المحيط ،للفيروزآبادي ،ط؛  ،)_،، ١ ٤ ٠ ٧( ،٢بموم

ة الرمالة،

محردت•

 — ٥٣القول المسددش الذبه عن الم نيللإمام احمد ،لأحمد بن علي العسقلاثي
أبي الفصل ،تحقيق ت مكني ة ابن تيمية ،محزن ا،ؤا*ةام) ،النامح رت مكنية
ابن ثممة ،الماهره.

 — ٥ ٤الكامل في صعقاء الرجال ،للحافظ أبي احمد عيد الله بن عدي الجرجاني،
(ت ، urno-YW :ط ٤ ٠ ٩( ،٣ :ام) ،دار الفكر ،بيروت.

 - ٥ ٥كشف ،الأستارعن زوائد الثوار عر الكنس ،الستة ،للحاسل نور الدين علي بن

ستحةيقثب،الرحمنالأثي،ط:آ،
(  ١٤٠٤م) ،مؤسسة ارممالة ،بيروت.

 — ٥٦لمان العرب ،،لجمال الدين محمد ين مكرم بن متظور الإفريقي المصري،
دار.صادر''محردت•

 - ٥٧ن ان الميزان ،للحاف ثل أحمد ين علي بن حجر العقلاني(ت— ٧٧٣ :
 ،)_ ،، ١ ٤ ٠ ٦( ،٢ ; is ،)- ٠٨٥ ٢مؤسسة الأعلمي للمطثوعات ،بيروت.

 - ٥٨مجمع الزوائددمبع الفوائد ،لنورالدين علي بن ابي ،بكر الهتثم،،
(ت;  )٠٠٨ ٠ ٧ط:م ١٤٠٢ (،م) ،دارالكتاب ،العربي ،بيروت ،لثتان.
٧٣

عبم؛غغتحاامحبمك

 — ٥ ٩مرتاة المفاتيح يمح مشكاة الممحاييح ،لعلي ين سلطان محمد ،ابي الخن
نورالدن اللأالهروي القاري(المونى;  ،)_ >، ١ ٠ ١ ٤ط ١ ٤ ٢ ٢(، ١ :م) ،دار
الفكر ،برومث ~ ،لينان•

 " ٦٠الم تدرك على المحتحض ،للحاكم ابي عبد الله هحهد بن عيد الله
الني ابوريُ(،ت،؛  ،)—٠٤ ٠ ٥وبديله؛ التلخيص للحانذل الذمي ،بإشراف؛
د• يومفاعبل ،الرحمن المرعثالي ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.

 — ٦١م

تد الإمام أحمد بن محمد بن حتل( ،)- ٠٢ ٤ ١ — ١ ٦ ٤دار الفكر العربي،

محردت•

 - ٦٢م تد أبي بمر الموصلي ،لأحمد بن علي بن المثنى التميس" ٢١٠ (،
^ ،)٠٣ ٠ ١تحقيق؛ حسين مليم أمد ،ط؛ا،ر  ١٤٠٤م) دار المأمون للتراث،
دمشق.

 — ٦٣م

تد أبي داود الهليالمي ،ل—ليمان بن داود بن الجارود ،رن؛ ،)— ٠٢ ٠ ٤

تحقيق؛ د .محمد بن عبد المحس التركي ،ط؛  )٠ ١ ٤ ٢ ٠ (، ١دار هجر،
جيزة ،مصر.

 — ٦٤م ندالريياثي ،للحافظ أبي بكر محمد بن هارون الرؤياني ،رن؛ لأ،)— ٠٣ ٠
صط و؛عليءا• أيمن علي أبو يماني ،طث  ،)٠ ١٤١٦ (،١مؤسسة قرْلية.
 - ٦٥المعجم ،لأبي م عيد احمد بن محمد بن نياد بن الأعرابي(ت؛ ،)٣٤ ١
تحقيق؛ د .أحمد بن ميرين مياد البلوشي ،ط؛ا(،أا؛ام) ،مكتبة الكوثر،
الرياض•

 — ٦٦العجم الكسر ،للحافظ أبي القاس م م اليمان بن احمد الهلثراني(— ٢٦ ٠
 ،)—٠٣٦ ٠تحقيق* حمدي عبد المجيد اللفي •
٧٤

قانعة المممادر ؤإلمراجع

 " ٦٧معجم البلدان ،للإمام شهاب الدين أبي عطي الل ه الياهوت الحموي (ت؛
 ،)— ٠٦ ٢٦دار صادر ،بيروت.

 — ٦٨المعجم الوسيط ،قام؛إحراحهت إيرا،،يم •مشى ،وأحمدالريان ،وحامد
عبد القادر ،ومحمد التجار .المكنية الإصلامية ليلياعة والتثروالتونع،
امتانيول ،تركية؟

 — ٦٩الممارى ،مأحمد بن عمر بن واقي (الواندي) (ت!  )-٠٢ ٠ ٧تحقيق؛

دّ مارمدن حوش ،ط!مأ ١٤٠٤ ( ،م) 'كالم الكتب ،بيروت.

