
� �

� �

� �

� �

� �

� �

  يف ضوء السنة النبوية املبادرة الذاتية
�دراسة موضوعية �

� �

  إ	�اد ا����� 

 �� ��� ��	
 �� �� �� ���
� �� ��� ��	
 �� �� �� ���
� �� ��� ��	
 �� �� �� ���
� �� ��� ��	
 �� �� �� ���
�        
  

  إ��اف 

 &+"F��  &+"F��  &+"F��  &+"F��  / / / /�
� �� �����
� �� �����
� �� �����
� �� ���� ������ �� ��  ������ �� ��  ������ �� ��  ������ �� ��      ����� ����� ����� �����        

        

345 6�7345 6�7345 6�7345 6�7         ���
��� ���
��� ���
��� ���
���   !"#$�%� �$&' ()� *+�,� -��)�"% ً/�01"
�    !"#$�%� �$&' ()� *+�,� -��)�"% ً/�01"
�    !"#$�%� �$&' ()� *+�,� -��)�"% ً/�01"
�    !"#$�%� �$&' ()� *+�,� -��)�"% ً/�01"
� 

 ��+)�; <:�8�� 9:,� ��+)�; <:�8�� 9:,� ��+)�; <:�8�� 9:,� ��+)�; <:�8�� 9:,�        

        E E E E C٠C٠C٠C٠١٠١٠١٠١٠    ----5ـ 5ـ 5ـ 5ـ ١١١١?<١?<١?<١?<١
 

  

   غزة- الجامعـة اإلسـالمية 
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 �  

  

������ �	��� 
� ��� 
 
 
 

� ������� �� ���� � ���� �� ����� � � � �� �� � � � �

 �����  �!��� �"#�� $%&�� � � ' �� � � � � �� '� � �

()*!+�  ,�-� � � �' � '� � � �	
��� ��:���{  



 �  

  

        داءداءداءداءــــــــــــــــــــــــإهإهإهإه
        

 ./ 0,��� 1�� ��2�3�� ����4�� $	���� 5� &�4�6 
 ./7,���  �898:�� � 
� �";���2���6 

 <*&�= ./ $������ <>�%�-� 7�%���?�@/� 7�A@-�  <>�A��B-
 <>�B,AAC-�D��AA���, �AA�AAFG� ��AAHI <AA:� �AA+!J �9K* �KAAL M��

 N!:��O#�*4�6 
�2P�F�/ � �"QRS T $UV� ,(+��:�� (�S����� WX+:�� ./6 

<�Y�� �+:�� $U+Z ./ , T (UV������![4� \>�*%�� ,R�6 
 ./$��� $��]�^�  <*��&�-�8� �_ `�,��� `�B� ` )U���̀6 

�P�Ua bc� b9�Z d�� �� ./ eRf�� ,$!L�$���� ����[a  6  



 �  

 

        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
        

الوعد الصادق    والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين      ،الحمد هللا رب العالمين   
  أما بعد، ... لى يوم الدينإبإحسان ومن تبعهم الميامين  الغُر  وعلى آله وصحبه،� األمين
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	����:�� � َأبِي هريرةَ ومن الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه بسنده من حديث,  }

)" من لَا يشْكُر النَّاس لَا يشْكُر اللَّه"  � رسوُل اللَّه : قَاَل:قَاَل
1
).  

نعيم بن أسعد الصفدي / شيخي وأستاذي الدكتورفإنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى 
  .غالية، على كل ما تكرم به علي من توجيهات قيمة ونصائح ورعاهحفظه اهللا 

  : أستاذي الكريمينكما وأتقدم إلى عضوي لجنة المناقشة 
محمد بن رضوان أبو شعبان، على تشرفهما /  والدكتور،سالم بن أحمد سالمة/ الدكتور

  .رسالةبمناقشة هذه ال
الجامعة  كما وأتوجه بكل الحب والتقدير والعرفان إلى منارة العلم في فلسطين

  . وهيئاتهااإلسالمية بغزة بكافة دوائرها
كما وأشكر مشايخي وأساتذتي الكرام في كلية أصول الدين، وأخص بالذكر منهم 

  .ديث الشريف وعلومهأساتذة قسم الح
  .نجاز هذا البحثإدتي في والشكر موصول إلى كل من ساهم في مساع

 

                                      
، والحديث  ١٩٥٤ رقم   ٤/٣٣٩الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك                )1(

  .)٢١٧دراسة الحديث صفحة : انظر(، إسناده صحيح
 



 ١

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

�  :  
 ويكـافئ مزيـده،     ،، حمداً يوافي نعمه   هالحمد هللا حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطان       

    .تسليماً كثيراً وبعد  �على نبينا محمد وبارك وسلم ويدفع نقمه، وصل اللهم 
 وفعل ، روح التنافس والمبادرة إلى الخيراتإحياءحرص اإلسالم العظيم على لقد 

 وتقرب إليه تقرب ،كلما بادر العبد إلى اهللا تعالىفبالعبادات، تعالى  والتقرب إلى اهللا ،اعاتالط
��	������� 	�������� :كما في قوله تعالى ،منهاهللا  � � �� � � *������	 ������  � �  � � �  * �����	 ���� �� � �� � � � ������	
�:� ,

 علىبما قدمه لنا من كنوز العلم والمعرفة، وحثنا ، حسنة أسوة  �ولنا في رسول اهللا ،  }��,��
 ،�صن حاشة بن مكَفي حديث عف، للفوز برضوان اهللا تعالى وجنتهلعمل الصالح إلى االمبادرة 

 ، تُضيء وجوههم إضاءة القمر، دخوله الجنة مع السبعين ألفاًوهيالذي نال الجائزة الكبرى 
 ففي الحديث الذي رواه البخاري في ،ن منهمالدعاء له أن يكو �فبادر وطلب من النبي 

يدخُُل الْجنَّةَ من ( :يقُوُل �سمعتُ رسوَل اللَّه : قَاَل  � هريرةَ يَأبمن حديث بسنده صحيحه 

 حصنٍ الَْأسدي فَقَام عكَاشَةُ بن م،)ُأمتي زمرةٌ هي سبعون َألْفًا تُضيء وجوههم ِإضاءةَ الْقَمرِ
 ثُم ،)اللَّهم اجعلْه منْهم(:  ادع اللَّه ِلي يا رسوَل اللَّه َأن يجعلَني منْهم فَقَاَل :يرفَع نَمرةً علَيه قَاَل

سبقَك ( : � ي منْهم فَقَاَل رسوُل اللَّه يا رسوَل اللَّه ادع اللَّه َأن يجعلَن:قَام رجٌل من الَْأنْصارِ فَقَاَل
  (1).)عكَاشَةُ
ادر إلـى   هو الذي جعله يب   ها،  يلإصفات الزمرة التي تدخل الجنة، وشوقه       لاشة   عك ةعرفمف

، وليعلمنـا أن    في ذلك وز   لينال الف  اًأن يدعو اهللا أن يكون أحد السبعين ألف        �سؤال رسول اهللا    
 وقد حـاز علـى      ، تتبعها مثابرة للوصول إلى الغاية المطلوبة      ،قويةالمبادرة تحتاج إلى عزيمة     

   بعينه غيره، ذُكر من أولئكاً وال نعلم أحد،�من أمة محمد  ألفاً الشرف بأن يكون من السبعين
عزمت إذا  و،  عرفت فبادر فإذا  ،  ولمثل هذه المواقف، ينبغي أن يسارع إليها من أراد السبق          
 � شةمبادرة عكا على  من كان في الصف اآلخر، ومما يدلل         ، المفاخر واعلم أنه لن ينال   ،  فثابر

،           هو قوة إيمانه، وسبقه اآلخرين، ولقد شق الطريق لغيره في س     نة الحـسنة فـي     نه هـذه الـس
  .اإلسالم، والتي تعتبر من المبادرة الذاتية المحمودة عند أسالفنا األوائل رضي اهللا عنهم

  

                                                 

، وسيأتي دراسة الحـديث     ٥٨١١ رقم   ٧/١٤٦كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة        صحيح البخاري ) 1(
  .٢١صفحة 



 ٢

علـى  كان لزاما علينا أن نسير لذا  ، يغتنمها نقليل م،  ض  عو ال تُ  ةوهذه المبادرة فرص  
  .اآلخرةوخُطى المبادرين السابقين األولين، الذين حازوا على أعلى المراتب في الدنيا 

  :حين يقول �وصدق اإلمام علي بن أبي طالب 
إذا هرِتْب ـياحقبى *****  ها ك فاغتنمكـلِّفعـ س خافقـةـكون  
)يكونمتى  فما تدري السكون*****   فيها عن اإلحسانِ ْلفَغْوال تَ

1
)  

  
إلى دراسة ما يتعلق بهذا     توجهت همتي   حفظهم اهللا    الكرام   تيأساتذوتشجيعاً من   من أجل ذلك    

   .)) دراسة موضوعيةالسنة النبويةضوء في  المبادرة الذاتية(( :   العنوان
  : وأقصد بالمبادرة الذاتية 

 إليه بإتمامه وكماله للحصول علـى       المعاجلة و  المحمود خرين إلى الشيء  المسارعة واستباق اآل  
  .)الدنيا واآلخرة( ونيل المفازة في الدارين ،درجة األولين

  
  .والنون الكافاهللا، فأمره بين  أرادهما  إالّ يكون وال يقدر ال:  أقولوختاماً

 لوجهه خالصاً بالمراد، يفييه  فت  اجتهد ما ويجعل والسداد، التوفيق ييرزقن أن تعالى اهللا سألأ
 المـآل،  وفـالح  ، المـأمول  وبلوغ القبول حسن وأرجو النعيم، بجنات للفوز ومخلصاً الكريم،

 وأن والـصفح،  بـالعفو  خلله يمد أن الجهد هذا على اطلع من كل من وأرجو  الحال، حالوص
فإن أصبت    باإلنكار دريبا وال خطأ بدا إن التأمل بعد ويصلح ، األستار ذيل فيه ما على سبلي ،

  . فمن اهللا وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان
 غَّير لو : غَده في قال إال يومه في كتاباً أحد يكتب ال أنه رأيتُ إني :" األصفهاني العماد قال قدو

.  أجمل لكان هذا تُرِك ولو أفضل لكان هذا قُدّم ولو يستحسن لكان هذا زيّد ولو أحسن لكان هذا
  .)٢ ( "البشر جملة على النقص استيالء على دليل وهو العبر أعظم وهذا

  .أجمعين وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم مالله وصل
  
  

                                                 

  .١٣٨ تحقيق الدكتور رحاب خضر عكاوي  صفحة  �ديوان اإلمام علي بن أبي طالب  (1)
� �وا���ن ا���� أ���� �� ا���ن آ	�) 2(����ا�!  � ١/١٧. 



 ٣

  :أهمية الموضوع وبواعث اختياره/ أوالً
   :اآلتيةأهمية البحث في النقاط تكمن 

التـي   المهمة كونه يناقش موضوعاً من الموضوعات        من  هذا البحث أهميته   ييستق -١
 ،ومدى حاجة األمة اإلسالمية اليوم    المبادرة الذاتية في المجتمع النبوي،      صفة  تبرز  

  .في ذلك  رضي اهللا عنهموأصحابه ، �واقتفاء أثر النبي  ، التخلق بهذا الخلقإلى
 في حيـاة    وتطبيقها ، � لنبيالذاتية ل مبادرة  الفي  ظهر الدراسة المبادئ واألسس     تُ -٢

  . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين،هللا عنهمرضي االميامين أصحابه 
المساهمة في إثراء المكتبة اإلسالمية من خالل دراسة حديثيه لموضوع المبـادرة             -٣

 .الذاتية
 

 :أما بواعث اختيار الموضوع         
 .طريق اآلخرة في زاد الذاتية، كون المبادرة  -١
رجوع بـال افة ميادين الحياة، وذلك     حاجة األمة اإلسالمية إلى المبادرة الذاتية في ك        -٢

بـه  الّ بما صـلُح     ح حال هذه األمة إ    لُصفال ي ما كانت عليه في عهدها األول،       إلى  
  .أولها

وصحابته  �عند النبي   )) المبادرة الذاتية   ((فتح هذه الدراسة اآلفاق للباحثين عن       تَ -٣
 الحـديث    علـم   وتقدم خدمة لطلبة العلوم الـشرعية وخاصـةً        ،هميرضوان اهللا عل  

 .الشريف
            وألهمية هذه الدراسة ولما وجدته من رغبة عندي في تقديم ما استطعت إليه             

شـيخي وأسـتاذي    ، واستجابة لرغبـة      خدمة إلخواني في المبادرة الذاتية      و سبيال
علـى  ي الذي حثنحفظه اهللا تعالى،    زين الدين     صبحي  بن زكريا / الفاضل   الدكتور

 .آثرت الكتابة في هذا الموضوع ف، الذاتيةبة في المبادرة الكتاإلىبادر أأن 
  :أهداف البحث  / ثانياً

  :يهدف هذا البحث إلى تقديم نقاط ذات أهمية منها
 . الذاتيةموضوع المبادرةاألحاديث النبوية الشريفة التي تناولت ما تيسر من جمع  -١
 في التقرب   ممهمهبيان حال السلف في المبادرة إلى أعمال اآلخرة وصور من علو             -٢

 .إلى اهللا في كافة الميادين
  .بيان أثر المبادرة الذاتية على الفرد والمجتمع ، واألجيال القادمة -٣



 ٤

األوائل ، ومـدى حاجـة المجتمـع         في حياة المسلمين  أهمية المبادرة الذاتية    بيان   -٤
 .منها خلو تكاد ت التي  في كافة ميادين الحياة،اإلسالمي اليوم للمبادرة الذاتية

 .  في الدنيا واآلخرةعلى المبادرينبالنفع بيان فوائد المبادرة الذاتية، التي تعود  -٥

  :ه في البحث حث وطبيعة عملامنهج الب/ ثالثاً 
  :  المنهج في الترتيب-١

المتعلقـة بأحاديـث    واستقراء نصوص السنة     الباحث المنهج االستقرائي في جمع       تبعا* 
  .مستعيناً بالمنهج االستنباطي ،سنةالمن خالل كتب ، المبادرة الذاتية

 وتخريجها مع   ،مباحث الدراسة  وتفصيلها حسب    ،ة الحديثي النصوصترتيب  تصنيف و * 
 .بيان درجتها

 *        سن ، واستبعاد ما لـم      االقتصار على األحاديث المقبولة، التي تدور بين الصحة والح
 .و يثبتأيصح 

  : المنهج في تخريج األحاديث -٢
 الباحث بـالعزو إليهمـا أو إلـى         كتفىافي الصحيحين أو أحدهما ،      إذا كان الحديث     - أ

 ، وإن كان في غير الصحيحين من كتب الـسنة        ، إالّ إذا دعت الضرورة لذلك     أحدهما
 .المقصودبتوسع الباحث في تخريجه بما يفي 

 والجـزء    ورقم الحديث   والباب  الباحث في التوثيق لكتب الحديث بذكر اسم الكتاب        كتفىا  - ب
 .كتفي بذكر رقم الحديث والجزء والصفحةي ف، أما في كتب المسانيد،ةوالصفح

 . يذكره في الحاشيةبقية السندأما وذكر الراوي األعلى في متن الحديث،  الباحث بكتفىا  - ت
  : المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم-٣

مـن  الترجمة لغير المشاهير منهم      الباحث ب  كتفىاوبالنسبة للصحابة كلهم عدول،       - أ
  .كتب الصحابة الخاصة بهم

إذا كان الراوي ثقة، أو متفقاً على توثيقه، يشير الباحث إلى ذلك، وال يترجم له إالّ إذا           - ب
دعت الحاجة إليه، وكذلك إذا كان الراوي ضعيفاً، أما إذا كان الراوي مختلفـاً فيـه،                

، ثـم   يذكر الباحث أقوال المعدلين والمجرحين، ويتوسع في ذلك حسب حال الـراوي           
 .ينتهي إلى الترجيح وفق القواعد المقررة عند أهل العلم

لترجمة األولى، ثم  باأكتفي، وإذا تكرروضعٍ ذُكر فيه، ترجم الباحث للراوي في أول م  - ت
 .مع اإلشارة إلى خالصة القول فيه- موضع الترجمةإلىويحيل - ترجمتهبين أنه سبق

  . المنهج في الترجمة لألعالم -٤
ـ   ،م غير المشهورين، واستبعاد من اشتهر منهم      الترجمة لألعال  الرجوع إلـى   وذلك ب

  .المصادر األصلية ما أمكن



 ٥

 : المنهج في الحكم على األسانيد-٥
إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فالعزو إليهمـا أو إلـى أحـدهما كفيـل                 

سـب   من كتب السنة، حكم عليه الباحث بما ينا        هما، وإن كان الحديث في غير     تهبصح
  . بأحكام أهل العلم إن وجدت–عند الحاجة–حاله وفق القواعد الحديثية، مستأنساً 

 : المنهج في األماكن والبلدان-٦
  .التعريف باألماكن والبلدان من خالل كتب البلدان

  : المنهج في اللغة وغريب اللفظ-٧
  .غريب الحديث و كتب الشروح كتب من بيان غريب األلفاظ 

  : المنهج في التوثيق-٨
اكتفى الباحث بذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع من ناحية االسم والمؤلف والطبعـة            
ودار النشر في قائمة المصادر والمراجع، لعدم إثقال الحواشي بذلك، أما في الحاشية             

  .السفلية فقد اكتفى الباحث بذكر ما يدل عليه
  -: الدراسات السابقة  و الجهود/رابعاً 

 وأسماء الرسائل الجامعيـة     )االنترنت(الشبكة المعلوماتية    عبربعد البحث والتفتيش    
 ومراسلة مركز   ،)الماجستير والدكتوراه ( التي تهتم بذكر عناوين رسائل الدراسات العليا        

المملكة العربية السعودية ، وسؤال أهـل       في  الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية      
كتب في هـذا    أنه لم ي  للباحث   تبين   ،فن الحديث الشريف وعلومه    في   واالختصاصالعلم  

هـذا  فـي    التي يمكن االستفادة منهـا    ، ولكن هناك بعض الجهود والدراسات       الموضوع  
  :منهاالموضوع 

بحث بعنوان المسارعة والمسابقة إلى الخيرات في القرآن الكريم، دراسة موضوعية   -١
،  في جامعة مؤتة   ،فسير المشارك في كلية الشريعة    محمد علي الزغول، أستاذ الت     ل -بيانية

  . أستاذ الحديث المشارك في كلية الشريعة، جامعة مؤتة،محمد سعيد حوىو
التي تكلمـت عـن المـسارعة       اآليات القرآنية    استعراضإالّ أن هذا البحث تطرق إلى       

 التعرفو الموضوعية، وحدتها واستكشاف ،تنزلها وفق وترتيبهاوالمسابقة إلى الخيرات    
 ولـم   .ومعانيها األلفاظ بدالالت التعريف بعد فيها، والبيان النظم خصائص بعض على

  .يتطرق إلى المبادرة الذاتية بشكل مباشر
للدكتور عدنان علـي رضـا   الحوافز اإليمانية بين المبادرة وااللتزام     ( بعنوان   بحث -٢

ب اهللا ومن األحاديـث     قبسات من المبادرة من كتا    ، وقد تطرق هذا البحث إلى       )النحوي
الحـوافز اإليمانيـة وواقـع      الشريفة وحياة الصحابة ومن ثم معرفة المسلم لحـدوده و         

    . ولم يتطرق إلى التفصيل في المبادرة الذاتية كما في بحثنا، وله جزيل الشكر، المسلمين



 ٦

  : خطة البحث / خامساً
  . فصول وخاتمة وأربعة  وتمهيد مقدمة البحث إلى ينقسم

  :ما يليوتشتمل على دمة المق
  . أهمية الموضوع وبواعث اختياره-١
  . أهداف البحث-٢
  . منهج الباحث وطبيعة عمله في البحث-٣
  . الجهود والدراسات السابقة-٤
  . خطة البحث-٥

  :ما يليويشتمل على التمهيد 
  . واصطالحاً لغةً الذاتيةالمبادرة: أوالً 
  . الذاتيةلمبادرةبااأللفاظ ذات الصلة : ثانياً 
  . الذاتية للمبادرةةالشرعيالرؤية : ثالثاً

  .والحث عليهاالذاتية الدعوة للمبادرة : رابعاً 
  : مباحثة، وفيه ثالثهم ومميزات  وأصناف المبادرينوأسبابها أقسام المبادرة : األول الفصل

  :مطلبان وفيه ،أقسام المبادرة -:المبحث األول 
    :والمذمومةمنها ة المحمودة الذاتيالمبادرة : المطلب األول

  .المحمودةالذاتية المبادرة  : أوالً 
  .الذاتية المذمومةالمبادرة  : ثانياً 

   :السبقفي الذاتية   المبادرة:المطلب الثاني
  .تلقائيةمبادرة ذاتية : أوالً 
  .استنهاضيةذاتية مبادرة : ثانياً 

  :ثة مطالب ثال المبادرة الذاتية، وفيهأسباب: المبحث الثاني 
 لوصـول لنيل رضا اهللا عز وجـل ل      المبادرة الذاتية   : المطلب األول   

  .على الدرجات والفوز بالجناتأل
 .واآلخرة السعادة األبدية في الدنيا المبادرة الذاتية لنيل: المطلب الثاني 

 .لوقاية من األخطار القادمةالمبادرة الذاتية ل: المطلب الثالث 

  :المبادرين ومميزاتهم، وفيه مطلبانأصناف  : الثالثالمبحث 
  : ويشتمل علىأصناف المبادرين  : األولالمطلب 

الـشباب، المـوالي، األعـراب،       (:مبادرة الرجال : أوالً  
  .)أصحاب األعذار وذوي االحتياجات الخاصة



 ٧

  .األطفالمبادرة : ثانياً 
  .النساءمبادرة : ثالثاً 
  .الجنمبادرة : رابعاً

  : ويشتمل علىات المبادرينمميز: المطلب الثاني
  .الشجاعة: أوالً
  .القوة: ثانياً
  .الهمة العالية: ثالثاً

  .سرعة البديهة: رابعاً
   :مباحث سبعة وفيه ، الذاتيةالمبادرة ميادين: ني الثاالفصل

  : مطالب ستة، وفيه  العبادات  ميدانفي الذاتية المبادرة: األول  المبحث
  . وأفضلهامال البر أعإلىالمبادرة : المطلب األول
  . حضور الصف األول في الصالة األذان والمبادرة إلى: المطلب الثاني
  .المبادرة إلى التبكير  لصالة الجمعة والحضور إليها : المطلب الثالث
  .الحج إلىالمبادرة : المطلب الرابع 

  . التوبةإلىالمبادرة  :المطلب الخامس 
   .كسوف والخسوف صالة الإلىالمبادرة  :المطلب السادس 

  
  :ثمانية مطالبوفيه  ،الذاتية في ميدان الجهادالمبادرة : المبحث الثاني 

 . العمل العسكريإلىالمبادرة : المطلب األول

    .االمبادرة إلى تنفيذ أوامر القيادة وتوجيهاته: المطلب الثاني
  .القائد مبايعة إلىالمبادرة : المطلب الثالث
 . استطالع أخبار العدو وسرعة نقلها إلى القيادةإلىالمبادرة : المطلب الرابع

 .لمهمات الجهاديةإلى االمبادرة : المطلب الخامس

 .مباغتة األعداء إلىالمبادرة : السادسالمطلب 

  . التضحية والفداءإلىالمبادرة  : السابعالمطلب 
 . الرباط في سبيل اهللا تعالىإلىالمبادرة  : الثامنالمطلب 

  : مطالبثمانية وفيه ،االجتماعيالذاتية في ميدان العمل المبادرة : المبحث الثالث
  .التكافل والتعاون االجتماعي إلىالمبادرة : المطلب األول 

  .والكرم إطعام الطعام إلىالمبادرة : المطلب الثاني 
 .البشارة والتهنئة سرعة  إلىالمبادرة : المطلب الثالث 



 ٨

 .مح والمصافحة التساإلىالمبادرة : المطلب الرابع 

 . سداد الديونإلىالمبادرة : المطلب الخامس 

 . المشورة وإسداء النصائحإلىالمبادرة : المطلب السادس 

 . مداعبة الزوج زوجهإلىالمبادرة : المطلب السابع 

 .مصاحبة الصالحين إلىالمبادرة : المطلب الثامن 

  : مطالب ثالثةيه  وفاالقتصادفي ميدان   الذاتيةالمبادرة: المبحث الرابع 
  .اإلنفاق إلىالمبادرة : المطلب األول 
 . والعمل وكسب العيشالمبادرة إلى التجارة: المطلب الثاني 

 .كتابة الوصيةالمبادرة إلى : المطلب الثالث 

  : وفيه ستة مطالب الذاتية في ميدان العلمالمبادرة : المبحث الخامس 
  . طلب العلم إلىالمبادرة : المطلب األول 
 . مجالسة الصالحينإلىالمبادرة : المطلب الثاني 

 . اغتنام دعاء الصالحينإلىالمبادرة : المطلب الثالث 

 .السؤال واالستفسار إلىالمبادرة : المطلب الرابع 

 .االجتهادإلى المبادرة : المطلب الخامس 

 . خدمة أهل العلمإلىالمبادرة : المطلب السادس 

  :، وفيه ثالثة مطالباإلعالمالذاتية في ميدان المبادرة : حث السادس المب
  .الدعويالمبادرة إلى اإلعالم : المطلب األول
  .المبادرة إلى اإلعالم األمني: المطلب الثاني
  .المبادرة إلى اإلعالم العسكري: المطلب الثالث

  :، وفيه ثالثة مطالبالسياسيةالذاتية في ميدان المبادرة  : المبحث السابع
  .المبادرة إلى مبايعة اإلمام: ولالمطلب األ

  .المبادرة إلى مشاورة أهل الرأي: المطلب الثاني
  .المبادرة إلى عقد االتفاقيات والمصالحة: المطلب الثالث

  
  :نا، وفيه مبحثالمجتمع  الفرد وعلىوأثرها المبادرة الذاتية أهمية  : الثالث الفصل 

  : وفيه ثالثة مطالبعلى الفردأهمية المبادرة الذاتية وأثرها :المبحث األول
  .اإلحساس بالسكينة الربانية: المطلب األول
  .نيل ثقة القائد: المطلب الثاني
  .ارتقاء المبادر في مجتمعه: المطلب الثالث
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  :مطالب ،وفيه ثمانيةأهمية المبادرة الذاتية وأثرها على المجتمع:المبحث الثاني
  .دوس وإدخالهم جنات الفردوساطمئنان النفوس بتأييد الق: المطلب األول
  .تحقيق النصر: المطلب الثاني
  .الحفاظ على القيادة: المطلب الثالث
  .نشر المحبة وسالمة المجتمع من الضغائن: المطلب الرابع

  .تماسك المجتمع وتكافله: المطلب الخامس
  .الحفاظ على المجتمع من األخطار المحيطة: المطلب السادس
  .خالف وتوحيد الرأيحسم ال: المطلب السابع
  .بث روح الفداء والتضحية وحب الجهاد واالستشهاد: المطلب الثامن

   :وفيه مبحثان ومكافأتهم، جزاء المبادرينضوابط المبادرة الذاتية و: الفصل الرابع 
  . الذاتيةضوابط المبادرة : المبحث األول 
   :، وفيه مطلبانومكافأتهم المبادرينجزاء : المبحث الثاني 

  :مكافأة المبادرين في الدنيا: لمطلب األولا
  .المدح والثناء: أوالً 
  .لهمالدعاء : ثانياً 
  .لهدية والعطيةا: ثالثاً 
  . األلقابنيل أسمى : رابعاً

 .نزول قرآن يتلى إلى قيام الساعة بحق المبادر : خامساًً

  :في اآلخرة جزاء المبادرين  : الثانيالمطلب 
  .المغفرة : أوالً
 .ضمان الجنة في اآلخرة: ثانياً

  .وتشمل خالصة البحث وما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات الخاتمة: سادساً
  :اآلتيشتمل على ت، والفهارس/ سابعاً 

  .فهرس اآليات القرآنية -١
 .فهرس األحاديث النبوية -٢
 .فهرس الرواة -٣
 . المترجم لهمفهرس األعالم -٤
 .فهرس األماكن والبلدان -٥
     .مراجعالمصادر والثبت  -٦

 .فهرس الموضوعات -٧
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  التمهيد
  

  :ويشتمل على
  

  .المبادرة الذاتية لغةً واصطالحاً: أوالً
  .األلفاظ ذات الصلة بالمبادرة الذاتية: ثانياً
  .الرؤية الشرعية للمبادرة الذاتية: ثالثاً
  .الدعوة للمبادرة الذاتية والحث عليها: رابعاً

  



 

 ١١

�   
  : واصطالحاً لغةً الذاتيةالمبادرة: أوالً 

  :ادرة لغةالمب      
   :أصالن  والراء،لالباء والدا) بدر(

  .الشيء إلى اإلسراع واآلخر وامتالؤه، الشيء كمال أحدهما
 بـدر،  تَـم  شيء لكّل قولهم فهو يدل على كمال الشيء وامتالئه،    : األولاألصل  

 العـدد  تمـام  ألنَّها بدرةٌ، درهمٍ آالف لعشرة وقيل ،وامتالئه لتمامه بدراً البدر وسمي
   .(1) ممتلئةٌ أي بدرةٌ وعين. ومنتهاه


	�� ����� ���� :تعالى قوله ومنه الشيء إلى اإلسراع:  واألصل اآلخر�� ��� � � � � �� � �� �
 ������� � � ���� ������	
 ، إليه وأسرع عاجله أي، وبداراً مبادرة الشيء وبادر مسارعة، أي }�:
)مع بوادرفهي بادرة، والج ،سبقت إذا دمعته وبدرت

2
).   

بِقال الزو : (3)ديي ردوب : الببالغُر رادبراً؛ َألنه يدب يموِإنما س ،يءتَلمالم رالقَم
سمي بدراً لمبادرته الشَّمس بالطُّلوع، كَأنَّه : (5)وقال الجوهري، (4)طُلُوع الشَّمسِ 
يبغلها المجعويقال ،ي :يمراً سدنا ،لتمامه بردفنحن وَأب ،روندبلنا طلع إذا م ردالب (

6
) ،

                                                           

(
1
  .١/٢٠٨معجم مقاييس اللغة البن فارس  (
  .)٤٩  صفحة للراغب األصفهانيريب القرآنمفردات غو ، ١/٢٠٨  البن فارس معجم مقاييس اللغة:نظرا( )2(

(3) ِالزالـيمن  بالد من بلدة: نسبة إلى زبيد   ،المنقوطة غير والدال ،الياء وسكون الباء وكسر الزاي بفتح:  ديبي 
 الـرزاق  عبـد  بنبن محمد    محمد بن محمد : ، منهم والعلماء المحدثين من جماعة بها كان البالد، مشاهير من

أديب، ناظم، نـاثر،     ،واألنساب والرجال والحديث باللغة امةعلّ ،بمرتضى الملقب ض،الفي أبو الزبيدى، الحسيني
 في  مصر في بالطاعون توفى،   بالهند ومولده) العراق في (واسط من أصله  ، المصنفين كبار منمؤرخ نسابة ،    

 ضالـرو  مجلـدات،  عـشر  فـي  القاموس شرح في العروس تاج: الكثيرة تصانيفه من . )هـ١٢٠٥ (شعبان  
 غـة لْب للغزالـي،   الـدين  علوم إحياء شرح في المتقين السادة إتحاف الطيار، جعفر آل السادة نسب في المعطار
(  انظر ترجمته فـي      .حنيفة أبي اإلمام مذهب أدلة في المنيفة الجواهر وعقد الحبيب، آثار مصطلح في الغريب

  ).١١/٢٨٢المؤلفين لعمر رضا كحالة  ، ومعجم ٣/١٣٥ ، واألنساب  للسمعاني ٧/٧٠األعالم  للزركلي 
 (
4
  . ١٣٧/ ١٠  / للزبيديتاج العروس من جواهر القاموس(

األعالم (، انظر   )الصحاح (كتبه أشهرمن  ،  )هـ٣٩٣(المتوفى سنة   إسماعيل بن حماد الجوهري     : الجوهري (5)
  ).١/٣١٣لزركلي ل

  .١/٣٤الصحاح  في اللغة للجوهري  (6)



 

 ١٢

 ، ِإليه يسبِقُ َأيهم ، ِإليه بعضاً بعضهم بادر َأي ، وتَبادروه َأمراً، القَوم ابتدر  :ويقَال
بغْل(1) عليه في.  

بـدوراً َأسـرعتُ وكـذلك      بدرتُ ِإلى الشيء َأبدر     ) بدر( : (2) ابن منظور وقال  
 وابتَدروا السالح تَبادروا ِإلى َأخـذه وبـادر الـشيء           ،بادرتُ ِإليه وتَبادر القوم َأسرعوا    

       لَهه عاجردبه ِإليه يغير ردوب هرتَدةً وبِداراً وابرمباد(
3
)  ،هرِإليه وباد هردني كَبردوب اَألمر 

ردوب جَِل ِإليع قْنا واستبق ِإليتَبى واسردَأي الب رِينبادم ردوَأب اليتـيم  مال في الوصي 
 يسبِقُ َأيهم ِإليه بعضاً بعضهم بادر َأي وتَبادروه َأمراً القوم ابتَدر ويقال وبدر بادر بمعنى

 � النبـي  اعتزال حديث وفي فراره في ذاهباً ياًمولِّ فالناً فالن وبادر عليه فَيغْلب ِإليه
))عيناي فابتَدرتْ( : �  بن الخطاب  عمر قال نساءه

4
 بدرِيةٌ وناقةٌ ،بالدموع سالتا َأي  (

) وَأكرم لها َأغزر فهو الزمان َأول في بها فجاءت النِّتاج في اِإلبَل ُأمها بدرتْ
5
 وليلـةُ ،  (

)بالبدرِ التشبيه على سيدهم القومِ وبدر عشرة َأربع ليلةُ البدر
6
)  ، اججوهـو   : (7)قال الز

غير خارجٍ عن معنى اَألصِل ، يعني االمتالء ؛ َألن معناه استَعمَل غايةَ قُوته وقُدرتـه                
  (8).على السرعة، َأي استعمَل مْلء طَاقَته

 يكـون  إليها والمعاجلة باإلسراع الخيرات إلى بادر من فإنه صلة نيالمعني وبين
   .كله شأنه في والتمام بالكمال التحقق طريق على سائراً

                                                           

  .١٠/١٣٨للزبيديتاج العروس  (1)
 الرويفعـى  األنـصاري  منظـور  ابـن  الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمدهو  : منظور ابن(2) 

، ومن  هـ  ٧١١سنة   في مصر  توفىو ،الغرب طرابلس في :وقيل ،بمصر ولد،  الحجة اللغوي اإلمام ،فريقياإل
األعـالم للزركلـي    ( نظـر   ا .اجميع عنها يغني فكاد اللغة، كتب أمهات فيه جمع ،) العرب لسان (كتبه أشهر

٧/١٠٨.(  
  .٤٨ / ٤  البن منظورلسان العرب) 3(

  ).٣٧٦٤(، رقم )١٨٨ص(اء وتخييرهن مسلم ، كتاب الطالق ، باب في اإليالء واعتزال النسصحيح  (4)
(
5
  .٤/٤٨البن منظورلسان العرب  (
(
6
  .٤/٤٨المرجع السابق  (

 (7)الزبهذه والمشهور الزجاج، يعمل لمن االسم هذه مشددة، األولى ينالجيم بين واأللف الزاي بفتح: هو اجج 
 الفضل أهل من كان القرآن، معاني كتاب صاحب الزجاج النحوي سهل بن السري بن إبراهيم إسحاق أبو النسبة
، بغداد في ومات ولد،  واللغة بالنحو عالمو ،األدب في حسان مصنفات وله المذهب، جميل االعتقاد حسن والدين

 دباأل في) مالياأل (و) اإلنسان خلق (و) االشتقاق (و) القرآن معاني (كتبه منو،  الزجاج يخرط فتوته في كان
  .)١/٤٠األعالم للزركلي  و٣/١٤١ األنساب للسمعاني :نظرا( واللغة،
 (
8
  .١٠/١٣٧ /  للزبيديتاج العروس(



 

 ١٣

  
   : في اللغةيةذاتالكلمة 

 َأي مـالٍ  ذُو فـالن  كقولك ،ذلك صاحب وتَفْسيره ناقص اسم ذُو ):وذوات ذو( :الذات
بوالجمع ذَوان والتثنية ماٍل صاح ونذواتـا  وهما ماٍل ذاتُ هي :تقول ذاتُ ذُو تْأنيث فيو ،ذَو 

  .(1) طَيعاً َأي نفسه ذات ومن نفسه ذي من جاء ويقال، مال
)وقال الصاحب بن عباد   

2
) :وجاء مهم ذي من القَوومن أنْفُس هم ذاتها من أي: أنْفُستمْأيهـا  هور 

)  .ملْكه أي: يده ذاتُ وقَلَّتْ.طاِئعين جاؤوا إذا
3
)  

   -:ادرة اصطالحاً المب
 تعريفـاً   وااللتـزام ذكر الدكتور عدنان النحوي في كتابه الحوافز اإليمانية بين المبادرة           

هي انطالقة المؤمن ومسارعته إلى عمل صالح بحافز ذاتي من          : للمبادرة الذاتية اإليمانية بقوله   
 سواه، وليطمئن إلى أنه ال      نفسه، بعد أن يتوافر في نفسه الميزان األمين ليحدد العمل الصالح من           
) يتجاوز حدوده، وال يعتدي على غيره، وال يدخل في فتنة تغضب اهللا

4
).  

التي تنطلق منها المبادرة الذاتيـة وتجتمـع هـذه          وأضاف إلى أن هناك عوامل إيمانية       
  :العوامل في نفسه وقلبه وفكره وتصوره فتدفعه إلى هذا العمل أو ذاك ومن هذه العوامل

  .يمان والتوحيد وقوتهماصفاء اإل -١
 .العلم بمنهاج اهللا قرآناً وسنة -٢

 .العلم بالواقع الذي يتحرك فيه المؤمن -٣

)الخبرة والمران، واإلعداد والتدريب على ممارسة منهاج اهللا في الواقع البشري -٤
5
)   

 اإلسراع وسبق اآلخرين إلى الشيء بإتمامه وكمالـه         :عبارةويضيف الباحث إلى هذا التعريف ب     
  . الدنيا واآلخرةفي الدارينوالفوز  السباقينل على درجة للحصو

                                                           

(
1
  .١٥/٣٦٣  البن منظورلسان العربانظر  (

 (2)ابن احبالص عمـن  فكان ،األدب عليه غلب وزير:الطالقاني القاسم أبو العباس، بن عباد بن إسماعيل :ادب 
 دعوهي فكان صباه، من الدولة مؤيد لصحبته بالصاحب ولقب،  رأي وجودة وتدبيراً وفضالً علماً الدهر نوادر
 سـنة   فيهـا  فدفن أصبهان إلى ونقل ىبالر وتوفي نسبته، وإليها) قزوين أعمال من (الطالقان في ولد،  بذلك
 فـي  اإلقنـاع  و المتنبي شعر مساوئ عن الكشف و الوزراء وكتاب ، المحيط (منها تصانيف لههـ،  ٣٨٥

  ).١/٣١٦نظر األعالم للزركلي ا( ، )لقوافي اوتخريج العروض
(
3
  .٢/٤٠٥  للصاحب بن عبادالمحيط في  اللغة (
 .١٥ان علي رضا النحوي صفحة  للدكتور عدنوااللتزامالحوافز اإليمانية بين المبادرة  )4(
 ١٦المصدر السابق صفحة  )5(



 

 ١٤

إلى فعل الخيرات من باب المسارعة والمسابقة  يالسنة النبوية هضوء والمبادرة في 

������ �  :ومن ذلك قوله تعالى ,المنافسة التي حث عليها ديننا اإلسالمي الحنيف� ��� ��� � �� � � � � � � � �

 	!����"�� � � � � � �������
  .لنيل رضا اهللا تعالىأي في أعمال البر والخير  , }��:�
 إمـا   وهذه المسارعة ، يءالمسارعة إلى الش   في علو همة المبادر  الذاتية   المبادرة   وتظهر

أو ي الفعل ذاكإلىيسارع فيكون هو أول من ، يءطْلَب فعل شأن تكون من نفسه ابتداء .  
  

  :اتيةالذالمبادرة الصلة باأللفاظ ذات  : ثانياً
وجد الباحث أن هناك كلمات ذات داللة علي        ،  من خالل التعريف االصطالحي للمبادرة    

 لذا يرى الباحـث ضـرورة       المسارعة ، والمسابقة، والمنافسة والمعاجلة ،      :منهامعنى المبادرة   
  .هذه الكلماتبالتعريف 
  

  :المسارعة  -١
 البطـيء  خـالف  لسريعفا البطء، خالف على يدل صحيح أصل : والعين والراء السين

 أي وسارع أسرع ويقال أوائلها، الخيل وسرعان ، سراعاً يتقدمون الذين أوائلهم الناس وسرعان
�%!��$	  #: تعالى قوله ومنه وبادر، خف � � � � �� &�'(�� � �  مـسرعين  نحوها يمضون ، ]٩٠:�.-,��+ }( ��

 إلى المبادر :والمتسرع إليه، لمبادرةا : الشيء إلى والمسارعة به، بادر باألمر وتسرع مبادرين،
  .خاصة الشر

 النـضال،  إلى اإلسراع الشديد وهو مسراع، جمع أي الحرب، في مساريع هؤالء ويقال
) سريعاً أي سرعاً وجاء أسرع، بمعنى األمر وسارع

1
).  
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 إلـى  والخفـة  والسبق والتقدم المبادرة معنى فيها جدي سرع لمادة المعاني هذهل والمتأمل

 مما ذلك في ما إلى منه، متمكناً متناوله، فيو عليه سهالً كان شيء طلب في خف ومن الشيء،
   .األمر على واإلقبال الهمة علو على ويدل والتثاقل، البطء معنى يخالف

                                                           

 ، ٢٣٦  صـفحة     والمفردات في غريب القرآن لألصفهاني     ،٣/١٥٢ معجم مقاييس اللغة البن فارس       :نظرا( (1)
   .)٨/١٥٢ولسان العرب البن منظور 



 

 ١٥

 ونشاط بخفة يبادرون أي الخيرات، في يسارعون الذين أولئك على أثنى الكريم القرآنف

 �� 	$# � األمر جاءهم إذا يتثاقلون الذين أولئك عكس على ، وسبق وتقدم وهمة���% &'(	
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)الزمخشري قال
1
)"يستحسن ما على اإلقبال: والجنة المغفرة إلى المسارعة ومعنى: "(

2
) ،

)بفي عدى لذا ألمرا في والرغبة الجد المسارعة معنى يتضمن كما
3
).  

 والتقدم وإقبال ورغبة ونشاط وهمة بجد األمر إلى والمضي المبادرة: "إذن فالمسارعة
)"تقصير وال توان وال بطء غير من متمكناً فيه

4
 كما الشر، في يكون وقد الخير، في يكون وقد، (
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 غير فيهم الراغبين اليهود من أوليائهم نحو ويخفون يبادرون المنافقون فهؤالء,  }�!:

   .نصرتهم في متوانين
  : المسابقة -٢

 قالي. التقديم على يدل صحيح واحد أصل والقاف والباء السين ،)سبق(: قال ابن فارس    
  .(5) .السابق يأخذه الذي الخَطَر فهو السبق فأما، سبقاً يسبِق سبقَ

 يبذل منهم وكل واحد، من أكثر بين يكون الذي التسابق هو واالستباق: وقال ابن منظور  
) "بادروا وتسابقوا األمر إلى القوم وأسبق السير، في باراه وسابقه غيره، ليسبق وسعه

6
).  

�B%U �:تعالى قال التقدم، من غيره في به يتجوز ثم السير، في تقدمال السبق فأصل� J�T�� �� : � �
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�E � � � � � �� �U?�':TVإلحراز السبق ويستعار وتقدمت، نفدت أي   

                                                           

(
1
دى قرى خوارزم، هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الخوارزمي ، ، ولد بزمخشر إح           :  الزمخشري (

الكشاف ، وأطواق الذهب ،     ( هـ ، وله عدة مصنفات منها       ٥٤٢هـ ، وتوفي سنة     ٤٦٧شهر رجب سنة  في  
، واألعالم  ٦/٢٩٧ ، واألنساب للسمعاني     ٥/١٦٨ وفيات األعيان البن خلكان      :انظر(. )ونوابع الكلم وغيرها  

  .)١٢/١٨٦، ومعجم المؤلفين لكحالة ٧/١٧٨للزركلي 
  .١/٤٦٣ حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل للزمخشري الكشاف عن (2)
  .١٧/٨٧ ي  لأللوسيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان (3)
  .٢/٥٨٢  للزمخشريالكشاف (4)
  .٣/١٢٩  البن فارسمعجم مقاييس اللغة (5)
  .١٠/١٥١لسان العرب البن منظور  (6)



 

 ١٦

�!��6	 �: تعالى قوله ذلك وعلى والتبريز، الفضل�  	6��!���� �� �� �: : � ��N�5
�	
:TW{ ، أي 
 والمبادرة التقدم معنى المسابقة ففي ، الصالحة باألعمال وجنته اهللا ثواب إلى المتقدمون
 والفوز السبق لتحصيل واالجتهاد الجد غاية بذل يفيد مما متسابقين، ودوج على وتدل واإلسراع،

 وطاقتهم واجتهادهم جدهم غاية بذل إلى بادروا ممن هم الخير في السابقون وهؤالء، اآلخر على
 عليه فينتصرون الهوى يسابقون فهم الغير، على االنتصار معنى وتحقيق التقدم، لهم ليكون
 أنهم كما ،تعالى اهللا بطاعة عليه فينتصرون الشيطان يسابقون وهم فيهم، اهللا مراد بتحقيق

)"بينهم متقدمين ليكونوا الخيرين يسابقون
1
).  

  .والمسابقة المسارعة بين الفرق -٣
 التـواني  وعـدم  واإلقـدام  فيه البطء وعدم األمر في والجد المبادرة معنى فيه كالهما

  .والتقصير
 ويجتهد يجد فهو ذلك، في ينافسه عمن النظر بقطع ملالعا بذات تتعلق المسارعة أن إال

 علت لمن إال يكون ال وهذا ...األمر ذات في عليه واجب من يراه ما يحركه لذاته، االجتهاد أبلغ
   .اهتماماته وسمت همته

 القرين وجود فيكون السبق، لتحصيل فتجتهد يسابق قرين وجود حال فتكون المسابقة أما
) والتحري الجهد بذل من لمزيد لك عاًداف المخالف المسابق

2
).  

 الوقـت  ضـيق  جانب فيها يظهر كما الفرصة، فوات خشية المسارعة في يلحظ كما" 
 مادية وهي النتيجة، ظهور المسابقة في يلحظ المقابل وفي لذلك، يسارع فهو إدراكه، عدم خشية

)"واضحة
3
).  

  : المنافسة -٤
 نفيس، :وشأن خطر ذي شيء لكل فيقال نفاسة،ال من اشتقت والمنافسة: قال ابن فارس 

)وشأن خطر فيه فيما عنده ما أعلى يبرز : والمتنافس
4
 باألفاضل للتشبه النفس مجاهدة "وهي ،(

)غيره على ضرر إدخال غير من بهم واللحاق
5

����������: تعالى قوله ذلك ومن ،(� ��� ��� � �� � � � � � � � � 

 	!����"�� � � � � � �������
الطاقات  كل وإبراز شأناً، األعلى وطلب همة، علو على تدل إذن وهي ، }��:�
   .عندك وشأن خطر ذي نفيس هوفيما 

                                                           

(
1
  .)٧محمد زغول ، ومحمد حوى صفحة ل/  والمسابقة إلى الخيرات في القرآن الكريم المسارعة:انظر( (

  ).٥/٤٦١معجم مقاييس اللغة البن فارس :انظر(  (2)
  .٨محمد علي زغول ، ومحمد سعيد حوى صفحة ل/ المسارعة والمسابقة إلى الخيرات في القرآن الكريم  (3)
  ٥/٤٦١معجم مقاييس اللغة البن فارس  (4)
  ٥٠٣مفردات غريب القرآن لألصفهاني  (5)



 

 ١٧

  
  :  أو المعاجلةالعجلة -٥

 فلذلك ،الشهوة مقتضى من وهو أوانه، قبل وتحريه الشيء طلب العجلة في األصل
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   :محمود سياق في موضعين في اهللا كتاب في وردت العجلة أن إال

� �����m : موسى لسان على تعالى قوله في : األول��� b
h$�d � �� �� � �� � �nW� � � � � ��\]:O�{ ،  إالّ أن
  .عجلة موسى عليه الصالة والسالم أتت  في أمر محمود وهو طلب رضا اهللا تعالى
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ومن هنا تكون العجلة في الخير أو المعاجلة فيه أمر محمود ينسجم مع معنى المبادرة 
  .إلى الخيرات

                                                           

، والتوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الـرؤوف المنـاوي           ٢٩/٤٣١ تاج العروس للزبيدي     :انظر() 1(
١/٥٠٤(.  
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  . الشرعية للمبادرة الذاتيةالرؤية: ثالثاً 
جـاءت  فلذلك   ليفوز بالفردوس األعلى،     ، اهللا تعالى  ا رض أن ينال في حياته   أمل المؤمن   

 إلـى   كـذلك  ،ؤمنين على البذل والمسارعة في أعمال الخير والبـر          حث الم شريعة اهللا تعالى ت   
 ه وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تـشير إلـى هـذ           المبادرة وسبق اآلخرين في أمور اآلخرة،     

  .المبادرة، سواء كان ذلك بلفظها أو بألفاظ تدل عليها
   .)عاجلةالمسارعة والمسابقة والمنافسة والم (:الدالة عليهاالمبادرة ألفاظ فمن  
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 "كل فرصة يغتنمها
قة إلى الخيرات والمسارعة إليهـا ،       مما سبق نجد أن القرآن الكريم قد حث على المساب         

أو من خـالل الثنـاء علـى المبـادرين          " وسارعوا ، وسابقوا    : " وذلك من خالل األمر بقوله    
والمسارعين إلى الخيرات بذكر قصصهم ، وهذا يدل على أن المبادرة لها شأنها في كتـاب اهللا                 

  .عز وجل
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لفظ البدار في قوله ورد ف ،ق والفجورإلى أعمال الفس من المبادرة ويحذر القرآن الكريم
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 حاجة غير من اليتامى أموال أكل عن تعالى  اهللاينهى , }�:
 خوف أكلها أي ال تسارعوا في ،وهي بمعنى االستباق (1) بلوغهم قبل ومبادرةً اإسرافً ضرورية

وهي المبادرة المذمومة المنهي عنها وهي في االستباق ألمر  ،بلوغهم الرشد لئال تؤتوهم مالهم
  . في ذلكالدنيا وألجل الدنيا متناسياً الضوابط الشرعية

، ما أخرجـه مـسلم فـي         المبادرة في مواضع كثيرة منها     ةأما السنة فقد استخدمت لفظ    
 فتَنًا بِاَألعماِل بادروا " قَاَل - �– اللَّه رسوَل َأن �حديث أبي هريرة من  (3) بسنده (2)صحيحه

 دينَـه  يبِيع كَافرا ويصبِح مْؤمنًا يمسى َأو كَافرا ىويمس مْؤمنًا الرجُل يصبِح الْمظْلمِ اللَّيِل كَقطَعِ
   .4b)" الدنْيا من بِعرضٍ

                                                           

  .)٢/٢١٦فسير ابن كثير ت:انظر( (1)
  .)٣٢٨( رقم ١/٧٦مسلم ، كتاب اإليمان ، باب  الحث على األعمال بالمبادرة قبل تظاهر الفتن صحيح  )2(
 ،)علي بن حجر بن ايـاس      (حجرٍ وابن )ابن سعيد  (وقُتَيبةُ )المقابري( َأيوب بن يحيى حدثَنى: سند الحديث ) 3(

بـن   (  الْعـالَء  أخبرنـي  :قَـالَ  )بن جعفـر   (ِإسماعيُل حدثَنَا :َأيوب ابن قَاَل - جعفَرٍ بنِ ِإسماعيَل عن جميعا
   ...� عن أبي هريرة )عبد الرحمن بن يعقوب (َأبِيه عن )لرحمن بن يعقوبعبدا

  :دراسة الحديث) 4(
  :دراسة اإلسناد: أوالً

 وسكون المعجمة بكسر لشب ِ أبو قاف بعدها الراء وفتح المهملة بضم قيرالح يعقوب بن: العالء بن عبد الرحمن   
  .المدني الموحدة

 ، والعجلي ، وذكره ابن حبان فـي الثقـات           بسوء ذكره أحداً أسمع لم  ثقة :الوثقه ابن سعد وأحمد بن حنبل وق      
 وشـعبة  مالـك  عنـه  روى ،المدينـة  أهل في عداده ،وأبيه عمرو بن اهللا وعبد مالك بن أنس عن يروى :وقال

 ابـن   وقال ،   صالح ُأنكر من حديثه أشياء    : قال أبو حاتم    أنه حافظ،   :  في تذكرة الحفاظ   وذكر الذهبي ،  والثوري
  .صدوق ربما وهم: حجر في التقريب

  . هو ثقة لرواية الثقات عنه كمالك وشعبة: قلت 
وبحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمـدح أو ذم ليوسـف عبـد    ،  ٥/٣٠٩الطبقات الكبرى البن سعد  : انظر(

ديل البن أبي حاتم    ، والجرح والتع  ٥/٢٤٧، والثقات البن حبان     ٢/١٤٩ومعرفة الثقات للعجلي    ،  ١/١٢٢الهادي  
 ، تذكرة الحفاظ للـذهبي      ٥/١٢٥ و ميزان االعتدال في نقد الرجال للذهبي         ،٢/١٠٥الكاشف للذهبي   و،  ٦/٣٥٧
  .)٧٦١تقريب التهذيب البن حجر و،١/١٢١

  .قاترجال اإلسناد ثوباقي 
  :تخريج الحديث: ثانياً

                                                                                            =                                                                    
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 واالشـتغال  تعـذرها  قبل الصالحة األعمال إلى المبادرة على الحث على الحديث ويدل
  .c1b المقمر ال المظلم الليل ظالم كتراكم المتراكمة المتكاثرة الشاغلة الفتن من يحدث بما عنها

 الفـتن  مجـيء  قبل الصالحة باألعمال تعجلوا :المعنى وحاصل"   :المباركفوري وقال
 تطيقـون  ال فـإنكم  ،والـدين  الدنيا أمر في المسلمين بين واالختالف والنهب القتل من المظلمة
 وال فظيع بشيع أنه حيث من الفتن حال بيان :التشبيه من والمراد ،فيها الكمال وجه على األعمال
 بدفعـه  أو فواته قبل الشيء بإدراك المسارعة فالمبادرة ،منها الخالص طريق وال سببها يعرف

  .2b) "وقوعه قبل
والتي سـتحدث آخـر       �ومن أكثر الفتن على المسلم خطورة هي تلك التي أخبر عنها النبي             

أخـرج مـسلم فـي      د  والدجال ، والدابة ، فق     ،والدخانطلوع الشمس من مغربها،      فتنة   :الزمان ، منها  
 طُلُوع الـشَّمسِ  :بادروا بِالَْأعماِل ستا :قَاَل �عن النَّبِي  �حديث أبي هريرة  من (4) بسنده (3)صحيحه

كُمدةَ َأحخَاص ةَ َأوابالد اَل َأوجالد َأو خَانالد ا َأوغْرِبِهم ن(5)مةامالْع رَأم (6) َأو.  
: والمراد إليها أسرعوا يعني وبادروا، باألعمال بادروا : " الشيخ محمد بن صالح العثيمينقال 

   ، � اهللا رسول فيه موافقا هللا خالصا اإلنسان يعمله عمل كل وهي ،الصالحة األعمال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ=  

مـن  ،  بنحوه ٢١٩٥ رقم   ٤/٤٨٧ ليل المظلم قطع ال ك  باب ما جاء سيكون فتناً        ،كتاب الفتن   ،   أخرجه الترمذي 
 ٨٠١٧رقم  ٢/٣٠٣، وأحمد في مسنده     صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قالطريق عبد العزيز بن محمد ، و      

  .عن العالء به) عبد العزيز بن محمد وزهير( ، من طريق زهير، كالهما بنحوه
للـسيوطي  / مـسلم بـن حجـاج     ، والديباج شرح صـحيح  ٢/١٣٣ صحيح مسلم بشرح النووي      :نظرا( (1)
١/١٣٤(.  
  .٦/٣٦٤تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ) 2(
   .٢٩٤٧ رقم ١/١١٨٤مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب في بقية من أحاديث الدجال صحيح ) 3(
 يعنُون ابن جعفَرٍ عـن  إسماعيل حدثَنَا   : حجرٍ قَالُوا  حدثَنَا يحيى بن َأيوب وقُتَيبةُ بن سعيد وابن       : سند الحديث  )4(

   ...� الْعلَاء عن َأبِيه عن َأبِي هريرةَ
: " حـديث  وفـي ،  خُويـصة  الخاصة وتصغَّر،  لنفسك اختصصتَه الذي: الخاصة،  " خاصة أحدكم "ومعنى  ) 5(

  وتهـذيب اللغـة    ١/٢٨١ غريب الحديث البـن الجـوزي        :انظر(  . الذي يخصه  الموت يعني " أحدكم خُويصة
  ).٦/٥٥٢لألزهري 

   :دراسة الحديث) 6(
   :اإلسناد رجال: أوالً

  .١٩وقد تقدم دراسة إسناده صفحة رجال إسناد هذا الحديث هم رجال إسناد الحديث السابق 
  : تخريج الحديث: ثانياً

 طريق سليمان بن بالل عن العالء عن أبيه عـن أبـي    بنحوه من٤٨٨٦ رقم   ١٤/١٦٢أحمد في مسنده    أخرجه  
  .�هريرة 
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  ،� اهللا لرسول والمتابعة ،هللا اإلخالص: أمرين على بني ما الصالح العمل أن يعني
 ،بصالح ليس بخالص ليس الذي فالعمل ،اهللا رسول اًمحمد وأن اهللا إال إله الأن  تحقيق هو وهذا

 بشروط أتى لو حتى يقبل ال عمله فإن بصالته الناس يرائي ولكنه يصلي اإلنسان قام لوو
 تقبل ال لكنها ،الظاهر في تاماً إصالحاً وأصلح وطمأنينتها وسننها وواجباتها وأركانها الصالة

 بادروا:  � فقوله ،عمله اهللا يقبل ال غيره معه باهللا يشرك والذي الشرك خالطها ألنها منه
 هذا ،اهللا شريعة على صواباً هللا خالصاً كان عمل كل وهي الصالحة باألعمال: يعني باألعمال

 يعني ،المظلم الليل كقطع فتن ستوجد أنه أخبر ،المظلم الليل كقطع فتنا: قال ثم الصالح العمل هو
 ال حائراً يكون ،يذهب أين اإلنسان يدري وال باهللا والعياذ النور فيها يرى ال مظلمة مدلهمة أنها

  ."c1bالمخرج أين يدري
 ففتن ،الشهوات من  وأخرى،الشبهات من يكون ما منها لفتن أن ا:وأضاف ابن عثيمين

 ينالذ البدع أهل من حصل ما ذلك ومن ،شبهة فتنة فهي الجهل على مبينة فتنة كل: الشبهات
 ما وأفعالهم أقوالهم في ابتدعوا الذين البدع أهل أو ،اهللا شريعة من ليس ما عقائدهم في ابتدعوا

 ذلك ومن ،الشبهة بسبب الحق عن فيضل باهللا والعياذ يفتن قد اإلنسان فإن اهللا شريعة من ليس
 تبهةمش الموقن قلب في واضحة هي التي المشتبهة األمور من المعامالت في يحصل ما: أيضا

 رين من قلبه على لما لكن محرمة أنها تبين معاملة يتعامل تجده ،باهللا والعياذ الضال قلب في
  .c2b الذنوب

للحصول كانت نجاة من وقوع الفتن، بل الخشية وعلى ال المبادرة باألعمال الصالحة تكنولم 
 أن يدعو   �النبي   الذي بادر بسؤال     ، قصة عكَاشة بن محصن    ومثال ذلك على الدرجات العال،    

 c3bأخرج البخاري في صحيحه    ،اً الذين يدخلون الجنة بغير حساب     له بأن يكون من السبعين ألف     
يدخُُل الْجنَّةَ مـن ُأمتـي      :"  يقُولُ  �سمعتُ رسوَل اللَّه    :  قَالَ أنه � عن أبي هريرة     (4) بسنده

     هوهجو يءَألْفًا تُض ونعبس يةٌ هرمر  زةَ الْقَماءِإض نٍ    "مصحم نكَاشَةُ بع فَقَام   يـدالَْأس � c5b   

                                                           

 .١/١٠٥شرح رياض الصالحين لمحمد بن صالح العثيمين  )1(
  .١/١٠٥المصدر السابق ) 2(
  .٥٨١١  رقم ٧/١٤٦  البخاري ، كتاب اللباس ، باب البرود والحبرة والشملة صحيح )3(
محمد بن  ( عن الزهرِي    )بن حمزة دينار   (َأخْبرنَا شُعيب ،  )الحكم بن نافع    (حدثَنَا َأبو الْيمانِ      :سند الحديث ) 4(

  ... � عن أبي هريرة  حدثَني سعيد بن الْمسيبِ:قَاَل) شهاب
)5(بن أيضا وتخفيفها الكاف وتشديد أوله بضم :اشةكَع ْمبن صنح بعـدها  الراء وسكون المهملة بضم رثانح 

 بـالء  فيهـا  وأبلى بدراً شهد الصحابة فضالء من كان محصن أبا يكنى أمية لبنى حليف،األسديلخزيمي  ا مثلثة
                                                                                            =                                                                    



 

 ٢٢

  هلَيةً عرنَم فَعريc1b َقَال :         منْهي ملَنعجي َأن وَل اللَّهسا رِلي ي اللَّه عفَقَالَ ، اد : "  منْهم لْهعاج ماللَّه" ، 
سبقَك :"  فَقَاَل رسوُل اللَّه   ، يا رسوَل اللَّه ادع اللَّه َأن يجعلَني منْهم        :رِ فَقَالَ ثُم قَام رجٌل من الَْأنْصا    

فقد   أول زمرة تدخل الجنة،    ، هم اًمام أحمد أن هؤالء السبعين ألف     وتضيف رواية اإل  ،  c2b" عكَاشَةُ
َأوُل زمرة تَدخُُل الْجنَّةَ من ُأمتي      " :�وُل اللَّه    قَاَل رس  : قَالَ  � عن َأبِي هريرةَ  في مسنده    أخرج

اءمي السةً فاءِإض يركَبٍ دنِ كَوسلَى َأحع ملُونَهي ينالَّذ رِ ثُمدلَةَ الْبرِ لَيالْقَم ةورلَى صع c3b.   
  اإلمام بوبد  قف،  تراجمهمومصنفاتهم  ت أهمية المبادرة عند العلماء من خالل بعض         وظهر

: " وبوب أيـضا    ،  " باب الحث على المبادرة باألعمال قبل تظاهر الفتن       "  : c4bمسلم في صحيحه  
 بـاب   : " c6b في سننه  وبوب الترمذي ،  c5b" باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم األمرين المتعارضين      

 علـى  يجب عما اإلخبار كرذ "c7b: ابن حبان في صحيحه    وعنون،   " ما جاء في المبادرة بالعمل    
 وعنـون ،  "منـه  باهللا نعوذ-أي الدجال –المسيح خروج قبل الصالحة باألعمال المبادرة من المرء
 بالصف األول في الصالة والتهجير والمواظبة على الصبح         اللحاقذكر األمر بالمبادرة في     " :أيضاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ=  

 يـوم   � الـصديق  بكر أبى خالفة في وتوفى  ، � اهللا رسول مع المشاهد وسائر والخندق أحداً وشهد ،   حسناً
 ،الـردة  أهـل  أخبار في السير لأه جمهور قال هكذا الردة في أقرم بن ثابت قتل يوم األسدى خويلد قتله بزاخة

وأسد الغابة في معرفة الصحابة      ،  ٣/١٠٨٠ االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر          ( ترجمته في  نظرا
 .)٤/٥٣٤البن حجر / اإلصابة في تمييز الصحابة  و٤/٧٥البن األثير الجزري 

 جلد من أخذت كأنها ملونة خطوط فيها التي لةالشم هي الميم وكسر النون بفتح رةموالنَ  :)عليه مرةنَ يرفع ()1(
  .)٢١/٣١٢لعيني لبدر الدين اانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري (  ،التلون في الشتراكهما النمر
  : دراسة الحديث(2)
  :  اإلسنادرجال: أوالً

  .رجال اإلسناد ثقات
  : تخريج الحديث: ثانياً

 بنحوه مـن    ٦١٧٦ رقم   ٥/٣٣٩٦... يدخل الجنة سبعون ألفاً   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب        
... بن المبارك ، ومسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب دليل على دخول طوائف من المسلمين الجنـة             اطريق  

  . عن يونس عن الزهري به) ابن المبارك وابن وهب( بن وهب، كالهما ا بنحوه من طريق ٢١٦ رقم ١/١٩٧
  .يث السابقانظر تخريج الحد) 3(
  .١/٧٦صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب الحث على المبادرة ) 4(
  .١/٧٣٥.. .صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير ، باب المبادرة بالغزو ) 5(
  .١/١٤٠ ما جاء في المبادرة بالعملسنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ) 6(
 الـصالحة  باألعمال المبادرة من المرء على يجب عما اإلخبار كر ذ بابصحيح ابن حبان كتاب التاريخ ،       ) 7(

  .١٥/٢٠٠ منه باهللا نعوذ  - أي الدجال – المسيح خروج قبل



 

 ٢٣

 المبـادرة  و األول الـصف  فضل بابc2b:" وبوب ابن خزيمة في صحيحه، c1b "والعشاء اآلخرة
  ".باب المبادرة على الخيرات" : c3bوذكر النووي في كتابه رياض الصالحين، "إليه

  : والحث عليهاالذاتية الدعوة إلى المبادرة  : رابعاً
ونذكر على ذلك،  انوحثاألعمال الصالحة ب القرآن الكريم والسنة النبوية إلى المبادرة  دعا

  : منهاعلى سبيل المثال ال للحصر
  :إلى المبادرة عليه الصالة والسالم آدم  دعوة اهللا تعالى  -١

السالم على نفر   بآدم عليه الصالة والسالم بعدما خلقه أن يبادر         أبينا  طلب اهللا تعالى من     
  .من المالئكة كي يستمع إلى التحية منهم، تحيته وتحية أهل الجنة وذريته من بعده 

  �عن النَّبِـي     �عن َأبِي هريرةَ     c5b بسنده c4bحيحهأخرج اإلمام البخاري في ص    فقد   
 اذْهب فَسلِّم علَى ُأولَِئك من الْملَاِئكَة فَاستَمع        : ثُم قَالَ  ،تُّون ذراعا ـخَلَقَ اللَّه آدم وطُولُه س     :قَاَل

لَام علَيك ورحمةُ اللَّه فَزادوه     ـَ الس : فَقَالُوا ، السلَام علَيكُم  :َلما يحيونَك تَحيتُك وتَحيةُ ذُريتك فَقَا     
مآد ةورلَى صنَّةَ عخُُل الْجدي نفَكُلُّ م ةُ اللَّهمحرو (

6
)تَّى الْآنح نْقُصْل الْخَلْقُ يزي �7  فَلَم� .  

                                                           

 األول بالصف اللحوق في بالمبادرة األمر ذكرصحيح ابن حبان كتاب الصالة ، باب فرض متابعة اإلمام ،            ) 1(
  .٥/٥٢٧ اآلخرة والعشاء الصبح على والمواظبة والتهجير الصالة في
  .٣/٢٥ إليه المبادرة و األول الصف فضل باب ، كتاب الصالة،صحيح ابن خزيمة) 2(
  .٨٦رياض الصالحين للنووي صفحة ) 3(
 �خَليفَـةً  الَْأرضِ في جاعٌل ِإنِّي ِللْملَاِئكَة ربك قَاَل وِإذْ�:باب قوله تعالى  ،  األنبياءكتاب  صحيح البخاري،    )4(
  .٣١٤٨م  رق٣/١٢١٠ ،]٣٠:البقرة[
 عـن   )بن راشد ( عن معمرٍ ) بن همام الصنعاني  (حدثَنَا عبد الرزاق    حدثَني عبد اللَّه بن محمد      : سند الحديث  )5(

  ... �  عن َأبِي هريرةَ)بن منبه الصنعاني (همامٍ
  . )صورته على آدم اهللا خلق(  وقد جاء اللفظ عند البخاري: صورة آدم )6(

 والثـاني أن الهـاء      ،فللناس فيه ثالثة مذاهب أحدها مذهب جمهور السلف وهو السكوت عن تفسير هذا وأمثاله             
راجعة إلى آدم فيكون المعنى أنه خلقه على تلك الحال ولم ينقله من نطفة إلى علقة وهذا مذهب أبـي سـليمان                      

ضافة إضافة ملك ال إضافة ذات كما أضاف الـروح التـي             والثالث أنها ترجع إلى اهللا سبحانه فهي م        ،الخطابي
��-`\BC K�� b ���1#��� نفخت في آدم إليه فقال  � � �� � �� � � �)� e:X�  {وهذا مذهب ابن عقيل.  

 هيئتـه  تتغير ولم قامته تتفاوت لم موته إلى فطرته مبدأ من عليها كان التي آدم صورة على أي :الميناوي وقال
على صـورة   ( وذكر معنى    ، كذريته أطوارا ينتقل ولم المتعارف بالذراع أو نفسه راعبذ ) ذراعا ستون وطوله(

 عاهـة  أو سـواد  نحـو  مـن  نفسه صورة على يدخلها وال والطول والجمال الحسن في صفته على أي ):آدم
 .)١/١٠٤٩ التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي  و١/٩٩٢البن الجوزي كشف المشكل :انظر(
  :ديثدراسة الح) 7(

                                                                                            =                                                                    



 

 ٢٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ=  

  :رجال اإلسناد: أوالً
  .عبد الرزاق بن همام الصنعاني -١

 علـى  حفظه من حدث إذا يخطئ ممن وكان: وذكره ابن حبان في الثقات وقال     كان يتشيع،   : وثقه العجلي وقال  
قـال  و،  أصـح  فهو كتابه من حدث ما: ريوقال البخا ،  به يحتج وال حديثه يكتب: وقال ابن أبي حاتم   ،  فيه تشيع

 بـن  هشام من اثبت معمر حديث في الرزاق عبد كان :قال ابن معين  و،  ةبأخر عنه كتب لمن نظر  فيه :النسائي
 وأتيناه نعم،: قال ،معمر؟ حديث يحفظ الرزاق عبد كان: حنبل بن ألحمد قلت: الدمشقي زرعة أبو وقال ، يوسف

  .ماعالس ضعيف فهو بصره، ذهب بعدما منه سمع ومن البصر، صحيح وهو المائتين قبل
 شيئا، هذا في منه أسمع فلم أنا أما: فقال التشيع؟ في يفرط الرزاق عبد أكان: أبي سألت: أحمد بن اهللا عبد وقال
 هـؤالء  حـديث  مـن  يإلّ أحب معمر عن الرزاق عبد حديث :أحمد وقال،  الناس أخبار تعجبه رجال كان ولكن

  .معمرا يعني بالبصرة حفظا يحدثهم وكان باليمن فيها وينظر كتبه يتعاهد كان ،البصريين
 عليه ونقموا به ينفرد ما وله الصحاح في مخرج وحديثه ،معمر حديث يحفظ هو ثقة، : وذكر الذهبي في تذكرته   

  .قاتله من ويبغض  � علياً يحب كان بل ،فيه يغلو كان ما و التشيع
  .ثقة حافظ عمي آخر عمره، فتغير وكان يتشيع:وقال ابن حجر

  .  �اً بالتشيع بل كان يحب علياً طولم يكن مفر سنين هجالسقد  معمر و حديثويحفظهو ثقة : قلت
والتـاريخ  ،  ١٨/٥٢تهذيب الكمال للمزي    ، و ٨/٤١٢، والثقات البن حبان       ٣/٩٣معرفة الثقات للعجلي    : انظر(

، ١/٢٠٩ الضعفاء والمتـروكين للنـسائي    ، و ٣٨/ ٦رح والتعديل البن أبي حاتم      الج، و ٦/١٣٠الكبير للبخاري   
،  ١/٣٦٤تذكرة الحفاظ للـذهبي     ،   ١/٩٩بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم ليوسف عبد الهادي              و

  .)١/٥٠٥تقريب التهذيب البن حجر ، و٦/٢٧٨تهذيب التهذيب البن حجر 
الغوث بن بة إلى أزد بن ـر الدال، نسـون الزاي وكسكبفتح الهمزة وس: يواألزد :  معمر بن راشد األزدي-٢

األنـساب  : انظـر ( بفتح األلف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة –نبت بن مالك، وهذه النسبة إلى أزد شنوءة     
  )١/١٢٠للسمعاني 

  .ثقة ثبت فاضل ، إالّ أن في روايته عن ثابت واألعمش وهشام شيئاً، وكذا فيما حدث بالبصرة
  . أو هشام هذه الرواية عن ثابت أو األعمش تسوليهو ثقة : قلت

 ، وتهذيب التهذيب البـن حجـر        ٢٨/٣٠٣ ، وتهذيب الكمال للمزي      ٢/٢٦٦تقريب التهذيب البن حجر   : انظر(
١٠/٢١٩.(  
  .الصنعاني كامل بن منبه بن همام -٣
  .صدوق، وقال ابن حجر ثقة: ، وقال عنه الذهبيوثقه يحيى بن معين 

  . هو ثقة: قلت
  ).١٠٢٤تقريب التهذيب البن حجر  و،٢/٣٣٩الكاشف للذهبي ، ٩/١٠٧الجرح والتعديل البن أبي حاتم : انظر (

  :تخريج الحديث: ثانياً
 ومسلم،  بنحوه عن يحيى بن جعفر       ٥٨٧٣  رقم ،باب بدء السالم   ،كتاب االستئذان  أخرجه البخاري في صحيحه   

 بنحوه    ٥٠٧٥ير رقم   كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الط             في صحيحه 
  .عبد الرزاق عن معمر بهعن ) يحيى بن جعفر ومحمد بن رافع(عن محمد بن رافع، كالهما 



 

 ٢٥

  :والدعوة إليها ����نبينا محمد  مبادرة -٢
 أول المبادرين والمتسابقين إلى الخيرات، ومنه استقت األمة هذا �لقد كان نبينا محمد 
  .  ، بأنه أحسن الناس وأجودهم وأسبقهم إلى األعمال�الخلق العظيم، ويصفه أنس 
شْجع َأحسن النَّاسِ وَأجود النَّاسِ وَأ � كَان :عن َأنَسٍ قَاَل(2) بسنده(1)أخرج البخاري في صحيحه

  فَزِع لَقَد(3)النَّاسِ و            النَّبِي ملَهتَقْبفَاس توَل الصبق فَانْطَلَقَ النَّاس لَةذَاتَ لَي ينَةدُل الْمقَ    � َأهبس قَد 
 (5)ي طَلْحـةَ   وهو علَى فَرسٍ ِلـَأبِ     (4) " لَن تُراعوا لَن تُراعوا    : "النَّاس ِإلَى الصوت وهو يقُولُ    

  .(7) َأو ِإنَّه لَبحر(6) لَقَد وجدتُه بحرا:عريٍ ما علَيه سرج في عنُقه سيفٌ فَقَاَل
 عنْـد  الِْإمـامِ  مبـادرة "  باب البخاري لهذا الحديث في موضع آخر بعنوان         عنونوقد  

 ومـا أكثـر   يبادر رعيته في أوقـات الـصعاب،  أن اإلمام على  أن  على  وهذا يدل    ،"(8)الْفَزعِ

                                                           

  .٥٦٨٦رقم  ٥/٢٢٤٤... البخاري، كتاب األدب، باب حسن الخلق  صحيح)1(
   ...�  عن َأنَسٍ)بن أسلم(بِتحدثَنَا عمرو بن عونٍ حدثَنَا حماد هو ابن زيد عن ثَا :سند الحديث )2(
الخوف في األصل فوضع موضع اإلغاثة والنَّصر ألن من شأنُه اإلغاثةُ والدفْع عن الحريم مراقب               : الفَزع   )3(

ي استَغَثْت إليـه     أ ،فَزِعت إليه فَأفزعني  :  يقال   ،واأي استَغاثُ ] ذات ليلة لقد فَزِع أهُل المدينة     [ حذر ومنه الحديث    
  ).٣/٨٤٨النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير : انظر(فأغاثَني وأفْزعتُه إذا أغَثْتَه وإذا خَوفْتَه 

  .بالمخاطب للرفق وإظهاراً تأنيساً الروع تسكين عند تقال كلمة هي و ، روع وال فَزع ال :معناه تُراعوا لن )4(
  ).١٠/٤٥٧،  فتح الباري البن حجر ١/٤٢١ث البن الجوزي غريب الحدي: انظر (   
 ومـا  بدراً شهد ثم العقبة شهد الخزرجي النجاري األنصاري حرام بن األسود بن سهل بن زيد :طلحة أبو) 5(

االستيعاب البن عبد البر : انظر( وخمسين إحدى سنة جزيرة في فدفن فمات البحر ركب وأنه ،المشاهد من بعدها
٤/١٦٩٧.(  
استعمال المجاز حيث شبه الفرس بالبحر ، ألن الجري منه : وفيه،  الجري واسع أي كالبحر: وجدناه بحراً) 6(

 و ١٠/٤٥٧، فتح الباري البن حجر ١/٥٠٥غريب الحديث للخطابي : انظر( ال ينقطع كما ال ينقطع ماء البحر 
  ). ١١٧ /١٤عمدة القاري 

  :دراسة الحديث) 7(
  :  اإلسنادرجال: أوالً

  .اإلسناد رجاله كلهم ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

عـن  بنحـوه     ٢٨٢٠ رقم   ١/٥٤٤أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الشجاعة في الحرب والجبن            
 بنحوه من طريـق     ٢٩٦٨ رقم   ١/٥٦٩بنفس الكتاب باب مبادرة اإلمام عند الفزع         وأيضاً   ،أحمد بن عبد الملك     

 عن يحيى بن بنحوه ٢٣٠٧رقم  ١/٩٤٤الفضائل، باب شجاعة النبي وتقدمه في الحرب       ومسلم في كتاب    ،   قتادة
  .عن ثابت به) ويحيىوقتادة أحمد  ( ثالثتهميحيى، 

  .١/٥٦٩كتاب الجهاد والسير، باب مبادرة اإلمام عند الفزع  صحيح البخاري، )8(



 

 ٢٦

 وسيرته  لجنوده،نه في  كل حياته يبادر ويعلمنا المبادرة ، وهو القائد السباق             إبل  !  �مبادراته  
  .مليئة بتلك المبادرات والمواقف 

ركوب الفرس العرى من باب التواضع ، وفيه رياضـة وتـدرب            أن  : وذكر ابن بطال  
 على الفارس أن يتعاهد صنعته ويروض طباعه        ومن أحكم الركوب ،     للفروسية ، وال يفعله إال      

)عليها لئال يثقل إذا احتاج إلى نفسه عند الشدائد 
1
).  

 قبـل  العدو إلى الخروج في عجلته شدة من  � شجاعته :حديثواستنبط النووي من ال   
 في زتهومعج بركته عظيم بيان وفيه ،الناس وصول قبل ورجع الحال كشف بحيث ،كلهم الناس
  .(2)يبطأ كان أن بعد سريعاً الفرس انقالب

 األحسنية: وهي ، � النبي صفات من أشياء ثالثة الحديث في بدر الدين العيني أن ذكرو
 ، والشهوية والغضبية العقلية : ثالث قوى لإلنسان : اإلسالم حكماء قال . واألجودية واألشجعية

 . الحكمـة  العقليـة  القوة وكمال ، الجود الشهوية القوة وكمال ، الشجاعة الغضبية القوة وكمال
 لـصفاة  تـابع  المزاج واعتدال ، المزاج العتدال تابع الصورة حسن ألن ،إليه إشارة واألحسن

  . (3)األخالق أمهات هي الثالث وهذه ، القريحة جودة به الذي النفس
ول في كشف الخطر  وهو يسبق أصحابه في كافة الميادين ويكون المبادر األ�فكيف به 

عن المدينة، ومن ثم يعود ليطمئنهم، وليس هذا في ميدان الجهاد والحرب فحسب، بل في ميادين                
اإلسراع والمبادرة  ب �اإلنفاق والكرم والجود، كما وصفه صحابته رضوان اهللا عليهم، ويأمرنا           

ـ     � مبادرته   ولكثرة،  إلى أعمال البر والخير ويحث على ذلك       ح ي بـالر  �اس   فقد شبهه ابن عب
َأن ابن عباسٍ   (5) بسنده (4)البخاري في صحيحه  ما رواه   ذلك  ومن   �المرسلة في جوده وكرمه     

 َأجود النَّاسِ بِالْخَيرِ وكَان َأجود ما يكُون في رمضان حين            � كَان النَّبِي    :رضي اللَّه عنْهما قَالَ   

                                                           

 .٥/٧٠شرح صحيح البخاري البن بطال : انظر )1(
  .١٥/٦٨لنووي صحيح مسلم بشرح ا) 2(
  .١٤/١١٧ عمدة القارئ لبدر الدين العيني: انظر) 3(
  .١٨٠٣ رقم  ٢/٦٧٢ في رمضانيكون  �صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب أجود ما كان النبي ) 4(
محمـد بـن شـهاب       ( ابٍحدثَنَا موسى بن ِإسماعيَل حدثَنَا ِإبراهيم بن سعد َأخْبرنَا ابن شـه           :  سند الحديث  )5(

   ...� َأن ابن عباسٍ) بن مسعود( عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عتْبةَ )الزهري



 

 ٢٧

يعرِض علَيه النَّبِي    (1)ان جِبرِيُل علَيه السلَام يلْقَاه كُلَّ لَيلَة في رمضان حتَّى ينْسلخَ          يلْقَاه جِبرِيُل وكَ  
� لَةسريحِ الْمالر نرِ مبِالْخَي دوَأج لَام كَانالس هلَيرِيُل عجِب هيفَِإذَا لَق آن(2) الْقُر.   

الصالحة، لتكون رصيداً للمؤمن فـي مـستقبله        لمبادرة إلى األعمال     على ا  �وقد حث   
المبادرة إلى األعمال الصالحة والخالـصة هللا       ف،  فيه من فتنٍ قد تعترضه وتؤثر       وتحسباًوتحصناً  

من حديث أبي    أخرج مسلم في صحيحه بسنده    ،  -والعياذ باهللا -تعالى تحفظ صاحبها من الضالل      
 الرجـلُ  يـصبِح  الْمظْلمِ اللَّيِل كَقطَعِ فتَنًا بِاَألعماِل بادروا « قَاَل  � هاللَّ رسوَل َأن �هريرة  

   .(3)» الدنْيا من بِعرضٍ دينَه يبِيع كَافرا ويصبِح مْؤمنًا يمسى َأو كَافرا ويمسى مْؤمنًا
 جاء الْفُقَـراء ِإلَـى   :قَاَل � َأبِي هريرةَ  عن(5)بسنده4b) وأخرج البخاري في صحيحه

  ثُورِ   :فَقَالُوا �النَّبِيُل الدَأه ب6) ذَهb           ـاكَم لُّونـصيمِ يقيمِ الْمالنَّعلَا والْع اتجراِل بِالدوالَْأم نم 

اٍل يوَأم نٌل مفَض ملَهو وما نَصكَم ونومصيلِّي ونُص قُوندتَصيو ونداهجيو ونرتَمعيا وبِه ونجح
َألَا ُأحدثُكُم ِإن َأخَذْتُم َأدركْتُم من سبقَكُم ولَم يدرِكْكُم َأحد بعدكُم وكُنْتُم خَير من َأنْـتُم بـين                  :" قَاَل

                                                           

، َأمضاه وصار في آخرِه     : سلَخَ فُالَن شَهره  يسلَخه ويسلُخه     ، و مضى ، كانسلخَ    أي  :  سلخَ الشَّهر     :ينْسلخَ )1(
 ا حتّى تكاملَتْ لَياليه    يقال سءزج ا من ثالثيننا جزءلَخْنَا كُلَّ لَيلة عن َأنفُسنَا منه فسجَأي خَر ، انظر(، لَخْنَا الشَّهر :

 ).٧/٢٧١تاج العروس البن فارس 
  :دراسة الحديث) 2(

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات: دراسة اإلسناد: أوالً
  أجود الناس بالخير من الريح المرسلة      � باب كان النبي     ، كتاب الفضائل  أخرجه مسلم في  : تخريج الحديث : ثانياً
عن منصور بن أبي مزاحم ، وعمران بن محمد بن جعفر، كالهما عن إبراهيم بن سعد عن                    بلفظه،  ٢٣٠٨رقم

  .ابن شهاب به
  .)٣٢٨(م  رق١/٧٦مسلم ، كتاب اإليمان ، باب  الحث على األعمال بالمبادرة قبل تظاهر الفتن صحيح )3(

  .١٩وقد سبق دراسته صفحة 
  .٨٤٣ رقم ١/١٦٨صحيح البخاري، كتاب األذان، باب الذكر بعد الصالة ) 4(
بن سليمان  ( حدثَنَا معتَمر    :قَاَل) بن عطاء بن مقدم المقدمي البصري     (حدثَنَا محمد بن َأبِي بكْرٍ      : سند الحديث  )5(

مولى أبـي  ( عن سمي )عاصم بن عمر بن الخطاببن عمر بن حفص بن ( د اللَّهعن عبي )  البصري بن طرخان 
  ...�عن َأبِي هريرةَ ) ذكوان الزيات(عن َأبِي صاِلحٍ ) بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

 المـال  وهـو  : المثلثة ثاءال وسكون الدال بفتح ، رثْد : جمع المثلثة والثاء المهملة الدال بضم: وردثّالّ أهل) 6(
عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الـدين         و ٢/١٠٠النهاية في غريب الحديث البن األثير       : انظر ( الكثير

  ).٦/١٢٨العيني 



 

 ٢٨

هانَير(1)ظَه     ثْلَـهَل ممع نثَلَاثًـا                ِإلَّا م ـلَاةخَلْـفَ كُـلِّ ص ونـرتُكَبو ونـدمتَحو ونحبتُـس 
ينثَلَاث(2)"...و.  

 الصالحة األعمال في � الصحابة رغبة قوة على دليل الحديث وفي: قال ابن رجب
 عليه يقدر مما شيء عن العجز على يحزنون فكانوا ، المقيم والنعيم العلى للدرجات الموجبة

b � �: بقوله ، بذلك كتابه في اهللا وصفهم وقد، (3) غيرهمT 23
L��� �	H �C ��� B%U�� }$ ��� �� � �� � : �� � �� � � �� � � � �� � � �

 	6`�% �C ���� �H �-�1 �C��� BC ��` 23��$H� �	�	 K�
$ 2g
�H �C �AH� � � � � � �� � � : � � � �� � � � � � � �� � : � � � �� �� � � � � � �� � � : � � � � ��NI�3	
:V�{"  

 خيـر،  كـلِّ  إلـى  وأسبقهم خير، كلِّ على الناس أحرص  � اهللا رسول ابأصح وكان
 ذكـر  ولهذا منهم، سبقه بمن األجر في يلحق أن بعضهم ويحب الصالحة، األعمال في يتنافسون

 األغنياء وكون والصيام، بالصالة لألغنياء مشاركتهم  � اهللا رسول أصحاب فقراء من جماعة
 الصدقات من أنواعاً هناك أن إلى  � النَّبي أرشدهم وقد أموالهم، بفضول بالصدقة عليهم تميزوا

  .(4)المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر كاألذكار بها، اإلتيان على الفقراء يقدر
  
  

  

                                                           

 سـبيل  علـى  بيـنهم  قامواأ أنهم : معناه ، الحروف آخر الياء وسكون النون بفتح ، )ظهرانيه بين : ( قوله )1(
 وظهـرا  ، قدامه منهم ظهرا إن : ومعناه ، تأكيدا المفتوحة والنون األلف فيه وزيدت ليهم،إ واالستناد االستظهار

 القوم بين اإلقامة في استعمل حتى كثر ثم ، أظهرهم بين : قيل إذا جوانبه ومن ، جانبيه من مكنون فهو ، وراءه
  ).٦/١٢٩ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني :انظر( 
  : دراسة الحديث)2(

  :رجال اإلسناد: أوالً
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات

أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان              :تخريج الحديث : ثانياً
  .بهي سمهما عنُ يان كللَجبن عومحمد ، من طريق عبيد اهللا  بنحوه ٥٩٥رقم  صفته

  .٥/٢٤١فتح الباري البن رجب ) 3(
 المحسن عبد ل -اهللا رحمهما رجب وابن للنووي فتح القوي المتين في شرح األربعين وتتمة الخمسين       : انظر() 4(
  ).١/٧٧  البدر العباد حمد بنا



 ٢٩

  
  
  
  
  

  الفصل األول        
  

  هممميزاتأصناف المبادرين وأقسام المبادرة وأسبابها و
  

  :وفيه ثالثة مباحث
  

المحمودة ، المذمومة ، التلقائيـة ،       (  الذاتية  أقسام المبادرة  :المبحث األول 
   ) االستنهاضية

   
 .أسباب المبادرة الذاتية: المبحث الثاني

  
  .مميزاتهمأصناف المبادرين و:  المبحث الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠

  
    

  
  
  

  المبحث األول
  

  أقسام المبادرة الذاتية
  

  :ناوفيه مطلب
  

  :المذمومةمنها والمبادرة الذاتية المحمودة : المطلب األول  
  .المبادرة الذاتية المحمودة: أوالً  
  .المبادرة الذاتية المذمومة: ثانياً  

  
  :المبادرة الذاتية في السبق: المطلب الثاني 
  .مبادرة ذاتية تلقائية: والً أ

  .مبادرة ذاتية استنهاضية: ثانياً 



 ٣١

  :  والمذمومةمنها المبادرة الذاتية المحمودة :  المطلب األول
مبادرة محمودة، وهي التـي حـث عليهـا          :ام، منها سعدة أق تنقسم المبادرة الذاتية إلى             
، ومبـادرة   لمبادرة إلى أعمـال اآلخـرة     من خالل اآليات واألحاديث النبوية،  وهي ا        اإلسالم،
تنقسم المبادرة الذاتية باعتبار السبق، إلى      و كما    فيها نصوص بالنهي عنها،    وردوالتي   مذمومة،
ذاتية تلقائية ، ومبادرة ذاتية استنهاضية، أما الحديث عن المبادرة المحمـودة فـسيكتفي              مبادرة  

   .الباحث في هذا المقام بإيجاز عنها بلمحة موجزة
  

  :المبادرة الذاتية المحمودة: أوالً
 واستبقوا وسارعوا، وسابقوا،(كان خطاب القرآن الكريم في أعمال اآلخرة بصيغة          


�	� ��� ��� � : أما في أعمال الدنيا، فكان بصيغة فامشوا كما قال تعالى،...)الخيرات ��  � � �� � � �

������ � 
����� ���� ���
� � � � � � ��  �   � � ������
 !"�#$ !%&� '� 
�(�$ � � ) � � � � �� � � � �� ������:
لذا كان البد من المنافسة ، }�
 دنيا، فالمشي إليها بتؤدة وتأنٍعمال الأوالسرعة في أعمال الخير الموصلة إلى اآلخرة، أما في 

 َأبِيه عن مصعبِ بنِ سعد عنمن طريق  (2) بسنده(1)أخرج أبو داود، أو استعجالودون إسراع 
 ةُ"  :قَاَل �النَّبِي(3)التَُّؤدةرِل الْآخمي عِإلَّا ف ءي كُلِّ شَي(4) " ف.  

                                                 

  .٤٨١٠رقم  ٦٧٠/ ٢ ، كتاب األدب، باب في الرفق سنن أبي داود) 1(
حـدثَنَا  ) بن مسلم بـن عبـد اهللا البـصري        (حدثَنَا الْحسن بن محمد بنِ الصباحِ حدثَنَا عفَّان          :سند الحديث ) 2(

داحالْودببن زياد أبو بشر العبدي    ( ع(   ُشمالَْأع انملَيثَنَا سدح  )  قَـاَل         )سليمان بن مهران ـارِثـنِ الْحب اِلكم نع 
 :الَْأعمشُ، قال )سعد بن أبي وقاص(ن َأبِيه ع)بن أبي وقاص( وقَد سمعتُهم يذْكُرون عن مصعبِ بنِ سعد    :الَْأعمشُ

النَّبِي نِإلَّا ع هلَملَا َأعو �...   
 في واتَِّئد ،يعجل ولم وتَثَبت تأنَّى إذا ،وتَوّأد :وقوِله فعله في اتََّأد :يقال . التَّأنّي الهمزة وفتح التاء ضم: التَُؤدة) 3(

عون المعبود شرح   ،  و  ١/١٧٨هاية في غريب الحديث واألثر البن األثير الجزري         الن:انظر ( تَثَبت أي : أمرك
  .)٣/٢٧٧ ، وفيض القدير للمناوي ١٣/١١٤ محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيبسنن أبي داود ل

  :دراسة الحديث) 4(
  : اإلسنادرجال: أوالً
  . البصري موالهم العبدي زياد بن الواحد عبد -١

ثقة مأمون،  :  أبو زرعة وأبو حاتم، والدارمي، والدار قطني وقال        الحديث، ووثقه   ثقة كثير  : وقال  ابن سعد،  هوثق
  . ثقة حسن الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات: أحمد بن حنبل و العجلي وقالووثقه 

 يـة معاو أبـو  وشعبة سفيان بعد :قال ،األعمش أصحاب أثبت من :معين بن ليحيى قلت :صالح بن معاوية قال
 سعيد بن يحيى سمعت :المديني بن علي عن حنبل بن أحمد بن صالح وقال،  زياد بن الواحد عبد وبعده الضرير

 بعـد  الجمعة يوم بابه على نجلس وكنا بالكوفة وال بالبصرة قط حديثا يطلب زياد بن الواحد عبد رأيت ما :يقول
 لـيس  :فقـال  حبـان  ابن وأماليس به بأس،    : يقال النسائ ،  حرفاً منه يعرف فال األعمش حديث أذاكره الصالة

                                                 =                                                                                   



 ٣٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

، الكتـب  فـي  به محتج حديثه لكن أوهام وله حديث صاحب عالما كان: وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ      . بشيء
وذكره ابن  .كلها فوصلها األعمش يرسلها كان أحاديث إلى عمد: الطيالسي داود أبو وقال بشيء ليس :يحيى قالو

 حدث وقد البصرة أهل أجلة من الواحد عبد: بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال      الجوزي في الضعفاء، قال ا    
 ، وذكره الذهبي في     الروايات في يصدق ممن وهو وغيره األعمش عن مستقيمة بأحاديث المعروفون الثقات عنه

 احتجا شاهيرالم أحد: ، وقال الذهبي في ميزان االعتدال     القطان ولينه ، يغرب صدوق: المغني في الضعفاء وقال   
  . عليه نقمت التي المناكير تلك وتجنبا الصحيحين في به

 لـم  ثقـة  :الفاسي القطان ابن وقال .ثبت ثقة زياد بن الواحد عبد أن بينهم خالف ال جمعواأ :البر عبد ابن وقال
  .مقال وحده األعمش عن حديثه في ثقة: ، وقال ابن حجربقادح عليه يعتل
  .خاري ومسلم في صحيحيهماه البب هو ثقة احتج: قلت

، ١/١٥ السلمي للدار قطنـي      سؤاالت ،٦/٢٠الجرح والتعديل البن أبي حاتم      ،  ٧/٢٨٩طبقات ابن سعد    : انظر(
 ١/٦٧٢  والكاشف للذهبي  ،٧/١٢٣، ثقات ابن حبان     ٢/١٠٧معرفة الثقات للعجلي     ،٧/٢٤٨والعلل للدار قطني    

 ، الكامل في ضعفاء الرجال ٢/١٥٥المتروكين البن الجوزي ، ، ، الضعفاء و١٨/٤٥٣، وتهذيب الكمال للمزي  
 الهدايـة  ،   ٦/٣٨٦، تهذيب التهـذيب البـن حجـر         ٢/٤١٠ ، المغني في الضعفاء للذهبي       ٥/٣٠٠البن عدي   

 ،  ٤/٤٢٤، ميزان االعتدال للـذهبي      ٢/٤٨٤ الكالباذي محمد بن حمد أل والسداد الثقة أهل معرفة في واإلرشاد
  ).١/٦٣٠تقريب التهذيب ، ٢٥٨ /١ي تذكرة الحفاظ للذهب

 ورع بالقراءات عارف حافظ ثقة األعمش الكوفي محمد أبو الكاهلي األسديهو سليمان بن مهران  :  األعمش -٢
  . يدلس لكنه
ذكره ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهـي ممـن احتمـل               ثقة حافظ وتدليسه ال يضر،      : قلت

، وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس       ١/٤١٤تقريب التهذيب البن حجر   : رانظ(العلماء تدليسهم،   
  ).٥٣المعروف بطبقات المدلسين البن حجر صفحة 

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

ي في السنن ،  والبيهق"  خير شيءالتؤدة في كل    "  بنحوه وزاد    ١/٦٣أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب اإليمان       
  المـروءة  أهـل  مـن  كان بها متخلقا كان من التي ومعاليها األخالق مكارم بيان بابالكبرى، كتاب الشهادات،    

أبو يعلى في مـسنده     وأخرجه  من طريق عفان بن مسلم،      )  الحاكم والبيهقي : كالهما   ( ٢٠٥٩٢ رقم   ١٠/١٩٤
عفان بن مسلم وإبراهيم بن (، كالهما السامي الحجاج بن إبراهيم عن ٧٩٢ رقم ٢/١٢٣سعد بن أبي وقاص مسند

 .به  الواحدعن عبد ) الحجاج

 ، ٣٥٦١٩ رقـم    ٧/٢٣٤ أبي شيبة في مصنفه كتاب الزهد، باب ما قالوا في البكاء من خشية اهللا                بناأخرجه   و
 خيـر  شيء كل في التؤدة : � عمر قال :قال الحارث بن مالك عن األعمش عن سفيان عن وكيع حدثنا:وسنده

، من حديث عمر بن الخطـاب ،        ١٠٦٠٤ رقم   ٧/٣٦٧ ، والبيهقي في شعب اإليمان       اآلخرة أمر من كان ما إال
: قال إبراهيم عن معشر أبي عن مسلم بن إسماعيل عن المحاربي الطائي علي أبو حدثني بكر أبو حدثنا: وسنده

  .اآلخرة أمر في إال شيء كل في التؤدة: �الخطاب بن عمر:قال
  : لحكم على الحديثا: ثالثاً

                                                 =                                                                                   



 ٣٣

 إال ،محمود مستحسن أي ،خير شيء كل في التؤدة في معنى:  المناويالرءوفقال عبد 
، جاتالدر ورفع القربات لتكثير فيه الجهد بذل الحزم بل ،محمود غير فإنه، اآلخرة عمل في

 أو فيها يتعجل حتى العواقب محمودة أنها يعلم ال الدنيوية األمور أن معناه : الطيبي وقال
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هـو  يثار في عمل اآلخرة، فالفائز الرابح       إالّ أنه ال إ    ،اإليثارفمن أعلى درجات المحبة     

   .بق اآلخرين إلى الفوز بالجناتامن بادر وس
مـع  المطلوب حتـى  من باب التنافس وذلك المبادرة الذاتية تكون محمودة ألجل اآلخرة،     ف      

   . نفسه أحداعلى أخيه فال يقدم المبادر  األخ وأبيه أواالبن و كانت بين ولو، أحب الناس 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  .)٤/٤٠٣ السلسلة الصحيحة :انظر(وحكم الشيخ األلباني على الحديث بالصحة الحديث إسناده صحيح 
فيض ( شرطهما على صحيح :وقال المستدرك في والحاكم األدب في داود أبو أخرجه سعد حديث :المناوي وقال

  .)٣/٢٧٧القدير للمناوي 
 يعلى مسند سعد بن أبي وقاص يمسند أب (ثقات رجاله يعلى في مسنده  يأب إسنادورجال   : أسد سليم حسين قالو
  ).٧٩٢ رقم ٢/١٢٣

  ).٢١٣ رقم ١/١٣٢الحاكم في المستدرك (  يخرجاه لم و الشيخين شرط على صحيح حديث هذا :وقال الحاكم
  .٣/٢٧٧ المناوي الرءوففيض القدير شرح صحيح الجامع الصغير لعبد  )1(



 ٣٤

  :المبادرة الذاتية المذمومة: ثانياً
وسـأتناول   عن المسارعة إليها     �المبادرة المذمومة هي التي نهى اهللا عز وجل والنبي          

ن لتجنبها اقتداء بالـصحابي الجليـل       في هذا المطلب المبادرة المذمومة من باب المعرفة والبيا        
 عن الخير وكنت أسأله عن الـشر  �كان الناس يسألون رسول اهللا     : " القائل �حذيفة بن اليمان    
  :وصدق القائل. (1)"مخافة أن يدركني

  .(2)عرفتُ الشر ال للشرِ لكن لتوقيه            ومن لم يعرف الشر من الناسِ يقع فيه
  :منهاعدة صور  المذمومة في وقد تمثلت المبادرة

  
  .أو غير ذلك في الصالة مبادرة اإلمام بركوع أو سجود: -١

جاء النهي الصريح بعدم مبادرة اإلمام بركوع أو سجود، بل ال بد أن نتبع اإلمـام وال                 
  كَان: قَاَل� عن َأبِي هريرةَ(4) بسنده(3)، أخرج مسلم في صحيحه بأي أمر أثناء الصالة نسبقه

   وُل اللَّهسقُولُ   �رنَا يلِّمعي " :   اموا الِْإمرادِإذَا قَالَ     ،لَا تُبوا ورفَكَب رفَقُولُـوا   : ِإذَا كَب الِّينلَا الضو : 
  .(5)  "ك الْحمد اللَّهم ربنَا لَ: سمع اللَّه ِلمن حمده فَقُولُوا:آمين وِإذَا ركَع فَاركَعوا وِإذَا قَاَل

  
                                                 

، وسـيأتي   ٣٤١١ رقـم    ٣/١٣١٩خاري كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم،          صحيح الب  :انظر) 1(
  .دراسته الحقاً في هذا الفصل

  .١/١٢٤أبو فراس الحمداني :  كتاب الحماسة المغربية للجراوي، باب األمثال والحكم، والشاعر هو:انظر) 2(
  .٤١٥ رقم ١/٣١٠تكبير وغيره صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب النهي بمبادرة اإلمام بال) 3(
علي بن خشرم بن عبد الـرحمن       (وابن خَشْرمٍ    )بن مخلد المروزي  ( حدثَنَا ِإسحقُ بن ِإبراهيم      :سند الحديث ) 4(

ـ )سليمان بن مهران( حدثَنَا الَْأعمشُ ) السبيعيإسحاقبن أبي  ( َأخْبرنَا عيسى بن يونُس  :قَالَا) المروزي َأبِـي  ع ن
  ...عن َأبِي هريرةَ) ذكوان الزيات(صاِلحٍ 

           النَّبِـي نةَ عريرَأبِي ه نع َأبِيه ناِلحٍ عنِ َأبِي صِل بيهس نع يدراوري الدنعزِيزِ يالْع دبثَنَا عدةُ حبثَنَا قُتَيدح� َ 
  . آمين وزاد ولَا تَرفَعوا قَبلَه:الضالِّين فَقُولُوابِنَحوِه ِإلَّا قَولَه ولَا 

  :دراسة الحديث) 5(
  :رجال اإلسناد: أوالً

  .٣٢ ترجمته صفحة وسبقت، يدلس لكنه ورع بالقراءات عارف حافظ ثقةهو سليمان بن مهران : األعمش
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

   :تخريج الحديث: ثانياً
، كتاب الجماعة واإلمامة، باب إقامة الصف من تمام الصالة من طريق همام بـن               في صحيحه  أخرجه البخاري 

 ١/٣١٠ومسلم، كتاب الصالة، باب النهي عن مبادرة اإلمام بالتكبير وغيره           بنحوه  ،  ٧٢٢رقم   ١/١٤٥  �منبه  
  .  � بي هريرةعن أ) ابن منبه وأبو يونس( من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، كالهما  بنحوه ٤١٥رقم 



 ٣٥

  .مبادرة أهل الكتاب بالسالم: -٢
 فقـد   ، بالسالم والتحية  والنصارىومن المبادرة المذمومة أيضاً بدء أهل الكتاب من اليهود                

َأن  �عن َأبِـي هريـرةَ      (2) بسنده (1) مسلم في صحيحه   هأخرججاء النص النبوي بالنهي كما      
   وَل اللَّهسقَالَ  �ر " :     ـي طَرِيـقف مهـدَأح يـتُملَامِ فَِإذَا لَقى بِالسارلَا النَّصو ودهوا الْيءدلَا تَب 

هقيِإلَى َأض وهطَر(3) "فَاض.  

                                                 

  .٢١٦٧  رقم٤/١٧٠٧صحيح مسلم، كتاب السالم، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد ) 1(
بن أبـي   ( يعني الدراوردي عن سهيٍل      )بن أبي حازم   (حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد حدثَنَا عبد الْعزِيزِ       :سند الحديث ) 2(

  ...� عن َأبِي هريرةَ) أبو صالح بن ذكوان(ن َأبِيه ع) صالح
 ح و حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِـي     ،)بن الحجاج الواسطي   (و حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ حدثَنَا شُعبةُ          

 ح و   ،)بن سعيد الثـوري   (  عن سفْيان  )ابن الجراح ( حدثَنَا وكيع  : قَالَا )لهمدانيمحمد بن العالء ا   (شَيبةَ وَأبو كُريبٍ  
       رِيرثَنَا جدبٍ حرح نب ريهي زثَندبن عبد الحميد بن قرظ الثقفي   (ح( ،ٍليهس نع مكُلُّه)بن أبي صالح( نَادذَا الِْإسبِه 

 وفـي  ، في َأهـِل الْكتَـابِ  : ِإذَا لَقيتُم الْيهود وفي حديث ابنِ جعفَرٍ عن شُعبةَ قَالَ        )احابن الجر ( وفي حديث وكيعٍ  
  . ِإذَا لَقيتُموهم ولَم يسم َأحدا من الْمشْرِكين:حديث جرِيرٍ

  :دراسة الحديث) 3(
  :رجال اإلسناد: أوالً
 مـوالهم  الجهنـي  محمد أبو المحدث االمام عبيد بن محمد بن يعني الدراوردي    )أبي حازم بن   (عبد الْعزِيزِ  -١

  .خراسان قرى من ودراورد ، الدراورديالمدني
ثقة حجة ، وقال في موضـع  : ثقة كثير الحديث يغلط، ووثقه مالك بن أنس وابن معين فقال : وثقه ابن سعد وقال   

 الحفـظ  سئ :زرعة أبو وقال،   ليس به بأس   : ليس بالقوي وفي موضع آخر     :ال النسائي ليس به بأس ، وق    : آخر
 :فقال والدراوردي الماجشون بن يوسف عن أبي سئل :حاتم أبي ابن وقال ،فيخطئ الشئ حفظه من حدث فربما
 كـان  :فقال الدراوردي العزيز عبد عن حنبل بن أحمد سئل :طالب أبو وقال،  شيخ ويوسف محدث العزيز عبد

 فيخطـئ  كتبهم من يقرأ وكان ،وهم الناس كتب من حدث وإذا صحيح فهو كتابه من حدث وإذا بالطلب معروفا
 وهـب  وابن مهدي وابن الشافعي عنهروى  و ،عمر بن اهللا عبيد عن يرويها عمر بن اهللا عبد حديث قلب وربما

  .بغيره مقرونا البخاري له روى :المزي قال، وآخرون والقعنبي
  .فيخطئ غيره كتب من يحدث كان صدوق:  حجر في التقريبقال ابن

  .، وثقه مالك وابن معين وابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقاتبل هو ثقه: وقال بشار وشعيب 
   .هو ثقة: قلت 

،  ١/٦١٥ ، تقريب التهذيب البن حجر١/٢٦٩تذكرة الحفاظ للذهبي و ٥/٤٢٤الطبقات الكبرى البن سعد : انظر( 
، الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ألحمد بن محمد أبـو النـصر               ١٨/١٨٧هذيب الكمال للمزي    وت

 ، التعـديل والتجـريح   ١/٢١، طبقات الحفـاظ للـسيوطي     ٦/٣١٥، تهذيب التهذيب البن حجر    ٢/٨٦١البخاري  
  ). ٢/٣٧١ تحرير تقريب التهذيب لبشار وشعيب ،٢/٩٩٧
  .و يزيد المدنيلح ذكوان السمان، أبهو ابن أبي صا:   سهيل-٢

                                                 =                                                                                   



 ٣٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

، ، وذكره ابن حبـان فـي الثقـات        "إمام ثبتٌ "  وزاد ،، والعجلي، وابن حزم   "كثير الحديث " وزاد،  ابن سعد  وثقه
  .ا فى الحديث  سهيل بن أبى صالح ثبتًكنا نعد: ، وقال سفيان بن عيينة"يخطئ"وزاد

  . ه األئمة و حدث عن أبيه و عن جماعة عن أبيه  و لسهيل نسخ ، روى عن":وقال أبو أحمد بن عدى
  .ما أصلح حديثه : وقال أحمد بن حنبل، ليس به بأس: يوقال النسائ

عبد الرحمن حديثهما قريب من السواء، و ليس حديثهما          سهيل بن أبى صالح و العالء بن      : يحيى بن معين    قال  و
  .زل أهل الحديث يتقون حديثه لم ي: هو صويلح ، وفيه لين، وقال مرة: ، وقال مرةبحجة 

   .يكتب حديثه و ال يحتج به: وقال أبو حاتم
سـألت  : يملَالـس   و عاب ذلك عليه النسائى ، فقـال        روى له البخاري مقرونًا بغيره،    : "وقال الحافظ ابن حجر   

را فقـد كـان     ال أعرف له فيه عـذ     : ؟ فقال   " الصحيح  "  كتاب   ي حديث سهيل ف   يك البخار ر تَ مِل : يالدارقطن
  .و غيرهما  سهيل واهللا خير من أبى اليمان ، و يحيى بن بكير ،:  بحديث سهيل قال  إذا مريالنسائ

سهيل أحد أركان الحديث ، و قد أكثـر  :  على مسلم إخراج حديثه يب باب من عفي قال الحاكم   :قال ابن حجر  و
و قد روى عنه مالك ، و هو الحكم فى            الشواهد ،  في األصول ، و الشواهد إال أن غالبها         فيمسلم الرواية عنه    

   ." آخر عمرهفيحديثه بالعراق أنه نسى الكثير منه ، و ساء حفظه ي شيوخ أهل المدينة الناقد لهم ، ثم قيل ف
 لـم يـزل أهـل       :"هو صدوق، ويرتقي حديثه لمرتبة الصحيح، وأما تضعيف ابن معين له وبخاصة قوله            : قلت

فلعله محمول في حال تغيره و سوء حفظه، إال أنه اتهم باالختالط، وممـن نـص علـى                  " الحديث يتقون حديثه  
ال عبرة بما قاله الحافظ أبـو الحـسن بـن           :"اختالطه أبو الحسن ابن القطان الفاسي، إال أن الذهبي نازعه وقال          

 ،ربر حفظه إذا كَ   تغيفإن الحافظ قد ي   ،  راوسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغي      - أي هشام بن عروة    -القطان من أنه  
ليس هو في شيخوخته ، كهو في شبييته، وما ثَم أحد بمعصوم من السهو والنسيان، وما هذا                 ف ،ص حدة ذهنه  وتنقُ

روى عنه شعبة ومالك، وقد كان اعتـل بعلـة          : "، وقال أيضا  " التغير بضارٍ أصالً وإنما الذي يضر االختالط        
   ".فنسى بعض حديثه

، تهذيب التهذيب البـن     ٣/٤٤٧الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي       ، و ١٢/٢٢٥تهذيب الكمال للمزي    : انظر(
، الجرح  ٦/٤١٨، الثقات البن حبان     ٧/٥٧٦، المحلى البن حزم     ٢١٠ الثقات للعجلي ص     معرفة،  ٤/٢٣١حجر  

ب األحكام البن القطـان     ، بيان الوهم واإليهام في كتا     ٢/١٥٦، الضعفاء للعقيلي    ٤/٢٦٤والتعديل البن أبي حاتم     
 /٢  للـذهبي  ميزان االعتدال ،  ٦/٣٥، سير أعالم النبالء للذهبي      ١/٢٤٦، الكواكب النيرات البن الكيال      ٥/٥٠٤

  ).١/٢٥٩، تقريب التهذيب البن حجر ٢٤٣
 مـن  حجة إمام عابد فقيه حافظ ثقة الكوفي اهللا عبد أبو الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان:  سفيان الثوري  -٣

  .دلس ربما وكان السابعة الطبقة وسرؤ
  .ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين وهم الذين احتمل األئمة تدليسهمثقة حافظ وقد : قلت

  .)٣٢ ، وطبقات المدلسين البن حجر صفحة ١/٣٩٤تقريب التهذيب البن حجر : انظر(
  .وباقي رجال السند ثقات

  : تخريج الحديث : ثانياً
من طريق شـعبة،    بنحوه ،    ٥٢٠٥جه أبو داود في سننه، كتاب األدب، باب في السالم على أهل الذمة رقم               أخر

 من طريق عبد العزيز بن محمد       ١٦٠٢والترمذي في جامعه كتاب السير باب في التسليم على أهل الكتاب  رقم              
                                                 =                                                                                   



 ٣٧

  . (1)"ال تبادروا أهل الكتاب بالسالم   "  بلفظ في صحيحه ابن حبانوأخرج  
 النصارى وال اليهود تبدؤا ال ":عنى قوله م:  المناوي الرءوف الحافظ زين الدين عبد      وقال      
 " ،الشافعية عند األصح على به ابتداؤهم فيحرم عزازهمإ يجوز وال ،عزازإ السالم الن،" بالسالم

 وال وهـدة  فـي  يقـع  ال بحيث "أضيقه الى فاضطروه" زحمة فيه  "طريق في أحدهم لقيتم واذا
  .(2)الطريق صدر له تتركوا ال أي ،جدار نحو يصدمه

 أخبث وغيرهم " بالسالم النصارى وال اليهود تبدءوا ال: "وأضاف الشيخ ابن عثيمين قائالً          
 تـسلم  وال الـسالم  علـيهم  تقرأ فال ،شابههم ومن والشيوعيين والمشركين (3)السيخ مثل ،منهم

 متسل لم إذا أنك وهو ،مصلحة عليه السالم ترك في كان إذا بفسقه المعلن الفاسق وكذلك ،عليهم
 سـيان  لـه  بالنسبة األمر وأن مصلحة هناك يكن لم إذا أما ،اهللا إلى ورجع فسقه من تاب عليه

 يقبل وال باطله في ويستمر عليك عداوة قلبه في يجعل عليه سالمك عدم وكان تسلم لم أو سلمت
  :أقسام ثالثة صاروا الناس أن نجد سبق مما ،عليه فسلم النصيحة منك

  .مصلحة هجره في كان إذا إال عليه سلم فهذا ،بفسقه المعلن قالفاس :األول القسم - ١
  .عليه رد عليك سلم إن لكن عليه تسلم ال الكافر :الثاني القسم - ٢
 البادئ أنت تكون أن على واحرص عليه فسلم ،فسقاً عليه تعلم ال مسلم إنسان :الثالث القسم - ٣

  .(4)الخلق أشرف ووه بالسالم لقيه من يبدأ كان  � النبي ألن بالسالم
:  امتثاالً لقوله تعالى،ذليل، أما على الكافر فيكون عزيزاًأن المؤمن للمؤمن متواضع وواألصل 

�PPP '3<����
 @A IQA6 R��MS
 @A *��6 � � �� � C � � � C �� � � �� � �� � PPP �������:��{ .  

 يـرد  وال منـه  يتب ولم كبيراً ذنبا اقترف من على وال ،المبتدع على مسلِّي وال :البخاري وقال
  .(5)السالم عليهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 بصرة بن انس و عمر ابن عن بالبا  وفي :، وقال الترمذي   به عن سهيل ) شعبة وعبد العزيز بن محمد    (كالهما  
  .صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال � النبي صاحب الغفاري

  :الحكم على الحديث: ثالثاً
، وقد تابع عبد العزيز بن محمد كل من شعبة وأبي عوانه ومعمر عن سهيل بن أبي صالح                  حسن إسنادهالحديث  

  . بالمتابعات إلى الصحيح لغيره، ويرتقي  كما سبق في تخريج الحديث�عن أبيه عن أبي هريرة 
 مـن    بنحـوه  ٥٠٠ رقم   ٢/٢٥٣ الطعام   وإطعامصحيح ابن حبان، كتاب البر واإلحسان، باب إفشاء السالم          ) 1(

  ... � طريق أبي عوانه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة
  .٢/٩٤٤ المناوي الرءوف عبد الدين زين الحافظ إلمامل الصغير الجامع بشرح التيسير: انظر)2(
 .)١/٤٦٧المعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وآخرين ( طائفة دينية في الهند : والسيخ  )3(

  .١/٩٥٧انظر شرح رياض الصالحين البن عثيمين ) 4(
  .١/٩٩عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ) 5(



 ٣٨

، لعله أن يرجع عن بدعته أو        ذلك هي من باب الزجر والعقوبة له       فيولعل الحكمة   : قال الباحث 
  .يتوب من فسقه

  :المبادرة إلى سؤال الناس: -٣
      يخدم نفسه بنفسه، بل عليه أن يبادر إلى خدمة اآلخرين طمعـاً            األولى بالمسلم أن يكون معطاء

 فهي  ،، أما أن يسأل الناس المعونة أو المساعدة أو أن يكون عالة على غيره              والمثوبة  األجر في
، س شـيئاً  ا أن ال نسأل الن    �نا النبي   مصفة ذميمة ال تليق بمؤمن يطمح إلى الجنات العال، ويعل         

اَل رسوُل  قَ :قَاَل �مولَى رسوِل اللَّه      � (3) عن ثوبان  (2) بسنده (1)أخرج ابن ماجه في سننه    
  اللَّه� :"      نَّةبِالْج ُل لَهَأتَقَبو ةداحُل ِلي بِوتَقَبي نًئا     "  : قَالَ ، َأنَا : قُلْتُ " ؟   مشَـي َأْل النَّـاسلَا تَس" ، 
  .(4) فَيْأخُذَه فَكَان ثَوبان يقَع سوطُه وهو راكب فَلَا يقُوُل ِلَأحد نَاوِلْنيه حتَّى ينْزَِل:قَاَل

                                                 

  .١٨٣٧ رقم ١/٥٨٨سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة ) 1(
 محمـد (عن ابنِ َأبِي ذْئبٍ     )ابن الجراح ( حدثَنَا وكيع    ) الكوفي إسحاقابن   (حدثَنَا علي بن محمد   : ديثسند الح ) 2(
ـ بن ب (  عن ثَوبان  )ابن معاوية  (عن محمد بنِ قَيسٍ عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد        ) بن عبد الرحمن بن المغيرة    ا جد د

   ...�) يالهاشم
 واألول ، الـرحمن  عبـد  أبو : وقيل ، اهللا عبد أبا يكنى ،بجدد بن ثوبان وهو.  � اهللا رسول مولى :ثَوبان )3(

 إنه يقال مشهور صحابي ، واليمن مكة بين موضع : السراة من هو : وقيل ، اليمن من حمير من وهو ، أصح
 ثم مات أن إلى فخدمه  � اهللا رسول أعتقه ثم اشتراه اهالسر من وقيل حمير سعد بن حكم من حكمي العرب من

 ، أسد الغابة ١/٢١٨االستيعاب البن عبد البر  : انظر.( وخمسين أربع سنة بها ومات حمص ثم الرملة إلى تحول
  .)١/٤١٣ ، اإلصابة البن حجر ١/٣٦٦البن األثير الجزري 

  :دراسة الحديث) 4(
  :رجال اإلسناد: أوالً

هـو  : ، وقال الذهبيصدوق:  ابن حجره، قال عناألموي القرشي سفيان أبي بن معاوية بن يزيدبن عبد الرحمن   
  . ، وذكره ابن حبان في الثقاتالمسألة حديث ثوبان عن روى: من العقالء الصلحاء، وقال ابن أبي حاتم

  .هو صدوق: قلت
، الجـرح   ١/٦٤٩اشف للذهبي    ، الك  ١٨/١٤، تهذيب الكمال للمزي     ١/٦٠٤تقريب التهذيب البن حجر     :انظر( 

  .)٥/١١٥، الثقات البن حبان ٥/٢٩٩والتعديل 
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
، بنحوه، عن يزيد بن هارون وأبو النـضر هـشام بـن القاسـم        ٢٢٤٧٦أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده رقم        

 بـن سـعيد     من طريق يحيـى    ٢٥٩٠ شيئاً رقم     فضل من ال يسأل الناس      باب النسائي في سننه، كتاب الزكاة،    و
  .بهعن ابن أبي ذئب ) يزيد بن هارون، وأبو النضر ويحيى( ثالثتهم ، "من يضمن لي واحدة "، بلفظ التميمي

   :الحكم على الحديث: ثالثاً
  . عبد الرحمن بن معاوية أنه صدوق من أجل،سناده حسنإالحديث 



 ٣٩

 مـن   ، وعدم اإلكثار من سؤال الناس     سبحانه إليه والتفويض التوكل درجة إلى : الحديث شدوير
  .أجل الدنيا

 حتـى  ويسأل يسأل اإلنسان يزال ال بل حرام فإنه مال سؤال كان إن : "قال ابن عثيمين  
 عـن  الـسؤال  كثرة به ديرا أن ويحتمل باهللا والعياذ لحم مذعة وجهه في وما القيامة يوم يأتي

 ،جاهـل  أم متعلم ،فقير ،غني هو هل فالن في تقول ماذا فائدة وبدون حاجة بدون الناس أحوال
 والسـيما  ،اإلنسان إليه يحتاج ال الذي العلم عن السؤال كثرة به يراد أن ويحتمل ،ذلك أشبه وما
 عن أو ،مسألته أجل نم فيحرم ،يحرم لم شيء عن اإلنسان يسأل أن يخشى ألنه النبوة عهد في

ـ ي لم إذا بما يقيد هذا األخير ولكن ،مسألته أجل من فيوجب يجب لم شيء تَحإلـى  اإلنـسان  ج 
 يـسأل  أن بـأس  ال فإنـه  ،ويستفهم يسأل الذي العلم كطالب ،ذلك إلى يحتاج كان فإن ،السؤال

  .(1) " نفسه عن اللبس ويزيل ويستفهم
 لـن  أحـدا  فإن ، المرء كسب آخر فإنها والمسألة إياكم : لبنيه (2)عاصم بن قيس وقال

  .(3)كسبه ترك إال يسأل
  .طلب الرياسةالمبادرة إلى : -٤

 وهو  مسئولالكل  ف،  باألمر الهين، فهي ثقل كبير على كاهل من يحملها        المسؤولية ليست   
 ته، ولكن أن يطلب المسلم اإلمارة ويسألها بنفـسه        ا وطاق إمكاناتهحسب  كل   عن رعيته،    مسئول

 كان يرفض أن    �ن النبي   محمودة، بل إ  بويكون حريصاً عليها لتلبية بعض رغباته، فهي ليست         
 : قَـالَ   �عن َأبِي موسـى      (5)ه بسند (4)أخرج البخاري في صحيحه     يولي أحداً يسألها،  لما      

    لَى النَّبِيخَلْتُ عي    �دمقَو نلَانِ مجرَأنَا و،   لَيجالر دنِ فَقَاَل َأح:  وَل اللَّهسا رنَا يرَأم ،قَاَل الْآخَرو : 
ثْلَهه : " فَقَاَل،ملَيع صرح نلَا مو َألَهس نذَا ملِّي ه(6)ِ" ِإنَّا لَا نُو.  

                                                 

  .١/٢١٣٥شرح رياض الصالحين البن عثيمين ) 1(
 بـالحلم  والموصـوفين  وعقالئهـم  لعربا أمراء أحد: علي أبو التميمي، السعدي سنان بن عاصم بن قيس) 2(

 النبـي  على ووفد،فيها الخمر نفسه على حرم ممن وهو،  الجاهلية في وساد اشتهر ،شاعراً كان،  فيهم والشجاعة
  .)٥/٢٠٦، األعالم للزركلي ٣/١٢٩٤بر االستيعاب البن عبد ال: انظر. ( فأسلم) ـه ٩ سنة (تميم وفد في  �
،  شرح صحيح ١/٥٦ الطبري جرير البن األخبار من اهللا رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار تهذيب: انظر)  (3(

  .)٣/٥١٨البخاري البن بطال 
  .٦٧٣٠  رقم ٦/٢٦١٤صحيح البخاري، كتاب األحكام،باب ما يكره من الحرص على اإلمارة ) 4(
بـن   (  عن بريـد  )حماد بن أسامة بن زيد    (حدثَنَا َأبو ُأسامةَ  ) بن كريب  (دثَنَا محمد بن الْعلَاء   ح :سند الحديث ) 5(

األشعري عبد اهللا بن  ( عن َأبِي موسى)عامر بن عبد اهللا بن قيس األشعري   (  عن َأبِي بردةَ   ) بردة عبداهللا بن أبي  
   ...� )قيس

  :دراسة الحديث) 6(
                                                 =                                                                                   



 ٤٠

 جعل الناس يسفكون    الذيحرص الناس على اإلمارة ظاهر العيان ، وهو         : قال المهلب   
 األرض حين يصلون باإلمارة إلى لذاتهم ،        في ويفسدون   عليها دماءهم ، ويستبيحون حريمهم ،     

ثم البد أن يكون فطامهم إلى السوء وبئس الحال ؛ ألنه ال يخلو أن يقتل عليها أو يعـزل عنهـا              
صاحبه ولم   � النبي اتهم   الذيوالحرص  ،   اآلخرة فيندم  فيوتلحقه الذلة أو يموت عليها فيطالب       
ائم لغيره متواطًئا عليه ، فهذا ال يجب أن يعان عليه ويتهم يوله هو أن يطلب من اإلمارة ما هو ق

طالبه، وأما إن حرص على القيام بأمر ضائع من أمور المسلمين أو حرص على سد خلة فيهم،                 
 الوقت والعصر لم يتحركوا لهذا ، فال بأس أن يحرص على القيام باألمر              فيوإن كان له أمثال     

  .(1)الضائع وال يتهم هذا إن شاء اهللا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  :رجال اإلسناد: أوالً
١- امو ُأسبكنيته مشهور أسامة أبو الكوفي موالهم القرشيحماد بن أسامة : ةَأب.  

كان ثقة مأموناً كثير الحديث يدلس ويبين تدليسه وكان صاحب سنة وجماعة ووثقه أحمـد               : وثقه ابن سعد وقال   
  .  يخطئد ما كان أثبته ال يكاكان ثبتاً: كان صحيح الكتاب ضابطاً لحديثه، وقال أيضاً: وقال عنه

 مـن  الحفاظ  من :، وذكره في الطبقة الثانية في كتابه طبقات المدلسين وقال         دلس ربما ثبت ثقة: وقال ابن حجر  
   .عنه رجع ثم التدليس كثير كان :فقال القبطي بذلك وصفه ، به االحتجاج على متفق بكنيته مشهور التابعين أتباع
 الطبقة الثانية من طبقات المدلسين وهي التـي احتمـل   عده من ال يضر ألن ابن حجر       هو ثقة، أما تدليسه   : قلت

   .يبين تدليسه وقد رجع عنه وتركهثم هو  ، العلماء تدليسهم
 ،  ١/٤٤، وبحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم ليوسف عبد الهادي               ٦/٣٩٤طبقات ابن سعد    : انظر(

  )١/٣٠طبقات المدلسين البن حجر و، ١/٢٦٧تقريب التهذيب البن حجر  و٣/٣تهذيب التهذيب البن حجر 
  :بن عبد اهللا بن أبي بردة: بريد -٢ 

  كان يخطئ،: يخطئ قليالً ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: وثقه ابن معين والعجلي ، وابن حجر وزاد
صـدوق  : صدوق، وقال ابـن عـدي     : هبيليس بذاك القوي، وقال الذ    : ليس به بأس، وقال مرة    : وقال النسائي 

  .روى مناكير: ليس بالمتين يكتب حديثه، وقال أحمد: وأحاديثه مستقيمة، وقال أبو حاتم
  .أحمد وغيره يطلقون المناكير على األفراد المطلقة: هو ثقة احتج به األئمة كلهم، وقال ابن حجر: قلت

 ، التقريـب    ٦/١١٦ ، والثقات البن حبان      ١/٢٤٤ي   الثقات للعجل  ومعرفة،  ٤/٥٠تهذيب الكمال للمزي    : انظر(
  ).٢/٦٢، الكامل في الضعفاء البن عدي ١/٢٦٥، والكاشف للذهبي ١/١٦٥البن حجر 

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

 ١٧٣٣رقـم   ٣/١٤٥٤  كتاب اإلمارة، باب النهي عن طلب اإلمارة والحرص عليها  ،أخرجه مسلم في صحيحه   
   .، عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العالء عن أبي أسامة بهوهبنح

  .٢١٨ / ٨بن بطال الشرح صحيح البخارى ) 1(
 



 ٤١

 يدعونا  � اإلمارة ، ورسول اهللا      �ويتكرر المشهد مع أكثر من صحابي وهو يسأل رسول اهللا           
شُعبةُ قَـاَل   من حديث    (2) بسنده (1)أخرج البخاري في صحيحه   إلى عدم المبادرة إلى مثل ذلك،       

لَّه عنْهم َأن رجلًا من الَْأنْـصارِ        رضي ال  (3)سمعتُ قَتَادةَ عن َأنَسِ بنِ ماِلك عن ُأسيد بنِ حضيرٍ         
   وَل اللَّهسا رلْتَ فُلَانًا     :قَاَل يمتَعا اسي كَملُنمتَعةً : " قَالَ ؟ َألَا تَسي ُأثْردعب نتَلْقَوتَّى (4) سوا حبِرفَاص 

  .(5)"تَلْقَوني علَى الْحوضِ

                                                 

  رقم٣/١٣٨١  لألنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض� كتاب الفتن، باب قول النبي ،صحيح البخاري) 1(
٣٥٨١.  

  سمعتُ قَتَادةَ  : قَالَ )بن الحجاج ( حدثَنَا شُعبةُ  )محمد بن جعفر  (ثَنَا غُنْدر حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ حد    : سند الحديث ) 2(
  ... عن َأنَسِ بنِ ماِلك عن ُأسيد بنِ حضيرٍ رضي اللَّه عنْهم)بن دعامة أبو الخطاب السدوسيا(
 األنصاري القيس امرىء بن يكتع بن ماكس بن حضير نب سيدُأ هوو أيضاً الهمزة بضم  :ُأسيد بن حضيرٍ   )3(

 عتيك، أبو كنيته : وقيل  � النبي بها كنّاه ، عيسى أبا : وقيل ، يحيى بابنه ، يحيى أبا : يكنى ،األشهلي األوسي
 العقبـة  بعـد  إسـالمه  وكان ، بالمدينة عمير بن مصعب يد على معاذ بن سعد قبل أسيد أسلموقيل غير ذلك،    

 ال إنـه  : ويقـول  ، واحداً عليه يقدم وال يكرمه ، عنه اهللا رضي ، الصديق بكر أبو وكان الثانية، وقيل ولى،األ
 الخطـاب  بن عمر وحمله وعشرين إحدى سنة وقيل عشرين سنة شعبان في حضير بن أسيد توفي،  عنده خالف

 فـي  عمر فنظر الخطاب بن مرع إلى وأوصى عليه وصلى بالبقيع وضعه حتى األشهل عبد من العامودين بين
 بنفسه نعشه حمل إنه :وقيل دينه وقضى آالف بأربعة سنين أربع نخله فباع دينار آالف أربعة عليه فوجد وصيته

  ).١/١٤٢، أسد الغابة البن األثير ١/٩٢االستيعاب البن عبد البر : انظر(، عليه وصلى األعمدة األربعة بين
 قال ، والثاء الهمزة بفتح ، ثرةَأ : الكشميهني رواية وفي الراء وفتح المثلثة لثاءا وسكون الهمزة بضم: ُأثْرةً )4(

 مـن  نصيبه في غيركم فيفضل عليكم يستأثر أن أراد ، أعطى إذا إيثاراً يوثر آثر من االسم :األثرة : األثير ابن
 : يعنـي  واالختصاص واالستقالل هلنفس االستئثار األثرة : الكرماني وقال ، بالشيء االنفراد واالستئثار ، الفيء

النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثيـر        : نظرا(فيها يشركونكم وال باألموال أنفسهم يخصصون األمراء أن
  )١٦/٣٦١، عمدة القاري للعيني ١/٢٢
  :دراسة الحديث) 5(

  : دراسة اإلسناد: أوالً
   دامة السعيقتادة بن دوس) :يوسدهـذه  ،  ال المهملة والواو بين السينين المهملتين أوالهما مفتوحة       بضم الد : )الس

، وإليهـا   ...سدوس بن شيبان وهو في ربيعة، وهو سدوس بن ذهل بن ثعلبـة              : النسبة إلى جماعة قبائل، منها    
 ).٣/٢٣٥األنساب للسمعاني (. ينتسب قتادة

على توثيقه ، إال أنه اتهم بالتدليس، وصفه النسائي بذلك،           م وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة التي ال يقبل جمع 
  .حديثها إال بالتصريح بالسماع

  . فانتفت شبهة التدليس،..." سمعت قتادة يحدث عن أنس: " شعبة قال، بالسماعمسلمصرح في رواية ثقة : قلت
البـن حجـر    ، طبقات المدلسين    ٧٩، المدلسين ألبي زرعة صفحة      ١٢١ذكر المدلسين للنسائي صفحة     : نظرا( 

  ).٤٣صفحة 
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 ٤٢

 ؟ بلد على متولياً أو الصدقة على عامالً تَجعلني َأالَ : أي"  ؟ تستعملني أال " : قوله: العيني قال
  .(1)العاص بن عمرو هو : قيل ، فالناً كاستعمالك

 وهو  ن تولي مناصب قيادية على الرغم من صالح دينه،         ع � أبا ذر    �وقد نهى النبي    
بدايـة   فـي    �رسـول اهللا    ب آمنوا الذين ومن أوائل     بتحية اإلسالم،  �أول من حيا رسول اهللا      

له أن يؤمره على  بسؤا� له إالّ أنه لم يستعمله رغم أنه بادر النبي � ورغم محبة النبي الدعوة،
 (3)بـسنده  (2)ي صحيح مسلم  فف،  عدم استعماله    سبب  �بعض أمور الدولة، فيوضح له النبي       

 فَضرب بِيده علَى منْكبِي ثُم      : قَالَ ؟ يا رسوَل اللَّه َألَا تَستَعملُني     : قُلْتُ :قَاَل � (4) � َأبِي ذَر عن  
 يا َأبا ذَر ِإنَّك ضعيفٌ وِإنَّها َأمانَةُ وِإنَّها يوم الْقيامة خزي ونَدامةٌ ِإلَّا من َأخَذَها بِحقِّها وَأدى         : "قَاَل

  .(5) "الَّذي علَيه فيها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  .وباقي رجال اإلسناد كلهم ثقات
  : تخريج الحديث: ثانياً

 بنحـوه،  ١٨٤٥، باب األمر بالصبر عند ظلم الوالة واستئثارهم رقـم  كتاب اإلمارة في صحيحه،   مسلم  أخرجه  
  .عن محمد بن المثني ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر به

  ١٦/٢٦١عمدة القاري للعيني ) 1(
  .١٨٢٥ رقم ٣/١٤٥٧ح مسلم، كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغير ضرورة  صحي)2(
شُعيب بن اللَّيث حدثَني اللَّيثُ بن سعد حدثَني         حدثَنَا عبد الْملك بن شُعيبِ بنِ اللَّيث حدثَني َأبِي        : سند الحديث ) 3(

    نبِيبٍ عَأبِي ح نب زِيدي           نع يمرضالْح زِيدنِ يب ارِثالْح نرٍو عمنِ عكْرِ بةَ    بريجنِ حرِ  ) عبد الرحمن (ابالْـَأكْب
َأبِي ذَر نع �   

 ، اإلسـالم  أول بمكة أسلم. الغفاري ذر أبو غفار، بن حرام بن عبيد بن سفيان بن جنَادةَ بن جنْدب: ذر أبو) 4(
 رسول حيا من أول وهو ، كثيراً اختالفاً ونسبه اسمه في اختلف وقد ، خمسة خامس : وقيل ، ربعةأ أربع فكان
 بعـدما  بالمدينـة،  فأتاه  � النبي هاجر حتى بها فأقام ، قومه بالد إلى رجع أسلم ولما ، اإلسالم بتحية  � اهللا

 وبـايع  سـنين،  بثالث النبي مبعث قبل ىتعال اهللا يعبد وكان ، مات أن إلى وصحبه ، والخندق وُأحد بدر ذهبت
 ثنتـين  سـنة  وفاته وكانت،  مراً كان وإن ، الحق يقول أن وعلى ، الئم لومة اهللا في تأخذه ال أن على � النبي

   .عنهما اهللا رضى مسعود ابن عليه وصلى وثالثين
  ).١/٤٤٠ ير الجزري البن األثأسد الغابة في معرفة الصحابة، ١/٢٥٢ االستيعاب البن عبد البر :انظر (
  :دراسة الحديث) 5(

  :رجال اإلسناد: أوالً
 مـات  األتقياء الحكماء العلماء من ثقة حبشيا وكان ،مصر أهل عالم رجاء أبو األزدي:  يزِيد بن َأبِي حبِيب    -١

 ثقـة  كان :سعد ابن وقال ،الثقات في حبان ابن وذكرهثقة فقيه وكان يرسل،     : ، قال ابن حجر في التقريب     ١٢٨
  . نه لم يسمع من ابن عمر وال من الصحابةإ: وقال الدار قطني، الحديث كثير
 يقول وهو إليه كتب إنما: حاتم أبي بنا قال ،يعاينه ولم شيئا الزهري من يسمع لم :المقري الرحمن عبد أبو قال
   .مرسل عامر بن عقبة عن حديثه:  حاتم أبو وقال.الزهري يإلّ كتب روايته في
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 ٤٣

 في وهو ضعف فيه كان لمن سيما وال ،الوالية اجتناب في عظيم أصل هذا"  :النووي قال      
 يـوم  بـالخزي  جـوزي  إذا منه فرط ما على يندم فإنه يعدل ولم أهلية بغير فيها دخل من حق

 الـدخول  في ولكن األخبار به تظاهرت كما عظيم فأجره فيها وعدل ،أهالً كان من ماأو ،القيامة
   .(1)"أعلم واهللا منها كابراأل امتنع ولذلك ،عظيم خطر فيها

ستعملوا على أمور ذكر الصنعاني في كتابه سبل السالم بعض جهابذة العلماء الذين رفضوا أن يو
 اسـتدعاه  لما الشافعي فامتنع:" الدولة تكليفاً من الخليفة، خشية الندامة والخزي يوم القيامة، فقال         

 وضـربه  فحبـسه  المنصور استدعاه لما حنيفة أبو منه وامتنع والغرب الشرق لقضاء المأمون
  .(2)"   كثيرون جماعة األكابر من امتنعوا والذين
 وهو داء حب الرياسة، فال يبادر       ،الخطر العظيم من كان يريد حفظ نفسه من الوقوع في         ف      

إلى طلبها، بل عليه التمسك بدينه مقتدياً بالسلف الصالح الذين امتنعوا عن التـولي للمناصـب،                
 يتسابقون، بل ويتصارعون    ماليوم، ترى العجب العجاب في أوساط الشباب، وه        لألسف   وولكن  
  المناصب طمعاً في لعاعة من الدنيا أو تحقيقاً لمكاسب شخصية، دون النظر إلى عواقـب               على

  .اهللا من ذلكبتلك المسؤولية العظيمة، نعوذ ب التقصير
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  .ثقة، وروايته في هذا الحديث عن بكر بن عمرو ، وهو ليس من الذين يرسل عنهمهو : قلت
 ، جامع التحـصيل  ١/٥٣٨ ، العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل        ١/١٠٧٣تقريب التهذيب البن حجر   : انظر(

 ذكر في التحصيل تحفة ،١١/٢٧٨ تهذيب التهذيب البن حجر       ، ١/٣٠٠في أحكام المراسيل ألبي سعيد العالئي       
  ).٢/٣٨١ ، الكاشف للذهبي ١/٣٤٩ العراقي زرعة بي ألالمراسيل رواة

٢- كْرن برٍو  بمع  :المعافوقـال   قدوة عابد:  وقال الذهبي في الكاشف    عابد صدوق ،جامعها إمام المصري ري ،
 بن بكر أبو قالشيخ،  : م وذكره ابن حبان في الثقات، قال أبو حات        ،فاضالُ ،ثبتاُ ثقة،  وكان :في سير أعالم النبالء   

  .الجماعة له روى ثقة والنسائي زرعة وأبو معين بن يحيى عن خيثمة أبي
   .هو ثقة فلم يرد فيه تجريح: قلت
 ، الثقـات    ٦/٢٠٣ ، سير أعالم النبالء للذهبي       ١/٢٧٤ تقريب التهذيب البن حجر ، والكاشف للذهبي         :انظر( 

  ).٢/٣٩٠، الجرح والتعديل البن أبي حاتم٤/٢٢١، تهذيب الكمال للمزي ٦/١٠٣البن حبان 
  :تخريج الحديث : ثانياً

من طريق ابن لهيعة، والبيهقي في سـننه        " َأمرني" بنحوه وجاء بلفظ    ) ٢١٥١٣ (رقم في مسنده    أحمد أخرجه -
عن الحارث بن يزيـد     ) ابن لهيعة وبكر بن عمرو    (  بنحوه من طريق بكر بن عمرو ، كالهما          ١٠/٩٥الكبرى  

  .به
  .١٣/١٢٦فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر ) 1(
  .٤/١١٧سبل السالم للصنعاني : انظر) 2(



 ٤٤

  
  :اليتامى أموالمبادرة أكل : -٥

رم حنان األم ورأفة األب،     اليتيم، الذي ح   باإلحسان إلى    �تعالى ورسوله   لقد أوصى اهللا    
الته، علّها أن تعوضه شيئاً مما فقده، ولكن قد تغري الدنيا بعـض طالبهـا               فبل وشجعت على ك   

فجاء النص القرآني من عند اهللا بعدم مبادرة أكل مـال اليتـيم،              ويتعدوا على أموال هذا اليتيم،    
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فكان لزاماً على المسلم أن يبتلي اليتيم فإذا بلغ سن الرشد فاألولى دفع المال إليه بعد حفظه مـن       
  . يعتريه نقصقبل الكافل دون أن

 تأكلوا ال أو لكبرهم مبادرة وأكل إسراف أكل اليتامى أموال تأكلوا ال أي": قال الشوكاني 
 أمـوال  ننفـق  وتقولوا لكبرهم ومبادرين مسرفين تأكلوها ال أو ،المبادرة وألجل السرف ألجل

  .(1)"أيدينا من فينتزعوها يبلغوا أن قبل نشتهي فيما اليتامى

                                                 

  .١/٦٤١فتح القدير للشوكاني ) 1(



 ٤٥

  )واستنهاضية ،تلقائية: ( لمبادرة الذاتية في السبقا: المطلب الثاني 
 بـل  من أحـد،  أو دافع التي تنبع من ذات الشخص دون تكليف     هي تلك   المبادرة الذاتية   

  .تنقسم إلى مبادرة ذاتية تلقائية، وذاتية استنهاضيةومن تلقاء نفسه،  يقوم بها الشخص بعينه و
  .مبادرة ذاتية تلقائية: أوالً 

 ودون  ، من تلقاء نفـسه     هي أن يبادر الفرد ويسابق اآلخرين،      :درة التلقائية ومفهوم المبا 
وتتميز بسرعة البداهة لدى الشخص، فيبادر للقيام بعمل ما، يرى فيـه الفـوز               ،تكليف من أحد  

 أو مبادرة مـن أجـل التوجـه إلـى            ، �حصول على دعوة من النبي      بالسبق إليه، أو يبادر لل    
  . لإليضاح والمعرفة عن أمر مافساربالسؤال واالستأو  األفضل،

ـ        ـ      اأما المبادرة الذاتية للقيام بعمل ما، فمجاالته  كثيـرة،   ا واسـعة ومتعـددة، وميادينه
المبـادرة    أمثلـة  ومن،   في الفصول اآلتية   بحثهخالل  من   بالتفصيلطرق الباحث إلى ذلك     تسيو

تلك الزمرة التي تدخل الجنة  �، حينما ذكر النبي  � عكاشة بن محصنمبادرة ، الذاتية التلقائية
 أن  �مبادرته أن دعا له النبـي       نتيجة   فكانت   (1)" اهللا أن أكون منهم    أدعو" : قائالً ،بغير حساب 

  .يكون من تلك الزمرة
 �ة الَوحديث عبد اهللا بن ح ومثال ذلكمن أجل التوجه إلى األفضل،  المبادرة وقد تكون

 عن األجناد، فكانـت مبادرتـه    �دما تحدث النبي أن يختار له األفضل، بع    �النبي  سأل  الذي  
 (4) � عن ابنِ حوالَةَ   (3) بسنده (2)أخرج أبو داود في سننه     ،"ر لي يا رسول اهللا      خ " �للنبي  

نْد بِـالْيمنِ  سيصير الَْأمر ِإلَى َأن تَكُونُوا جنُودا مجنَّدةً جنْد بِالشَّامِ وج     "  َ � رسوُل اللَّه    : قَالَ :قَاَل
 اقربِالْع نْدجالَةَ   "ووح نقَاَل اب :        كْتُ ذَِلكرَأد ِإن وَل اللَّهسا رِلي ي را    : " فَقَالَ ، خبِالشَّامِ فَِإنَّه كلَيع 

                                                 

  .٢١سبق دراسته صفحة ، وقد ٥٨١١ رقم ٧/١٤٦... صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود) 1(
  .٢٤٨٣قم ر ٢/٦كتاب الجهاد، باب في سكنى الشام   داود،يسنن أب) 2(
عن ) بن سعد الحمصي  (حدثَني بحير   ) بن الوليد بقيةُ  (حدثَنَا حيوةُ بن شُريحٍ الْحضرمي حدثَنَا       : سند الحديث  )3(

  ...  � )عبد اهللا ( عن ابنِ حوالَةَ)مرثد بن وداعة (خَاِلد يعني ابن معدان عن ابنِ َأبِي قُتَيلَةَ
)4(دباهللا ع الة بنونـسبه  ،صحبة له :البخاري قال ،محمد أبا وقيل ،حوالة أبا يكنى الواو وتخفيف بالمهملة :ح  

 . أزديـاً  يكـون  أن ويمكن ، أشهر واألول . لؤي بن عامر بني إلى الواقدي ونسبه ، اَألزد إلى عدي بن الهيثَم
 الخوالني إدريس أبو عنه روى بالشام ثمانين سنة مات  ، الشام أرض من األردن سكن  ،عامر لبني حليف وهو
   .مرثد قتيلة وأبو شقيق بن اهللا وعبد

   .)٤/٦٨ اإلصابة البن حجر ، ٣/٢٢٢، أسد الغابة البن األثير الجزري ٣/٨٩٤االستيعاب البن عبد البر : انظر(



 ٤٦

م فَعلَيكُم بِيمنكُم واسـقُوا مـن       خيرةُ اللَّه من َأرضه يجتَبِي ِإلَيها خيرتَه من عباده فََأما ِإن َأبيتُ           
رِكُم(1)غُدهلَأهكََّل ِلي بِالشَّامِ وتَو اللَّه (2)" فَِإن.  

                                                 

)1( رِكُمغدير، جمع: غُد يرة: والغَدطْعمن الق ا الماءهرغَادُل ييوبعـد  الـسيل،  ذهاب بعد يبقى الذي وهو ،الس 
 ويـشربون  إليهـا  يأتون والناسالمنخفضة   األرضِ في تركه أي غادره السيَل ألن غديراً وسمي المطر، نقطاعا

لعبد  وشرح سنن أبي داود ١٣/٢٠٦تاج العروس للزبيدي  ، ٢/١٤٧غريب الحديث البن الجوزي   : نظرا(  منها
  ). ١٣/٣٤٩المحسن العباد 

  :دراسة الحديث) 2(
  :دراسة اإلسناد: أوالً
  .الميم وكسر المهملة وسكون التحتانية بضم دمحي أبو عيالَالكَ كعب بن صائد بن :الوليد بن بقية -١

  .كان ثقة في روايته عن الثقات، ضعيف الرواية عن غير الثقات: قال ابن سعد
هو حسن  : وى عن المعروفين، وما روى المجهولين فليس بشيء ، وذكره السيوطي فقال           ثقة ما ر  : وقال العجلي 

ما لبقية عيب إالّ كثـرة      : وروى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة قوله       ،  الحديث إذا حدث عن المعروفين ولم يدلس      
  .روايته عن المجهولين، فأما الصدق فال يؤتي من الصدق، وإذا حدث عن الثقات فهو ثقة

  .ثقة فهو وأخبرنا حدثنا قال إذا :النسائي وقال ،الثقات من سمعه فيما الجمهور وثقه: لذهبي في الكاشفوقال ا
  .الضعفاء عن التدليس كثير صدوق :قال ابن حجر في التقريب

وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين، وهم الذين ال يحتج بحديثهم إالّ ما صرحوا فيه بالسماع              
  .رة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولينلكث

هو ثقة إذا حدث عن الثقات، ضعيف إذا حدث عن غيرهم، وقد صرح بالسماع في هذه الروايـة وروى                   : قلت  
  .عن ثقة

، ١/٢٢، طبقات الحفاظ للسيوطي     ١/٢٥٠الثقات للعجلي   معرفة  ،  ،  ٧/٤٦٩الطبقات الكبرى البن سعد     : انظر ( 
، تهـذيب    ١/٢٧٣ ، الكاشـف للـذهبي     ٤٩، طبقات المدلسين صفحة     ٢/٤٣٥م  الجرح والتعديل البن أبي حات    

  ).١/١٧٤  البن حجرتقريب التهذيب، ١/٤١٧التهذيب البن حجر 
٢- بحسعد بن ير ير، بفتح الباء وكسر الحاء ،       ،  الحمصى حولىالسحوبوالسإلـى  نـسبة  والـضم  بالفتح وليح 
س٣/١٩٥ لياقوت الحموي معجم البلدان: نظرا( باليمن قرية ولح.(  

ره ابن  النسائي، وذك وثقه  ، و بحير يكون نأ الإ حريز من ثبتأ بالشام ليس :وثقه العجلي، وأحمد بن حنبل، وقال     
، له يخرجا ولم بأسا به علمت ما مشهور صدوق: ، وقال الذهبي  الحديث صالح: وقال أبو حاتم  حبان في الثقات،    

  .ثقة ثبت: وقال ابن حجر
  .هو ثقة: قلت

 وتعـديلهم  الـرواة  جـرح  في حنبل بن أحمد لإلمام داود أبي سؤاالت ،   ١/٢٤٢ الثقات للعجلي     معرفة :انظر(
، ذكر أسماء   ٢/٤١٢، الجرح والتعديل    ٦/١١٥الثقات البن حبان    ،  ١/٣٦٩تهذيب التهذيب البن حجر     ،  ١/٢٦٠

  ).١/١٦٣، تقريب التهذيب ١/٥٢من تكلم فيه وهو موثق للذهبي 
٣-  خَاِلداندعم ناهللا عبد أبو الحمصي: ب.  

  .والنسائي خراش وابن شيبة بن يعقوبوالعجلي و ،ابن سعد وثقه 
                                                 =                                                                                   



 ٤٧

  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

ذكـر  و،   رضي اهللا عنها     عائشة يلق لم، و مرسل � الجراح بن عبيدة أبي عن معدان بن خالد :زرعة أبو قال
 مـن  سـماعه  يصح لمو،   � درداءال أبي من معـيس لم معدان بن خالدأن   :ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل     

  .اثنان بينهما كان وربما منه يسمع لم مرسل � جبل بن معاذ عنو ، � الصامت بن عبادة
 وال هريـرة  أبا أدرك قد فقال متصل هريرة أبي عن معدان بن خالد عن وسألته أبي سمعت: وقال ابن أبي حاتم   

 وغيرهما واألطعمة البيوع في  له البخاري  أخرج  أنه : في التعديل والتجريح   وذكر أبو الوليد الباجي   ،  سماع يذكر
، وذكر المزي في تهذيب الكمال أنه روى عن وغيرهما بكرِ ديعم بن والمقدام أمامة أبي عن يزيد بن ثور عن

   .أبي قتيلة وروى عنه الجماعة
  . الكبار عن يرسل ،يحةتسب ألف أربعين اليوم في حبسي كان :يقال مخلص مهيب ثبت كبير فقيه: وقال الذهبي

  .كثيراً يرسل عابد ثقة :قال ابن حجر في التقريب
  .هو ثقة، روى عن أبي قتيلة بالعنعنة: قلت 

 تهـذيب   ،٨/١٦٩،  تهذيب الكمال للمـزي       ١/٣٣١الثقات للعجلي   ومعرفة  ،  ٧/٤٥٥الطبقات البن سعد    :انظر(
، ٥٣ -١/٥٢ ، المراسيل البن أبي حـاتم  ٣/٣٥١الجرح والتعديل البن أبي حاتم     ،  ٣/١٠٢التهذيب البن حجر    

  الوليد البـاجي   يسليمان أب  ل لتعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح        ، ا ١/٦٤الكنى للبخاري   
  ).١/٢٩١، تقريب التهذيب البن حجر١/٣٦٩ الكاشف للذهبي  ، ٢/٥٥٣
   .الحمصي قُتَيلة أبو ، وداعةَ بن مرثَد: قُتَيلَةَ يأبابن  -٤
عداهللا عبـد  عن يروي وإنما له، صحبة ال : حاتم أبو وقال، في التابعينوخليفة بن خياط   ابن أبي حاتم    ومسلم   ه 
  .التابعين في ذكره ثم الصحابة في حبان بنا وذكره، حوالة بنا

يه الحافظ ابن حجر فـي      وأبو نعيم وابن عبد البر والذهبي في الصحابة، ومال إل         والطبراني  بينما ذكره البخاري    
  . الصحابة بعض عن رواية له مقل صحابيهو :  فقالالتقريب

   .روى عن بعض الصحابة منهم ابن حوالةهو صحابي : قلت
الطبقات لخليفة بن خياط    ،  ٨/٢٩٩، الجرح والتعديل البن أبي حاتم       ٢٠٤٣ رقم   ٢/١٢٢٩الطبقات لمسلم    :انظر(
، المعجـم الكبيـر للطبرانـي       ٧/٤١٥ ، التاريخ الكبير للبخاري      ٥/٤٤٠،  ٣/٤٠٠، الثقات البن حبان     ١/٥٦٧

 ، ٢/٢٥٠الكاشف للـذهبي   ،  ٣/١٣٨٦االستيعاب البن عبد البر      ٥/٢٥٦٥معرفة الصحابة ألبي نعيم     ،  ٢٢/٣١٦
   ).١/٩٢٩،  تقريب التهذيب البن حجر ٦/٧١، اإلصابة البن حجر ٥/١٤٦أسد الغابة البن األثير الجزري 

  : الحديثتخريج: ثانياً
، بنحوه، عن حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه عن بقية            ١٧٠٤٦ رقم   ٤/١١٠أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده       
 عن عبـد    )الشامي أبو عبد اهللا   ( مكْحولٌ  بنحوه من طريق   ٢٠٣٧١ رقم   ٥/٣٣به، وأخرجه ابن حنبل في مسنده       

  . اللَّه بنِ حوالَةَ
  :الحكم على الحديث: ثالثاً

 صحيح حديث: على الحديث بقوله     األرنؤوط شعيب قعلو،  وقال األلباني حديث صحيح    .صحيح إسنادهحديث  ال
  ).٤/١١٠ مسند أحمد تعليق شعيب  تحقيق األلباني، و٢٤٨٣ رقم ٢/٦سنن أبي داود : انظر  ( بطرقه



 ٤٨

  .مبادرة ذاتية استنهاضية: ثانياً 
أو لقيام بـأمر مهـم،   ل الشخص بعد استنهاض للهمم،      اهي التي يبادر إليه   : وأقصد بتلك المبادرة  

  .بأمر ما بااللتزاملالستعداد 
 (1) البخاري في صحيحه   هأخرجومثال المبادرة بعد استنهاض الهمم للقيام بأمر مهم، ما          

من ِلكَعبِ بنِ الَْأشْـرف     "  � : قَاَل رسوُل اللَّه   : يقُوُل � عبد اللَّه    جابِر بن  من حديث    (2)سندهب
    ولَهسرو آذَى اللَّه قَد ؟فَِإنَّه "  حم ةَ     فَقَاملَمسم نب دفَقَاَل �م:      َأقْتُلَه َأن بَأتُح وَل اللَّهسا رقَالَ ؟ ي : 

"مًئا:قَاَل، "نَعَأقُوَل شَي ِلي َأن ةَ ، "قُْل"  : قَاَل،)٣( فَْأذَنلَمسم نب دمحم (4)...  �فََأتَاه.    

                                                 

  .٣٨٨١ رقم  ٤/١٤٨١صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قتل كعب بن األشرف ) 1(
بن دينـار   ( قَاَل عمرو   ) بن عيينة  (حدثَنَا سفْيان ) بن جعفر بن نجيح   (حدثَنَا علي بن عبد اللَّه       :ند الحديث س) 2(

  ...سمعتُ جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهما): األثرم
 قـدوم  كان:، فقال لكعبالحرب في الكذبوهو من باب  به ليحتا شيئا يفتعل أن استأذنه  كأنه:ن َأقُوَل شَيًئاَأ3) (

هذا ممـا يـسر     ، ولعل   واحدة قوس عن ورمتنا العرب حاربتنا البالء من علينا - � يعني محمد    - الرجل هذا
  .)٧/٣٣٨فتح الباري البن حجر : انظر( ،كعباً

  :دراسة الحديث) 4(
  :رجال اإلسناد: أوالً

 ثقة :، قال ابن حجر في التقريب     المكي ثم الكوفي محمد أبو الهاللي ميمون مرانع أبي بن يينةع بنهو ا : سفيان
  .الثقات عن لكن دلس ربما وكان بأخرة حفظه تغير أنه إال حجة إمام فقيه حافظ

 إال يـدلس  ال أنه منه المعهود لكن يدلس وكان به االحتجاج على األمة أجمعت: قال الذهبي في ميزان االعتدال    
 :حنبل بن أحمد قال أثبتهم من فهو هذا ومع منه سنا أصغر الزهري أصحاب في وما الحفظ قوي وكان ثقة عن
  .دينار بن عمرو في الناس أثبت هو
هو ثقة مطلقاً، وال يضر تدليسه، وال اختالطه وقد عده العالئي في كتابه المختلطين من القسم األول، وهم                  : قلت

عامة من سمع منه كان قبل االختالط، ولم يسمع منه حـال            : طهم وقال الذين قّل اختالطهم أو قصرت مدة اختال      
  .االختالط غير محمد بن عاصم األصبهاني، ولم يتوقف أحد في العالمين في االحتجاج بسفيان

  .هو ثقة مطلقاً: وقد استبعد الذهبي أن يكون سفيان قد اختلط، وعد هذا ألمر غلطاً، وقال 
  .وهي التي احتمل العلماء تدليسهممن طبقات المدلسين، ثانية  ال الطبقة وذكره ابن حجر في

، ٤٥، المختلطين للعالئي صـفحة      ٣/٢٤٦، ميزان االعتدال للذهبي     ١/٣٩٥انظر تقريب التهذيب البن حجر      ( 
  ).٣٢وطبقات المدلسين  البن حجر صفحة 

  . وباقي رجال السند ثقات
  : تخريج الحديث: ثالثاً

 بنحوه وبنفس السند، وفي كتاب الجهـاد، بـاب          ٢٣٧٥رقم   ٢/٨٨٧ لرهن، باب رهن السالح   أخرجه البخاري في كتاب ا    
وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الجهاد، باب قتل     .  عن قتيبة بن سعيد عن سفيان به       ٢٨٦٧رقم   ٣/١١٠٢الكذب في الحرب    

  . ، من طريق الزهري عن ابن عيينه به١٨٠١رقم  ٣/١٤٢٥ كعب بن األشرف طاغوت اليهود 



 ٤٩

 قريش كفار ضويحر وأصحابه  � رسول يهجو وكان ،شاعراً كانوكعب بن األشرف يهودي،    
 أجمعـوا  حتى � اهللا رسول على ويحرض بدر، قتلى على يبكي وجعل مكة إلى وذهب عليهم،
 مـا  فاستحق العهد فنقض ألذاه، يتعرض ال و عليه يعين أال � النبي عاهد قد وكان أحد، لوقعة
قتـل  إالّ أن     �بـي    محمد بن مسلمة الذي بادر باالستجابة ألمـر الن         وما كان من  ،  (1)به وقع

  . وأصحابه رضي اهللا عنهم� هنبياهللا سبحانه و، كونه آذى الطاغية كعب بن األشرف
 يـؤذي  من وأن اهللا بأعداء الفتك إباحة األشرف بن كعب قصةفي   و :قال ابن عبد البر   

 اهللا رسـول  سب إذا الذمي قتل اهللا رحمه مالك رأى ولهذا ،هدر ودمه له ذمة فال  � اهللا رسول
 األشرف بن وكعب الحقيق أبي ابن إن :يقول بذلك الذمي قتل العلماء من ير لم ومن ،وآذاه  �

  . (2)ذمة لهما يكن ولم حربا كانا
 ،غـدراً  كان قتله نإ يقول أن ألحد يحل ال  أنه :وذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم     

 يكون وإنما ،هعنق فضرب علي به فأمر  � طالب أبي بن علي مجلس في إنسان ذلك قال وقد
 ورفقتـه  مسلمة بن محمد يؤمنه ولم � النبي عهد نقض قد كعب وكان ،موجود أمان بعد الغدر
  .(3)أمان وال عهد غير من منه فتمكنوا بهم استأنس ولكنه
  .) الكفررؤساءحكم اغتيال ( مسألة في  الشيخ عبد المحسن العباد حققوقد 

 بناء الزمان هذا في والمسلمين باإلسالم يمكرون نالذي الكفار رؤساء اغتيال يجوز هل: فتساءل
 مـنهم  يحـصل  الـذين : الجواب ؟ األشرف بن كعب مع مسلمة بن محمد قصة في مر ما على

 المـسلمين  على يحصل أال بشرط لكن بذلك، بأس ال منهم التخلص وأمكن المسلمين على ضرر
 هذا وليس المصلحة من هذا فليس أكثر ضرر المسلمين على سيحصل كان إذا أما أكثر، ضرر

  :وأرشد الحديث إلى أمور عديدة منها، (4)الحكمة من
ويقصد كعب بن " أتحب أن أقتله ؟ "  بقوله �سرعة بديهة محمد بن مسلمة الذي بادر النبي  -١

 .األشرف الذي آذى اهللا ورسوله

 .والتحريض السبخاصة الذين يتطاولون عليه بب بكل ما أوتينا من قوة، و� النبيالدفاع عن -٢

  . اإلسالم إلى دعاء غير من وتبييته الكفار من الدعوة بلغته من اغتيال جواز -٣

                                                 

  .)٧/٣٣٧فتح الباري البن حجر : انظر) (1(
  .١١/٧١التمهيد البن عبد البر ) 2(
  .١٢/١٦١صحيح مسلم بشرح النووي ) 3(
  .١٥/١٤٦شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد) 4(



 ٥٠

 جائز فهذا ذلك غير المخاطب منه ويفهم صحيح باطنه بكالم يأتي أن وهو التعريض جواز -٤
 .(1)شرعياً حقاً به يمنع لم ما وغيرها الحرب في

 حديث ثوبان مـولى     :مثاله ، بأمر ما  بااللتزام لالستعداد   أما المبادرة الذاتية االستنهاضية          
 قَـاَل  :قَـالَ  �مولَى رسوِل اللَّه   �أخرج ابن ماجه في سننه بسنده عن ثوبان   ،   �رسول اهللا   
   وُل اللَّهسر�" :      نَّةبِالْج ُل لَهَأتَقَبو ةداحُل ِلي بِوتَقَبي نقَالَ ، َأنَا : قُلْتُ " ؟   م :  "     َأْل النَّـاسلَا تَـس

  .(2) فَكَان ثَوبان يقَع سوطُه وهو راكب فَلَا يقُوُل ِلَأحد نَاوِلْنيه حتَّى ينْزَِل فَيْأخُذَه: قَاَل،"شَيًئا

                                                 

  .١٢/١٦١لنووي لصحيح مسلم شرح : انظر )1(
 وقد سبق دراسة الحـديث صـفحة        ١٨٣٧ رقم   ١/٥٨٨سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة          )2(

٣٨.  