 - ٧ ٠مفتاح دار المعادة ومنثورولاية العلم والإرادة ،لمحمد بن أبي بكر أيوب
الزرعي أبي صد الله(الشهير بابن قيم الجوني ة) <ت.)-٠٧٥ ١ -٦ ٩ ١ :
تحقيق ت علي ين حن الحلي الأثري ،ومراجعة الشح بكر أبونيد ،حل، ١ :
( ،)٠ ١٤١ ٦دارابن عفان للنشروالتونيع ،الخير ،المملكة العربية المعودية.

 " ٧١الممهم لماأشكل من تلخيص كتاب م لم ،لأبي العباس احمل .بن عمر
القرحلمي(  ،)٦ ٥ ٦ — ٥٧٨تحقيق محي—ي الدين م
(  ،)٠٠ ١٤١٧دار ابن كشر ،ودار القلم ،دمق ،يرون.

تووزملأي ه ،حل؛ ، ١

 " ٧٢المنهاج م شرح صحح طم بن البج ،لأي زكريابمم ،بن ثرف
النووي ،تحقيق؛ عصام الصبابملي وآخرين ،ءلأ ا(،ها؛ا ،)٠دارأبي حيان.
* —٢٧الوحنأ ،للإمامماللث ،بناض،بتصحيحوترقيم؛ محمد ^ ١۵عيله الثافي،دار
إحياء الكتب العربية.

^^ " ٧٤ةنيضس،سمثوالأثر،لجد الدينأبي ال عادات البارك بن
يحمد الجزري(الشهيربابن الأثير)(،ت؛  )—٠٦ ٠ ٦ "٥ ٤ ٤تحقيق؛ ءiا٠ر

احمد الزاوي ،ومحمود محمد العلناحي ،المكتثة الملمية ،بيروت.
٧٥

تقاوله .قي الأنبمات

 " ٧٥المعالم الأسرة في الة واليرة ،لمحمد ين محمد حن شراب ،ط! ، ١
(  ،)—٠ ١٤١١دار القلم ،والدار الشامية ،دمشق— بيروت.

 — ٧٦معجم اليلدان ،لش هاب الدين أبي تمد الله ياقوت بن مد الله الروعي
الحموي(المتوش ،)-٥٦٢٦ :ءل؛ اأ ١ ٩٩٥ (،م) ،دارصادر ،بيروت.

 — ٧٧معجم المعالم الجغرافية الواردة قي المسرة التٍؤة ،لعاتق بن غيثا البلادي،
ط، ١ ٤ ٠ ٢( ، ١ '.و) ،دار مكة للنشر والتونيع ،مكة المكرمة.

 — ٧٨موموعة الصحيح الخ؛ورمن النميريالمأيور ،آ .د .حكمتا بن بمير بن
يام يز ،ءلتا*(،آ؛ا ،)—Aدارالماثرللنشروالتونيع والطاعة ،المدينة
التيؤية.

 - ٧٩موموعة القيم ومكارم الأحلأ ،3المربية والإ ،لامية ،إعدادمجموعة من
ال؛احض ،،وعلمح)رأس—هم؛ أ• د• مرزوق؛ن ،صنيتان بن،تشاك• داررداح للنشر
والتونيع•
 — ٨ ٠الموسومة الفقهية الكؤيتية ،إعدادمجموعة من المختصين ش وزارة الأو؛افا
والشتوي ،الإسلاميةبالكؤيتؤ ،ط ،٢ :الكويت.،

 — ٨ ١نضرة النعيم م مكارم أحلاق الرسول الكريم ،.إعدادث عددمن المختصين
بإسراف الخ /صال^ بن تمل• الله بن حميلءإمام وخطيب الحرم الكي،
ط  ،)—٠ ١٤١ ٨( ، ١دار الوسيلة للنشر والتونيع ،جدة.

 — ٨٢نهاية الأرب في معرفة أن اب الخرب ،لأيي ،المياس أحمل ،بن علي القلقث.تادى
(المتوفى ت  ،)- ٠٨٢ ١تحقيق؛ إبراهيم الإبي اري ،دلإ ،)- ٠١ ٤ ٠ ٠(،دار
الكتاب الليتاتى ،بيروت.
٧٦

تائهة الممادر و|لمو1جع

 " ٨٣نيل الأدطار تمح منتش الأخار من أحاديث سد الأبرار ،لمحمد بن علي
ابن محمد الشوكاتي ،)_* ١ ٢ ٥ ٠ — ١ ١ ٣٧( ،تحقيق ت عمام الدين المباطي،
ط:ا ،)٠١٤ ١٣ ( ،دار الحديث.َ ،

٧٧