 ٥١

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  

  أسباب المبادرة الذاتية
  

  : مطالب ثالثة وفيه 
  

لوصول ألعلى الـدرجات     لنيل رضا اهللا عز وجل ل      ةالمبادرة الذاتي : المطلب األول   
  .والفوز بالجنات

  
  .المبادرة الذاتية لنيل السعادة األبدية في الدنيا واآلخرة: المطلب الثاني 

  
 .المبادرة الذاتية للوقاية من األخطار القادمة: المطلب الثالث 

 
 
 
 
 



 ٥٢

لوصول ألعلـى الـدرجات والفـوز       المبادرة الذاتية لنيل رضا اهللا عز وجل ل       : المطلب األول   
  .بالجنات

، ولهذا بادر الصحابة تعالى اهللا مرضاةهو  في هذه الدنيا للمؤمنالهدف األسمى 
حانه والفوز بجناته، إخالص النوايا هللا لنيل مرضاته سبباألعمال الصالحة ورضوان اهللا عليهم 
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 لفوز بالجنات التـي عرضـها عـرض الـسماوات          ل  �تسابق صحابة رسول اهللا     لقد  
 فـضحوا   أغلى ما يملكـون،   وقدموا   عملياً،   ترجم الصحابة رضوان اهللا عليهم ذلك     و،  األرضو

رجاء أن يكونوا من أهـل   بالغالي والنفيس من أموالهم وأرواحهم في سبيل رضا اهللا جل وعال،            
 فَانْطَلَقَ رسولُ "...   � َأنَسِ بنِ ماِلك   من حديث    (2) بسنده (1)أخرج مسلم في صحيحه   الجنة ،   

  اللَّه�               وُل اللَّـهسفَقَاَل ر شْرِكُونالْم اءجرٍ ودِإلَى ب ينشْرِكقُوا الْمبتَّى سح هابحَأصلَـا  "  : � و
        ونَهَأنَا د تَّى َأكُونح ءِإلَى شَي نْكُمم دَأح نمقَدي" ،  شْرِكُوننَا الْمفَد ،     وُل اللَّهسوا "  : � فَقَاَل رقُوم

    ضالَْأراتُ ووما السهضرع نَّةقَالَ  "ِإلَى ج :     ارِيامِ الَْأنْصمالْح نب ريمقُوُل عوَل  : (3) �  يسا ري 
    ضالَْأراتُ ووما السهضرنَّةٌ عج قَالَ ؟،اللَّه : مخٍ  :قَاَل،  نَعخٍ ب(4) ب،      وُل اللَّـهسـ  "  :� فَقَاَل ر ا م

فَِإنَّك " : قَالَ ، لَا واللَّه يا رسوَل اللَّه ِإلَّا رجاءةَ َأن َأكُون من َأهلها           :قَاَل ، "يحملُك علَى قَوِلك بخٍ بخٍ    
ييتُ حتَّى آكَُل تَمراتي     لَِئن َأنَا ح   : فََأخْرج تَمرات من قَرنه فَجعَل يْأكُُل منْهن ثُم قَالَ         ،   "من َأهلها 

  . (5)" فَرمى بِما كَان معه من التَّمرِ ثُم قَاتَلَهم حتَّى قُتَل:هذه ِإنَّها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ قَاَل

                                                 

  .١٩٠١ رقم ٣/١٥٠٩صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد ) 1(
 َأبِي النَّضرِ وهارون بن عبد اللَّه ومحمد بن رافعٍ وعبد بن حميد             رِ بن حدثَنَا َأبو بكْرِ بن النَّض     :سند الحديث ) 2(
ةٌ قَالُواوتَقَارِبم مَألْفَاظُه:اِلكنِ مَأنَسِ ب نع ثَابِت نع ةيرغالْم ناب وهو انملَيثَنَا سدمِ حالْقَاس نب ماشثَنَا هدح  �...   
  � اهللا رسـول  وكان ،شهيداً بها وقتل ،بدراً شهد،   اَألنصاري حرام بن زيد بن الجموح بن الحمام بن عمير)3(
ـ  األنصار من قتل قتيل أول إنه :وقيل ،جميعا بدر يوم فقتال الحارث بن عبيدة وبين بينه آخى قد  اإلسـالم  يف
  .)٤/٣٠٩، أسد الغابة البن األثير الجزري ٣/١٢١٤االستيعاب البن عبد البر : نظرا(
 وصـلت  فان السكون على مبنية وهي لغةللمبا وتكرر بالشيء والرضا المدح عند تقال كلمة هي : بخ بخ  )4(

 الخيـر  فـي  وتعظيمـه  األمر لتفخيم تطلق كلمة وهى منونا وكسرها الخاء إسكان لغتان ففيها،  ونونت جررت
  .)١٣/٤٥صحيح مسلم للنووي شرح ، ١/١٠١النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير : انظر(
  :دراسة الحديث) 5(

                                                 =                                                                                   



 ٥٣

طرح التمرات التي في يده هو أن اشتغاله بأكلها عن المبـادرة           ي  � اًوالذي جعل عمير  
 بيسير متاعها    على الدنيا واشتغالٌ    حرص  من الجنة  �ا وصف النبي    إلى الشهادة المؤدية إلى م    

  :عن عظيم ما أعد اهللا تعالى ألوليائه، فطرحها وحمل بسيفه وهو يقول
   إالّ التقى وعمل المعاد      ركضاً إلى اهللا بغير زاد

  لنفادل عرضة زاد وكل    والصبر في اهللا على الجهاد
  .(1)والرشاد والبر التقى غير

 ابتغـاء  الـشهادة  في والرغبة اإلسالم نصر حب من عليه الصحابة كان ما أرشد الحديث إلى  و
  .(2)اهللا مرضاة

  
  .المبادرة الذاتية لنيل السعادة األبدية في الدنيا واآلخرة: المطلب الثاني 

، وما كان مـن مـصيبة       فالحمد والشكر خير، فما كان من نعمة      كله له    المؤمن   أمرإن  
 اهللا تعالى تسعده في الدنيا واآلخرة، وما جهـاده فـي          ابادرته لنيل رض  مفع،  اترجسالصبر واإل ف

 فـي    الحسنيين، إما الشهادة في سبيل اهللا، وإمـا النـصر والتمكـين            ىحدإلكسب  إالّ  سبيل اهللا   
 في أحلك الظـروف  � المؤمنين الذين بادروا لمبايعة رسوله  ه اهللا تعالى عباد   وقد وعد ،  األرض

م  ففيها النعـيم المقـي     ، اآلخرة  في  أما ،الدنياهذه  نة والنصر والمغانم الكثيرة في      لنصرته بالسكي 
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سعدوا فـي    ، للخروج إلى الحديبية وبايعوه على الموت      �فالذين بادروا مع رسول اهللا      

 من الجـزاء    ما ينتظرهم وفازوا برضوان اهللا تعالى مع       على المغانم الكثيرة ،      حصلواالدنيا بأن   
  . بإذنه تعالىاألوفى يوم القيامة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  :رجال اإلسناد: أوالً
  .اإلسناد كلهم ثقاترجال 

  :تخريج الحديث: ثانياً
، ٥٧٩٨رقـم   ٣/٤٢٦ بنحوه، والحاكم في مستدركه مختـصراً  ١٢٣٩٨رقم  ١٩/٣٩٠أخرجه أحمد في مسنده  

  .من طريق هاشم عن سلمان بن المغيرة به) أحمد والحاكم( كالهما
  ). ٢٤/٩٩ي والمسانيد البن عبد البر التمهيد لما في الموطأ من المعان:نظرا() 1(
  .٧/٣٥٤فتح الباري البن حجر ) 2(



 ٥٤

 غنيمـة  كانـت  إنما الجهاد ألجل الغنيمة جعلت اإنم: ب السيوطي على اآلية بقوله    وعقّ
  .(1)نصيب فيها لغيرهم ليس الحديبية شهد لمن خيبر

 ، بـل كـان مـن أول         � في مبايعة النبـي      �وقد بادر الصحابي سلمة بن األكوع         
  . بعد ذلكثم تبعه الناسالمبادرين للبيعة من 

 قَـدمنَا   :قَاَل (4) � من حديث سلمة بن األكوع       (3) بسنده   (2)خرج مسلم في صحيحه   أ
 فَقَعد  : ونَحن َأربع عشْرةَ ماَئةً وعلَيها خَمسون شَاةً لَا تُروِيها قَالَ           � مع رسوِل اللَّه     (5)الْحديبِيةَ

   وُل اللَّهسر�    ةيكا الربلَى جا     (6) عيهقَ فصا بِإما وعا داشَتْ : قَالَ ، فَِإمنَا    )٧( فَجـتَقَياسنَا وقَيفَس
يع  فَبايعتُه َأوَل النَّاسِ ثُم بايع وبا      : قَالَ ، دعانَا ِللْبيعة في َأصِل الشَّجرة      � ثُم ِإن رسوَل اللَّه      :قَاَل

                                                 

  .٧/٥١٩الدر المنثور للسيوطي ) 1(
  .١٨٠٧ رقم ٣/١٤٣٣صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها ) 2(
سحقُ بن ِإبراهيم َأخْبرنَـا َأبـو        َأبِي شَيبةَ حدثَنَا هاشم بن الْقَاسمِ ح و حدثَنَا إِ          حدثَنَا َأبو بكْرِ بن    :سند الحديث ) 3(

   يقَدرٍ الْعامعبد الملك بن عمرو   (ع (         يارِمنِ الـدمحالر دبع نب اللَّه دبثَنَا عدارٍ ح و حمنِ عةَ بكْرِمع نا عملَاهك
      يبع ينَفالْح يلو عنَا َأبرَأخْب يثُهدذَا حهةَ              ولَمس نب اسي ِإيثَندارٍ حمع ناب وهةُ وكْرِمثَنَا عدح جِيدالْم دبع نب اللَّه د

  .... �) سلمة بن األكوع( حدثَني َأبِي
 يمةخُز بن قشير بن اهللا عبد بن سنّان األكوع واسم ، األكوع بن عمرو بن سلَمة : وقيل ، األكوع بن سلَمة) 4(
 أبـو  واألكثـر  ، عامر أبو : وقيل ، إياس أبو : وقيل ، مسلم أبا يكنى ، األسلمي أسلم بن سالمان بن مالك بنا

،  الربـذة  فـسكن  انتقـل  ثم ، المدينة وسكن ، مرتين الشجرة تحت بايع ممن سلمة وكان ، إياس بابنه ، إياس
 قـرى  مـن  :وهـي  الربذة إلى النسبة هذه منقوطة ذال رهاآخ وفي بواحدة المعجمة والباء الراء بفتح: الربذيو

 وتـوفي  فاضالً، خَيراً محسناً رامياً شجاعاً وكان ،) ٣/٤٢نظر األنساب للسمعاني    ا(الحجاز طريق على المدينة
   .وستين أربع سنة توفي: وقيل سنة، ثَمانين ابن وهو بالمدينة، وسبعين أربع سنة سلمة

  ).٢/٤٩٤، أسد الغابة البن األثير الجزري ٢/٦٣٩ عبد البر االستيعاب البن: نظرا(
)5( الحومنهم شددها من فمنهم فيها اختلفوا ،وياء مكسورة موحدة وباء ساكنة وياء الدال وفتح الحاء بضم :يبيةد 

 كبيرةبال ليست متوسطة قرية :وهي يخففونها العراق وأهل يثقلونها المدينة أهل صواب كٌل :وقيل ... خففها من
 الحديبيـة  سميت :أماليه في الخطابي وقال تحتها  � اهللا رسول بايع التي الشجرة مسجد عند هناك ببئر سميت
 غـزوة ، و مراحـل  تـسع  المدينة وبين وبينها مرحلة ومكة الحديبية وبين الموضع ذلك في كانت حدباء بشجرة

، عمدة القـاري    ٢/٢٢٩دان لياقوت الحموي    معجم البل : نظرا( خالف بال ست سنة القعدة ذي في كانت الحديبية
   ).١٦/١٢٠للعيني 

 بغيـر  الركى واألفصح لغة وهي البئر والركية ،حولها ما والقصر الموحدة وتخفيف الجيم بفتح :الركية جبا )6(
شـرح  علـى   ،الـديباج   ١/١٣٤غريب الحديث البن الجوزي     : نظرا(  حول البئر  قعد �، والمعنى أن النبي     هاء

  .)٤/٤٢٤للسيوطي  مسلم بن الحجاج صحيح
. رتفع اإذا جيشانا يجيش الشيء جاش يقال وفاضت ارتفعت أي، وغَلَتْ االرتْياع من ارتفعت :فجاشت )٧(
 ).١/٤٩٩ معجم مقاييس اللغة البن فارس ،١/٢٥٠الفائق في غريب الحديث للزمخشري :انظر(



 ٥٥

 قَد بايعتُك يا رسوَل اللَّه في َأوِل : قُلْتُ: قَاَل"بايع يا سلَمةُ" :حتَّى ِإذَا كَان في وسط من النَّاسِ قَاَل
  طَـاني  فََأع:لَاح قَـالَ ـعزِلًا يعني لَيس معه س � ورآني رسوُل اللَّه : قَالَ "وَأيـضا " :النَّاسِ قَالَ 

   وُل اللَّهسقَةً    �ررد فَةً َأوجرِ النَّاسِ قَالَ         ،(1) حي آخف تَّى ِإذَا كَانح عايب ـا     "  : ثُمي ينعـايَألَا تُب
  "وَأيـضا "  : قَد بايعتُك يا رسوَل اللَّه في َأوِل النَّاسِ وفي َأوسط النَّاسِ قَالَ            : قُلْتُ :قَاَل" ؟  سلَمةُ  

  .(2) .... فَبايعتُه الثَّاِلثَةَ:قَاَل
                                                 

)1( التِّ من ضرب: ةجفَالحغير الترس وهي مقورة، ُلاإلبِ جلود من تتخذ ،  سةرق الصطارـل  جِلْدين بين يوتُجع 
 تهذيب اللغة ألبـي منـصور       ،٢/٩ الفائق في غريب الحديث للزمخشري       :نظرا ( حجفٌ والجمع. حجفة منهما

  ).٢/١٤٠، معجم مقاييس اللغة البن فارس٤/١٥٩الهروي 
 المعمـول  التَّرس وهي ،جلود من تتخذ األدراق على جمعوتُ درقة، الواحدة الترسة، من ضرب الدرق: والدرقة

  .)٩/٣٠تهذيب اللغة للهروي ، ٢/٩الفائق في غريب الحديث للزمخشري : انظر( مطَاَرقة جلود من
  :دراسة الحديث) 2(

  : اإلسنادرجال: أوالً
ني وأحمد بن صـالح والـذهبي    وثقه ابن معين وابن المديني ويعقوب بن شيبة والدار قط          : بن عمار  عكْرِمةُ -١

: ثقة في أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وقـال أحمـد            : وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود       
: وقال فـي موضـع آخـر       صالحا سلمة بن إياس عن حديثه وكانمضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة،        

  .صحاحأحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير ضعاف ليس ب
  .وكان كثير الغلط ويتفرد عن إياس بأحاديث ال يشاركه فيها أحد... ثقة : وقال أحمد بن خلف

كان صدوقاً وربما وهم في حديثه وربما دلس في حديثه، وذكـره ابـن              : صدوق، وقال أبو حاتم   : وقال الساجي 
صـدوق يلغـط وفـي      : وقال عنه   ،   لقبول روايتهم   للتصريح بالسماع   ينبغي ألهلها  حجر في الطبقة الثالثة التي    

  .روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب
هو ثقة مدلس من الطبقة الثالثة، مضطرب في أحاديث يحيى بن أبي كثير، وقد صرح بالسماع ولم يـرو                   : قلت

  .عن يحيى بن أبي كثير في هذه الرواية 
، ٢/١٤٤ الثقـات للعجلـي      معرفـة ،  ١٢/٢٥٩ بغداد   ، وتاريخ ٤/١٢٤تاريخ ابن معين رواية الدوري      : نظرا(

، وتاريخ أسماء الثقات البن شـاهين ص        ٢٠/٢٥٦، وتهذيب الكمال للمزي     ٧/٢٣٢وتهذيب التهذيب البن حجر     
، ٥/٢٧٦، والكامل فـي الـضعفاء البـن عـدي           ٥/٢٣٣، والثقات البن حبان     ٢/٣٣، والكاشف للذهبي    ١٧٧

، ٢/٤٩٤، وأيـضاً    ١/٣٧٩لل ومعرف الرجال ألحمد بن حنبـل         ، والع  ٢٦٤وسؤاالت اآلجري ألبي داود ص    
، وتقريـب التهـذيب البـن    ٤٢، وطبقات المدلـسين البـن حجـر ص   ٧/١٠والجرح والتعديل البن أبي حاتم     

  .)٢/٣١/٦٨٧حجر
٢- جِيدالْم دبع نب اللَّه ديبع ينَفالْح يلو عَأب:  

ال بأس بـه، وروى     : الذهبي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين وأبو حاتم          وثقه الدار قطني وابن قانع والعجلي و      
:  لم يثبت تضعيف ابن معـين لـه، وقـال          :وقال ابن حجر  وذكره العقيلي في الضعفاء،     ليس بشيء،   : عن ابن معين قوله   

  .صدوق ولم يضعفه غير العقيلي
  .د روى عنه البخاري ومسلم، وقفقد وثقه الدار قطني وابن قانع وغيرهماهو ثقة : قلت
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 ٥٦

 –كَان خَير فُرساننَا الْيوم َأبو قَتَادةَ وخَير رجالَتنَا سلَمةُ          .".. �وفي نفس سياق الحديث قال النبي       
   ...."  � -يعني ابن األكوع

لمتأخر وإن كـان اآلخـر ينـال        وفي الحديث أن المبادر إلى فعل الخير أوالً خير من ا          
 لو بادر ابنه باإلجابة عن �وما أجملها من سعادة كادت أن تغمر قلب عمر بن الخطاب األجر، 

ولكن الذي منعه هو الحيـاء كونـه         له   �حتى ينال بركة الدعاء من النبي        �سؤال رسول اهللا    
  .أحدث القوم سنناً

 َأن رسـوَل     � بد اللَّه بنِ عمر    ع  من حديث  (2) بسنده   (1)أخرج البخاري في صحيحه   
  قَاَل �اللَّه" :             يا هي مثُوندمِ حلسثَُل الْمم يها وقُهرقُطُ وسةً لَا يررِ شَجالشَّج نم ؟ ِإن " ،  قَعفَو 

ةيادرِ الْبي شَجف ا النَّخْلَةُ،النَّاسي َأنَّهي نَفْسف قَعوقَاَل، و اللَّه دبتُ: عييتَحفَاس ، وَل اللَّهسا رفَقَالُوا ي 
 فَحدثْتُ َأبِي بِما وقَع في نَفْـسي        :قَاَل عبد اللَّه  " هي النَّخْلَةُ    : " � فَقَاَل رسوُل اللَّه     :َأخْبِرنَا بِها 

  .(3) "  يكُون ِلي كَذَا وكَذَا لََأن تَكُون قُلْتَها َأحب ِإلَي من َأن:فَقَاَل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
، والثقات البن حبـان     ١/٦٨٣، والكاشف للذهبي    ٢/١١١ الثقات للعجلي  ومعرفة،  ٧/٣١تهذيب التهذيب البن حجر     : نظرا(
والضعفاء الكبير للعقيلـي    ،  ٥/٣٢٤، والجرح والتعديل البن أبي حاتم       ١/١٧٨، وتاريخ ابن معين رواية الدارمي       ٨/٤٠٤
  .)١/٦٤٢بن حجروتقريب التهذيب ال، ٣/٨٧٣

  .وباقي رجال السند ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

عن  مختصراً   ٢٩٦٠ رقم   ٤/٥٠...   في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب         أخرجه البخاري 
الضحاك  (عاصم يأبعن  بنحوه   ٦٧٨٢ رقم   ٦/٢٦٣٥ كتاب األحكام، باب من بايع مرتين        المكي بن إبراهيم و   

  . �عن سلمة بن األكوع  )مولى سلمة (عبيد أبي بن يزيد عن) المكي والضحاك( ، كالهما )لشيبانيبن مخلد اا
    .١٣١رقم  ١/٦١صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم ) 1(
عن عبد اللَّه بنِ )يحابن أنس األصب( حدثَني ماِلك :قَاَل) ابن عبد اهللا بن أويس(حدثَنَا ِإسماعيُل  :سند الحديث ) 2(

  ...َ � دينَارٍ عن عبد اللَّه بنِ عمر
  :دراسة الحديث) 3(

  رجال اإلسناد : أوالً
  .أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي  عبد اهللا بنبن عبد اهللا بنِإسماعيُل 

فالً، ونقل العقيلي عـن النـسائي       محله الصدق وكان مغ   :ال بأس به، وقال أبو حاتم     : وثقه يحيى بن معين وقال      
صدوق أخطـأ  : القول بتوثيقه، ونقل أبو حاتم عن أحمد توثيقه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه ابن حجر         

  .في أحاديث من حفظه
روى :  ، وضعفه كذلك النسائي وابن خيثمة ابن عديبشيءمخلط يكذب ليس : وضعفه ابن معين في رواية وقال     

  . غرائب ال يتابع عليها، وقال الدار قطني ال أختاره في الصحيحعن مالك أحاديث
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 ٥٧

 .المبادرة الذاتية للوقاية من األخطار القادمة: المطلب الثالث 
المستقبلية من أجل االبتعاد عنها،     مواطن الخطر   السؤال عن   ومن أسباب المبادرة الذاتية     

 الصحابي  وقد ترجمت مبادرة،الخيروجوه  بسؤاله عن  الناس يتعامل مع الواقعأكثر مع العلم أن
 بسؤاله عن الشر المحتمل وقوعه      � واقعاً عملياً وهو يبادر الرسول       �الجليل حذيفة بن اليمان     

 �في أمة اإلسالم، كونه يخبر عما يعلمه ربه سبحانه لمثل هذه األمور، وما كان سؤال حذيفة                 
 معلم البشرية    ويطلب النصيحة من   �إالّ من أجل الوقاية واالبتعاد عن هذا الشر الذي قد يدركه            

  " .فما تأمرني إن أدركني ذلك"  قائالً �

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 من حديثه غير ما في الصحيحين إالّ ما كان بنفس           بشيءهو ثقة فيما روى له البخاري ومسلم، وال يحتج          : قلت
 لى الدكتور نافذ حماد حفظه اهللا تعـا       خلص إليه سلسلة السند في الصحيحين أو أحدهما ووافقه الثقات ، وهذا ما            

عدم ثبوت جرح إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ومسلم ، ولذا أخرجا حديثه، ولو وقفا على                 :  قائالً وأضاف
جرحه لردا روايته، وأن قبولهما رواياته واحتجاجهما بحديثه يشهد بتوثيقه حين األخذ به، وإن كان ضعيفاً عنـد                  

نتقيا وانتخبا منها ما هو معروف من حديثه لم يأخذ          غيرهما، واعتمد الشيخان في الرواية عنه على كتبه، حيث ا         
حيـث روى لـه   ... البخاري من كتاب إسماعيل إالّ ما ثبتت صحته وما ليس فيه علة، ومثل ذلك يقال في مسلم      

وروى له مـسلم  ... واحد وستون رواية عن خاله اإلمام مالكوالبخاري مائتين وتسعة وعشرين حديثاً منها مائة      
 أويس ثقة في الصحيحين وضعيف في   يإلى أن إسماعيل بن أب    : حماد  خيراً خلص الدكتور نافذ     سبع روايات، وأ  
  . غيرهما إذا انفرد

، والجـرح والتعـديل البـن أبـي         ١/٢٣٨، ورواية الدارمي    ٣/١٥٨تاريخ ابن معين رواية الدوري      : نظرا( 
د بمدح أو ذم ليوسـف عبـد الهـادي          ، بحر الدم فيما تكلم فيه اإلمام أحم       ١/١٠١، ضعفاء العقيلي    ٢/١٨٠حاتم

، ١/١٥٢، والضعفاء والمتروكين للنسائي    ١/١٤١، وتقريب التهذيب البن حجر    ٨/٩٩، والثقات البن حبان     ١/٨٧
قرة العيون بتوثيق األسانيد والمتون     ، و ١/٣٢٣، والكامل في الضعفاء البن عدي       ٣/١٢٤وتهذيب الكمال للمزي    

  ).٤٣ ، ١/٣٥إسماعيل بن أبي أويس في ميزان النقاد " مبحث نافذ حسين حماد ، :لألستاذ الدكتور
  .وباقي رجال السند ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
، عن قتيبة بن ٦١رقم  ١/٣٤ مختصراً ،أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا  

  .سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار به
 عن ٢٨١١ رقم    ٤/٢١٦٤مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب مثل المؤمن مثل النخلة بنحوه             وأخرجه  

عـن  )يحيي، وقتيبة وابن حجـر  ( ثالثتهم  يحيى بن َأيوب وقُتَيبةُ بن سعيد وعلي بن حجرٍ السعدي واللَّفْظُ ِليحيى             
مفَاِإسعج نيُل ابينَارٍ عن رٍ عد نب اللَّه دببهع.  



 ٥٨

  َأنَّه سمع حذَيفَـةَ بـن   ِإدرِيس الْخَولَاني  يَأب من حديث    (2)ه بسند (1)أخرج البخاري في صحيحه   
 عن الـشَّر مخَافَـةَ َأن        عن الْخَيرِ وكُنْتُ َأسَألُه     � كَان النَّاس يسَألُون رسوَل اللَّه       :الْيمانِ يقُولُ 

 يا رسوَل اللَّه ِإنَّا كُنَّا في جاهلية وشَر فَجاءنَا اللَّه بِهذَا الْخَيرِ فَهْل بعد هذَا الْخَيرِ                 : فَقُلْتُ ،يدرِكَني
 شَر نقَاَل ؟،م : مرٍ: قُلْتُ،نَعخَي نم الشَّر ذَِلك دعْل بهقَاَل.؟ و :  " خَـند يهفو مـا  : قُلْتُ، "نَعمو 

خَنُهقَاَل. ؟د : " رتُنْكو منْهرِفُ مي تَعيدرِ هبِغَي وندهي مقُلْتُ،" قَو :شَر نرِ مالْخَي ذَِلك دعْل ب؟ فَه. 
 ، يا رسوَل اللَّه صفْهم لَنَـا      : قُلْتُ ،"  ِإلَيها قَذَفُوه فيها   نَعم دعاةٌ ِإلَى َأبوابِ جهنَّم من َأجابهم      " :قَاَل
تَلْـزم  "  : قَـالَ ، ؟ فَما تَْأمرني ِإن َأدركَني ذَِلك: قُلْتُ، " هم من جِلْدتنَا ويتَكَلَّمون بَِألْسنَتنَا    " :فَقَاَل

  مهامِإمو ينملسةَ الْماعمقُلْتُ ، " ج :         املَا ِإمةٌ واعمج ملَه كُني لَم قَ    " :قَاَل.؟ فَِإنرالْف لْكتَزِْل تفَاع
لَى ذَِلكَأنْتَ عتُ ووالْم رِكَكدتَّى يح ةرِل شَجبَِأص ضتَع َأن لَوا و(3)" كُلَّه.  

                                                 

  .٣٤١١، رقم ٣/١٣١٩صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم) 1(
) زيديعبد الرحمن بن    ( حدثَني ابن جابِرٍ     :قَاَل) بن مسلم ( حدثَنَا يحيى بن موسى حدثَنَا الْوِليد        :سند الحديث ) 2(

  ...يقُوُل �  حدثَني َأبو ِإدرِيس الْخَولَاني َأنَّه سمع حذَيفَةَ بن الْيمانِ: حدثَني بسر بن عبيد اللَّه الْحضرمي قَاَل:قَاَل
  :دراسة الحديث) 3(

  : اإلسنادرجال: أوالً
ِليدالْوبن م سبنى أمية ، مولى موالهم أبو العباس الدمشقىيالقرش: مل.  

 دلـس  ربمـا : ، وقال أصحابنا حفاظ من الوليد كان : وقال ر،هِسم أبووكان كثير الحديث،    : وثقه ابن سعد وقال   
كـان  : والذهبي في كتابه سير أعالم النبالء وقال       العجلي، ويعقوب بن شيبة،   ، ووثقه    كذابين عن مسلم بن الوليد

حدثنا، فهو حجة، هو في نفسه أوثق من بقية وأعلم،          : لتدليس، فإذا قال  من أوعية العلم، ثقة حافظاً، لكن رديء ا       
 المغـازي،  بـأمر  الوليد: فقال ؟ وكيع أم أفقه الوليد: الرازي زرعة البي وقيلصالح الحديث،   : وقال أبو حاتم  

  .مسلم بن الوليد مثل الشام أهل من الثقات: عدي بن أحمد أبو وقال. العراقيين بحديث ووكيع
  .ما رأيت من الشاميين مثله، وقد أغرب الوليد أحاديث صحيحه لم يشركه فيها أحد: لي بن المدينيوقال ع

 بن وإسماعيل مسلم، بن الوليد من الشاميين لحديث أروى أحد ليس: حنبل بن أحمدوذكر الذهبي في السير قول      
  . عياش

  .سمع وما لم يسمع وكانت له منكراتاختلطت عليه أحاديث، ما : كان رفّاعاً، وقال: وطعن فيه أحمد وقال
إذا كتبت حديث األوزاعي عن الوليد فما تبالي من فاتك،        : قال لي مروان بن محمد    : وقال أحمد بن أبي الحواري    

  .الوليد عالماً بحديث األوزاعي : وقال مروان أيضاً
 عـن  ضعفاء، شيوخ عن ي،األوزاع عند أحاديث ياألوزاع عن ييرو ،يرسل مسلم بن الوليد: يالدارقطن وقال

 ،األوزاعـى  عن يجعلها و ،الضعفاء أسماء فيسقط ،يالزهر و عطاء، و نافع، مثل ي،األوزاع أدركهم قد شيوخ
  .مسلمبن  إسماعيل و ،ياألسلم عامربن  عبداهللا مثل يعنى ،يالزهر و عطاء عن ياألوزاع عن و نافع، عن
 مـسلم،  بـن  الوليد من المالحم وأحاديث الطويل للحديث أحفظ رجال رأيت ما: يزِورمالْ الفضل بن قةدص قال

  .األبواب يحفظ وكان
  .له أخرجا إذا حديثه ينقبان الصحيح وصاحبا. ثقة فهو حدثنا،: قال إذا: وقال الذهبي في تاريخ اإلسالم
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 ٥٩

 بالـشر  الجاهلذره ألن   ويح فيتوقاه موضعه ليعرف الشر عنسؤاله   �ومبادرة حذيفة   
   .فيه وقوعا وأشد إليه أسرع

 شـاء  فيمـا  منهم كالً أقام كيف عباده في اهللا حكمة الحديث في : (1)جمرة أبي بنا قال
   � لحذيفة وحبب ،غيرهم ويبلغوها بها ليعملوا الخير وجوه عن السؤال الصحابة أكثر إلى فحبب

 أن:وأضاف ابن حجر   (2)النجاة له اهللا أراد عمن دفعه في سبباً ويكون ليجتنبه الشر عن السؤال
 يعلمه ال الذي السر صاحب � حذيفة كان ثم ومن غيره فيه يفوق فإنه شيء إليه حبب من كل

  .(3)اآلتية األمور من وبكثير المنافقين أسماء بمعرفة خص حتى غيره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

: قال الذهبيذلك ، ل من التدليس وبخاصة تدليس التسوية   ولكنه مكثر  ؛بن مسلم ثقة   وخالصة األمر أن الوليد   : قلت
وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة مـن        ،  " فليس بحجة  ، عن :ما إذا قيل  أ ، به جال بد أن يصرح بالسماع إذا احتُ      "

  .المدلسين
حتج بشيء من حـديثهم إال    من اتفقوا على أنه ال ي     : رابعها:" قال العالئي مبينًا معنى الطبقة الرابعة من المدلسين       

والوليد بن مسلم   ....  لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين كابن إسحاق وبقية         بما صرحوا فيه بالسماع   
 .)١١٣ /١  لهجامع التحصيل في أحكام المراسيل:نظرا(" وسويد بن سعيد وأضرابهم

  .عن ثقةوكانت روايته هذا الرواية بالسماع، في  وقد صرح 
  .له ينكر ما ويتجنبان حديثه، ينتقيان ولكنهما ه،ب احتجا قد ومسلم البخاري: وقال ابن حجر في مقدمته

،  تهـذيب  ٤٦٦ الثقات للعجلـي ص  ومعرفة، ٣١/٩٧، تهذيب الكمال للمزي ٧/٤٧٠طبقات ابن سعد  : نظرا (
 تـاريخ اإلسـالم للـذهبي    ،٢١٤-٩/٢١٢، سير أعالم النـبالء للـذهبي   ١٣٤ -١١/١٣٢التهذيب البن حجر   

، ومقدمة  ٩/١٧، الجرح والتعديل البن أبي حاتم       ١/١٩١و موثق للذهبي     ذكر أسماء من تكلم فيه وه      ،١٣/٤٦١
  ).١/٥١ ، طبقات المدلسين البن حجر٤٥٠فتح الباري البن حجر ص 
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
، ومسلم   ٦٦٧٣ رقم   ٢/٢٥٩٥ أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب، كيف يكون األمر إذا لم تكن جماعة، بمثله             
 كالهمـا   ١٨٤٧ رقم   ٣/١٤٧٥في كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن بلفظه             

  .الوليد بن مسلم  بهمن طريق ) البخاري ومسلم(
 بالحديث، العلماء من ،محمد أبو ألندلسي،ا االزدي جمرة أبي بن سعيد بن سعد بن اهللا عبد: جمرة أبي ابن )1(
 ).٤/٨٩ األعالم للزركلي  لكحالة، و٦/٥٧ معجم المؤلفين :انظر ( ربمص ووفاته األندلس من أصله ،الكيم

  .١٣/٣٧فتح الباري البن حجر ) 2(
  .١٣/٣٧المصدر السابق  )3(



 ٦٠

    
  المبحث الثالث

  
  أصناف المبادرين ومميزاتهم

  :انوفيه مطلب
  

  :أصناف المبادرين ويشتمل على: ولالمطلب األ
  

  .)الشباب، الموالي، األعراب، أصحاب األعذار وذوي االحتياجات الخاصة (الرجال: أوالً
  

  .األطفال: ثانياً
  

  .النساء: ثالثاً
  

  .الجن: رابعاً
  

  .مميزات المبادرين: المطلب الثاني
  

  .الشجاعة: أوالً
  

  .القوة: ثانياً
  

  .الهمة العالية: ثالثاً
  

  .سرعة البديهة: رابعاً



 ٦١

  :أصناف المبادرين :المطلب األول
وفـي  لم تقتصر المبادرة على فئة محددة من الناس، بل شملت كافة شرائح المجتمـع،               

 ومبـادرة    الشباب والشيوخ والموالي واألعـراب ،      و  مبادرة الرجال  :فكان منها ميادين متعددة   
ة األطفال وحديثي السن، ومبادرة النـساء،        ومبادر أصحاب األعذار وذوي االحتياجات الخاصة،    

  .حتى وصل األمر إلى وجود مبادرة للجن
  

  :مبادرة الرجال وتشمل: أوالً
  الشباب  -١

 من خـالل مراحـل    اإلنسان  ال شك أن مرحلة الشباب هي أقوى المراحل التي يمر بها            
ـ اغتنام  على �حياته، ولذا حث النبي     ام بـأداء العبـادات،    هذه المرحلة الفتية بالطاعات والقي

  . من أن يضيع العبد عمره وشبابه فيما ال ينفعهوحذر
يستنهض همم  كان    �نجد أن النبي    حتاج إلى قوة،    من العبادات التي ت   الجهاد  ولما كان   

صحابته رضوان اهللا عليهم ويدفعهم للمبادرة نحو قتال األعداء، فكانت مبـادرة الـشباب فـي                
 مثـل   فيت المشركين ببسالة وشجاعة ، بالرغم من إحجام البعض          المبارزة واإلقدام وقطع هاما   

 ويضرب لنا أبو دجانة      إالّ أن اإلسالم حث على ضرورة اإلقدام لمقارعة األعداء،         هذه المواقف، 
 بحقه دون تراجع بالرغم من      � في مبادرته بأخذ السيف من رسول اهللا         مثاالً رائعاً يوم أحد    �

عن من يأخذه بحقه؟ فأحجموا : �أنا أخذه حتى قال : هم كلهم يقول  يالقوم بعدما بسطوا أيد    إحجام
  . فأخذه ففلق به هام المشركين�حتى بادر أبو دجانة ذلك ، 

 : َأخَذَ سيفًا يوم ُأحد فَقَاَل �َأن رسوَل اللَّه  � عن أنسٍ (2) بسنده (1)أخرج مسلم في صحيحه
 "؟فَمن يْأخُذُه بِحقِّه"  : قَاَل، َأنَا َأنَا:سطُوا َأيديهم كُلُّ ِإنْسانٍ منْهم يقُوُل فَب"؟ هذَا من يْأخُذُ منِّي"

 فََأخَذَه فَفَلَقَ بِه : قَاَل، َأنَا آخُذُه بِحقِّه:(3) �  خَرشَةَ َأبو دجانَةَ فَقَاَل سماك بن، فََأحجم الْقَوم:قَاَل
  . رؤوسهم شق أي (4) رِكينهام الْمشْ

                                                 

  .٢٤٧٠ رقم ٤/١٩١٧  � صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبو دجانة) 1(
) أسلم بن(حدثَنَا حماد بن سلَمةَ حدثَنَا ثَابِتٌ       ) بن مسلم ( بن َأبِي شَيبةَ حدثَنَا عفَّان       حدثَنَا َأبو بكْرِ  : سند الحديث ) 2(

   ...� عن َأنَسٍ
 وهـو  ، دجانـة  أبو ، الساعدي األنصاري يالخزرج خَرشة بن أوس بن سماك : وقيل ، خَرشَة بن سماك) 3(

 ، بالشجاعة المشهورين الشجعان من وكان  ،   � اهللا رسول مع المشاهد وجميع حداًوُأ بدراً شهد،  بكنيته مشهور
 بعدما اليمامة يوم استشهد ، وأكابرهم الصحابة فضالء من هو،  الحرب في بها يعلم ُ ، حمراء صابةع له وكانت

  ).٢/٥٢٤ األثير الجزري ، أسد الغابة البن٤/١٦٤٤االستيعاب البن عبد البر : نظرا ( عظيماً، بالء فيها أبلى
  :دراسة الحديث) 4(
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 ٦٢

  
 وهو يعلم أن حقه محقق فـي  ، لهنه أهلألليعطى هذا السيف إالّ      � ولم يكن أبو دجانة   
 في سبيل   يموت أو المسلمين على اهللا يفتح أن إلى السيف بذلك يقاتل أنأمرين ال ثالث لهما، إما      

  .، ومع ذلك بادر بأخذه حتى فتح اهللا على المسلميناهللا
  
  موالي ال -٢

اسم يقَع على جماعة كَثيرة فهو الرب والمالك والسيد والمنْعم والمعتقُ والنَّاصر والمحب : المولَى
والتَّابِع والجار وابن العم والحليفُ والعقيد والصهر والعبد والمعتَقُ والمنْعم علَيه وأكْثرهـا قـد               

وكُلُّ من وِلي أمراً أو     . يضاف كُّل واحد إلى ما يقْتَضيه الحديثُ الوارِد فيه          جاءت في الحديث فَ   
وقد تَخْتَلف مصادر هذه األسماء فالواليةُ بالفَتْح في النَّسب والنُّـصرة           . قام به فَهو مواله ووليه      

  .(1)المعتَق والمواالةُ من والَى القَوم  والوالء ، والوِالَية بالكسر في اإلمارة ،والمعتق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  :دراسة اإلسناد: أوالً
  : بن دينارحماد بن سلَمةَ

  .وثقه ابن سعد وابن معين وأحمد والساجي والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات
، " ن دينار عدل عن االحتجاج به إلى االحتجاج بفليح وعبد الرحمن بن عبد اهللا ب            من  لم ينصف   : " قال ابن حجر  

: واعتذر أبو الفضل بن طاهر عن ذلك، ولما ذكر أن مسلماً أخرج أحاديث أقوام ترك البخـاري حـديثهم قـال            
وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير، مدحه األئمة وأطنبوا لما تكلم بعض منتحلي المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في                   

بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، وأخرج أحاديثه          حديثه ما ليس منه لم يخرج عنه البخاري معتمداً عليه،           
  .التي يرويها من حديث أقرانه كشعبة، وحماد بن زيد وأبي عوانة ، وغيرهم

لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في األصول إالّ من حديثه عن ثابت، وقد خرج له في الشواهد عـن                    : قال الحاكم 
ن، إالّ أنه لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد،             هو أحد أئمة المسلمي   : وقال البيهقي ،  طائفة

وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت ال يبلغ اثني عشر حديثاً، أخرجها      
  .في الشواهد

الناس في ثابت، وتغيـر  ثقة عابد أثبت : أعلم الناس بحديث ثابت وحميد، وقال ابن حجر       : وقال ابن معين وأحمد   
  .وهو ثقة صدوق يغلط وليس في قوة مالك... اإلمام أحد األعالم : حفظه بأخره، وقال الذهبي

هو ثقة لكثرة الموثقين له وإخراج مسلم له أيضاً، وأما بالنسبة لتغير حفظه بأخره فقد قال ابن معين حديثه               : قلت  
  .في أول أمره وأخره واحد

، والعلل ومعرف الرجال  ٣/١٤١، والجرح والتعديل البن أبي حاتم       ٧/٢٨٢رى البن سعد    الطبقات الكب : نظر  ا( 
، والثقـات البـن     ١/٣١٩ الثقات للعجلي    ومعرفة،  ٣/١١، وتهذيب التهذيب البن حجر      ٣/٢٦٨ألحمد بن حنبل    

م ، وبحـر الـد    ٣١٢،  ٤/٢٩٧، وتاريخ ابن معين رواية الدوري       ٧/٢٥٣، وتهذيب الكمال للمزي     ٦/٢١٦حبان  
  ).١/٣٤٩، والكاشف للذهبي ١/١٩٧، وتقريب التهذيب البن حجر ١٢٢ليوسف عبد الهادي صفحة 

 .٥١٠ /٥ا"*()�' &% $��# ا"! �� وا��� ا�� ا����  )1(



 ٦٣

  . والخدموالمقصود بالموالي هنا هم العبيد
إنمـا  ف المبادرة ، وإن دل ذلك على شيء،         من نصيب   مللموالي الحق في أن يكون له     ف 

 :تعالى فهم سواء والمعيار قوله ، وعبدبين حرٍوال فرق  وإنصاف يدل على أن اإلسالم دين عدٍل
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 � رسـول اهللا ثوبـان       فكانت مبادرة مـولى     }��:

 ابن ماجه فـي سـننه       هأخرج، ففي الحديث الذي      ليفوز بجنة اهللا تعالى    �بااللتزام بما أمره به     
)من يتَقَبلُ  : "� قَاَل رسوُل اللَّه     :قَاَل �مولَى رسوِل اللَّه      �عن ثوبان  بسنده

1
)   ةـداحِلـي بِو 

  نَّةبِالْج ُل لَهَأتَقَبًئا "  : قَاَل، َأنَا: قُلْتُ"؟  وشَـي َأْل النَّاسقَاَل، "لَا تَس : وهو طُهوس قَعي انبثَو فَكَان 
ْأخُذَهنْزَِل فَيتَّى يح يهنَاوِلْن دقُوُل ِلَأحفَلَا ي باك(2)ر.  

  
  األعراب -٣

 ،رِ وال يـدخُلُونَها إال لحاجـة      ساكنُو البادية من العرب الذين ال يقيمون في األمصا        : واألعراب  
  بروف من الناس     : والعرعلهذا الجِيل الم ه     ،اسمله من لَفْظ يـة أو      ، وال واحدادأقام بالب واءوس 

   .(3)أعرابي وعربي:  والنَّسب إليهما ،المدن
تغلغل اإليمان في قلب العبد، فإن الدنيا ال تساوي عنده شـيئاً، ويعمـل جاهـداً               ما  إذا  و
أتى النبـي  ترك هذا األعرابي الذي     تاركاً وراءه الدنيا ، كما       فيضحي بالغالي والنفيس    آلخرته،  

يل اهللا  سم له من غنائم الغزوة، ألن نفسه تتوق إلى أن يقتل في سـب              ولم يأخذ مما ق    به وآمن   �
  . بالشهادة�، فيبادر إلى قتال العدو وينال ما تمناه ويشهد له رسول اهللا فوز بجنتهيل

                                                 

 ال وَأنَا َأضمن لَه بِالْجنَّة     من استفْهامية َأي َأيكُم يضمن ِلي بِخَصلَة واحدة هي حفْظ نَفْسه من السؤَ             :من يتَقَبلُ  )1(
 .)٩٤ / ٤ حاشية السندي على ابن ماجه(

 والحديث إسناده   ٣٨ صفحة   هتسبق دراس  باب كراهية المسألة وقد      ، كتاب الزكاة  ،أخرجه ابن ماجه في سننه    ) 2(
  .حسن، من أجل عبد الرحمن بن معاوية أنه صدوق

 .٤٣١ /٣ثير النهاية في غريب الحديث واألثر ابن األ )3(
 



 ٦٤

َأن رجلًا من الَْأعرابِ جاء ِإلَى  � (3)شَداد بنِ الْهاد عن  (2)  بسنده(1)خرج النسائي في سننه     أ
  قَالَ     �النَّبِي ثُم هعاتَّبو بِه نفَآم: ُأه  كعم اجِر،     النَّبِي ى بِهصفََأو �  ابِهحَأص ضعا كَانَـتْ    ،بفَلَم 
سبيا فَقَسم وقَسم لَه فََأعطَى َأصحابه ما قَسم لَه وكَان يرعى ظَهرهم فَلَمـا               � غَنم النَّبِي    ،غَزوةٌ

 ما  :فَقَاَل �فََأخَذَه فَجاء بِه ِإلَى النَّبِي       � قسم قَسمه لَك النَّبِي      : قَالُوا ؟ا ما هذَ  :جاء دفَعوه ِإلَيه فَقَالَ   
 ما علَى هذَا اتَّبعتُك ولَكنِّي اتَّبعتُك علَى َأن ُأرمى ِإلَى هاهنَا وَأشَار ِإلَى              : قَالَ قَسمتُه لَك  : قَالَ ؟هذَا

 هبِس هلْقنَّةَ فَقَالَ    حخَُل الْجوتَ فََأدمٍ فََأم:  "   قْكدصي قْ اللَّهدتَص تَاِل       ، "ِإني قوا فضنَه يلًا ثُمفَلَبِثُوا قَل 
     النَّبِي بِه يفَُأت ودالْع�       ثُ َأشَاريح مهس هابَأص ُل قَدمحي ،    فَقَاَل النَّبِي �: "  وه والُوا قَ ؟ "َأه:  منَع 

 ثُم قَدمه فَصلَّى علَيه فَكَـان فيمـا          � في جبة النَّبِي      � ثُم كَفَّنَه النَّبِي     "صدقَ اللَّه فَصدقَه  " :قَاَل
  .(4)ا شَهِيد علَى ذَِلكظَهر من صلَاته اللَّهم هذَا عبدك خَرج مهاجِرا في سبِيلك فَقُتَل شَهِيدا َأنَ

                                                 

  .١٩٥٣ رقم ٤/٦٠صالة على الشهداء سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب ال) 1(
 َأخْبرني عكْرِمةُ بن خَاِلد َأن ابن : َأنْبَأنَا عبد اللَّه عن ابنِ جريجٍ قَاَل:َأخْبرنَا سويد بن نَصرٍ قَاَل :سند الحديث ) 2(

َأخْبره عن شَداد بنِ الْهاد َأن رجلًا من الَْأعرابِ جاء          ) الرحمن بن عبد اهللا بن أبي عمار القرشي        عبد(َأبِي عمارٍ   
ِإلَى النَّبِي �...   

)3 (اداد بن شَدبشر بن جابر بن اهللا عبد بن الهادي وهو ، عمرو بن أسامة : الهاد واسم ، اله يالليثـي  الكنَان ، 
 ، ولجعفر ، بكر وألبي ، � اهللا لرسول سلفاً شداد كان، و لألضياف ليالً النار يوقد كان ألنه الهادي له قيل نماوإ

 وكانـت  ، عمـيس  بنت أسماء أخت ، عميس بنتُ سلمى زوج كان ألنه ، عنهم اهللا رضي طالب أبي بن ولعلي
 شـهد  . ألمهـا  ، � النبـي  زوج ، الحارث بنت ميمونة أخت وهي ، وعلي ، بكر وأبي ، جعفر امرأة أسماء

  الكوفة إلى وتحول المدينة وسكن الخندق
  ).٣/٣٢٤ ، اإلصابة البن حجر ٢/٥٨٧أسد الغابة البن األثير الجزري : نظر ا(
  :دراسة الحديث) 4(

  رجال اإلسناد: أوالً 
 فقيـه  ثقـة :ابن حجر في التقريب   ، قال    المكي موالهم األموي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد: ابن جريج 

 كثيـر  والثبت بالعلم مشهور الحجاز  فقيه :أضاف في كتابه طبقات المدلسين بقوله      و  ،ويرسل يدلس وكان فاضل
 ال التـدليس  قبـيح  فإنه جريج بنا تدليس التدليس شر :الدارقطني قال بالتدليس وغيره النسائي وصفهو ،الحديث
  .مجروح من سمعه فيما إال يدلس
بالـسماع  أصحابها ال يضر فقد عده ابن حجر من الطبقة الثالثة والتي ال بد أن يصرح       فهو ثقة أما تدليسه     : قلت

 وهو ليس من    عكرمة بن خالد  ، وأما علة اإلرسال،  فقد روى عن         ) أخبرني( وقد صرح في تلك الرواية بقوله       
 تهـذيب   ،١/٤١  البن حجـر   لمدلسين، طبقات ا  ١/٦٢٤ تقريب التهذيب البن حجر      :انظر (. الذين يرسل عنهم  

  ).١/٢٢٩، جامع التحصيل للعالئي ١٨/٣٤٢ للمزي الكمال 
  .وباقي رجال السند ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
                                                 =                                                                                   



 ٦٥

  : مبادرة أصحاب األعذار وذوي االحتياجات الخاصة -٤
عن القيام  اهللا سبحانه وتعالى عذر الضعفاء والمرضى وأصحاب األعذارصحيح أن 

�X �<A>� $� � :ببعض العبادات كالجهاد مثالً، قال تعالى
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إالّ أن بعض الصحابة الكرام بادروا بالجهاد في سبيل اهللا تعالى رغم كبر سنهم وضعفهم 

ابتهم بالعرج أو العمى وغير ذلك ، فقد نافس أصحاب األعذار من الصحابة غيـرهم مـن                وإص
 يبادر إلى الجهاد    �الجليل عمرو بن الجموح      هو الصحابي    ااألصحاء  في ميادين الجهاد ، وه      

رغم إصابته بالعرج ورغم كبر سنه ، وقد كان له أوالد يكفونه الجهـاد، إالّ أنـه كـان مـن                     
 يوم أحد ليقاتل ويفوز بالجنان ، وقد نال ما أراد من الشهادة    �ج مع رسول اهللا     المبادرين للخرو 

   . تعالىفي سبيل اهللا
َأتَى عمـرو   : َأنَّه حضر ذَِلك قَالَ    �عن َأبِي قَتَادةَ   (2) بسنده (1)ه  مسندأخرج أحمد في    

 َأرَأيتَ ِإن قَاتَلْتُ في سبِيِل اللَّه حتَّى        :وَل اللَّه  فَقَاَل يا رس    � ِإلَى رسوِل اللَّه     (3) � بن الْجموحِ ا
نَّةي الْجةً فيححص هذي هلي بِرِجش؟ُأقْتََل َأم اءجرع لُهكَانَتْ رِجو ، وُل اللَّهسقَاَل ر �":ملُوا "نَعفَقُت   

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

عبد من طريق     بنحوه    ٣/٥٩٦ �ر شداد بن الهاد     ك أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة، باب ذ        
، والنسائي في سننه     عبد الرزاق من طريق   بنحوه  ،  ٧١٠٨ رقم   ٧/٢٧١والطبراني في المعجم الكبير     ،  الرزاق  

من طريق عبـد اهللا بـن المبـارك، كالهمـا     بنحوه  ٢٠٨٠ رقم ١/٦٣٤الكبرى ، كتاب الجنائز وتمني الموت     
  .عن ابن جريج به) عبدالرزاق وابن المبارك(

  . الحديث إسناده صحيح:الحكم على الحديث : ثالثاً
  .٢٢٥٥٣ رقم ٧/٢٤٧نبل مسند أحمد بن ح) 1(
قَاَل حدثَنَا َأبو الصخْرِ حميد ) بن شريح بن صفوان(حدثَنَا َأبو عبد الرحمنِ الْمقْرِي حدثَنَا حيوةُ       :سند الحديث ) 2(

  �ك قَاَل َأتَى عمرو بن الْجموحِ ِإلَى رسوِل اللَّـه           بن زِياد َأن يحيى بن النَّضرِ حدثَه عن َأبِي قَتَادةَ َأنَّه حضر ذَلِ            
  ...فَقَاَل

)3(عمبن رو وشريفاً األنصار سادات من السلمي األنصاري حرام بن زيد بن الميم وتخفيف الجيم بفتح :موحالج 
 واحد قبر في حرام بن عمرو بن اهللا وعبد هو ودفن ،شهيداً أحد يوم وقتل بدراً شهد ثم العقبة شهد ،أشرافهم من

 واهللا :وقال وولى سالحه فأخذ أعرج ألنك حرج من عليك ما واهللا :أحد يوم له فقيل أعرج وكان ،صهرين وكانا
 إلى تردني وال الشهادة ارزقني اللهم :وقال القبلة على أقبل ولى فلما ،الجنة فى هذه بعرجتى أطأ أن ألرجو إنى

 عمـرو  بن اهللا عبد أخاها وحملت فحملته حرام بن عمرو بنت هند زوجته جاءت دأح يوم قتل فلما ،خائبا أهلي
  .واحد قبر في جميعا ودفنا بعير على



            وُل اللَّهسر هلَيع رفَم ملًى لَهومو يهَأخ نابو وه دُأح موي      "  : فَقَالَ  �يـشتَم ـكِإلَي كََأنِّي َأنْظُر
نَّةي الْجةً فيححص هذه كلبِرِج " وُل اللَّهسر رفََأم � رٍ وي قَبلُوا فعا فَجملَاهوبِما وبِهِم د(1)اح. 

ولم تقف المبادرة عند عمرو بن الجموح صاحب العرج الشديد، بل كانت مبادرة ابن أم               
   .�مكتوم بالجهاد وحمل اللواء رغم اإلعاقة البصرية فقد كان كفيفاً 

 نزلـت : قـال فقد أخرج ابن سعد في طبقاته الكبرى بسنده من حديث عبد الرحمن بن َأبي ليلى                
����� ��	
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  ).٤/٦١٥، اإلصابة البن حجر ٤/٢١٩، أسد الغابة البن األثير ٣/١١٦٨ ،االستيعاب البن عبد البر:انظر(
  :دراسة الحديث) 1(

  رجال اإلسناد: أوالً
  .اطالخرأبو الصخر حميد بن زياد المدني 

: ضعيف، ، وقال أحمد بن حنبـل      : ليس به بأس وقال في موضع آخر      : وثقه ابن معين والعجلي والدار قطني، وزاد ابن معين          
صدوق يهم، وعلّق بشار معروف     : بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه النسائي، و ابن عدي ، وقال ابن حجر               ليس به   

  . بل صدوق حسن الحديث: واألرنؤوط على قول ابن حجر بقولهما
و بن حرام ابن أخيه والصواب ، ابن عمه من بعيد، وهو عبد اهللا بن عمر      : هو صدوق يهم، ومن أوهامه في الحديث قوله       : قلت

  .ابن زيد بن حرام األنصاري: األنصاري، وعمرو بن الجموح هو 
والوهم الثاني الذي وقع فيه هو ذكره لدفن المولى معهما في قبر واحد فلم يتابعه معه أحد ، والصحيح أنهمـا دفنـا معـاً دون             

  .واحد وقَبرٍ واحد كَفنٍ في كُفَنَا عمرو بن اهللا وعبد الجموح بن عمرو َأن مالك حدثنا :قال القعنبي  حدثنا:المولى، قال ابن شبة 
، ١/٣٣ ، وسـؤاالت البرقـاني للـدارقطني         ١/٣٢٣، ومعرفة الثقات للعجلي     ٣/٢٢٢الجرح والتعديل البن أبي حاتم      : انظر(

، وتقريـب  ٢/٢٦٩الكامل في ضعفاء الرجال البـن عـدي   ، ، و  ٦/١٨٨ ، والثقات البن حبان      ٧/٣٦٦وتهذيب الكمال للمزي    
 ومسند أحمد بن حنبل تحقيق شعيب األرنـؤوط وآخـرين           ١/٨٢، وتاريخ المدينة المنورة البن شبة     ١/٢٧٤التهذيب البن حجر    

  ).١/٣٢٧، تحرير تقريب التهذيب لبشار واألرنؤوط ٢٢٥٥٣ رقم٧/٢٤٧
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  يثتخريج الحد: ثانياً 
 عن هارون بن معروف عن عبد اهللا بن وهب عن حيوة بن شريح بهذا               ١/٨٣أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة بلفظه         

  . اإلسناد، وهارون بن معروف وعبد اهللا بن وهب ثقة
ق ابـن    من طري  ١٨٢٧٧ رقم ٩/٢٤وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب من اعتذر بالضعف والمرض بمعناه              

  ...كان عمرو بن الجموح أعرج: إسحاق عن أبيه اسحاق بن يسار عن أشياخ من بني سلمة قالوا 
  :الحكم على الحديث: ثالثاً

 حسن الحديث كونـه     ٧/٢٤٧الحديث إسناده ضعيف ألجل حميد بن زياد صدوق يهم، بيد أن شعيب األرنؤوط في مسند أحمد                 
  ).لحديثبأنه صدوق حسن ا) حميد(حكم على الراوي 

  ٤/٢١٠الطبقات الكبرى البن سعد ) ١(



 ٦٧

بن اهللا عبد لزِنَْأ رب أي : � مكتوم أم ـ  لزِنْأ ذريع اهللا فـأنزلَ  ذريع {��T�
 �$6 7TZ� � � �  � �| 
ـ أع فإني اللواء إلي فعوااد :فيقول يغزو ذلك بعد وكان ،بينهما تلَعجفَ ال ىم  ـ  أن أسـتطيع رأف 

وأق(3) الصفين بين ونييم.    
  

 مِ ابن ُأرأيتُ:  قال � عن أنس بن مالك (5) بسنده   (4)في مسنده بن أبي أسامة    الحارث  وأخرج  
ادسية م القَ يو � ومكتُم "رع وبِوعليه ديد(6)" اية ه ر.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 بـن  الرحمن بدع عن بتاثَ أخبرنا :القَ لمةس بن ادمح دثناح :قال لمسم بن فانع أخبرنا :القَ :الحديث سند) 1(
  ...ليلى أبي

 وقال أبيه عنمن كبار التابعين ، روى  سىعي أبو ،المدني ثم الكوفي   األنصاري : َأبي ليلى  عبد الرحمن بن  ) ٣(
    .� النبي أصحاب من األنصار من ومائة عشرين أدركت

 بـن  الملك عبد وقال علي، من سمع  :معين ابن وقال ثقة،  :والعجلي معين، ابن قال وفضله، توثيقه على متفق
 وينصتون لحديثه يستمعون  � يالنب أصحاب من نفر فيها حلقة في ليلى أبي بن الرحمن عبد رأيت لقد  :عمير

 ثـالث  سنة مات الجماعة، له روى الصحيحين، في طالب أبي بن علي عن وروايته عازب، بن البراء فيهم ،له
والتعديل البن أبـي     الجرح،   ٢/٨٦للعجلي   الثقات معرفة،  ٦/١٠٩الطبقات الكبري البن سعد      :انظر( وثمانين
 وتقريـب   ٢٦٢-٦/٢٦٠التهذيب البـن حجـر       تهذيب ،٣٧٧-١٧/٣٧٢ للمزي الكمال تهذيب ، ٥/٣٠١حاتم  

 .)١/٥٩٧التهذيب البن حجر 

  :دراسة الحديث) 3(
  رجال اإلسناد: أوالً

  :حماد بن سلمة بن دينار
هو ثقة لكثرة الموثقين له وإخراج مسلم له أيضاً، وأما بالنسبة لتغير حفظه بأخره فقد قال ابن معين حديثه فـي                     

  .٦٢ وتقدمت ترجمته صفحة أول أمره وأخره واحد،
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  تخريج الحديث: ثانياً
باب ال يـستوي القاعـدون مـن المـؤمنين          ،   سورة البقرة  ،كتاب تفسير القرآن  في صحيحه،   البخاري  أخرجه  


�TA�9=$}: لما نزلت : "  قال  �، عن البراء مختصراً    ٤٣٢٦ ، رقم والمجاهدون في سبيل اهللا  ��:G3 � 'T� B
 R��MS
� }: فأنزل اهللا "  فكتبها ، فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته اً زيد �دعا رسول اهللا | ��
 �$6 7Z |.   

  . إسناده صحيحالحديث: الحكم على الحديث: ثالثاً
  . ٦٦١ رقم ٢/٦٨٢ باب جهاد األعمى ، كتاب الجهادمسند الحارث، ) 4(
   ...� عن أنس بن مالك، عن قتادة ، ثنا شيبان بن عبد الرحمن ، د حدثنا يونس بن محم :سند الحديث) 5(
  :دراسة الحديث) 6(

  رجال اإلسناد: أوالً
دامة السعيقتادة بن د٤١مجمع على توثيقه إالّ أنه مدلس من الثالثة، سبقت ترجمته صفحة : وس.   

                                                                                                                    =                



 ٦٨

  :مبادرة األطفال: ثانياً 
، الكبـار الجاه، وليست قصراً على اء وأصحاب غنيألاكطبقة معينة على تقتصر  المبادرة ال   
 � شهرتهم أقل من غيرهم، حتى عجب عبد الرحمن بن عـوف             تيان وإن كان  بل يصنعها الفت  

ن يأمن بمكانهمـا وإذا     ا قوي نسن، وكان يأمل أن يكون بجانبيه رجال       ال يحديثن  ييتَمن صنيع الفَ  
كونه األمة  هذه  فرعون  أبي جهل    في قتل    ن ويتسابقا نوهما يبادرا عن يمينه وعن يساره فتيان،      

   .�قد آذي رسول اهللا 
نَا َأنَـا    بي : قَالَ  � عبد الرحمنِ بنِ عوف    من حديث  (2) بسنده   (1)أخرج البخاري في صحيحه     

                 يثَـةدارِ حالَْأنْص ننِ مياِلي فَِإذَا َأنَا بِغُلَاممش نعي وينمي نتُ عرٍ فَنَظَردب موفِّ يي الصفٌ فاقو
 : قُلْتُ؟تَعرِفُ َأبا جهٍل يا عم هْل :َأسنَانُهما تَمنَّيتُ َأن َأكُون بين َأضلَع منْهما فَغَمزني َأحدهما فَقَاَل

 والَّذي نَفْسي بِيـده لَـِئن        � ُأخْبِرتُ َأنَّه يسب رسوَل اللَّه       :قَاَل؟  نَعم ما حاجتُك ِإلَيه يا ابن َأخي      
 فَغَمزني الْآخَر فَقَـاَل ِلـي       ، ِلذَِلك  فَتَعجبتُ ،رَأيتُه لَا يفَارِقُ سوادي سواده حتَّى يموتَ الَْأعجُل منَّا        

 َألَا ِإن هـذَا صـاحبكُما الَّـذي    : قُلْتُ، فَلَم َأنْشَب َأن نَظَرتُ ِإلَى َأبِي جهٍل يجوُل في النَّاسِ       ،مثْلَها
 " : فَقَـالَ  ،فََأخْبراه � انْصرفَا ِإلَى رسوِل اللَّه       ثُم ، فَابتَدراه بِسيفَيهِما فَضرباه حتَّى قَتَلَاه     ،سَألْتُماني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

 بنحوه من طريق سعيد بن أبي عروبة ، وتابعه أبو هالل الراسـبي              ٤/٢١٢ طبقاته الكبرى    أخرجه ابن سعد في   
 بنحوه من طريـق عمـران القطـان ،          ٣١١٠ رقم   ٥/٤٢٢كالهما عن قتادة به، وأخرجه أبو يعلى في مسنده          
 القطان  عمران(  بنحوه من طريق سعيد بن بشير، كالهما       ٧٦١وأخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني رقم         

  .عن قتادة به) وسعيد بن بشير
أخبرنـي  :  عن معمر عن قتادة قال       ٣٣٩٧ رقم   ٧/٤٨٢وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره، سورة عبس، بنحوه         

  . �أنس بن مالك 
  : الحكم على الحديث: ثالثاً

ا في رواية عبد  صحيح، رغم عنعنة قتادة وهو مدلس من الطبقة الثالثة، إالّ أنه صرح بالسماع كم             إسنادهالحديث  
، ،  وقد حكم حسين سليم أسد على سند أبي يعلي            ٣٣٩٧ رقم   �الرزاق عن معمر عن قتادة قال أخبرني أنس         

  ).٣١١٠ رقم٥/٤٢٢مسند أبي يعلى (  حسن إسنادهمن طريق عمران القطان عن قتادة عن أنس بأن 
 رقـم  ٣/١١٤٤ قتيالً فله سلبه    صحيح البخاري كتاب فرض الخُمس، باب من لم يخمس األسالب ومن قتل           ) 1(

٢٩٧٢.  
 حدثَنَا يوسفُ بن الْماجِشُونِ عن صاِلحِ بنِ ِإبراهيم بنِ عبـد            )بن مسرهد األسدي   (حدثَنَا مسدد  :سند الحديث ) 2(

َأبِيه نع فونِ عنِ بمحإبراهيم بن عبد الرحمن(الر(هدج نع  ) رحمن بن عوف عبد ال�...(  



 ٦٩

 ا قَتَلَهكُما    "؟َأيمنْهم داحقَاَل كُلُّ و :  ا  " : فَقَالَ ، َأنَا قَتَلْتُهكُمفَييا ستُمحسْل مـي      ،  لَا :قَالَا "؟هف فَنَظَـر 
  . الجموحِمعاذ بن عفْراء ومعاذ بن عمرِو بن: مان هماالغالو، (1)..."كلَاكُما قَتَلَه" :السيفَينِ فَقَاَل

  
  :مبادرة النساء: ثالثاً 

بـادرت بإبـداء    فكان للمرأة دور في المبادرة الذاتية، وقد شاركت في ميادين متعددة              
ي ميدان  في المبادرة ف  الهام  كان لها الدور   والبشارة،  تقديم   في    المرأة الرأي والنصيحة، وبادرت  

 أم حرام بنت ملحـان كسؤال شاركة المسلمين جهادهم وتضحياتهم،  الخروج وم ب فبادرتالجهاد،  
 أن يدعو لها أن تكون في صفوف المجاهدين عندما أخبرها عـن             � رسول اهللا    رضي اهللا عنها  
أدع اهللا أن يجعلنـي مـنهم   : يغزون في سبيل اهللا ويركبون وسط البحر قائلةً له�ناس من أمته   

   .�رسول اهللا دعا لها ف
 :َأنَّه سمعه يقُـولُ  � َأنَسِ بنِ ماِلك من حديث (3) بسنده (2)أخرج البخاري في صحيحه   

    وُل اللَّهسر كَان�      انلْحم امٍ بِنْترح لَى ُأمخُُل عدرضي اهللا عنها   ي  همامٍ     ، فَتُطْعـرح كَانَـتْ ُأمو 
     ،(4) فََأطْعمتْه وجعلَـتْ تَفْلـي رْأسـه       � فَدخََل علَيها رسوُل اللَّه      ،� الصامتتَحتَ عبادةَ بنِ    

                                                 

  :دراسة الحديث) 1(
  :دراسة اإلسناد: أوالً

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

مـن  مختـصراً    ٣٧٦٦ رقم   ٤/١٤٦٤كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً        في صحيحه،   أخرجه البخاري   
ق القاتـل سـلب القتيـل بنحـوه         ، كتاب الجهاد والسير باب استحقا      في صحيحه  طريق سعد بن إبراهيم، ومسلم    

عن أبيهما إبراهيم بن    ) سعد، وصالح ابنا إبراهيم     (  من طريق صالح بن إبراهيم كالهما        ١٧٥٢ رقم   ٣/١٣٧٢
  .عبد الرحمن به 

  .٢٦٣٦رقم ٣/١٠٢٧صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء بالجهاد للرجال والنساء  ) 2(
   .�د اللَّه بن يوسفَ عن ماِلك عن ِإسحاقَ بنِ عبد اللَّه بنِ َأبِي طَلْحةَ عن َأنَسِ بنِ ماِلكحدثَنَا عب:سند الحديث) 3(
 حـرام، إالّ أن      بامرأة أجنبية وهـي أم     �كيف يخلو النبي    : قد يظهر للبعض أن الحديث فيه إشكالية، وهي       ) 4(

 بيتهـا  فـي  يقيلكان   � اهللا رسولأن  كل الحديث، فذكر ابن الجوزي      العلماء بحثوا في تلك المسألة وكشفوا مش      
 قـال  :قال األعلى عبد بن يونس عن التمهيد كتاب في البر عبد بن عمر أبو روى وقد بينهما لقرابة رأسه وتفلي

 وتفلـي  حجرهـا  فـي  وينام عندها يقيل كان فلهذا الرضاعة من  � النبي خاالت إحدى حرام أم :وهب ابن لنا
 ذات منـه  كانـت  ألنها حرام أم رأسه تفلي أن  � اهللا رسول استجاز إنما :قال إبراهيم بن يحيى وعن ،سهرأ

  النجار بني من كانت هاشم بن المطلب عبد أم ألن خاالته قبل من محرم
 عبـد  بن، فذكر قول ا    ذلك كيفيةفي   واختلفوا  � له حرماًم كانت أنها على العلماء اتفق :قال النووي 

 المطلـب  عبـد  ألن لجده أو بيهأل خالة كانت بل :آخرون وقال ،الرضاعة من خاالته إحدى كانت ،وغيره البر
                                                                                                                    =                



 ٧٠

    وُل اللَّهسر فَنَام�     كحضي وهقَظَ وتَياس قَالَتْ ، ثُم :       وَل اللَّـهسا ري كُكحضا يمقَـالَ  ؟ فَقُلْتُ و :  "
   رِضي عتُأم نم نَاس       جثَب ونكَبري بِيِل اللَّهي ساةً فغُز لَي(1)وا ع      ةرلَى الَْأسلُوكًا عرِ محذَا الْبه 

    ةرلَى الَْأسع لُوكثَْل الْمم اقُ قَالَتْ    "َأوحِإس شَك :    وَل اللَّهسا رفَقُلْتُ ي :     نْهمي ملَنعجي َأن اللَّه عاد ، 
 ا لَهعفَد    وُل اللَّهسفَقُلْتُ         �ا ر كحضي وهقَظَ وتَياس ثُم هْأسر عضو ـوَل      : ثُمسا ري كُكحضا يمو 

لِ             : " قَالَ ؟اللَّهي الَْأوا قَاَل فكَم بِيِل اللَّهي ساةً فغُز لَيوا عرِضي عتُأم نم ا   : قَالَتْ ، نَاسفَقُلْتُ ي 
فَركبتْ الْبحر في زمانِ معاوِيـةَ      "  َأنْت من الَْأوِلين   " : قَالَ ، اللَّه ادع اللَّه َأن يجعلَني منْهم      رسوَل

انفْينِ َأبِي سلَكَتْ � برِ فَهحالْب نتْ مجخَر ينا حهتابد نتْ عرِع(2) فَص.  
 �عـن رسـول اهللا      في الدخول في اإلسالم والدفاع      درين  المبا المرأة من أوائل     وكانت

، وصدقته  تحملت أعباء الدعوة  قد  ديجة رضي اهللا عنها و     زوجته خ  � برسول اهللا    آمنفأول من   
 أحمد بـن حنبـل فـي        هأخرج، ففي الحديث الذي      إذ حرمه الناس   اإذ كذبه الناس وواسته بماله    

 ِإذَا ذَكَر خَديجةَ َأثْنَى علَيها       � كَان النَّبِي    :قَالَتْها  رضي اهللا عن  عن عاِئشَةَ    (4)بسنده (3)مسنده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 ، أو   �أن هذا مخصوص بـسيدنا رسـول اهللا         :  قالوا بعض العلماء العيني أن   ، وذكر   لنجاري ا بن من أمه كانت
رضاعة، وأم سليم هي أخت أم      أن أم سليم أخت آمنة من ال      : يحتمل دخوله عليها قبل الحجاب، وآخرون يقولون      

 تابع، أو زوج أو خادم أو ولد مع كان ذاك فلعلليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها،         : حرام، والبعض يقول  
 العصمة من  � عليه له ثبت ما مع ، مسنَّات كن إذا سيما ، الخادم وأهل المخدوم بين المخالطة تقتضي والعادة

  .خمس سنة في كان ألنه ، الحجاب قبل كان هذا ولعل ،
   .�ولعل الراجح في المسألة أن أم حرام من المحرمات على نبينا محمد 

شرح صحيح مـسلم للنـووي      ،  ١/١٢٨٤كشف المشكل من حديث الصحيحين ألبي الفرج ابن الجوزي          :انظر( 
 .)١٤/١١٩يني عمدة القاري للع ، ١/٣٠٩،  تنوير الحوالك للسيوطي١/٢٧٧ ، التمهيد البن عبد البر ١٣/٥٧

  .)١/٢٠٦النهاية في غريب الحديث البن األثير : نظرا( الوسط، وثبج هذا البحر أي وسطه ومعظمه : بجالثَ) 1(
  :دراسة الحديث) 2(

  :دراسة اإلسناد: أوالً
  رجال اإلسناد كلهم ثقات

  تخريج الحديث : ثانياً
مـن طريـق    بنحوه ٢٧٣٧ رقم ٣/١٠٦٠أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ركوب البحر         

 رقم  ٣/١٥١٨وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة ، باب فضل الغزو في البحر             محمد بن يحيى بن حبان      
   ..�أنس عن )   بن عبد اهللاوإسحاقمحمد بن يحيى ( كالهما  بن عبد اهللا إسحاقمن طريق  بنحوه ١٩١٢

  .٢٤٩٠٨ رقم ٦/١١٧مسند أحمد بن حنبل في باقي مسند األنصار ) 3(
عن )بن سعيد بن عمير( قَاَل َأخْبرنَا مجاِلد     )بن المبارك  (حدثَنَا علي بن ِإسحاقَ َأخْبرنَا عبد اللَّه       :سند الحديث ) 4(

 بِيعامر بن شراحبيل(الشَّع (وقرسم نع )اِئشَةَ)ابن األجدع بن مالكع نرضي اهللا عنهاع ...  



 ٧١

 قَد َأبدلَك اللَّه عز وجلَّ (1)حمراء الشِّدق فَغرتُ يوما فَقُلْتُ ما َأكْثَر ما تَذْكُرها :فََأحسن الثَّنَاء قَالَتْ
 قَد آمنَتْ بِي ِإذْ كَفَر بِي النَّاس وصدقَتْني ،دلَني اللَّه عز وجلَّ خَيرا منْهاما َأب :بِها خَيرا منْها قَاَل

   لَادي َأونمرا ِإذْ حهلَدلَّ وجو زع ي اللَّهقَنزرو ي النَّاسنمرا ِإذْ حاِلهي بِمتْناسوو ي النَّاسنِإذْ كَذَّب
اء(2)النِّس.  

                                                 

 وإنمـا  الفَـم  جوانب األشداقُ و،   بيضاء أي حمراء امرأة تقول والعرب الشدقين بيضاء أي :الشِّدق حمراء )1(
ب ذلك يكونحقَيه لردقانِو ،شفَةُ :الشَّدفْطينِ باطن من الفم طالنهاية في غريب الحـديث واألثـر       : انظر( . الخَد

 . )١٠/١٧٢منظور ، لسان العرب البن ٢/١١٢١البن األثير 

  دراسة الحديث) 2(
  :دراسة اإلسناد: أوال

مبن سعيد بن الدج الكوفى الهمدانى ميرع.  
ليس مجالد بقوي الحديث، و ال يحتج بحديثه، وضعفه النسائي والدار قطني،            :  ضعفه ابن معين وأبو حاتم، وقال     

 اهللا عبـد  عن مسروق  عن الشعبي عن لهاك فيها مجالد لي يقول أن شئت لو: ، وقال يضعفه القطان يحيي كانو
. علقمة قول من مسروق قول يفصل ال مجالد : قال ومرة،  شيء منه نفسي في : قال ومرة ! لقال  � النبي عن

   .   حديثه يضعف : السعدي وقال عنه، ييرو ال مهدي ابن كان:وذكر البخاري في تاريخه 
   .الناس احتمله وقد ، الناس رفعهي ال كثيرا حديثا يرفع ، بشيء ليس : أحمد وقال
     . !يجالد هو : فقال ، مجالد عن الشافعي سألت : الحكم عبد ابن وقال
 عـن  ) روى ( وقد ، الشعبي عن يرويه ما وجملة ، صالحة أحاديث جابر عن الشعبي عن له : عدي ابن وقال
    .محفوظ  غير يرويه ما وعامة ، عنه رواياته أكثر ولكن ، الشعبي غير

  .وسئل ابن معين عن مجالد بن سعيد فقال ثقة
  .بالقوي ليس: مرة وقال، ثقة :ونقل الذهبي في السير قول النسائي أنه

     .هعمر آخر في تغير وقد بالقوي ليس: أحد األعيان وقال في التقريب: وقال ابن حجر في لسان الميزان 
 لـه، وروى لـه مـسلم    ه وأن البخاري لم يرو   يان سبب ضعف  هو للضعف أقرب لكثرة المضعفين له مع ب       : قلت

  . مقروناً بغيره
،  تهذيب الكمال للمـزي      ١/٢٢٣، الضعفاء والمتروكين للنسائي     ١/٣٦١ الجرح والتعديل البن أبي حاتم       :انظر(

، تاريخ ابن معين رواية الـدوري       ٨/٩، التاريخ الكبير للبخاري     ١٠/٣٦ ، تهذيب التهذيب البن حجر       ٢٧/٢٢١
، تقريب التهذيب البـن حجـر       ٧/٣٤٩ ، لسان الميزان البن حجر       ٦/٢٨٦ أعالم النبالء للذهبي     ، سير ٣/٢٧٠
١/٩٢٠.(  

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  تخريج الحديث:  ثانياً

  . مختصراً من طريق يحيى الحماني عن ابن المبارك به ٢٢ رقم ٢٣/١٣أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
 بن أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين ، والدوالبي في كتابه الذرية الطاهرة ، ذكر           بنحوه عن عبد اهللا    ٢١وبرقم  

ابن معين ومحمد بن (  بنحوه عن محمد بن عبد اهللا المقرئ كالهما ١٧ رقم ١/٢٣إسالم خديجة رضي اهللا عنها  
ائشة، ومروان ثقة   عن مروان بن معاوية الفزاري عن وائل بن داود عن عبد اهللا البهي عن ع              ) عبد اهللا المقرئ  

                                                                                                                    =                



 ٧٢

  :مبادرة الجن: رابعاً 
ذكر القرآن الكريم قصة سليمان عليه الصالة والسالم مع ملكة سبأ، وكيـف اسـتنهض         

  . بعرشها قبل أن يأتوا مسلمينليمان جنده من الجن واإلنس ليأتوهس
 أراد - عليـه الـصالة والـسالم        - سليمان النبي أن يظهر هاهنا ومن: قال ابن كثير   
 لـم  الـذي  الجنود، من له وسخَّر الملك، من له اهللا وهبه ما عظمة إظهار السرير هذا بإحضار

 ألن وقومهـا؛  بلقيس عند نبوته على حجة ذلك وليتخذ ،بعده من ألحد يكون وال قبله، أحد يعطه
قال تعالى علـى    ،  (1)عليه يقْدموا أن قبل بالدها من هو كما بعرشها يأتي أن عظيم خارق هذا
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أظهرت اآلية مبادرة عفريت من الجن تلبية لقائده عليه الصالة والسالم، ولكن سليمان             ف
كان يريد أعجل مما استعد إليه هذا الجني، فبادر الذي عنده علم من الكتـاب إلحـضار ذلـك                   

  .العرش
 األكبـر  اهللا اسميعلم   اإلنس من رجل هو أن الذي عنده علم من الكتاب        :وذكر الطبري 

�D�<r D"�# =5<3 B6 ��% !0 D"5E �46} أجاب به دعي إذا الذي � � � � � �� � �� � � � � �� � � ��  قـائم،  عنـده  وهـو  باالسم فدعا ،|�
 أكثـر :  وقال البغـوي   (2)ذلك صنع واهللا سليمان، يدي بين وضع حتى احتماال العرش فاحتمل

 وإذا جابأ به دعي إذا الذي األعظم اهللا اسم يعلم يقاًصد وكان برخيا، بن آصف هو: المفسرين
  .(3)أعطى به سئل

: قال اهللا تعالى  الذي أرسله اهللا سبحانه وتعالى للثقلين �النبي وبادرت الجن باإليمان ب
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، وقد صرح بالسماع كما     ) ١/٤٥طبقات المدلسين البن حجر     ( يدلس أسماء الشيوخ وعده ابن حجر من الثالثة،         
  )١/٥٦٠تقريب التهذيب البن حجر (في رواية الدوالبي، وعبد اهللا البهي صدوق يخطئ، 

  :الحكم على الحديث: ثالثاً
  .٢٤/٤٨٤ األلباني في السلسلة الضعيفة وذكره.  ضعيف لضعف مجالد بن سعيدإسنادهالحديث 

 وهـذا  صحيح حديث : األرنؤوط شعيبويرتقي الحديث إلى الحسن بالمتابعات، كما في رواية الدوالبي، و قال            
  ).٤١/٣٥٦مسند أحمد بن حنبل ( المتابعات في حسن سند

  .٦/١٩٢تفسير القرآن العظيم ابن كثير ) 1(
  .١٩/٤٦١آن للطبري جامع البيان في تأويل القر) 2(
  .٦/١٦٤معالم التنزيل للبغوي ) 3(
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 - � أي يا محمد – أي أمهلناهم إليك ووجهناهم لك :قال األلوسي في تفسير هذه اآلية
والنفر على المشهور ما بين الثالثة والعشرة من الرجال ألنه من النفير والرجال هم الذين إذا 

لى ما فوق العشرة في حزبهم أمر نفروا لكفايته والحق أن هذا باعتبار األغلب فإنه يطلق ع
أي واذكر لقومك وقت صرفنا إليك نفرا من الجن مقدرا استماعهم القرآن لعلهم ، الفصيح 

يتنبهون لجعلهم وغلطهم وقبح ما هم عليه من الكفر بالقرآن واإلعراض عنه حيث أنهم كفروا به 
الذي جاء به وجهلوا أنه من عند اهللا تعالى وهم أهل اللسان الذي نزل به من جنس الرسول 

وأولئك استمعوه وعلموا أنه من عنده تعالى وآمنوا به وليسوا من أهل لسانه وال من جنس 
فلما حضروه أي القرآن عند تالوته قالوا أي قال بعضهم لبعض أنصتوا اسكتوا لنسمعه ، رسوله 

د فأنذروا إنهم تفرقوا في البال: ، وقيل ولوا إلى قومهم منذرينفلما قضي أتم وفرغ عن تالوته 
: من رأوه من الجن وكان هؤالء كما من جن نصيبين وهي من ديار بكر قريبة من الشام وقيل 

من نينوى وهي أيضا من ديار بكر لكنها قريبة من الموصل وذكر أنهم كانوا من الشيصبان وهم 
أكثر الجن عددا وعامة جنود إبليس منهم وكان الحضور بوادي نخلة على نحو ليلة من مكة 

  .(1)المكرمة 
 عباسٍ رضي اللَّه عنْهما بن عبد اهللا من حديث (3) بسنده(2)أخرج البخاري في صحيحه

 في طَاِئفَة من َأصحابِه عامدين ِإلَى سوق عكَاظ وقَد حيَل بين الشَّياطينِ  � انْطَلَقَ النَّبِي :قَاَل
اءمرِ السخَب نيبفَقَالُواو هِممِإلَى قَو يناطتْ الشَّيعجفَر بالشُّه هِملَيلَتْ عسُأرفَقَالُوا : و ا لَكُميَل : مح

  ما حاَل بينَكُم وبين خَبرِ السماء ِإلَّا شَيء:بينَنَا وبين خَبرِ السماء وُأرسلَتْ علَينَا الشُّهب قَالُوا
 اءمرِ السخَب نيبو نَكُمياَل بي حذَا الَّذا هوا ما فَانْظُرهغَارِبمضِ وشَارِقَ الَْأروا مرِبثَ فَاضدح

 ةَ ِإلَى النَّبِيامهت ووا نَحهجتَو ينالَّذ فَ ُأولَِئكركَ �فَانْصع وقِإلَى س يندامبِنَخْلَةَ ع وهو  وهو اظ
هذَا واللَّه الَّذي حاَل بينَكُم  :يصلِّي بَِأصحابِه صلَاةَ الْفَجرِ فَلَما سمعوا الْقُرآن استَمعوا لَه فَقَالُوا

معنَا قُرآنًا عجبا يهدي يا قَومنَا ِإنَّا س: وبين خَبرِ السماء فَهنَاِلك حين رجعوا ِإلَى قَومهِم وقَالُوا 

                                                 

 .٣٠ / ٢٦  لأللوسيروح المعاني  )1(

 .٧٧٣ رقم ١/١٥٤صحيح البخاري ، كتاب األذان، باب الجهر بقراءة صالة الفجر  )2(

عـن  ) ن عبد اهللا الواسطي   وضاح ب (  حدثَنَا َأبو عوانَةَ     :قَاَل) بن مسرهد األسدي  (حدثَنَا مسدد   : سند الحديث  )3(
 : ...َأبِي بِشْرٍ هو جعفَر بن َأبِي وحشيةَ عن سعيد بنِ جبيرٍ عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ رضي اللَّه عنْهما قَاَل



 ٧٤

 هلَى نَبِيع َل اللَّها فََأنْزدنَا َأحببِر نُشْرِك لَنو نَّا بِهفَآم شْدِإلَى الر�  نَفَر عتَماس َأنَّه ِإلَي يقُْل ُأوح 
ُل الْجِنقَو هِإلَي يا ُأوحِإنَّمو الْجِن ن(1)م.   

أ سورة الرحمن ، فكانت مبادرة من الجن بالرد الجميل والحسن عقب اآلية يوم أن قرو
��5 F�0	B�0}الكريمة  >�E �2��� �� + ++ �  � � � � � ال بشيء من نعمتك نكذب فلك الحمد ، : ، قائلين]١٣:الرحمن[ |�

ى َأصحابِه فَقَرَأ علَ �قَاَل خَرج رسوُل اللَّه  �عن جابِرٍ  (3) بسنده(2)سننهفي أخرج الترمذي ف
لَقَد قَرْأتُها علَى الْجِن لَيلَةَ الْجِن "  : فَقَاَل،علَيهِم سورةَ الرحمنِ من َأوِلها ِإلَى آخرِها فَسكَتُوا

����E �2}:َأحسن مردودا منْكُم كُنْتُ كُلَّما َأتَيتُ علَى قَوِله فَكَانُوا � + � � �B�0	�5 F�0� >� � ++ �  � �  لَا بِشَيء :قَالُوا| �
  .(4)ُ"من نعمك ربنَا نُكَذِّب فَلَك الْحمد

                                                 

  :دراسة الحديث )1(
  :رجال اإلسناد: أوالً

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

 ١٠٣٤ رقم ٢/٣٥ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ، كتاب الصالة،أخرجه مسلم في صحيحه
 .بنحوه عن شيبان بن فروخ عن أبو عوانه به

  .٣٢٩١ رقم ٥/٣٩٩سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن ، سورة الرحمن   ) 2(
قد َأبو مسلمٍ السعدي حدثَنَا الْوِليد بن مسلمٍ عن زهيرِ بنِ محمد عـن              حدثَنَا عبد الرحمنِ بن وا     :سند الحديث ) 3(

   ...� محمد بنِ الْمنْكَدرِ عن جابِرٍ
 زهيرِ بنِ محمد قَاَل ابن حنْبٍل كََأن         هذَا حديثٌ غَرِيب لَا نَعرِفُه ِإلَّا من حديث الْوِليد بنِ مسلمٍ عن            :قَاَل َأبو عيسى  

              ونوـرا يي ِلمنعي هموا اسقَلَب ٌل آخَرجر كََأنَّه اقربِالْع نْهى عوري يالَّذ وه سبِالشَّامِ لَي قَعي والَّذ دمحم نب ريهز
     حت معميرِ و سنَاكالْم نم نْهع  مِإس نب دقُولُ  امي خَارِييَل الْبع:           يرنَـاكم ـدمحنِ مرِ بيهز نع ونورُل الشَّامِ يَأه 

  .وَأهُل الْعراق يروون عنْه َأحاديثَ مقَارِبةً
  :دراسة الحديث) 4(

  رجال اإلسناد : أوالً 
  . أصله بصري: البغداَدي الواقدي العطار يقال مسلمٍ السعدي عبد الرحمنِ بن واقد َأبو  -١

 أبـي  من القراءات الفضل بن عباس لكتاب احفظ الرصافة ينزل الذي واقد بن الرحمن عبد: معين بن يحيى قال
  .يغلط صدوق :وثق ، وقال ابن حجرذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذهبي في الكاشفُ ، والهروي موسى
  .هو صدوق يغلط كما قال ابن حجر: قلت 

تقريـب  و ،   ١/٦٤٨الكاشف للـذهبي    و ،   ٨/٣٨٣الثقات البن حبان    و،  ١٧/٤٧٤تهذيب الكمال للمزي    : نظرا( 
  ).١/٣٥٢التهذيب البن حجر 

أن يـصرح   ال بد   :" قال الذهبي   ، لذلك    من التدليس وبخاصة تدليس التسوية      ولكنه مكثر  ؛ثقة الْوِليد بن مسلم   -٢
وقد ثبت تصريحه بالسماع عن زهير كما في رواية الحاكم   ،  " فليس بحجة  ، عن :ما إذا قيل  أ ، به جبالسماع إذا احتُ  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

وذكره ابن  حدثنا زهير،: قال الوليد، ٤١٠٣ رقم ٦/٢٤٠ ورواية البيهقي في شعب اإليمان ،٣٧٢٥ رقم ٢/٤٧٣
  .٥٨صفحة  ، وسبقت ترجمته حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين

٣- ريهزدمحنِ مالتَ  بالحجاز ثم الشام سكن الخراساني المنذر أبو ميمي .  
: مستقيم الحـديث ، وأخـرى     : ليس به بأس وتارة   : وثقه أحمد بن حنبل ، و قال      ، و مرة ضعفه ووثقه ابن معين،    

، فمـستقيمة  عنه أصحابنا يةروا أما ،مناكير عنه يروون زهير عن الشاميين رواية في :وقالمقارب الحديث ،    
 أبـو  وقـال  ، تعجبني ليست عنه الشام أهل يرويها التي األحاديث وهذه به بأس ال الحديث جائز :يالعجل وقال
 حفظه من حدث فما حفظه لسوء بالعراق حديثه من انكر بالشام حديثه وكان سوء حفظه وفي الصدق محله :حاتم
 ما البخاري وقال،  كثيرة أغاليط وله زاد صدوق ثقة:  الدارمي وقال ،صالح فهو كتبه من حدث وما أغاليط ففيه

  . صحيح فإنه البصرة أهل عنه روى وما مناكير فإنه الشام أهل عنه روى
 صـالح  صدوق :شيبة بن يعقوب وقال،  بأس به ليس :آخر موضع في وقال بالقوي ليس :وقال النسائيوضعفه  
 شـبه  عنـه  فروايـاتهم  العراق أهل عنه حدث إذا فإنه عليه اخطأوا الشام أهل ولعل :عدي بنا وقال،  الحديث

  .ويخالف يخطىء :وقال الثقات في حبان بن وذكره، به بأس ال انه وأرجو المستقيمة
  .ضعفه بعضهم أن مع ، حديثه تخريج على متفق ، ثقة: وقال ابن رجب 

 عنه العقدي عامر أبي عن واالستئذان رضىالم كتاب في البخاريله   أخرج :وقال الباجي في التعديل والتجريح    
 عـن  مناكير سلمة أبي بن وعمرو الوليد عنه روى :البخاري قال و أسلم بن وزيد حلحلة بن عمر بن محمد عن

  .عروة بن وهشام المنكدر بنا
  .بسببها فضعف مستقيمة غير عنه الشام أهل رواية: ، وقال ابن حجرينكر بما ويأتي يغرب ثقة: وقال الذهبي

وحدث من كتبه، وضعيف في رواية أهل الشام عنه وغيـر      صحيح فإنه البصرة أهل عنه روى ماهو ثقة   : قلت
  .مستقيمة وحدث من حفظه، وفي هذه الرواية هو ضعيف كونه حدث عن أهل الشام

، ٣/٣٠١تهذيب التهذيب البن حجر و، ٩/٤١٤تهذيب الكمال للمزي و، ٣/٥٨٩الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( 
، ٣/٤٢٧التاريخ الكبير للبخاري و،  ١/٣٧١الثقات للعجلي   ومعرفة  ،  ١/٢٣٣سؤاالت أبي داود ألحمد بن حنبل       و
التعـديل والتجـريح للبـاجي      و،  ١/٣٣٢شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي       و،  ٦/٣٣٧الثقات البن حبان    و
الكاشـف  و، ،   ٣/٢١٧بن عدي   الكامل في ضعفاء الرجال ال    و،  ١/٤٣الضعفاء والمتروكين للنسائي    و،  ٢/٥٩٤

  ).١/٣٤٢تقريب التهذيب البن حجر و، ١/٤٠٨للذهبي 
  .وباقي رجاله ثقات

  : تخريج الحديث: ثانياً
، والبيهقي فـي  بنحوه  ٣٧٢٥ رقم  ٢/٤٧٣في مستدركه كتاب التفسير باب تفسير سورة الرحمن          الحاكم أخرجه

من طريق هشام بن عمـار وعبـد الـرحمن          ) هقي  الحاكم والبي (  ، كالهما    ٤١٠٣ رقم   ٦/٢٤٠شعب اإليمان   
   .الذهبي ووافقه ، "الشيخين شرط على صحيح: "  الحاكمقال والواقدي عن الوليد بن مسلم به، 

 ١٣في جامع البيان في تأويل القرآن، تفسير سورة الرحمن آيـة             جرير ابنفأخرجه   ، به يتقوى شاهد للحديثو
 رقـم   ٢/٢٤٥، والبزار فـي مـسنده        البصري مالك بن عمرو و وسىم بن ادبع بن محمد بنحوه عن    ٢٢/٢٣

 أمية بن إسماعيل عن الطائفي ليمس بن يحيىعن ) ابن جرير والبزار ( بنحوه عن عمرو بن مالك كالهما ٥٨٥٣
   . به مرفوعا عمر ابن عن نافع عن

                                                                                                                    =                



 ٧٦

  :مميزات المبادرين: المطلب الثاني
لما كان مـن    ولوالها  ،  جميلةزات  يبمعن غيره بما يجعله يفوق اآلخرين        المبادر   يتميز

زاتالمبادرين، ومن تلك المي:  
   : الشجاعة-١

مـن  كيف يكون المبادر جباناً أو خائفاً، بل        إذ  من صفات المبادرين الشجاعة واإلقدام،      
ما تتوفر فيه تلك الصفة، علماً بأن اإلقدام قد يؤدي إلى           أن  ال بد له من     أراد أن يسابق اآلخرين ف    

 األلذ،  أنه من عرف ما يطلب، هان عليه ما يبذل، ومن أراد األنفس، ترك            إالّ    يكرهه اإلنسان، 
  .، ومن أراد الوصول فعليه باألصولومن لمح فجر األجر، هان عليه ظالم التكليف
 هوقـد وصـف   الـشجاعة   به في   يقتدى  الذي  ،   �فكان المبادر األول محمد رسول اهللا       

 البخاري في صـحيحه   أشجع الناس ففي الحديث الذي أخرجه       رضوان اهللا عليهم بأنه     صحابة  ال
َأهُل الْمدينَة ذَاتَ لَيلَـة   َأحسن النَّاسِ وَأجود النَّاسِ وَأشْجع النَّاسِ ولَقَد فَزِع   �  كَان :عن َأنَسٍ قَالَ  

       النَّبِي ملَهتَقْبفَاس توَل الصبق قُـولُ         �فَانْطَلَقَ النَّاسي وهو توِإلَى الص قَ النَّاسبس قَد " :   لَـن 
وا لَناعواتُراع(1) "...  تُر.  

فمواطن الخطر تحتاج إلى الشجعان المبادرين لكشف الحـال والـذب عـن اآلخـرين               
  .األجر والمثوبة من الرحمن سبحانه وتعالىفالمبادرون يرغبون ب

  : القوة-٢
تعني الكفاءة والذكاء والقدرة على أداء المهمات، وتختلـف القـوة مـن مهمـة               : القوة

  .)٢(ألخرى
 بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة         واليةوالقوة في كل    : يةقال ابن تيم  

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلـى العلـم          ... القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها     
  . )١(بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ األحكام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

ـ  الملقـب  هو و وسىم بن ادبع بن بمحمد مقرون جرير ابن عند لكنه ،ضعيف البصري مالك بن عمروو  بـ
"بن يحيىو ، اآلخر يقوي فأحدهما ، يخطئ صدوق وهو ، " دوالنْس صدوق سيء الحفظ وبـاقي      الطائفي ليمس

  .رجال اإلسناد ثقات
  .إسناده ضعيف لضعف زهير بن محمد في هذه الرواية: الحكم على الحديث

  .ر إلى مرتبة الحسنويتقوى بالشاهد من حديث ابن عمر كما في رواية ابن جرير والبزا
    .أعلم اهللا و ، الحسن رتبة عن ينزل ال) ابن جرير والبزار(  الطريقين بمجموع الحديثو: وقال األلباني

  .)٢١٥٠ رقم ٥/١٤٩ ة السلسلة الصحيحاأللباني في(
 .٢٥سبق تخريجه صفحة ، وقد ٥٦٨٦ رقم ٥/٢٢٤٤ صحيح البخاري، كتاب األدب، باب حسن الخلق) 1(

 .٥٢طارق سويدان وفيصل باشراحيل صفحة / عة القائد صنا 2) (



 ٧٧

يهم تلك القوة، وإالّ كيف يسبق اآلخرين من كانت         أن تتوفر ف  من  فأصحاب المبادرة البد    
صفته الضعف، وقد بادر موسى عليه الصالة والسالم إلى تقديم السقاية البنتـي شـعيب عليـه          

:  من أبيها أن يستأجره لقوته وأمانته، قال اهللا تعال على لسانها           ماوطلبت إحداه الصالة والسالم،   
�:;
 n06 �3 ��
=X# n��%� � �� � �� � ��  � � � ��9�
 1<�2:;
 '� 7d B# w<�2) � � �� � � �� � � � �� � �� � �A2@�6 * 5 ��BCD���:��، وكانت لرسول اهللا    }
 الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم يلوذون به إذا حمي وطيس المعركـة             ت جعل التي من القوة    �

 �  عن علي  )٣(بسنده )٢( وهو يقدمهم الصفوف وأقربهم إلى العدو، فقد أخرج أحمد في مسنده          
 وهو َأقْربنَا ِإلَى الْعدو وكَان من َأشَد النَّاسِ          �لَقَد رَأيتُنَا يوم بدرٍ ونَحن نَلُوذُ بِرسوِل اللَّه         "  :قَاَل

  .)٤( "يومِئذ بْأسا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 .٢٨/٢٥٣ البن تيمية الفتاوىمجموع  1) (

 .٦٥٤ رقم ١/٨٦مسند أحمد بن حنبل  2) (

عمرو بـن عبـد اهللا   ( عن َأبِي ِإسحاقَ ) بن يونس(  حدثَنَا ِإسراِئيُل )بن الجراح (حدثَنَا وكيع: سند الحديث3) (
 ... قَاَل �ن حارِثَةَ بنِ مضربٍ عن علي ع) السبيعي

  :دراسة الحديث 4) (
  : اإلسنادرجال: أوالً
: وثقه ابن سعد وابن معين وأحمد والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم              :  بن يونس  ِإسراِئيُل -١

حجة صالحاً خاشعاً من أوعيـة العلـم، ولـم    كان حافظاً : ثقة متقن من أتقن أصحاب أبي إسحاق، وقال الذهبي        
، وذكـر   " ضعفه ابن حزم ورد أحاديثه مع كونها كثيرة الصحاح        : يضعفه غير ابن حزم ورد عليه الذهبي فقال       

ال عبرة بقول من لينه فقد احتج بـه الـشيخان،           : تضعيف ابن المديني له، فقال في التذكرة      : الذهبي في الكاشف  
  .ال حجةتكلم فيه ب: وقال ابن حجر

  .فيههو ثقة ورد الذهبي وابن حجر قول من تكلم : قلت
، وبحـر الـدم     ١/٧١، وتاريخ ابن معين رواية الدارمي البن معين         ٦/٣٧٤الطبقات الكبرى البن سعد     : نظرا( 

، والثقات ٢/٣٣٠، والجرح والتعديل البن أبي حاتم ١/٢٢٢ الثقات للعجلي ومعرفة، ٢١عبد الهادي صفحة البن 
، ١/٢١٤، وتذكرة الحفـاظ للـذهبي       ٤٤، وذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي صفحة           ٦/٧٩بان  البن ح 

  ).١/١٣٤، وتقريب التهذيب البن حجر ١/٢٤١الكاشف للذهبي 
بفتح السين المهملة وتشديدها وكـسر البـاء المنقوطـة         : والسبيعيعمرو بن عبد اهللا السبِيعي،      : إسحاق أبو   -٢

نظـر األنـساب    ا( نسبة إلى سبيع وهو بطن من همدان وهو سبيع بن صعب بن معاوية              ة،  وكسر العين المهمل  
  ).٣/٢١٨للسمعاني 

ثقة تغير قبل موته من الكبر وساء حفظه، وقـال ابـن            : الحافظ، ومرة : وثقه العجلي وأبو حاتم والذهبي، وقال     
  .مكثر ثقة عابد اختلط بأخره: حجر
الً، وإسرائيل هو من أتقن أصحابه فيه ويعرف أحاديثه، ولم يـصفه الـذهبي              ثقة تغير قلي  أحد األعالم   هو  : قلت

وجعله من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم ، وقد احتج بـه البخـاري ومـسلم               شاخ ونسي،   : باالختالط وإنما قال  
إنما كـان   هما لمثل هؤالء الثقات الذين وقعوا في االختالط أو تغيروا في آخر أعمارهم              يواحتجاجهما في صحيح  
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ابة الـصح وتمثل ذلك في خلـق      شداء،  األقوياء  حتاج إلى مبادرة األ   يوف  فالقتال في مقدمة الصف   
فـي  ة تتجلـى    قوال و ةشجاعبالفكانت مبادرتهم    ،   �أسوة برسول اهللا    هم  لي اهللا ع  وانالكرام رض 

على سبيل المثال ال    المعارك أمام أعداء اهللا وذكرت كتب السنة العديد من أولئك الرجال ، منها              
ليقاتل بحقـه وقـد أحجـم عنـه          �من رسول اهللا     دجانة حين تسلم السيف      يقصة أب الحصر،  

  . وشجاعته، داللة على قوته وإقدامه)١(خروناآل
  همة العالية اِل-٣

 مـا  : والهِمـةُ  )٢(عالية همةٌ :له فيقال القوي العزم على تطلق قد و العزم أول : الهِمةُ
  .)٣( همته ِلعظَم الملوك أسماء من : والهمام ،لتفعله أمر من به هممتَ

وما كانت مبادرة    له، إذ كيف يسابق اآلخرين من ال همة عنده،        علو همة المبادر صفة مالزمة      ف 
 أن �الصحابة األجالء غيرهم إالّ لعلو همتهم،  فعكاشة صاحب الهمة العالية يبادر بسؤال النبي      

يدخلون الجنة بغير حساب، وغيره من الصحابة الذين        يدعو له بأن يكون من السبعين ألفاً الذين         
  .فيها غيرهم بسبب همتهم العاليةبادروا إلى أعمال سبقوا 

ليكون ممـن   في علو همته وهو يبادر إلى أعمال البر         �ويضرب لنا أبو بكر الصديق      
  . له� بدعوة الرسول أبواب الجنة الثمانية أي يدخل منس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

وذكره العالئي في القسم األول من المختلطين الذين لم يوجـب           من مروياتهم قبل التغير واالختالط واهللا أعلم ،         
 احتجوا  إسحاقولم يعتبر أحد من األئمة ما ذكر من اختالط أبي           : اختالطهم ضعفاً إما لقلته أو لقصر مدته، وقال       

  . من حديثهى أنه لم يختلط في شيءبه مطلقاً وذلك يدل عل
، ذكـر  ١/١١٤، تذكرة الحفاظ ٦/٢٤٢، الجرح والتعديل البن أبي حاتم     ٢/١٧٩الثقات للعجلي   معرفة  : انظر(  

 ، ٥/٣٢٦ ، ميزان االعتدال للذهبي ١/٧٣٩، تقريب التهذيب ٢٠٨أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي صفحة    
  ).١/٢٧٣ الحلبي الدين برهان لباالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط، ٩٣المختلطين للعالئي صفحة 
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
  . بمثله وبنفس السند٣٢٦١٤ رقم ٦/٤٢٦أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 

  :الحكم على الحديث: ثالثاً
 قـصرت مـدة      صحيح وال يضر اختالط السبيعي فهو من الطبقة األولى من المختلطين الـذين             إسنادهالحديث  

  .اختالطهم أو لم يحمل منهم أحد حال اختالطهم
 بـن  حارثـة  غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده: على الحديث بقوله   األرنؤوط شعيبوعلق الشيخ   

 ).٦٥٤ رقم ١/٨٦مسند اإلمام أحمد (  وهو ثقة أيضاًمضرب

 .صحيح مسلم ، والحديث في ٦٠سبق تخريج ودراسة الحديث صفحة 1) (

 .٢/٦٤١  الفيومي المقري علي بن محمد بن حمدأل للرافعي الكبير الشرح غريب في المنير المصباح2) (

 .٥/٢٤٨تهذيب اللغة ألبي منصور األزهري  3) (



 ٧٩

 سمعتُ رسوَل اللَّـه     :قَاَل �هريرةَ  عن أبي    )٢( بسنده )١(أخرج البخاري في صحيحه    
)من َأنْفَقَ زوجينِ  " :يقُوُل �

3
 من شَيء من الَْأشْياء في سبِيِل اللَّه دعي مـن َأبـوابِ يعنـي               (

 ومن كَان من َأهِل     ، فَمن كَان من َأهِل الصلَاة دعي من بابِ الصلَاة         ، يا عبد اللَّه هذَا خَير     ،الْجنَّةَ
 د ادالْجِه   ادابِ الْجِهب نم يع،         قَةدابِ الصب نم يعد قَةدِل الصَأه نم كَان نمو ،     ـنم كَان نمو 

 ما علَى هذَا الَّذي يدعى من تلْك : فَقَاَل َأبو بكْرٍ،" َأهِل الصيامِ دعي من بابِ الصيامِ وبابِ الريانِ       
نَعم وَأرجو َأن تَكُون     : " قَالَ ؟ هْل يدعى منْها كُلِّها َأحد يا رسوَل اللَّه        :بوابِ من ضرورة وقَالَ   الَْأ

  .)٤("منْهم يا َأبا بكْرٍ
أولئك هم المعالي الذين تطلعت نفوسهم إلـى         :  أصحاب الهمم العالية قائالً    خليل صقر . دوذكر  

ان مطلبهم وأمنيتهم الوصول إلى القمة العلياء الشامخة من األشياء التي بهـا ترتفـع               السماء، فك 
درجتهم، وتعلو منزلتهم وينالون السمو والرفعة، ال تقف أمامهم عوائق، فهم يسيرون ال يبالون،              

 والختالف النفـوس، كـان      ،ألنهم رسموا وخططوا وأعدوا عدة االنتصار، فكان النجاح حليفهم        
  .)٥(ينهم وبين من سواهمالتباين ب

  : يقول أبو فراس في جند المعالي
  .دنا           لنا الصدر دون العالمين أو القبرـعنط ـنحن أناس ال توس

  .)٦(   ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر    تهون علينا في المعالي نفوسنا 
                                                 

 .٣٤٦٦رقم  ٣/١٣٤٠ لو كنت متخذاً خليالً � باب قول النبي فضائل الصحابة،صحيح البخاري كتاب  1)(

محمـد بـن    (عن الزهـرِي    ) بن أبي حمزة  ( حدثَنَا شُعيب   ) الحكم بن نافع  ( بو الْيمانِ   حدثَنَا أَ : سند الحديث  2)(
 ...قَاَل � َأخْبرني حميد بن عبد الرحمنِ بنِ عوف َأن َأبا هريرةَ :قَاَل) شهاب

، فرسان أو عبدان أو بعيران    : ؟ قال   وما زوجان   :  قيل ، الجنة ةبرته حج  ابتد :في سبيل اهللا   من َأنْفَقَ زوجينِ  ) 3(
، وكل شيئين مقترنين شكلين كانا أو نقيضين فهمـا زوجـان  ،   الصنف والنوع من كل شيء     :األصل في الزوج  و

البـن  النهايـة فـي غريـب الحـديث         (،ماله في سـبيل اهللا     يريد من أنفق صنفين من    ،  وكل واحد منهما زوج   
 .)٢/٣١٧األثير

  :دراسة الحديث 4) (
  :رجال اإلسناد: أوالً

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

 بمثله من طريق    ١٠٢٧ رقم   ٢/٧١١أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر             
  .ابن شهاب به

  .٢١خليل صقر صفحة . جند المعالي د 5) (
 .مد بن إسماعيل المقدم ذكر فيه نماذج من أصحاب الهمم العاليةهناك كتاب بعنوان علو الهمة لمحو

 .٣/١٠٠ النويري الوهاب عبد بن أحمد الدين شهابل األدب فنون في األرب نهاية6) (



 ٨٠

   سرعة البديهة -٤  
الب ةاءدةُ كالبيهءاً  ،ددب لْهي    وافْعوباد ءدَل بةً أي   ،والبديهةُ أول الرأي  ،   وأوهبادني مهباغتني :  وباد

   .(1)هو ذو بديهة وبداهة:  تقول ، أول جري الفَرس:  والبداهةُ والبديهةُ ،مباغَتَةً
 ونهاه عـن    ،من أعمل فكره الصافي دل على طلب أشرف المقامات        : قال ابن الجوزي  

إالّ نموذجاً لتطلعه إلى المقامات العالية       �وما حديث عكاشة    ،  )٢(ل حال الرضى بالنقص في كا   
ولـم  ،   أن يدعو له بأن يكون من تلك الزمرة        �بأن يدخل الجنة بغير حساب فيبادر رسول اهللا         

 أن  � الذي يبادر بسؤال النبي       � فحسب ، فكان عبد اهللا بن حوالة       �يقف األمر عند عكاشة     
راد  م مهِالذي فَ  �وما كان من محمد بن مسلمة       ،  )٣(تحدث عن األجناد  يختار له األفضل عندما     

َأتُحـب َأن   : رد عليـه   "؟  من ِلكَعبِ بنِ الَْأشْرف فَِإنَّه قَد آذَى اللَّه ورسولَه        " : حينما قال  �النبي  
له أن يقـول شـيئاً،       أن يأذن    � في الحال، ولذا طلب من النبي        يخطط في كيفية قتله   ف،   ؟َأقْتُلَه

 قَاَل رسـوُل    : جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهما يقُولُ       أخرج البخاري في صحيحه من حديث       
اللَّه: � "         ولَهسرو آذَى اللَّه قَد فَِإنَّه فنِ الَْأشْربِ بِلكَع نةَ فَقَـالَ      "؟  ملَمسم نب دمحم ـ  : فَقَام ا  ي

    َأقْتُلَه َأن بَأتُح وَل اللَّهسقَالَ ؟ر : مًئا     :قَاَل،   نَعَأقُوَل شَي ِلي َأن قُلْ : قَالَ ، فَْأذَن   ،     ـنب ـدمحم فََأتَاه
  .)٤( ...مسلَمةَ 

   . إنما يدل على سرعة البديهة عند أولئك المبادرين األوائل فوإن دل ذلك 

                                                 

 .)٣٠ / ٤للفراهيديكتاب العين  ، ٤٢ / ١للفيروز آباديالقاموس المحيط : انظر( )1(

 .١/٥١ األفضل صيد الخاطر البن الجوزي ، فصل التطلع إلى 2) (

كتاب الجهاد، باب  ، في سننه داوديأب الذي أخرجه ...."سيصير الَْأمر ِإلَى َأن تَكُونُوا جنُودا مجنَّدةً" حديث  3) (
 .٤٤ وقد سبق تخريجه ودراسته صفحة .٢٤٨٣رقم  ٢/٦في سكنى الشام 

 تخريجوقد سبق  .٣٨٨١ رقم  ٤/١٤٨١صحيح البخاري،  كتاب المغازي، باب قتل كعب بن األشرف 4) (
 .٤٨دراسته صفحة الحديث و



 ٨١

  
  
  

  الفصل الثاني
  

  ميادين المبادرة
  

  :وفيه سبعة مباحث
  

  .المبادرة الذاتية في ميدان العبادات: المبحث األول 
  .المبادرة الذاتية في ميدان الجهاد: المبحث الثاني 
  .المبادرة الذاتية في ميدان العمل االجتماعي: المبحث الثالث 
  .قتصادالمبادرة الذاتية في ميدان اال: المبحث الرابع 

  .المبادرة الذاتية في ميدان العلم: المبحث الخامس 
  .المبادرة الذاتية في ميدان اإلعالم: المبحث السادس 
  .المبادرة الذاتية في ميدان السياسة: المبحث السابع 



 ٨٢

  
  
  
  
  

  المبحث األول
  

  المبادرة الذاتية في ميدان العبادات
  

  : مطالب ستةوفيه 
  

  . إلى أعمال البر وأفضلهاالمبادرة: المطلب األول 
  .حضور الصف األول في الصالةاألذان والمبادرة إلى : المطلب الثاني 
  .المبادرة إلى التبكير  لصالة الجمعة والحضور إليها: المطلب الثالث 
  .المبادرة إلى الحج: المطلب الرابع 

  .المبادرة إلى التوبة : الخامسالمطلب 
  .صالة الكسوف والخسوفالمبادرة إلى : السادس المطلب 



 ٨٣

  .المبادرة إلى أعمال البر وأفضلها: المطلب األول 
اِلبر:     ،ربي بر ـا :  منها الصدق، يقول ابن فـارس      :عدةوهي تدل على معانٍ      مصدرفأم 

 بر: وتقول،  الصدق على أمضاها وَأبرها صدقت، يمينُه وبرتْ وبر، فالن صدق: فقولهم الصدق
 أي ربـه  يبر قولهم :ذلك ومن. الصادق العمِل قَبوَل قُبِلَتْ أي مبرورة، وحجةٌ وَأبره، حجك اهللا
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 جرى إذا ألنه هذا؛ نم هو :"المبر "الجواد للسابق وقولهم. الحج َأراد وقيل الطاعة، أراد: فقالوا
  .)١( صدق حمل وإذا صدق،

 بر البر ولكن : والتقدير ، للخير جامع اسم ههنا البر: قال القرطبي في تفسير هذه اآلية     
��� /L"O��I�("�2 : تعـالى  كقوله ، المضاف فحذف ، آمن من ��    � � �P ] ٨٢ : يوسـف [، ���"'Q��� ��  � >� 

�R�?�� � � � � �SD���   �P] ٩٣ : البقرة [.  
���� : تعالى كقوله البر، ذا ولكن المعنى : وقيل � ��	
��   ��� �  ذوو أي] ١٦٣ : عمران آل [����� �

  .)٢( درجات
 )٣(في صـحيحه   الذي أخرجه مسلمكما في الحديث ،ومن معاني البر أيضاً حسن الخلق     

 بِالْمدينَة سنَةً ما يمنَعني من  � اللَّه    َأقَمتُ مع رسولِ   : قَالَ )٥( � عن نَواسِ بنِ سمعان    )٤(بسنده
            وَل اللَّهسَأْل رسي لَم راجنَا ِإذَا هدَأح َألَةُ كَانسِإلَّا الْم ةرقَالَ   �الْهِج ءشَي نع:     الْبِـر نع َألْتُهفَس 

                                                 

  .)١/١٧٧معجم مقاييس اللغة البن فارس  :انظر(1) (
 .٢/٢٣٨الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 2) (

  .٢٥٥٣  رقم ٤/١٩٨٠صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تفسير البر واإلثم 3) (

ابن صـاِلحٍ عـن   حدثَني هارون بن سعيد الَْأيلي حدثَنَا عبد اللَّه بن وهبٍ حدثَني معاوِيةُ يعني : سند الحديث4) (
َأبِيه نرٍ عنِ نُفَيرِ بيبنِ جنِ بمحالردبرٍ( عنِ نُفَيرِ بيببن مالكج (انعمنِ ساسِ بنَو نع  �..   

) (5اسان بن نُوعمبن خالد بن س البي العامرياس روى، الشاميين في معدود ، الكروى  ، و� النبي عن النو 
   . وغيرهما ، اهللا عبيد بن وبسر ، نفير بن جبير:  عنه
  .)٦/٤٧٨، اإلصابة البن حجر ٥/٣٨٤، أسد الغابة البن األثير ٤/١٥٣٤ البر  االستيعاب البن عبد: انظر ( 

 



 ٨٤

     وُل اللَّهسالِْإثْمِ فَقَاَل را    : "�و نسح الْبِرلْخُلُق،     هلَيع عطَّلي تَ َأنكَرِهو كي نَفْسف اكا حم الِْإثْمو 
١(" النَّاس(.  

بر رحمه يبره : الصلة، يقال: صالح ، يقال بر يبر إذا صلح، والبر       ال:والبر الخير، والبر  
 أي يتَبـرره  و خالقـه  يبر فالنو بررة البار وجمع أبرار البر وجمع .إذا وصله، والبِر الطاعة   

  .)٢(يطيعه

                                                 

  دراسة الحديث 1) (
  :رجال اإلسناد: أوالً

  .األندلس قاضي الحمصي  لحضرمىا هرف بن سعد بن سعيد بن عثمان ابن :قيل و ريدح بن صالح بن معاوية
 وذكر ،  الثقات في حبان ابن وذكرهالعجلي والنسائي،   أحمد بن حنبل و    وأبو زرعة ، و    ابن معين  ابن سعد و   وثقه

 بن يحيى عن المديني بن علي وقال ،يوثقه مهدي بن الرحمن عبد كان: المديني بن علي عن حاتم وأبو البخاري
 يـرى  من ومنهم عنه الناس حمل قد :شيبة بن يعقوب وقاله يحيى بن سعيد،      عنه، ولم يرض   نأخذ كنا ما :سعيد

 لم أنه زعموا :عمار ابن وقال ،صدوق :خراش ابن وقال يضعفه من ومنهم بالضعيف وال بالثبت ليس وسط أنه
 إال صـدوق  عندي وهو بأسا بحديثه أرى وما صالح حديث له :عدي ابن وقال ،الحديث في شئ أي يدري يكن
 حـسن  الحـديث  صـالح :حاتم أبو وقال،  ثقة :أيضا وقال بأس به ليس :البزار وقال،  إفرادات حديثه في يقع أنه

لـم يحـتج بـه      : صدوق إمام، وقال في التـذكرة     :  في الكاشف  قال الذهبي و،  به يحتج وال حديثه يكتب الحديث
 "اإلمام خلف القراءة" في اريالبخ له روى: البخاري، ولعله قصد في صحيحه، ألن المزي قال في تهذيب الكمال

  .صدوق له أوهام: قال ابن حجر في التقريبو، " األدب" وفي
هو ثقة لكثرة الموثقين له، أما عدم قبول يحيى بن سعيد له وعدم األخذ عنه فإن يحيى بـن سـعيد مـن                       : قلت

  .المتعنتين، وقد احتج به مسلم دون البخاري
  ." أهل الحديث وال نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطانو معاوية بن صالح ثقة عند:" قال الترمذي

 بحر الدم لعبـد      ، ٢٨/١٩٠، تهذيب الكمال للمزي     ٨/٣٨٢الجرح والتعديل   ،  ٧/٥٢١طبقات ابن سعد    : انظر (
تهـذيب التهـذيب البـن حجـر        ،   ٧/٤٧٠الثقات البن حبان    ،  ٢/٢٨٤الثقات للعجلي   معرفة  ،  ١/١٥٢الهادي  

، الكاشـف للـذهبي     ٦/٤٠٦الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي        ،٧/٣٣٥يخ الكبير للبخاري    التار،  ١٠/١٨٩
 رقـم   ٤/٣٩١ ، سـنن الترمـذي       ١/٩٥٥، تقريب التهذيب البن حجر      ١/١٧٦، تذكرة الحفاظ للذهبي     ٢/٢٧٦

٢٦٥٣.(  
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات 

  : تخريج الحديث: ثانياً
 وأخرجه الترمذي في كتـاب      ،أخرجه مسلم في صحيحه بنفس الكتاب والباب من طريق عبد الرحمن بن مهدي            

ابن مهـدي   (من طريق زيد بن حبان ، كالهما        بنحوه   ٢٣٨٩ رقم   ٤/٥٩٦الزهد، باب ما جاء في البر واإلثم          
 . حديث حسن صحيح:، وقال الترمذيعن معاوية بن صالح به) وزيد بن حبان

مختـار   ، و١/٢٥٢، و لسان العرب البـن منظـور   ١/١١٦ النهاية في غريب الحديث البن األثير :ظران(2) (
 ).١/٧٣الصحاح للرازي 
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 وتعـالى  تبارك اهللا ييسره ما الدنيا فخير واآلخرة، الدنيا خير البِر: (1)منصور أبو قال
  .)٢(الجنة في الدائم بالنعيم الفوز اآلخرة وخير والخيرات؛ عمةوالنِّ دىاله من للعبد

 :لق تناول جميع ما أمر اهللا به كما في قوله تعالى          لفظ البِر إذا ُأط   : قال اإلمام ابن تيمية   و
���DT UV� W��'X� �B P]٣(] ١٣ : اإلنفطار(.  

 جـل   � إلى أعمال البر، وقد جمع أبو بكر الـصديق           �ولذا بادر صحابة رسول اهللا      
خل أبواب الجنة من أيها     يد أن   �اآلخرين فيها حتى دعا له رسول اهللا        أعمال البر وأتمها مسابقاً     

 :يقُـولُ  � سمعتُ رسوَل اللَّه     :قَاَل �هريرةَ  أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي        اء،  ش
 يا عبد   - الْجنَّةَ :يعني –من َأنْفَقَ زوجينِ من شَيء من الَْأشْياء في سبِيِل اللَّه دعي من َأبوابِ              "

  رذَا خَيه اللَّه،   نفَم        لَاةابِ الصب نم يعد لَاةِل الصَأه نم كَان،      ـيعد ادِل الْجِهَأه نم كَان نمو 
  ادابِ الْجِهب نم،         قَةدابِ الصب نم يعد قَةدِل الصَأه نم كَان نمامِ       ، ويِل الـصَأه نم كَان نمو 

 ما علَى هذَا الَّذي يدعى من تلْك الَْأبوابِ من      : فَقَاَل َأبو بكْرٍ   ،"  وبابِ الريانِ  دعي من بابِ الصيامِ   
ةوررقَالَ ،ضو :        وَل اللَّهسا ري دا َأحا كُلِّهنْهى معدْل يا        : " قَالَ ؟ ها َأبي منْهم تَكُون و َأنجَأرو منَع

  .(4) "بكْرٍ
 أن :"نَعم وَأرجو َأن تَكُون منْهم يا َأبا بكْرٍ "في معنى   العلماء قول   (5)وذكر المباركفوري 

  .)٦( � بكر أبي فضائل في الحديث يدخل التقرير وبهذا ،محقق واقع نبيه ومن اهللا من الرجاء
 سـبيل  في اقاإلنف على الحض ،والفضائل الفقه من الحديث هذا وفي: قال ابن عبد البر   

 فـي  الواحـد  لإلنـسان  األغلب في يفتح ال البر أعمال أن وفيه ،الصوم على والحرص الخير

                                                 

 هـراة  فـي  ووفاته مولده ،واألدب اللغة في األئمة أحد ،الهروي األزهري بن أحمد بن محمد:  أبو منصور  )1(
 فـي  فرحـل  العربية، في التبحر عليه غلب ثم أوال، به فاشتهر بالفقه عني " األزهر " جده إلى نسبته. بخراسان

 يتكلمـون  " هـوازن  مـن  فريـق  مع فكان القرامطة، إسار في ووقع. أخبارهم في وتوسع القبائل وقصد طلبها
 القرآن تفسير و الفقهاء استعملها التي األلفاظ غريب " كتبه ومن لحن منطقهم في يوجد يكاد وال البدوية بطباعهم

 .)٥/٣١١األعالم للزركلي : انظر" (  للمزني تفسير من ةمنقول فوائد و

 .١٥/١٨٦تهذيب اللغة ألبي منصور الهروي  2) (

 .٧/١٦٥مجموع الفتاوى البن تيمية  3) (

  .٣٤٦٦ رقم ٣/١٣٤٠ت متخذاً خليالً  لو كن�باب قول النبي صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، ) 4(
 .٧٨ه صفحة سبق تخريج الحديث ودراست      وقد 

 ".تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي" محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري صاحب كتاب ) 5(

 .١٠/١١٠تحفة األحوذي للمباركفوري  6) (
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 للقليل جميعها في تفتح قد وأنه ،األغلب في غيرها حرم منها شيء في له فتح من وأن ،جميعها
  .)١(القليل ذلك من  � الصديق بكر أبا وأن الناس من

،  وأتمهـا  في أعمال البر بأن يؤديها على أكملهـا        � بكر الصديق    يمبادرة أب كانت  بل  
المبـادر  دائمـاً   يبقى  ، إالّ أن أبا بكر       �حتى أصبح ينافسه كبار الصحابة كعمر بن الخطاب         

 باإلنفاق وقد وافق    �هذه األعمال ، وقد تكلم ابن الخطاب عن نفسه يوم أن أمرهم النبي              األول ل 
  �  أسبق أبا بكر، إالّ أنه فوجئ بمبـادرة أبـي بكـر            اليوم: ، قائالً  فأنفق نصف ماله   عنده ماالً 

  .باإلنفاق بكل ماله
 سـمعتُ   :زيد بنِ َأسلَم عن َأبِيه قَـال      من حديث   ) ٣(بسنده  ) ٢(أخرج الترمذي في سننه     

 الْيوم  : عنْدي مالًا فَقُلْتُ    َأن نَتَصدقَ فَوافَقَ ذَِلك     � َأمرنَا رسوُل اللَّه     :يقُوُل �عمر بن الْخَطَّابِ    
 "ما َأبقَيـتَ ِلَأهلـك    " : � فَجِْئتُ بِنصف ماِلي فَقَاَل رسوُل اللَّه        :َأسبِقُ َأبا بكْرٍ ِإن سبقْتُه يوما قَالَ      

 َأبقَيتُ لَهـم اللَّـه      : قَالَ "ما َأبقَيتَ ِلَأهلك  يا َأبا بكْرٍ    " : مثْلَه وَأتَى َأبو بكْرٍ بِكُلِّ ما عنْده فَقَالَ        :قُلْتُ
  .) ٤ (. واللَّه لَا َأسبِقُه ِإلَى شَيء َأبدا:ورسولَه قُلْتُ

                                                 

  .٧/١٨٣التمهيد البن عبد البر  1) (
 .٣٦٧٥ رقم  ، ٥/٦١٤  بكر وعمر كليهمايسنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أب 2) (

 حدثَنَا هارون بن عبد اللَّه الْبزاز الْبغْدادي حدثَنَا الْفَضُل بن دكَينٍ حدثَنَا هشَام بن سعد عن زيد: سند الحديث 3) (
َأبِيه نع لَمنِ َأسأسلم القرشي أبو خالد مولى عمر بن الخطاب ( ب� (رمتُ ععمالْخَطَّابِ  قَال س نقُوُل � بي...  
 .هذَا حديثٌ حسن صحيح:وقال أبو عيسى 

  : دراسة الحديث 4) (
  رجال اإلسناد: أوالً
  . القرشى سعيد أبو :يقال و ادبع أبو المدنى هشَام بن سعد -١

صالح، ولـم   : بن المديني ، قال ابن أبي شيبة عن علي        كان كثير الحديث يستضعف وكان متشيعاً     : قال ابن سعد  
هشام بن سعد كذا وكذا، كان يحيى بن سـعيد ال يـروي   : يكن بالقوي، وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل عن أبيه 

 ليس بذاك القـوي، ومـرة       :، وقال معين ابن ضعفهلم يكن بالحافظ وليس هو محكم الحديث، و       : عنه وقال مرة    
لـيس  : ، وقال في موضع آخـر     النسائي ليس بشيء، وضعفه  : صالح ، ليس بمتروك الحديث، وأخرى قال      : قال

 ،أسـلم  بـن  زيد في الناس أثبت هو :داود أبو وقال مع ضعفه يكتب حديثه،     : ، وقال عدي ابنبالقوي، وضعفه   
قـال  صدوق،  : جائز الحديث، حسن الحديث، وقال الساجي     : ، وقال العجلي  الصدق محله شيخ :زرعة أبو وقال

 به واستشهد مسلم، به احتج: ، وقال الصادق المحدث الماما :ال في سير أعالم النبالء    وقحسن الحديث،   : الذهبي
  . ورمي بالتشيعصدوق له أوهام: وقال ابن حجر، البخاري

هشام بن سعد أثبـت     : "هو صدوق يخطئ، ولكنه في حديثه عن زيد بن أسلم أثبت من غيره، قال أبو داود               : قلت
  .الذهبيالعجلي ويته عن زيد حسنة الحديث كما قال  فرواوعليه" الناس في زيد بن أسلم

                                                                                  =                                                     
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ـ   ولحرص الصحابة رضي اهللا عنهم على أعمال البر وأفضلها            همسأل بعـض  فقد كان ي
  .فعلها عن أفضل األعمال للمبادرة إلى �رسول اهللا 

 سـِئَل   :قَـالَ  �عن َأبِي هريرةَ    )  ٢(بسنده  )  ١( البخاري في صحيحه     هأخرجما  منها  
  لُ   �النَّبِياِل َأفْضمالَْأع قَالَ ؟َأي :  "  وِلهسرو بِاللَّه اناذَا   ، "ِإيمم يَل ثُمـبِيِل    " : قَالَ ؟ قي سف ادجِه

اذَا، "اللَّهم يَل ثُمقَاَل؟ ق : "جحوررب٣("  م(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

،  تهـذيب الكمـال للمـزي    ١/١٠٢، سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المديني         ٧/٥٧٦طبقات ابن سعد    : انظر( 
،  تاريخ ابـن معـين   ١/١٦٤، بحر الدم لعبد الهادي     ٢/٥٠٧، العلل ومعرف الرجال ألحمد بن حنبل        ٣٠/٢٠٤

، الـضعفاء   ٢/٣٢٨، معرفة الثقـات للعجلـي       ٩/٦١ح والتعديل البن أبي حاتم       ، الجر  ٣/١٩٥رواية الدوري   
 ، سـير    ٢/٣٣٦، الكاشف للذهبي    ٧/١٠٨، الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي        ١/٢٤٥والمتروكين للنسائي   
  ).  ١/١٠٢١، تقريب التهذيب البن حجر ٧/٣٤٥أعالم النبالء للذهبي 

٢- ديزلَمنِ َأسالقرشى ب  العالخطاب بن عمر مولى الفقيه المدني اهللا عبد أبو :ويقال أسامة أبو وىد �.    
ثقة عـالم كـان   : قال ابن حجر و وثقه ابن سعد وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وابن خراش،        

ـ                ، فهو   يرسل ابر ثقة إال أنه مرسل وروايته عن بعض الصحابة مرسلة مثل عمر بن الخطاب وأبي هريـرة وج
  . رضي اهللا عنهمورافع بن خديج وسعد بن أبي وقاص وأبي أمامة وأبي سعيد الخدري

  .�روايته هذه ليس فيها إرسال كونه رواها عن أبيه عن عمر بن الخطاب ثقة يرسل و: قلت
، تهذيب الكمال للمزي ١/٤٠٩، العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل ٧/٥٠٧طبقات ابن سعد : انظر (

  ). ١/٣٥٠، تقريب التهذيب ١٧٨امع التحصيل للعالئي ،  ج١٠/١٢
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
 بمثله، والدارمي في سننه،     ١٦٧٨ رقم   ١/٥٢٦أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب الرخصة في ذلك            

 رقم  ١/٥٧٤الحاكم في مستدركه     بمثله، و  ١٦٦٠ رقم   ١/٤٨٠كتاب الزكاة، باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده         
من ) أبو داود والدارمي والحاكم( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، جميعهم          :  بمثله، وقال  ١٥١٠

  .عن هشام بن سعد بهالْفَضُل بن دكَينٍ طريق أبي نعيم 
  : الحكم على الحديث: ثالثاً

 األلباني في تعليقه على حديث الترمـذي فـي جامعـه            الحديث إسناده حسن ألجل هشام بن سعد، وهذا ما قاله         
 ١/٤٨٠إسناده حسن من أجل هشام بن سعد، عند تعليقه على حديث الـدارمي            : وقال حسين سليم أسد   . ٥/٦١٤

 .هذَا حديثٌ حسن صحيح: ، وقد حكم الترمذي على الحديث بقوله١٦٦٠رقم 

  .١٤٤٧ رقم ٣/٥٥٣ رورصحيح البخاري كتاب الحج، باب فضل الحج المب1) (

 عـن  ) محمد بن شـهاب  ( حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه حدثَنَا ِإبراهيم بن سعد عن الزهرِي: سند الحديث2) (
 يدعسةَبريرَأبِي ه نبِ عيسنِ الْم �... 

  :دراسة الحديث 3) (
  رجال اإلسناد : أوالً

                                                                                  =                                                     
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 أول في كان ذلك ألن ؛ الحج من أفضل الحديث هذا في الجهاد جعل إنما: قال ابن بطال  
 وصـار  ، وفشا اإلسالم ظهر إذ فأما ، أحد كل على متعينًا فرضا الجهاد وكان ، وقلَّته اإلسالم
 واحتيج ببلدة العدو حلَّ فإن ... ؛ أفضل حينئذ فالحج ، به قام من على الكفاية فروض من الجهاد

 من أفضل وكان ، العيان على الجهاد فرض توجه ؛ منه وخيف وقوة ظهور له وكان ، دفعه إلى
  .)١( أعلم واهللا الحج

 عن أفضل األعمال من أكثر من صحابي للمبادرة بتلـك           �ويتكرر السؤال لرسول اهللا     
  .سائل بحسب حالهلكل  �األعمال، ويجيب النبي 

  � َأن رجلًا سَأَل النَّبِـي        �عن ابنِ مسعود    )٣( بسنده   )٢( صحيحهأخرج البخاري في    
  .)٤("الصلَاةُ ِلوقْتها وبِر الْواِلدينِ ثُم الْجِهاد في سبِيِل اللَّه" : قَاَل؟َأي الَْأعماِل َأفْضُل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  جال اإلسناد كلهم ثقاتر
  :تخريج الحديث: ثانياً

ـ  بمثله من طر   ٨٣ رقم   ١/٨٨ األعمالأخرجه مسلم كتاب اإليمان، باب بيان كون اإليمان باهللا تعالى أفضل             ق ي
 .بهعن الزهري إبراهيم بن سعد 

 .٤/١٩٠شرح صحيح البخاري البن بطال  1) (

 .٧٠٩٦ رقم ٦/٢٧٤٠  الصالة  عمالً � صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب وسمي النبي 2) (

ح و حدثَني )بنِ الْعيزارِ( عن الْوِليد )بن الحجاج( حدثَنَا شُعبةُ)بن حرب األزدي(حدثَني سلَيمان: سند الحـديث 3) (
         الشَّي نامِ عوالْع نب ادبنَا عرَأخْب يدالَْأس قُوبعي نب ادبعيانسليمان بن أبي سليمان   (ب(       ـنارِ عزينِ الْعب ِليدالْو نع 

يانبرٍو الشَّيمسعد بن إياس(َأبِي ع(ودعسنِ ماب نع  � ... 

  :دراسة الحديث 4) (
  رجال اإلسناد: أوالً

   يدالَْأس قُوبعي نب ادبع الربن عباد سعيد أبي نسب هذا،  الخفيفة والنون رةالمكسو وبالجيم الواو بتخفيف نياجِو 
 فـي  نتـسم  التي الشاة وهي داجن، جمع وهي المهملة بالدال الدواجن النسبة هذه وأصل البخاري، شيخ يعقوب
 واهللا القبائـل  بطـون  مـن  بطـن  الرواجنو هكذا، ذلك إلى عباد ونسب بالراء، الرواجن الناس فجعلها الدار،
  ).٣/٩٥ي األنساب للسمعان(أعلم
 في المتهم روايته في الثقة حدثنا :يقول خزيمة بن بكر أبو كان :اهللا عبد أبو الحاكم وقال ثقة شيخ :حاتم أبو قال
 بـن   هنـاد  أو شيبة أبي بن بكر أبي عن يذكر عبدان سمعت :عدي بن أحمد أبو وقال،    يعقوب بن عباد دينه

 أهـل  فـي  معـروف  يعقوب بن وعباد :عدي بنا قال السلف يشتم أنه إلى ونسبه فسقه أحدهما أو أنهما السري
  .غيرهم مثالب وفي البيت أهل فضائل في عليه أنكرت أحاديث وروى التشيع في غلو وفيه الكوفة

 المـشاهير  عـن  المنـاكير  يروي ذلك ومع داعية رافضياً كان :حبان بنا وقال صدوق شيعي :الدارقطني قال
  .الترك فاستحق

 وهذا هو الحديث وقد قرنه بشيخه سـليمان بـن          بغيره مقروناً واحداً حديثاً البخاري نهع روىهو صدوق   : قلت
  .حرب األزدي وهو ثقة

                                                                                  =                                                     



 ٨٩

 على دليل الوقت أول في مهاتقدي أن ومعلوم،  الوقت أوللوقتها أي    الصالةوالمقصود  ب  
 بـل  يتـأخر،  ولم يتوان لم إنه بحيث عليها؛ اإلقبال على ودليل الهيبة، على ودليل لها، المحبة
  .الصالة بهذه وأتى بادر وقتها بدخول أحس حينما

  
 علـى  دليل وهو الجهاد على الحديث في قدم فقد" الوالدين بر "وأما: قال ابن دقيق العيد   

 :هذاممنوع منه، وأما ما يجب من البر في غيرها           يجب ما بغير أذاهما أن في شك وال ،تعظيمه
  .كبير إشكال ضبطه ففي

 والقيـاس  عظيمـة  الـدين  في فمرتبته" تعالى اهللا سبيل في الجهاد "وأما: وأضاف قائالً 
 هـو  مـا  منهـا  قسمين على العبادات فإن وسائل هي التي األعمال سائر من أفضل أنه يقتضي
 فحيث إليه المتوسل فضيلة بحسب الوسيلة وفضيلة غيره إلى وسيلة هو ما ومنها فسهلن مقصود

 إعالن إلى وسيلة اهللا سبيل في الجهاد كان ولما الوسيلة فضيلة تعظم إليه المتوسل فضيلة تعظم
  .)١ (.أعلم واهللا ذلك فضيلة بحسب الجهاد فضيلة كانت ودحضه الكفر دوإخما ونشره اإليمان

  
  أن يقدم الجهاد في سبيل اهللا على الحج ويجعلـه بعـد              �حديث أبي هريرة    ن ل وما كا 

إالّ   بعد الصالة لوقتها وبر الوالـدين،         �اإليمان باهللا مباشرة، ويؤخره في حديث ابن مسعود         
ليزيد في التفـصيل فـي تلـك        ويأتي حديث عبد اهللا بن حبشي الخثعمي        ،  مراعاة لحال السائل    

ـ  أفضل األعمال، ففي الحديث الذي       األعمال بعدما سأله عن     )٢( النـسائي فـي سـننه        هأخرج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

تقريـب التهـذيب البـن    ،  ٦/٨٨، الجرح والتعديل البـن أبـي حـاتم          ١٤/١٧٥تهذيب الكمال للمزي    : انظر(
، ، الكامل فـي ضـعفاء       ١/٢٥٣ ، سؤاالت الحاكم للدار قطني     ٥/٩٥ تهذيب التهذيب البن حجر      ،١/٤٨٣حجر

  ).٢/١٠١، المجروحين البن حبان ٤/٣٤٨الرجال البن عدي 
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  : تخريج الحديث: ثانياً
بنحوه من طريق الوليد بن العيـزار       .١٨٩٨ رقم   ٤/٣١٠أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة باب منه          

 عن أفـضل    � هو الذي سأل رسول اهللا       �ه أن ابن مسعود     به، وفي ) سعد بن إياس  ( عن أبي عمرو الشيباني     
 " .لزادني استزدته ولو  � اهللا رسول عني سكت ثم:" األعمال وزاد في الحديث قائالً 

 .١/٩٢إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد  1) (

 .٢٥٢٦ رقم ٥/٥٨ كتاب الزكاة،  باب جهد المقل ،سنن النسائي 2) (



 ٩٠

 : قَـالَ  ؟ سِئَل َأي الَْأعماِل َأفْـضلُ      � َأن النَّبِي    ) ٢(عن عبد اللَّه بنِ حبشي الْخَثْعمي      ) ١(بسنده
"   يهف لَا شَك انِإيم،    يهلَا غُلُوَل ف ادجِهو ،  ربةٌ مجحةٌ ويلَ  "ورلُ   : قَأفْض لَاةالص طُوُل "  : قَالَ ؟ فََأي

يَل"  الْقُنُوتلُ   :قَأفْض قَةدالص لِّ "  : قَالَ ؟ فََأيقالْم دهيلَ "جلُ   : قَأفْض ةرالْهِج قَالَ ؟ فََأي :  "  رجه نم
 : قيَل" من جاهد الْمشْرِكين بِماِله ونَفْسه: " قَاَل؟ َأفْضُل فََأي الْجِهاد: قيَل " ما حرم اللَّه عز وجلَّ  

  .)٣("من ُأهرِيقَ دمه وعقر جواده"  : قَاَل؟فََأي الْقَتِْل َأشْرفُ
  

                                                 

  عبد الملـك بـن   ( قَاَل ابن جريجٍ ) بن محمد ( َأخْبرنَا عبد الْوهابِ بن عبد الْحكَمِ عن حجاجٍ :لحديثسند ا1) (
 عـن   عن عبيد بنِ عميرٍ   ) ابن عبد اهللا  (َأخْبرني عثْمان بن َأبِي سلَيمان عن علي الَْأزدي          :)عبد العزيز بن جريج   

يمالْخَثْع يشبنِ حب اللَّه دبع �...  

) (2دباهللا ع ي، بنشبيثم ياء ثقيلة  معجمة بعدها الموحدة وسكون المهملة بضم حمكن قبيلة أبو الخَثْعمكـة،  س 
 اهللا عبد عن عمير بن عبيد طريق من قوي بإسناد والدارمي وأحمد والنسائي داود أبي عند حديث له صحبة وله

  ...فيه شك ال إيمان :قال أفضل العمل أي سئل  � النبي أن حبشي بنا
 .)٤/٥٢بن حجرال، اإلصابة ٣/٢١٠، أسد الغابة البن األثير ٣/٨٨٧االستيعاب البن عبد البر  : انظر( 

  :دراسة الحديث 3) (
  :رجال اإلسناد: أوالً
   المكي موالهم األموي ججري بن العزيز عبد بن الملك عبد: ابن جريج -١

ال يضر فقد عده ابن حجر من الطبقة الثالثة والتي ال بد أن يصرح بالسماع وقد صرح             فهو ثقة أما تدليسه     : قلت
، وأما علة اإلرسال،  فقد روى عن عثمان بن أبي سليمان وهو ليس من الذين                ) أخبرني( في تلك الرواية بقوله     

  .٦٤يرسل عنهم وقد سبقت ترجمته صفحة 
٢-  يلعيداهللا عبد أبو األزدي البارقي اهللا عبد بن علي:  الَْأز.  

 لـه  روى،  الثقـات  كتـاب  في حبان بنا ذكره،   به بأس ال عندي وهو حديث كثير عنده ليس :عدي بنا وقال
  .بل صدوق حسن الحديث: ، وقال بشار وشعيب أخطأ ربما صدوق: ، قال ابن حجرالبخاري سوى الجماعة

  .هو صدوق: قلت
،  تهـذيب الكمـال للمـزي        ٥/١٦٤ الثقات البن حبان     ٥/١٨٠الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي       :  انظر (

  ). ٣/٤٨ ، وتحرير تقريب التهذيب لبشار وشعيب ١/٦٩٩تقريب التهذيب ، ٧/٣١٣، تهذيب التهذيب ٢١/٤٠
 

  تخريج الحديث: ثانياً
 بنحوه، وأحمد بن حنبل في ١٤٢٤ رقم ١/٣٩٠ الصالة أفضل أخرجه الدارمي في سننه، كتاب الصالة، باب أي   

  .من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج به) كالهما الدارمي وأحمد( ، بنحوه ١٥٤٣٧مسنده برقم 
  الحكم على الحديث: ثالثاً

 .الحديث إسناده حسن ألجل علي بن عبد اهللا األزدي كونه صدوق



 ٩١

 بعـضها  أو سـائلها  أحـوال  باختالف ولعلها مختلفة أحاديث األعمال أفضل في وورد
   .فضلهاأ من التقدير أو إضافية

 األحـوال  اخـتالف  حـسب  علـى  جرى الجواب اختالف بأن ويجمع: السيوطي قال
 األشـياء  جميع خير أنه يراد وال كذا األشياء خير :يقال قد فإنه إليه السائل وحاجة واألشخاص

 أفضلها اإليمان يكون هذا علىو... حال دون حال في بل األحوال جميع وفي الوجوه جميع من
 بعض على بعضها فضل يعرف ثم األحوال أو األعمال أفضل من كونها في يةمتساو والباقيات

  .)١(الذكر بعد للترتيب وثم عليها تدل بدالئل
 للـسائلين عـن     � أي اختلف جواب النبي      -اختلف الجواب أن:  المباركفوري وأضاف

 فيـه  لهم بما أو إليه يحتاجون بما قوم كل أعلم بأن السائلين أحوال الختالف -أفضل األعمال   
 الوقت ذلك في العمل يكون بأن األوقات باختالف االختالف كان أو،  بهم الئق هو بما أو رغبة
 بها القيام إلى الوسيلة ألنه األعمال أفضل اإلسالم ابتداء في الجهاد كان فقد ،غيره في منه أفضل

ـ  ومع الصدقة من أفضل الصالة أن على النصوص تضافرت وقد أدائها من والتمكن  ففـي  كذل
 الفضل بها المراد بل بابها على ليست أفضل أن أو أفضل الصدقة تكون المضطر مواساة وقت

  .)٢(مرادة وهي من فحذفت األعمال أفضل من المراد أو المطلق
 كـل  خاطـب  أنه قالوا ما وأحسن وجوهاً بينها التوفيق في العلماء ركَذَ: وقال السندي   

 الحـديث  هذا في إشكال ال نعم ،الحكيم حال هو كما لهحا يقتضيه وما مقامه إلى بالنظر شخص
 ال وأنه اإليمان على العمل اسم إطالق وفيه اإلطالق على األعمال أفضل اإليمان أن الظاهر فإن

��B �  مثـل  القرآن من مواضع في اإليمان على العمل فعطف هذا وعلى الجوارح بأفعال يختص �
Y%=�� ��?Z.� ��1#! �IJ���� � �� � � �� �� �[%�P  ]  العمل يخص أن إال األخص على األعم عطف من] ٢٧٧البقرة 

  .)٣(أعلم واهللا المتباينين عطف من فيكون المقابلة بقرينة الجوارح بعمل اآلية في
إنما هـي    بعض على بعضها وتقديم األعمال فضائل في األحاديث اإلجابة في    فاختالف

 األحوال ببعض مخصوصة هي أو لهحا مثل في هو من أو مخصوص لسائل مخصوصة أجوبة
  .المراد أنها إلى القرائن ترشد التي

  

                                                 

 .١/٩٨سيوطي الديباج شرح صحيح مسلم بن حجاج لل 1) (

 .٦/٢٠تحفة األحوذي للمباركفوري  2) (

 .٨/٩٤حاشية السندي على النسائي  3) (



 ٩٢

عن )٢( بسنده )١(في الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه        � عنه ورد ما يحمل أن ذلك ومثال
   اءدرقَالَ  �َأبِي الد :    ا    :"  � قَاَل النَّبِيكَاهَأزو اِلكُممرِ َأعبِخَي ُئكُمي     َألَا ُأنَبا فهفَعَأرو كُميكلم نْدع 

      رِقالْوبِ والذَّه ِإنْفَاق نم لَكُم رخَيو كُماتجروا            )٣(درِبفَتَـض كُموـدا عتَلْقَـو َأن نم لَكُم رخَيو 
نَاقَكُموا َأعرِبضيو منَاقَهلَى قَاَل:  قَالُوا "؟ َأعتَ: "ب اللَّه كْرالَى ذ٤( ".. ع(.  

 بالنسبة األعمال أفضل ذلك يكون أن على تعالى اهللا بذكر وتفسيره : قال ابن دقيق العيد 
 الشجاع بذلك خوطب ولو صفاتهم في هو من أو حالهم مثل في هو من أو بذلك المخاطبين إلى

 القتال في مقامه يقوم ال من به خوطب ولو الجهاد له لقيل القتال في األكبر للنفع المتأهل الباسل

                                                 

 .٣٣٧٧رقم  ٥/٤٩٥ ، باب منه  �سنن الترمذي، كتاب الدعوات من رسول اهللا  1) (

اللَّه بنِ سعيد هو ابن َأبِي هنْد عن  حدثَنَا الْحسين بن حريث حدثَنَا الْفَضُل بن موسى عن عبد : سند الحديث2) (
  ...�  عن َأبِي الدرداء)عبد اهللا بن قيس(زِياد مولَى ابنِ عياشٍ عن َأبِي بحرِيةَ

 ).٥/١٧٤النهاية في غريب الحديث البن األثير : انظر( بكسر الراء وهي الفضة : قالورِ 3) (

  :دراسة الحديث 4) (
  .دراسة رجال اإلسناد: والًأ

دبنعاب وه يدعن سب اللَّه نْدَأبِي ه .  
لـيس بـه    :  داود والذهبي في المغني ، وقال النسائي         ووثقه ابن سعد وابن معين والعجلي وأحمد بن حنبل وأب         

ـ     ،وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة     يخطي،: بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال       : ي الكاشـف   وقال الـذهبي ف
  .ثقة: صدوق ربما وهم ، وقال في الفتح:  وقال ابن حجرصدوق، 

  .هو ثقة لكثرة الموثقين له: قلت
 الثقـات للعجلـي   ، معرفـة  ٣/٧٤ تاريخ ابن معين رواية الدوري       ،٧/٥٢٩ الطبقات الكبرى البن سعد      :انظر( 
 ، ٧/١٢ البـن حبـان  ، الثقات ١/٨٦  بحر الدم لعبد الهادي      ،١/٤٠١البن حنبل   العلل ومعرفة الرجال    ،  ٢/٣١

، المغنـي فـي     ١/٥٥٨ الكاشف للذهبي    ،  ٥/٧١الجرح والتعديل البن أبي حاتم      ،  ١٥/٣٧  للمزي تهذيب الكمال 
، ١/٥١٢  البن حجر  تقريب التهذيب ،   ١/٤١١البن حجر   مقدمة فتح الباري    و،    ١/٣٤٠للذهبي  ضعفاء الرجال   

  ).٧/٥٥١فتح الباري البن حجر 
  .إلسناد ثقاتوباقي رجال ا

  تخريج الحديث : ثانياً
 بنحـوه  مـن طريـق  المغيـرة بـن             ٣٧٩٠  رقم ٢/١٢٤٥ كتاب األدب، باب فضل الذكر       أخرجه ابن ماجه  

  بنحوه من طريق يحيى بن سعيد ومكـي بـن إبـراهيم ،        ٢١٧٥٢  رقم ٥/١٩٥  وأحمد في مسنده   ،عبدالرحمن
المغيرة بن عبد الرحمن  (جميعهم  ،  مكي بن إبراهيم   بنحوه من طريق     ١٧٧٩ رقم     ١/٤٩٦والحاكم في مستدركه    

  .عن عبد اهللا بن سعيد به) ويحيى بن سعيد ومكي بن إبراهيم
  :الحكم على الحديث: ثالثاً

إسـناده صـحيح رجالـه رجـال        : الحديث إسناده صحيح ، وكذا قال شعيب األرنؤوط تعليقاً على مسند أحمد             
حرِالصحيح غير أبي بحديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: حاكم عقب إيراده للحديثة ، وكذا قال الي. 



 ٩٣

 الـصدقة  له لقيل ماله بصدقة ينتفع غنيا وكان تعالى اهللا لذكر التبتل لصالحية حاله يتمحض وال
 بحـسب  ذاك حق في لألفضل مخالفا هذا حق في األفضل يكون قد الناس أحوال بقية في وهكذا
  .)١ (..به تليق التي المصلحة ترجيح

 ،در إلى أفضل األعمال بعدما آمن باهللا ربـاً         على كل مسلم أن يبا     لزاماًومما سبق كان    
وإذا ما صلى النوافل  ،، فمن حضرته الصالة فليبادر بأدائها في وقتهاوينزع ما في قلبه من شك    

 ، ومن ملك المال ولو القليل فليبادر إلى اإلنفاق فـي سـبيل اهللا تعـالى     ،القيام والقنوت طال في   
 ومن  ،ومن كان في حضرة أبويه فليبادر ببرهما       ،عالىوعليه أن يبادر إلى هجران ما حرم اهللا ت        

الغلول ومتـاع الـدنيا      عن   مبتعداً بماله ونفسه  فليبادر بالخروج إليه      ينادي، سمع صوت الجهاد  
 دون  فليبادر إلـى الحـج المبـرور      أن يؤديها   استطاع  توفرت لديه فرصة الحج و    ومن   الزائل،
  .ه سبحانهتان اهللا تعالى ليفوز بجن من رضوهوهكذا حتى يبلغ المؤمن مبتغا تأخير،

  
  . حضور الصف األول في الصالةاألذان والمبادرة إلى : المطلب الثاني
 التنزيـل  وفي ،علم :وَأذانةً وَأذَناً إذْناً بالشيء َأذن : قال ابن منظور   ،هو اإلعالم : األذان
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   .(3) "مأثورة معلومة بألفاظ الصالة بوقت اإلعالم"  :الشرع في األذانو
 أن   �يعلمنا النبي   هو الصف الذي يلي اإلمام في الصالة، ف       : الصف األول لمقصود ب وا
،  من أجر عظـيم مالما له الصف األول،   حضور  األذان بإعالم الناس بوقت الصالة و      نبادر إلى 

الوقوف بـين يـدي اهللا      وفي األذان   فالحريص على تحصيل األجور، عليه المبادرة إلى التبكير         
فـي   هاجراً مضجعه،    ،ألوالد وحب ا  األموال،نيا الزائل من تجارة     راءه متاع الد  ، تاركاً و  تعالى
 سبات عميق، وخاصة لصالتي الفجر والعشاء، حتى  انشغاالتهم أو في الناس في أكثريكون حين

  . يهون عليه ذلك األمر كله،العظيمولو كان ذلك فيه المشقة والتعب، إالّ أن األجر 

                                                 

 .١/٩٢إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد  :انظر1) (

  .١/٥١لسان العرب البن منظور : انظر) 2(
  .١/٣٠التعريفات للجرجاني ) 3(



 ٩٤

لَـو يعلَـم     : "قَاَل �َأن رسوَل اللَّه     �عن َأبِي هريرةَ    )٢(بسنده) ١(أخرج البخاري في صحيحه   
ولَو يعلَمـون   ،  النَّاس ما في النِّداء والصفِّ الَْأوِل ثُم لَم يجِدوا ِإلَّا َأن يستَهِموا علَيه لَاستَهموا               

  .)٣( "ِإلَيه ولَو يعلَمون ما في الْعتَمة والصبحِ لََأتَوهما ولَو حبواما في التَّهجِيرِ لَاستَبقُوا 
 مقدار ما في النداء والصف األول لبادروا ثوابه كلهم ولما تـأخر             نفإن الناس لو يعلمو   

يـنهم   أن يستهموا بالقرعة ب  لو لم يجدوا طريقاً يصلون إلى الصف األول إالّ         حتى   ،عن ذلك أحد  
 علـى   داللةًو،   رغبة في الثواب   ،؟  صف األول  يصطف للصالة في ال    ن وم ،؟ يؤذن نم، ف لفعلوا

  .شدة حرصهم كونهم وصلوا جميعاً
 ":لَو يعلَم النَّاس ما في النِّداء والصفِّ الْـَأولِ        "  �قوله   في معنى  يالداود جعفر أبو قال

 ألن ؛ الجمعة لهم يقيم من يبقى فال ، جميعا إليه لبادروا ابالثو عظم من فيه ما يعلمون لو يريد
  ).٤(المنبر على جلس إذا يديه بين يؤذنون وإنما ، مؤذنًا يكون ال الجمعة إمام

 األول الـصف  وفضل األذان وهو النداء فضل :فيه الحديث هذا وذكر ابن عبد البر أن    
 بـين  خالفا أعلم وال: ،وقالوغيرها معةالج في المسجد في الصالة إلى بالهاجرة البكور وفضل
 تخطـى  ثم تأخر ممن أفضل األول الصف في يصل لم وإن الصالة وانتظر ركّب من أن العلماء

 إليه البكور أجل من ورد أنه األول الصف فضل معنى لك يوضح ما هذا وفي األول الصف إلى
  .)٥(أعلم واهللا والتقدم

                                                 

 .٥٩٠ رقم ١/٢٢٢ صحيح البخاري كتاب األذان، باب االستهام في األذان 1) (

   عن سمي مولَى َأبِـي بكْـرٍ  )بن أنس األصبحي(  َأخْبرنَا ماِلك:حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ قَاَل: سند الحديث2) (
  ...�  عن َأبِي هريرةَ)ذكوان الزيات(   عن َأبِي صاِلحٍ)بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام(

  : دراسة الحديث 3) (
  : جال اإلسنادر: أوالً

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

بن سعيد  عن قتيبة ٦٢٤ رقم ١/٢٣٣، كتاب األذان، باب فضل التهجير إلى الظهر  في صحيحه  أخرجه البخاري 
بن أبـي    عن إسماعيل    ٢٥٤٣ رقم   ٢/٩٥٥وفيه زيادة ، وكتاب الشهادات، باب القرعة في المشكالت          البغالني  

 ٤٣٧ رقـم    ١/٣٢٥... وه ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف وإقامتها             بنحأويس  
 . عن مالك بن أنس به)قتيبة وإسماعيل ويحيى: جميعهم (بنحوه عن يحيى بن يحيى، 

 .٢/٢٤٤شرح صحيح البخاري البن بطال  4) (

 .٢٢/١٤التمهيد البن عبد البر  5) (



 ٩٥

 السنة فتبطل األذان في يزهدوا لئال،  ير لألذان ولعل الحكمة من الحث والحض على التبك      
  .)١(الرغبة وقلة بالتواكل فيه

 الحديث الـذي  عن الصفوف المتأخرة    وخيريتها  ومما يدلل على فضل الصفوف األولى       
خَيـر  "  : � قَاَل رسـوُل اللَّـه       :قَاَل �عن َأبِي هريرةَ    )٣( بسنده )٢(أخرجه مسلم في صحيحه   

الر فُوفاصلُها َأوهشَرا وهرآخ اءالنِّس فُوفص رخَيا وهرا آخهشَرا ولُهاِل َأو٤(" ج(.  
 آخرها وشرها اًأبد أولها فخيرها عمومها على فهي ،الرجال صفوف أما" : النووي قال

 إذا وأمـا  ،الرجال مع يصلين اللواتي النساء صفوف  بالحديث فالمراد النساء صفوف أما ،اًبدأ
 بـشر  والمراد آخرها وشرها أولها صفوفهن خير كالرجال فهن الرجال مع ال متميزات صلين

 ،بعكـسه  وخيرهـا  الشرع مطلوب من وأبعدها وفضال ثوابا أقلها والنساء الرجال في الصفوف
 ورؤيـتهم  الرجـال  مخالطة من لبعدهن الرجال مع الحاضرات النساء صفوف آخر فضل وإنما

 ذلـك  لعكس صفوفهن أول وذم ،ذلك ونحو كالمهم وسماع حركاتهم رؤية عند بهم القلب وتعلق
  ."أعلم واهللا

 بفـضله  األحاديـث  وردت قـد  الذي الممدوح األول الصف أن علماو" : وأضاف قائالً 
 تخللـه  وسـواء  متـأخراً  أو متقدماً صاحبه جاء سواء اإلمام يلي الذي الصف هو عليه والحث

                                                 

 .٢٢/١٤ التمهيد البن عبد البر 1) (

باب تَسوِية الصفُوف وِإقَامتها وفَضِل الَْأوِل فَالَْأوِل منْهـا واِلازدحـامِ علَـى    صحيح مسلم، كتاب الصالة،  2) (
 .٤٤٠رقم  ١/٣٢٦ الصفِّ الَْأوِل والْمسابقَة ِإلَيها وتَقْديمِ ُأوِلي الْفَضِل وتَقْرِيبِهِم من الِْإمامِ

 عـن  )بن أبي صـالح ( عن سهيٍل)بن عبد الحميد الثقفي( حدثَنَا زهير بن حربٍ حدثَنَا جرِير: سند الحديث 3) (
ةَ)ذكوان السمان( َأبِيهريرَأبِي ه نع  �...  

   :دراسة الحديث 4) (
  :رجال  اإلسناد: أوالً 

  ).٣٥ صفحة تهوقد سبق ترجم( حديثه إلى مرتبة الصحيح صدوق يرتقي : سهيل بن أبي صالح 
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
 بنحـوه مـن     ٢٢٤  رقم ١/٤٣٥ كتاب الصالة، باب ما جاء في فضل الصف األول        سننه،  أخرجه الترمذي في    

لنساء وشر صفوف الرجـال  باب خير صفوف ا كتاب اإلمامة،سننه، والنسائي في  ،  طريق عبد العزيز بن محمد    
بن عبد اهللا ، وأبو داود في سننه، كتاب الصالة بـاب صـف النـساء                من طريق جرير    بمثله   ٨٢٠رقم   ٢/٩٣

 بمثله من طريق خالد بن عبد اهللا المزني وإسـماعيل بـن   ٦٧٨ رقم ١/٣٣٨وكراهية التأخر عن الصف األول  
عن سهيل  ) هللا وخالد بن عبد اهللا وإسماعيل بن زكريا       عبد العزيز بن محمد، وجرير بن عبد ا       ( زكريا، جميعهم   
 .بن أبي صالح به



 ٩٦

 بـه  وصـرح  األحاديـث  ظـواهر  يقتضيه الذي الصحيح هو هذا ،ال أم ونحوها(1)  مقصورة
 ال طرفـه  إلى المسجد طرف من المتصل هو األول الصف :العلماء من طائفة وقال ،المحققون

 شيء يتخلله ماال األول بل بأول فليس شيء اإلمام يلي الذي تخلل فإن ونحوها مقصورة يتخلله
 صف في صلى وإن أوال المسجد إلى اإلنسان يءمج عن عبارة األول الصف :وقيل ،تأخر وإن

 واهللا بـه  يغتـر  لـئال  بطالنه على ألنبه ومثله أذكره وإنما صريح غلط القوالن وهذان متأخر
  .)٢(أعلم

كما في الحديث الذي    هى  بأن يلي اإلمام أولي األحالم والنُ      �منه   األمر النبوي    ولذا كان 
 يمـسح    � كَان رسوُل اللَّه     : قَالَ (5) � ي مسعود عن َأبِ )٤(بسنده) ٣( مسلم في صحيحه   هأخرج

استَووا ولَا تَخْتَلفُوا فَتَخْتَلفَ قُلُوبكُم ِليلني منْكُم ُأولُو الَْأحلَامِ والنُّهى          " :منَاكبنَا في الصلَاة ويقُولُ   
لُونَهي ينالَّذ ثُم ملُونَهي ينالَّذ ثُمم" ودعسو ملَافًا: قَاَل َأباخْت َأشَد موالْي ٦(..  فََأنْتُم(.  

                                                 

 فكلُّ الحيطان محصنةَ واسعةً داراً كانت وإذا،   حجرة من حجر دارِ واسعة محصنة بالحيطان     :المقصورةُ" )  1(
ن بن عبد الـسيدبن     أبو الفتح ناصر الدي    -المغرب في ترتيب المعرب     : انظر( مقصورةٌ حيالها على منها ناحية

  ).٨/٣٦٤ ، وتهذيب اللغة للهروي ١١٧ / ٢علي بن المطرز  
 .٤/١٥٩صحيح مسلم بشرح النووي للنووي  2) (

  .٤٣٢رقم  ١/٣٢٣.. تسوية الصفوف وإقامتهاصحيح مسلم، كتاب الصالة، باب  3) (

عبد اللَّه بن ِإدرِيس وَأبو معاوِيةَ ووكيع عن الَْأعمشِ عـن  حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ حدثَنَا : سند الحديث 4) (
ودعسَأبِي م نرٍ عمعَأبِي م نع يمرٍ التَّييمنِ عةَ بارمعقبة بن عمرو بن ثعلبة(  ع (�...  

 مـسعود  بـأبي  ويعرف بكنيته مشهور هو رجالخز بن الحارث بني من األنصاري ثَعلَبة بن عمرو بن عقْبةُ)5(
 الكوفـة  وسـكن  ،سنّاً شهدها من َأحدث وكان ، الثانية العقبة وشهد . بدراً سكن وِإنما بدراً يشهد ولم ، البدرى
، مات بعد األربعين قيـل بالكوفـة        صفِّين ِإلى سار لما الكوفة علَى علي واستخلفه ، � علي َأصحاب من وكان

   . المنورةوقيل بالمدينة 
  ). ٤/٥٢٤اإلصابة البن حجر ، ٤/٦٤ أسد الغابة البن األثير ،٣/١٠٧٤ االستيعاب البن عبد البر :انظر  ( 

  :دراسة الحديث 6) (
  :رجال اإلسناد: أوالً

 ، وقـد سـبقت   ثقة مدلس ، وتدليسه ال يضر كونه من الطبقة الثانيـة : هو سليمان بن مهران األسدي   : األعمش
  .٣٢ترجمته صفحة 

  .وباقي رجال اإلسناد كلهم ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

 مختـصراً مـن     ٦٧٤ رقم   ١/٢٣٧... أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصالة، باب من يستحب أن يلي اإلمام            
 رقم  ١/٣١٢، وابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب من يستحب أن يلي اإلمام               الثوريطريق سفيان   

 . عن األعمش به ) الثوري وابن عيينة( من طريق سفيان بن عيينة، كالهما  بنحوه، ٩٧٦



 ٩٧

 بـاإلكرام  أولـى  ألنه ،األمام إلى فاألفضل األفضل تقديم الحديث هذا في: النووي قال
 لما السهو على اإلمام لتنبيه يتفطن وألنه أولى هو فيكون استخالف إلى اإلمام احتاج ربما وألنه

 بأفعالهم وليقتدي الناس ويعلموها وينقلوها ويحفظوها الصالة صفة وليضبطوا غيره له يتفطن ال
 إلـى  مجمـع  كل في الفضل أهل يقدم أن نةالس بل بالصالة التقديم هذا يختص وال ،وراءهم من

 الـصالة  وإمامة القتال ومواقف والمشاورة والذكر والقضاء العلم كمجالس المجلس وكبير األمام
 والـدين  العلـم  في مراتبهم على فيها الناس ويكون ونحوها الحديث وإسماع إلفتاءوا والتدريس

  .)١( ذلك في والكفاءة والسن والشرف والعقل
لذا كان على أصحاب األحالم والنهى أن يبادروا إلى الـصف األول لينـالوا الخيريـة                

  .�، استجابة ألمره والثواب من اهللا تعالى
  

  :ى التبكير  لصالة الجمعة والحضور إليها المبادرة إل:المطلب الثالث
إالّ المؤمن  ه، وما على    دت أحاديث كثيرة في فضل    ريوم الجمعة من أيام اهللا المباركات و      

 كما حث رسول اهللا ،من نفحات اهللا تعالى التي هي هذه النفحة وأن يبادر إلى اغتنام هذا الموسم     
كلمـا نـال    لصالة الجمعة   در  اوبالمصلي  ر  كلما بكّ  ف  على التبكير لصالة الجمعة ألهميتها،       �

  . األكثر من اهللا تعالى والثواب األجر 
) بسنده (2)أخرج البخاري في صحيحه     

3
 : قَالَ  � َأن رسوَل اللَّه      �عن َأبِي هريرةَ     (

"           با قَرفَكََأنَّم احر ثُم ةنَابَل الْجغُس ةعمالْج موَل ياغْتَس ننَةًمدب(
4
)،        ةاعـي الـسف احر ـنمو 

ومن راح فـي    ،   ومن راح في الساعة الثَّاِلثَة فَكََأنَّما قَرب كَبشًا َأقْرن         ،الثَّانية فَكََأنَّما قَرب بقَرةً   
 فَـِإذَا   ،لساعة الْخَامسة فَكََأنَّما قَرب بيـضةً      ومن راح في ا    ،الساعة الرابِعة فَكََأنَّما قَرب دجاجةً    

الذِّكْر ونعتَمسلَاِئكَةُ يتْ الْمرضح امالِْإم ج(5)"خَر.  
                                                 

 .٤/١٥٥ للنووي شرح صحيح مسلم 1) (

  .٨٤١ رقم ١/٣٠١صحيح البخاري كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة ) 2(
 سمي مولَى َأبِي بكْـرِ بـنِ عبـد       عن) بن أنس (  َأخْبرنَا ماِلك    :حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ قَالَ     : سند الحديث ) 3(

   ... � الرحمنِ عن َأبِي صاِلحٍ السمانِ عن َأبِي هريرةَ
 إنَّمـا  الصغار منها يساق أن يجوز ال ألنَّه لسنّها أو ِلسمنها إما بالعظَم بدنة سميتْ الناقة هي والبدنة : بدنَةً) 4(

  .)١/٢١٩غريب الحديث البن قتيبة (  .أفضل فهو وعظُم منها أسن ما وكّل فوق فما نْيانالثُّ منها يساق
  :دراسة الحديث) 5(

  : رجال اإلسناد: أوالً
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات

  تخريج الحديث: ثانياً
                                                                                  =                                                     
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 ؛ أجرا أعظم إليها والسابق اهللا طاعة إلى المسارع أن على دليل وفيه : (1)بلّهالم قال
 عليـه  فـأراد  ، البيضة إلى البقرة يكمهد بعده الرائح ثم ، البدنة بهدى ذلك لمثَّ قد أنه ترى أال

 فـى  والمـسبوق  السابق بين ما تفاوت على ويدل ، والبدنة البقرة بين ما فضل يرى أن السالم
 فـدل  ، " الصحف طويت اإلمام خرج فإذا " : وقوله . اإلمام خروج إلى الرواح وجعل الفضل،

 تكتبـه  لم المالئكة ألن ؛ قبله أتى من أجر من أقل رهأج أن الخطبة في واإلمام أتى من أنه على
  . (2) المسارع أجر ال الصالة أدرك من أجر له يكون وإنما ، صحفها في

 علـى أن يـأتي الـساعة        ويحرص بالمبادر أن يتقرب إلى اهللا بالشيء الكثير         فاألحرى
يفوته األجر الكبير،   األولى ليقرب بدنة وال يكون ممن تأخر إلى الساعة الخامسة ليقرب بيضة ف            

 يـشتغل  تقدمه في فإنه يتقدم، أن فعليه وقت، سعة وعنده الخير، هذا في يزهد ألَّاالمسلم   علىو
 ، صـالة  في فإنه تحبسه، التي هي الصالةولطالما أن   أو تالوته للقرآن ،      جلوسه، في باألذكار

  .فما أعظمه من أجر وما أحسنه من ثواب جزيل،  له تستغفر والمالئكة
إن المبادر إلى الجمعة فكأنه جمع بين عبادتين، بدنية ومالية، بدنية كأداء الصالة ومالية              "

وهذه خاصة للجمعة ولم تثبت لغيرها من الصلوات، كما ذكر           ... كالمتقرب بالبدنة أو البقرة أو      
   .(3) "ذلك ابن حجر في الفتح
 شرع ممن الثواب من البدنة لصاحب ما نظير ساعة أول في للمبادر أن" : وأضاف قائالً

 المراد ليس و... السالفة لألمم كانت التي الكيفية على األمة لهذه يشرع لم القربان ألن القربان له
 البدنة إلى البقرة نسبة األول من الثاني نسبة وأن الجمعة إلى المبادرين تفاوت بيان إال بالحديث

) "مثال القيمة في
4
).   

  
وبادروا إلـى التبكيـر لـصالة        هذا األمر بجد واجتهاد      �  ولقد أخذ صحابة رسول اهللا    

أخـرج   ،  الذي حث على التبكير لنيل األجر العظيم من اهللا تعالى          � امتثاالً ألمر النبي     الجمعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

يبـة   بنحوه عن قت   ٨٥٠ رقم   ٢/٥٨٢أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة            
  .بن سعيد عن مالك بن أنس به

)1 (ونـشأ  دبا، في  ولد ،العراق أهل سيد هذا: الزبير بن اهللا عبد فيه قال العتكى، االزدي صفرة أبى بن بهلّالم 
 ، واألعـالم    ٦/٣٨٦اإلصابة البن حجر    : انظر ( .� بن الخطاب    عمر أيام في أبيه مع المدينة وقدم بالبصرة،
 ).٧/٣١٥للزركلي 

  .٢/٤٨١ صحيح البخاري البن بطال شرح )2(
  .٢/٣٦٦فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر : انظر) 3(
  .٢/٣٦٦ المصدر السابق ) 4(
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) بسنده (1) صحيحه البخاري في 
2
 كُنَّا نُبكِّـر    :سمعتُ َأنَسا يقُولُ  : قَاَل) الطويل( حميد   من حديث  (

يُلِإلَى الْجنَق ثُم ةع(3)م.  
  . من القيلولة بعد الظهيرةى التبكير لصالة الجمعة ثم ينامون إلنأي كانوا يبادرو

  
  :الحجالمبادرة إلى : الرابعالمطلب 
أن يمنعه مانع من مرض أو كبـر         قبل الحجأداء فريضة    بتعجيل االهتمام هو قصدموال  

 يحبسه ولم البدن صحيح وكان وراحلة زاد من ةاالستطاع ملك لمن ينبغي فالسن أو غير ذلك ، 
كان األمر فـي حقـه       بل بالحج، يبادر ال أن الوجوب أهل من وكان عائق،لم يعيقه    أو   حابس

 وجب قد ألنه شك، بال آثماً كان وسوف الحج ألداء مستطيع وهو توفي ولو ،على الفور  المبادرة
  .يحج فلم الحج عليه

أخرجه البخاري فـي     الذي   في الحديث  ف  إلى اهللا تعالى،   ويعتبر الحج من أفضل األعمال    
ِإيمـان  "  : قَالَ ؟َأي الَْأعماِل َأفْضلُ   � سِئَل النَّبِي    :قَاَل � َأبِي هريرةَ    بسنده من حديث  صحيحه  

وِلهسرو اذَا "بِاللَّهم يَل ثُمقَاَل؟ ق : "بِيِل اللَّهي سف ادجِه" ،يَل ثُماذَا ققَاَل؟ م : "ورربم ج٤(" ح.(  
 وعزم عليه   االستطاعةلحج والمبادرة إليه، لمن ملك      ل التعجيل   إلى �بل دعا رسول اهللا     

 كأن يعترضه المرض أو أن  يكبـر          العظيم، األجرو  الكثير أن يسارع إليه قبل أن يفوته الخير      
                                                 

  .٨٩٨  رقم١/٣١٨ صحيح البخاري كتاب الجمعة باب القائلة بعد الجمعة) 1(
 :قَاَل) الطويل( قَاَل حدثَنَا َأبو ِإسحاقَ الْفَزارِي عن حميد         حدثَنَا محمد بن عقْبةَ الشَّيباني الْكُوفي     : سند الحديث ) 2(

   ....�) ابن مالك ( سمعتُ َأنَسا
  :دراسة الحديث) 3(

  :رجال اإلسناد: أوالً
أبو الطويل حميد أبي بن ميدح زاعيالخُ بيدةع حتى عنه التدليس كثير مشهور أنس صاحبثقة مدلس   : صريالب 

 أنـس  عـن  تصريحه وقع وقد وغيره النسائي :بالتدليس ووصفه وقتادة ثابت بواسطة عنه حديثه معظم نأ قيل
  .وغيره البخاري في كثيرة أحاديث في وبالتحديث بالسماع

 بالـسماع   أصحابهار فقد عده ابن حجر من الطبقة الثالثة والتي ال بد أن يصرح     فال يض هو ثقة أما تدليسه     : قلت
   ).سمعت(  الرواية بقوله وقد صرح في تلك

  ). ٣٨، طبقات المدلسين البن حجر ١/٢٤٧، تقريب التهذيب البن حجر ٧/٣٥٥تهذيب الكمال للمزي : انظر( 
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
بنحوه من طريـق      ٨٦٣رقم   ١/٣٠٧ باب وقت الجمعة إذا زالت       ،كتاب الجمعة ه،  صحيحفي  أخرجه البخاري   

  . عبد اهللا بن المبارك عن حميد الطويل به
 .٨٧ ، وقد سبق دراسته صفحة ١٤٤٧ رقم ٣/٥٥٣صحيح البخاري كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور  4) (
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 وهو صحيح قوي البـدن ليعطيهـا حقهـا         هذه العبادة  ألداءسنه ويهرم ، فما عليه إالّ أن يبادر         
  . �ويتمها على أكمل وجه اقتداء برسولنا 

)أخرج ابن ماجه في سننه 
1
) بسنده(

2
عن ابنِ عباسٍ عن الْفَضِل َأو َأحدهما عن الْـآخَرِ   (

د يمرض الْمـرِيض وتَـضلُّ الـضالَّةُ         من َأراد الْحج فَلْيتَعجْل فَِإنَّه قَ      :" � قَاَل رسوُل اللَّه     :قَاَل
) "وتَعرِض الْحاجةُ

3
).  

                                                 

  .٢٨٨٣ رقم ٢/٩٦٢ سنن ابن ماجه كتاب المناسك باب الخروج إلى الحج) 1(
عيُل َأبو ِإسـراِئيَل عـن   ا حدثَنَا وكيع حدثَنَا ِإسم: بن عبد اللَّه قَالَاحدثَنَا علي بن محمد وعمرو    : سند الحديث ) 2(

  ...قَاَلرضي اهللا عنهم فُضيِل بنِ عمرٍو عن سعيد بنِ جبيرٍ عن ابنِ عباسٍ عن الْفَضِل َأو َأحدهما عن الْآخَرِ 
  :دراسة الحديث) 3(

  :رجال اإلسناد: أوالً
لَاِئياِئيَل الْمرو ِإسَأب ويل هاعمِإس:  

 الحـديث  صـالح  :معين بن يحيىوقال  ،  يكتب حديثه : إنه صدوق، وقال أحمد بن حنبل     : يقولون: قال ابن سعد  
 مهـدي  بنا تركه :البخاري وقال ،حديثه يكتبون ال الحديث أصحاب :آخر موضع في وقال ضعيف: مرة وقال
،  غلـواً  رأيه في أن إال صدوق  :زرعة أبو وقال،  الوليد أبو يضعفه :آخر موضع في وقال عثمان يشتم وكان
 وقـال  ،  الحفـظ  سـيء  وهو حديثه ويكتب بحديثه يحتج ال أغاليط وله اللقاء جيد الحديث حسن :حاتم أبو وقال

 :الجوزجـاني  يعقـوب  بن إبراهيم الوق ،إسرائيل أبي حفظ بسوء المسلمين على اهللا من لقد :المبارك بن عبداهللا
 وهـم  حديثه في :العقيلي جعفر أبو وقال،  بثقة ليس آخر :موضع في وقال،  ضعيف :النسائي وقال زائغ مفتري

 من جملة في وهو الثقات يخالف يرويه ما عامة :عدي بن أحمد أبو وقال ،سوء مذهب ذاك مع وله واضطراب
   .حديثه يكتب

  .التشيع في الغلو إلى نسب الحفظ سيء صدوق:  ابن حجرُ ضعف، وقال:قال الذهبي
  .هو ضعيف لكثرة المضعفين له ولغلوه في التشيع: قلت 

 الضعفاء  ١/٢٥٦تهذيب التهذيب البن حجر     ،  ٣/٧٧، تهذيب الكمال للمزي     ٨/٥٠١الطبقات البن سعد    : انظر( 
، الكامل  ٢/١٦٦والتعديل البن أبي حاتم     ، الجرح   ١/٣٤٦التاريخ الكبير للبخاري    . ١/١١٣والمتروكين للنسائي   

  ).١/١٣٨، تقريب التهذيب البن حجر ١/٢٤٥، الكاشف للذهبي ١/٢٨٩البن عدي 
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
بنحوه من طريق وكيع، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب            ١٨٣٤ رقم   ١/٢١٤  أحمد في مسنده   هأخرج

 بنحوه من طريق سـفيان بـن سـعيد    ٨٤٧٧ رقم   ٤/٣٤٠ يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه         الحج، باب ما  
وكيع، : جميعهم( بنحوه من طريق أبي داود الطيالسي        ٧٣٧ رقم   ١٨/٢٨٧وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير      

  .عن إسماعيل أبي إسرائيل به) سفيان سعيد وأبو داود الطيالسي
 بنحوه من طريق كثير بن هشام عن فرات بن سليمان عن عبد الكريم عـن       ٧٣٨وأخرجه الطبراني أيضاً برقم     

  .سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ورجاله ثقات عدا فرات بن سليمان فإنه ضعيف
                                                                                  =                                                     
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على المبادرة إلى الحج فإنه ال يدري ما يعرض له، فالسنة تعجليه            المسلم  فالحديث يحث   
خوفاً من هجوم اآلفات القاطعة والعوارض المعوقة التي تحول دون تأدية هذه الشعيرة، وهـذه               

  .ى الندب واالحتياط واهللا أعلم المبادرة محمولة عل
 مـن  شـيء  له ذكر كلما ،الخيرات في يسارع أن له ينبغي فاإلنسان: وقال ابن عثيمين  

 غير إلى األرحام وصلة الوالدين وبر والحج والصوم والصدقة الصالة ذلك فمن ،إليه بادر الخير
 عليه يقدر وال الشيء في انىيتو ربما فاإلنسان ،إليها المسارعة ينبغي التي الخير مسائل من ذلك
 أراد إذا" :  � النبي عن الحديث في جاء وقد هذا غير أو فوات أو مرض أو بموت إما ذلك بعد

 لـه  يعرض فقد " الحاجة وتعرض الراحلة وتضل المريض يمرض قد فإنه فليتعجل الحج أحدكم
)تتوانى وال الخير إلى فسارع الفعل من يمنعه شيء

1
).  

  
  .المبادرة إلى التوبة: المطلب الخامس 

 مدلولها يتحقق القلب في عزيمة هي وإنما ، تقال كلمة ليست التوبة : " قطب سيد يقول
 ، التوبة وقعت فإذا ، الواقع عالم في العملي السلوك في أثرها ويتجلى ، الصالح والعمل باإليمان
 وعلـى  ، اإليمـان  نم هدى على الطريق في اإلنسان يأخذ فهنا العمل وصدقه ، اإليمان وصح
  .(2) " والعمل للمحاولة ونتيجة ثمرة هنا فاالهتداء ، الصالح العمل من ضمانة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

أحمد في مسنده    مختصراً و  ١٧٣٢ رقم   ٣/٧٥ باب التجارة في الحج      ،كتاب المناسك ،  وأخرجه أبو داود في سننه    
الْحسن عن  ) ازمخمحمد بن   ( معاوِيةَ   أبي من طريق   ) أبو داود وأحمد    ( كالهما   مختصراً   ١٩٧٣ رقم   ١/٢٢٥
 ذكر ، ثقات عدا مهرانماورجاله... رضي اهللا عنهما  صفْوان عنِ ابنِ عباسٍ يفُقَيمي عن مهران َأب عمرٍو الْبنا

  .)١/٥٤٩التقريب  (  أنه مجهول:ابن حجر
  :الحكم على الحديث: اًثالث

، أما المتابعة التي هي عند الطبراني من طريـق           إسرائيل المالئي    يالحديث إسناده ضعيف لضعف إسماعيل أب     
فرات بن سليمان فهي ضعيفة لضعف فرات ، وكذلك المتابعات عند أبي داود وأحمد والتي مـن طريـق أبـي                    

هي ضعيفة أيضاً، ولعل المتابعـات الـضعيفة تقـوي     صفوان وهو مجهول ف   يمعاوية فهي تنتهي إلى مهران أب     
  .بعضها بعضاً فترتقي الرواية إلى مرتبة الحسن لغيره واهللا أعلم

 وبعض سيما ال الحسن درجة إلى فيرتقي األولى بالطريق حديثه يتقوى لعله: وكذا قال األلباني في إرواء الغليل       
إرواء الغليل  : انظر(  أعلم واهللا وغيرهما رجب وابن كثير ابن كالحافظ التابعين من أمثاله حديث يحسن العلماء

  ). ٤/١٦٩لأللباني 
  .، والحديث سبق تخريجه في هذا المطلب١/١٠٤شرح رياض الصالحين البن عثيمين ) 1(
  .٥/١٣٢في ظالل القرآن لسيد قطب ) 2(
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آدم عليه الصالة والسالم فـي      بل أوقع الشيطان    ،  آدم من الخطأ أو الذنب      بنو  لم يسلم   و
ليـه   إ ، لكنه سرعان ما بادر إلى التوبة        ها   التي نهاه اهللا عن    معصية اهللا يوم أن أكل من الشجرة      

�TB +�?. �%&E [k?; +'W �# 7l! $(?&E+ �"� ��&"��� �:قال وقوله الحق  ففتاب اهللا عليه    وتعالى  سبحانه   � � � � � � 9  �� � � �� � � _ � � � � �� �� �� � �
��,���� �� ��������:�� {  

لتوبة إلى اهللا تعالى اقتداء بأبينـا آدم عليـه الـصالة            للذا وجب على بني آدم المبادرة       
���� �&O	��V� �'�� �m ��'W� ��B+ �:  لقوله  وامتثاالً والسالم � �  � �  � � � � �� �� �  � �```P� �!�:�� %n� %I���IJ" !#1"�� �: وقوله }  � �� � � � � � �
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 إالّ  ،   في المعاصي والذنوب   مإغوائهبوعد الشيطان   تو ،بني البشر كثرة الخطأ عند     ومع
التوبة واالستغفار عقب كل ذنب كان مـن        ب إليهفمن بادر    عباده ،    نعالتوبة  يقبل  أن اهللا تعالى    

)سننهأخرج الترمذي في    خير الخطائين،   
1
) بسنده (

2
 كُلُّ ابنِ آدم    :"قَاَل �َأن النَّبِي    �عن َأنَسٍ    (

ونابالتَّو الْخَطَّاِئين رخَيو خَطَّاء "(
3
).  

                                                 

   .٢٤٩٩ رقم ٤/٦٥٩ الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع سنن) 1(
حدثَنَا َأحمد بن منيعٍ حدثَنَا زيد بن حبابٍ حدثَنَا علي بن مسعدةَ الْبـاهلي حـدثَنَا قَتَـادةُ عـن                    :  الحديث سند) 2(

  .دةَ عن قَتَادةَ هذَا حديثٌ غَرِيب لَا نَعرِفُه ِإلَّا من حديث علي بنِ مسع:قَاَل َأبو عيسى.  ...�َأنَسٍ
  : دراسة الحديث)3(

  :رجال اإلسناد: أوالً 
 في ورحل بالكوفة وكان خراسان من أصله الكاف وسكون المهملة بضم ليكْالع الحسين أبو :زيد بن حبابٍ   -١

  .منه فأكثر الحديث
 وابـن  قطنـي  الدار، ووثقه   سبأ به ليسثقة  : وأحمد بن حنبل وقال    العجليو   المديني بن عليو معين بنوثقه ا 
 روى إذا حديثه يعتبر يخطئ :وقال الثقات في حبان ابن وذكره وأبو جعفر السبتي ، شيبة أبي بن عثمانو ماكوال

  . المناكير ففيها المجاهيل عن روايته وأما المشاهير عن
 األلفـاظ  يضبط كانو صدوقا كان حباب بن زيد :قال أحمد سمعت داود أبو وقال،  صالح صدوق حاتم أبو وقال
 له روى بأس به يكن ولم الثوري حديث يقلب كان :معين بنا وقال الخطأ كثير كان ولكن صالح بن معاوية عن

   .وغيره اإلمام خلف القراءة في البخاري ،الجماعة
 عـن  معـين  ابن قاله والذي صدقه في يشك ال ممن الكوفة مشائخ أثبات من وهو كثير حديث له :عدي ابن قال
 الثوري عن والباقي برفعه دينفر وبعضها اإلسناد بذلك يستغرب الثوري عن أحاديث له إنما الثوري عن اديثهأح

  .يهم قد بأس به يكن لم: ، قال الذهبيكلها مستقيمة الثوري وغير
  . الثوريحديث في يخطىء صدوق: قال ابن حجر

                                                                                  =                                                     



 ١٠٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 تابعـه مـسلم بـن       ير طريق الثوري ومع ذلك     الحديث من غ    هذا ثقة لكثرة الموثقين له، وروايته في     هو  : قلت  
سنن الدارمي كتاب الرقاق باب فـي التوبـة          (   كما في رواية الدارمي     به إبراهيم وهو ثقة عن علي بن مسعده      

  .)٢٧٢٧ رقم ٢/٢٩٢
، ٣/٥٦١، الجرح والتعديل البن أبي حاتم       ١/٣٧٧، معرفة الثقات للعجلي     ١٠/٤٦تهذيب الكمال للمزي    : انظر( 

، سـؤاالت أبـي داود      ٢/١٠١، العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل        ١/١١٢ن معين رواية الدارمي     تاريخ اب 
، الكاشف  ٣/٣٤٨، تهذيب التهذيب البن حجر      ٣/٢٠٩،  الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي         ٣١٩لإلمام أحمد   

  ).١/٣٥٢،  تقريب التهذيب البن حجر ١/٤١٥للذهبي 
٢- ةَ الْبدعسم نب يلعيلاه :  

 بنا وقال، بالقوي ليس :النسائي وقالفيه نظر،  : صالح، وقال البخاري  : ، وقال مرة   بأس به ليس :قال ابن معين  
 الثقات يوافق ال بما به االحتجاج ترك فاستحق عليه يتابع ال بما وينفرد روايته قلة على يخطئ ممن كان :حبان
 :األئمـة  عنـه  وروى،  الطيالسي داود أبو وثقه، و محفوظة غير أحاديثه :عدي بن أحمد أبو وقال،  األخبار من

   .وغيرهم إبراهيم بن ومسلم الطيالسي داود وأبو مهدي بن الرحمن وعبد المبارك وابن سعيد بن يحيى
: بقولـه  يالـذهب  وتعقبه،   !!يخَرجاه ولَم اإلسنَاد صحيح حديثٌ هذَا : الحاكم وقالتاني،  سوضعفه أبو داود السج   

يلدة بن ععسوعلّق بشار وشعيب على     أوهام له صدوق: ، قال ابن حجر   ضعف فيه: ، وقال في الكاشف     لَين م ،
  .بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد: قول ابن حجر بقولهما

  . ضعيفهو: قلت
،  تهذيب الكمال    ٤/٢٠٦دارمي  ، تاريخ ابن معين برواية ال     ١/٤١٩سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معين       : انظر (

، الـضعفاء   ٦/٢٠٤،الجرح والتعـديل البـن أبـي حـاتم          ٦/٢٩٤ ، التاريخ الكبير للبخاري      ٢١/١٢٩للمزي  
 ، طبقات الشافعية الكبـرى ألبـي الحـسن    ٢/١١١، المجروحين البن حبان ٢/١٩٩والمتروكين البن الجوزي  

،  تقريب التهـذيب البـن حجـر         ٧/٣٣٤ بن حجر  ال تهذيب التهذيب  ،٢/٤٧، الكاشف للذهبي    ١/١٢٩السبكي  
  ).٣/٥٤ ، تحرير التقريب لبشار وشعيب ١/٧٠٤
  . ٤١ثقة مدلس من الطبقة الثالثة وسبقت ترجمته صفحة : قتادة بن دعامة السدوسي -٣
  .تصريحاً له بالسماع يجد الباحث ولم الحديثوقد عنعن في هذا  

  وال ضـعيف  عـن  دلّس وربما يدلّس وهو: األعمش ترجمة في ٢/٢٢٤ االعتدال ميزان في الذهبي الحافظ قال
 عنهم أكثر له شيوخ في إلّا التدليس احتمال إليه تَطَرقَ) عن(: قال ومتى كالم، فال) حدثنا: (قال فمتى به، يدرى

   .االتصال على محمولة الصنف هذا عن روايته فإن السمان، صالح وأبي وائل وأبي كإبراهيم
  .أعلم واهللا وهو صاحب له وأكثر الرواية عنه � أنس في الناس أثبت من قتادة أن ومالمعل ومن

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

 بمثله وبنفس السند، وأحمد بـن       ٤٢٥١ رقم   ٢/١٤٢٠ باب ذكر التوبة     ، كتاب الزهد  سننه،أخرجه ابن ماجه في     
ولَو َأن ِلابنِ آدم واديينِ من ماٍل لَابتَغَى لَهما " وزاد فيه  بن الْحبابِ د زيعن١٣٠٧٢ رقم ٣/١٩٨حنبل في مسنده 

       ابِإلَّا التُّر منِ آدفَ ابولَُأ جملَا يرقـم  ٢/٣٩٢، والدارمي في مسنده كتاب الرقـاق بـاب فـي التوبـة        " ثَاِلثًا و 
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 ١٠٤

 هـذا  عليـه  جبل لما إنسان الخطيئة من يخلو ال أنه على دال والحديث: الصنعاني قال
 تعـالى  ولكنـه  نهاه عنه ما وترك دعاه إليه ما فعل في لمواله االنقياد وعدم الضعف من النوع
 كثـرة  قدر على للتوبة المكثرون التوابون الخطائين خير أن وأخبر لعباده التوبة باب فتح بلطفه
 ولن كذلك يزال وال عليه اهللا تاب ،ابوت اهللا عصى إذا العبد أن على أدلة األحاديث وفي الخطأ
  .(1)هالك إال اهللا على يهلك

8�  u"v���"&�u"v� 0' ```�:  يحب التوابين، لقولـه عـز وجـل        ه سبحانه أن  لطفهمن  و� �B � � � �� �� �� � � � �
 �I�Cw&
�� � 9 � � � ��������:***{   

ي أرض فـالة وقـد      ضل ف ينفسه يوم أن    بة العبد   أكثر من فرح  بتوبة عبده   اهللا  بل يفرح   
ثم ما هي إال لحظـات وتأتيـه        ،  سقط عن بعيره وعليها طعامه وشرابه وقد أوشك على الهالك         

 بعد موت   شديداً وكأنه ولد من جديد أو كتبت له الحياة      فرحاًيفرح  ففي هذه اللحظة     ،لتقف أمامه 
أخرج مسلم فـي    فقد  انه  إالّ أن اهللا أشد فرحاً منه يوم أن يبادر العبد إلى التوبة إليه سبح              ،محقق

)صحيحه
2
 : قَاَل اللَّه عز وجلَّ    : َأنَّه قَالَ   �عن رسوِل اللَّه     � َأبِي هريرةَ    من حديث  (3)بسنده (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 بنحوه من طريـق زيـاد بـن         ٧٦١٧ رقم   ٤/٢٧٢ مستدركه   ، والحاكم في  بنحوه عن مسلم بن إبراهيم      ٢٧٢٧
  .عن علي بن مسعدة به) زيد بن الحباب ومحمد بن إبراهيم وزياد بن الحباب( الحباب، جميعهم 

  :الحكم على الحديث: ثالثاً
متابعات ، كونه صدوق له أوهام ولم أعثر على الباهلي مسعدة بن علي " على علته ومدارضعيف الحديث إسناده 

  .غريب ال نعرفه إالّ من حديث علي بن مسعدة: له،  وقال الترمذي
  :وضعفه كل من

  .هو علي بن مسعدة عند التفردو، مبيناً سبب الضعف ٥/٦٤٠بشار معروف في تحقيقه لسنن ابن ماجه  -١
 . لنفس السبب١٣٠٧٢ رقم ٣/١٩٨شعيب األرنؤوط في تحقيقه لمسند اإلمام أحمد بن حنبل  -٢

  :وهم وجدت من حكم على الحديث بالحسن إالّ أنني
  .،٢٤٩٩ رقم ٤/٦٥٩األلباني بقوله إسناده حسن عند تحقيقه سنن الترمذي  -١
 . ٢٧٢٧ رقم ٢/٣٩٢  عند حكمه على حديث الدارميحسن إسناده: قائالً  أسد سليم حسين -٢

،  ٧٦١٧قـم    ر ٤/٢٧٢ يخرجاه لم و اإلسناد صحيح حديث هذا: الحاكم وقد حكم عليه بالصحيح قائالً      -٣
 .بل فيه لين: إالّ أن الذهبي تعقبه بقوله

مرعاة المفاتيح  : انظر( أعلم واهللا الحسن درجة عن ينزل ال الحديث نأ الظاهرو:  وقال المباركفوري    -٤
  ).٨/٤١شرح مشكاة المصابيح ألبي الحسن عبيد اهللا للمباركفوري 

  .٤/١٨٠سبل السالم للصنعاني ) 1(
  .٢٦٧٥ رقم ٤/٢٠٩٩وبة ، باب الحض على التوبة والفرح بها صحيح مسلم، كتاب الت) 2(
زكـوان  ( صـالح  أبي عن أسلم بن زيد حدثني ميسرة بن حفص حدثنا سعيد بن سويد حدثني: سند الحديث  )3(

  ...� هريرة أبي عن) الزيات



 ١٠٥

دكُم يجِد ضالَّتَه  واللَّه لَلَّه َأفْرح بِتَوبة عبده من َأح،َأنَا عنْد ظَن عبدي بِي وَأنَا معه حيثُ يذْكُرني
بِالْفَلَاة ومن تَقَرب ِإلَي شبرا تَقَربتُ ِإلَيه ذراعا ومن تَقَرب ِإلَي ذراعا تَقَربتُ ِإلَيه باعا وِإذَا َأقْبَل                 

  .(1)"ِإلَي يمشي َأقْبلْتُ ِإلَيه ُأهروُِل
 من  ه بعد كل ما اقترفته يد      لمن بادر بالتوبة إلى اهللا     اهللا تعالى ما أجملها من مكافأة من      و

  . فأكثرالذنوب واآلثام ومهما بلغت وكلما تقرب إلى اهللا أكثر تقرب اهللا إليه أكثر
  
  
  

                                                 

  :دراسة الحديث )1(
  :رجال اإلسناد: أوالً
  . األنباري الهروي سهل بنسويد بن سعيد  -١

 :قال أو صدوقا يكون نأ أرجو :ثقة من أروى الناس رواية عن علي بن مسهر، قال أحمد بن حنبل       : العجليقال  
 وقال،   فال تلقينا به حدث وما عنه فاكتب حدثك ما :فقال سعيد بن سويد عن معين بن يحيى، وسئل    به بأس ال

 كانت إذا الضرير :وقال بشيء ليس :الوق رأسه فحرك األنباري سويد عن أبي سئل المديني بن علي بن اهللا عبد
 ال عنـدي  هو :قال ثم حفظه من أو كتابه من يحدث رجل ماإ رجلين أحد هذا :وقال شديد عيب فهو كتب عنده
 وكـان  صدوقا كان :حاتم أبو وقال عمي ما بعد سيما وال الحفظ مضطرب صدوق :شيبة بن يعقوب وقال شيء
 بثقـة  ليس :النسائي وقال حديثه من ليس ما فتلقن عمي قد كان :بخاريال وقال ،التدليس يعني ذلك ويكثر يدلس

  .مأمون وال
  .يحفظ لكنه تغير: قال الذهبي

  .القول معين بنا فيه فأفحش حديثه من ليس ما يتلقن فصار عمي أنه إال نفسه في صدوق: قال ابن حجر
  .هو صدوق في نفسه كما قال ابن حجر: قلت

الجرح والتعديل  ١٢/٢٤٧تهذيب الكمال للمزي ، و١/٧١، وبحر الدم لعبد الهادي ١/٢٤٢معرفة الثقات للعجلي (
الكاشـف  ، ١/١٨٧،  والضعفاء والمتروكين للنـسائي     ٢/٣٤٣، التاريخ الصغير للبخاري   ٤/٢٤٠البن أبي حاتم    

  . )١/٤٢٣ تقريب التهذيب البن حجر ،١/٤٤٧للذهبي 
تهـذيب  : انظر( ة رواها عن أبي صالح وهو ممن لم يرسل عنه         ثقة يرسل، إالّ أن هذه الرواي     : زيد بن أسلم   -٢

 .٨٤وقد سبق ترجمته صفحة ) ١٠/١٢الكمال للمزي 

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

} ٢٨:آل عمـران {] ...ويحـذِّركُم اُهللا نَفْـسه    ...[أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى          
بـاب  ...  بنحوه من طريق أبي عمرو بن حفص، ومسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء       ٦٨٥٦ رقم   ٢٢/٤٠٩

عن األعمـش   ) أبو عمرو وجرير  (  بنحوه من طريق جرير، كالهما       ٤٨٣٢ رقم   ١٣/١٦٧الحث على ذكر اهللا     
 .عن أبي صالح به



 ١٠٦

  .المبادرة إلى صالة الكسوف والخسوف: المطلب السادس 
ـ  بينها القمر بوقوع نقصانه أو الشمس نور احتجاب:هو: الكسوف معنى  األرض ينوب

   .(1) للقمر كالخسوف للشمس وهو
 فالخَـسف  وغُـؤور،  غموض على يدلُّ واحد أصٌل:وقال ابن فارس في معنى الخسف       

�A'� +' %1V@zE� yW��xWX: تعالى اهللا قال. األرض ظاهرِ غموض ،والخَسف  �� � �� � � �� ��  � ��+,-���:%){ ،

  .(2)للشمس سوفوالكُ للقمر، الخُسوف: يقول اللُّغة أهل بعض وكان
كما ن بأمره اتن من آيات اهللا تعالى في هذا الكون مسيرافكسوف الشمس وخسوف القمر، هما آيت  

)45 3 012 "/�#!.   � :في قوله �   � 6  7� � P{�I:{|{ ` 
وهو كسوف الشمس   ولربما كثرتها    الساعة حدوث مثل هذه الحاالت       قربمن عالمات   و

بادر إلى الصالة هللا    ) كسوف الشمس (  هذه اآلية    �من النبي   أو خسوف القمر ، لذا لما حدثت ز       
حتـى   وذاكراً وداعياً ومستغفراً    إلى المسجد مصلياً   تعالى خشية أن تكون الساعة وسارع فزعاً      

  . وانجلتانكشفت تلك اآلية 
  �لنَّبِي   خَسفَتْ الشَّمس فَقَام ا    : قَالَ  � عن َأبِي موسى  (4) بسنده (3)أخرج البخاري في صحيحه   

                لُـهفْعقَطُّ ي تُهَأير ودجسكُوعٍ ورامٍ ويِل قلَّى بَِأطْوفَص جِدسةُ فََأتَى الْماعالس تَكُون خْشَى َأنا يفَزِع
يخَوفُ اللَّه بِه عبـاده     هذه الْآياتُ الَّتي يرسُل اللَّه لَا تَكُون ِلموت َأحد ولَا ِلحياته ولَكن             " :وقَاَل

)فَِإذَا رَأيتُم شَيًئا من ذَِلك فَافْزعوا
5
)غْفَارِهتاسو اِئهعدو كْرِهِإلَى ذ  "(

6
) .  

                                                 

  .٢/٧٨٤المعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وآخرين ) 1(
  .٢/١٨٠س اللغة البن فارس  معجم مقايي:  انظر)2(
   .١٠١٠رقم  ١/٣٦٠ البخاري في كتاب الجمعة، باب الذكر في الخسوف صحيح) 3(
عن بريد بنِ عبد اللَّـه      ) حماد بن أسامة بن زيد    ( حدثَنَا َأبو ُأسامةَ     :حدثَنَا محمد بن الْعلَاء قَالَ     :سند الحديث ) 4(

درَأبِي ب نعامر بن عبد اهللا بن قيس(ةَ ع (ىوسَأبِي م نع  )عبد اهللا بن قيس األشعري(�...   
 فـي  والفـزع  ، الحادث األمر دفع على بها استعينوا  أو إليها وتوجهوا التجئوا : أي الزاي بفتح  :فَافْزعوا) 5(

النهايـة فـي غريـب      : نظرا ( والدفع اإلغاثة شأنه من ألن والنصر اإلغاثة موضع فوضع ، الخوف : األصل
  ).٧/٧٤، وعمدة القاري للعيني ٣/٤٤٤الحديث البن األثير 

  : دراسة الحديث) 6(
  :رجال اإلسناد: أوالً
 علـى  متفق ،بكنيته مشهور ،التابعين أتباع من الحفاظ من الكوفي أسامة أبو أسامة بن حماد هو :َأبو ُأسامةَ  -١

 كثيـر ثقة مأمونـاً     كان :سعد بنا وقال عنه رجع ثم التدليس كثير كان :فقال القبطي بذلك وصفه ،به االحتجاج
 وقـال  لحديثـه  ضـابطا  الكتاب صحيح كان :أحمد قال و ،وصاحب سنة وجماعة   تدليسه ويبين ويدلس الحديث

                                                                                  =                                                     



 ١٠٧

 ، تعـالى  اهللا إلى والفزع والذكر االستغفار: اآليات نزول عند السنة نإ: بطال ابن قال
 قـال  ،العـذاب  ظـاهر  تعـالى  اهللا يكـشف  وبذلك ع،واإلقال بالتوبة النيات وإخالص بالدعاء
��.N"� %1"OL' ��M%"� *B ��"?E� ��� �"~ �"I�� �R�"?� �@"� �"���T%"; %"# �%w�}"� �:تعالى �� �  � �  � � � �  � � �� � �  � � � � �  �  � �� � �� � � � �  �  � � �

��?ZDI� � � �  ��8�9:;�:<�{ (1).  

 ،وراءه الناس فوص فكبر فقام المسجد إلى �في معنى خروج الرسول     " : النووي قال
 لـم  وإنما ...الجمعة فيه تصلى الذي المسجد في فعلها استحباب وفيه ،الكسوف صالة إثبات فيه

 وتجوز جماعة استحبابها وفيه ،بها المبادرة فالسنة ،باالنجالء فواتها لخوف المصلى إلى يخرج
  .(2)" صالته تصح من وسائر والمسافر والعبد للمرأة وتشرع فرادى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 كتـب  مـن  يحدث بأخرة وكان دلس ربما ثبت ثقة :حجر ابن وقال يخطئ يكاد ال أثبته كان ما ثبتا كان :أيضا
   .غيره

  .هو ثقة ثبت أما تدليسه فال يضر كونه من الطبقة الثانية وممن احتمل العلماء تدليسهم: لتق
، تهـذيب الكمـال للمـزي     ٣/١٣٢، الحرج والتعديل البن أبي حاتم       ٨/٥١٧ابن سعد   الكبرى  طبقات  ال: انظر( 
  .)١/٣٠ ، وطبقات المدلسين البن حجر ١/٢٦٧،  تقريب التهذيب البن حجر ٧/٢٢٢
٢- ربدي   اللَّه دبنِ عكان يخطئ، وقال   :  والترمذي ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال        العجليو معين بنوثقه ا  : ب

: ، وقـال أحمـد     حديثه يكتب بالمتين ليس :حاتم أبو وقال ليس بذلك القوي،    : ليس به بأس، وقال مرة    : النسائي
 أسـامة  أبـو  رواه مما أكثر أحد عنه يرو ولم ثقاتوال األئمة عنه روى :عدي بن أحمد أبو وقالروى مناكير،   

  .ثقة يخطئ قليالً : قال ابن حجرصدوق، : ، وقال الذهبيصدوق وهو مستقيمة عنه وأحاديثه
  ".احتج به األئمة كلهم، وأحمد، وغيره يطلقون المناكير على األفراد المطلقة: "وقال ابن حجر هو ثقة :قلت

 مـن  َأحد كَبِير والْغَلَط الْخَطَِإ من يسلَم لَم َأنَّه ":يخطي ، فقد قال الترمذي      أما وصف ابن حبان وابن حجر بأنه        
ةالَْأِئم عم هِمفْظح ."  

 ، ١/٢٤٤، معرفة الثقات للعجلي  ٢/٤٢٦، الجرح والتعديل البن أبي حاتم       ٤/٥٠تهذيب الكمال للمزي    : انظر ( 
، الكامل في ١/١٥٨ ، الضعفاء والمتروكين للنسائي ٦/١١٦ات البن حبان ،  الثق٦/٢٤٠، ٣/٢١٨سنن الترمذي 

،  ، ١/٢٦٥، الكاشف للـذهبي  ٢/١١،  العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل         ٢/٦٢ضعفاء الرجال البن عدي     
  ).١/٣٩٠ ، مقدمة فتح الباري البن حجر ١/١٦٥تقريب التهذيب البن حجر 

  :تخريج الحديث: ثانياً
 ٩١٢رقـم    ٢/٦٢٨في صحيحه، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة جامعة            مسلم  أخرجه  

  . عن أبي أسامه به كالهمامحمد بن الْعلَاء وشيخ البخاريَ  عامرٍ الَْأشْعرِي عبد اللَّه بن براديَأببنحوه عن شيخه 
  .٣/٤٧شرح صحيح البخاري البن بطال ) 1(
  .٦/٢٠٢للنووي ح صحيح مسلم شر) 2(



 ١٠٨

 اهللا يفرج حتى فصلوا" رواية وفي " للصالة فافزعوا رأيتموها فإذا " � قولهمعنى  وأضاف في   
 كونـه  يخـاف  الذي العارض هذا عنكم يزول حتى إليها وأسرعوا بالصالة بادروا معناه " عنكم
  .(1) عذاب مقدمة

 إلـى  المبـادرة  إلى إشارة وفيه وتوجهوا التجئوا أي":  في معنى الحديث   قال ابن حجر  و
 مـن  فـرط  مـا  لمحو سبب واالستغفار بالدعاء المخاوف عند اهللا إلى االلتجاء وأن به ورالمأم

 اهللا نسأل واآلجلة العاجلة والعقوبات للباليا سبب الذنوب وأن المخاوف زوال به يرجى العصيان
  .(2) "وغفرانه وعفوه رحمته تعالى

عل اهللا  لل هذه المواقف    خاصة في مث  ب و إليها والمسارعة الصالة إلى لمبادرة من ا  فال بد 
فنلقـى اهللا  قيام الـساعة  من عالمات  هذا األمر هو أو أنأن يرحمنا من عذاب قد يحل بالناس،      

بحانه السالمة من كل على أحسن حال ونحن واقفين بين يديه نذكره وندعوه ونستغفره، ونسأله س  
  . مينسوء، اللهم آ

                                                 

  .٦/٢٠٢ شرح صحيح مسلم للنووي) 1(
  .٢/٥٣٤فتح الباري البن حجر ) 2(



 ١٠٩

  
  
  

  
  المبحث الثاني

  
  المبادرة الذاتية في ميدان الجهاد

  
  :لب ا مطثمانيةوفيه 
 

  .المبادرة إلى العمل العسكري: المطلب األول 
 .  االمبادرة إلى تنفيذ أوامر القيادة وتوجيهاته: المطلب الثاني 

  .القائدالمبادرة إلى مبايعة : المطلب الثالث 
  .طالع أخبار العدو وسرعة نقلها إلى القيادةالمبادرة إلى است: المطلب الرابع 

 .المبادرة إلى المهمات الجهادية: المطلب الخامس 
 .المبادرة إلى مباغتة األعداء: السادس المطلب 
 .المبادرة إلى التضحية والفداء : السابع المطلب 
 .المبادرة إلى الرباط في سبيل اهللا تعالى: الثامن المطلب 

  



 ١١٠

  .لمبادرة إلى العمل العسكريا: المطلب األول  
المقصد من العمل العسكري هو التدريب والدخول في صـفوف المجاهـدين ومـشاركتهم              

طلب  ومن ثم    ، كلمة التوحيد ونشرها في أوساط الناس وطمس معالم الكفر واإللحاد          ءإلعالجهادهم  
مـن أفـضل األعمـال       ويعد الجهاد  ،نيل األجر والمثوبة من اهللا تعالى     االلتحاق بمواكب الشهداء و   

   .وأحبها إلى اهللا عز وجل
 القتـال  ومباشـرة  شيء، العدو لقاء يعدل ليس: اهللا رحمه أحمد اإلمامونقل ابن قدامة قول     

 عمل فأي حريمهم، وعن اإلسالم عن يدفعون الذين هم العدو يقاتلون والذين األعمال، أفضل بنفسه
  .(1)أنفسهم هجم بذلوا قد خائفون، وهم آمنون الناس ؟ منه أفضل

ويفرغوا كل ما بوسعهم من طاقات وتحمل  إلى الجهادكان لزاماً على المسلمين أن يبادروا ف

��	 ��������  � :امتثاالً لقوله جـل وعـال      ،المشقات للوصول إلى أعلى الدرجات    �� ����� ������� � � � �� � �� � � � � �
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  وشاركوه في المنشط والمكره � األوائل من المسلمين الذين اتبعوا الرسول والمبادرون

 عند أعظمه في أحلك الظروف كان لهم الشرف أن يكونوا في درجة  ووقفوا  بجانب،والعسر واليسر
ذلك بقوله  ولقد سطرت اآليات القرآنية ،ونصرهنه اهللا تعالى حقوا به بعدما مكَّاهللا من الذين التَ

+5UUUU�9J �N@! VW��! �*�3� X: تعالى�� ��3 ?# Y�! ?# ��,# A"+ B 	 � � � � � � �� � � � � �� � � �� � � �� � � � � �� �� � �� � � � � � �)% ?# �"
�! ?BZ�� ?# I� � � � � �� � �� �� � � C
/�� &"(')* M% ���� F, G� ��� �@� H-� �"(*�3�0 �� � � � � � �� � �� �� � � � � �� � L �O {�B�G�:[\{ U 

   عليه أن يجاهد بنفسه ومالـه        نبياً ورسوال  �اً وباإلسالم ديناً وبمحمد      فمن آمن باهللا رب ،  
ن أفضل األعمال بعد    مأن   �النبي  فقد ورد عن      خير والعدل، إلعالء كلمة اهللا في األرض، ليعم ال      

 �عن َأبِي هريـرةَ     أخرج البخاري في صحيحه بسنده      هو الجهاد في سبيله،     اإليمان باهللا ورسوله    
جِهاد فـي  " : قَاَل؟م ماذَا قيَل ثُ، "ِإيمان بِاللَّه ورسوِله  "  : قَالَ ؟َأي الَْأعماِل َأفْضلُ   � سِئَل النَّبِي    :قَاَل

بِيِل اللَّهاذَا، "سم يَل ثُمقَاَل؟ ق : "ورربم ج٢(" ح.(  

                                                 

  .١٠/٣٦٣المغني البن قدامة المقدسي ) 1(
 .٨٧قت دراسة الحديث صفحة  وقد سب١٤٤٧ رقم ٣/٥٥٣... البخاري كتاب الحج، باب فضل الحج صحيح 2) (



 ١١١

ختلقوا األعذار ولم يشاركوا اتخلفوا عن غزوة تبوك و المنافقين الذين  الكريم القرآنوذم
���" !��J�9 �`��_ ^@��� �[ �  :بقوله سبحانه وتعالىفيها  � � � � �� �a � � � �� � ��3� �Eb�c� �E��)��� ��� d�- ?��� e�@� �� �� C � � � � �� �� �� � �� � �� � C�

?B�@�
�� f# ���)3�� � �� � � �� � ������	
:��{ �  
ألمره امتثاالً   المتاحالعسكري والتجهيز اإلعدادلذا وجب على المسلمين المبادرة إلى 

�6 #� ��+e"3 ?# �+)b �:تعالىسبحانه و ���@!�g � �C � � �� � � � �� � a� �� � �-��@� ��� ��@ ]% &"���* ��`� h�%9 ?#�� � �� � � �C � � C � � � � �� � � �� � � � �UUUU� 
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 حرضهم على القتالفي ،نفسيالعداد  اإلمنابتداء  إعداد يعد الجيش أفضل �فقد كان النبي 
ست شرائح وقد تناف ، والعطاء والبذلمالي بحثهم على اإلنفاقالعداد مروراً باإل ،والسبق إلى الجنة

أفضلية  � النبي التصدق بالحلي في معركة تبوك، وبينالنساء بسارعت ف هذا األمر،في المجتمع 
 (2) بسنده(1)أخرج مسلم في صحيحهالعسكري والحربي، فقد في اإلعداد الرمي وأهميته الكبرى 

��!@��� �6 #� � :لَى الْمنْبرِ يقُوُل وهو ع � سمعتُ رسوَل اللَّه : يقُوُل(3) عامرٍ عقْبة بنمن حديث � �� a � � �
e"3 ?# �+)b+��g �C � �� � �� ��UUU�" يمةَ الرالْقُو َألَا ِإن يمةَ الرالْقُو َألَا ِإن يمةَ الرالْقُو (4)"َألَا ِإن.  

  
  
  

                                                 

  .١٩١٧  رقم ٣/١٥٢٢... باب فضل الرمي والحث عليه،صحيح مسلم، كتاب اإلمارة) 1(
َأخْبرني عمرو بن الْحارِث عن َأبِي علـي        )عبد اهللا   ( نَا هارون بن معروف َأخْبرنَا ابن وهبٍ        حدثَ: سند الحديث ) 2(

  ... � ثُمامةَ بنِ شُفَي َأنَّه سمع عقْبةَ بن عامرٍ
)3(  امن عة بقْبولـي  حماد أبو أنه أشهرها أقوال سبعة على كنيته في لفاختُ مشهور صحابي،  الجهنى عبس  بن رع 

، القـرآن  جمـع  من أحد وهو ،كاتباً شاعراً اللسان فصيح والفقه بالفرائض عالماً قارئاً كان،  سنين ثالث مصر إمرة
 خالفـة  آخـر  يف يتوف،  مصر على ذلك بعد وأمره معاوية مع صفين وشهد دمشق بفتح عمر إلى البريد هو وكان

ـ  رواته وأما مخلد بن ومسلمة أمامة وأبو عباس وابن جابر ابةالصح من عنه روى ،معاوية   .فكثيـر  التـابعين  نع
  ).٤/٥٢٠، اإلصابة البن حجر ٣/١٠٧٣االستيعاب البن عبد البر : انظر(
  :دراسة الحديث) 4(

  : رجال اإلسناد: أوالً
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات

  : تخريج الحديث: ثانياً
  . بنحوه من طريق عبد اهللا بن وهب به٢٥١٤رقم٢/١٦الجهاد، باب في الرميأخرجه أبو داود في سننه، كتاب 



 ١١٢

وحثهم  ذلك  علىفشجعهم بالسهام الرمي في يتسابقون  من أسلم وهم على نفرٍ�النبي  ومر
البخاري في  ، أخرجإسماعيل عليه الصالة والسالم كان رامياً بارعاً في هذا المجالمبيناً أن عليه 

علَى نَفَرٍ من َأسلَم  � مر النَّبِي :قَاَل �سلَمةَ بن الَْأكْوعِ من حديث  (2)  بسنده(1)صحيحه
لُوننْتَض(3)ي فَقَاَل النَّبِي �:"ي فُلَانٍارنب عَأنَا موا وما اريامر كَان اكُمَأب يَل فَِإناعمي ِإسنوا بقَاَل"م : 

 وُل اللَّهسفَقَاَل ر يهِمدنِ بَِأيالْفَرِيقَي دَأح كسفََأم���� : "ونملَا تَر ا لَكُمَأنْتَ  كَ: قَالُوا"؟مي ومفَ نَري
مهعقَاَل النَّ؟ م بِي���� :  "كُلِّكُم كُمعوا فََأنَا مم(4) "ار.  

  
إلـى   نـضمام باالرغبته  عاً في   ئمثاالً را  � الصحابي الجليل عمرو بن الجموح       ويضرب 

تنافس يوقد عذره اهللا تعالى من الجهاد، ف       ، السن به تقدمبعد أن   صفوف الجيش رغم إصابته بالعرج      
أن يشارك في العمل العسكري والخروج مـع        عزم على    وهو ،مع بنيه الشباب الذين يكفونه الجهاد     

أخرج أحمـد فـي      وقد رزقه اهللا الشهادة فيها، فقد        ،حد ليقاتل معه ليفوز بالجنة     يوم أُ  �رسول اهللا   
 فَقَاَل   �  ِإلَى رسوِل اللَّه    �  َأتَى عمرو بن الْجموحِ    :عن َأبِي قَتَادةَ َأنَّه حضر ذَِلك قَالَ       بسنده   مسند

  وَل اللَّهسا رتَّى أُ        :يح بِيِل اللَّهي سقَاتَلْتُ ف تَ ِإنَأيقْتَل َأر،          نَّـةـي الْجةً فيحـحص هذي هلي بِرِجشَأم 
  اءجرع لُهكَانَتْ رِج؟و     وُل اللَّهسقَاَل ر �:   "منَع"      يهَأخ نابو وه دُأح مولُوا يفَقُت       ـرفَم ـملًى لَهومو 

    وُل اللَّهسر هلَيفَقَالَ  �ع :         نَّةي الْجةً فيححص هذه كلي بِرِجشتَم كِإلَي كََأنِّي َأنْظُر  وُل اللَّـهسر رفََأم 
� داحرٍ وي قَبلُوا فعا فَجملَاهوبِما وبِهِم (

5
).  

  

                                                 

  .٢٧٤٣ رقم ٣/١٠٦٢كتاب الجهاد والسير، باب  التحريض على الرمي صحيح البخاري، )1(
 سمعتُ سـلَمةَ بـن    :َأبِي عبيد قَالَ  حدثَنَا عبد اللَّه بن مسلَمةَ حدثَنَا حاتم بن ِإسماعيَل عن يزِيد بنِ             : سند الحديث ) 2(

   ..� الَْأكْوعِ
 عن يناضل وفالن راماه إذا وناضله للسبق رموا أي وتناضلوا القوم انتضل :يقال بالسهام يرمون أي: ينتضلون )3(

  ).٥/٧١النهاية في غريب الحديث البن األثير . ( عنه رامى إذا فالن
  :دراسة الحديث) 4(

  ال اإلسناد رج: أوالً 
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات

  : تخريج الحديث: ثانياً 
 ٣١٩٣ رقـم      ٣/١٢٣٤ ]٥٤:مريم[) واذكر في الكتاب إسماعيل   ( :أخرجه البخاري في كتاب األنبياء باب قوله تعالى       

ن  بنحوه م  ٣٣١٦ رقم   ٣/١٢٩٢ باب نسب اليمن إلى إسماعيل       ،بمثله من طريق حاتم بن إسماعيل ، وكتاب المناقب        
  .عن يزيد بن أبي عبيد به) حاتم ويحيى( طريق يحيى بن سعيد، كالهما 

  .٦٥ ، وقد سبقت دراسة الحديث صفحة ٢٢٥٥٣ رقم ٧/٢٤٧أخرجه أحمد في مسنده ) 5(
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في العمل العسكري حتى مع الغلمان، ففي الحديث الـذي          افس   باب التن  فتح � النبي   نإبل  

 اللَّـه  رسوُل فَكَان ...:قَاَل ،) ٣( � جنْدبٍ بن سمرة عن (2) بسنده (1) الحاكم في مستدركه   هأخرج
�  رِضعي انلْمارِ، غي الَْأنْصامٍ كُلِّ فقُ علْحفَي نم كرَأد منْهرِ: قَاَل متُفَعا، ضامقَ عا، فََألْحغُلَام 

 " فَـصارِعه : " قَـالَ  . لَـصرعتُه  صارعتُه ولَو ورددتَني َألْحقْتَه لَقَد اللَّه، رسوَل يا: فَقُلْتُ وردني
تُهعارفَص تُهعري فَصقَن(4) "فََألْح.  

                                                 

  . ٢٣١٦ رقم ٢/٦٠أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب البيوع ) 1(
 ثناحـد  ،) البغَـوِي (الْعزِيـزِ  عبد بن علي ثناحد الْحسنِ، بنِ محمد بن محمد ينِـَالْحس َأبو حدثَنَا:  سند الحديث  )2(

يماهرِإب نب دبع اللَّه ،وِيرثناحد الْه ،مشَيثناحد) بن بشير الواسطي  ( ه دبع يدمالْح نفَرٍ بعج ،ارِيالَْأنْص  ـنَأبِيـه  ع 
   ..� جنْدبٍ بنِ سمرةَ عن ،)جعفر بن عبد اهللا(ِ

 مـوت  بعد أمه به قدمت األنصار حلفاء من كان سليمان أبا يكنى الفزاري حديج بن هالل بن جنْدبٍ بن سمرة) 3(
 فكنت  � اهللا رسول عهد على غالما كنت : قال سمرة عن بريده بن اهللا عبد وعن األنصار من رجل فتزوجها أبيه

 فكـانوا  الخـوارج  على شديداً وكان الكوفة إلى سار إذا عليها يستخلفه زياد وكان البصرة سمرة ونزل ،عنه أحفظ
 وعلي ليلى أبي وابن الشعبي عنه روى ،  عليه يثنون البصرة أهل وفضالء والحسن سيرين ابن وكان،  عليه يطعنون

 قيـل  ،  وغيرهم الرجاء وأبو الءالع وأبو الشخير وابن سيرين وابن البصري والحسن بريدة بن اهللا وعبد ربيعة بنا
واإلصابة البـن   ،١/٤٧٩أسد الغابة البن األثير       (ن،  ستي سنة أول في وقيل وخمسين تسع سنة وقيل ثمان سنة مات

 ).٣/١٧٨حجر 

  :دراسة الحديث) 4(
  :رجال اإلسناد: أوالً
١- يلع بن دبزِ عزِيانِ بنِ العبزربنِ الم روابو سَأب سنِالح ،غَوِيُل البكَّةَ نَزِيم.  
اإلمام : ثقة مأمون ، وقال الذهبي : ، وقال الدارقطني   صدوق   :وقال عنه ابن أبي حاتم    ،   ذكره ابن حبان في الثقات       

  .ثقة لكنه يطلب على التحديث ويتعذر بأنه محتاج: وقال ابن حجر. الحافظ الصدوق
  . هو ثقة: قلت
، لـسان   ٢٥/٣٥٠، سير أعالم النبالء للذهبي      ٦/١٩٦لجرح والتعديل البن أبي حاتم      ، ا ٨/٤٧٧الثقات البن حبان    ( 

  ). ٤/٢٤١الميزان البن حجر 
٢- يماهرِإب نب دبع اللَّه وِيربغداد نزيل الحافظ اهللا عبد أبو الْه.   

 حـديث  يكتب من عن :عينم بن ليحيى قال رجال سمعت :الدمشقي زرعة أبو وقال به بأس ال :معين بن يحيى قال
  .يونس بن وسريج الهروي إبراهيم عن :قال ؟هشيم

 حافظ وقال أبـو الفـتح    ثبت ثقة  : وقالقطني الدارج حديثه في صحيحه وأبو علي الطوسي، ووثقه ابن حبان وخر
 فـي  وقفـه ل وغيـره  داود أبو وضعفه ،ثقة صدوق ما سمعت أحداً يذكره إالّ بخير إالّ أنه زاغ في مذهبه            : األزدي
 شيخ :حاتم أبو وقال صدوق :البغدادي محمد بن وصالح الرازي زرعة أبو وقال بالقوي ليس :النسائي وقال ،القرآن
 يديم كان :أيضا وقال مثله أحد هنا ها كان ما تقياً متقناً حافظا الهروي إبراهيم كان :الحربي إسحاق بن إبراهيم وقال

 =                                                                                                                                        
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 شاركا  ،سنال احديثن  اغالماهللا ما يستحق    عليه من    أبي جهل فرعون األمة   وبادر إلى قتل    
حديث الثبت  كما   ،غزوة بدر، حتى مكنهم اهللا سبحانه وتعالى من قتله على أيديهما           في   �مع النبي   

 يـا عـم هـْل       : فَغَمزني َأحدهما فَقَالَ   ... :قَاَل � عبد الرحمنِ بنِ عوف   عن  في صحيح البخاري    
  ا جرِفُ َأبٍلتَعي       : قُلْتُ ؟هَأخ نا ابي هِإلَي تُكاجا حم مقَاَل؟   نَع:       وَل اللَّهسر بسي تُ َأنَّهي   � ُأخْبِرالَّذو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 حـافظ  صدوق: ، قال ابن حجر   وحده المح يأكل كان أكوال وكان فيفطر عامهط إلى يدعوه أحد يأتيه أن إال الصيام
  .القرآن بسبب فيه تكلم

وتضعيف أبي داود السجستاني له وكذلك النسائي إنما كان بسبب ما نسب إليـه مـن مماألتـه                  :  وشعيب قال بشار 
  . الغفيرعوقد وثقه الجم –اء اهللاإن ش - فال عبرة كبيرة بمثل هذا التضعيف الضعيف ...للمعتزلة أيام المحنة، 

  .هو ثقة: قلت
، ١/١٠٩، تقريب التهذيب البن حجر      ٢١٤/ ١،  الكاشف    ٨/٧٨، الثقات البن حبان     ٢/١٢٢تهذيب الكمال للمزي     (

  ).١/٣٠تحرير تقريب التهذيب لبشار وشعيب 
٣- مشَيأن ابن حجر جعله في الطبقة الثالثة،        ، إالّ  ثقته مع بالتدليس مشهور التابعين أتباع من الواسطي بن بشير    ه 

  . حدثنا: وهي التي ال بد من تصريح أهلها بالسماع ، وقد صرح بالسماع في روايتنا هذه بقوله
  ).١/٤٧طبقات المدلسين البن حجر : انظر( 
٤- دبع ديمالح فَرِ بنعبنِ ج دباِهللا ع ارِياَألنْص   

ليس به بأس ، وكان سفيان الثوري ينقم عليـه    : لقدر، وقال أحمد بن حنبل والنسائي       يرمى با : وثقه ابن معين، وقال   
  . خروجه مع محمد بن عبد اهللا بن حسن، وكان من فقهاء المدينة

مـا  : ؟ ثم قال يحيـى    شَْأنُه ما: فيه فقلت  فَكَلَّمتُهسفيان يحمل على عبد الحميد      : سمعت يحيى يقول  : قال ابن المديني  
ربما أخطأ ، وقال : ، وضعفه يحيى القطان وسفيان الثوري، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال           !وشَْأنَه ْأنُهشَأدري ما   
  .الحديث حسن وهو البخَارِي، سوى الجماعةُ بِه احتج..اإلمام المحدث الثقة، : الذهبي 

  .وهم وربما بالقدر رمي صدوق: وقال ابن حجر
  . ة لكنه رمي بالقدرهو ثق: قلت

  .واِإلتْقَانِ بِالصدق موصوفُون َألنَّهم َأحدهما؛ َأو) الصحيحينِ (في وحديثُهم جماعةٌ، بِالقَدرِ لُطخَ قَد: قال الذهبي
المتـروكين  ، الـضعفاء و   ٣/١٥٣، العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل        ٣/١٦٥التاريخ ليحيى بن معين     :انظر( 

، ٧/١٢٢الثقات البن حبان   ،١٣/٣١،  ٧/٢٠، سير أعالم النبالء للذهبي ١/٦١٤، الكاشف للذهبي ١/٢١١للنسائي 
  ).١/٥٦٤تقريب التهذيب 

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

في أيضاً   وأخرجه   ١٧٥٨٨ رقم ٩/٢٢ باب من ال يجب عليه الجهاد        ، كتاب السير  ،أخرجه البيهقي في سننه الكبرى    
، وكال الروايتين من طريق علي بـن         مختصراً ١٩٥٤٥ ١٠/١٨ كتاب السبق والرمي باب ما جاء في المصارعة         

  .عبد العزيز به
  :الحكم على الحديث: ثالثاً

   .يخرجاه لم و اإلسناد صحيح حديث هذا: قال الحاكمالحديث إسناده صحيح، و
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زني الْآخَر   فَغَم ، فَتَعجبتُ ِلذَِلك  ،نَفْسي بِيده لَِئن رَأيتُه لَا يفَارِقُ سوادي سواده حتَّى يموتَ الَْأعجُل منَّا           
 َألَا ِإن هذَا صاحبكُما الَّذي      : قُلْتُ ، فَلَم َأنْشَب َأن نَظَرتُ ِإلَى َأبِي جهٍل يجوُل في النَّاسِ          ،فَقَاَل ِلي مثْلَها  

) ... فَابتَدراه بِسيفَيهِما فَضرباه حتَّى قَتَلَاه،سَألْتُماني
1
).  

  
  .  االمبادرة إلى تنفيذ أوامر القيادة وتوجيهاته: المطلب الثاني 

وحـرص  ما لم يكن فـي معـصية،    ةواجب اوجعلهطاعة والة األمر بأمر إسالمنا الحنيف   
على أرض الواقـع ملتـزمين       هاوتطبيق  �أوامره  تنفيذ  على  حرص   كل ال  �صحابة رسول اهللا    

 إالّ أنهم يبادرون إلـى      ى للهو اً مخالف  األمر هذا وإن كان في بعض األحيان       بتوجيهاته وإرشاداته،   
أخرج مـسلم فـي     فقد   ،ن بكل ما يوكل إليهم من مهام دون أي إخالل بها          يلتزممتنفيذه دون تردد    

) صححيه 
2
 لَـو  : فَقَاَل رجٌل �  كُنَّا عنْد حذَيفَةَ: ِإبراهيم التَّيمي عن َأبِيه قَاَل من طريق(3) بسنده(

 َأنْتَ كُنْتَ تَفْعُل ذَِلك لَقَد رَأيتُنَا مع رسوِل : �  فَقَاَل حذَيفَةُ،قَاتَلْتُ معه وَأبلَيتُ �رسوَل اللَّه َأدركْتُ 
  اللَّه�      قُرةٌ ويدشَد َأخَذَتْنَا رِيحابِ وزلَةَ الَْأحلَي(

4
)     وُل اللَّهسي  "  :� فَقَاَل رْأتٌل يجمِ   َألَا ررِ الْقَوي بِخَبن

    ةاميالْق موي يعم اللَّه لَهعقَالَ    "؟ج ثُم دنَّا َأحم هجِبي كَتْنَا فَلَمفَس : "   لَـهعمِ جرِ الْقَـوينَا بِخَبْأتٌل يجَألَا ر
   ةاميالْق موي يعم ثُ      "؟اللَّه دنَّا َأحم هجِبي كَتْنَا فَلَمقَالَ  فَس ي         ":معم اللَّه لَهعمِ جرِ الْقَوينَا بِخَبْأتٌل يجَألَا ر

 ةاميالْق موفَقَالَ     "  ؟ي دنَّا َأحم هجِبي كَتْنَا فَلَممِ     "  :فَسرِ الْقَونَا بِخَبفَةُ فَْأتذَيا حي ي "  قُمانعا ِإذْ ددب َأجِد فَلَم
)اذْهب فَْأتني بِخَبرِ الْقَومِ ولَا تَذْعرهم     " :قُوم قَالَ بِاسمي َأن أَ  

5
) لَيلْـتُ         " ععج هنْـدع نتُ ملَّيا وفَلَم 

                                                 

 رقـم   ٣/١١٤٤س، باب من لم يخمس األسالب ومن قتل قتيالً فله سـلبه               حيح البخاري كتاب فرض الخُم    ص) 1(
  .٦٨سبق دراسة الحديث صفحة  وقد ٢٩٧٢

  .١٧٨٨ رقم ٣/١٤١٤صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة األحزاب ) 2(
 قَـاَل   ) بن عبد الحميد أبو عبـد اهللا      (  جرِيرٍ حدثَنَا زهير بن حربٍ وِإسحقُ بن ِإبراهيم جميعا عن         :سند الحديث  )3(

ريهشِ :زمالَْأع نع رِيرثَنَا جدسليمان بن مهران(  ح ( َأبِيه نع يمالتَّي يماهرِإب نع )كُنَّا :قَاَل) يزيد بن شريك التيمي 
  : ... فَقَاَل �) بن اليمان ( عنْد حذَيفَةَ

)4(قُرخص بالشتاء،  البرد وهو القاف مبض هو:  وهذا بعد وقوله  وي ) َأي الـراء  وكـسر  القاف بضم هو ) رترِق 
شـرح  ، و١/٥٩٢، والقاموس المحـيط للفيروزآبـادي      ٤/٣٨النهاية في غريب الحديث البن األثير       :  انظر  (بردت

  ).١٢/١٤٥النووي على صحيح مسلم 
)5( مهرلَا تَذْعتفزعهم ال معناه لمعجمةا وبالذال التاء بفتح هو: و تحركهم وال علي وهـو  تنفرهم ال معناه وقيل علي 

، وصـاحبي  رسولي ألنك علي ضرراً ذلك كان أخذوك إن فإنهم عليك تحركهم ال والمراد األول المعنى من قريب
  ).١٢/١٤٥شرح النووي على صحيح مسلم ، ٢/١٦١النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير : انظر(
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)كََأنَّما َأمشي في حمامٍ حتَّى َأتَيتُهم فَرَأيتُ َأبا سفْيان يصلي         
1
)     ا فمهتُ سعضبِالنَّارِ فَو هرظَه    ي كَبِـد

    وِل اللَّهسَل رتُ قَوفَذَكَر هيمَأر تُ َأندسِ فََأرالْقَو� :  " لَـيع مهرلَا تَذْعو"    تُهـبلََأص تُـهيمر لَوو 
           فَرمِ ورِ الْقَوبِخَب تُهرفََأخْب تُها َأتَيامِ فَلَممثِْل الْحي مي فشَأنَا َأمتُ وعجـوُل     فَرسي رنستُ فََألْبغْتُ قُرِر

  تُ قَالَ                �اللَّهحبا َأصتُ فَلَمحبتَّى َأصا حْل نَاِئمَأز ا فَلَميهلِّي فصي هلَيكَانَتْ ع ةاءبِل عفَض نم :"  قُم 
انما نَوي" (

2
) .  
 غيـر   تنفيذها كاملةً ب ويلتزم   ،لى هللا تعا  تنفيذ أوامر قيادته طاعةً   ب أن يبادر الجندي     أروعفما  

  وقد عقب  ،فقه اهللا تعالى في ذلك األمر     و وينال في الدنيا الرضوان، وي     ،فيؤجر في اآلخرة  منقوصة  
من أصابه   رغم ما    �الذي بادر إلى تنفيذ أوامر الرسول         � بن اليمان    ديث حذيفة على ح النووي  

 فـي  أمـشي  كأنما جعلت عنده من وليت فلما ( : قبل مبادرته إلى التنفيذ فقال في قوله       البرد الشديد 
 بـل  شـيئا  الشديدة الريح تلك من وال الناس يجده الذي البرد يجد لم أنه يعني" ) أتيتهم حتى حمام
 بـه  اللطف ذلك واستمر له  � ودعائه له وجهه فيما وذهابه  � للنبي إجابته ببركة منه اهللا عافاه

 وهذه الناس يجده الذي البرد إليه عاد ووصل رجع فلما  � النبي إلى عاد حتى البرد من ومعافاته
)"  � اهللا رسول معجزات من

3
).   

 أن فرصـةً مـن  رغم النبوية على ال بالتوجيهات  االلتزامنعم   �فقد التزم حذيفة بن اليمان      
بعدما وضع سهمه في  ، سفيانيأب وهو قتل زعيم المشركين آنذاك ،تغيير مسار المعركةب  لهسنحت

                                                 

 بكـسرها  والـصالء  والقصر الصاد بفتح الصال وهو منها ويدنيه يدفُئه َأي الصاد وإسكان الياء بفتح هو:يصلي )1(
شـرح  ،  ٤/٢٤٩٢، لسان العرب البن منظـور       ٣/٥١النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير        : انظر ( والمد

  .)١٢/١٤٥النووي على صحيح مسلم 
  :دراسة الحديث) 2(

  :رجال اإلسناد: أوالً
   .٣٢ مدلس، جعله ابن حجر من الثانية وقد سبقت ترجمته صفحةثقة، هو سليمان بن مهران:الَْأعمشِ -١
  .ويدلس يرسل أنه إال ثقة العابد الكوفي أسماء أبا يكنى التيمي بن يزيد بن إبراهيمهو :  التَّيمي إبراهيم-٢

  . عن أبيه يزيدثبتت روايتهفليس لها في هذا الحديث شيء فقد أما علة اإلرسال والتدليس هو ثقة، : قلت
 ).٢/٢٤٢ ، تهذيب الكمال للمزي ١/١١٨تقريب التهذيب البن حجر : انظر( 

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

ريـر   بنحوه من طريق ج    ٧١٢٥ رقم   ١٦/٦٧ عن مناقب الصحابة     �أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب إخباره        
  .عن األعمش به

  .١٢/١٤٥شرح النووي على صحيح مسلم ) 3(
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أي ال تحدث فـيهم أمـراً       "ولَا تَذْعرهم "د القوس وأراد أن يرميه إالّ أنه تذكر التوجيهات النبوية           كب
  .الموكلة إليكحتى تعود إلينا بتلك األخبار والمهام 

  
  .القائدالمبادرة إلى مبايعة : المطلب الثالث 

��i! �B: جاء النص القرآني بلزوم طاعة والة األمر لقوله تعالى a � � ��� �")�j! �",#k ?BZ�� �� �� �� � � � C
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فمبادرة المسلم ألميره ببذل طاعته وعدم مخالفته أمر (1)لإلمام الطاعة بذل ،بالفتح :يعةوالب 
  .بفي المنشط والمكره، وفي السلم والحرله والسمع والطاعة ، شرعي

 �بايعنَا رسوَل اللَّه :"قَاَل � الصامت عن عبادة بن (3)  بسنده(2)أخرج البخاري في صحيحه
هكْرالْمو نْشَطي الْمف ةالطَّاععِ وملَى السع،لَهَأه رالَْأم لَا نُنَازِع َأنا ، وثُميقِّ حنَقُوَل بِالْح َأو نَقُوم َأنو 

  .(4)" نَّا لَا نَخَافُ في اللَّه لَومةَ لَاِئمٍكُ
إن البيعة توجب طاعة األمير في كل خطوة ، إالّ أن يتعذر استئذانه لمفاجأة : قال الراشد

)عدوهم لهم،فال يجب استئذانه، ألن المصلحة تتعين قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم
5
). 

ده فعليه المبادرة بالسمع والطاعة واالنقياد لما يطلب إليه، وإالّ تعتبر لكن إذا ما كان تحت إمرة قائ
   .مخالفة شرعية

يوم الحديبية على  وبايعوه �طاعة الرسول إلى تعالى المؤمنين الذين بادروا مدح اهللا و
 إليهم ليخبرهم �بعث عثمان بعد أن  ،ا صده المشركون عن الوصول إلى بيت اهللا الحراملمالموت 

                                                 

  .١/١٥٣للمناوي  التعاريف مهمات على التوقيف )1(
  .٦٧٧٤  رقم ٦/٢٦٣٣ كتاب األحكام، باب كيف يبايع اإلمام الناس ،صحيح البخاري )2(
 َأخْبرنـي   :عن يحيى بنِ سعيد قَالَ    ) بن أنس  (كحدثَني مالِ ) بن عبد اهللا بن أويس    ( حدثَنَا ِإسماعيلُ : سند الحديث ) 3(

  ...:قَاَل � الصامت  عن عبادةَ بن)الوليد بن عبادة ( الْوِليد َأخْبرني َأبِيعبادةُ بن
  :دراسة الحديث) 4(

  :رجال اإلسناد: أوالً
  .٥٦ ومسلم، وقد سبق ترجمته صفحة ثقة فيما روى له البخاري:  بن عبد اهللا بن أويسِإسماعيُل

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

  بنحوه ٤٨٧٤ رقم ٦/١٦... أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية        
  .من طريق يحيى بن سعيد وعبيد اهللا بن عمر عن عبادة بن الوليد به

  . ٢٣٧مد الراشد العوائق لمحمد أح) 5(
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إلى أصحابه فندب مقتل عثمان،  �رسول اهللا لقتال فبلغ اوليس ة العمرأداء  و وه،بب مجيئهبس
البيعة ببيعة هذه ، وسميت  مكةالموت وعدم الفرار ومقاتلة مشركي على مناجزتهم فبايعوهلالبيعة 


� �:تعالىاهللا ، قال الرضوان ألن اهللا رضي فيها عنهم جميعاً، وكانت تحت الشجرة في الحديبية�� � �
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����	
:�بِر جاأخرج البخاري في صحيحه من حديث  فقد ،والذين بايعوه هم خير أهل األرض .}
َأنْتُم خَير َأهِل الَْأرضِ وكُنَّا " :يوم الْحديبِية � قَاَل لَنَا رسوُل اللَّه :بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهما قَاَل

 اَئةم عبَأر(1)..."َألْفًا و.  
 ي صحيحه بسنده  أخرج البخاري ف   ،   � سلمة بن األكوع  إلى البيعة   المبادرين  من  ولقد كان   

 يا ابن الَْأكْوعِ َألَا     :ثُم عدلْتُ ِإلَى ظلِّ الشَّجرة فَلَما خَفَّ النَّاس قَالَ         � بايعتُ النَّبِي    :قَاَل �عن سلَمةَ   
عايقَالَ      : قُلْتُ : قَالَ ؟تُب وَل اللَّهسا رتُ يعايب الثَّا   : قَد تُهعايا فَبضَأيو   ةَ فَقُلْتُ لَهين:       لَـى َأيمٍ علسا ما َأبي 

ِئذموي ونعايتُب كُنْتُم ءقَاَل؟شَي :تولَى الْمع (
2
).  

مـن    ، أخرج مسلم في صحيحه بـسنده       � من أوائل من بايعوا رسول اهللا        �فكان سلمة   
دعانَا ِللْبيعة في  � ثُم ِإن رسوَل اللَّه :قَاَل ... �ه  قَدمنَا الْحديبِيةَ مع رسوِل اللَّ:قَاَل �حديث سلمة   

بايع يـا  " : فَبايعتُه َأوَل النَّاسِ ثُم بايع وبايع حتَّى ِإذَا كَان في وسط من النَّاسِ قَالَ  :َأصِل الشَّجرة قَالَ  
 � ورآني رسوُل اللَّـه      : قَالَ "وَأيضا" :ك يا رسوَل اللَّه في َأوِل النَّاسِ قَالَ        قَد بايعتُ  : قُلْتُ : قَالَ "سلَمةُ

 حجفَةً َأو درقَةً ثُم بايع حتَّى ِإذَا كَان فـي            � فََأعطَاني رسوُل اللَّه     :عزِلًا يعني لَيس معه سلَاح قَالَ     
 قَد بايعتُك يا رسوَل اللَّه في َأوِل النَّاسِ وفي َأوسط           : قُلْتُ : قَالَ "َألَا تُبايعني يا سلَمةُ   " :آخرِ النَّاسِ قَالَ  

  .(3) .... فَبايعتُه الثَّاِلثَةَ : قَاَل"وَأيضا" :النَّاسِ قَاَل
من قبل هو تجديد البيعة    ة  األولى والثاني ولعل المراد من مبايعة سلمة مرة أخرى بعدما بايع          

  وتنشيط همم الصحابة رضي اهللا عنهم، فكل أمر في بداية أمره يكون في همة عالية    �لرسول اهللا   
  .وبعد فترة تفتر هذه الهمة، فكان ال بد من تجديدها بين الحين واآلخر

 لنـاس ا واسـتمر  قريباً قعد ثم المبايعة إلى بادر لما سلمة يكون نأ ويحتمل :قال ابن حجر  
 في العادة ألن ،تخلل فيها يقع وال معه المبايعة لتتوالى يبايع أن منه  � أراد ،خفوا نأ إلى يبايعون

  .(4) تخلل آخرا يجيء من بين يقع قد تناهى فإذا فيتوالى يباشره من يكثر أن أمر كل مبدأ
                                                 

  .٤١٥٤ رقم ١/٧٩١ كتاب المغازي باب غزوة الحديبية ،صحيح البخاري )1(
  .٥٦، وقد سبق دراسته صفحة ٢٩٦٠ رقم ٤/٥٠ صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب )2(
 سـبق دراسـة   ، وقـد ١٨٠٧ رقم ٣/١٤٣٣ باب غزوة ذي قرد وغيرها  ، كتاب الجهاد والسير   صحيح مسلم، )  3(

  .٥٤الحديث صفحة 
  .١٣/١٩٩فتح الباري البن حجر ) 4(
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 ه شأن عظـيم    في الحرب ل   �إلى أن سلمة     � وأشار بذلك رسول اهللا      ،ثالث مرات فقد بايع سلمة    
حديث سلمة بن   بسنده من   من خيرة رجاالته، ففي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه            �ه  وعد

   .(1)"سلَمةُ رجالَتنَا وخَير ...: "  قال�أن النبي  �األكوع 
  .المبادرة إلى استطالع أخبار العدو وسرعة نقلها إلى القيادة: المطلب الرابع 

 مؤامرات وما يخططون له من مكائد لإلسـالم         منوم، وما يحيكونه     معرفة أخبار الخص   إن
عوامل النصر، ولـذا كـان      هي إالّ من    ومعرفة تحركاتهم وما لديهم من عدة وعتاد ما         والمسلمين  

من  يرسل الرجل لمعرفة أخبار القوم � فكان ، أوالً بأولالخصوممعرفة أخبار  على  يحث�النبي 
يأتي بخبر بنـي    ل � الزبير بن العوام     �فقد انتدب النبي    ،  وساطهمخالل مخالطتهم والدخول في أ    

  . � لقب الشرف بأن يكون حواري رسول اهللا ناللمبادرته بهذه المهمة و قريظة يوم األحزاب،
)أخرج البخاري في صحيحه    

2
) بسنده (

3
 من يـْأتيني    :" � قَاَل النَّبِي    : قَالَ  �عن جابِرٍ    (

 رِ الْقَوابِ  بِخَبزالَْأح مو؟مِ ي"  ريبقَالَ   : قَاَل الز مِ   " : َأنَا ثُمرِ الْقَوي بِخَبينْأتي ن؟م"  ريبفَقَـالَ  ، َأنَا : قَاَل الز  
 النَّبِي� : "ريبالز ارِيوحا وارِيوح ِلكُلِّ نَبِي (4)"ِإن.  

 نصرة زائـدة منـه   و القوم إنما هبخبرتي مراراً على أن يأ �وال شك أن إصرار الزبير     
  . � لتنفيذ هذا األمر في معرفة أخبار العدو ومن ثم نقلها إلى رسول اهللا ةعلى غيره ومبادر
 قـائالً   �أمره  ، كما   جيش األحزاب يأتي بخبر   ل �حذيفة بن اليمان     �رسول اهللا   وانتدب  

  .(5) قُم يا حذَيفَةُ فَْأتنَا بِخَبرِ الْقَومِ: له
 في نقل الخبر الذي سمعه من رأس المنافقين عبد اهللا بن ُأبي بـن               �بادر زيد بن أرقم     يو

  بالرغم من حداثة سن ذلك الصحابي الجليل، و � إلى رسول اهللا المسيئةسلول يوم أن قال مقولته 

                                                 

 وقد سبق دراسـته صـفحة       ١٨٠٧ رقم   ٣/١٤٣٣ ...صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد           )1(
٥٤. 

  .٢٦٩١رقم ٢/١٠٤٦ باب الطليعة ،صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير) 2(
  ...�عن محمد بنِ الْمنْكَدرِ عن جابِرٍ)الثوري(حدثَنَا سفْيان ) الفضل بن دكين(يمٍ حدثَنَا َأبو نُع: سند الحديث) 3(
  :دراسة الحديث) 4(

  :رجال اإلسناد: أوالً
  .٣٦ثقة مدلس من الثانية وممن احتمل األئمة تدليسهم وقد سبق ترجمته صفحة : سفيان الثوري

  .رجال اإلسناد ثقاتوباقي 
  :تخريج الحديث: ثانياً

  .٢٣/١٩٨أخرجه أحمد في مسنده بنفس السند بنحوه 
، وقد سـبق دراسـته صـفحة        ١٧٨٨ رقم   ٣/١٤١٤صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة األحزاب          )5(

١١٥.  



 ١٢٠

اد  يتلى في تصديقه بعـدما أر       شأنه قرآن   في  وقد نزل  ، نقل ما سمعه بكل صدق     إالّ أنه سرعان ما   
 بن زيدمن حديث    (2)  بسنده (1) هأخرج البخاري في صحيح   ،  ابن سلول تكذيبه كونه صغير السن     

قَمنَا :قَاَل � َأرجخَر عم ي � النَّبِيفَرٍ فس ابَأص النَّاس يهةٌ فدفَقَاَل ش دباِهللا ع نب يُأب ابِهحلَا :ِلَأص 
 الَْأعز لَيخْرِجن الْمدينَة ِإلَى رجعنَا لَِئن :وقَاَل ،حوِله من ينْفَضوا حتَّى اِهللا رسوِل دعنْ من علَى تُنْفقُوا
: قَالُوا ،فَعَل ما يمينَه فَاجتَهد فَسَألَه ُأبي بنِ اِهللا عبد ِإلَى فََأرسَل ،فََأخْبرتُه � النَّبِي فََأتَيتُ ،الَْأذَلَّ منْها
كَذَب ديوَل زساِهللا ر �، قَعي فَوي فا نَفْسمةٌ قَالُوا مدتَّى شَل حاُهللا َأنْز زلَّ عجي ويقدـي  تَصف� ��.� �

&"
��,8� sQ��� � � � � � � �UUU ����� ��!
:{ ماهعفَد النَّبِي � رتَغْفسِلي ما لَهوفَلَو ءرمه(3)...وس.  
بل بادر إلى نقل العبارة مباشـرة        ، في نقل الخبر    لم يتوان  � المالحظ أن زيد بن أرقم       و 
  .سرعة ممكنةبأقصى ووبأمانة إلى القائد 
 إلى نقل أي خبر أو معلومة        فعليه المبادرة  ،على ثغر من ثغور هذا الدين العظيم      كل جندي   ف

 فلربما تكون هذه سبباً في       ، هاوال يستصغر هذه المعلومة   مهما كانت    عن العدو إلى قائده كما هي،     
  .هزيمة األعداء وتعجيالً في النصر والتمكين للمسلمين بإذنه سبحانه وتعالى

                                                 

  .٤٦٢٠ رقم ٤/١٨٦٠صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المنافقين رقم ) 1(
 )الـسبيعي  (ِإسـحاقَ  َأبو حدثَنَا معاوِيةَ بن زهير حدثَنَا) بن فروخ التميمي  (  خَاِلد بن وعمر حدثَنَا: سند الحديث ) 2(

   ...� َأرقَم بن زيد سمعتُ :قَاَل
  :دراسة الحديث) 3(

  رجال السند : أوالً
وقـال   بـأخرة  إسحاق أبى عن سماعه أن إال ثبت ثقة :أبو خيثمة الجعفي قال عنه ابن حجرزهير بن معاوية  -١

  .حجة ثقة :الذهبي
  .قلت هو ثقة ثبت، وقد احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما

  ). ١/٤٠٨، الكاشف للذهبي ١/٣٤٢تقريب التهذيب البن حجر : انظر( 
شاخ ونسي، وجعلـه    : قالعي، أحد األعالم، ثقة تغير قليالً، ولم يصفه الذهبي باالختالط وإنما            يبِ الس ِإسحاق َأبو -٢

  .٧٧من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم ، وقد احتج به البخاري ومسلم وقد سبقت ترجمته صفحة 
  ).انظر تخريج الحديث( وقد تابع السبيعي محمد بن كعب القُرظي وهو ثقة كما في رواية الترمذي 

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

 بنحوه من طريق الحـسن بـن        ٢٧٧٢ رقم   ٤/٢١٤٠ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم      ، صحيحه أخرجه مسلم في  
 ٣٣١٤  رقـم     ٥/٤١٧ وأخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسير سورة المنـافقين           ،موسى عن زهير بن معاوية به     

  � أرقـم  نب زيد عن يحدث سنة أربعين منذ القرظي كعب بن محمد سمعت :قال عيينة بن الحكم  من طريق  بنحوه
   ...الحديث

  



 ١٢١

  .المبادرة إلى المهمات الجهادية: المطلب الخامس 
 مهمات كثيرة ومتنوعة منها ما      تعددت إلى لم تقتصر مهام الجهاد على نوع واحد فقط، بل          

ـ           :اعية دف يه كـالغزو    : هجوميـة  ي كالدفاع عن القائد والجيش وحراسة المعسكر ومنها مـا ه
 الباحث بعض هذه المهام مع      وسيتعرض األخرى،    وغيرها من المهام   االغتيالوعمليات  المبارزة  و

  . األمثلة من األحاديث بعضذكر
  .المبادرة إلى خدمة القائد والدفاع عنه: أوالً

 �رسـول اهللا    محمـد   عليهم أروع األمثلة في خدمة قائدهم       ضرب الصحابة رضوان اهللا     
 لمـدة   � إلى خدمته    � فقد بادر أنس بن مالك       �خدمتهم له    والدفاع عنه، بل كانوا يتنافسون في     

وقام آخرون بالمبادرة بالدفاع عنه سواء كان ذلك أثناء المعارك أو بحمايته من كيد              عشر سنوات،   
  .�، يقدمون أنفسهم فداء لرسول اهللا معركة أو العودة إلى بيتهاألعداء بالحراسة بعد انتهاء ال

 منذ بداية الدعوة ويسل سيفه ليـصد مـن          �ي الدفاع عن رسول اهللا       ف � فيبادر الزبير بن العوام   
 َأوَل ِإن:  قال   من حديث عروة بن الزبير     (2) بسنده (1)أخرج أحمد في فضائله    ،   به أو يؤذيه  يفتك  
 الزبير فَخَرج ، اِهللا رسوُل ُأخذَ ، الشَّيطَان نَفَخَها نَفْخَةٌ ، � الْعوامِ بن الزبير اِهللا في فَهسي سلَّ رجٍل
 ، خـذْتَ ُأ َأنَّك ُأخْبِرتُ : قَاَل ؟"  زبير يا لَك ما" :  قَاَل ، مكَّةَ بَِأعلَى  � والنَّبِي بِسيفه النَّاس يشُقُّ
  .(3)"  وِلسيفه لَه ودعا ، علَيه فَصلَّى : قَاَل

قائالً  �يتقي بجسده السهام عن رسول اهللا   يوم أحد    �في الدفاع عنه    ادر  هذا أبو طلحة يب   و
،  مرة تلو مرة   هيقع السيف من يدي   ويدافع عنه حتى     ال تشرف يا رسول اهللا نحري دون نحرك          :له

                                                 

 .١٢٦٦ رقم ٢/٧٣٥  � فضائل الزبير بن العوام –ل الصحابة ألحمد بن حنبل ائفض) 1(

 :...قال) �عروة بن الزبير( عن أبيه )ابن عروة(نا هشام خبرأ: قال) ابن أسامة(نا حماد  حدث:سند الحديث) 2(

  :دراسة الحديث) 3(
  :رجال اإلسناد: أوالً
  .٢٩ثقة مدلس من الطبقة الثانية التي احتمل العلماء تدليسهم وقد سبقت ترجمته صفحة :  حماد بن أسامة-١
ثقة ربما دلس وقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب المدلسين الذين ينذر تدليـسهم   :  هشام بن عروة   -٢
  ).٢٦، وطبقات المدلسين البن حجر ٢/٣١٩تقريب التهذيب البن حجر : انظر(

  .ال اإلسناد ثقاتوباقي رج
  :تخريج الحديث: ثانياً

 بنحوه من طريق أحمد بن حنبل عن حماد بن أسامة به ، والفـاكهي فـي                 ١/٨٩أخرجه أبو نعيم في حلية األولياء       
  .بن عروة به عن هشام اللَّيثي عياض بن َأنَس ضمرةَ يَأب بنحوه من طريق ٤/١٣٠أخبار مكة 

  :الحكم على الحديث: ثالثاً
 .الحديث إسناده صحيح



 ١٢٢

)أخرج البخاري في صحيحه، لشديد قتاله اداللة على
1
) بسنده(

2
قَاَل لَما كَان يوم ُأحد  � عن َأنَسٍ  (

     النَّبِي نع النَّاس مزةَ   �انْهو طَلْحَأب٣( �  و(     النَّبِي يدي نيبِه   � ب بوجم      لَـه فَـةجبِح هلَيع(
4
) 

    املًا رجةَ رو طَلْحَأب كَانو  دالْق يدا شَدي(
5
)              ـهعم ـرمـُل يجالر كَـانثَلَاثًا و نِ َأويسقَو ِئذموي ركْسي 

)الْجعبةُ
6
 : ينْظُر ِإلَى الْقَومِ فَيقُوُل َأبو طَلْحةَ       � انْشُرها ِلَأبِي طَلْحةَ فََأشْرفَ النَّبِي       : من النَّبِل فَيقُولُ   (
 ا نَبِيي              رِكنَح ونرِي دمِ نَحامِ الْقَوهس نم مهس كيبصي لَا تُشْرِفْ يُأمبَِأبِي َأنْتَ و اللَّه ...    قَـعو لَقَدو 

)السيفُ من يدي َأبِي طَلْحةَ ِإما مرتَينِ وِإما ثَلَاثًا
7
).  

، فكلمـا   حتى قتلـوا جميعـاً   �هللا في الدفاع عن رسول ا  يوم أحد    ثلة من األنصار     وبادر
 ؟ من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة: ينادي أصحابه �اقترب األعداء من رسول اهللا 

  .فيبادر األنصاري األول مدافعاً عن رسول اهللا حتى يقتل ثم الثاني والثالث إلى أن قتل السبعة

                                                 

  .٣٥٢٧ رقم ٣/١٣٨٦ �صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب أبي طلحة ) 1(
 حـدثَنَا   )ابن سعيد بن ذكـوان     (حدثَنَا عبد الْوارِث   )عبد اهللا بن عمرو التميمي    ( حدثَنَا َأبو معمرٍ    :  سند الحديث  )2(

   ...�) ابن مالك (عن َأنَسٍ)ابن صهيب البناني(عبدالْعزِيزِ 
 بدري عقبي وهو ،بكنيته مشهور طلحة أبو الخزرجي األنصاري حرام بن األسود بن سهل بن زيد: َأبو طَلْحة  َ )3(

 وأنـا  كافر امرؤ ولكنك دري مثلك ما طلحة أبا يا : له قالتوقد   ،سليم أم زوج وهو الصحابة فضالء من كان ،نقيب
 ، وخمـسين  إحدى سنة أو خمسين سنة موته كان  ،مهرها ذلك فكان فأسلم مهري فذلك تسلم فإن لي تحل ال مسلمة
 ولـم  أيـام  سبعة بعد إال فيها يدفنونه جزيرة وجدوا فما البحر في غازياً طلحة أبو مات :أيضا أنس عن ثابت وقال
  ).٢/٦٠٧، اإلصابة البن حجر٢/٤٤االستيعاب البن عبد البر : انظر(،يتغير

)4( جبِه م بو  لَه فَةجبِح هلَيويقـال  من السهام، يقيه �الواقي على رسول اهللا  رسكان كالت طلحةبمعنى أن أبا :  ع 
  ).١/٣١١ النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير:انظر(  درع من جلد، :الحجفة، وجوبة أيضا للترس

النهاية فـي   : انظر(القوس في والنزع المد فهو بالفتح روي وإن قوسال وتر به فيريد بالكسر روي  إن :الْقد شَديد)5(
  ).٤/٢١غريب الحديث واألثر 

  ).١/١٥٧غريب الحديث البن الجوزي (  السهام فيها تجعل التي الكنانَةُ : الجعبةُ )6(
  : دراسة الحديث) 7(

  :رجال اإلسناد: أوالً
  .رواة الحديث كلهم ثقات

  تخريج الحديث : ثانياً
�K@� ME � كتاب المغازي، باب قوله تعالى ،في صحيحهأيضاً جه البخاري أخر�� ���� Ho* &! ��,# &�+t�j pu �.� � � � �� � a � C� � �� �� � �� �� � � �� � � � �

&",#>8� �-"+�(� ���� �� C �� � � � � � � ���
"#$ �%: كتاب  ، وبنفس السند، ومسلم في صحيحهه ، بنحو٣٧٥٧ رقم ١٢/٤٥٨ }&&
  . بنحوه من طريق أبي معمر عن عبد الوارث به١٨١١ رقم ٣/١٤٤٣ لسير، باب غزوة النساء مع الرجالالجهاد وا



 ١٢٣

)أخرج مسلم في صحيحه    
1
) بسنده (

2
 ُأفْرِد يـوم     �َأن رسوَل اللَّه     � ماِلك   عن َأنَسِ بنِ   (

  قُوهها رشٍ فَلَميقُر ننِ ملَيجرارِ والَْأنْص نم ةعبي سف دُأح(
3
 من يردهم عنَّا ولَه الْجنَّةُ َأو هو :" قَاَل(

  نَّةي الْجي فيقفالْ   ؟،  "  ر نٌل مجر ملَ   فَتَقَدتَّى قُتارِ فَقَاتََل حا فَقَالَ    ،َأنْصضَأي قُوههر ثُم : "   مهدـري نم
       نَّةي الْجي فيقفر وه نَّةُ َأوالْج لَهنَّا ولَ       ؟" عتَّى قُتارِ فَقَاتََل حالَْأنْص نٌل مجر مفَتَقَد ،     ْل كَـذَِلكزي فَلَم 

عبَل الستَّى قُتةُ ح...(
4
).   

 بل دافـع عنـه      ، عند هؤالء السبعة فحسب    �ولم يتوقف األمر في الدفاع عن رسول اهللا         
وفر ي ل � يلزم نفسه بجانب النبي       �  رضوان اهللا عليهم، فهذا أبو قتادة      صحابتهثير من   الكثير الك 

قى أبو قتادة    ويب ،بعد عودتهم من السفر   له الحماية بعدما انطلق عنه أصحابه عندما أصابهم العطش          
)أخرج أبو داود فـي سـننه       ،   � بأن يحفظه اهللا بما حفظ به نبيه         � فدعا له رسول     ،مالزماً له 

5
) 

)بسنده
6
 كَان في سفَرٍ لَه فَعطشُوا فَانْطَلَقَ سرعان النَّاسِ فَلَزِمتُ           �َأن النَّبِي    (7)� قَتَادةَ   عن أبي  (

 وَل اللَّهساللَّ �ر لْكلَةَ فَقَاَل تي":هنَبِي ظْتَ بِهفا حبِم اللَّه ظَكف(8)" ح.  

                                                 

  .٣٣٤٤رقم   ٩/٢٦٨صحيح مسلم ، كتاب الجهاد، باب غزوة أحد ) 1(
بنِ زيد وثَابِت الْبنَاني عن َأنَـسِ بـنِ         حدثَنَا هداب بن خَاِلد الَْأزدي حدثَنَا حماد بن سلَمةَ عن علي            :سند الحديث ) 2(

اِلكم �...  
)3( قُوههمـن  تقرب كادت حتى أخرناها أي الصالة وأرهقنا الحلم قارب الذي وهو المراهق ومنه منه قربوا أي: ر 

 البخاري حيحينالص في ما غريبتفسير   ،   ٢/٦٧٧النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير        : انظر   ( األخرى
  ).١/١١٤ األزدي فتوح نصر أبي بن محمد لومسلم

  : دراسة الحديث) 4(
  رجال اإلسناد: أوالً

  .ثابت البناني وهو ثقةالسند من نفس توبع في رجال اإلسناد كلهم ثقات عدا علي بن زيد ضعيف ولكن 
  : تخريج الحديث : ثانياً

  .بهبن سلمة  طريق حماد  بنحوه من١٤٠٥٦ رقم ٢١/٤٤٣أخرجه أحمد في مسنده 
  .٥٢٣٠ رقم ٤/٥٢٧ داود كتاب األدب، باب في الرجل يقول للرجل حفظك اهللا يسنن أب) 5(
عن ثَابِت الْبنَاني عن عبـد اللَّـه بـنِ ربـاحٍ            ) بن سلمة (عيَل حدثَنَا حماد    اَحدثَنَا موسى بن ِإسم   : سند الحديث ) 6(

   ...�  حدثَنَا َأبو قَتَادةَ:ي قَاَلالَْأنْصارِ
 النعمان اسمه : وقيل  � اهللا رسول فارس سلمة بني من ثم الخزرجي األنصاري ربعي بن الحارث:قَتَادةَ  أبو  ) 7(

 ويدل،  والستين الخمسين بين مات ، بعدها وما أحداً شهد أنه على واتفقوا ، بدراً شهوده في اختلفوقيل غير ذلك،    
 تلقاه المدينة قدم لما معاوية أن - عقيل بن محمد بن اهللا عبد عن معمر عن الرزاق عبد أخرجه ما أيضاً تأخره على

، ١/٢٠٧أسـد الغابـة البـن األثيـر         : انظر(  األنصار معشر يا غيركم كلهم الناس تلقاني: قتادة ألبي فقال الناس
 .)٣/٣٨٥واإلصابة البن حجر 

  :دراسة الحديث) 8(
 =                                                                                                                                        



 ١٢٤

  :الدفاع عن الجيش وحراسة المعسكرالمبادرة إلى : ثانياً
مكان بحاجة إلى أخذ جميـع درجـات الحيطـة          أي  إن الجيش اإلسالمي أثناء تعسكره في       

 للحراسة  بعض الجند ف  ي الجيش تكل  لذا كان لزاماً على قيادة    ،   على حين غرة     ىوالحذر حتى ال يؤت   
 من   �  فكان سعد بن أبي وقاص      حينما قدم المدينة دعا إلى من يحرسه وجيشه،        �اقتداء برسولنا   

 قسطاً من الراحة، وهو ما تتطلبه تلك المرحلة مـن راحـة             �المبادرين للحراسة حتى أخذ النبي      
)أخرج البخاري في صحيحه    القيادة لمواصلة تسيير األمور،   

1
) بسنده (

2
عبد اللَّه بن عامرِ بنِ      عن   (

 لَيـتَ   : "سهِر فَلَما قَدم الْمدينَةَ قَالَ      � كَان النَّبِي    : سمعتُ عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها تَقُولُ      :ربِيعةَ قَالَ 
 َأنَا سعد   : فَقَالَ ؟من هذَا  : فَقَالَ !عنَا صوتَ سلَاحٍ  ِإذْ سم ،  "  رجلًا من َأصحابِي صاِلحا يحرسني اللَّيلَةَ     
 النَّبِي نَامو كسرقَّاصٍ جِْئتُ ِلَأحَأبِي و ن(3)�ب.   

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  جال اإلسنادر: أوالً
  رجال اإلسناد كلهم ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
 مطـوالً   ١٠٩٩ رقم   ٢/٤٥١أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة             

  .من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني به
  :الحكم على الحديث: ثالثاً

  . صحيحإسنادهالحديث 
  .٢٨٨٥ رقم ٤/٣٤ كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل اهللا ،خاريصحيح الب) 1(
حدثَنَا ِإسماعيُل بن خَليٍل َأخْبرنَا علي بن مسهِرٍ َأخْبرنَا يحيى بن سعيد َأخْبرنَا عبد اللَّه بن عـامرِ                   :سند الحديث ) 2(

   .... سمعتُ عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها:بنِ ربِيعةَ قَاَل
  :دراسة الحديث) 3(

  رجال اإلسناد: أوالً
  .ثقة له غرائب بعدما أضر: علي بن مسهر

  .قد توبع في هذه الرواية كما في التخريج من سليمان بن بالل وهو ثقة: قلت
  .)٢/٤٤تقريب التهذيب البن حجر  ، و١٣٥ /٢١تهذيب الكمال للمزي : انظر( 

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

بنحوه عن خالد بـن مخلـد ،         ٦٨٠٤رقم   ٦/٢٦٤٢ ليت كذا وكذا     �أخرجه البخاري في كتاب التمني، باب قوله        
بنحوه عـن     ٤٤٢٧ رقم٤/١٨٧٥ �  باب فضل سعد بن أبي وقاص        ، كتاب فضائل الصحابة   ،ومسلم في صحيحه  

  .عن سليمان بن بالل عن يحيى بن سعيد به) خالد وعبد اهللا ( عنب، كالهما عبد اهللا بن مسلمة بن ق



 ١٢٥

  .المبادرة إلى المبارزة والمصارعة: ثالثاً
أ ومن ثم تبدرجل فيتبارز الرجالن جيش من كل   فيخرج  بالمبارزة  تبدأ  سابقاً  كانت المعارك   

المبـارزة  من يبـادر إلـى      الصحابة رضي اهللا عنهم     من  المعركة بعد مقتل أحد المبارزين، فكان       
بادر في مبارزة رجل من قريش قد       الذي   � حمزة بن عبد المطلب      ، منهم الخصوموالمصارعة مع   

  . � كان تحت ضربة سيف أسد اهللا حمزة هشهدت له بالقوة إالّ أن
جعفَرِ بنِ عمرِو بنِ ُأميـةَ الـضمرِي          من حديث  (2)ه   بسند (1)أخرج البخاري في صحيحه   

 هْل لَك   : خَرجتُ مع عبيد اللَّه بنِ عدي بنِ الْخيارِ فَلَما قَدمنَا حمص قَاَل ِلي عبيد اللَّه بن عدي                 :قَاَل
 نَعم ِإن حمـزةَ     :قَاَل،   َألَا تُخْبِرنَا بِقَتِْل حمزةَ    : قَالَ .... ، نَعم :لْتُ قُ ؟في وحشي نَسَألُه عن قَتِْل حمزةَ     

ري فََأنْتَ حمةَ بِعزمقَتَلْتَ ح مٍ ِإنطْعم نب ريبج لَايورٍ فَقَاَل ِلي مدارِ بِبينِ الْخب يدع نةَ بميقَتََل طُع، 
 خَرجتُ مع النَّـاسِ     -وعينَينِ جبٌل بِحياِل ُأحد بينَه وبينَه واد      -ا َأن خَرج النَّاس عام عينَينِ        فَلَم :قَاَل

زةُ بن عبد    فَخَرج ِإلَيه حم   : قَالَ ؟ هْل من مبارِزٍ   :ِإلَى الْقتَاِل فَلَما َأن اصطَفُّوا ِللْقتَاِل خَرج سباع فَقَالَ        
 وكَمنْـتُ   : قَالَ ،(3) ثُم شَد علَيه فَكَان كََأمسِ الذَّاهبِ      :قَاَل... يا سباع يا ابن ُأم َأنْمارٍ      َ: فَقَال ،الْمطَّلبِ

          هي ثُنَّتا فهعي فََأضتبربِح تُهيمنِّي رنَا ما دفَلَم ةخْرتَ صةَ تَحزمنِ         (4)ِلحـيب ـنـتْ مجتَّـى خَرح 
هرِكَي(5)...و.  

  
  
  

                                                 

   .٤٠٧٢ رقم ٥/١٠٠ � باب قتل حمزة بن عبد المطلب ، كتاب المغازي، صحيح البخاري)  1(
ى حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه بنِ َأبِي         حدثَني َأبو جعفَرٍ محمد بن عبد اللَّه حدثَنَا حجين بن الْمثَنَّ          : سند الحديث )  2(

  خَرجتُ مع عبيد اللَّه:سلَمةَ عن عبد اللَّه بنِ الْفَضِل عن سلَيمان بنِ يسارٍ عن جعفَرِ بنِ عمرِو بنِ ُأميةَ الضمرِي قَالَ   
   :... قالرِبنِ عدي بنِ الْخيا

النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثيـر  : انظر( وحمل عليه فقتله     بمعنى أنه أنهى حياته      :كأمس الذاهب )  3(
٢/٤٥١(.  
النهاية في غريـب    :انظر ( مَؤنَّثَة وهي الفَخذ فَوق ما : والورِك،   البطْن أسفل من والعانة السرة بين ما : الثُنَّة)  4(

  ).٥/٣٨٧، ١/٦٤٩ البن األثير ..الحديث
  :دراسة الحديث)  5(

  : دراسة اإلسناد: أوالً 
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
  . بمثله وبنفس السند١٦١٢١ رقم ٢/٥٠١حديث وحشي الحبشي  أخرجه أحمد في مسنده ، مسند المكيين 



 ١٢٦

  :المبادرة إلى عمليات االغتيال في صفوف األعداء: رابعاًً
بل أعدائه المجرمين ظانين في أنفسهم      حاك ضد اإلسالم والمسلمين من ق     رغم المكائد التي تُ   

فيات لهؤالء الطغاة كانت منـذ       إالّ أن فرق التص    ، أيدي السواعد الرامية و يد العدالة لن تطولهم        أن
 كان مـن    و إليه،   ويسيء �ية كعب بن األشرف يتطاول على رسولنا         ، فهذا الطاغ   �عهد النبي   
م ليأتوا برأسه رغـم احتياطاتـه وتحـصينه          في أصحابه رضوان اهللا عليه      نادى أن �رسول اهللا   

 نصرة هذا الدين والدفاع      أصحاب الهمم العالية المبادرين في     من �محمد بن مسلمة    فكان   ،المنيع
 اًبين أهله وعشيرته في عملية محكمة ومدبرة مستمد       حيث يأتي بكعب بن األشرف من       عن حياضه   

  .التوفيق والسدادب لهم �اهللا تعالى ودعاء النبي من قوة ال
ـ  أخرج البخاري في صحيحه بسنده من حديث          : وُلجابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهمـا يقُ

  وُل اللَّهسقَاَل ر: � "         ولَهسرو آذَى اللَّه قَد فَِإنَّه فنِ الَْأشْربِ بِلكَع نةَ    "؟  ملَمسم نب دمحم فَقَام  �  
فََأتَـاه  ،   "قُـلْ "  : قَالَ ،ا فَْأذَن ِلي َأن َأقُوَل شَيئً     :قَاَل،   نَعم : قَالَ ؟ يا رسوَل اللَّه َأتُحب َأن َأقْتُلَه      :فَقَاَل

  .  (1)... محمد بن مسلَمةَ 
  
  :المبادرة إلى مباغتة األعداء : السادسالمطلب 

عة، كان ال بـد     دإن عنصر المفاجأة أحد أسباب النصر في المعارك، ولما كانت الحرب خَ           
فـالحرب  ،  أوالً   بالمباغتة    عليهم لتحقيق النصر، حتى ال يبادروا هم       واإلجهازمن مباغتة األعداء    

َأبِـي  مـن حـديث      (3)بـسنده  (2)أخرج البخاري في صحيحه    بذلك،   'دعة ، كما أخبر النبي      خَ
 هلَك كسرى ثُم لَا يكُون كسرى بعده وقَيصر لَيهلكَن ثُم لَا يكُون قَيصر              :قَاَل 'عن النَّبِي    �هريرةَ
  .(4)"  وسمى الْحرب خَدعةً،تُقْسمن كُنُوزها في سبِيِل اللَّهبعده ولَ

                                                 

 وقد سبق دراسة الحديث     .٣٨٨١ رقم     ٤/١٤٨١رف  صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قتل كعب بن األش         )1(
  .٤٨صفحة 

  .٢٨٦٤  رقم٣/١١٠٢ دعةصحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خَ)  2(
بـن   ( همامٍ  عن )بن راشد ( َأخْبرنَا معمر  )الصنعاني (حدثَنَا عبد اللَّه بن محمد حدثَنَا عبد الرزاق       :  سند الحديث  ) 3(

  :... قال � عن النَّبِي � عن َأبِي هريرةَ )منبه
  :دراسة الحديث)  4(
ثقة ويحفظ حديث معمر وقد جالسه سنين ولم يكن مفرضاً بالتشيع بل كان يحب : عبد الرزاق بن همام الصنعاني -١

  .٢٤ ، وقد سبقت ترجمته صفحة �علياً 
٢-    دثبت فاضل ، إالّ أن في روايته عن ثابت واألعمش وهشام شيئاً، وكذا فيما حـدث                ثقة  : ي معمر بن راشد األز

  . ٢٤ ، وليس في هذه الرواية عن ثابت أو األعمش أو هشام وقد سبقت ترجمته صفحة بالبصرة
  .٢٤ثقة وقد سبقت ترجمته صفحة : الصنعاني منبه بن همام -٣

 =                                                                                                                                        



 ١٢٧

 وغزوه في عقر داره، والقضاء علـى        'القبائل لقتال النبي     تتحالفة األحزاب   وغزوفي  
 يتوقعون، و انقلب السحر على الساحر ورجعوا  كانوا إالّّ أن النتيجة كانت بغير ما،الدولة اإلسالمية

 أن هجوم األعداء علينا قد ولى وانتهى، واآلن نحن الذين           'ن منهزمين، وبعدها أخبر النبي      خائبي
 (3)سلَيمان بـن صـرد     من حديث    (2) بسنده   (1)أخرج البخاري في صحيحه   نغزوهم وال يغزونا،    

غْزوهم ولَا يغْزونَنَـا نَحـن نَـسير        الْآن نَ  :يقُوُل حين َأجلَى الَْأحزاب عنْه     ' سمعتُ النَّبِي    :يقُوُل
هِم(4)"ِإلَي.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  : رجال اإلسناد: أوالَ
  .رجال اإلسناد ثقاتوباقي 

  تخريج الحديث: ثانياً
مختصراً من  ١٧٤٠ رقم  ٢/١٢٦٢ كتاب الجهاد والسير، باب جواز الخداع في الحرب  ،أخرجه مسلم في صحيحه

  .طريق عبد اهللا بن المبارك عن معمر به
  .٣٨٨٤ رقم ٤/١٥٠٩كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي األحزاب رقم في صحيحه، البخاري )  1(
  سـمعتُ َأبـا ِإسـحاقَ      )ابن يونس  (حدثَني عبد اللَّه بن محمد حدثَنَا يحيى بن آدم حدثَنَا ِإسراِئيلُ          : سند الحديث )  2(
  :... سمعتُ سلَيمان بن صرد يقُوُل: يقُوُل)عمرو بن عبد اهللا السبيعي(
  � اهللا رسـول  فـسماه  يـساراً  الجاهلية في اسمه كان ، الخُزاعي جونال أبي بن الجون بن صرد بن سلَيمان)  3(

 لـه  وكان ، المسلمون نزلها ما أول الكوفة سكن ، وعبادة دين له ، فاضالً خَيراً وكان ،المطَرف أبا يكنى ، سليمان
 اُأللْهـاني  ظُلَـيم  ذا حوشباً تلق الذي وهو ، كلَّها مشاهده  � طالب أبي بن علي مع وشهد ، قومه في وشرف قَدر

 فـي  فخرجـوا  آخرين في نجبة بن والمسيب هو قدم ثم عنه تخلف ثم الحسين كاتب ممن كان ثم  ، مبارزةً بصفّين
 بـن  يزيـد  سـليمان  قتـل  الذي وكان ،سنة وتسعون ثالث قتل يوم لسليمان وكان ،   آالف أربعة وهم بدمه الطلب

 ،  ٢/٥٢٢أسد الغابة البن األثير     : انظر (مروان إلى المسيب ورأس رأسه وحمل تفما بسهم رماه نمير بن الحصين
  ).٣/١٧٢اإلصابة البن حجر 

  :دراسة الحديث)  4(
  رجال اإلسناد: أوالً
  .٧٧ثقة وقد سبقت ترجمته صفحة : إسرائيل بن يونس  -١
 .٧٧جمته صفحة وقد سبقت ترتغير قليالً، ثقة : عمرو بن عبد اهللا السبيعي : أبو إسحاق  -٢

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً 

 مختصراً من ٣٨٨٣ رقم ٤/١٥٠٨أخرجه البخاري في صحيح ، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي األحزاب   
  .طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق به



 ١٢٨

هم ت بقتال بني قريظة الذين خانوا العهد معه وطلب مـن صـحابته مبـاغت              �وبادر النبي   
 ابنِ   من حديث  (2)بسنده (1)أخرج البخاري في صحيحه   وحثهم على اإلسراع والقدوم إليهم،      وقتالهم  

  رمقَاَل �ع:  ابِ     �  قَاَل النَّبِيزالَْأح نم عجا رظَـةَ        " :لَنَا لَميي قُرني بِإلَّا ف رصالْع دَأح نلِّيصلَا ي" 
      مهضعفَقَاَل ب ي الطَّرِيقف رصالْع مهضعب كرفََأد:      مهضعقَاَل با وهيتَّى نَْأتلِّي حلَا نُص :    لِّي لَـمْل نُصب 

  .(3)فَلَم يعنِّفْ واحدا منْهم �ا ذَِلك فَذُكر ِللنَّبِي يرد منَّ
 'الن النبي    ، فتح مكة بادرهم بالمجيء دون علم لقريش بقدومه كي تستسلم            'ولما أراد النبي    

        وجهته، بل أرسل سرية باتجاه مغاير التجاه مكـة         ب اًعلم أحد أراد فتح مكة دون قتال، حتى أنه لم ي
 بالقدوم إليهم لمقاتلتهم، حينما     الرومان  إلى تلك المنطقة، ، بل بادر      'ناس أن وجهة النبي     ليظن ال 

  .(4)همت لغزو المدينة حتى وصل إلى تبوك لمقاتلهمعلم بتجهيز
  :المبادرة إلى التضحية والفداء: السابع المطلب  

نافقين الذين مـن    من صفات المؤمنين الصادقين الشجاعة واإلقدام، كما هو العكس عند الم          
 اهللا  افالمؤمن قوي بإيمانه وعقيدته يضحي بالغالي والنفيس من أجل رض         صفاتهم الجبن والخذالن،    

  .بكل ما يملكون من مال ونفس األوائل �صحابة رسول اهللا ت التضحية والفداء من فكانتعالى، 
                                                 

 .٩٤٦قم  ر٢/١٥البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب صالة الطالب والمطلوب ) 1(

مولى ابن   ( عن نَافعٍ ) بن أسماء بن عبيد   (  حدثَنَا جويرِيةُ    :حدثَنَا عبد اللَّه بن محمد بنِ َأسماء قَالَ        :سند الحديث  )2(
 :...قَاَل � عن ابنِ عمر )عمر

  :دراسة الحديث) 3(
  :رجال اإلسناد: أوالً
عبيد بن ءأسما بن جارية تصغير ويريةج الضبالبصري الموحدة تحفو المعجمة بضم يع.  

صـالح  : ليس به بأس، وقال أبو حـاتم      : وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن معين        والذهبي    بن حنبل  وثقه أحمد 
  .ها شعيب فقد وثق بشار وصدوق، أما: الحديث وهو في السن مثل مالك يحدث عن نافع ، وقال ابن حجر

  .روى له البخاري في صحيحههو ثقة : قلت
، ١/١٩٨، والكاشـف للـذهبي      ٥/١٧٤، وتهذيب الكمال للمزي     ٢/٥٥١العلل ومعرفة الرجال البن حنبل      :  انظر(

 ، تحرير   ١/١٣٤، وتقريب التهذيب البن حجر    ٢/٥٣١، والجرح والتعديل البن أبي حاتم       ٦/١٥٣والثقات البن حبان    
  ).١/٢٢٦التقريب بشار وشعيب 

  .اإلسناد ثقاتوباقي رجال 
  :تخريج الحديث: ثانياً

 ٣٨٩٣ رقـم   ٤/١٥١٠... من األحـزاب     �أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرجع النبي           
 بنحوه  ١٧٧٠ رقم   ٣/١٣٩١... بمثله وبنفس السند، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو           

 .وبنفس السند

  .)٤١٨ ،  ٢٧٥يق المختوم للمباركفوري صفحة الرح: انظر()  4(



 ١٢٩

زيد من حديث   أخرج الترمذي في سننه بسنده       بماله ونفسه لهذا الدين،      � فضحى أبو بكر    
 َأن نَتَصدقَ فَوافَـقَ   � َأمرنَا رسوُل اللَّه :يقُوُل � سمعتُ عمر بن الْخَطَّابِ   :بنِ َأسلَم عن َأبِيه قَال    
 فَجِْئتُ بِنصف ماِلي فَقَاَل رسوُل اللَّـه     : الْيوم َأسبِقُ َأبا بكْرٍ ِإن سبقْتُه يوما قَالَ        :ذَِلك عنْدي مالًا فَقُلْتُ   

� : "  كلتَ ِلَأهقَيا َأبفَقَالَ        : قُلْتُ "م هنْدا عكْرٍ بِكُلِّ مو بَأتَى َأبو ثْلَهم : "     كلتَ ِلَأهقَيا َأبكْرٍ ما با َأبقَالَ "ي : 
  ).١( لَا َأسبِقُه ِإلَى شَيء َأبدا واللَّه:َأبقَيتُ لَهم اللَّه ورسولَه قُلْتُ

 ال تشرف يا :قائالً له �يتقي السهام عن رسول اهللا بجسده وهو أبو طلحة يوم أحد وضحى 
قَاَل لَما كَان يـوم      � عن َأنَسٍ    ، أخرج البخاري في صحيحه بسنده     رسول اهللا نحري دون نحرك      

    النَّبِي نع النَّاس مزانْه دُأح  �        النَّبِي يدي نيةَ بو طَلْحَأببِه   � و بوجو       مَأب كَانو لَه فَةجبِح هلَيع
طَلْحةَ رجلًا راميا شَديد الْقد يكْسر يومِئذ قَوسينِ َأو ثَلَاثًا وكَان الرجُل يمر معه الْجعبةُ مـن النَّبـِل                   

قُوُلفَي:       فَ النَّبِيةَ فََأشْرا ِلَأبِي طَلْحهةَ       � انْشُرو طَلْحقُوُل َأبمِ فَيِإلَى الْقَو نْظُربَِأبِي َأنْتَ      : ي اللَّه ا نَبِيي 
          رِكنَح ونرِي دمِ نَحامِ الْقَوهس نم مهس كيبصي لَا تُشْرِفْ يُأمو...   يالس قَعو لَقَدَأبِـي      و يدي نفُ م

)طَلْحةَ ِإما مرتَينِ وِإما ثَلَاثًا
2
).  

 فيتقدم الواحد   �دفاعاً عن رسول اهللا     بأنفسهم  حد  يوم أُ وبادر األنصار في التضحية والفداء      
 أخرج مسلم في صحيحه      كما ،تلو األخر حتى ارتقى سبعة من األنصار شهداء في سبيل اهللا تعالى             

 ُأفْرِد يوم ُأحد في سبعة من الَْأنْصارِ ورجلَينِ مـن            �َأن رسوَل اللَّه     �نَسِ بنِ ماِلك    عن أَ بسنده  
ـ    ؟،  "   من يردهم عنَّا ولَه الْجنَّةُ َأو هو رفيقي في الْجنَّة          :"قُريشٍ فَلَما رهقُوه قَالَ    ـٌل مجر مفَتَقَد ن

 ؟" من يردهم عنَّا ولَه الْجنَّةُ َأو هو رفيقي في الْجنَّة" :الَْأنْصارِ فَقَاتََل حتَّى قُتَل ثُم رهقُوه َأيضا فَقَالَ   
)...بعةُ  فَلَم يزْل كَذَِلك حتَّى قُتَل الس،فَتَقَدم رجٌل من الَْأنْصارِ فَقَاتََل حتَّى قُتَل

3
).   

 

  .المبادرة إلى الرباط في سبيل اهللا تعالى : الثامنالمطلب 
 الرباط و ،وإعدادها الخيل وارتباط بالحرب العدو جِهاد على اإلقامة: األصل في الرباط

درصطت مابت أي رموللرباط والمرابطين أجر عظيم، كونهم يدافعون عن حياض األمة ،(4)الز ،
 روحه على كفه، ويبقى حامالًن مداهمة البالد عث يبقى المرابط على ثغر من الثغور لصد العدو حي

                                                 

، وقد سـبقت دراسـة   ٣٦٧٥ رقم  ، ٥/٦١٤  بكر وعمر كليهمايسنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أب1) (
 .٨٥الحديث وترجمته صفحة 

، وقد سبق دراسـة الحـديث       ٣٥٢٧ رقم   ٣/١٣٨٦ �صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب أبي طلحة          )2(
 .١٢٢صفحة 

  .١٢٣، وقد سبق دراسة الحديث صفحة ٣٣٤٤رقم  ٩/٢٦٨صحيح مسلم ، كتاب الجهاد، باب غزوة أحد  )3(
 .)٢/٤٦١النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير : انظر() 4(



 ١٣٠

�BZ�� �i! �B? 5:  بقوله تعالىبنداء المؤمنين بالرباطالناس تعيش في أمن وأمان، وجاء النص اإللهي  � C � a � �
()� ��� �"
*�� �"b%�9� ���%�v� ��wv� �",#kC �� � � � � �� C �� � � �� � �� �&"l(* ��� � � � � � �O ��
"#$ �%:&��{ .  

أخرج البخـاري   ،  عليها   أن رباط يوم في سبيل اهللا خير من الدنيا وما            �ولقد أخبر النبي    
رِباطُ يومٍ  "  :قَاَل �َأن رسوَل اللَّه     �سهِل بنِ سعد الساعدي      من حديث    (2)  بسنده (1)في صحيحه 

   رخَي بِيِل اللَّهي سا               فهلَيا عما ونْيالد نم رخَي نَّةالْج نم كُمدَأح طوس عضوما وهلَيا عما ونْيالد نم 
  .(3)"والروحةُ يروحها الْعبد في سبِيِل اللَّه َأو الْغَدوةُ خَير من الدنْيا وما علَيها

بادروا فـي   والمرابطين في سبيل اهللا     أجر الرباط   اهللا عليهم   الصحابة رضوان   ولما عرف   
 وجند بـاليمن وجنـد    بالشام   أنه سيكون جند     � حيث أخبر    ، لتوجيههم إلى األفضل   �سؤال النبي   

في  خر لي يا رسول اهللا ، ليلحق بالجند ليكون مرابطاً ، بسؤاله�الة وح عبد اهللا بن  فبادر،بالعراق
   .يهابالد الشام حتى توفي ف

سيصير الَْأمر  " َ: � قَاَل رسوُل اللَّه     :قَاَل �عن ابنِ حوالَةَ      بسنده أخرج أبو داود في سننه    
          اقربِالْع نْدجنِ ومبِالْي نْدجبِالشَّامِ و نْدةً جنَّدجا منُودتَكُونُوا ج الَةَ   "ِإلَى َأنوح نـا      : قَاَل ابِلـي ي رخ 

سر    كْتُ ذَِلكرَأد ِإن فَقَالَ ،وَل اللَّه " :            نم تَهيرا خهتَبِي ِإلَيجي هضَأر نم ةُ اللَّهيرا خبِالشَّامِ فَِإنَّه كلَيع
  .(4)"ِلي بِالشَّامِ وَأهلهعباده فََأما ِإن َأبيتُم فَعلَيكُم بِيمنكُم واسقُوا من غُدرِكُم فَِإن اللَّه تَوكََّل 

                                                 

  .٢٨٩٢ رقم ٤/٣٥ كتاب الجهاد والسير، باب فضل الرباط في سبيل اهللا ،صحيح البخاري) 1(
 حـدثَنَا  )هاشم بن القاسم التميمي، ويقال الليثي     (النَّضرِ َأبا سمع )المروزي(منيرٍ بن اللَّه عبد ثَنَاحد: سند الحديث ) 2(

دبنِ عمحالر نب دبع نِ اللَّهينَارٍ بد نازِمٍ َأبِي عسلمة بن دينار (ح( نِل عهنِ سب دعس يداعالس �...    
  :سة الحديثدرا) 3(

  :رجال اإلسناد: أوالً
   . � عمر بن مولى دينار بن اهللا عبد بن الرحمن عبد
 وهو عليه يتابع ال منكر يرويه ما وبعض :عدي بن حمدأ أبو وقال ، به يحتج وال حديثه يكتب لين فيه :حاتم أبو قال
   .النسائيو والترمذي داود وأبو البخاري له روى ،الضعفاء من حديثه يكتب من جملة في

  .يخطئ صدوق :قال ابن حجر
  .، وقد روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائيهو صدوق يخطئ كما قال ابن حجر: قلت

، والكامل في الضعفاء البن عدي      ١٧/٢٠٩، وتهذيب الكمال للمزي     ٥/٢٥٤الجرح والتعديل البن أبي حاتم      : انظر(
  ).١/٣٤٤، و تقريب التهذيب ٤/٢٩٨

  .ل اإلسناد ثقاتوباقي رجا
  : تخريج الحديث: ثانياً

 أبـي  بن بكرأبي  عن   بنحوه   ١٦٦٤ رقم   ٤/١٨٨في سننه كتاب فضال الجهاد، باب فضل الرباط          الترمذي أخرجه
 .بهعن أبي النضر  النضر

 .٤٥صفحةالحديث وقد سبق دراسة ، ٢٤٨٣ رقم ٢/٦، باب سكنى الشام سنن أبي داود، كتاب الجهاد) 4(
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  المبحث الثالث
  

  المبادرة الذاتية في ميدان العمل االجتماعي
  

 : مطالب ثمانيةوفيه 
  .المبادرة إلى التكافل والتعاون االجتماعي : المطلب األول 
 .المبادرة إلى إطعام الطعام والكرم: المطلب الثاني 
  .المبادرة إلى سرعة البشارة والتهنئة : المطلب الثالث 

 .المبادرة إلى التسامح والمصافحة: بع المطلب الرا
 .المبادرة إلى سداد الديون: المطلب الخامس 
 .المبادرة إلى المشورة وإسداء النصائح: المطلب السادس 
 .المبادرة إلى مداعبة الزوج زوجه: المطلب السابع 

 . الصالحينصحبةالمبادرة إلى  : الثامنالمطلب 
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  :افل والتعاون االجتماعيالمبادرة إلى التك: المطلب األول

 	������ ����: لقوله بالتعاون فيما بينهااإلسالمية   تعالى األمةَأمر اُهللا�� �� ��	���	 � � � � � �� � �� � � �

������ ���� ��� �� ��� �����	 ��	����	 �� � �� ��	��� !	� �� � �� �� � � �� � � � � � � � � � �� � �� � ������	
األمة   �وشبه رسول اهللا   }�:
كما أخرج البخاري ، متعاونين فيما بينهم تكلؤهم المحبة والوئام، الجسد الواحد يشد بعضه بعضاًب

تَرى الْمْؤمنين في  : "� قَاَل رسوُل اللَّه : بشيرٍ يقُوُلالنُّعمان بنمن حديث في صحيحه 
ثَِل الْجكَم هِماطُفتَعو مهادتَوو هِمماحرِ تَرهبِالس هدسج اِئرس ى لَهاعا تَدوضِإذَا اشْتَكَى ع دس

  .)١(" والْحمى
 هذا المجتمع  ياظر ف  في التعاون فيما بينهم، حتى أصبح النّ       �ويبادر صحابة رسول اهللا     

 وتمثلـت روح    ، ال يتركه وحيـداً     أخيه جانبإلى  وقوف  األخ بال يبادر  وكأنه أسرة واحدة،    يراه  
 بينهم ، فلم تربطهم إالّ رابطة األخوة �حينما آخى النبي  مخوة في الصحابة رضوان اهللا عليهاأل

 قَـدم   :قَـالَ  � ماِلـك    َأنَس بن من حديث    (3) بسنده (2)أخرج البخاري في صحيحه   في الدين،   
    فوع ننِ بمحالردبع�    ن     �فَآخَى النَّبِيد بعس نيبو نَهيا  ب    ارِيبِيعِ الَْأنْص(4)�لر   ،  نْـدعو

 بارك اللَّه لَك في َأهلـك وماِلـك         :الَْأنْصارِي امرَأتَانِ فَعرض علَيه َأن ينَاصفَه َأهلَه ومالَه فَقَالَ        
  (5)...دلُّوني علَى السوق فََأتَى السوقَ فَربِح شَيًئا 

                                                 

 .٥٦٦٥ رقم ٥/٢٢٣٨ باب رحمة الناس والبهائم ، كتاب األدب،صحيح البخاري )1(

 . ٤٧٨٥ رقم ٥/١٩٥٢... نظر أي زوجة شئتا: البخاري، كتاب النكاح، باب قول الرجل ألخيه) 2(

 � ماِلـك    معتُ َأنَس بـن   س َ :عن حميد الطَّوِيِل قَالَ   )الثوري( كَثيرٍ عن سفْيان     حدثَنَا محمد بن   :سند الحديث ) 3(
 :...قَاَل

 بني نقيب كانف األنصار نقباء أحد كان نقيب بدري عقبي،   الخزرجي األنصاري روعم بن بيعالر بن سعد) 4(
 �وآخى النبي    والثانية األولى العقبة شهد الجاهلية في كاتباً وكان رواحة بن اهللا وعبد هو الخزرج بن الحارث

، ١/٤٢٩ البن األثير    أسد الغابة : انظر( شهيداً أحد يوم وقتلبينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي اهللا عنهم،          
  ).٣/٥٨اإلصابة البن حجر 

  :دراسة الحديث) 5(
  :رجال اإلسناد: أوالً
 .٣٦ثقة ربما دلس وتدليسه ال يضر كونه من المرتبة الثانية وقد سبقت ترجمته صفحة : سفيان الثوري -١

الثة والتي ال ثقة مدلس، وتدليسه في هذا الحديث ال يضر فقد عده ابن حجر من المرتبة الث           : حميد الطويل  -٢
  .٩٩سمعت، وقد سبقت ترجمته صفحة : بالسماع وقد صرح في هذا الحديث بقولهأهلها بد من تصريح 

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً 

                                                                                                                =                     



 ١٣٣

 :المبادرة إلى إطعام الطعام والكرم: ي المطلب الثان
 للمحتاجين ولو على جوع أهليهم من صفات أهل الكرم المبادرة إلى إطعام الطعام

 (1)أخرج البخاري في صحيحه بأشد الحاجة إليه، واولو كان أنفسهم لىيؤثرون عف، وذويهم 
 ما معنَا ِإلَّا :فَبعثَ ِإلَى نساِئه فَقُلْن �ي َأن رجلًا َأتَى النَّبِ �َأبِي هريرةَ  من حديث (2)بسنده 

 وُل اللَّهسفَقَاَل ر اءذَا"  :�الْميفُ هضي َأو مضي نار"؟مالَْأنْص نٌل مجفَقَاَل ر :ِ َأنَا فَانْطَلَقَ بِه 
 هيِئي : ما عنْدنَا ِإلَّا قُوتُ صبياني فَقَاَل:الَتْ فَقَ � َأكْرِمي ضيفَ رسوِل اللَّه :ِإلَى امرَأته فَقَاَل

كاجري سبِحَأصو كامتْ (3) طَعحبَأصا وهامَأتْ طَعيفَه شَاءوا عادِإذَا َأر انَكيبي صمنَوو 
رس حلا تُصتْ كََأنَّهقَام ا ثُمانَهيبتْ صمنَوا وهاجراتَا سْأكُلَانِ فَبا يمَأنَّه هانرِيلَا يعفَج ا فََأطْفََأتْههاج

ضحك اللَّه اللَّيلَةَ َأو عجِب من فَعاِلكُما " : فَقَاَل � فَلَما َأصبح غَدا ِإلَى رسوِل اللَّه (4)طَاوِيينِ
َل اللَّهفََأنْز" ����" �� �	#�$�	 � � � � �� �� �� �% &'�	() *+, -� .�� /0	 12�34 �5 ��6 ��	 �7+,� � � � �� � � � � � � �� � � � �� �� � �� �� � 8 � �� � � �

��9:,;�� � � � � ����
:�{ (5).  

  :  لهذا الحديث ذكر منهاكثيرةائد وأشار النووي إلى فو
 ماله من فيواسيه بنفسه يطرقهم ومن الضيف مواساة في يبدأ أن القوم لكبير ينبغي أنه"

 ومنها ،أصحابه من والتقوى البر على التعاون سبيل على له يطلب ثم ،أمكنه نإ تيسري بما أوال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

يوسف   بنحوه عن محمد بن    ٣٧٢٢ رقم   ٣/١٤٣٢..�في كتاب المناقب، باب كيف آخى النبي         أخرجه البخاري 
 . حميد بهعن سفيان الثوري عن

5� 12�34 ���� :صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قول اهللا) 1( ��6 ��	 �7+," �� �	#�$�	8 � � � � � �� �� � � �� � � � �� �� � �� � ���� ����
:� {
 .٣٥٨٧ رقم ٣/١٣٨٢

 بنِ غَزوان عـن َأبِـي حـازِمٍ         حدثَنَا عبد اللَّه بن داود عن فُضيلِ      ) ابن مسرهد ( حدثَنَا مسدد   : سند الحديث ) 2(
  .. �عن َأبِي هريرةَ ) سلمان األشجعي(

)3( َكاجري سبِحوقديهأ أي قطع بهمزة: َأص ) ٧/١٢٠فتح الباري البن حجر.(  
  .)٧/١٢٠  السابقنفس المصدر ( عشاء بغير أي :طاويين) 4(
  :دراسة الحديث) 5(

  رجال اإلسناد: أوالً
  .اد كلهم ثقاترجال اإلسن

  :تخريج الحديث: ثانياً
 ٤/١٨٥٤} ٩:الحـشر {] ...ويْؤثرون علَى َأنْفُسهِم    ...[أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى          

كتاب األشـربة، بـاب إكـرام       ،ومسلم في صحيحه  ) حماد بن أسامة  ( من طريق أبي أسامة     بنحوه   ٤٦٠٧ رقم
عـن  ) حماد وجريـر  (  بنحوه من طريق جرير بن عبد الحميد، كالهما          ٢٠٥٤رقم   ٣/١٦٢٤الضيف وإيثاره   

 .فضيل بن غزوان به 



 ١٣٤

 األنصاري لهذا منقبة ومنها ،وإيثاره الضيف إكرام فضيلة ومنها ،الشدائد حال في المواساة
 المنزل بأهل رفقا منه يمتنع كان إذا الضيف إكرام في االحتيال ومنها ،عنهما اهللا رضي وامرأته

 من المتنع معه يأكالن ال وأنهما الطعام قلة رأى لو فإنه نأكل اأنّ وأريه السراج أطفئي لقوله
  .(1)"األكل

  
 يوم الخندق بعـدما رأى      � في تقديم الطعام إلى رسول اهللا        �ويبادر جابر بن عبد اهللا      

بادرة  بهذه الم وتحل البركات   ،  اً طعام هل منه الجوع قد بلغ فيه ما بلغ، وتوجه إلى زوجه لتصنع          
  . �، كل ذلك ببركة رسول اهللا المسلمين بأكمله  جيش إطعاموهو 

 عبد اللَّـه رضـي اللَّـه    جابِر بن من حديث  (3) بسنده(2) أخرج البخاري في صحيحه
 هْل  : فَقُلْتُ (5)ى امرَأتي  فَانْكَفَْأتُ ِإلَ  (4) خَمصا شَديدا  � لَما حفر الْخَنْدقُ رَأيتُ بِالنَّبِي       :عنْهما قَالَ 

       وِل اللَّهستُ بِرَأيفَِإنِّي ر ءشَي كنْدا   �عيدا شَدصا   ، خَمابجِر تْ ِإلَيج(6) فََأخْر      ـنم ـاعص يهف 
   اجِنةٌ دميهلَنَا بيرٍ و(7)شَع       ي واغغَتْ ِإلَى فَرفَفَر يرنَتْ الشَّعطَحا وتُهحفَذَب      ا ثُـمهتمري با فتُهقَطَّع
     وِل اللَّهستُ ِإلَى رلَّيفَقَالَتْ  �و :      وِل اللَّهسي بِرنحفَقُلْتُ     � لَا تَفْض تُهرارفَس فَجِْئتُه هعم نبِما  :وي 

دنَا فَتَعاَل َأنْتَ ونَفَر معك فَصاح النَّبِي      رسوَل اللَّه ذَبحنَا بهيمةً لَنَا وطَحنَّا صاعا من شَعيرٍ كَان عنْ          
لَـا   " : �فَقَاَل رسوُل اللَّـه     "  كُمصنَع سورا فَحي هلًا بِّ    يا َأهَل الْخَنْدق ِإن جابِرا قَد       " : فَقَالَ  �

      تَّى َأجِيءح جِينَكُمع نلَا تَخْبِزو تَكُممرب تُنْزِلُن  "     وُل اللَّهسر اءجتَّـى       �فَجِْئتُ وح النَّـاس مقْدي 
 قَد فَعلْتُ الَّذي قُلْت فََأخْرجتْ لَه عجِينًا فَبصقَ فيه وبارك ثُم            : فَقُلْتُ ، بِك وبِك  :جِْئتُ امرَأتي فَقَالَتْ  

 ادع خَابِزةً فَلْتَخْبِز معي واقْدحي من برمتكُم ولَا تُنْزِلُوها"  :عمد ِإلَى برمتنَا فَبصقَ وبارك ثُم قَاَل

                                                 

  .١٤/٢شرح صحيح مسلم للنووي : انظر)  1(
 .٣٨٧٦ رقم ٤/١٥٠٥ كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي األحزاب،صحيح البخاري) 2(

 َأخْبرنَا حنْظَلَةُ بن َأبِـي      )الضحاك بن مخلد الشيباني    (ا َأبو عاصمٍ  حدثَني عمرو بن علي حدثَنَ    : سند الحديث ) 3(
نب يدعنَا سرَأخْب انفْيقَاَلس ينَاءا قَاَل: ممنْهع اللَّه يضر اللَّه دبع نب ابِرتُ جعمس ... : 

 كـان  إذا وخَميص خُمصان رجل :ويقال،  والمجاعة وعالج : والمخْمصة والخَمصة الخَمص: خمصاً شديداً ) 4(
  ).٢/١٥١النهاية في غريب الحديث واألثر : انظر ( خَماص الخَميص وجمع البطْن ضامر

 )١٣/٢١٥انظر شرح صحيح مسلم للنووي  ( ورجعت انقلبت أى: فَانْكَفَْأتُ ِإلَى امرَأتي )5(

 )١٣/٢١٦شرح صحيح مسلم للنووي (أشهر الكسرو وفتحها الجيم بكسر وفمعر جلد من وعاء وهو: جِرابا )6(

 . دجونـا  تَـدجن  ودجنَـت  داجن شاةٌ :يقال ،منازِلهم في الناس يعلُفها التي الشاةُ وهي داجن: داجِن بهيمةٌ )7(
النهاية : انظر(وغيرِها الطَّيرِ من البيوتَ يألَف ما كل من الشاء غيرِ على يقع وقد . المخَالطة حسن : والمداجنَةُ

 ).٢/٢٢٠في غريب الحديث واألثر البن األثير 



 ١٣٥

 كَما هي وِإن عجِينَنَـا  (1)وهم َألْفٌ فَُأقْسم بِاللَّه لَقَد َأكَلُوا حتَّى تَركُوه وانْحرفُوا وِإن برمتَنَا لَتَغطُّ      " 
وا هكَم زخْب(2)لَي.   

  :بادرة إلى سرعة البشارة والتهنئةالم: المطلب الثالث 
ه ويفرحه  بما أجمل أن يبادر المسلم أخاه بالبشارة والتهنئة ليدخل البهجة والسرور إلى قل            

 وهو يسلك الطريق األقصر والوسيلة األنجـع        اآلخرينبما يسره، مسرعاً إليه قبل غيره مستبقاً        
ث عـن   وهو يحـد  �ولنا في قصة كعب بن مالك       ة إلى أخيه،    في توصيل هذه البشارة والتهنئ    

 وما نزل به من عقاب وهو الهجران لمدة خمسين ليلـة ال  ،نفسه يوم أن تخلف عن غزوة تبوك    
يكلمه أحد، حتى نزلت آيات التوبة لكعب وصاحبيه، فما علم الصحابة بها إالّ بادروا بالتبـشير                

أن صعد على جبل    ب مالك بالبشارة     كعب بن  مبادرة السبق في     � بها وكان ألبي بكر الصديق    
 أبشر،مالك  كعب بن   يا  : يصدع بالبشارة لتصله قبل الجواد الفارس بقوله      بالمدينة ينادي بصوته    

 كَعبِ بنِ ماِلك وكَان قَاِئد كَعبٍ  عبد اللَّه بنمن حديث (4) بسنده  (3)أخرج البخاري في صحيحه   
   ع ينح يهنب نم     اِلكم نب بتُ كَععمقَاَل س يم �         بقَاَل كَع وكتَب ةصق نتَخَلَّفَ ع ينثُ حدحي : 

      وِل اللَّهسر نَأتَخَلَّفْ ع ـي                �لَمَأنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْـتُ ف رغَي وكتَب ةوي غَزا ِإلَّا فاهغَز ةوي غَزف 
   ي لَمرٍ ودب ةوا   غَزنْها تَخَلَّفَ عدَأح باتع...  ـينح رسلَا َأيى وقَطُّ َأقْو َأكُن رِي َأنِّي لَمخَب نم كَان 

                   لْـكـي تـا فمتُهعمتَّى جلَتَانِ قَطُّ حاحر لَهي قَبنْدتْ ععتَما اجم اللَّهو اةالْغَز لْكي تف نْهتَخَلَّفْتُ ع
                                                 

 غَطَّـا  يغـط  غَـطَّ  وقـد  . مساغاً يجِد ال حيث تَرديده وهو النائم نَفَس مع يخْرج الذي الصوت : لغَطيطا )1(
: القدر، ومعنى وانحرفوا  : ، والبرمة غَطيطُها ويسمع غْليتَ أي :لَتَغطُّ برمتَنا وإن، والمقصود بقول جابر     وغَطيطا

 )سورا صنع قد (:، وقوله المغرفة والمقدحة اغرفي أي :برمتكم من واقدحي،   رجعوا أي :والفاء المهملة بالحاء
 أي ثح فيها استدعاء كلمة هي ):بكم هال فحي( قوله  ، النَّاس إليه يدعو طعاما أي : الواو وسكون المهملة بضم
تح البـاري البـن      ، ف  ٢/١٠٣٠،  ٣/٦٩٩النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير        : انظر( مسرعين هلموا
 ).٣٩٩، ٧/٣٩٨حجر 

  : دراسة الحديث) 2(
   :رجال اإلسناد: أوالً

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

رقم ٣/١٦١٠ .. هغيره إلى دار من يثق برضا هأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب األشربة، باب جواز استتباع
 .  بنحوه من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن سعيد بن ميناء به٢٠٣٩

 .٤١٥٦ رقم ٤/١٦٠٣ باب حديث كعب بن مالك،صحيح البخاري، كتاب المغازي) 3(

) الزهري( عن ابنِ شهابٍ    ) ابن خالد ( يٍل   عن عقَ  )ابن سعد  (حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ حدثَنَا اللَّيثُ      :سند الحديث ) 4(
                         ـينح يـهنب نبٍ مكَع قَاِئد كَانو اِلكنِ مبِ بكَع نب اللَّه دبع َأن اِلكنِ مبِ بنِ كَعب اللَّه دبنِ عنِ بمحالر دبع نع

 :.. حين تَخَلَّفَ عن قصة تَبوك قَاَل كَعب سمعتُ كَعب بن ماِلك يحدثُ:عمي قَاَل



 ١٣٦

والْغَز  ة....    وُل اللَّهسى رنَهنَا             �وتَنَبفَاج نْهتَخَلَّفَ ع ننِ ميب نا الثَّلَاثَةُ مهنَا َأيكَلَام نع ينملسالْم 
ك خَمـسين   النَّاس وتَغَيروا لَنَا حتَّى تَنَكَّرتْ في نَفْسي الَْأرض فَما هي الَّتي َأعرِفُ فَلَبِثْنَا علَى ذَلِ              

فَلَما صلَّيتُ صلَاةَ الْفَجرِ صبح خَمسين لَيلَةً وَأنَا علَى ظَهرِ بيت من بيوتنَا فَبينَا َأنَا جاِلس               .....لَيلَةً
            بِم ضالَْأر لَياقَتْ عضي ونَفْس لَياقَتْ عض قَد اللَّه ي ذَكَراِل الَّتلَى الْحتَ    عوتُ صعمتْ سبحا ر

 فَخَـررتُ سـاجِدا     : بَِأعلَى صوته يا كَعب بن ماِلك َأبشر قَـالَ         (1)صارِخٍ َأوفَى علَى جبِل سلْعٍ    
    وُل اللَّهسر آذَنو جفَر اءج قَد فْتُ َأنرعلَاةَ  �ولَّى صص يننَا حلَيع اللَّه ةببِتَو    بـرِ فَـذَهالْفَج

                ـلَمَأس ـناعٍ مى سعسا وسٌل فَرجر ِإلَي كَضرو ونشِّربم يباحَل صبق بذَهونَنَا وشِّربي النَّاس
               تَهـوتُ صعمي سي الَّذناءا جسِ فَلَمالْفَر نم عرتُ َأسوالص كَانِل وبلَى الْجفَى عي  فََأونـشِّربي

نَزعتُ لَه ثَوبي فَكَسوتُه ِإياهما بِبشْراه واللَّه ما َأملك غَيرهما يومِئذ واستَعرتُ ثَوبينِ فَلَبِـستُهما               
     وِل اللَّهسانْطَلَقْتُ ِإلَى ري بِا       �ونُّونها يجا فَوجفَو ي النَّاستَلَقَّانفَي  قُولُوني ةبةُ اللَّ   :لتَّوبتَو كنِلتَه  ه

 جاِلس حولَه النَّاس فَقَام ِإلَي طَلْحةُ بـن   � اللَّه لْتُ الْمسجِد فَِإذَا رسول   حتَّى دخَ  :علَيك قَاَل كَعب  
ام ِإلَي رجٌل من الْمهاجِرِين غَيره ولَا َأنْـساها         عبيد اللَّه يهروُِل حتَّى صافَحني وهنَّاني واللَّه ما قَ        

  . (2)...ِلطَلْحةَ
                                                 

معجـم البلـدان    : انظـر ( بالمدينة معروف جبل وهو : الالم وسكون المهملة السين بفتح:  علْس جبل لى ع )1(
 .)١٨/٥٠عمدة القاري للعيني  و٢/٢٣٦للحموي 

  :دراسة الحديث) 2(
  :رجال اإلسناد: أوالً
، ليس بثقـة  : ، وضعفه النسائي، وقال   به يحتج ال :حاتم أبو قالذكره ابن حبان في الثقات، و     : يحيى بن بكَيرٍ     -

 كثيـر  وخلق حاتم وأبو زرعة وأبو البخاري عنه روى: ، وقال أيضاً  مفتياً العلم واسع صدوقاً كان :قال الذهبي 
 علـم  قد :أبي حاتم بقوله  ، ورد على قول      واألمانة الصدق مع العلم أوعية من وكان عنه رجل عن مسلم وروى
  .به احتجا قد فالشيخان وإال الرجال في حاتم أبي تعنت

  .مالك من سماعه في وتكلموا الليث في ثقة: قال ابن حجر
  .هو ثقة غزير العلم والمعرفة وأوثق ما يكون في الليث وقد روى هذا الحديث عنه: قلت

، الضعفاء والمتـروكين للنـسائي   ٩/١٦٥بن أبي حاتم  ،  الجرح والتعديل ال٩/٢٦٢الثقات البن حبان   :  انظر(
 ، تقريـب    ٢/٤٢١ ، تذكرة الحفاظ للذهبي      ٢/٣٦٩الكاشف للذهبي   ) ٣١/٤٠١ ، تهذيب الكمال للمزي      ١/٢٤٨

  ).١/٥٩٢التهذيب البن حجر 
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات

   :تخريج الحديث: ثانياً
ه كتاب تفسير القرآن باب قول:   وبنفس السند منهاأخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع مختصراً

�6�� 0? ���3<=>�: تعالى 	0@�� ����� ��� A /�B�� �C" ��� � � �� � � �� � �� � � �� � � � D �� ������
 كتاب التوبة، ،، ومسلم في صحيحه٤٤٠١  }���:
 .٢٧٦٩م  رق٤/٢١٢٠باب توبة كعب وصاحبيه، بنحوه من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب به 



 ١٣٧

فما هي إالّ سعادة مألت قلب كعب بعد أن عاش قرابة الخمسين ليلة في محنـة شـديدة                  
     بت، وما كان منه من شدة فرحه      حتى ضاقت عليه األرض بما رح   أن  شّر بالتوبـة إالّ    يوم أن ب 

  .امالذي ال يملك غيره ثوبيه بالتوبةشره أهدى الذي ب
 ظاهرة نعمة له تجددت لمن والتهنئة التبشير الستحباب دليل وفي الحديث   : قال النووي 

 انكشفت وكربة حصلت نعمة كل فى عام االستحباب وهذا ذلك ونحو شديدة كربة عنه اندفعت أو
  .(1)الدنيا أو الدين أمور من كانت سواء

  .مبادرة إلى التسامح والمصافحةال: المطلب الرابع 
 بالحنفية السمحاء لتعم الرحمة بين أفراد المجتمع اإلسالمي،         � اً محمد  تعالى   أرسل اهللاُ 

 حثنا على المبادرة إلى     �بالرغم من وقوع بعض الشحناء والبغضاء من قبل اآلخرين، إالّ أنه            و
، ليعيش المجتمـع    المحبة واأللفة التسامح والمصافحة وعودة النفوس إلى طبيعتها وتهيئة أجواء         

  .في أمن واطمئنان دون ضغينة أو حقد
  �َأن رسوَل اللَّه  � َأبِي َأيوب الَْأنْصارِي من حديث (3) بسنده (2)أخرج البخاري في صحيحه 

يعرِض هذَا ويعرِض هذَا وخَيرهمـا  لَا يحلُّ ِلرجٍل َأن يهجر َأخَاه فَوقَ ثَلَاث لَياٍل يلْتَقيانِ فَ "  :قَاَل
  .(4)"الَّذي يبدُأ بِالسلَامِ

ومن شر المحبة وهو قاطع للهجرة      به تن ألن  أوالً،   بِالسلَامِيبادر   الَّذي المتخاصمين   خَيرف
  . �األجر والمثوبة والخيرية من اهللا ورسوله المبادر  يكسبثم 

أبي بكر  الصحابي الجليل   في  االستغفار  ويرية بطلب المسامحة    إلى الخ المبادرة  وتمثلت  
� الذي بادر عمرإلى لكنه األسرع دوماًبالرغم من أن له الحق  ،أن يستغفر له � الخطاب  بن 

                                                 

 .١٧/٩٥لنووي صحيح مسلم لشرح  )1(

 .٥٧٢٧رقم  ٥/٢٢٥٦ كتاب األدب باب الهجرة ،صحيح البخاري) 2(

) محمد بن شهاب الزهـري   (عن ابنِ شهابٍ    ) بن مالك ( يوسفَ َأخْبرنَا ماِلك     حدثَنَا عبد اللَّه بن   : سند الحديث ) 3(
ثاللَّي زِيدنِ يب طَاءع نعارِيالَْأنْص وبَأبِي َأي نع ي �...  

  : دراسة الحديث) 4(
  :رجال اإلسناد: أوالً

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات
  تخريج الحديث: ثانياً

  بنحوه من طريق ٥٨٨٣أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب االستئذان، باب السالم للمعرفة وغير المعرفة رقم 
يحه، كتاب البر والصلة واألدب، باب تحريم الهجر فوق ثالث بال عذر رقـم              سفيان بن عيينة ، ومسلم في صح      

 .عن الزهري به) ابن عيينة ومالك (  بنحوه من طريق مالك بن أنس، كالهما ٢٥٦٠



 ١٣٨

 �الـدرداء   من حديث أبـي      (2) بسنده   (1)أخرج البخاري في صحيحه      ،   �تطبيق سنة النبي    
 محاورةٌ فََأغْضب َأبو بكْرٍ عمر فَانْصرفَ عنْه         رضي اهللا عنهما   بكْرٍ وعمر  كَانَتْ بين َأبِي     :يقُوُل

عمر مغْضبا فَاتَّبعه َأبو بكْرٍ يسَألُه َأن يستَغْفر لَه فَلَم يفْعْل حتَّى َأغْلَقَ بابه في وجهِه فََأقْبَل َأبو بكْرٍ 
 سِإلَى ر   وِل اللَّه�      هنْدع ننَحو اءدرو الدفَقَاَل َأب :     وُل اللَّهسفَقَاَل ر �:  "      ذَا فَقَـده كُمباحا صَأم

رقَالَ "غَام :              ِإلَى النَّبِي لَسجو لَّمتَّى سَل حفََأقْب نْهم ا كَانلَى مع رمع منَدوِل     � وسلَى رع قَصو 
  اللَّه�     اءدرو الدقَاَل َأب رالْخَب :     وُل اللَّهسر بغَضقُولُ    � وكْرٍ يو بَل َأبعجو:  وَل اللَّهسا ري اللَّهو 

       وُل اللَّهسفَقَاَل ر ـ          "  :�لََأنَا كُنْتُ َأظْلَم ِلي ص تَارِكُون ْل َأنْتُمبِي هاحِلي ص تَارِكُون ْل َأنْتُمبِي هاح
 قَاَل َأبو   : "ِإنِّي قُلْتُ يا َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اللَّه ِإلَيكُم جميعا فَقُلْتُم كَذَبتَ وقَاَل َأبو بكْرٍ صدقْتَ               

د اللَّهبع: ررِ:  غَامقَ بِالْخَيب(3)س.  

                                                 

� �: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى) 1(EF�� ��� G�HI J� K�@�� �C" �� L=� � � � �� � �� �� � � � � D � ���� �
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:��� .٤٣٦٤رقم  ٤/١٧٠١  }

    وموسـى بـن هـارون     ) ابن عيسى التميمي  (  حدثَنَا عبد اللَّه حدثَنَا سلَيمان بن عبد الرحمنِ       : سند الحديث ) 2(
 : حدثَني بسر بن عبيـد اللَّـه قَـالَ      :لْعلَاء بنِ زبرٍ قَالَ    حدثَنَا الْوِليد بن مسلمٍ حدثَنَا عبد اللَّه بن ا         :قَالَا) ابن بشير (

اءدرا الدتُ َأبعمقَاَل س يلَانالْخَو رِيسو ِإدي َأبثَندقُوُل � حي ... 

  :دراسة الحديث) 3(
  :رجال اإلسناد: أوالً
   .ميمون التميمي بن عيسى بن سلَيمان بن عبد الرحمنِ -١

 فأما ،ىفَعض قوم عن بها حدث :قالعنده مناكير و    : الدار قطني وقال  هشام بن عمار، ويعقوب بن سفيان و      وثقه  
 إذا فأمـا  المـشاهير  الثقات عن روى إذا حديثه  يعتبر: ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وقال    ،فثقة هو

ثقة إذا روى   : ليس به بأس، له مناكير وقال في موضع آخر        : ن معين  وقال اب  ،  مناكير ففيها المجاهيل عن روى
روى عنـه أبـو زرعـة        ،   صـدوق : يخطئ كما يخطئ الناس، وقال النسائي     : عن المعروفين  وقال أبو داود     

صـدوق  : ، وقال ابن حجـر    الضعفاء عن مكثر لكنه ثقة  مفت :، قال عنه الذهبي    داود ووالبخاري في األدب وأب   
  .لباني ، وبشار وشعيبيخطئ، ووثقه األ

  . هو ثقة: قلت
 ،٤/١٢٩ ، الجرح والتعديل البن أبي حاتم ١/٤٣٠معرفة الثقات للعجلي ، ١٢/٢٦تهذيب الكمال للمزي : انظر(

تحرير التقريب ، ١/٢٥٣  البن حجرتقريب التهذيب،  ٢/٢٠تذكر الحفاظ للذهبي ،  ١/٤٦٢الكاشف للذهبي
  ).٢/٢٠٩اة لأللباني  معجم أسامي الرو٢/٧٣لبشار وشعيب 

   .ردي بضم الموحدة الكوفي القيسي البموسى بن هارونَ -٢
 :قال ابن حجر، ووثقه الذهبي، وال بأس به: ، وقال أبو زرعةربما أخطأ : وقالذكره ابن حبان في الثقات 

  .صدوق حسن الحديث: ، وقال بشار وشعيب ، روى له البخاري مقروناً بغيرهأخطأ ربما صدوق
   . حسن الحديث كما قال بشار وشعيبهو صدوق: قلت

                                                                                                                =                     



 ١٣٩

  :المبادرة إلى سداد الديون: المطلب الخامس 
كـل   على   ولزاماً ، هللا وأخرى حقوق للعباد    وقحقوق كثيرة منها حق   عبد  تتعلق في حق ال   

ـ  ق العبادقويعطي لكل ذي حق حقه، ومن ضمن الحقوق المتعلقة بح   مسلم أن     وق الـديون، وحق
  أخرج الترمذي في سننه من ، وإالّ تبقى في ذمتها تسقط حتى تقضى ألصحابها أو يعفو     العباد ال 
نفس المؤمن معلقة بدينـه حتـى يقـضى         : "  �رسول اهللا   قال  : قال   �أبي هريرة   حديث  

  .(1)"عنه
باب تعجيل قـضاء الـدين عـن        " ولقد بوب النووي في كتابه رياض الصالحين بقوله       

على ورثته المبادرة ف، فمن لم يتمكن من قضاء دين لعسر أصابه أو عاجلته المنية (2) ...الميت
  .ه قبل توزيع تركتهقضاء دينل

ألمر ما، لكن عليه المبادرة فـي تعجيـل         يستدين  إلنسان بعض األحيان     على ا  يأتيقد  و
 في قضاء ثمن فرس قد      � فبادر اإلسراع في قضائه،   يحثنا على    �ولهذا كان النبي    ،  القضاء  

عمـارةَ بـنِ خُزيمـةَ َأن        من حديث    (4) بسنده (3)أخرج أبو داود في سننه    اشتراه من أعرابي،    
هم(5)ع ثَهدح  -      ابِ النَّبِيحَأص نم وهو� -    النَّبِي َأن �         هعـتَتْبفَاس ابِـيرَأع نا مسفَر تَاعاب 

  النَّبِي�         وُل اللَّهسر عرفََأس هسفَر نثَم هيقْضـاٌل           � ِليـقَ رِجفَطَف ابِيرطَـَأ الْـَأعَأبو شْيالْم 
  . (6)... ابتَاعه  �عرابِي فَيساوِمونَه بِالْفَرسِ ولَا يشْعرون َأن النَّبِي يعتَرِضون الَْأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  للمـزي ،  تهـذيب الكمـال  ٨/١٦٨، الجرح والتعـديل البـن أبـي حـاتم     ٩/١٦٠الثقات البن حبان    : انظر(
   ).٣/٤٤٠ ، تحرير التقريب لبشار وشعيب ٥٥٤، تقريب التهذيب البن حجر ٢/٣٠٩،الكاشف للذهبي ٢٩/١٦٢
  ٥٨حدثنا، وقد سبقت ترجمته صفحة : ة مدلس وقد صرح بهذه الرواية بالسماع بقولهثق: الْوِليد بن مسلمٍ -٣

  :تخريج الحديث: ثانياً
 بنحوه من ٣٤٦١ رقم ٣/١٣٣٩ لو كنت متخذاً خليالً �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب قوله 

 .ن واقد عن بسر بن عبيد اهللا بهطريق زيد ب

 رقم  ٣/٢٨٩... ما من نفس  :  أن قال    � باب ما جاء عن النبي       ،كتاب الجنائز  ،هننسأخرجه الترمذي في    )  1(
   .هذا حديث حسن: قال الترمذي، ١٠٧٨

  .١/٣٧رياض الصالحين للنووي )  2(
 .٣٦٠٧ رقم ٢/٣٣١ داود كتاب األقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد سنن أبي) 3(

 )ابن أبي حمزة األموي(ن يحيى بنِ فَارِسٍ َأن الْحكَم بن نَافعٍ حدثَهم َأخْبرنَا شُعيبحدثَنَا محمد ب :سند الحديث) 4(
 رِيهالز نابن شهاب(ع ( همع ةَ َأنمينِ خُزةَ بارمع نع)عمارةثَابِت نب (ابِ النَّبِيحَأص نم وهو ثَهدح �..  

 اإلصـابة البـن حجـر       :انظـر (  الشهادتين ذوأخو خزيمة بن ثابت      األوسي األنصاريرة بن ثابت    عما) 5(
 ).١/٨١١، وأسد الغابة البن األثير٤/٥٧٨

  :دراسة الحديث )6(
                                                                                                                =                     



 ١٤٠

 يعلمنا المبادرة إلى التعجيل بقضاء الديون وعدم تأخيرها لما فيها من خير للدائن وهو           �فالنبي  
 أنقـوق العبـاد ، و      مـن ح   شيء وللمدين حتى إذا ما أدركته المنية لم يكن عليه           ،استرداد ماله 

 ألن ذلـك  يـؤخروا  أن لهم يجوز وال دينه بقضاء يبادروا أن أهله على جبو مات إذا اإلنسان
   .بعد سداد الدين منه ولو لم يبق منه شيء إال حق فيه لهم ليس ماله من ورثوه الذي المال

  
  :المبادرة إلى المشورة وإسداء النصائح: المطلب السادس 

 الشورىفأنزل اهللا سورة  لتحقيق المصلحة العامة للمسلمين اًأساسجعل اإلسالم الشورى 
� 0M� N# ����: قوله تعالىفيها وجاء %I	��	 � � � �� � � �� ��� ���
 أن � هكان من نهجف ، }���:!  ���

 الرأي حالوة تستخلص المشورة ف، ويقبل منهم، ويشيرون عليه،يشاور أصحابه في األمور
   . وعقول الحكماءلصدورا حنايا منوأفضله  وخالصه

قف متعددة ويوافقه القرآن  في موا� بنصائحه لرسول اهللا �ويدلي عمر بن الخطاب 
 وافَقْتُ : قَاَل عمر: قَاَل � َأنَسٍمن حديث  (2) بسنده (1)أخرج البخاري في صحيحهفي ذلك، 

ا رقُلْتُ ي ي ثَلَاثي فبي رافَقَنو َأو ي ثَلَاثف اللَّهوَل اللَّها :سقُلْتُ يى ولصم يماهرِإب قَاماتَّخَذْتَ م لَو 
رسوَل اللَّه يدخُُل علَيك الْبر والْفَاجِر فَلَو َأمرتَ ُأمهات الْمْؤمنين بِالْحجابِ فََأنْزَل اللَّه آيةَ الْحجابِ 

 ِإن انْتَهيتُن َأو لَيبدلَن اللَّه رسولَه : بعض نساِئه فَدخَلْتُ علَيهِن قُلْتُ �بِي  وبلَغَني معاتَبةُ النَّ:قَاَل
� رما عقَالَتْ ي اِئهسى ندتُ ِإحتَّى َأتَيح نْكُنا مرخَي : وِل اللَّهسي را فتَّى  � َأمح هاءسظُ نعا يم 

ظَهتَع َل اللَّهَأنْتَ فََأنْز ن:"#$%& '()& 
*+ �,
-./ 0��12 �/ '(3$4 �5 0�6 7%�8 9: ; < ; : :9 = > : < : < = < ?< <; > : ; :: :: =@ ; : : ; 9AAAB (3).  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  رجال اإلسناد : أوالً
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
 بنحوه من ٤٦٤٧ رقم   ٧/٣٠١ترك األشهاد على البيوع     أخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع، باب التسهيل في          

 بنحوه من طريـق شـعيب،       ٢١٣٧٦وأحمد في مسنده مسند خزيمة      ) محمد بن الوليد بن عامر    ( طريق الزبيدي 
  .عن الزهري به) الزبيدي وشعيب( كالهما 

 ).٥/١٢٧إرواء الغليل لأللباني ( إسناده صحيح، وصححه األلباني :الحكم على الحديث: ثالثاً

� 30� ����:  باب قوله تعالى،كتاب تفسير القرآن، البخاري في صحيحه )1(F%�#O� P��0 /0 �	BQ�	R � � � �� � � �� � �� � � � ���� �
���31�
 .٤٢١٣ رقم ٤/١٦٢٩  }���:

  . : ..� سٍ عن َأنَ)الطويل (عن يحيى بنِ سعيد عن حميد) ابن مسرهد(حدثَنَا مسدد : سند الحديث) 2(
 ميرَأبِي م نقَاَل ابسعيد الجمحي(و :(رمع نا عتُ َأنَسعمس ديمي حثَندح وبَأي نى بيحنَا يرَأخْب  � ...  

  : دراسة الحديث) 3(
                                                                                                                =                     



 ١٤١

 رأي أم سلمة رضي     �وتشارك المرأة في إبداء الرأي ويؤخذ بمشورتها فقد قبل النبي           
 (2) بـسنده (1)أخرج البخاري في صحيحه وقد أشارت عليه برأي سديد ، يوم الحديبية،  ااهللا عنه 

 عروةُ بن الزبيرِ عن الْمسورِ بنِ مخْرمةَ ومروان يصدقُ كُلُّ واحـد منْهمـا حـديثَ                 من حديث 
� خَرج رسوُل اللَّه     :صاحبِه قَالَا     ةبِييدالْح نمقَالَ .....ز :     نغَ ما فَرتَـابِ قَـاَل      فَلَمالْك ةيقَض
   وُل اللَّهسر�  ابِهحقُوا   " : ِلَأصلاح وا ثُمروا فَانْحتَّى قَـاَل         : قَالَ "قُومٌل حجر منْهم ا قَامم اللَّهفَو 

  اترثَلَاثَ م ذَِلك،            ةَ فَذَكَرلَمس لَى ُأمخََل عد دَأح منْهم قُمي ا لَمفَلَم         النَّاسِ فَقَالَـتْ ُأم نم يا لَقا ملَه
 يا نَبِي اللَّه َأتُحب ذَِلك اخْرج ثُم لَا تُكَلِّم َأحدا منْهم كَلمةً حتَّى تَنْحر بدنَك وتَـدعو حاِلقَـك                    :سلَمةَ

قَكلحتَّ،فَيح منْها مدَأح كَلِّمي فَلَم جوا  فَخَرقَام ا ذَِلكَأوا رفَلَم لَقَهفَح اِلقَها حعدو نَهدب رنَح َل ذَِلكى فَع
   .(3).. فَنَحروا وجعَل بعضهم يحلقُ بعضا حتَّى كَاد بعضهم يقْتُُل بعضا غَما

  
  .المبادرة إلى مداعبة الزوج زوجه: المطلب السابع 

 في كيفية معاملته مع زوجاته وقد أوصى �اة الزوجية تكمن في تطبيق نهج النبي سعادة الحي
� �عن النَّبِي  � َأبِي هريرةَ البخاري من حديث جاء في صحيح  بالنساء خيراً ، 
  .(4)... واستَوصوا بِالنِّساء خَيرا :...قَاَل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  :رجال اإلسناد: أوالً
  .٩٩، وقد سبقت ترجمته صفحة عبالسماأهلها صرح يثقة مدلس من الطبقة الثالثة التي ال بد أن : حميد الطويل

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات
رقـم   ٢/٩٧٤، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مـع أهـل الحـرب      كتاب الشروط  ،صحيح البخاري ) 1(

٢٥٨٣. 

 : قَـالَ )ابـن راشـد   (معمر َأخْبرنَا ) الصنعاني (حدثَني عبد اللَّه بن محمد حدثَنَا عبد الرزاق      :  سند الحديث  )2(
 يصدقُ كُلُّ واحـد     )ابن الحكم (  َأخْبرني عروةُ بن الزبيرِ عن الْمسورِ بنِ مخْرمةَ ومروان         :َأخْبرني الزهرِي قَالَ  

  ..�  خَرج رسوُل اللَّه:منْهما حديثَ صاحبِه قَالَا

  :ديثدراسة الح)  3(
  :رجال اإلسناد: أوالً

  .٢٤صفحة ) عبد الرزاق ومعمر وهمام( : كل منرجاله ثقات ، وقد سبق ترجمة 
  تخريج الحديث: ثانياً

  . بنحوه من طريق معمر به ٢٧٦٥ رقم ٣/٩٣أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في صلح العدو 
 .٤٨٩٠ رقم ٥/١٩٨٧  بالنساءصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الوصاة )4(



 ١٤٢

أخـرج مـسلم فـي    ألمـر،  ا فـي  بل يبادرهن ،   يداعب زوجاته ويمازحهن   �وكان  
  � كُنْتُ َأغْتَسُل َأنَا ورسـوُل اللَّـه   :قَالَتْرضي اهللا عنها  عاِئشَةَ من حديث (2) بسند (1)صحيحه

داحو نَهيبي ونيب ِإنَاء نتَّى َأقُوَل،مي حنرادبِلي قَالَتْ: فَي عِلي د عانِ: دنُبا جمه(3) و.   
  ، " هذه بتلك: "ه عائشة فتسبقه ويسبقها ويداعبها بقولهتزوج مع �ويتسابق 

 عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها َأنَّها كَانَتْ مع من حديث (5) بسنده(4)أخرج أبو داود في سننه
 النَّبِي�م سابقْتُه فَسبقَني فَقَاَل هذه  فَسابقْتُه فَسبقْتُه علَى رِجلَي فَلَما حملْتُ اللَّح: في سفَرٍ قَالَتْ 

قَةبالس لْك(6)بِت.  

                                                 

  .٣٢١  رقم ١/٢٥٦  باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة،  كتاب الحيض،صحيح مسلم) 1(
، عن عاصمٍ الَْأحوِل عن معـاذَةَ       )زهير بن معاوية  ( حدثَنَا يحيى بن يحيى َأخْبرنَا َأبو خَيثَمةَ         :سند الحديث )  2(
  ... :قَالَتْرضي اهللا عنها ، عن عاِئشَةَ )د اهللا العدويةبنت عب(
  :دراسة الحديث) 3(

  :رجال اإلسناد: أوالً
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
من طريق شعبة بن الحجاج     ) فيبادرني وأبادره (  بنحوه وفيه لفظة     ٢٥٤٢٦ رقم   ٦/١٧١أخرجه أحمد في مسنده     

 .عن عاصم به 

 .٢٥٧٨رقم  ٢/٣٤ل رِج كتاب الجهاد، باب السبق على ال، داوديأبسنن  )4(

حدثَنَا َأبو صاِلحٍ الَْأنْطَاكي محبوب بن موسى َأخْبرنَا َأبو ِإسحقَ يعني الْفَزارِي عن هشَامِ بـنِ                : سند الحديث ) 5(
َأبِيه نةَ عورعروة بن الزبير(ع(َِأب نعةَولَمي س) ا)عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوفنْهع اللَّه يضاِئشَةَ رع نع.  

  :دراسة الحديث) 6(
  :رجال اإلسناد: أوالً
  َأبو صاِلحٍ الَْأنْطَاكي محبوب بن موسى -١

 أنطاكية لها يقال بلدة إلى لنسبةا هذه الكاف، آخرها وفي المهملة الطاء وفتح النون وسكون األلف بفتح: الَْأنْطَاكي
 وأكثرها ،بالشام الروم بحر طرف على المدن أعيان من عظيمة مدينةفهي  الناحية تلك في البالد أحسن من وهي
  ).١/٢٢٠األنساب للسمعاني:انظر( اإلفرنج  عليها استولى ،خيراً

 المسيب هو أحب إلي من: ال أبو حاتممتقن فاضل ، وق: وثقه العجلي  والذهبي وذكره ابن حبان في الثقات وقال      
  .بالقوى وليس صويلح،: قطني الدار قال،  ثقة: داود أبو قال، بن واضح ا

  . ثقة:وقال عنه األلبانيصدوق ، : ، وقال بشار وشعيبصدوق : وقال ابن حجر
   .هو ثقة: قلت

 ، الجرح والتعديل    ٢/٢٤٣ي   ، الكاشف للذهب   ٩/٢٠٥، الثقات البن حبان     ٢/٢٦٦ معرفة الثقات للعجلي     :انظر(
، سـؤاالت الـسلمي   ٣/٤٤٢ميزان االعتـدال للـذهبي   ،   ١/٥٢١البن أبي حاتم ، تقريب التهذيب البن حجر     

                                                                                                                =                     



 ١٤٣

  .ألهله عشرته وحسن ، � أخالقه كمال على يدل وهذا
 يجب شرعية آداب ولكن وفقأن المرأة لها الحق في ممارسة الرياضة،    ويستفاد من هذا الحديث     

 طارإ في دامت ماعن النفس    رويحوالت الرياضة في حقها من المرأة اإلسالم يحرم لمف ،مراعاتها
  .الحنيف الشرع

  
 .المبادرة إلى صحبة الصالحين : الثامنالمطلب 

  على اختيار األخيار من األصحاب ودعا إلى مرافقـة الـصالحين،           �حث رسول اهللا    
 :ُل يقُو  �َأنَّه سمع رسوَل اللَّه       � الخدريسعيد  أخرج الترمذي في سننه بسنده من حديث أبي         

 "يِإلَّا تَق كامْأكُْل طَعلَا ينًا وْؤمِإلَّا م باح(1)لَا تُص".  
 هدخول أبو بكر الصديق الذي كان له السبق في          �فكان من المبادرين إلى صحبة النبي       

 ، الهجـرة  �بادر بصحبته في وقت المحنة يوم أن أراد النبي           و ،فهو أول من أسلم    ،اإلسالمإلى  
 (3) بسنده (2)أخرج البخاري في صحيحه   الصحبة،  : يصطحبه في هجرته قائالً له    فطلب منه أن    

 َأبو بكْرٍ في الْخُروجِ حين اشْتَد علَيه         � استَْأذَن النَّبِي    : عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها قَالَتْ     من حديث 
    الَْأذَى فَقَاَل لَهمَأق:    وَل اللَّهسا رفَقَاَل ي :         وُل اللَّهسر فَكَان لَك ْؤذَني َأن عقُـولُ   �َأتَطْمِإنِّـي   :" ي 

 و ذَِلكجقَالَتْ"  لََأر:        وُل اللَّهسر كْرٍ فََأتَاهو بَأب هفَقَالَ      � فَانْتَظَر اها فَنَادرمٍ ظُهوذَاتَ ي : "  نم َأخْرِج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

الرواة ،  ٣/٣٥٠،  تحرير تقريب التهذيب لبشار وشعيب        ١/٥٢١ تقريب التهذيب البن حجر      ،  ١/٢٥للدارقطني  
  ).٣/٥٢٤الذين ترجم لهم األلباني 

  .دلس ثقة ربما : عروةَ هشَام بن -٢
  .ر تدليسهمولى من مراتب المدلسين الذين يندوقد ذكره ابن حجر في المرتبة األ: قلت
  .)١/٢٦، وطبقات المدلسين البن حجر ٢/٣١٩تقريب التهذيب البن حجر : انظر( 

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

 مختصراً من طريـق     ١٩٧٩رقم   ١/٦٣٦ باب حسن معاشرة النساء      ،أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح      
سـفيان  ( ، كالهما عن عمر أبي حفص المعيطي     بنحوه   ٢٦٣٢٠رقم   ٦/٢٦٤وأحمد في مسنده    . سفيان بن عيينة  

  .بهبن عروة من طريق هشام ) وعمر أبو حفص 
  الحكم على الحديث: ثالثاً

 . ١/٣٠لصحيحة وصححه األلباني في السلسلة ا الحديث إسناده صحيح
 . والحديث حسن٢٣٩٥ رقم ٤/٦٠٠ كتاب الزهد، باب صحبة المؤمن  سنن الترمذي،)1(

 . ٣٨٦٦ رقم ٤/١٥٠٢ ...غزوة الرجيع باب ، كتاب المغازيصحيح البخاري،) 2(

 : بِيه عن عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها قَالَتْحدثَنَا عبيد بن ِإسماعيَل حدثَنَا َأبو ُأسامةَ عن هشَامٍ عن َأ :سند الحديث) 3(



 ١٤٤

كنْدكْرٍ   "عو بفَقَاَل َأب :  ا هِإنَّم  نَتَايا ابوجِ      " : فَقَالَ ،مي الْخُرِلي ف نُأذ قَد تَ َأنَّهروَل    "َأشَعسا رفَقَاَل ي 
اللَّه: ةَ فَقَاَل النَّبِيبحةَ :" � الصبح(1)...." الص.  

، وقد   معه في هجرته   � بكر في مصاحبة النبي      يوفي هذا الحديث يتبين مدى حرص أب      
    .� له ولرسول اهللا عليهماجهز راحلتين للسفر 

  
 فـي  عليه الناس نمأمن   نهإو ، اهللا رسول عند الناس أوثق بكر أبا أن": قال ابن بطال  

 ترى أال ، دونه بماله استأثر وال ، سفر وال حضر في عنه بنفسه يرغب لم ألنه ؛ وماله صحبته
 بالنـاقتين  بكـر  أبى استعداد فىو ، بالثمن إال اهللا رسول فأبى ، ثمن بال ناقتيه إحدى أعطاه أنه

 إلى مكة من الخروج فى اإلذن ينزل أن قبل أعدهما ألنه ؛ الدين ألمر الناس أفهم أنه على دليل
   .(2)"لذلك فأعد له يؤذن أن بد ال أنه رجا قد ذلك قبل كأنه ، المدينة

  

                                                 

  : دراسة الحديث) 1(
  :رجال اإلسناد: أوالً
  .٤٠ أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة وقد سبقت ترجمته صفحة -١
ـ              ،  دلس ثقة ربما  : هشَامِ بنِ عروةَ   -٢ ر دذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتـب المدلـسين الـذين ين

  .١٤٣ ترجمته صفحة ، وقد سبقسهمتدلي
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  تخريج الحديث: ثانياً
 مختصراً مـن طريـق   ٢٠٣١ رقم ٢/٧٥١ ...أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب إذا اشترى متاعاً  

 . بن مسهر عن هشام به علي

  .٦/٢٦٦شرح صحيح البخاري البن بطال ) 2(



 ١٤٥

  
  
  
  
  

  المبحث الرابع 
  

   المبادرة الذاتية في ميدان االقتصاد 
  

  :مطالب  ثالثةوفيه 
 

  .المبادرة إلى اإلنفاق: المطلب األول 
  . والعمل وكسب العيشالمبادرة إلى التجارة: المطلب الثاني

 .المبادرة إلى كتابة الوصية: الثالثالمطلب 
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  .المبادرة إلى اإلنفاق: المطلب األول 
 املم يقتصر هذا الدين العظيم على االهتمام بموضوع العبادات من صالة وصوم وغيره

الروحية والسياسية واالقتصادية وغيرها، ومن هذه كلها بل اهتم بجميع جوانب الحياة فحسب، 
بل  اإلسالميةوالذي من شأنه رفع مستوى االقتصاد لدى الدولة  ،لجوانب اإلنفاق في سبيل اهللا

� "! �@� :بقوله جل وعال  إلى اإلنفاقةحثنا القرآن الكريم على المبادرE� �0	� � � � � �� � � ��	 ��� LFSH N ���,� � � � � � �

 /�B�� /0 1TI> �U�" &'�	" L��=	 -�,�� LS= /0 V," /0 �E@0 W��+� ! XIM�	 Y�	Z+�� [�\0� � � � � � � � � � �� � � � � � �� � �] � � �� � � � � � � �� � � �� � � � �� � �� �� � � � � � � �
ZO ���	 ^@+_� ��� ��	 `6	 ��:��=	 ��O /0 ���,"� � � � � � � � � �� � � � �� � R � � �� � � �\S4 ��:a�� 8 � � �� � � � ���2��
:�C{ A 

يحث أصحابه رضوان اهللا عليهم و ،الجود والكرم واإلنفاقبالمبادر األول  �فكان النبي 
َأحسن النَّاسِ   � كَان   :عن َأنَسٍ قَالَ  بسنده  أخرج البخاري في صحيحه     ،  ويسبقهم بفعله قبل قوله     

فـي جـوده وكرمـه       بالريح المرسلة    �ابن عباس   ، ووصفه   (1)وَأجود النَّاسِ وَأشْجع النَّاسِ     
� كَان النَّبِي    :َأن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنْهما قَالَ        بسنده البخاري في صحيحه  ، أخرج   وإنفاقه  

ُل وكَان جِبرِيُل علَيه السلَام     َأجود النَّاسِ بِالْخَيرِ وكَان َأجود ما يكُون في رمضان حين يلْقَاه جِبرِي           
      النَّبِي هلَيع رِضعخَ يلنْستَّى يح انضمي رف لَةكُلَّ لَي لْقَاهي� الْقُرآن فَِإذَا لَقيه جِبرِيُل علَيه السلَام  

لَةسريحِ الْمالر نرِ مبِالْخَي دوَأج (2)كَان.   
ـ وممن بادر   ،   إلى اإلنفاق في سبيل اهللا       �بة رسول اهللا    بادر صحا و   بكـر  ذلك أبـو    ب
 ، أخرج البخاري في صـحيحه     أعمال البر والخير واإلنفاق   السبق في    الذي كان له     �الصديق  

 من َأنْفَقَ زوجينِ من شَـيء مـن       : " يقُولُ �سمعتُ رسوَل اللَّه    :  قَالَ �بسنده عن أبي هريرةَ     
 يا عبد اللَّه هذَا خَير، فَمن كَان من َأهِل          -الْجنَّةَ:  يعني –الَْأشْياء في سبِيِل اللَّه دعي من َأبوابِ        

         كَـان نمو ،ادابِ الْجِهب نم يعد ادِل الْجِهَأه نم كَان نمو ،لَاةابِ الصب نم يعد لَاةالص  ـنم 
َأهِل الصدقَة دعي من بابِ الصدقَة، ومن كَان من َأهِل الصيامِ دعي من بـابِ الـصيامِ وبـابِ                   

دعى هْل ي : ما علَى هذَا الَّذي يدعى من تلْك الَْأبوابِ من ضرورة، وقَالَ          : ، فَقَاَل َأبو بكْرٍ   " الريانِ
 .)٣( "نَعم وَأرجو َأن تَكُون منْهم يا َأبا بكْرٍ: " منْها كُلِّها َأحد يا رسوَل اللَّه؟ قَاَل

                                                 

  .٥٦٨٦رقم  ٥/٢٢٤٤دب، باب حسن الخلق والسحاء وما يكره من البخل البخاري، كتاب األصحيح)   1(
  .٢٥وقد سبق تخريج ودراسة الحديث صفحة 

 وقد ١٨٠٣ رقم  ٢/٦٧٢  يكون في رمضان�صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب أجود ما كان النبي )  2(
  .٢٦سبق دراسة الحديث صفحة 

  .٣٤٦٦ رقم ٣/١٣٤٠لو كنت متخذاً خليالً : �قول النبي صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب )  3(
  .٨٢      وقد سبق دراسة الحديث صفحة 
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يجده قد سبقه   ف ،� مع أبي بكر     في سبيل اهللا   في اإلنفاق    �يتنافس عمر بن الخطاب     و
أخرج الترمذي في سننه بسنده من حديث       َأبدا ،    واللَّه لَا َأسبِقُه ِإلَى شَيء       :�حتى قال عمر    إليه  

  َأن نَتَصدقَ    �َأمرنَا رسوُل اللَّه    :  يقُولُ �سمعتُ عمر بن الْخَطَّابِ     : زيد بنِ َأسلَم عن َأبِيه قَال     
فَجِْئتُ بِنصف مـاِلي فَقَـاَل   : بقْتُه يوما قَاَلالْيوم َأسبِقُ َأبا بكْرٍ ِإن س     : فَوافَقَ ذَِلك عنْدي مالًا فَقُلْتُ    

   وُل اللَّهسر�" :   كلتَ ِلَأهقَيا َأبفَقَالَ       : قُلْتُ" م هنْدا عكْرٍ بِكُلِّ مو بَأتَى َأبو ثْلَهـا      : "مكْـرٍ ما با َأبي
كلتَ ِلَأهقَيقَاَل" َأب :سرو اللَّه متُ لَهقَيقُلْتَُأب ا: ولَهدَأب ءِإلَى شَي بِقُهلَا َأس اللَّه(1)و.  

وهو أحب المال إليه، إالّ أنه   اإلنفاق ببستان نخل كان له بالمدينة،إلىويبادر أبو طلحة 
أخرج  ق بها راجياً من اهللا تعالى أن تكون له ذخراً يوم القيامة، فتصد،آثر اآلخرة على الدنيا
 كَان َأبو طَلْحةَ َأكْثَر : يقُوُل � ماِلك  َأنَس بن من حديث(3) بسنده(2)البخاري في صحيحه

اءحريب هِإلَي اِلهوَأم بَأح كَاننَخٍْل و نالًا مم ينَةدارِ بِالْم(4)الَْأنْص كَانو جِدستَقْبِلَةَ الْمسكَانَتْ مو 
 وُل اللَّهسا  �رخُلُهدي بٍ قَاَل َأنَسا طَييهف اءم نم بشْريةُ: � والْآي هذا ُأنْزِلَتْ هفَلَم  � /�� �

 ��Sb �c ���,@� ^�d 
�� ����@�� D �� � �� � � � � � � �� � ���� ���
فَقَاَل يا  �ِإلَى رسوِل اللَّه  � قَام َأبو طَلْحةَ  }��:!  ���
وَل اللَّهساللَّ:ر قُوُل ِإنالَى يتَعو كارتَب ه: � ��Sb �c ���,@� ^�d 
�� ����@� /�� D � �� � �� � � � � � � �� � � ���� ���
���  !:��{   ِإنو

للَّه َأحب َأمواِلي ِإلَي بيرحاء وِإنَّها صدقَةٌ ِللَّه َأرجو بِرها وذُخْرها عنْد اللَّه فَضعها يا رسوَل ا
)بخٍ" : � فَقَاَل رسوُل اللَّه :حيثُ َأراك اللَّه قَاَل

5
)ابِحاٌل رم ذَِلك ابِحاٌل رم ا   ذَِلكتُ معمس قَدو

بِيني الَْأقْرا فلَهعتَج ى َأنِإنِّي َأرةَ"  قُلْتَ وو طَلْحفَقَاَل َأب:وَل اللَّهسا رُل يَأفْع ،ةَ  فَقَسو طَلْحا َأبهم
همي عنبو ي َأقَارِبِه(6) ف.  

                                                 

، وقد سبق دراسـة  ٣٦٧٥، رقم  ٥/٦١٤سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر وعمر كليهما          )  1(
  .٨٣الحديث وترجمته صفحة 

 .١٣٩٢ رقم ٢/٥٣٠ اربصحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األق) 2(

حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ َأخْبرنَا ماِلك عن ِإسحاقَ بنِ عبد اللَّه بنِ َأبِي طَلْحةَ َأنَّه سمع َأنَس بن  :سند الحديث) 3(
 اِلكقُوُل �مي ...: 

 وموضـع  مـالٍ  اسـم  وهي والقصر وبفَتْحهما فيهما والمد وضمها الراء وبفتح وكسرها الباء بفتح بيرحاء )4(
 األرض وهـي  البـراح  مـن  فيعلَى وكأنها له كانت أرض اسم بيرحى : الفائق في الزمخشري وقال ،بالمدينة

الفائق في غريب الحـديث  للزمخـشري        ،  ١/٢٩٢النهاية في غريب الحديث واألثر      :انظر (،الظاهرة المنكشفة
١/٩٣(. 

 جررت وصلْت فإن السكون على مبنية وهي للمبالغة وتُكَرر بالشيء والرضا المدح عند تقال كلمة يه :بخٍ) 5(
: انظـر ( وتَفْخيمـه  األمر تعظيم ومعناها ،ذلك له قلت إذا الرجل وبخْبخْتُ . شُددت وربما بخٍ بخٍ فقلت ونَونْتَ

 ).١/٢٥٠النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير 

  : دراسة الحديث) 6(
                                                                                                                =                     
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  . والعمل وكسب العيشالمبادرة إلى التجارة: لمطلب الثاني ا
لى االتكال ع دون وكسب العيش والمشي في طلب الرزقحض اإلسالم على العمل 

�	�e�O �: تعالىاهللا  قال  عالة على غيره  المسلميكونحتى ال اآلخرين  � � �ZF)� � !	 f#4g� I���� ��� h��A � � � � �� � � �� �
/��+,;� ij ! ��� �� XIM� N >�+,�� eS� !	 &F�� ��� /+d" Z6 /+d"	 �F��� /0 &SF3 k@�� D � � � � � � � � � � �� � � � � �� �� �� � �� � �� � � � �� � � � � D � �� �� � �� � � �
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:FF{  وقوله تعالى ��l XIM� �E� L�T WB�� �%� � � �� � � �� � � � � �� *F��	 *=mI /0 ��:6	 �7S6�@0 N ��n0�) !�� � � � �� � �� �� � � �� � �� �� � � � ]
I�n@��� � D ��G$	
 من اليد  التي ال تعمل ويريد النبي اًجعل اليد التي تعمل خير � بل إن النبي ، }��:

 (1)أخرج البخاري في صحيحه المؤمن القوي بإيمانه وجسده وماله لخدمة هذا الدين، �
الْيد الْعلْيا خَير من الْيد السفْلَى :"قَاَل �عن النَّبِي  (3) � حكيمِ بنِ حزامٍ ثمن حدي (2)بسنده

 هغْنتَغْنِ يسي نمو اللَّه فَّهعفْ يفتَعسي نمنًى ورِ غظَه نع قَةدالص رخَيوُل وتَع نْأ بِمدابو
(4)"اللَّه.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  رجال اإلسناد : أوالً
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
...  منها في كتاب الوكالة ، باب إذا قال الرجل لوكيلـه ضـعه             عأخرجه البخاري في صحيحه بأكثر من موض      

لم يبين الحدود فهو جائز      بنحوه عن يحيى بن يحيي وكتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضاً و            ٢١٩٣ رقم   ٢/٨٤١
 ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة  بنحوه عن عبد اهللا بن مسلمة،  ٢٦١٧ رقم   ٣/١٠١٩

عن ) يحيى بن يحيى وعبد اهللا بن مسلمة      (  بنحوه عن يحيي بن يحيى، كالهما        ٩٩٨ رقم   ٢/٦٩٣على األقربين   
 .مالك به

  .١٣٦١ رقم ٢/٥١٨غنى اب ال صدقة إال عن ظهر  ب، كتاب الزكاة، صحيح البخاري) 1(
عـن  ) ابن عروة ( حدثَنَا هشَام    )ابن خالد بن عجالن    ( حدثَنَا موسى بن ِإسماعيَل حدثَنَا وهيب     : سند الحديث ) 2(

امٍ )عروة بن الزبير ( َأبِيهزنِ حيمِ بكح نع �... 

 ويكنى ،   � النبي زوج خديجة أخي ابن األسدي قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بن حزام بن حكيم)  3(
 ولد، وسنين بخمس � النبي مولد قبل :وقيل سنة عشرة بثالث الفيل قبل ولد، الستة  الكتب في حديث له خالد أبا
 ولكنه ةالبعث بعد ويحبه يوده وكان المبعث قبل � النبي صديق وكان قريش سادات من وكان ،الكعبة جوف في

 إسالمه حسن ثم بعير مائة غنائمها من وأعطي حنيناً شهد،  المؤلفة من وكان،   الفتح عام أسلم حتى إسالمه تأخر
 سـنة  مات،  بدر يوم نجاني والذي: قال اليمين في اجتهد إذا فكان نجا من مع ونجا الكفار مع بدراً شهد قد وكان

 فـي  شطرها سنة وعشرين مائة عاش ممن وهو ستين سنة :وقيل وخمسين ثمان :وقيل أربع سنة :وقيل خمسين
  ). ١/٢٣٨ ، اإلصابة البن حجر ١/٢٧٨أسد الغابة البن األثير :انظر(، اإلسالم في وشطرها الجاهلية

  :دراسة الحديث) 4(
  :رجال اإلسناد: أوالً

                                                                                                                =                     
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مثل من سبقه مـن األنبيـاء       ،    ألهل مكة  في رعي الغنم  حياته  ل في بداية     يعم �فكان  
حتى يكونـوا    لهم هذه الحرفة قبل بعثتهم        اختار ،ة اهللا وحكمته  عليهم الصالة والسالم، وهذه إراد    

 َأبِي هريرةَ   من حديث  (2) بسنده   (1)أخرج البخاري في صحيحه    ،أقوى على حمل أعباء الدعوة    
�  النَّبِي نقَاَل �  ع: "  ى الْغَنَمعا ِإلَّا رنَبِي ثَ اللَّهعا بم "هابحَأنْتَ فَقَاَل: فَقَاَل َأصكُنْـتُ   " : و ـمنَع

)َأرعاها علَى قَرارِيطَ
3
   .(4)" ِلَأهِل مكَّةَ (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

١- بيهما أنقى  : وأبو حاتم وقال  كثير الحديث حجة، ووثقه العجلي،      :وثقه ابن سعد وقال   :  بن خالد بن عجالن    و
 قليال تغير لكنه ثبت ثقة: حديثه، ال تكاد تجده يحدث عن الضعفاء وهو الرابع من حفاظ البصرة، وقال ابن حجر              

  .ورواية وهيب في الكتب الستة كلها، ويبدو أن تغيره كان تغيراً يسيراً واهللا أعلم: ، وقال عالء الدين رضابأخرة
  . يضر كونه يسيراً وروايته في الكتب الستةالفثقة ثبت أما تغيره : قلت

، الجرح والتعديل البن أبـي حـاتم        ٢/٣٤٥، معرفة الثقات للعجلي     ٩/٢٨٨الطبقات الكبرى البن سعد     : انظر(
، نهاية االغتباط بمن رمي من      ١/٤٩٨، الكواكب النيرات البن الكيال      ١/٥٨٦، تقريب التهذيب البن حجر      ٩/٣٤

  ).١/٣٧١الدين رضا الرواة باالختالط لعالء 
  .١٤٣ثقة ربما دلس، وتدليس ال يضر، كونه من المرتبة الثانية، وقد سبق ترجمته صفحة :  هشام بن عروة -٢

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

 رقم  ٢/٥٣٥كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن المسألة       : أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع منها        
 رقم  ٢/٧١٧...  مطوالً من طريق يونس بن يزيد، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة باب اليد العليا خير                 ١٤٠٣
 .عن الزهري عن عروة بن الزبير به) يونس وسفيان(   من طريق سفيان بن عيينة ، كالهما ١٠٣٥

  .٢٢٦٢ رقم ٣/٨٨صحيح البخاري كتاب اإلجارة ، باب  رعي الغنم على قراريط ) 1(
   ...� حدثَنَا َأحمد بن محمد الْمكِّي حدثَنَا عمرو بن يحيى عن جده عن َأبِي هريرةَ:  سند الحديث)2(
 ولم جياد قرب بمكة موضع اسم قراريط :،وقيل  الدرهم أو الدينار من جزء هو الذي القيراطجمع  : قَرارِيط) 3(

: ، وقـال العينـي     قراريط له يقال مكانا يعرفون ال مكة أهل ألن األولبعضهم   رجحو   النقد من القراريط يرد
 ال ولكن القراط فيها يذكر أرضا ستفتحون الصحيح في جاء ولذلك النقد من هو الذي القيراط يعرفون ال وكذلك

 فالنبي علم بذلك � نبيلل يكون ال النقد من التي والقراريط موضع اسم هو الذي القراريط معرفتهم عدم من يلزم
 ذلـك  قبل به علموا يكونوا ولم موضع اسم أنها الوقت ذلك في علموا قراريط على الغنم رعى بأنه أخبر لما �

 أن أحدهما شيئان ذلك تأييد على ويدل الوقت ذلك في فأظهره الزمان قديم من استعماله هجر قد االسم هذا لكون
 وعلى موضع اسم هو الذي القراريط على إال يكون ال حقيقة ستعالءواال لالستعالء وضعها أصل في على كلمة

 في جاء والثاني هنا تعذر وال الحقيقة تعذر عند إال المجاز إلى يصار فال المجاز بطريق يكون النقد من القراريط
ـ  وتارة بجياد تارة يرعى أنه على يدل فهذا مكة بأسفل موضع وهو بجياد أهلي غنم أرعى كنت رواية  راريطبق
 هـذا  فـي  النقد من للقراريط دخل فال كذلك كان فإذا بأجرة يرعى كان ما أنه أيضا يدل وهذا المكان هو الذي

  .ولعل الراجح أن القيراط الذي هو جزء من الدينار، واهللا أعلم. )١٨/٢٥٥عمدة القاري للعيني :انظر(الموضع
  :دراسة الحديث) 4(

                                                                                                                =                     



 ١٥٠

 أن :النبـوة  قبـل  الغنم رعى األنبياء إلهام في الحكمةفي   العلماءوذكر ابن حجر قول     
 يحـصل  ما مخالطتها في وألن أمتهم بأمر القيام من يكلفونه ما على برعيها التمرن لهم ليحص

 مسرح من ونقلها المرعى في تفرقها بعد وجمعها رعيها على صبروا إذا ألنهم والشفقة الحلم لهم
 مـع  تفرقهـا  وشدة طباعها اختالف وعلموا كالسارق وغيره سبع من عدوها ودفع مسرح إلى

 وتفاوت طباعها اختالف وعرفوا األمة على الصبر ذلك من ألفوا المعاهدة إلى اجهاواحتي ضعفها
 مما أسهل ذلك لمشقة تحملهم فيكون لها التعاهد وأحسنوا بضعيفها ورفقوا كسرها فجبروا عقولها

 وخـصت  الغـنم  برعي ذلك على التدريج من لهم يحصل لما وهلة أول من بذلك القيام كلفوا لو
 اإلبل ضبط إلمكان والبقر اإلبل تفرق من أكثر تفرقها وألن غيرها من أضعف ونهالك بذلك الغنم

 ذكر وفي غيرها من انقيادا أسرع فهي تفرقها أكثرية ومع المألوفة العادة في دونها بالربط والبقر
 لربـه  التواضـع  عظيم من عليه كان ما اهللا على الخلق أكرم كونه علم أن بعد لذلك  � النبي

 سـائر  وعلـى  عليـه  وسـالمه  اهللا صـلوات  األنبياء من إخوانه وعلى عليه بمنته والتصريح
)األنبياء

1
).   

 تلك األيام التي حتى أنه لم ينس بالتجارة بمال خديجة رضي اهللا عنها �ثم عمل 
ففي الحديث الذي أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده بسنده واسته فيها بمالها يوم حرمه الناس ، 

 : ِإذَا ذَكَر خَديجةَ َأثْنَى علَيها فََأحسن الثَّنَاء قَالَتْ � كَان النَّبِي : قَالَتْ رضي اهللا عنهاعن عاِئشَةَ
"  :َل ما َأكْثَر ما تَذْكُرها حمراء الشِّدق قَد َأبدلَك اللَّه عز وجلَّ بِها خَيرا منْها قَا:فَغرتُ يوما فَقُلْتُ

 قَد آمنَتْ بِي ِإذْ كَفَر بِي النَّاس وصدقَتْني ِإذْ كَذَّبني النَّاس ،ما َأبدلَني اللَّه عز وجلَّ خَيرا منْها
  . " (2)اد النِّساءوواستْني بِماِلها ِإذْ حرمني النَّاس ورزقَني اللَّه عز وجلَّ ولَدها ِإذْ حرمني َأولَ

 بين أصحابه رضوان اهللا عليهم ليشد بعضهم عضد بعض، لـم            �ويوم أن آخى النبي     
العمل وكسب العيش، فهذا عبد الرحمن بـن        بيتعالى على اآلخر، بل بادروا      ألحد منهم أن    يكن  

 طلب منه أن يدله علـى الـسوق ليعمـل           ل يأبى أن يناصف آخاه األنصاري ماله، ب       �عوف  
 قَدم عبد الرحمنِ    :قَاَل �َأنَس بن ماِلك    أخرج البخاري في صحيحه بسنده من حديث        ارة،  بالتج

 فوع نب�  فَآخَى النَّبِي�  ارِيبِيعِ الَْأنْصنِ الرب دعس نيبو نَهيَأتَانِ  ، � برام ارِيالَْأنْص نْدعو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  : رجال اإلسناد
  .اترجال اإلسناد كلهم ثق

  .٤/٤٤١فتح الباري البن حجر )  1(
 .٧٠صفحة  ، وقد سبق دراسة الحديث ٢٤٩٠٨ رقم ٦/١١٧مسند أحمد بن حنبل في باقي مسند األنصار  )2(



 ١٥١

 بارك اللَّه لَك في َأهلك وماِلك دلُّوني علَى السوق فََأتَى           :اصفَه َأهلَه ومالَه فَقَالَ   فَعرض علَيه َأن ينَ   
  .(1) ...السوقَ فَربِح شَيًئا 

 يعلم يقيناً أن األخوة تتطلب أن يقف هو أيضاً بجانب أخيـه             �فعبد الرحمن بن عوف     
المال أهله، ولهذا توجه إلى السوق للعمل في التجارة فيربح          األنصاري ال أن يشاركه في ماله و      

   .من كد يده
 الـسوق  في يتصرف أن للشريف بأس ال أنه على يدل ما الحديث هذا وفي": قال العيني 

 فـي  نفسه على بالشدة األخذ : وفيه،  وغيره المال من يبذله عما بذلك ويتعفف ، والشراء بالبيع
 الهبـات  مـن  العـيش  من األخالق بنزاهة أولى الصناعات من شالعي أن : وفيه ، معاشه أمر

   . (2) "للتجارة البركة : وفيه ،وشبههما والصدقات
        االً تنشط فيه الحركة من بيع      فالمجتمع الذي يعمل أفراده لكسب الرزق يكون مجتمعاً فع

نات أو الفتات   ال ينتظر المعو  ،  يعيش من كده  يكون مجتمعاً راقياً في اقتصاده      و ،اموشراء وغيره 
  .من هنا أو هناك

  

                                                 

، وقد سـبق  ٤٧٨٥ رقم ٥/١٩٥٢... انظر أي زوجة شئت: البخاري، كتاب النكاح، باب قول الرجل ألخيه    ) 1(
 .١٣٢دراسة الحديث صفحة 

  .١١/١٦٤ري للعيني عمدة القا)  2(



 ١٥٢

  .المبادرة إلى كتابة الوصية: الثالث المطلب 
 ألن وصية وسميت،  توصية يوصي ووصى ووصية إيصاء يوصي أوصى من :وصيةال

، المـوت  بعـد  ما إلى مضاف تمليك الوصيةف ،مماته بعد بما حياته في كان ما بها يصل الميت
   .(1) المأمورات على والحث المنهيات عن رالزج به يقع ما على أيضا شرعا ويطلق
� �#1F2��� �\4 h �:تعالى لقوله بالكتاب، مشروعة وهى� Y�;� �6�d" od �l� �EF:� i�6� � � � � � �� �� � � � � �] �� � � � � �� � � �� � � � � �
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عبد اللَّه بنِ عمر  من حديث (3) بسنده(2) أخرجه البخاري في صحيحهومن السنة ما

 وَل اللَّهسر ا َأنمنْهع اللَّه يضنِ " : قَاَل �رلَتَيبِيتُ لَيي يهي فوصي ءشَي مٍ لَهلسرٍِئ مقُّ اما حم
  .(4)" ِإلَّا ووصيتُه مكْتُوبةٌ

عـود عليـه    باده ورحمته بهم أن جعل لصاحب المال جزءاً من ماله ي          ومن لطف اهللا بع   
   .بالنفع والمثوبة حتى بعد موته في الوصية التي يوصي بها

 األجر كثرة منها رجا فيمن مندوبة تكون وقد واجبة تكون قد الوصية نإ: قال ابن حجر  
   .(5)إضرار فيها نكا إذا فيما ومحرمة فيه األمران استوى فيمن ومباحة عكسه في ومكروهة
 الفرصـة  واغتنام الخير فعل إلى المبادرة على أمته � يبالن يحضوفي هذا الحديث    " 

 بـه  يوصـي  أن يريد شيء عنده لمن والحزم والصواب الحق من ليس أنه فأفادهم فواتها، قبل
 فيه يسامح ما وغاية وبيانه، كتابته إلى يبادر بل، الطويلة المدة عليه يتمض حتى يهمله أن ويبينه
 ال اإلنـسان ، ف بالحزم واألخذ الخيرات إلى المسابقة من  تعتبر ذلكب المبادرة فإن،  والليلتان الليلة
   .(6) "� الرسول أمر امتثال فيه أن كما ،الحياة هذه في مقامه ما يدري

                                                 

 .)١/٣٢٦، التعريفات للجرجاني ٢١/٣٧ ، عمدة القاري للعيني ٤٠/٢٠٧تاج العروس للزبيدي : انظر) ( 1(

 رقـم   ٣/١٠٠٥ وصية الرجل مكتوبة عنـده   � باب الوصايا وقول النبي      ،صحيح البخاري، كتاب الوصايا   ) 2(
٢٥٨٧. 

 ...يوسفَ َأخْبرنَا ماِلك عن نَافعٍ عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنْهماحدثَنَا عبد اللَّه بن : سند الحديث) 3(

  : دراسة الحديث) 4(
  .رجال اإلسناد: أوالً

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات
  :التخريج: ثانياً

لزهري عن سالم عن  وفيه زيادة ، من طريق ا١٦٢٧ رقم ٣/١٢٤٩ ، الوصاياأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب 
 . �ابن عمر 

 ).٥/٣٥٨فتح الباري البن حجر ) 5(

 .)٢/٣١تيسير األعالم شرح عمدة األحكام لعبد اهللا بن عبد الرحمن البسام ) (6(



 ١٥٣

  � هامتثـاالً ألمـر    الحديث    بكتابة وصيته بعدما سمع    �وفي هذا المقام بادر ابن عمر       
   .فوته األجر إذا ما انتقل إلى دار القرارحتى ال ي

َأنَّه سمع  رضي اهللا عنهماعبد اهللا بن عمر حديث من  بسندهأخرج مسلم في صحيحه 
 وَل اللَّهسقَاَل �ر": هنْدع تُهيصواٍل ِإلَّا وبِيتُ ثَلَاثَ لَيي يهي فوصي ءشَي مٍ لَهلسرٍِئ مقُّ اما حم 

 ِإلَّا ، قَاَل ذَِلك�ما مرتْ علَي لَيلَةٌ منْذُ سمعتُ رسوَل اللَّه  : �  قَاَل عبد اللَّه بن عمر" تُوبةٌمكْ
    .(1)"وعنْدي وصيتي

المبادرة إليها والعمل على  معاني كثيرة منها مشروعية الوصيةوقد أرشد الحديث إلى 
، وبهذه الوصية ينتقل المال في كسب األجر لليوم اآلخر واغتنام الفرص � امتثاالً ألمر النبي

 التكافل االجتماعي وانخفض مستوى الفقر ، تكاملذلك قد ب فيكون ،من األغنياء إلى الفقراء
� <	�1 ����وتحقق االنتعاش االقتصادي لدى المسلمين، وهي من حكم اهللا تعالى بقوله �E� ! q6 ] � � � � � �� �

 <O� � ������� ���� ��� �� ��� �����	 ��7��) *@� �6�r �0	 s	Bt) G�H#�� �6��A �0	 �E@0 u�F@vM�� � �� � � � �� � � � � � � � �� � �� � � � � � � � �� � �� � � � � � � � �� � � � � �
���
:F{  ، األغنياء من الناس فقط، بل ينتقل من يد األغنياء إلى  أي حتى ال يبقى المال بيد فئة

  . وغيرهاةلوصية المشروعيد الفقراء من خالل ا

                                                 

 .١٥٢ ، وقد سبق تخريج الحديث في الصفحة السابقة ١٦٢٧ رقم ٣/١٢٤٩ كتاب الوصايا ،صحيح مسلم )1(

 



 ١٥٤

  
  
  
  
  

  المبحث الخامس
  

  المبادرة الذاتية في ميدان العلم
  : وفيه ستة مطالب 

  
  .المبادرة إلى طلب العلم : المطلب األول 
 .المبادرة إلى مجالسة الصالحين: المطلب الثاني 
 .المبادرة إلى اغتنام دعاء الصالحين: المطلب الثالث 
 . إلى السؤال واالستفسارالمبادرة: المطلب الرابع 

 .المبادرة إلى االجتهاد: المطلب الخامس 
 .المبادرة إلى خدمة أهل العلم: المطلب السادس 

  



 ١٥٥

   :المبادرة إلى طلب العلم: المطلب األول 
� 	��w���/�B رفع اهللا سبحانه وتعالى شأن العلم والعلماء بقولهE@0 ��@0A /�B�� ��� ?)#� � � �� � �� �� � � �� � � � � � 
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بمالزمته ليأخذوا من النبع الصافي  � ومن هذا المنطلق بادر صحابة رسول اهللا 

 ، خلفه بين يديه وال منليأخذوا من هذا القرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطل منووالبلسم الشافي 
 �اهللا  كان صحابة رسولف إن هو إال وحي يوحى، ،عن الهوىومن فمه الشريف الذي ال ينطق 

 انشغاالتهم وكل  فيما بينهم في فترةأن يتناوبوالدرجة  أشد الحرص على التلقي منه نيحريص
   .� وصاحبه األنصاري � عمر بن الخطاب فعلما سمعه في مناوبته، كما بمنهم يخبر اآلخر 

ديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن  من ح(3) بسنده(2)أخرج البخاري في صحيحه
 كُنْتُ َأنَا وجار ِلي من الَْأنْصارِ في بني ُأميةَ بنِ زيد وهم من عواِلي :قَاَل �عمر بن الخطاب 

ينَةد(4)الْم لَى النَّبِيوَل عالنُّز بكُنَّا نَتَنَاوا  � وموَأنْزُِل يا ومونْزُِل يثَ  فَيدا حبِم لْتُ جِْئتُهفَِإذَا نَز
ثَْل ذَِلكَل مَل فَعِإذَا نَزو رِهغَي يِ َأوحالْو نمِ موالْي رِ ذَِلكخَب ن(5)...م.  

                                                 

  .١/٣٧باب العلم قبل القول والعمل ، العلم انظر صحيح البخاري ، كتاب )  1(
  .٨٩ رقم ١/٤٦كتاب العلم، باب التناوب في العلم صحيح البخاري، )  2(
   عـن الزهـرِي    )ابن أبي جمرة األمـوي    ( َأخْبرنَا شُعيب ) الحكم بن نافع  ( حدثَنَا َأبو الْيمانِ    : سند الحديث )  3(
عن برني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بنِ َأبِي ثَورٍ عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ رضي اللَّه عنْهما                   َأخْ : قَالَ )محمد بن شهاب  (

  :... قال�عمر بن الخطاب 
عمدة القاري للعينـي    : انظر ( الشرق جهة من فوقها من منها قريبة قرى وهي عالية جمع: عواِلي الْمدينَة )  4(
٣/١٤٣.(  
  : دراسة الحديث)  5(

  :رجال اإلسناد: أوالً
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 ١٥٦

ب وصاحبه رضوان اهللا عليهم اإنما يدل على مبادرة عمر بن الخطفوإن دل ذلك 
  .حرصهما على العلمو

  
 :لى مجالسة الصالحينالمبادرة إ: المطلب الثاني 
 وكان من �رسول اهللا الزموا لم، ف الصحابة رضوان اهللا عليهم على العلم والتعحرص

طلب بمبادرته ومالزمته لأحاديث كثيرة  � ه روى عنالذي �أكثرهم لزوماً له أبو هريرة 
 (1)ه أخرج البخاري في صحيح، له� ببركة دعاء النبي أعطي ملكة الحفظ وقلة النسيانف ،العلم
 ِإنَّكُم تَزعمون َأن َأبا هريرةَ يكْثر الْحديثَ علَى رسوِل :قَاَل � هريرةَ أبي من حديث  (2)بسنده
 اللَّه� دعوالْم اللَّه(3)و وَل اللَّهسر مينًا َألْزكسًأ مري � ِإنِّي كُنْتُ امطْنب ْلءلَى مع ، كَانو 

الْماقوفْقُ بِالَْأسالص مشْغَلُهي وناجِر(4)ه نتُ مفَشَهِد اِلهِمولَى َأمع اميالْق مشْغَلُهي اركَانَتْ الَْأنْصو 
 وِل اللَّهسقَاَل �رمٍ وونْ" : ذَاتَ يي فَلَن هقْبِضي ي ثُمقَالَتم يتَّى َأقْضح هاءطْ رِدسبي نًئا مى شَيس
  .(5) فَبسطْتُ بردةً كَانَتْ علَي فَوالَّذي بعثَه بِالْحقِّ ما نَسيتُ شَيًئا سمعتُه منْه"سمعه منِّي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً 

مختصراً من طريق يونس بن      ٨٩ رقم   ١/٤٧  كتاب العلم ، باب التناوب في العلم       ،أخرجه البخاري في صحيحه   
قيل بن مطوالً من طريق ع ٢٣٣٦ رقم ٢/٨٧١.. المشرفة والعلِّية الغُرفةيزيد ، وكتاب المظالم والغضب ، باب    

  . عن الزهري به )قيليونس وع ( اخالد ، كالهم
 كانـت    � باب الحجة على من قال أن أحكـام النبـي            ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة    ،صحيح البخاري ) 1(

  .٦٩٢١ رقم ٦/٢٦٧٧ظاهرة 
 َأنَّـه   )محمد بن شـهاب   (حدثَني الزهرِي ) ابن عيينة ( سفْيان    حدثَنَا )المديني ابن    (حدثَنَا علي : سند الحديث )  2(

   .. �  َأخْبرني َأبو هريرةَ:يقُوُل) عبد الرحمن بن هرمز(سمعه من الَْأعرجِ 
)3 ( دعوالْم اللَّهأو زمـان  ظرف وإما مصدر إما الموعد ألن الموعد اهللا وعند تقديره ،حذف وفيه الميم بفتح :و 

 مـن  ويحاسب كذبا تعمدت إن يحاسبني تعالى اهللا أن ومراده،   تعالى اهللا عن به يخبر ال ذلك وكل مكان ظرف
 ).٥/٢٨فتح الباري البن حجر  ( السوء طن بي ظن

  ).٢/٧١النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  ( التَّبايع أي:  الصفْق بِالَْأسواق)  4(
  : سة الحديثدرا) 5(

  :رجال اإلسناد: أوالً 
  .٤٨ثقة يدلس وال يضر تدليسه وال اختالطه وقد سبقت ترجمته صفحة : سفيان بن عيينة

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً
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 ١٥٧

 تكونمجالستهم بالنفع الكثير، فالمبادرة ووال شك أن مجالسة الصالحين تعم بالخير 
  . عز وجلالبركة والعلم واألجر والمثوبة من عند اهللا

 من واضحة ومعجزة هريرة ألبي ظاهرة فضيلة أن الحديث فيه :وذكر ابن حجر
 ثم منه يكثر كان بأنه هريرة أبو اعترف وقد اإلنسان لوازم من النسيان ألن النبوة عالمات

) � النبي ببركة عنه تخلف
1
).  

  
  .المبادرة إلى اغتنام دعاء الصالحين: المطلب الثالث 
 أن يدعو له أن يكون �بسؤال النبي  فرصة ال تعوض يوم أن بادر � محصن اغتنم عكاشة بن

 مـن  بـسنده  م إضاءة القمر، كما ثبت ذلك في صحيح البخـاري         همن الزمرة التي تضئ وجوه    
 سبعون   يدخُُل الْجنَّةَ من ُأمتي زمرةٌ هي      : "يقُوُل  � سمعتُ رسوَل اللَّه     : هريرةَ قَالَ  ي َأب حديث

 ادع  :قَـالَ    فَقَام عكَاشَةُ بن محصنٍ الَْأسدي يرفَع نَمرةً علَيه        "َألْفًا تُضيء وجوههم ِإضاءةَ الْقَمرِ    
 : رجٌل من الَْأنْصارِ فَقَـالَ  ثُم قَام"اللَّهم اجعلْه منْهم" :اللَّه ِلي يا رسوَل اللَّه َأن يجعلَني منْهم فَقَالَ       

وُل اللَّهسفَقَاَل ر منْهي ملَنعجي َأن اللَّه عاد وَل اللَّهسا ركَاشَةُ:"يع قَكب(2)" س.  
 أن منه ويؤخذ عشر أربعة ليلة وهي تمامه ليلة القمر صفة على وجوههم إشراق في أنهم يعني
 .)٣(ونحوه الجمال في صفاتهم وكذا درجاتهم بحسب تتفاوت الجنة أهل أنوار

 � حرام رضي اهللا عنها فرصتها التي ال تعوض كذلك يوم أن كان النبـي                أمواغتنمت  
 � قد عرضوا عليه غزاة في سبيل اهللا، فتطلب من النبي            �ناس من أمته    عندها ويخبرها عن    

أخرج البخـاري   ، �دعو لها هؤالء لتنال أجر الجهاد واالستشهاد، فييدعو لها أن تكون من  أن  
يدخُُل علَـى   � كَان رسوُل اللَّه  :َأنَّه سمعه يقُولُ   � َأنَسِ بنِ ماِلك  في صحيحه بسنده من حديث      

   انلْحم امٍ بِنْترح رضي اهللا عنها   ُأم  همفَتُطْع ،         تامـنِ الـصةَ بادبتَ عامٍ تَحرح كَانَتْ ُأمو  �، 
 ثُم اسـتَيقَظَ وهـو       � فَنَام رسوُل اللَّه     ،فََأطْعمتْه وجعلَتْ تَفْلي رْأسه    �دخََل علَيها رسوُل اللَّه     فَ

كحضقَالَتْ ،ي :      وَل اللَّهسا ري كُكحضا يمي       "  : قَالَ ؟ فَقُلْتُ واةً فغُز لَيوا عرِضي عتُأم نم نَاس
س   جثَب ونكَبري بِيِل اللَّه           ةرلَى الَْأسع لُوكثَْل الْمم َأو ةرلَى الَْأسلُوكًا عرِ محذَا الْباقُ    " هحِإس شَك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 بنحوه  من    ٢٤٩٢ رقم   ٤/١٩٣٩ �أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبو هريرة            
 .عيينه عن الزهري بهطريق ابن 

  .١/٢١٥فتح الباري البن حجر )  1(
 وقد سـبق دراسـته      ٥٨١١  رقم    ٧/١٤٦  البخاري ، كتاب اللباس ، باب البرود والحبرة والشملة         صحيح   )2(

 .٢١صفحة 

  .١١/٤١٣انظر فتح الباري البن حجر ) 3(



 ١٥٨

 وضع رْأسه ثُم     ثُم  � فَدعا لَها رسوُل اللَّه      ، ادع اللَّه َأن يجعلَني منْهم     : فَقُلْتُ يا رسوَل اللَّه    :قَالَتْ
 نَاس من ُأمتي عرِضـوا علَـي        : " قَالَ ؟ وما يضحكُك يا رسوَل اللَّه     :استَيقَظَ وهو يضحك فَقُلْتُ   

 : قَاَل، يجعلَني منْهم فَقُلْتُ يا رسوَل اللَّه ادع اللَّه َأن: قَالَتْ،غُزاةً في سبِيِل اللَّه كَما قَاَل في الَْأولِ      
"   ِلينالَْأو نم َأنْت  "       انفْينِ َأبِي سةَ باوِيعانِ ممي زف رحتْ الْببكفَر �      ينا حهتابد نتْ عرِعفَص 

  .(1)خَرجتْ من الْبحرِ فَهلَكَتْ
أنه سيأتي   �الرسول  الذي أخبر عنه    يسأل دائماً عن الرجل      �عمر بن الخطاب    كان  و

 أن يستغفر اهللا له ألنه       � ليسأله عمر  واسمه أويس بن عامر   قبل اليمن   من ِ على المدينة رجل    
خـرج  أ،  "فَِإن استَطَعتَ َأن يستَغْفر لَك فَافْعلْ     : " القائل �مستجاب الدعوى واستجابة ألمر النبي      

 ِإذَا   �  كَان عمر بن الْخَطَّـابِ     :ُأسيرِ بنِ جابِرٍ قَالَ   ث  من حدي  (3) بسنده   (2)مسلم في صحيحه  
 َأنْتَ ُأويس بن : حتَّى َأتَى علَى ُأويسٍ فَقَاَل؟َأتَى علَيه َأمداد َأهِل الْيمنِ سَألَهم َأفيكُم ُأويس بن عامرٍ

 فَكَان بِك برص فَبرْأتَ منْه ِإلَّا موضع : نَعم قَاَل: قَاَل؟ ثُم من قَرنٍ    من مراد  : نَعم قَالَ  : قَالَ ؟عامرٍ
 يْأتي علَيكُم ُأويس : "يقُوُل � سمعتُ رسوَل اللَّه     : نَعم قَالَ  :قَاَل؟   لَك واِلدةٌ    : نَعم قَالَ  : قَالَ ؟درهمٍ

   اددَأم عرٍ مامع نب                 مٍ لَههرد عضوِإلَّا م نْهَأ مرفَب صرب بِه نٍ كَانقَر نم ثُم ادرم ننِ ممِل الْيَأه 
واِلدةٌ هو بِها بر لَو َأقْسم علَى اللَّه لََأبره فَِإن استَطَعتَ َأن يستَغْفر لَك فَافْعـْل فَاسـتَغْفر ِلـي                    

فَاسلَه تَغْفَر"ُ... (
4
).  

                                                 

 وقد سبق   .٢٦٣٦رقم  ٣/١٠٢٧نساء    صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء بالجهاد للرجال وال          )1(
  .٦٩تخريج الحديث صفحة 

 .٦٦٥٦قم  ر٧/١٨٩أويس القرني فضائل من صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة باب  )2(

َأخْبرنَا :قَاَل ِإسحقُ حدثَنَا ِإسحقُ بن ِإبراهيم الْحنْظَلي ومحمد بن الْمثَنَّى ومحمد بن بشَّارٍ            حديث  : سند الحديث  )3(
عـن  ) الدسـتوائي هشام بن عبد اهللا   ( حدثَنَا واللَّفْظُ ِلابنِ الْمثَنَّى حدثَنَا معاذُ بن هشَامٍ حدثَني َأبِي         : و قَاَل الْآخَرانِ    

  ...�  كَان عمر بن الْخَطَّابِ:بِرٍ قَاَلعن زرارةَ بنِ َأوفَى عن ُأسيرِ بنِ جا) ابن دعامة السدوسي( قَتَادةَ 

  :دراسة الحديث )4(
  رجال اإلسناد: أوالً
  بها ومات البصرة إلى عاد ثم مدة اليمن من ناحية سكن البصري الدستوائي معاذ بن هشام -١

 هشام بن عاذم: معين ابنوسئل  ،  ة ليس بحجة ورابعة لم يكن بالثقة      ثقة وأخرى صدوق وثالث   : قال ابن معين مرة   
  .وثقة ثقة: فقال ؟ غندر أو اثبت شعبة في
  القطـان  يحيى وأظنه القطان يحيى أو معين بن يحيى ،يحيى من أدري ال عبيد أبو :وقال يرضاه ال يحيى كانو

 مائتين سنة مات : واحد وغير داود وأبو حاتم أبو وقال،  المتقنين من كان:وقال الثقات كتاب في حبان بن وذكره
   .الجماعة هل روى

، وعقب بشار وشعيب على قول ابن حجر في التحرير على أنه صدوق حسن              وهم ربما صدوق: قال ابن حجر    
  .الحديث وقد احتج به الشيخان في صحيحيهما
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 ١٥٩

 .المبادرة إلى السؤال واالستفسار: المطلب الرابع 
 ولقد تعددت طرق الحصول ، األبواب الموصلة إليهطرق كلتُؤتى ويرتحل إليه ويالعلم 

 أو بطريق السؤال واالستفسار، فقد يجهل اإلنسان مسألةً ما كان بالتلقي أو :منهاعلى المعلومة 
 �ة  إالّ بطريق السؤال، فلهذا بادر أبو هرير أو األمر على تلك المسألةحصلت ما ال ياًأمر

ه  علّ، على المعرفةاً عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة لّما كان حريص�بسؤال رسول اهللا 
   .يكون من أهلها
  قيَل يا:َأنَّه قَاَل � َأبِي هريرةَ  من حديث(2) بسنده(1)البخاري في صحيحه أخرج 

وَل اللَّهسر:ةاميالْق موي كتالنَّاسِ بِشَفَاع دعَأس ن؟ م وُل اللَّهسةَ  :"� قَاَل رريرا ها َأبظَنَنْتُ ي لَقَد
عَأس يثدلَى الْحع كصرح نتُ مَأيا رِلم نْكُل مَأو دَأح يثدذَا الْحه ني عَألُنسلَا ي النَّاسِ َأن د

هنَفْس َأو قَلْبِه نا مخَاِلص ِإلَّا اللَّه قَاَل لَا ِإلَه نم ةاميالْق موي يت(3)"بِشَفَاع.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

   .هو صدوق حسن الحديث وقد روى له الجماعة: قلت
 ٩/١٧٦والثقات البن حبان    ،  ٨/٢٤٩ الجرح والتعديل البن أبي حاتم       ،  ٢٨/١٤٢تهذيب الكمال للمزي    : انظر( 
  . )٣/٣٩٠، وتحرير التقريب لبشار وشعيب  ١/٩٥٢تقريب التهذيب البن حجر و
قبـل  ، ولم أعثر على تصريح له بالسماع إالّ أنه توبع مـن              ثقة مدلس من الثالثة    : قتادة بن دعامة السدوسي    -٢

، )انظر تخريج الحـديث ( مام أحمد سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر به، كما هي في رواية اإل            
  .٤١وقد سبقت ترجمته صفحة 
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
 نـضرة  أبي عن الجريري سعيد عن سلمة بن ماد بنحوه من طريق ح    ٢٦٦ رقم   ١/٣٨أخرجه أحمد في مسنده     

 . بهجابر بن أسير عن

 .٩٩ رقم ١/٤٩  الحديثصحيح  البخاري، كتاب العلم، باب الحرص على) 1(

عن عمرِو بـنِ َأبِـي      ) ابن بالل القرشي  (  حدثَني سلَيمان    :حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه قَالَ      : سند الحديث ) 2(
  ...� عن سعيد بنِ َأبِي سعيد الْمقْبرِي عن َأبِي هريرةَ وعمر

  :ثدراسة الحدي) 3(
  :رجال اإلسناد:أوالً
  .عثمانأبو المدني المطلب مولى ميسرة وعمرو بن َأبِي عمر -١

 ، عنـه  الثقـات  رواية من حديثه يعتبر أخطأ ربما: وذكره ابن حبان في الثقات وقال     أبو زرعة،   وثقه العجلي و  
 ، بحجـة  ولـيس  بـالقوي  ليس ضعف حديثه في :معين ال بأس به وقال ابن      : وقال أحمد بن حنبل و أبو حاتم      

 قـد  مالكا ألن به بأس ال :عدي بن أحمد أبو وقال بالقوي ليس :النسائي وقال ،  منه أوثق علقمة أبي بن وعلقمة
  .ثقة ربما وهم: صدوق، قال ابن حجر: ، وقال الذهبيثقة صدوق عن إال مالك يروي وال عنه روى
  .ثقة هو :قلت

                                                                                                                =                     
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ث مستقبالً ، يسأله من عن أشياء قد تحد � بسؤال رسول اهللا �وبادر حذيفة بن اليمان 
أخرج  ويأخذ باإلرشادات النبوية، ، عن طريق الباطلويبتعدباب العلم بها ليتبع طريق الحق 

  �  ِإدرِيس الْخَولَاني َأنَّه سمع حذَيفَةَ بن الْيمانِيَأبالبخاري في صحيحه بسنده من حديث 
 ، يدرِكَني عن الْخَيرِ وكُنْتُ َأسَألُه عن الشَّر مخَافَةَ َأن � كَان النَّاس يسَألُون رسوَل اللَّه :يقُوُل
  يا رسوَل اللَّه ِإنَّا كُنَّا في جاهلية وشَر فَجاءنَا اللَّه بِهذَا الْخَيرِ فَهْل بعد هذَا الْخَيرِ من شَر:فَقُلْتُ

 . ؟ وما دخَنُه: قُلْتُ، "دخَننَعم وفيه "  : قَاَل.؟ وهْل بعد ذَِلك الشَّر من خَيرٍ: قُلْتُ،نَعم : قَاَل؟،
 : قَاَل.؟ فَهْل بعد ذَِلك الْخَيرِ من شَر: قُلْتُ،" قَوم يهدون بِغَيرِ هديي تَعرِفُ منْهم وتُنْكر " :قَاَل

 : فَقَاَل، يا رسوَل اللَّه صفْهم لَنَا: قُلْتُ،" نَعم دعاةٌ ِإلَى َأبوابِ جهنَّم من َأجابهم ِإلَيها قَذَفُوه فيها"
تَلْزم جماعةَ "  : قَاَل ؟، فَما تَْأمرني ِإن َأدركَني ذَِلك: قُلْتُ، " هم من جِلْدتنَا ويتَكَلَّمون بَِألْسنَتنَا"

مهامِإمو ينملسقُلْتُ، " الْم :كُني لَم فَِإن  املَا ِإمةٌ واعمج ما  " :قَاَل.؟ لَهقَ كُلَّهرالْف لْكتَزِْل تفَاع
لَى ذَِلكَأنْتَ عتُ ووالْم رِكَكدتَّى يح ةرِل شَجبَِأص ضتَع َأن لَو(1)"و.   

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

، ٥/١٨٥، والثقات البن حبان    ٦/٢٥٢لجرح والتعديل البن أبي حاتم       ، وا  ٢/١٨١معرفة الثقات للعجلي    : انظر (
، والكامل في الضعفاء البن     ٣/٢٠٣، وتاريخ ابن معين رواية الدوري       ٢/٥٢والعلل ومعرفة الرجال البن حنبل      

  ).١/٧٤١ وتقريب التهذيب البن حجر ٢/٨٤، والكاشف للذهبي ٥/١١٦عدي 
: بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء المعجمة وكسر الراء، قال ابـن حبـان           : برِي  سعيد بنِ َأبِي سعيد الْمقْ     -٢

ألن : منسوب إلى المقابر ألنه كان يسكن عندها، وقيـل        : نسبة إلى مقبرة كان يسكن بالقرب منها، وقال النووي        
ثقات البـن حبـان     ، ال ٥/٣٦١األنساب للسمعاني   : انظر(  جعله على حفر القبور بالمدينة       �عمر بن الخطاب    

  ).١/٥٣٨، تهذيب األسماء واللغات للنووي ٤/٢٨٥
شاخ ووقع في : صدوق ، قال الذهبي: ليس به بأس وقال أبو حاتم: وثقه العجلي وأبو زرعة وقال أحمد بن حنبل     

  .الهرم ولم يختلط ، وما أحسب أن أحداً أخذ عنه في االختالط
  . قبل موته بأربع سنين ثقة تغير:قال ابن حجر

  .ثقة تغير قبل موته ولم يؤخذ عنه أثناء تغيره واحتج به األئمة الستة: قلت 
 والعلل ومعرفة الرجال البـن      ٤/٥٤، والجرح والتعديل البن أبي حاتم       ١/٣٩٩معرفة الثقات للعجلي    : انظر ( 

  ).١/٢٩٧، وتقريب التهذيب البن حجر ٣/٢٠٤، وميزان االعتدال للذهبي ٣/٢٨٥حنبل 
  .اإلسناد ثقاتوباقي رجال 

  :تخريج الحديث: ثانياً
 بنحوه مـن طريـق      ٦٢٠١ رقم   ٥/٢٤٠٢أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار           

 .إسماعيل بن جعفر عن عمرو به

، وقد سـبق دراسـة      ٣٤١١، رقم   ٣/١٣١٩نبوة في اإلسالم  صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات ال       )1(
 .٥٨جه صفحة الحديث وتخري
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  .المبادرة إلى االجتهاد: المطلب الخامس 

  
 التيسير والتسهيل على األمـة      لذي من شأنه  ا  االجتهاد إن من مصادر التشريع اإلسالمي    

وقد ورد أن النبـي  ل اجتهادهم، بِوقُ ، في زمانه�صحابة رسول اهللا بعض اإلسالمية فقد اجتهد    
 فأخذ،   قريظة بني في إال العصر أحد يصلين ال وأمرهم أن    ، أرسل أصحابه إلى بني قريظة      �

 أراد إنمـا  :فقـالوا  ،بـالمعنى  آخرون وتعلق هناك إال يصلوا ولم اللفظ بظاهر أصحابه بعض
أخرج البخاري في صحيحه بسنده مـن       ،  الفريقين من واحداً يعنف فلم ولحقوا والفص االستعجال

لَا يصلِّين َأحد الْعصر ِإلَّا فـي       " :لَنَا لَما رجع من الَْأحزابِ     � قَاَل النَّبِي    :قَاَل � ابنِ عمر    حديث
 ي قُرنظَةَبي"    مهضعفَقَاَل ب ي الطَّرِيقف رصالْع مهضعب كرفََأد :مهضعقَاَل با وهيتَّى نَْأتلِّي حلَا نُص : 

 ِللنَّبِي رفَذُك نَّا ذَِلكم دري لِّي لَمْل نُصب� منْها مداحنِّفْ وعي (1)فَلَم.  
  

 يقول لمن داللة ففيه مجتهدون ألنهم الفريقين من واحداً � بيالن يعنف ولم": قال النووي 
 فعله فيما المجتهد فيعنّ ال أنه وفيه أيضاً بالظاهر يقول ولمن المعنى ومراعاة والقياس بالمفهوم
 أن اآلخـر  وللقائل مصيب مجتهد كل أن على به يستدل وقد االجتهاد في وسعه بذل إذا باجتهاده

 أخطأ وإن المجتهد تعنيف ترك في خالف وال تعنيفهم ترك بل لطائفتينا بإصابة يصرح لم يقول
  .(2)"أعلم واهللا االجتهاد في وسعه بذل إذا

  
 المجتهـدين  مـن  الفروع في مختلفين كل أن على دليل فيه أن الحديث : وذكر العيني   

 هداجت من فيكون غيره حق في خطأ إنسان حق في صوابا الشيء يكون أن يستحيل ال إذ مصيب
 النازلة في يحكم أن المحال وإنما الحرمة وكذا هاحلّ في مصيبا الحل إلى اجتهاده فأداه مسألة في

  .(3) واحد شخص حق في متضادين بحكمين
  
  
  

                                                 

 وقد سبق دراسـة     ٩٤٦رقم   ٢/١٥ ...البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب صالة الطالب والمطلوب         )1(
 .١٢٨الحديث صفحة 

  .٦/٢٢٠شرح صحيح  مسلم للنووي )  2(
 ٦/٢٦٤عمدة القاري للعيني ) 3(
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بني قريظة لما نقضوا العهد وتعـاونوا       في الحكم على    اجتهاده  ب � سعد بن معاذ     وبادر
له ، حتى قال    تُقْتََل مقَاتلَتُهم وتُسبى ذَرارِيهم      : بأن قال  �مع قريش لما جاءوا أحزاباً لقتال النبي        

 َأبِي من حديث (2)  بسنده (1)أخرج البخاري في صحيحه ،"كم اهللا حكمت بح: " �رسول اهللا 
   رِيالْخُد يدعس� اذعنِ مب دعكْمِ سلَى حلُوا عا نَزُأنَاس ا � َأنفَج هَل ِإلَيسـا   فََأرارٍ فَلَمملَى حع ء

       قَاَل النَّبِي جِدسالْم نا ملَغَ قَرِيبب� : "    كُمديس َأو رِكُموا ِإلَى خَيلُوا      :فَقَاَل قُومنَز ُؤلَاءه ِإن دعا سي 
 ككْملَى حى       : قَالَ "عبتُسو ملَتُهقَاتتُقْتََل م َأن يهِمف كُمقَالَ   فَِإنِّي َأح مهارِيذَر : "     َأو كْمِ اللَّـهتَ بِحكَمح
كلكْمِ الْم(3)"بِح.  
  

 علـى  ملـوم  غير فإنه أخطأ أو أصاب سواء المجتهد أن على داللة  في الحديث  :قال ابن حجر  
 علـى  أجـر  ولـه  عنـه،  موضوع فخطؤه أخطأ وإن ، أجران له كان أصاب إن بل اجتهاده،
  .(4)اجتهاده

  
 

  .المبادرة إلى خدمة أهل العلم: سادس المطلب ال
 

ومـن  ، والشرف في خدمتهم لشرف ما يحملونـه   ،إن للعلماء وأهل العلم مكانة عظيمة   
 رضـوان اهللا  بادر صحابته ف الذي جاء بهذا الدين العظيم ،        � رسول اهللا     على اإلطالق  أشرفهم

ــذا ــه، فه ــيهم بخدمت ــس عل ــه عــشر ســنين � أن ــذي خدم ــه ال ــه وترحال ــي حل   .ف
  

                                                 

 .٣٥٩٣رقم  ١٣٨٤/ ٣صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب سعد بن معاذ ) 1(

 عن سعد بنِ ِإبراهيم عن َأبِي ُأمامـةَ بـنِ     )ابن الحجاج (  حدثَنَا محمد بن عرعرةَ حدثَنَا شُعبةُ      :سند الحديث ) 2(
 رِيالْخُد يدعَأبِي س نع فنَينِ حِل بهس�...  

  :دراسة الحديث) 3(
  :رجال اإلسناد: أوالً 

  .م ثقاترجال اإلسناد كله
  :تخريج الحديث: ثانياً

 ٢٨٧٨ رقـم    ٣/١١٠٧أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل               
 كتاب الجهاد والـسير، بـاب جـواز قتـال مـن نقـض               ،أخرجه مسلم في صحيحه   عن سليمان بن حرب ، و     

 .عن شعبة به) سليمان ومحمد( كالهما ، جعفر بن  بنحوه من طريق محمد ١٧٦٨  رقم ٣/١٣٨٨...العهد

  .٧/٢٦فتح الباري البن حجر )  4(
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 � قَدم رسوُل اللَّـه      :قَاَل � َأنَسٍ    من حديث  (2) بسنده (1)أخرج البخاري في صحيحه      
 :فَقَاَل يا رسوَل اللَّه    � بِيدي فَانْطَلَقَ بِي ِإلَى رسوِل اللَّه         )٣(الْمدينَةَ لَيس لَه خَادم فََأخَذَ َأبو طَلْحةَ      

 فَخَدمتُه في السفَرِ والْحضرِ ما قَاَل ِلي ِلشَيء صنَعتُه ِلم صنَعتَ            :لْيخْدمك قَالَ ِإن َأنَسا غُلَام كَيس فَ    
  .(4)هذَا هكَذَا ولَا ِلشَيء لَم َأصنَعه ِلم لَم تَصنَع هذَا هكَذَا

                                                 

  .٢٧٦٨ رقم ٤/١١.... يتيم في السفر والحضري كتاب الوصايا، باب  استخدام الصحيح البخار)  1(
حدثَنَا عبد الْعزِيـزِ    ) يل بن إبراهيم  إسماع( حدثَنَا يعقُوب بن ِإبراهيم بنِ كَثيرٍ حدثَنَا ابن علَيةَ          : سند الحديث )  2(
   ...�عن َأنَسٍ ) ابن صهيب البناني(
وقـد سـبقت     ،بكنيته مشهور طلحة أبو الخزرجي األنصاريبن األسود بن حرام      سهل بن زيد: طلحة أبو) 3(

  .١٢٢ترجمته صفحة 
  :دراسة الحديث)  4(

  :رجال اإلسناد: أوالً
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات

  :تخريج الحديث: نياً ثا
بنحوه عـن    ٦٥١٣ رقم   ٦/٢٥٣٢ كتاب الديات ، باب من استعان عبداً أو صبياً           ،أخرجه البخاري في صحيحه   

 رقم  ٤/١٨٠٤ الناس خلقاً     أحسن �مسلم في صحيحه كتاب الفضائل، باب كان رسول اهللا          وعمرو بن زرارة ،     
عن إسماعيل  ) ابن زرارة وابن حنبل وابن حرب     ( بنحوه عن أحمد بن حنبل وزهير بن حرب، جميعهم           ٢٣٠٩

   .بن إبراهيم  به



 ���

  
  
  
  
  
  

  المبحث السادس
  

  المبادرة في ميدان اإلعالم
  

  :وفيه ثالثة مطالب
  

  .الدعويالمبادرة إلى اإلعالم : المطلب األول
  .المبادرة إلى اإلعالم األمني: المطلب الثاني
  .المبادرة إلى اإلعالم العسكري: المطلب الثالث
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  .الدعويالمبادرة إلى اإلعالم : المطلب األول
، وعلـيم  وعـالَّم  عالَّمـة  ورجـل  ،   جهَِل نقيض علْماًِ يعلَم علم: علم وهو لغةً  اإلعالم من ال  

  .(1)وإظهاره  بحقيقته الشيء إدراك: فاإلعالم
   :نوعان العلم :تيمية ابن قال
 ، يفعلـه  أن يريـد  لما أحدنا كتصور المعلوم حصول في شرطا كان ما وهو ،العملي العلم : أحدهما" 

   .إليه محتاج به العلم على متوقف هنا فالمعلوم
 كعلمنـا  بـه  العلـم  إلى وجوده في مفتقر غير المعلوم كان ما وهو ، النظري الخبري العلم : والثاني

 ثابتـة  العلوم هذه فإن ، ذلك وغير وكتبه وبمالئكته رسله وصدق وصفاته وأسمائه تعالى اهللا بوحدانية
   . (2)" بها علمنا عن مستغنية فهي نعلمها لم أو علمناها سواء

   .(3)" الجهالة ورفع بدليل قام ما العلم ": وعرف ابن القيم العلم اصطالحاً بقوله
 المعلومـات  األخبـار و   تزويد للقيام ب  ةهو عملية اتصال بين أطراف معين     : ويقصد الباحث من اإلعالم   

  .الوقائع من واقعة في صائب رأي تكوين على تساعد التي الثابتة والحقائق السليمة الصحيحة
الخطب والدروس والرسائل والـشعر والحـوار وإرسـال          ،النبويوشمل اإلعالم التربوي في النهج      

  .السفراء وغيرها

�	�� ������ : بإعالم أقربائه بهذا الدين العظيم امتثاالً لقوله تعالى�فقد بادر النبي � � � � � � �*����� �� � �� � � � � 	


��ه ءأقربا ، بأعلى صوتهونادىعن تبليغ دين اهللا عز وجل فصعد جبل الصفا فلم يتوان  ,} �, �:���
) البخاري في صحيحهأخرج ,  بخبر السماء م ليعلمهللمجيءوعشيرته 

4
)بسنده(

5
 ي َأب من حديث(

��� �حين َأنْزَل اللَّه عز وجلَّ  � قَام رسوُل اللَّه : قَاَل �هريرةَ �� ���	�� � � � �� �� � � !��"�� � � � �# 
�������:��� {

يا معشَر قُريشٍ َأو كَلمةً نَحوها اشْتَروا َأنْفُسكُم لَا ُأغْني عنْكُم من اللَّه شَيًئا يا بني عبد منَاف لَا " :قَاَل
 ُأغْني عنْك من اللَّه شَيًئا ويا صفيةُ عمةَ رسوِل ُأغْني عنْكُم من اللَّه شَيًئا يا عباس بن عبد الْمطَّلبِ لَا

 اللَّه نم نْكي عاِلي لَا ُأغْنم نم ْئتا شي مينلس دمحةُ بِنْتَ مما فَاطيًئا وشَي اللَّه نم نْكي علَا ُأغْن اللَّه
  .(6)  "شَيًئا

                                      
  .)٢/١٥٢العين للفراهيدي و ٢/٦٢٤ المعجم الوسيط ، و٤/٨٩ معجم مقاييس اللغة البن فارس :انظر(  )1(
  .١/٨٩ة يدرء تعارض العقل والنقل البن تيم) 2(
  .٢/٤٩١مدارج السالكين البن القيم ) 3(
  .٢٦٠٢ رقم ٢/١٠١٢ كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في األقارب ،صحيح البخاري)  4(
ـ  ( عن الزهرِي   ) ابن أبي جمرة األموي   ( َأخْبرنَا شُعيب   ) الحكم بن نافع  (حدثَنَا َأبو الْيمانِ    : سند الحديث )  5( ن محمد ب

  . ..� َأخْبرني سعيد بن الْمسيبِ وَأبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ َأن َأبا هريرةَ :قَاَل) شهاب
  :دراسة الحديث)  6(
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 ���

 يخش في   لم عن إسالمه و   أهل مكة إعالم  ب  ع في اإلسالم وصد   الدخولومن الذين بادروا إلى     
)أخرج البخاري في صحيحه     ،   �اهللا لومة الئم أبو ذر      

1
) بسنده   (

2
ابنِ عباسٍ رضي اللَّه     من حديث    (

 الْوادي فَاعلَم ِلي علْم هذَا الرجِل        اركَب ِإلَى هذَا   : قَاَل ِلَأخيه   � لَما بلَغَ َأبا ذَر مبعثُ النَّبِي        :عنْهما قَالَ 
   ـنم عمسو همتَّى قَدي فَانْطَلَقَ الَْأخُ حناْئت ثُم ِلهقَو نم عماسو اءمالس نم رالْخَب يهْأتي نَبِي َأنَّه معزي يالَّذ

 ما شَـفَيتَني    : رَأيتُه يْأمر بِمكَارِمِ الَْأخْلَاق وكَلَاما ما هو بِالشِّعرِ فَقَالَ         :هقَوِله ثُم رجع ِإلَى َأبِي ذَر فَقَاَل لَ       
)مما َأردتُ فَتَزود وحمَل شَنَّةً   

3
) النَّبِي سفَالْتَم جِدسكَّةَ فََأتَى الْمم متَّى قَدح اءا ميهف لَه �   رِفُـهعلَـا يو  

                   فَلَـم هتَبِع آها رفَلَم غَرِيب فَ َأنَّهرفَع يلع آهفَر عطَجِل فَاضاللَّي ضعب كَهرتَّى َأدح نْهَأَل عسي َأن كَرِهو
ى الْمسجِد وظَلَّ ذَِلك الْيوم ولَا      يسَأْل واحد منْهما صاحبه عن شَيء حتَّى َأصبح ثُم احتَمَل قربتَه وزاده ِإلَ            

   النَّبِي اهرفَقَالَ          �ي يلع بِه رفَم هعجضِإلَى م ادى فَعستَّى َأمح :         ـهفََأقَام نْزِلَهم لَمعي ِل َأنجا نَاَل ِللرَأم 
       باحا صمنْهم داحَأُل وسلَا ي هعم بِه بفَذَه             ثِْل ذَِلكلَى مع يلع ادفَع الثَّاِلث موي تَّى ِإذَا كَانح ءشَي نع ه

 ِإن َأعطَيتَني عهدا وميثَاقًا لَتُرشـدنِّي فَعلْـتُ فَفَعـَل    : قَاَل؟ َألَا تُحدثُني ما الَّذي َأقْدمك     :فََأقَام معه ثُم قَالَ   
 فَِإذَا َأصبحتَ فَاتْبعني فَِإنِّي ِإن رَأيتُ شَيًئا َأخَافُ علَيك قُمتُ            � فَِإنَّه حقٌّ وهو رسوُل اللَّه       :َلفََأخْبره قَا 

  �َل علَى النَّبِـي     كََأنِّي ُأرِيقُ الْماء فَِإن مضيتُ فَاتْبعني حتَّى تَدخَُل مدخَلي فَفَعَل فَانْطَلَقَ يقْفُوه حتَّى دخَ             
           النَّبِي فَقَاَل لَه كَانَهم لَمَأسو ِلهقَو نم عمفَس هعخََل مدرِي      " : �وَأم كيْأتتَّى يح مهفََأخْبِر كمِإلَى قَو جِعار 

 ،خَرج حتَّى َأتَى الْمسجِد فَنَادى بِـَأعلَى صـوته         والَّذي نَفْسي بِيده لََأصرخَن بِها بين ظَهرانَيهِم فَ        :قَاَل" 
                    فََأكَـب اسبَأتَى الْعو وهعجتَّى َأضح وهبرفَض مالْقَو قَام ثُم وُل اللَّهسا ردمحم َأنو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه َأن دَأشْه

 تَعلَمون َأنَّه من غفَارٍ وَأن طَرِيقَ تجارِكُم ِإلَى الشَّْأمِ فََأنْقَذَه منْهم ثُم عاد من الْغَـد              ويلَكُم َألَستُم  :علَيه قَالَ 
هلَيع اسبالْع فََأكَب هوا ِإلَيثَارو وهبرا فَضهثْلِلم(

4
).  

 =��������������������������������������������������������������������������������� 
  :رجال اإلسناد: أوالً

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

��� �"��! � :وله تعالى باب ق،أخرجه البخاري أيضاً في كتاب تفسير القرآن�� ���	�� � � �� � � � � � �� �� � 	
�������:��� {٤/١٧٨٧ 
��� �"��! � : كتاب اإليمان، باب قوله تعالى،ومسلم في صحيحه  بمثله وبنفس السند،،٤٤٩٣رقم �� ���	�� � � �� � � � � � �� �� � 	


   ..�بنحوه من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة  ٢٠٤ رقم ١/١٩٢) } ���:�������
  .٣٦٤٨ رقم ٣/١٤٠١ � ذر الغفاري ي ، كتاب المناقب، باب إسالم أبصحيح البخاري) 1(
 عـن َأبِـي     )ابن سعيد الضبعي   (حدثَني عمرو بن عباسٍ حدثَنَا عبد الرحمنِ بن مهدي حدثَنَا الْمثَنَّى           :سند الحديث )  2(

  ... ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنْهما عن)نصر بن عمران ( جمرةَ
 أبرد فيها الماء يكون غيره أو جلد من بالية صغيرة قربةأي  العتيقة القربة وهي النون وتشديد المعجمة بفتح :ةنّشَ)  3(

  .)٦/٤٠١، وفتح الباري البن حجر ٢/١٢٣٧النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  : انظر ( غيرها من
  :دراسة الحديث)  4(
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 كـان  نإو قالـه  لمـن  األذية همن يخشى من عند الحق قول جواز منه ؤخذوي: قال ابن حجر  
 األجر وجود يترتب ذلك وبحسب والمقاصد األحوال باختالف مختلف ذلك نإ والتحقيق ،جائزاً السكوت
)وعدمه

1
).  

 هو اإلعالم بوقت الصالة بألفاظ :واألذان: فه الجرجاني بقوله فعر، األذانومن اإلعالم أيضاً
)معلومة ومأثورة

2
)أخرج البخاري في ،  �عمر بن الخطاب ن هو ل من بادر بفكرة األذا وأو

)صحيحه
3
) بسنده (

4
 كَان الْمسلمون حين قَدموا الْمدينَةَ : كَان يقُوُل رضي اهللا عنهماابن عمر من حديث (

 اتَّخذُوا نَاقُوسا مثَْل نَاقُوسِ :اَل بعضهميجتَمعون فَيتَحينُون الصلَاةَ لَيس ينَادى لَها فَتَكَلَّموا يوما في ذَِلك فَقَ
َأولَا تَبعثُون رجلًا ينَادي بِالصلَاة :   � فَقَاَل عمر،  بْل بوقًا مثَْل قَرنِ الْيهود : وقَاَل بعضهم،النَّصارى

 ، وُل اللَّهسبِا: "  �فَقَاَل ر فَنَاد ا بِلَاُل قُميلَاة(5)"لص.  
 =��������������������������������������������������������������������������������� 
  :رجال اإلسناد: أوالً

ربما خالف ، وذكره البخاري في التاريخ الكبير وسكت عنه، وهـو            : ذكره ابن حبان في الثقات وقال     : عمرو بن عباس  
  .صدوق ربما وهم: من شيوخه، وقال ابن حجر

  .الوهمهو صدوق ربما وهم كما قال ابن حجر، وله متابع كما سيأتي في التخريج فيزول : قلت
، وتقريب التهذيب البن    ٦/٣٦٢ تحقيق السيد هاشم الندوي      –، التاريخ الكبير للبخاري     ٨/٤٨٦الثقات البن حبان    : انظر(

  ).٢/٧٣حجر 
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
ريق محمد   بنحوه من ط   ٢٤٧٤ رقم   ٤/١٩٢٣ �أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أبو ذر            

  .بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي بها
  .٧/١٧٥فتح الباري البن حجر )  1(
  .١/٣٠التعريفات للجرجاني )  2(
  .٥٧٩ رقم ٢١٩ /١ كتاب األذان ، باب بدء األذان ،صحيح البخاري)  3(
    َأخْبرنَـا ابـن جـريج      : قَاَل) بن همام الصنعاني   ا (اق  حدثَنَا عبد الرز  : حدثَنَا محمود بن غَيلَان قَالَ    : سند الحديث )  4(
رضي اهللا  ) عبد اهللا بن عمر بن الخطاب      (َأن ابن عمر  ) مولى ابن عمر  ( َأخْبرني نَافع    : قَالَ )عبد الملك بن عبد العزيز    (

  ...عنهما 
  :دراسة الحديث)  5(

  :أوالً رجال اإلسناد
 �اً بالتشيع بل كان يحب علياً       طهو ثقة ويحفظ حديث معمر وقد جالسه سنين ولم يكن مفر           :عبد الرزاق الصنعاني   -١

  . ٢٤وقد سبق ترجمته صفحة 
 فقد روى عن نافع ولم يرسل عنه ، أمـا         هعبد الملك بن عبد العزيز ثقة يرسل ويدلس ، أما إرسال           هو: ابن جريج    -٢

 : بد أن يصرح بالسماع وقد صرح في هذه الرواية بالـسماع بقولـه             تدليسه فال يضر كونه من  الطبقة الثالثة والتي ال         
  .٦٤برني ، وقد سبقت ترجمته صفحة أخ
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  . بالمناداة للصالة� في محلها حيث أشار على رسول اهللا �فكانت مبادرة عمر 
 فينزل بالشيء ينطق ما كثيراً كان وقد ، به ونطقه للحق عمر إلهام من وهذا" : قال ابن رجب  

 أشار ما لقب  � النبي نأ على يدل " بالـصالة  فناد قم ، بالل يا : "  � النبي وقول ، بموافقته الوحي
)" غيره دون عمر به

1
  . بالالً لهذه المهمة لصوته الندي�اختيار النبي من لعل الحكمة  و ، (
التربوي إلى األنصار يوم أن أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين الدعوي و إعالمه �ويوجه النبي 

 خير لهم مـن      هو اهم ووجههم وأرشدهم إلى م    بعضاً من متاع الدنيا، فتكلم األنصار بهذا الشأن، فجمع        
)أخرج البخاري في صحيحه هذا المتاع الزائل، 

2
) بسنده (

3
 َأن نَاسا من  �  ماِلكَأنَس بن من حديث (

     وِل اللَّهسارِ قَالُوا ِلرالَْأنْص�        وِلهسلَى رع اللَّه َأفَاء ينـي          � حطعقَ يفَطَف ا َأفَاءم ازِنواِل هوَأم نم 
 يعطي قُريشًا ويدعنَا وسيوفُنَا تَقْطُـر       � يغْفر اللَّه ِلرسوِل اللَّه      :جالًا من قُريشٍ الْماَئةَ من الِْإبِِل فَقَالُوا      رِ

 اِئهِممد نقَاَل َأنَس  ،م :     وُل اللَّهسثَ ردارِ فَ      � فَحَل ِإلَى الَْأنْصسفََأر هِمقَالَتمٍ      بِمَأد ـنم ةي قُبف مهعمج(
4
) 

     وُل اللَّهسر مهاءوا جعتَما اجفَلَم مهرا غَيدَأح مهعم عدي لَمفَقَاَل �و :  "نْكُمي علَغَنيثٌ بدح ا كَانقَاَل "  م
 ماُؤهفُقَه لَه:       فَلَم وَل اللَّهسا راِئنَا يو آرا ذَوًئا   َأمقُولُوا شَيفَقَالُوا      ، ي منَانُهيثَةٌ َأسدنَّا حم ا ُأنَاسَأمو :  اللَّه رغْفي 

   وِل اللَّهسِلر�               وُل اللَّـهسفَقَاَل ر اِئهِممد نم وفُنَا تَقْطُريسو ارالَْأنْص كتْريشًا ويي قُرطعِإنِّـي   :" � ي 
ثٌ عهدهم بِكُفْرٍ َأما تَرضون َأن يذْهب النَّاس بِالَْأمواِل وتَرجِعوا ِإلَى رِحاِلكُم بِرسـوِل              ُأعطي رِجالًا حدي  

  اللَّه����         بِه ونبنْقَلا يمم رخَي بِه ونبا تَنْقَلم اللَّهينَا      : قَالُوا ،" فَوضر قَد وَل اللَّهسا رلَى يفَقَالَ ، ب   ـملَه " : 
           ولَهسرو ا اللَّهتَّى تَلْقَووا حبِرةً فَاصيدةً شَدي َأثَردعب نوتَرس ضِ   ����ِإنَّكُمولَى الْحقَاَل"   ع:    فَلَـم َأنَس 

بِرنَص(
5
).  

 =��������������������������������������������������������������������������������� 
  :تخريج الحديث: ثانياً

به   جريج بنحوه من طريق حجاج بن محمد عن ابن          ٣٧٧ رقم   ١/٢٨٥أخرجه مسلم في كتاب الصالة، باب بدء األذان       
.  
  .٣/٤٠٠فتح الباري البن رجب ) 1(
  .٢٩٧٨ رقم ٣/١١٤٧ المؤلفة قلوبهم وغيرهم  يعطي�لنبي ل، كتاب فرض الخمس، باب ما كان يح البخاريصح)  2(
محمد بن  ( حدثَنَا الزهرِي   ) ابن أبي جمرة األموي   (  َأخْبرنَا شُعيب    )الحكم بن نافع   (حدثَنَا َأبو الْيمانِ  : سند الحديث )  3(

   ... � نَس بن ماِلك َأخْبرني َأ:قَاَل) شهاب
  .الخيمة هي القبة المدبوغ، الجلد ، أي وفتحها الهمزة بضم واألدم أديم جمعأدم  " : أدم من بةقُ  )4(
 من وبِجاد ، صوف من وخباء ، شعرٍ من ومظَلَّة ، َأدمٍ من قُبةٌ : ستَّة العربِ بيوتُ"  : تعالى اللَّه رحمه الكَلْبي ابن قاَل 

 حفْـرة  شبه هي : وقيَل ، الجبِل في : وقيَل ، األرضِ في الحفْرةُ : اُألقْنَةُ و"  حجرٍ من وُأقْنةٌ ، شجرٍ من وخَيمةٌ ، وبرٍ
ظهورِ في تكون فافقَةُ ، الجِباِل وَأعالي القها ، الرْأسِ ضيرقع قدر ةن َأو قامتَيما ، قامبواة كانتْ ورهم شَقَّين بين .   
 )٣٤/١٨٣تاج العروس للزبيدي  ، و ١/٩٩ لسان العرب البن منظور ، و١/١٩٢ شرح صحيح مسلم للنووي :انظر ( 

  : دراسة الحديث)  5(
                                                               =                                                                                                 
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، وأفضل  فاألصل في المسلم أال يجري إلى ملذات الدنيا ومتاعها، وأن يبادر إلى ما هو أولى                
 لمن دخل في دين اهللا حدث بعد، كما فيهال اإليمان غ تشغل الدنيا بعضاً من النفوس التي لم يتغلولكن قد

  .ح لهم طريق الحق وض�، لكن النبي  بعد فتح مكة وجل من قريب عز
 عليـه  حـصل  ما إلى بالنسبة منه به اختصوا ما عظيم من عنه غفلوا ما على فنبههم: قال ابن حجر  

  .(1)الفانية الدنيا عرض من غيرهم
  

  :المبادرة إلى اإلعالم األمني: المطلب الثاني
س في اإلعالم األمني حتى جاء باألخبار وأحاط هدهد سليمان عليه الصالة والسالم حللقد كان 

� !,+� �*�( 	)'& !% $�:  فنقل المعلومة كاملة غير منقوصة، قال تعالى،بها من جميع جهاتها- ./0�� � � �� � � �� � � �� �1 � � �� � 
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��الخبر فأراد سليمان عليه الصالة والسالم أن يتحقق من ,  }��:���
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�����:�� { , 
النص  أمور خطيرة وقد جاء  من، لما يترتب على ذلكعند نقلهاق من األخبار ودقتها  التحقفعلى المسلم
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  } �:الحجرات

  .أمانة وموضوعيةلما ينقله بصدق وبطاً اأن يكون ثقة وض) اإلعالمي (األخبارفعلى ناقل 
  

)فارـأالّ يكون النقلة زوامل أس: قال النووي
2
مين فذا مظنة الخطأ ـ يحملون الغث والس،(

  .(3)الكثير
 يحرص دائماً على معرفة  �د كان النبي  فق،الخصومعلى أخبار ومن اإلعالم األمني التعرف 

  . فيرسل العيون والسرايا وفرق االستطالع لإلحاطة بما يدور حوله من أخبار العدو،أخبار األعداء

 =��������������������������������������������������������������������������������� 
   :رجال اإلسناد: أوالً

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

 بنحوه من طريـق     ٤٠٧٦ رقم   ٤/١٥٧٤... ب غزوة الطائف     كتاب المغازي ، با    ،أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه    
بنحـوه مـن     ١٠٥٩ رقم   ٢/٧٣٣... ب إعطاء المؤلفة قلوبهم      كتاب الزكاة ، با    ،، و مسلم في صحيحه     بن راشد  معمر

  .عن الزهري به ) معمر ويونس( طريق يونس بن يزيد، كالهما 
  ٨/٥٠فتح الباري البن حجر ) 1(
  ).٢٩/١٣٦تاج العروس للزبيدي  ( وغَيرِها اِإلبِِل من  سفَرِه في ومتَاعه الرجِل طَعام عليها مُليح التي:والزاملَةُ) 2(
  .١/٣٤المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي  ) 3(
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من الضروري للجيش المحارب إذا نزل في أرض العدو أن يقدم بين يديه بعض              : يقول أحمد المومني  
ويعرف مواقع العدو، ويجمع المعلومات، ويضمن سالمة       أفراده طليعة له ، ليستطلع أرض المعركة ،         

)الطريق الذي يسلكه، من أي مانع أو عائق
1
).   

، أخرج )بني قريظة (ليأتي بخبر القوم � الزبير بن العوام  �ففي غزوة األحزاب بعث النبي 
 "؟ي بِخَبرِ الْقَومِ يوم الَْأحزابِ    من يْأتين   :"� قَاَل النَّبِي    : قَالَ  �عن جابِرٍ   البخاري في صحيحه بسنده     

 ريبقَالَ   :قَاَل الز مِ   " : َأنَا ثُمرِ الْقَوي بِخَبينْأتي ن؟م"  ريبفَقَالَ ، َأنَا : قَاَل الز    ا    "  :�النَّبِيارِيوح ِلكُلِّ نَبِي ِإن
ريبالز ارِيوح(2)"و.  
 أخبار العدو من أجزم مكائد الحرب ورأس التدبير فيها         العلماء معرفة    وقد عد(

3
 ألنـه مـن     (

  .الخطط المالئمة لمقارعة األعداء هذه المعلومات يبني عليها خالل
قُم يـا  :  قائالً له �أتي بخبر جيش األحزاب، كما أمره   لي �حذيفة بن اليمان     �وبعث النبي   

  .(4) حذَيفَةُ فَْأتنَا بِخَبرِ الْقَومِ
 في نقل الخبر الذي سمعه من رأس المنافقين عبد اهللا بن ُأبي بن سلول               �بادر زيد بن أرقم     و

 ، وبالرغم من حداثة سن ذلك الصحابي الجليل،         �يوم أن قال مقولته وهو يسيء فيها إلى رسول اهللا           
 بـن  زيـد من حديث    بسندهه  أخرج البخاري في صحيح   ،   نقل ما سمعه بكل صدق       ماإالّ أنه سرعان    

قَمنَا :قَاَل � َأرجخَر عم ي � النَّبِيفَرٍ فس ابَأص النَّاس يهةٌ فدفَقَاَل ش دباِهللا ع نب يُأب  ابِهـحلَـا  :ِلَأص 
 الْـَأعز  لَيخْرِجن مدينَةالْ ِإلَى رجعنَا لَِئن :وقَاَل ،حوِله من ينْفَضوا حتَّى اِهللا رسوِل عنْد من علَى تُنْفقُوا
:  قَـالُوا  ،فَعَل ما يمينَه فَاجتَهد فَسَألَه ُأبي بنِ اِهللا عبد ِإلَى فََأرسَل ،فََأخْبرتُه � النَّبِي فََأتَيتُ ،الَْأذَلَّ منْها
كَذَب ديوَل زساِهللا ر �، قَعي فَوي فا نَفْسمةٌ لُواقَا مدتَّى شَل حاُهللا َأنْز زلَّ عجي  ويقدـي  تَـصف � �>I� �

 FD*��4�� TH�:� � � � � � � �UUU 	
"#$%&���:� { ماهعفَد النَّبِي �  رتَغْفسِلي ما لَهوفَلَو مهوسء(5) .. ر.  
 �إلى رسـول اهللا      هانقلبل بادر إلى    المعلومة التي سمعها     في نقل    � زيد بن أرقم     فلم يتوان 

  .سرعة ممكنةبأقصى ووبأمانة 
 إلى نقل أي خبر أو معلومـة         فعليه المبادرة  ،على ثغر من ثغور هذا الدين العظيم      كل جندي   ف

 فلربما تكون هذه سـبباً فـي         مهما كانت هذه المعلومة وال يستصغرها ،       عن العدو إلى قائده كما هي،     
  .لتمكين للمسلمين بإذنه سبحانه وتعالىهزيمة األعداء وتعجيالً في النصر وا

                                      
  ).١٢٦التعبئة الجهادية في اإلسالم ألحمد المومني صفحة : انظر) ( 1(
  .١١٩ دراسة الحديث صفحة وقد سبق. ٢٦٩١رقم ٢/١٠٤٦طليعة ال باب ،صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير )2(
  .٤٣األحكام السلطانية  لعلي بن محمد الماوردي صفحة ) 3(
  .١١٥ة صفحة ت دراس، وقد سبق١٧٨٨ رقم ٣/١٤١٤صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة األحزاب  )4(
  .١٢٠ة صفحة ت دراس ، وقد سبق٤٦٢٠ رقم ٤/١٨٦٠ن رقم صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المنافقي) 5(
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  :المبادرة إلى اإلعالم العسكري: المطلب الثالث

 ن فهما مكمال  ، ارتباط وثيق  وبينهماال شك أن اإلعالم األمني واإلعالم العسكري ال ينفصالن          
تهـاء  بعد االنو أثنائهاو يكون قبل بدء المعركة فهو، تعدد أوجه اإلعالم العسكري    تلبعضهما البعض، و  

 يعلم أصحابه بأمر    �، وما يكون قبل المعركة هو اإلعالم باإلعداد والتجهيز واالستعداد، فالنبي            منها  
لَـم يكُـن    َ... �من حديث كعب بن مالك      بسنده  أخرج البخاري في صحيحه     ،  المعارك لإلعداد لها    

   وُل اللَّهستَّى       �را حرِهى بِغَيرةً ِإلَّا ووغَز رِيدةُ     يوالْغَز لْكغزوة تبوك    – كَانَتْ ت -    وُل اللَّهسا راهغَز
 وعدوا كَثيرا فَجلَّى ِللْمسلمين َأمـرهم ِليتَـَأهبوا ُأهبـةَ     )١'في حر شَديد واستَقْبَل سفَرا بعيدا ومفَازا     �

موِهغَز(
2
 كَثير ولَا يجمعهم كتَـاب حـافظٌ         �ذي يرِيد والْمسلمون مع رسوِل اللَّه        فََأخْبرهم بِوجهِه الَّ   (

   انيوالد رِيدب يا                  :قَاَل كَعغَزو اللَّه يحو يهنْزِْل في ا لَمم خْفَى لَهيس َأن ِإلَّا ظَن بتَغَيي َأن رِيدٌل يجا رفَم 
  .(3) ... والْمسلمون معه  � تلْك الْغَزوةَ حين طَابتْ الثِّمار والظِّلَاُل وتَجهز رسوُل اللَّه  � اللَّه رسوُل

 حريصاً حرصاً شديداً على معرفة أخبار عدوه   �لقد كان رسول اهللا     : " قال الدكتور أبو فارس   
ع خطة في التعامل مع هذا العدو، ولكنه في نفس الوقت          في وقت السلم والحرب ليساعده ذلك على وض       

قد كان حريصاً أشد الحرص على إخفاء أسرار المسلمين وحركة الجيوش اإلسالمية عن أعدائهم، ألن               
)" ذلك يضعفهم تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً 

4
).  

قلـوب  بكلمات روحانية ترطب ال    أصحابه برفع معنويات جيشه يوم األحزاب        � بادر النبي    و
 فيها لجنده الميامين من األنصار      يدعووصدح بكلمات    ،أصابهم النصب والجوع  ، بعدما   وتشحذ هممهم   
)أخرج البخاري في صحيحه   والمهاجرين ،   

5
) بسنده (

6
 � رسوُل اللَّه    :يقُوُل خَرج  � َأنَس من حديث    (

     رفحي ارالَْأنْصو وناجِرهفَِإذَا الْم قـا             ِإلَى الْخَنْدفَلَم ملَه ذَِلك لُونمعي بِيدع ملَه كُني فَلَم ةارِدب اةي غَدف ون

                                      
مفازا ومفاوز أي فالة سميت بذلك قيل على طريق التفاؤل وقيل ألن من قطعها فاز ونجا وقيل ألنها تهلك سـالكها                      )1(

  .)٣/٩٤١النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير : انظر. ( كما سميت مهلكة من قولهم فوز الرجل إذا هلك
 بمقـصدهم  أي :بـوجههم  فأخبرهم،  سفرهم في إليه يحتاجون بما ليستعدوا أي الهاء وإسكان الهمزة بضم :بةهاُأل)  2(
  .١٧/٨٨شرح صحيح مسلم للنووي و، ٨/١١٧فتح الباري البن حجر : انظر(
 وقد سبق دراسة الحـديث      ٤١٥٦ رقم   ٤/١٦٠٣ البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك            )3(

  .١٣٥يجه صفحة وتخر
  .١٥٧ صفحة ١٤١٣ سنة ١ دار الفرقان ط–حمد أبو فارس مالمدرسة النبوية العسكرية ل: انظر) 4(
  .٢٦٧٩ رقم ٣/١٠٤٣صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على القتال ) 5(
 عن )إبراهيم بن محمد الفزاري(  بن عمرٍو حدثَنَا َأبو ِإسحاقَحدثَنَا عبد اللَّه بن محمد حدثَنَا معاوِيةُ :سند الحديث) 6(

  :... يقُوُل � سمعتُ َأنَسا : قَاَل)الطويل (حميد
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"   فَاغْفر ِللَْأنْـصارِ والْمهـاجِره     اآلخرةاللَّهم ِإن الْعيشَ عيشُ     "  :رَأى ما بِهِم من النَّصبِ والْجوعِ قَالَ      
لَه جِيبِينفَقَالُوا م:ا نَحدينَا َأبقا بم ادلَى الْجِها عدمحوا معايب ينالَّذ ن(

1
).  

في النفس حتى رد عليه أصحابه بأبيات تدلل على العظيم  األثر �من النبي  الكلمات لهذه فكان
  :  أالّ وهو الجهاد في سبيل اهللا قائلين،مضيهم في هذا الطريق

  .ى الجهاد ما بقينا أبداعل         نحن الذين بايعوا محمدا 
فإذا ما دخل الجيش     النصر أو الهزيمة     فهو من عوامل  اإلعالم في المعركة له أهمية عظمى،       ف

، فإنه يحقق   بنفسية مهزوزة فإن ذلك لن يحقق إالّ نتائج سلبية والعكس إذا ما دخل المعركة بنفسية قوية               
  .النتائج المرضية

: م العسكري الموجه لرفع المعنويات لـدى المقـاتلين         متحدثاً عن اإلعال   منيويقول المقدم الم  
يعتبر اإلعداد الموجه من أهم عناصر النصر في القتال، ألن اإلعداد النفسي الـسليم يرفـع الـروح                  "

المعنوية لدى المقاتلين، وال يتحقق النصر بتوفير القيادة الحكيمة والتنظيم الجيد، وتعبئة القوى الماديـة            
توفر الروح المعنوية العالية، واإليمان العميق لدى المقاتلين بالهدف الذي يقاتلون فحسب ، بل ال بد من  

)" من أجله
2
).  

نهم كانوا يـضعونه    إوقد اهتم المسلمون باإلعداد المعنوي اهتماماً بالغاً، حتى         ": وأضاف قائالً 
بية اإلسالمية وهي سر    فهذه صفات المقاتلين النابعة من التر     ...في مقدمة واجباتهم في اإلعداد للمعركة     

) "نجاحهم في فتوحاتهم الواسعة في أرض اهللا سبحانه
3
).  

فالمعنويات العالية من أهم مزايا الجيوش ذات القيمة العسكرية الرفيعة كما أنهـا مـن أهـم         " 
)" مبادئ الحرب

4
).  

                                      
  : دراسة الحديث) 1(

  :رجال اإلسناد: أوالً
قد صرح بهذه الرواية ثقة مدلس وقد عده ابن حجر من الطبقة الثالثة التي ال بد من التصريح بالسماع و: حميد الطويل

  .٩٩سمعت  وقد سبقت ترجمته صفحة : بقولة
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
 ٢٠٨١ رقـم    ٣/١٠٨١ باب البيعة في الحرب أن ال يفـروا          ، كتاب الجهاد والسير   ،في صحيحه أيضاً  البخاري  أخرجه  

في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة األحزاب       بنحوه من طريق شعبة بن الحجاج عن حميد به، وأخرجه مسلم            
  . � بنحوه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس ١٨٠٥ رقم ٣/١٤٣١وهي الخندق 

  .٣٧التعبئة الجهادية في اإلسالم ألحمد المومني صفحة : انظر) 2(
  .٣٨، ٣٧المصدر السابق صفحة ) 3(
  .٤٨صفحة الرسول القائد لمحمود خطاب : انظر) 4(
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ى رفع ومن المبادرة إلى اإلعالم العسكري ما يكون رداً على إعالم الخصم، فهو أيضاً يؤدي إل
تخويـف   األثر في    � كان لشعراء رسول اهللا      ومعنويات جيش المسلمين ويثبط معنويات المشركين،       

  .العدو في الحرب ومن ثم دخول بعض القبائل إلى اإلسالم
 فكـان  ،مالـك  بن وكعب رواحة بن اهللا وعبد ثابت بن حسان: المسلمين شعراء كان: قال ابن سيرين  

 فبلغني: أضاف قائالً  ،األنساب على يقبل حسان وكان ،بالكفر يعيرهم اهللا وعبد ،الحرب يخوفهم كعب
  :مالك بن كعب قول من  )١'فرقاً أسلمت إنما دوساً أن

  السيوفا أغمدنا ثم وخيبر ... وتر كل تهامة من قضينا
  ثقيفا أو دوساً قواطعهن ... لقالت نطقت ولو نخبرها

)بثقيف نزل ما مبك ينزل ال ألنفسكم فخذوا انطلقوا: دوس فقالت
2
).  

هم بأبيات الـشعر  ء على ذلك ألنه يعلم أن هجا      شعراءه بهجاء األعداء وشجعهم    �حث النبي   و
)أخرج مسلم في صحيحه     نفوسهم من رشق النبال،     على   اًوقعلهو أشد   

3
) بسنده (

4
 عاِئـشَة  من حديث    (

 فََأرسَل ِإلَـى    "ِإنَّه َأشَد علَيها من رشْق بِالنَّبلِ     اهجوا قُريشًا فَ  "  :قَاَل �َأن رسوَل اللَّه    رضي اهللا عنها،    
 اهجهم فَهجاهم فَلَم يرضِ فََأرسَل ِإلَى كَعبِ بنِ ماِلك ثُم َأرسَل ِإلَى حسان بنِ ثَابِت فَلَما        :ابنِ رواحةَ فَقَالَ  

   انسقَاَل ح هلَيخََل عد:   قَد              انَهِلـس لَـعَأد ثُم ارِبِ بِذَنَبِهالض دذَا الَْأسلُوا ِإلَى هستُر َأن لَكُم آن(
5
 فَجعـَل   (

: رضـي اهللا عنهـا    قَالَتْ عاِئـشَةُ    ...(6)  والَّذي بعثَك بِالْحقِّ لََأفْرِينَّهم بِلساني فَري الَْأديمِ       :يحركُه فَقَالَ 
)ِإن روح الْقُدسِ  " :يقُوُل ِلحسان  �اللَّه   رسوَلفَسمعتُ  

7
) لَا يزاُل يَؤيدك مـا نَافَحـتَ       (

8
)     اللَّـه ـنع 

وِلهسرو"...(
9
).  

                                      
  .)٨٣٧ / ٣البن األثيراألثر الحديث والنهاية في غريب  (فَرِق يفْرق فَرقا:  يقال،الخَوف والفَزع: الفَرق بالتحريك )1(
  .١/٤١١ االستيعاب البن عبد البر :انظر)  2(
  .٢٤٩٠ رقم ٤/١٩٣٥ �صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت ) 3(
حـدثَني  ) ليث بن سعد  ( عن جدي    )شعيب بن الليث  ( حدثَنَا عبد الْملك بن شُعيبِ بنِ اللَّيث حدثَني َأبِي         :ديثسند الح ) 4(

            نع يماهرنِ ِإبب دمحم نةَ عنِ غَزِيةَ بارمع نلَاٍل عَأبِي ه نب يدعي سثَندح زِيدي نب خَاِلد  ـننِ عمحالر دبنِ عةَ بلَمَأبِي س 
  ... رضي اهللا عنها عاِئشَةَ

)5(  انَهِلس لَعوأدلع دلع:  يقال ،إليه فيهش حمرته ترى حتى يخرجه يأ: َأد )        النهاية في غريب الحديث واألثـر البـن
 ).٢/١٣٠األثير 

النهاية فـي   (  القَتْل في المبالغة عن به يكْنَى وقد ،األديم يقْطَع كما بالهجاء قْطَعهمأ أي: لََأفْرِينَّهم بِلساني فَري الَْأديمِ    )6(
  ).٣/٨٤٣غريب الحديث واألثر البن األثير 

  ).٢/٦٦٣النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير : انظر( جبريل عليه الصالة والسالم : روح القدس) 7(
  ).٥/١٩٩انظر المصدر السابق ( اء المشركين ومجاوبتهم على أشعارهم ، يريد بمنافحته هج: نافحت) 8(
  : دراسة الحديث) 9(

  :رجال اإلسناد: أوالً
                                                               =                                                                                                 
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 �في الحديث جواز هجو الكفار ما لم يكن أمان، وأنه ال غيبة فيه وأما أمره " : قال النووي
فالمقصود منه النكاية في الكفار، وقد أمر اهللا تعالى ... بعد واحدطلبه ذلك من أصحابه واحد وبهجائهم 

بالجهاد في الكفار واإلغالظ عليهم، وكان هذا الهجو أشد عليهم من رشق النبل، فكان مندوباً لذلك مع 
ينبغي أن ال يبدأ : ما فيه من كف أذاهم، وبيان نقصهم واالنتصار بهجائهم المسلمين، قال العلماء 
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  .(1) "ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحش إالّ أن تدعو إلى ذلك ضرورة البتدائهم به,  }�!�:�,+�&*
  

الـذي  وحد  ُأبعد االنتهاء من غزوة      بالرد على إعالم أبي سفيان        � وبادر عمر بن الخطاب     
  . وحقرهأفحمه فيه بإعالمفرد عليه  �قصد من ورائه تثبيط معنويات جيش محمد 

 =��������������������������������������������������������������������������������� 
ال : وثقه ابن سعد والعجلي وابن خزيمة والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم             :  سعيد بن أبي هالل    -١

ي تضعيفه سلفاً، إالّ أن الساجي حكى عن أحمد أنه اخـتلط، وقـال              صدوق، لم أر البن حزم ف     : باس به وقال ابن حجر    
فيه نظر، فعبارة الساجي ال تعني أنه اختلط وإنما تدل على ضعف          ...)  الساجي  أن إالّ( :بل ثقة وقول ابن حجر    : بشار.د

  .مطلق
  . وحدهم ابن حزلم يضعفه غير:  ثقة ثبت وأضاف قائالً:ثقة فقد وثقه ابن حجر في لسان الميزان وقال: قلت 

، ٤/٨٣تهذيب التهذيب البـن حجـر       و،  ١/٤٠٥ الثقات للعجلي    ومعرفة،  ٧/٥١٤الطبقات الكبرى البن سعد     : انظر  ( 
، ٤/٧١الجرح والتعديل البن أبي حاتم      و،  ٦/٣٧٤الثقات الن حبان    و،  ٣/٢٣٦ميزان االعتدال في نقد الرجال للذهبي       و
  .)٧/٢٣٢، ولسان الميزان البن حجر ٢/٤٥تقريب لبشار واألرنؤوط رير الحتو، ١/٣٠٧تقريب التهذيب البن حجرو
: وثقه ابن سعد وأحمد والعجلي والدار قطني وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن معين والنسائي:  عمارة بن غزية -٢

ى ابن حزم، وعلق س به ، ولم يضعفه سوأال ب: ما بحديثه بأس كان صدوقاً، وقال ابن حجر: س به، وقال أبو حاتم    أال ب 
  .ال يعتد به وهو ثقة: بشار وشعيب على هذا التضعيف وقاال 

  .هو ثقة: قلت 
، وبحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم ليوسف عبد الهادي صـفحة             ٢٩٤الطبقات الكبرى البن سعد     : انظر(

، وتقريـب   ٧/٣٦٠لثقات البن حبـان     ، وا ٧/٣٧٠، وتهذيب التهذيب البن حجر    ٢/١٦٣ الثقات للعجلي    ومعرفة ،   ٣١١
   .)٣/٦٥، وتحرير التقريب لبشار وشعيب ٢/٥١التهذيب البن حجر 

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
 مـن   ٥٠١٥ رقـم    ٢/٧٢١أخرجه أبو دود في سننه كتاب األدب باب ما جاء في الشعر بنحـو               : تخريج الحديث : ثانياً

  .عن عائشة رضي اهللا عنها طريق عروة بن الزبير
  .١٦/٤٨شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) 1(
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)أخرج البخاري في صحيحه      
1
) بسنده   (

2
 وَأشْرفَ َأبو سفْيان    ... :قَاَل � الْبراء من حديث    (

َأفـي   : فَقَالَ "لَا تُجِيبوه " : قَالَ ؟ َأفي الْقَومِ ابن َأبِي قُحافَةَ     :فَقَاَل" لَا تُجِيبوه  :" فَقَالَ ؟ َأفي الْقَومِ محمد   :فَقَاَل
 كَـذَبتَ يـا   : ِإن هُؤلَاء قُتلُوا فَلَو كَانُوا َأحياء لََأجابوا فَلَم يملك عمر نَفْسه فَقَاَل: فَقَالَ ؟الْقَومِ ابن الْخَطَّابِ  

      خْزِيكا يم كلَيع قَى اللَّهَأب اللَّه ودع،   انفْيو سُل فَقَ   : قَاَل َأببُل هاع    اَل النَّبِي�  "وها نَقُولُ  : قَالُوا "َأجِيبم ، 
 : قَـالُوا  "َأجِيبوه : "� لَنَا الْعزى ولَا عزى لَكُم فَقَاَل النَّبِي         : قَاَل َأبو سفْيان   " قُولُوا اللَّه َأعلَى وَأجلُّ    :"قَاَل

)...  يوم بِيومِ بدرٍ والْحرب سجاٌل :قَاَل َأبو سفْيان"  ولَى لَكُمقُولُوا اللَّه مولَانَا ولَا م" : قَاَل،ما نَقُوُل
3
).  

 ، تحقيره لمجرد � النبي نهي أن فهم عمر كأن: بقوله" فلم يملك عمر نفسه   ": وعقب السندي على قوله   
 بعد للتكلم وجه فال وإال فأجاب ، الوجه بهذا الجواب الوقت ذلك في تقتضي التحقير مصلحة أن فرأى
)أعلم تعالى واهللا ، النهي

4
).   

 �واإلعالم في المعارك ال بد أن يكون عالياً ومسموعاً له نبرته المؤثرة، كما كان للعباس 
بعد أن ولى بعض   �حول رسول اهللا لمجيء اعلى يوم حنين وقد كان صيتاً، فنادي بالجيش يحثهم 

)أخرج مسلم في صحيحهالمسلمين من المعركة، 
5
) بسنده(

6
 شَهِدتُ مع : قال � عباسال من حديث  (

 وِل اللَّهسر�  وَل اللَّهسبِ رطَّلالْم دبنِ عب ارِثالْح نب انفْيو سَأبتُ َأنَا ونٍ فَلَزِمنَيح موي�  نُفَارِقْه فَلَم 

                                      
  . ٣٨١٧ رقم ٤/١٤٨٦صحيح البخاري، كتاب المغازي باب غزوة أحد )  1(
 بـن  عـن الْبـراء   )السبيعي (  عن َأبِي ِإسحاقَ  ) ابن يونس  ( حدثَنَا عبيد اللَّه بن موسى عن ِإسراِئيلَ      :الحديث سند)  2(

  ...� عازب
  : دراسة الحديث)  3(

  :رجال اإلسناد: أوالً
  .٧٧ثقة وقد رد الذهبي وابن حجر قول من تكلم فيه وقد سبقت ترجمته صفحة :  إسرائيل بن يونس-١
شاخ ونسي واحتجوا به ولم يدل علـى        : ثقة تغير قليالً ولم يصفه الذهبي باالختالط وإنما قال          :  أبو إسحاق السبيعي   -٢

  .٧٧ ترجمته صفحة ، وقد سبقأنه اختلط في شيء من حديث
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
 ٣/١١٠٥وأخرجه البخاري أيضاً في صحيحه كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع واالختالف في الحـرب                  

  .من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي بهبنحوه  ٢٨٧٤رقم 
  .٢/١٢ صحيح البخاري حاشية السندي على)  4(
  .١٧٧٥ رقم ٣/١٣٩٨صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب غزوة حنين ) 5(
) ابن يزيـد  (  َأخْبرني يونُس    ) عبد اهللا (حدثَني َأبو الطَّاهرِ َأحمد بن عمرِو بنِ سرحٍ َأخْبرنَا ابن وهبٍ           :سند الحديث ) 6(

  :... �  قَاَل عباس: قَاَل � قَاَل حدثَني كَثير بن عباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ) يالزهر(عن ابنِ شهابٍ 
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 وُل اللَّهسرو� َأه اءضيب لَه غْلَةلَى بعيذَامنُفَاثَةَ الْج نةُ بوفَر ا لَهاهد(
1
) الْكُفَّارو ونملسا الْتَقَى الْمفَلَم 

 وُل اللَّهسقَ رفَطَف بِرِيندم ونملسلَّى الْمو� اسبَل الْكُفَّارِ قَاَل عبق غْلَتَهب كُضري: غْلَةامِ بجذٌ بِلَأنَا آخو 
َأي : � فَقَاَل رسوُل اللَّه  �َأكُفُّها ِإرادةَ َأن لَا تُسرِع وَأبو سفْيان آخذٌ بِرِكَابِ رسوِل اللَّه  � اللَّه رسوِل

اسبفَقَاَل ع ةرمالس ابحَأص نَاد اسبتًا:عيلًا صجر كَاني)٢( وتولَى صفَقُلْتُ بَِأع :َأص نَأي  ةرمالس ابح
  .(3) ... يا لَبيك يا لَبيك : فَواللَّه لَكََأن عطْفَتَهم حين سمعوا صوتي عطْفَةُ الْبقَرِ علَى َأولَادها فَقَالُوا:قَاَل

 وإنما ،جميعهم من الفرار يحصل لم وأنه ،بعيداً يكن لم فرارهم أن على دليل الحديث هذا في و
 وإنمـا  ،أسلموا يكونوا لم الذين ومشركيها المؤلفة مكة أهل مسلمة من مرض قلبه في من عليهم فتحه
 لـم  ممن معهم مكة أهل والختالط بالسهام ورشقهم واحدة دفعة عليهم النصبابهم فجأة هزيمتهم كانت
 فتقـدم  ،للغنيمة خرجوا وصبيان نساء وفيهم ،الدوائر بالمسلمين يتربص وممن قلبه في اإليمان يستقر

 علـى  سـكينته  تعالى اهللا أنزل أن إلى أخراهم على أوالهم فانقلبت ولوا بالنبل رشقوهم فلما ،إخفاؤهم
  .)٤'المؤمنين

                                      
)1  (يذَامنُفَاثَةَ الْج نةُ بوالبيضاء بغلته � النبي إلى أهدى  غير ذلك ، : ابن نباته وقيل: فروة بن عامر وقيل:، وقيلفَر 

 أخذوه حتى طلبوه إسالمه من ذلك الروم بلغ فلما ،العرب من يليهم من على للروم الًعام فروة وكان ، الشام عمان سكن
   : قال بفلسطين " عفراء " له يقال لهم ماء على لصلبه الروم اجتمعت فلما عندهم فحبسوه

  الرواحل إحدى فوق عفرا ماء على ... حليلها بأن سلمى أتى هل أال          
  بالمناجل أطرافها مشذبة ... هاأم الفحل يضرب لم ناقة على

  ).١/٨٩٥أسد الغابة البن األثير : انظر( 
  .)١٣٦/ ٣الحديث البن األثيرالنهاية في غريب ( صيت وصاِئت كميت وماِئت: يقال، أي شديد الصوت عاليه:صيتا )2(
  :دراسة الحديث) 3(

  :رجال اإلسناد: أوالً
ممـا يلـي    ) البحر األحمر (  الياء المنقوطة وهو بلدة على ساحل بحر القلزم          بفتح األلف وسكون  : اَأليلييونس بن يزيد    

  ).١/٢٣٧األنساب للسمعاني : انظر ( مصر 
  .قليل وفي غير الزهري خطأثقة إالّ أن في روايته عن الزهري وهم : قال ابن حجر

ـ ثقة وكذا سفيان بن عيينة عن الزقد تابعه بهذا الحديث معمر وهو ثقة والوهم القليل ال يضر، ثم إنه توبع، ف        : قلت ري ه
   ).٢٢/٥٥١، وتهذيب الكمال للمزي ٢/٣٨٦تقريب التهذيب البن حجر : انظر( ، به

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

  .  بنحوه من طريق معمر عن الزهري به١٧٧٥ رقم ٣/٢٩٦أخرجه أحمد في مسنده 
  .١٢/١١٥  للنووي مسلم صحيحشرح )4(
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 آخـر  في غلمانه فينادي  )١(سلع على يقف كان  � العباس أن :الحازمي النووي قول    ونقل
  .(2)أميال ثمانية والغابة سلع وبين :قال فيسمعهم الغابة في وهم الليل

ليعـودوا  سمع الفارين من المعركة،  العباس لينادي المسلمين يوم حنين لي �ولعل اختيار النبي    
  .لتميزه بالصوت العالي المسمع لمسافة طويلةإليها، 

أخبر النبي   فقد   وال شك أن الصوت العالي يؤدي إلى زعزعة في صفوف األعداء وإرباكهم ،            
أخـرج  ،  وفي رواية من ألف رجل)٣'د على المشركين من فئة أن صوت أبي طلحة في الجيش أش    �

)أحمد في مسنده    
4
) بسنده (

5
 (6) � لَصوتُ َأبِي طَلْحـةَ    � قَاَل رسوُل اللَّه     :قَاَل � َأنَسٍ    من حديث    (

َئةف نم ينشْرِكلَى الْمع شِ َأشَديي الْجف(
7
).  

                                      
)1( األسالع طرق في الجبال     والسلوع شقوق في الجبال واحدها سلع وسلع         : الالم وسكون المهملة السين بفتح:  علْس 

يسمى الواحد منها سلعا وهو أن يصعد اإلنسان في الشعب وهو بين الجبلين يبلغ أعلى الوادي ثم يمضي فيسند في الجبل  
المسند الذي سند فيه ثم ينحدر حينئذ في الوادي اآلخر حتى يخـرج             حتى يطلع فيشرف على واد آخر يفصل بينهما هذا          

 وسـلع جبـل   ، واديين السلع وال يعلوه إال راجـل من الجبل منحدرا في فضاء األرض فذاك الرأس الذي أشرف من ال       
  .)١٨/٥٠عمدة القاري للعيني  و٣/٢٣٦معجم البلدان للحموي : انظر(بسوق المدينة 

  .١٢/١١٥  شرح النووي على مسلم)2(
الفرقَة والجماعة من الناس في األصل والطَّاِئفة التي تُقيم وراء الجيش فإن كان عليهم خَوفٌ أو هزِيمة التَجُأوا : الفَئة )3(

البـن   األثـر     الحـديث و   النهاية في غريـب   (.فئات وفئون :  وجمع الفئة    ،إليهم وهو من فَأيتُ رأسه وفَأوتُه إذا شَقَقْتَه       
  .)٣/٧٦٨ثيراأل
  .١٣١٠٥ رقم ٢٠/٣٧٥مسند اإلمام أحمد ) 4(
   ...�) ابن مالك(   َأنَسعنْ )ابن أسلم البناني(حدثَنَا يزِيد بن هارون حدثَنَا حماد بن سلَمةَ عن ثَابِت : سند الحديث) 5(
  .١٢٢ وقد سبقت ترجمته صفحة ،بكنيته مشهور طلحة أبو الخزرجي األنصاري سهل بن زيد: أبوطلحة) 6(
  :دراسة الحديث) 7(

  :رجال اإلسناد: أوالً
آخره واحد، وقـد    حديثه في أول أمره و    : ثقة لكثرة الموثقين له أما تغير حفظه بآخرة فقد قال ابن معين           : حماد بن سلمة  

  .٦٢ ترجمته صفحة سبق
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
 ، وابن أبي شـيبة فـي   حماد بن سلمة بنحوه من طريق ١٣٦٠٤ رقم ٢١/٢١٩د بن حنبل في مسنده أخرجه أيضاً أحم 

كال الروايتين    بنحوه من طريق حماد بن سلمة،٣٤١٠٧ رقم ١٢/٤٦٣رفع الصوت في الحرب   ،  كتاب الجهاد  مصنفه،
   . �عن علي بن جدعان عن أنس ) أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة(

  :الحديثالحكم على : ثالثاً
إسناده صحيح على شـرط  : إسناده صحيح وقد صححه شعيب األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد بن حنبل بقوله       : الحديث

  .)٢٠/٣٧٥مسند أحمد بن حنبل (  صحيح مسلم
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  المبحث السابع
  

  في ميدان السياسةالمبادرة الذاتية 
  

  :وفيه ثالثة مطالب
  

  .المبادرة إلى مبايعة اإلمام: المطلب األول
  .المبادرة إلى مشاورة أهل الرأي: المطلب الثاني

  .المبادرة إلى عقد االتفاقيات والمصالحة: المطلب الثالث 
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�:  
 : بالكَـسرِ  ، سياسـةً  لرعيةَا سستُ : المجازِ ومن،   به قام : سياسةً اَألمر ساسمن  : السياسة

 يـسوس  هو :يقال السائس فعل :والسياسةُ،  يصلحه بما الشْيء على القيام : والسياسةُ،  ونَهيتُها َأمرتُها
ها عليها قام ِإذا الدوابوالوالي ،وراض وسستَه ييعر (

1
).  

رعية ويقوم برعايتها وتدبير شئونها وما يتعلق بمصالحها،        فالسياسة هي من مهام الوالي بأن يسوس ال       
مـن  ووالحاكم له حقوق وعليه واجبات ، فمن حقوقه السمع والطاعة ومن واجباته مشاورة أصحابه،               

  .وغيرهامع اآلخرين عقد االتفاقيات الشورى ور السياسية  مبايعة اإلمام األم
  .المبادرة إلى مبايعة اإلمام: المطلب األول 

فال وفق األسس الشرعية  اإلمام  تم اختيار   ن الدولة أنه إذا ما      ئون األمور السياسية المتعلقة بش    م
من و اإلمام مشاورة أصحابه     الواجب على مبايعته وعدم التخلف عن ذلك، كما أن من         ببد من المبادرة    

 ،�مبايعـة النبـي     واجبهم أيضاً مبايعته والسمع له والطاعة، ولقد بادر الصحابة رضوان اهللا عليهم ب            
  .ا وغيرهم� و سلمة بن األكوع �عمرو بن العاص مبايعته ببادر وممن 

)أخرج مسلم في صحيحه 
2
) بسنده (

3
 فَلَما جعَل اللَّه :قال ... �  الْعاصِ عمرو بن من حديث(

      تُ النَّبِيي قَلْبِي َأتَيف لَامفَلْأُ   :فَقُلْتُ �الِْإس ينَكمطْ يسقَالَ    اب ينَهمطَ يسفَب كعايي قَالَ   :بدتُ يضا    : فَقَبي ا لَكم 
 َأما علمـتَ َأن الِْإسـلَام       : َأن يغْفَر ِلي قَالَ    : قُلْتُ ؟ تَشْتَرِطُ بِماذَا  : َأردتُ َأن َأشْتَرِطَ قَالَ    : قُلْتُ :عمرو قَالَ 

هِجرةَ تَهدم ما كَان قَبلها وَأن الْحج يهدم ما كَان قَبلَه وما كَان َأحد َأحب ِإلَي من                 يهدم ما كَان قَبلَه وَأن الْ     
   وِل اللَّهسِئلْ                 �رس لَوو لَالًا لَهِإج نْهم نَييلََأ عَأم يقُ َأنا كُنْتُ ُأطمو نْهي منيي علَّ فلَا َأجو    فَهَأص تُ َأن

 نَّةِل الْجَأه نم َأكُون تُ َأنوجاِل لَرالْح لْكلَى تتُّ عم لَوو نْهم نَييلَُأ عَأم َأكُن ا َأطَقْتُ ِلَأنِّي لَمم...(
4
) .   

                                      
  ).١٦/١٥٧، وتاج العروس للزبيدي ٦/١٠٧لسان العرب البن منظور : انظر) (  1(
  .١٢١ رقم ١/١١٢سالم يهدم ما قبله  باب كون اإل،، كتاب اإليمانصحيح مسلم) 2(
حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى الْعنَزِي وَأبو معنٍ الرقَاشي وِإسحقُ بن منْصورٍ كُلُّهم عن َأبِي عاصمٍ واللَّفْـظُ                 : سند الحديث ) 3(

      ا عي َأبنعي اكحثَنَا الضدثَنَّى حنِ الْممٍ قَالَ ِلابحٍ قَالَ     :اصيشُر نةُ بوينَا حرةَ         : َأخْباسمنِ شاب نبِيبٍ عَأبِي ح نب زِيدي يثَندح 
  :...قال ... � حضرنَا عمرو بن الْعاصِ :الْمهرِي قَاَل

  : دراسة الحديث) 4(
  :رجال اإلسناد: أوالً 

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات
  :يج الحديثتخر: ثانياً

 ٤/١٣١أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا 
  . بنحوه من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب به٢٥١٥رقم 
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 حسم موضوع الخالف الذي كاد    قد   و � عمر بن الخطاب     � بكر الصديق    يمبايعة أب بوأول من بادر    
  . ثم تبعه المهاجرون واألنصار من بعده، ليبايعه فبايعه� فبسط يده ألبي بكر ،ينشب بين المسلمينأن 

)أخرج البخاري في صحيحه
1
)بسنده (

2
 كُنْتُ ُأقْرُِئ رِجالًا :قَاَل رضي اهللا عنهما  ابن عباسمن حديث (

فوع ننِ بمحالر دبع منْهم اجِرِينهالْم ننِ الْخَطَّابِ � مب رمع نْدع وهنًى وبِم نْزِِلهي ما َأنَا فنَميفَب  
 لَو رَأيتَ رجلًا َأتَى َأمير الْمْؤمنين الْيوم : فَقَاَل �  في آخرِ حجة حجها ِإذْ رجع ِإلَي عبد الرحمنِ �

 لَو قَد ماتَ عمر لَقَد بايعتُ فُلَانًا فَواللَّه ما كَانَتْ بيعةُ َأبِي : هْل لَك في فُلَانٍ يقُوُل يا َأمير الْمْؤمنين:فَقَاَل
)بكْرٍ ِإلَّا فَلْتَةً

3
رهم هُؤلَاء  ِإنِّي ِإن شَاء اللَّه لَقَاِئم الْعشيةَ في النَّاسِ فَمحذِّ: فَغَضب عمر ثُم قَاَل، فَتَمتْ(

 يا َأمير الْمْؤمنين لَا تَفْعْل فَِإن الْموسم : فَقُلْتُ:الَّذين يرِيدون َأن يغْصبوهم ُأمورهم قَاَل عبد الرحمنِ
مهغَاءغَوالنَّاسِ و اععر عمجي(

4
 قُربِك حين تَقُوم في النَّاسِ وَأنَا َأخْشَى َأن  فَِإنَّهم هم الَّذين يغْلبون علَى(

 متَّى تَقْدهِْل حا فََأمهعاضولَى ما عوهعضلَا ي َأنا ووهعلَا ي َأنرٍ وطَيكُلُّ م نْكا عهرطَيقَالَةً يفَتَقُوَل م تَقُوم
سنَّة فَتَخْلُص بَِأهِل الْفقْه وَأشْراف النَّاسِ فَتَقُوَل ما قُلْتَ متَمكِّنًا فَيعي َأهُل الْمدينَةَ فَِإنَّها دار الْهِجرة وال

رما فَقَاَل عهعاضولَى ما عونَهعضيو قَالَتَكلْمِ مقَامٍ َأ:الْعَل مَأو بِذَِلك نلََأقُوم اللَّه شَاء ِإن اللَّها وَأم  هقُوم
 فَقَدمنَا الْمدينَةَ في عقْبِ ذي الْحجة فَلَما كَان يوم الْجمعة عجلْتُ الرواح حين :بِالْمدينَة قَاَل ابن عباسٍ

 ساغَتْ الشَّمفََأثْ...ز قَام َؤذِّنُونكَتَ الْما سرِ فَلَمنْبلَى الْمع رمع لَسقَاَل فَج ثُم لُهَأه وا هبِم لَى اللَّهنَى ع: 
َأما بعد فَِإنِّي قَاِئٌل لَكُم مقَالَةً قَد قُدر ِلي َأن َأقُولَها لَا َأدرِي لَعلَّها بين يدي َأجلي فَمن عقَلَها ووعاها 

 ثُم ِإنَّه ...ه ومن خَشي َأن لَا يعقلَها فَلَا ُأحلُّ ِلَأحد َأن يكْذب علَي فَلْيحدثْ بِها حيثُ انْتَهتْ بِه راحلَتُ
يعةُ  ِإنَّما كَانَتْ ب: واللَّه لَو قَد ماتَ عمر بايعتُ فُلَانًا فَلَا يغْتَرن امرٌؤ َأن يقُوَل:بلَغَني َأن قَاِئلًا منْكُم يقُوُل

 هنَاقُ ِإلَيالَْأع تُقْطَع نم نْكُمم سلَيا وهقَى شَرو اللَّه نلَكو كَانَتْ كَذَِلك ا قَدِإنَّهتْ َألَا وتَمكْرٍ فَلْتَةً وَأبِي ب
فَلَا ي ينملسالْم نم ةشُوررِ مغَي نلًا عجر عايب نكْرٍ مثُْل َأبِي بقْتَلَا مي ةً َأنرتَغ هعايي بلَا الَّذو وه عايب

 هنَبِي فَّى اللَّهتَو ينرِنَا حخَب نم كَان قَد ِإنَّهي  �ونب يفَةقي سف مرِهوا بَِأسعتَماجخَالَفُونَا و ارالَْأنْص َأن 

                                      
  .٦٤٤٢ رقم ٦/٢٥٠٣ ...  كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب رجم الحبلى من الزناصحيح البخاري،)  1(
 عـن ابـنِ شـهابٍ     ) ابن كيسان ( حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه حدثَني ِإبراهيم بن سعد عن صاِلحٍ             : سند الحديث )  2(
  :... رضي اهللا عنهما قالنِ عباسٍ عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عتْبةَ بنِ مسعود عن اب)الزهري(
 رويـة  غَيـرِ  على فُعَل شيء كل الفَلْتَةُ ،يستَحقُّ ال من الخالفة في يطْمع لَئالَّ بها عوِجِل وإنماوفجأة   بغْتَةً أي :فَلْتَةً) 3(
  ).٢/٢٠٤وزي ، و غريب الحديث البن الج٣/٩١١النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير : انظر(
 بمعجمتـين  والغوغـاء  منهم الشباب: وقيل الرذالء الجهلة :وبمهملتين الراء بفتح الرعاع :وغوغاءهم الناس رعاع) 4(

 وسـقَّاطَهم ،  الـشر  إلـى  المـسرعين  السفلة على ويطلق الطيران في يبدأ حين الجراد صغار أصله ساكنة واو بينهما
  .)١٢/١٤٧، و فتح الباري البن حجر ٢/٥٧٧لحديث واألثر البن األثير النهاية في غريب ا: انظر (  وأخْالطَهم
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)ساعدةَ
1
)الزو يلنَّا عخَالَفَ عكْرٍ وكْرٍ فَقُلْتُ ِلَأبِي بِإلَى َأبِي ب وناجِرهالْم عتَماجا ومهعم نمو ريا :با َأبي 

جر منْهنَا ميلَق منْهنَا منَوا دفَلَم مهارِ فَانْطَلَقْنَا نُرِيدالَْأنْص نم ُؤلَاءنَا هانقْ بِنَا ِإلَى ِإخْوكْرٍ انْطَلانِ باِلحلَانِ ص
 نُرِيد ِإخْوانَنَا هُؤلَاء من الَْأنْصارِ : فَقُلْنَا؟ َأين تُرِيدون يا معشَر الْمهاجِرِين:فَذَكَرا ما تَمالََأ علَيه الْقَوم فَقَالَا

 ابسطْ يدك يا َأبا بكْرٍ فَبسطَ يده فَبايعتُه وبايعه : فَقُلْتُ... لَا علَيكُم َأن لَا تَقْربوهم اقْضوا َأمركُم :فَقَالَا
 ارالَْأنْص تْهعايب ثُم وناجِره(2) ...الْم.  
 وفيه قرآنا قرىءُأ كنت أي اإلقراء من الهمزة بضم " : كُنْتُ ُأقْرِئُ  " قولهقال العيني في معنى     

)الصغير عن الكبير يأخذه العلم أن على داللة
3
ِإنَّما كَانَتْ بيعةُ َأبِي بكْـرٍ   "  �وبين معنى قول عمر     ،  (

 بن سعد أمر من كان وما عليهم األنصار خالف من وصفه ما أراد وإنما بكر أبي مبايعة يرد لم: "فَلْتَةً
 اهللا أن هومعنا  � بكر أبي خالفة شر رفع اهللا ولكن أي "شرها وقى اهللا ولكن" قوله ،وقومه  � عبادة
 أن خشوا لما أنه وذلك بكر أبي ببيعة إسراعهم سبب عمر بين وقد الشر من غالبا العجلة في ما وقاهم
 من به يتعلق وأن األمر انتشار خيفة بكر أبي بيعة عجلوا :عبيد أبو وقال عبادة بن سعد األنصار يبايع

 بكر ثم المهـاجرين ثـم       ا أب �ب   وذكر ابن حجر بعدما بايع عمر بن الخطا        (4) الشر فيقع يستحق ال
)البيعة يبتدرون السقيفة أهل وثب ثم :األنصار قال

5
).  

  
  :المبادرة إلى مشاورة أهل الرأي:  الثانيالمطلب 

الذي يبادر بمشاورة هو   من أمور المسلميناًولي أمر والوالي المسئول ومن القائد الحكيمإن 
لهو ،   وأفكارهممتعلقة بشؤون رعيته ليستنير بآرائهمفي أموره الأولي العقول وأصحاب الرأي السديد 

القائد الناجح والمتقدم على من استفرد برأيه ونظر إلى األمور من جهة واحدة فحسب، ولقد أرشدنا 
��	�UUU �P4+! ^�D_ �`�7  : بقوله تعالىىالقرآن الكريم إلى األخذ بمبدأ الشور � � � � �� � � � �� �UUU 	
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 سـقف  بناء كل السقيفة ، و  � الصديق بكر أبو بويع فيها تحتها يجلسون كانوا لةظ وهي بالمدينة ساعدة بني سقيفة) 1(
 فهم السقيفة إليهم أضيفت نالذي ساعدة بنو وأما األشياء بين للتفرقة االسم هذا ألزم بارزا يكون مما صفة شبه أو صفة به

  ).٣/٢٢٩م البلدان لياقوت الحموي معج: انظر(  الخزرج بن كعب بن ساعدة بنو وهم األنصار من حي
  : دراسة الحديث)  2(

  : رجال اإلسناد: أوالً
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
  .ن أنس عن ابن شهاب الزهري به بنحوه من طريق مالك ب٣٩١ رقم ١/٥٥أخرجه أحمد في مسنده  

  .٢٤/٢٤٩عمدة القاري للعيني )  3(
  .المصدر السابق )  4(
  .٧/٣٢فتح الباري البن حجر )  5(
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 أمـر  من حزبه فيما أصحابه بمشاورة  � نبيه أمر وجل عز اهللا إن": قال أبو جعفر الطبري   
 فتنـة  معها عليه يْؤمن التي البصيرةَ باإلسالم بصيرته تكن لم من بذلك منه تألُّفًا حربه، ومكايد عدوه

 النوازل عند ذلك في به ليقتدوا ومطلبها، بعده من تحزبهم التي األمور مأتى أمته منه ريفًاوتع الشيطان
 كان اهللا فإن ، � النبي فأما ،يفعله  � حياته في يرونه كانوا كما بينهم، فيما فيتشاوروا بهم، تنزل التي

 إذا فـإنهم  أمتـه،  وأمـا . ذلك صواب إياه إلهامه أو بوحيه األمور من حزبه ما وجوه مطالب يعرفه
 إلى ميل غير من للصواب، جميعهم  وإرادة  للحق، خِوتأ تصادق على ذلك، في بفعله مستنِّين تشاوروا

  .(1)"وموفِّقهم مسددهم فاهللا هدى، عن حيد وال هوى،
فيـشاور أصـحابه    ،  أن يؤدي ما بلغه اهللا به من الرسالة         بما بعثه اهللا به      �لق النبي    خُ فكان

م يوم بدر، وأحد والخندق ويوم الحديبية هطييباً لقلوبهم وأنشط لهم سواء في سلمه أو حربه ، فقد شاورت
  .رضي اهللا عنهاعائشة عرض زوجته في  صة اإلفك التي طعن فيها المنافقونحتى أنه شاورهم في ق

��_���`� �UUU�7"� d :وذكر الشربيني أوجه التفسير لقوله تعالى � � �� � � �� � 	
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  .والفظاظة الخلق سوء فيحل لهم إهانة ذلك لكان ذلك يفعل لم فلو لهم محبته شدة يقتضي ذلك نأ : أوالً
 يخطر فقد ، متناهية غير الخلق عقول أن إالّ عقالً الناس أكمل كان وإن والسالم الصالة عليه نهأ: ثانياً
 بذلك أمر إنما ... الدنيا بأمور يتعلق فيما سيما ال آخر لببا يخطر ال ما المصالح وجوه من إنسان ببال

   .سنة وتصير المشاورة في غيره به ليقتدي
 يخرج، ال أن ميله وكان بالخروج عليه أشارواف أحد وقعة في شاورهم والسالم الصالة عليه أنه :ثالثاً
 بـسبب  مـنهم  قلبه في قيب أنه على يدل ذلك لكان ذلك بعد مشاورتهم ترك فلو وقع ما وقع خرج فلما

 تلك من أثر قلبه في يبق لم أنه على ليدل الواقعة تلك بعد بمشاورتهم تعالى اهللا فأمر ، شيء مشاورتهم
   .الواقعة
  . له ومحبتهم عقولهم مقادير ليعلم ولكن رأياً منهم ليستفيد ال بالمشاورة أمره :رابعاً
 األمة يشاور أن للرسول يجز لم اهللا عند من وحي يهف نزل ما كل أن على واتفقوا كفاية القدر هذا وفي
  .(2) الرأي بطل جاء إذا النص ألن ؛ فيه

                                      
  .٧/٣٤٣ الطبري جعفر ألبي القرآن تأويل في البيان جامع )1(
  .١/٢١٠تفسير السراج المنير لمحمد بن أحمد الشربيني : انظر) 2(
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 وبـين  بينهم اهللا جمع حتى قريش عير يريدون والمسلمون، وهي معركة بدر     ففي أول معركة  
ـ     فلهم النفير   وقد نجت تلك العير وأراد اهللا       ،  ميعاد غير على عدوهم ي جمعت قريش جموعها لقتال النب

أراء أصـحابه مـن      إالّ أن بادر بمشورة أصحابه بهذا الـشأن وسـمع            � وأصحابه، ما كان منه      �
رأي األنصار حتى    وهو يريد أن يسمع      � وينصت   ،رضي اهللا عنهم  عمر  وأبي بكر   المهاجرين أمثال   

 عن رأي أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهم فبادر بقولـه كأنـك              �فطن سعد بن عبادة إلعراض النبي       
البحر لخاضوه معه، فمـا     في   الخوض   �د النبي   اأقسم أن لو أر   ف " نعم  : " فقال ،نا يا رسول اهللا   تريد

  . بعدما سمع أراء أصحابه إالّ وأن يسير متوكالً على اهللا واثقاً بنصره الذي وعد�كان من النبي 
)أخرج مسلم في صحيحه   

1
) بسنده (

2
ور حين بلَغَه    شَا  � َأن رسوَل اللَّه      � َأنَس  من حديث     (

 – ثُم تَكَلَّم عمر فََأعرض عنْه فَقَام سعد بن عبـادةَ            ، فَتَكَلَّم َأبو بكْرٍ فََأعرض عنْه     :ِإقْباُل َأبِي سفْيان قَالَ   
ده لَو َأمرتَنَـا َأن نُخيـضها الْبحـر          والَّذي نَفْسي بِي   ، ِإيانَا تُرِيد يا رسوَل اللَّه     :فَقَاَل -رضي اهللا عنهم    

        ادمالْغ كرا ِإلَى بهادَأكْب رِبنَض تَنَا َأنرَأم لَوا ونَاهلََأخَض(
3
النَّـاس   � فَنَدب رسوُل اللَّـه      : لَفَعلْنَا قَالَ  (

)... فَانْطَلَقُوا حتَّى نَزلُوا بدرا 
4
) .  
ـ  �عمر تكلم ثم  فأعرض عنه �فتكلم أبو بكر    "  عنىوذكر ابن حجر في م      "أعرض عنـه ف

 يقصده ممن نصرته على إال يبايعوه لم ألنهم يوافقوه ال أن يتخوف وكان األنصار يريد أنه فعرفوا :قال
  .(5)  العدوإلى بهم يسير أن ال

هـو  :  بكر وعمر رضي اهللا عنهمـا      ي في إعراضه عن قول أب     �النبي    قصد  وذكر النووي   
اختبار األنصار ألنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو وإنما بـايعهم علـى أن                   

                                      
  .١٧٧٩ رقم ٣/١٤٠٣ باب غزوة بدر ،والسير كتاب الجهاد ،صحيح مسلم) 1(
 )البناني ( سلَمةَ عن ثَابِت حدثَنَا حماد بن)ابن مسلم البصري   ( بِي شَيبةَ حدثَنَا عفَّان    أَ حدثَنَا َأبو بكْرِ بن   : سند الحديث ) 2(

   ...� عن َأنَسٍ
)3 ( ادمالْغ كروهـو بفتح الباء عن األكثرين     : ، وقيل  أشهر والكسر بالضم :وقيل معجمةال الغين بكسر الغماد  برك  :ب 

: انظـر ( القرشـي  التيمي جدعان بن اهللا عبد عنده دفن باليمن بلد :وقيل البحر يلي مما ليال بخمس مكة وراء موضع
  ).١/٣٩٩معجم البلدان لياقوت الحموي 

  :دراسة الحديث) 4(
  :رجال اإلسناد: أوالً

  .لهم ثقاترجال اإلسناد ك
  :التخريج: ثانياً 

  . بنحوه عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة به١٣٣٣٠ رقم ٣/٢١٩أخرجه أحمد في مسنده 
  .٧/٢٨٧فتح الباري البن حجر ) 5(
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يمنعوه ممن يقصده فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك فأجـابوه             
)أي والخبرةأحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها وفيه استشارة األصحاب وأهل الر

1
).  

 بمشاورة أصحابه يوم أن خرج ألداء العمرة يوم الحديبية وأرادت قريش صده وقتالـه    �ويبادر النبي   
 كعادته بـاإلدالء برأيـه      �ويبادر أبو بكر    ،  " َأشيروا َأيها النَّاس علَي     : "وهو لم يخرج للقتال فيقول    

  .   به�السديد ويأخذ النبي 
)يحهأخرج البخاري في صح   

2
) بسنده (

3
) الْمسورِ بنِ مخْرمةَ    من حديث  (

4
)ومروان بنِ الْحكَمِ   (

5
 :قَالَـا (

   النَّبِي جخَر�              فَـةلَيا َأتَـى ذَا الْحفَلَم ابِهحَأص ناَئةً مةَ مشْرع عي بِضف ةبِييدالْح امع(
6
)     يـدالْه قَلَّـد

                                      
  .١٢٤ / ١٢شرح النووي على مسلم ) 1(
  .٤١٧٨ رقم ١/٧٩٣ كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية ،صحيح البخاري) 2(
 حـين   )محمد بن شـهاب   (  سمعتُ الزهرِي  :قَاَل) ابن عيينة    ( حدثَنَا عبد اللَّه بن محمد حدثَنَا سفْيان      : الحديثسند  ) 3(

        رمعي متَنثَبو هضعظْتُ بفيثَ حدذَا الْحثَ هدرِ     ) ابن راشد (حوسالْم نرِ عيبنِ الزةَ بورع نةَ    عمخْرنِ منِ   � بب انورمو
  :...الْحكَمِ يزِيد َأحدهما علَى صاحبِه قَالَا

،  � عبـدالرحمن  أخت عوف بنت عاتكة وأمه الرحمن عبد أبا يكنى الزهري القرشي نوفل  بن الْمسورِ بنِ مخْرمةَ  )4(
 بأربعة الزبير ابن من أصغر وهو ثمان، سنة الحجة ذي قبع في المدينة أبوه به وقدم،   � الخطاب بن عمر يلزم كان

 الفـضل  أهل من كان :الزبير وقال ،.عنه وحفظ  � النبي من وسمع سنين ثمان ابن والمسور  � النبي بضوقُ أشهر،
 شورىال أمر في الرحمن عبد خاله مع يزل ولم والدين العلم أهل من فقيها وكان بسنتين الهجرة بعد بمكة ولد،   والدين
 وكـره  معاوية توفي حتى بها يزل فلم مكة إلى سار ثم عثمان قتل أن إلى بالمدينة وأقام .  � علي مع فيها هواه وكان
 وقعـة  بعد الزبير ابن لقتال الشام من جيش في مكة إلى نمير بن الحصين قدم حتى بمكة الزبير ابن مع وأقام يزيد بيعة

 وصـلى  وستين أربع سنة من األول ربيع مستهل فقتله الحجر في يصلي هوو يقنمنج حجر أصابه المسور فقتل الحرة
واالستيعاب البن عبـد البـر      ،  ١/١٠١٤أسد الغابة البن األثير     : انظر( سنة وستين اثنتين عمره وكان الزبير ابن عليه

  ).٦/١١٩اإلصابة البن حجر  و١/٤٣٨
 عفـان  بن عثمان عم ابن وهو،الملك عبد بابنه الملك عبد أبا يكنى األموي القرشي العاص أبي بن الحكم بن مروان )5(

 ولـد  : وقيل،  أحد يوم ولد : مالك قال . الهجرة من اثنتين سنة ولد : قيل � اهللا رسول عهد على ولد ،العاص أبي بن
 اسـتعمله ،  يعقـل  ال طفال الطائف إلى خرج ألنه ؛ � النبي ير ولم  ،بالطائف : وقيل . بمكة ولد : وقيل . الخندق يوم

 معاويـة  بن يزيد بن معاوية مات ولما،   وأربعين ثمان سنة المدينة عن عزله ثم . والطائف ومكة المدينة على معاوية
. أشـهر  عشرة :وقيل أشهر تسعة خالفته فكانت ،   بالخالفة الحكم بن مروان بالشام الناس بعض بايع أحد إلى يعهد ولم

 وسـتين  أربـع  ابن: وقيل وستين ثمانية ابن: وقيل. وستين ثالث بنا وهو وستين خمس سنة رمضان صدر في ومات
   ).١/٤٣٣ واالستيعاب البن عبد البر ١/١٠٠٣أسد الغابة البن األثير : انظر(
ليـاقوت الحمـوي    معجم البلدان    ( قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ومنها ميقات أهل المدينة            :ذو الحليفة  )6(
٢/٢٩٥(.  
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هرَأشْعو(
1
) رَأحو            النَّبِي ارسةَ واعخُز نم نًا لَهيثَ ععبو ةرما بِعنْهم م�     يرِ الَْأشْـطَاطبِغَد تَّى كَانح(

2
) 

) ِإن قُريشًا جمعوا لَك جموعا وقَد جمعوا لَك الَْأحابِيشَ         :َأتَاه عينُه قَالَ  
3
)      ـنع وكـادصو لُوكقَاتم مهو  

َأشيروا َأيها النَّاس علَي َأتَرون َأن َأميَل ِإلَى عيـاِلهِم وذَرارِي هُؤلَـاء الَّـذين               " :الْبيت ومانعوك فَقَالَ  
              نًا ميع قَطَع لَّ قَدجو زع اللَّه ْأتُونَا كَاني فَِإن تيالْب نونَا عدصي َأن ونرِيدي    مكْنَاهِإلَّا تَرو ينشْرِكالْم ن

وبِينرحكْرٍ   (4)"مو بقَاَل َأب :                 ـدَأح بـرلَا حو دقَتَْل َأح لَا تُرِيد تيذَا الْبا ِلهدامتَ عجخَر وَل اللَّهسا ري 
)سمِ اللَّه امضوا علَى ا:فَتَوجه لَه فَمن صدنَا عنْه قَاتَلْنَاه قَاَل

5
).  

يوم أشاع المنافقون خبر حادثة اإلفـك،       فأي أمر يحزبه،     أن يشاور أصحابه في      �من هديه   و
َأشيروا علَي في ُأنَـاسٍ     : "األخذ بآراء أصحابه وهو يقول فيهم     في    إالّ أنه لم يتوان    �أحزن ذلك النبي    

)أخرج مسلم في صحيحه   ،  " َأبنُوا َأهلي 
6
) بسنده (

7
 لَما ذُكـر    : قَالَتْ  رضي اهللا عنها   عاِئشَةحديث  من    (

           وُل اللَّهسر قَام تُ بِهملا عمو ري ذُكي الَّذشَْأن نم�           لُهَأه وا هبِم هلَيَأثْنَى عو اللَّه دمفَح دا فَتَشَهيبخَط 

                                      
 وإشعاره أن يطعن في سنامه األيمـن أو  ،تقليده أن يعلق شيء على عنق البدنة ليعلم أنها هدي  : د الْهدي وَأشْعره    قَلَّ )1(

     شرح سنن أبي داود ألبي الطيب شمس الحق محمـد آبـادي           عون المعبود    (األيسر حتى يسيل الدم منه ليعلم أنه هدي       
٣١٦ /٧(.  
 القـدر  ومجاوزة الجور وهو الشطط جمع أو البعد وهو شط جمع يكون أن يجوز مالنمه والطاءان بالفتح :طاطأش) 2(

  ).١/١٩٨معجم البلدان لياقوت الحموي  ( عسفان من قريب األشطاط وغدير
 قُريشاً حالفوا :لوقي . التَّجمع : والتَّحبش . قُريشاً محاربتهم في لَيث بني إلى انْضموا القَارة من أحياء هم: األحابيش)3(

  .)١/٨٧٣النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير (  بذلك فسموا حبشيا يسمى جبل تحت
  ).١/٩٢٦النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  ( منْهوبِين مسلُوبِين أي: محروبين) 4(
  :دراسة الحديث) 5(

  :رجال اإلسناد: أوالً
ثقة مطلقاً وال يضر تدليسه وقد عده العالئي من القسم األول الذين قل اختالطهم أو قصرت ، وقد                  : يينة سفيان بن ع   -١

  .٤٨سبقت ترجمته صفحة 
، وفي هذه الرواية لم يرو      شيئاً عروة بنثقة ثبت فاضل إالّ أن روايته عن ثابت واألعمش وهشام           :  معمر بن راشد   -٢

  .٢٤عن أحد منهم وقد سبقت ترجمته صفحة 
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
 رقـم   ١/٥٢٢... باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهـل الحـرب          ، كتاب الشروط   في صحيحه،   البخاري أخرجه
  . مطوالً من طريق معمر عن الزهري به٢٧٣١

  .٢٧٧٠ رقم ٤/٢١٢٩  كتاب التوبة، باب في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف صحيح مسلم،)6(
 حدثَنَا َأبو ُأسامةَ عن هشَامِ بنِ عروةَ عن َأبِيه عـن            :حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ ومحمد بن الْعلَاء قَالَا         : سند الحديث ) 7(

  : ... رضي اهللا عنها قالتعاِئشَةَ
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)سٍ َأبنُوا َأهلي  َأما بعد َأشيروا علَي في ُأنَا     " :ثُم قَالَ 
1
 وايم اللَّه ما علمتُ علَى َأهلي من سـوء قَـطُّ            (

وَأبنُوهم بِمن واللَّه ما علمتُ علَيه من سوء قَطُّ ولَا دخََل بيتي قَطُّ ِإلَّا وَأنَا حاضر ولَا غبتُ في سـفَرٍ                     
)... الْحديثَ بِقصته وساقَ ، "ِإلَّا غَاب معي

2
).  

 قـد ف،   واقعاً عمليـاً   منهج الشورى وطبقوه في حياتهم    الصحابة رضوان اهللا عليهم     ولقد سلك   
 شأن في عليهم يستبد وال المسلمين دون باألمر يستأثر ال فكان دولته، في الشورى مبدأ � عمر اعتمد

 فيـه  معهـم  الـرأي  وينـاقش  المـسلمين  عيجم حتى يبرمه ال أمر به نزل فإذا العامة، الشؤون من
  (3).شورى غير من أبرم أمر في خير ال :وقد ورد عنه أنه قال، ويستشيرهم
 قافالً إلى المدينـة  � يوم أن تخلف عن غزوة تبوك وعلم بعودة النبي      �كعب بن مالك    هذا  و

 الرأي من  لتخلفه، حتى خلص إلى استشارة أصحاب� وبماذا يخرج من سخط النبي  ،وقد حضره همه  
فَلَما بلَغَني َأنَّه تَوجه قَافلًـا      :... قَاَل كَعبِ بنِ ماِلك    أخرج البخاري في صحيحه بسنده من حديث        أهله،  

كُـلِّ ذي    بِماذَا َأخْرج من سخَطه غَدا واستَعنْتُ علَى ذَِلك بِ         :حضرني همي وطَفقْتُ َأتَذَكَّر الْكَذب وَأقُولُ     
قَد َأظَلَّ قَادما زاح عنِّي الْباطُل وعرفْتُ َأنِّي لَن َأخْرج منْـه             � ِإن رسوَل اللَّه     :رْأيٍ من َأهلي فَلَما قيلَ    

قَهدتُ صعمفََأج بكَذ يهف ءا بِشَيد(4) َأب  
ر فـإن   التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكّ      أن المشورة في األمور      ،وذكر السعدي في تفسيره   

  :، وذكر من هذه الفوائدفيها من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما ال يمكن حصره
  .اهللا إلى بها المتقرب العبادات من المشاورة أن: أوالً

                                      
واألبن بفتح الهمزة يقال أبنه يأبنه ويأبنه ،أي اتهموا ورموا بسوء ة بفتح الهمزة والموحدة مخففة ومشدد:أبنوا أهلي) 1(

شرح ، و١/١٣الفائق في غريب الحديث للزمخشري :  انظر(بضم الباء وكسرها اذا اتهمه ورماه بخلة سوء فهو مأبون 
  .)١٣٢ / ٦للسيوطيمسلم صحيح لديباج على ا، و١١٥ / ١٧النووي على مسلم 

  :دراسة الحديث) 2(
  :رجال اإلسناد: أوالً
ثقة مدلس أما تدليسه فال يضر كونه من المرتبة الثانية التي احتمل العلماء تدليسهم وقد سبقت : حماد بن أسامة  -١

  .٣٩ترجمته صفحة 
  .١٤٣ثقة ربما دلس، وتدليسه ال يضر كونه من المرتبة األولى وقد سبقت ترجمته صفحة : هشام بن عروة  -٢

  .اتوباقي رجال اإلسناد ثق
  : تخريج الحديث: ثانياً

] ...ِإن الَّذين يحبون َأن تَشيع الفَاحشَةُ في الَّذين َآمنُوا [:أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى
  .من طريق حماد بن أسامة عن هشام به مختصراً  ٤٤٧٩ رقم  ٤/١٧٨٠} ١٩:النور{
  .٢/٦٠١تاريخ الرسل والملوك للطبري المعروف بي  تاريخ الطبر: انظر) 3(
  .١٣٢ صفحة  ته وقد سبق دراس٤١٥٦ رقم ٤/١٦٠٣صحيح البخاري كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك ) 4(
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 علـى  مراأل له من فإن الحوادث، عند القلوب في يصير لما وإزالة لخواطرهم، تسميحا فيها أن: ثانياً
 وأحبـوه،  نفوسـهم  اطمأنت -الحوادث من حادثة في وشاورهم والفضل الرأي أهل جمع إذا- الناس

 ومقدورهم جهدهم فبذلوا للجميع، العامة يةالكلّ المصلحة إلى ينظر وإنما عليهم، بمستبد ليس أنه وعلموا
 محبـة  يحبونـه  يكادون ال فإنهم كذلك، ليس من بخالف العموم، مصالح في بسعيه لعلمهم طاعته، في

  .تامة غير فطاعة أطاعوه وإن يطيعونه وال صادقة،
  .للعقول زيادة ذلك في فصار له، وضعت فيما إعمالها بسبب األفكار، تنور االستشارة في أن: ثالثاً
 لـم  أو أخطأ وإن فعله، في يخطئ يكاد ال المشاور فإن المصيب، الرأي من االستشارة تنتجه ما: رابعاً

 ،علمـاً  وأغـزرهم  عقالً الناس أكمل وهو  � لرسوله يقول اهللا كان فإذا بملوم، فليس مطلوب، له يتم
 االستـشارة  بعد األمور من أمر على: أي } عزمت فإذا{ : تعالى قال ثم،!بغيره؟ فكيف رأياً وأفضلهم

 حولك من متبرئا وقوته، اهللا حول على اعتمد: أي } اهللا على فتوكل { استشارة إلى يحتاج كان إن فيه،
  .(1)إليه الالجئين عليه، } المتوكلين يحب اهللا إن { وقوتك،

  :المبادرة إلى عقد االتفاقيات والمصالحة: المطلب الثالث 
تلك ، وقد تعود  من مهام الحاكم وسياسته لهومع الخصوم تفاقيات المصالحة أو الهدنة إن عقد ا

 إسالمنا الحنيف يقوم على نشر هـذا الـدين فـي أرجـاء              واالتفاقيات بالنفع للصالح العام للمسلمين،      
ن سبيل اهللا، حينها كان  الضالل وقاموا بالصد عرؤوسالمعمورة بالطرق السلمية ال بغيرها إالّ إذا أبى 

  .ا إن طلبوا الصلح فبها ونعمت، أماًقتالهم واجب
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  :وذكر السعدي في  اآلية  فوائد جمة منها
  .إلجابتهم أولى كان ذلك، في المبتدئين هم كانوا فإذا وقت، كل مطلوب العافية طلب أن :أوالً
  .لذلك احتيج إن ر،آخ وقت في لقتالهم منكم واستعداداً لقواكم، جماماًإ ذلك في أن: ثانياً
 يعلـو  اإلسالم فإن اآلخر، عليه ما معرفة من كل وتمكن ،بعضاً بعضكم وأمن أصلحتم إذا أنكم:  ثالثاً
 األديان، من غيره على يؤثره أن بد فال إنصاف معه كان إذا وبصيرة عقل له من فكل عليه، يعلى وال

 بوجـه،  ظلم وال فيه جور ال وأنه فيهم، والعدل للخلق معاملته في وحسنه ونواهيه، أوامره في لحسنه
 من يخاف وال الكافرين، على للمسلمين عوناً السلم هذا فصار له، والمتبعون فيه الراغبون يكثر فحينئذ
 الفرصـة  وانتهـاز  المـسلمين،  عاخـد  بـذلك  قصدهم الكفار يكون أن وهي واحدة، خصلة إال السلم
   .(2) ضرره عليهم يعود ذلك وأن هم،خداع وكافيهم حسبهم أنه اللّه فأخبرهم.فيهم،

                                      
  .١/١٥٤ لعبد الرحمن السعدي المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير: انظر) 1(
  .١/٣٢٥ لسعدي لمنانال كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير )2(



 ���

  أهل مكة وهادنهم لمدة عشر سنوات  يوم الحديبية حتـى سـمي هـذا                  �ولقد صالح  النبي     
  . وكان هو فعالً مقدمة للفتح بأن دخل الناس في دين اهللا أفواجاً وكان بعدها فتح مكة ،الصلح بالفتح

وأحياناً  ، ال أن ينتظر أن يملي عليه هوخصمهء على ومن الحكمة السياسية أن  يبدأ المسلم أوالً باإلمال
يكون الخصم متعجرفاً ببعض بنوده وألفاظه، ولكن الحكمة تتطلب إذا ما كان أن تستبدل بعض الكلمات     

  .بأخرى دون المساس بالثوابت والمبادئ فال بأس في ذلك
) بسنده(1)أخرج البخاري في صحيحه 

2
) عازِبٍ الْبراء بنمن حديث(

3
 لَما : رضي اللَّه عنْهما قَاَل(

 وُل اللَّهسر الَحص� ةبِييدَل الْحَأبِي طَاِلبٍ ، َأه نب يلع كَتَب �  وُل اللَّهسر دمحم ا فَكَتَبتَابك منَهيب
شْرِكُونكُنْتَ:فَقَاَل الْم لَو وُل اللَّهسر دمحم فَقَاَل لَا تَكْتُب لْكنُقَات ولًا لَمسر : "هحام يلِلع"يلا : فَقَاَل عم 
اهحي َأمَأنَا بِالَّذ، وُل اللَّهسر اهحلَا  � فَمامٍ وثَلَاثَةَ َأي هابحَأصو وخَُل هدي لَى َأنع مهالَحصو هدبِي 

)سلَاحِيدخُلُوها ِإلَّا بِجلُبانِ ال
4
 .(5)  الْقراب بِما فيه: فَقَاَل؟ فَسَألُوه ما جلُبان السلَاحِ(

                                      
  .٢٥٥١ رقم ٢/٩٥٩ باب كيف يكتب هذا ما صالح فالن بن فالن،صحيح البخاري ، كتاب الصلح) 1(
 ِإسـحاقَ   عـن َأبِـي   ) ابن الحجـاج  ( حدثَنَا شُعبةُ    )محمد بن جعفر  (حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ حدثَنَا غُنْدر     : سند الحديث ) 2(
  . رضي اهللا عنهما سمعتُ الْبراء بن عازِبٍ:قَاَل) السبيعي(
 وأول استـصغره  بـدر  عن  � اهللا رسول رده ، عمارة أبا يكنى األوسي األنصاري الحارث  بن الْبراء بن عازِبٍ   )3(

 عازب بن البراء افتتح :الشيباني عمر أبو وقال،  غزوة عشرة أربع  � اهللا رسول مع وغزا الخندق :وقيل ،أحد مشاهده
 الراوية على رويت من فأصله عربيا كان فإن ثانيه وتشديد أوله بفتح :الريو( عنوة أو صلحاً وعشرين أربع سنة الري
 والخيرات الفواكه كثيرة المدن وأعالم البالد أمهات من مشهورة مدينة وهي ،الرواء عليها شددت إذا راو فإنا ريا أروي
 مـع  عـازب  بن البراء وشهد )٣/١١٦معجم البلدان لياقوت الحموي     : انظر) ( سخافر وستون مائة نيسابور وبين بينها
  .تعالى اهللا رحمه الزبير ابن مصعب أيام بها ومات الكوفة نزل ثم والنهروان صفين في الجمل  � علي

  ).١/٤٨ االستيعاب البن عبد البر ،١/٢٧٨، اإلصابة البن حجر ١/٢٠٥أسد الغابة البن األثير : انظر(  
)4( لُْالجانابِ شبه :  بتسكين الالم  برمِ من الحاَألد عضوفُ في ييوداً السغْمطُ موبِ وساكالر اَتُهان، و وَأدلُبالـالم  بضم ج 

  ).١/١٦٤غريب الحديث البن الجوزي : انظر(  فيها بما السالح أوعية الجلُبان الباء وتشديد
  :دراسة الحديث) 5(

  : رجال اإلسناد:أوالً
  .٧٧ثقة وقد رد الذهبي وابن حجر قول من تكلم فيه وقد سبقت ترجمته صفحة :  إسرائيل بن يونس-١
شاخ ونسي واحتجوا به ولم يدل علـى        : ثقة تغير قليالً ولم يصفه الذهبي باالختالط وإنما قال          :  أبو إسحاق السبيعي   -٢

  .٧٧ة  وقد سبقت ترجمته صفح،أنه اختلط في شيء من حديث
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  : تخريج الحديث: ثانياً
 ومـسلم فـي     ،بن يونس مطوالً من طريق إسرائيل      ٢٥٥٣ رقم   ٢/٩٦١ أخرجه البخاري أيضاً في نفس الكتاب والباب      

إسرائيل (بنحوه من طريق شعبة، كالهما       ٣٧٨٣ رقم   ٣/١٤٠٩صحيحه، كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية في الحديبية         
   .عن أبي إسحاق به) ةوشعب
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وكان من بنود هذه المصالحة أن يعتمر فـي          ،  عقد الصلح مع قريش ولم يعتمر       � النبي   فإن 
العقيدة،   تنازل عن بعض األمور المتعلقة ب� وقد يتبادر إلى بعض أذهان الناس أن النبي     ،العام المقبل 

 وقد كان  أن يمحو بعض الكلمات من بنود المصالحة مثل كلمة رسول اهللا وغيرها،              �كطلبه من علي    
دون المساس بالشريعة الغراء أو ما يخالف ديـن        ها بغيرها   ل من سياسته الحكيمة أن يمحوها ويستبد      �

  . لإلسالم والمسلمين تمشياً مع المصلحة العظمىاإلسالم
 ذلـك  يظهر ال كان وإن للمسلمين مصلحة رآه ما على الصلح يعقد أن ماملإل نإ: قال النووي   

 أعظم مصلحة لتحصيل أو منها أعظم لدفع اليسيرة المفسدة احتمال وفيه ،الرأي بادئ في الناس لبعض
 الـذي  وهذا،  .. أمحاه بالذي أنا ما فقال امحه لعلي  � النبي فقال قوله بذلك إال ذلك يمكن لم إذا منها
 لـم  ولهـذا  بنفسه علي محو تحتيم  � النبي من يفهم لم ألنه المستحب األدب باب من  � علي فعله
  .(1)المخالفة على  � النبي أقره ولما تركه لعلي يجز لم بنفسه محوه حتم ولو، ينكر

 على أن يـسير مـع     مة بيت اهللا الحرام وأقسم يميناً      عقد العزم على تعظيم حر     �بل إن النبي    
 وأن فيها تعظيم لحرمات اهللا، ولذا كان صلح الحديبية كلـه            ،ما أنها لم تخالف الشريعة    خطة قريش طال  

  .جاء توافقاً مع مصلحة قريشخير لإلسالم والمسلمين، بالرغم من بعض بنوده التي ظاهرها 
احـد منْهمـا    الْمسورِ بنِ مخْرمةَ ومروان يصدقُ كُلُّ و      حديث  من   وأخرج البخاري في صحيحه بسنده    

   بِهاحيثَ صدِإلَّا          " :قَاَل �أن النبي    ...ح اللَّه اتمرا حيهف ونظِّمعي خُطَّةً يَألُونسلَا ي هدي بِيي نَفْسالَّذو
 فَجـاء   ... " لَكُم من َأمـرِكُم     لَقَد سهلَ  : "� قَاَل النَّبِي    ... عمرٍو   ِإذْ جاء سهيُل بن    ... "َأعطَيتُهم ِإياها 

 بِسمِ اللَّـه   : "� الْكَاتب فَقَاَل النَّبِي     � هات اكْتُب بينَنَا وبينَكُم كتَابا فَدعا النَّبِي         :سهيُل بن عمرٍو فَقَالَ   
ه ما َأدرِي ما هو ولَكن اكْتُب بِاسمك اللَّهم كَمـا كُنْـتَ              َأما الرحمن فَواللَّ   :قَاَل سهيلٌ "  الرحمنِ الرحيمِ 

تَكْتُب،  ونملسفَقَاَل الْم :            يمِ فَقَاَل النَّبِيحنِ الرمحالر مِ اللَّها ِإلَّا بِسهلَا نَكْتُب اللَّهو �:  "  ماللَّه كمبِاس اكْتُب" 
 واللَّه لَو كُنَّا نَعلَم َأنَّك رسـوُل اللَّـه مـا            : فَقَاَل سهيلٌ  "ا قَاضى علَيه محمد رسوُل اللَّه     هذَا م " :ثُم قَالَ 

              فَقَاَل النَّبِي اللَّه دبع نب دمحم اكْتُب نلَكو لَا قَاتَلْنَاكو تيالْب نع نَاكددِإنِّي   " : �ص اللَّهو   وُل اللَّـهسلَر
      اللَّه دبع نب دمحم ي اكْتُبونتُمكَذَّب ِإنو" ...     النَّبِي فَقَاَل لَه � : "         ـتيالْب نـيبنَنَـا ويتُخَلُّوا ب لَى َأنع

 لٌ  " فَنَطُوفَ بِهيهغْطَ: فَقَاَل سذْنَا ضَأنَّا ُأخ برثُ الْعدلَا تَتَح اللَّهقْبِـِل     (2)ةً وـامِ الْمالْع ـنم ذَِلـك نلَكو 
(3)فَكَتَب.   

                                      
  .١٢/١٣٥لنووي لصحيح مسلم شرح  )1(
 يقال أخذت فالنا ضـغطة بالـضم إذا         ، و  إذا عصره وضيق عليه وقهره       يقال ضغطه يضغطه ضغطاً   : ضغْطَة  )2(

 .)٩٠ / ٣ (-النهاية في غريب الحديث  (ضيقت عليه لتكرهه على الشيء 
 وقـد  ٢٧٣١ رقم ١/٥٢٢...في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب باب الشروط ، كتاب الشروط  ،صحيح البخاري ) 3(

  .١٨٥سبق دراسة الحديث صفحة 



 ��!

 كتب أن على المشركين مع المقاضاة كتاب في اقتصر  � النبي أن ترى أال: القال ابن بطّ  و
 ،� النبـي  غير ألحد االسم هذا يكن لم ألنه ؛ فيه االلتباس أمن الم عليه يزد ولم ، اهللا عبد بن محمد

 محـو  مـن  على وإباءة ،...فيه اإلشكال ليرفع ونسبه وجده أبيه واسم اسمه يكتب أن الفقهاء واستحب
 لـه  الطاعـة  من أبر هاهنا والعصيان به، أمره فيما بعصيان وليس وإيمان منه أدب ) � اهللا رسول(

 كتابة في يكن لم إذ يكتبه أن عليهم يأب ولم اللهم، باسمك  � كتابه وفى ،واإلكرام التأدب في وأجمل
 أن أمته بين الجارية سنته كانت وإن شرائعه، من شيء تبديل وال اإلسالم، شروط من شيء نقض ذلك

 العـدد  مـن  قلـة  فـي  يومئذ والمسلمون ذلك فعله وكان ، )الرحيم الرحمن اهللا بسم ( كتبهم يستفتحوا
      اإذ ذلـك  نظيـر  أن فتبـين  الـشوكة،  مـن  وشدة العدد من كثرة في والمشركون القوة، من وضعف

 مـن  المـشركون  وامتنع ، والضعف القلة في الحديبية يوم المسلمين حالة تشبه حالة للمسلمين حدثت
 أو لرسوله الدعاء بعض أو محامده بعض حذف أو ، صفاته أو اهللا أسماء بعض حذف على إال الصلح
 كفعل يفعل أن له أن الصلح إتمام للمسلمين النظر أن المسلمين بأمر مالقي ورأى ، صفاته بعض حذف
 ، فالن بن فالن عليه قاضى ما هذا الكتاب يبتدئ أن على الصلح من امتنعوا ولو ،  ذلك في  � النبي

 ذكـر  منه يحذف أو ، الكتاب ابتداء في وصفاته تعالى اهللا أسماء ذكر من به يبتدئ ما كل منه ويحذف
 ألنه ؛ تضييعه المسلمون يسع ال وجل عز اهللا فرائض من فرض ترك ذلك ترك في ليس أنه ؛ الخالفة

 وال ، النبـوة  من لصفة مزيال ذلك يكن لم ؛ اهللا عبد بن محمد كتاب من أرادوا ما إلى أجابهم لما  �
 لـم  كما ، اإلمامة من منزلة عن زواله وال ، عليه منقصة دخول بالخالفة يوصف لم إذا للخليفة يكون
  .(1)فيه تعالى اهللا جعلها التي النبوة عن منقصة اهللا عبد بن محمد يكتب أن  � النبي رضا في يكن

 إلى �ر هذا الدين في بقاع األرض ودعوته ولما كان من شأن المسلمين من القوة والمنعة ونش
 حينها لن يتمكن العدو مـن       األمراء والملوك باإلسالم، ومصالحة من أراد الصلح وأخذ الجزية منهم،         

  أهل البحـرين �فقد صالح النبي :  ولكل حادثة حديثلمقام مقا فلكل االعتراض على ما يملى عليه،   
  .وأخذ منهم الجزية

)الَْأنْـصارِي  عوف بن وعمر من حديث (3)بسنده (2)  أخرج البخاري في صحيحه
4
)  ـوهو 

 ِإلَـى  � الْجراحِ بن عبيدةَ َأبا بعثَ � اللَّه رسوَل َأن َأخْبره بدرا شَهِد وكَان لَُؤي بنِ عامرِ ِلبني حليفٌ
                                      

  .٨/٨٧شرح صحيح البخاري البن بطال ) 1(
  .٢٩٨٨ رقم ٣/١١٥٢ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ، كتاب الخمسصحيح البخاري،) 2(
محمـد بـن    ( الزهرِي عن)ابن أبي جمرة األموي   (  شُعيب َأخْبرنَا )  بن نافع  الحكم (الْيمانِ َأبو حدثَنَا: سند الحديث ) 3(

 ِلبني حليفٌ وهو الَْأنْصارِي عوف بن عمرو َأن َأخْبره َأنَّه مخْرمةَ بنِ الْمسورِ عن الزبيرِ بن عروةُ حدثَني :قَاَل) شهاب
  : الْجراحِ بن عبيدةَ َأبا بعثَ � اللَّه رسوَل َأن َأخْبره بدرا شَهِد وكَان لَُؤي نِب عامرِ

 بـن  سـهيل  مولى عوف بن عمرو: وقيل  � رسول مع بدراً شهد ،عامر بني حليف األنصاري عوف بن عمرو )4(
 وغيـره  عقبـة  بـن  موسـى  كان مكة أهل مولدي من وكان،   حليفاً غيره وجعله مولى إسحاق ابن جعله وهكذا ،عمر

                                                               =                                                                                                 
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)الْبحرينِ
1
 بـن  الْعلَـاء  علَـيهِم  وَأمـر  الْبحـرينِ  َأهَل صالَح هو  � اللَّه رسوُل وكَان بِجِزيتها يْأتي (

يمرضالْح(
2
) مو فَقَدةَ َأبديباٍل عبِم ننِ ميرحتْ الْبعمفَس ارومِ الَْأنْصةَ َأبِي بِقُدديبافَتْ علَاةَ فَوحِ  صبالـص 

عم ا � النَّبِيلَّى فَلَمص بِهِم رفَ الْفَجروا انْصضرفَتَع لَه مسوُل فَتَبسر اللَّه �  ينح مآهقَاَل رو: "َأظُنُّكُم 
قَد تُمعمس ا َأنَأب ةَعديب قَد اءج ءْل :قَالُوا"  بِشَيا َأجوَل يسر وا"  :قَاَل اللَّهرشوأملوا فََأب..." (

3
) .  

 =��������������������������������������������������������������������������������� 
 عبـد  بـن ا وقال عمير باب في الصحابة في حبان بنا وذكره عمرو :يقول إسحاق بنا وكان بالتصغير عمير :يقولون

 فـصلى   � عمر خالفة في ومات بعدها وما بدراً شهد مكة مولدي من عوف بن عمير ،عمير اسمه من باب في :البر
،  المدينة سكن عمير :له يقال لؤي بن عامر بني حليف األنصاري عوف بن عمرو :عمرو اسمه من ابب في وقال عليه

   .تصغيره وعمير عمرو واسمه واحد أنه والحق
  ).٤/٦٦٧ ، و اإلصابة البن حجر ١/٨٦١ ، واالستيعاب البن عبد البر ١/٨٦١أسد الغابة البن األثير : انظر (  
 أن إال مـنهم  أحـد  مـن  المرفـوع  لفـظ  على يسمع ولم والجر والنصب الرفع حال في بها يتلفظ هكذا :البحرين )1(
  .البحران هذه :فيقولون التثنية بلفظ أنه حكى قد لزمخشريا

 بعـضهم  عـد  وربمـا  واسعة وبالد مياه عيون وفيها ، عمانو البصرة بين الهند بحر ساحل على لبالد جامع اسم وهو
 بـين  :عبيـدة  أبـو  وقال،   والبحرين مكة بين الطريق وسط في برأسه عمل اليمامة أن والصحيح أعمالها من اليمامة

 وبينهمـا  اإلبـل  على يوماً عشر خمسة مسيرة والبصرة البحرين مدينة هجر وبين أيام عشرة مسيرة واليمامة البحرين
  .خافرس وثمانون أربعة البصرة وبين بينها :قيل :عياض القاضي وقال،  شهر مسيرة عمانُ وبين
 باديتهـا  فـي  مقيمين وتميم وائل بن وبكر القيس عبد من كثير خلق بها وكان الفرس مملكة في كانت فإنها فتحها وأما

 عماد بن اهللا عبد بن العالء  � اهللا رسول وجه للهجرة ثمان سنة كانت فلما ، ساوي بن المنذر الفرس قبل من بها وكان
، عمـدة   ١/٣٤٦معجم البلدان لياقوت الحموي     : انظر(  الجزية إلى أو سالماإل إلى أهلها ليدعو البحرين إلى الحضرمي

  ).٦/٤٢٣القاري للعيني 
 بن اهللا عبد بن العالء هو: وقيل ،عماد بن اهللا عبد :ويقال ،عمار بن اهللا عبد الحضرمي اسم :الْحضرمي بن الْعلَاء )2(

 رسـول  واله أمية بني حليف حضرموت من أنه يختلفون والك   غير ذل  :وقيل العالء والد الحضرمي الخزرج بن عمار
 خالفـة  في وتوفي ، � عمر أقره ثم عليها كلها خالفته في  � بكر أبو فأقره عليها وهو  � وتوفي البحرين  � اهللا

 خـاض  وإنه الدعوة مجاب كانو،  الخالفة خاتم نقش من أول وهو ، � هريرة أبا مكانه � عمر فاستعمل ، � عمر
 ، و االستيعاب البن عبد البـر        ١/٧٨٣أسد الغابة البن األثير     : انظر(  عنه مشهور وذلك بها، ودعا قالها بكلمات حرالب
  ).٤/٥٤١، واإلصابة البن حجر ١/٣٣٤
  :دراسة الحديث) 3(

  :رجال اإلسناد: أوالً
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات

  تخريج الحديث: ثانياً
 بنحوه من طريـق معمـر       ٣٧٩١ رقم   ٤/١٤٧٣زي ، باب شهود المالئكة بدراً       البخاري أيضاً في كتاب المغا    أخرجه  

 بنحوه من طريق موسى بن عقبة،       ٦٠٦١ رقم   ٥/٢٣٦١... ويونس، وفي كتاب الرقائق باب ما يحذر من زهرة الدنيا           
                                                               =                                                                                                 
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 هذه المصالحة دخول كثير من حققت سياسة حكيمة في مصالحته ألهل البحرين وقد �فكانت سياسته 
لت السرور على وجه صحابة  والتي أدخ�اإلسالم غير األموال التي جاء بها أبو عبيدة في أهلها 

  .الدنيا كونها متاع زائلعلى  ، ولكنه حذرهم من التنافس �رسول اهللا 
: لقولهم طالبه؛ على فيه غضاضة ال اإلمام من العطاء طلب أن :الحديثمن فوائد هذا وذكر ابن بطال 

 أملوا أي : ذلك معنىو)  وأملواأبشروا : ( بقوله لهم باإلسهام التبشير : وفيه ، )اهللا رسول يا أجل( 
)يظنون مما بأكثر رهمبشف عبيدة أبو به قدم ما مقدار يعرفوا لم ألنهم ؛ العطاء من تطلبون مام أكثر

1
).  

  
  

 =��������������������������������������������������������������������������������� 
 بنحوه مـن طريـق يـونس،        ٢٩٦١ رقم   ٤/٢٢٧٣... ومسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق باب معرفة الركعتين        

  .عن ابن شهاب الزهري به) معمر ويونس وموسى بن عقبة( جميعهم 
  .٥/٣٣٣شرح صحيح البخاري  البن بطال : انظر)  1(



 ١٩٣

  
  
  

  الفصل الثالث
  

   على الفرد والمجتمعوأثرهابادرة الذاتية أهمية الم
  

  :وفيه مبحثان
  

  .على الفردوأثرها  المبادرة الذاتية أهمية: المبحث األول 
  

  :مطالبثالثة وفيه 
  .اإلحساس بالسكينة الربانية: المطلب األول 
  .نيل ثقة القائد: المطلب الثاني
  .ادر في مجتمعهارتقاء المب: المطلب الثالث

  
  .على المجتمعوأثرها أهمية المبادرة الذاتية : المبحث الثاني

  
  :مطالبثمانية وفيه 

  .اطمئنان النفوس بتأييد القدوس وإدخالهم جنات الفردوس: المطلب األول
  .تحقيق النصر: المطلب الثاني
  .الحفاظ على القيادة: المطلب الثالث
  .غائنضالمجتمع من النشر المحبة وسالمة : المطلب الرابع

  .تماسك المجتمع وتكافله: المطلب الخامس
  .الحفاظ على المجتمع من األخطار المحيطة: المطلب السادس
  .حسم الخالف وتوحيد الرأي: المطلب السابع
  .بث روح الفداء والتضحية وحب الجهاد واالستشهاد: المطلب الثامن

  



 ١٩٤

  
  
  
  
  
  

  لمبحث األولا
  
  .ة وأثرها على الفردأهمية المبادرة الذاتي

  
  :وفيه ثالثة مطالب

  
  .اإلحساس بالسكينة الربانية: المطلب األول 
  .نيل ثقة القائد: المطلب الثاني
  .ارتقاء المبادر في مجتمعه: المطلب الثالث



 ١٩٥

�:  
 المبـادرة    أن مذمومـة، وبمـا   أخرى  تنقسم إلى مبادرة محمودة و    إن المبادرة كما تقدم     

،  وجب على كل مسلم أن يتجنبهايمة تجلب الضرر على الفرد والمجتمعالمذمومة لها عواقب وخ
 ومبادرة اإلمـام    ، وسؤال الناس الحاجة   ،اسةي مثل طلب الر   ،وقد نهى اإلسالم عن هذه المبادرة     

  .بركوع أو سجود وغير ذلك
ألهميتها ولما يترتب   فيها  التي حث عليها اإلسالم ورغبنا      هي تلك    المبادرة المحمودة    و

  .بالغ على حياة المبادر وكذا على المجتمع بأسرهأثر من ا عليه
المجاهـد  كالخيـرات   فعـل   المبادر صاحب الهمة العالية والعزيمة القوية والسبق إلى         ف

 هو الذي يجد ثمـار       ذلك، وما إلى  والمنفق في سبيل اهللا تعالى    الشجاع وصاحب الرأي الناصح     
 في المطالـب     يتضح ذلك   المبادر كما  في نفس ابي  إيجآثار ذات وقع    من   عنهاالمبادرة وما ينتج    

  :اآلتية
  :اإلحساس بالسكينة الربانية: المطلب األول 

 يوم الحديبية وأنزل  �قد رضي اهللا سبحانه وتعالى عن الذين بادروا إلى مبايعة النبي ل

 	� �������  :فيهم قرآناً يتلى إلى قيام الساعة بقوله      �� � ���� � � �� 
 � � � � � � � �� ���� ������ �� � !�"�#" $% � � � 
� �� � 
 �� & �� � � � � � �

�#"�' �()� �*�+,- �./�	 0�/12�� 34 5� �*!�' 67 7 � �� � � � 
� � �� �� 
 � � � & �� � � 
� � � � � � � �����	
�:أثر بـالغ فـي      لهذه المبادرة  فكان, } �
 كما جاء   �المبايعة سلمة بن األكوع     إلى   و كان ممن بادر     �نفوس الذين بادروا إلى مبايعته      
ثُم عدلْتُ ِإلَـى ظـلِّ       � بايعتُ النَّبِي    :قَاَل � سلَمةَ   من حديث   ذلك في صحيح البخاري بسنده      

 قَد بايعتُ يـا رسـوَل اللَّـه         : قُلْتُ : قَالَ ؟"َألَا تُبايع " يا ابن الَْأكْوعِ     :الشَّجرة فَلَما خَفَّ النَّاس قَالَ    
 علَـى   : قَالَ ؟ يا َأبا مسلمٍ علَى َأي شَيء كُنْتُم تُبايعون يومِئذ         : فَبايعتُه الثَّانيةَ فَقُلْتُ لَه     "َأيضاو":قَاَل

توالْم (
1
  .جنة اهللا ورضوانهإلى  السبق إلى المبايعة على الموت هو �فالذي دفع سلمة ، (

 ليدخل من أبواب الجنـة       إالّ  إلى أعمال البر   ريناآلخ أن يسابق    � وما كان ألبي بكر     
أخرج  هذه األبواب،     أي أن يكون ممن يدخل من     � ولهذا دعا له النبي      ،لينال رضا اهللا تعالى   و

مـن  " :يقُـولُ  � سمعتُ رسوَل اللَّه     :قَاَل �هريرةَ  أبي  من حديث   البخاري في صحيحه بسنده     
   شَي ننِ ميجونَّةَ          َأنْفَقَ زي الْجنعابِ يوَأب نم يعد بِيِل اللَّهي سف اءالَْأشْي نم ذَا     ،ءه اللَّه دبا عي 

رخَي،         لَاةابِ الصب نم يعد لَاةِل الصَأه نم كَان نـابِ         ، فَمب نم يعد ادِل الْجِهَأه نم كَان نمو 
                                                 

، وقد سبق دراسـته صـفحة    ٢٩٦٠ رقم   ٤/٥٠كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب        صحيح البخاري،   )1(
٥٤.  
  



 ١٩٦

ادكَ  ،الْجِه نمو        قَةدابِ الصب نم يعد قَةدِل الصَأه نم ان،  ـنم يعامِ ديِل الصَأه نم كَان نمو  
 ما علَى هذَا الَّذي يدعى من تلْك الَْأبوابِ من ضرورة           : فَقَاَل َأبو بكْرٍ   ،" بابِ الصيامِ وبابِ الريانِ   

  ).١"( نَعم وَأرجو َأن تَكُون منْهم يا َأبا بكْرٍ":  قَاَل؟يدعى منْها كُلِّها َأحد يا رسوَل اللَّه هْل :وقَاَل
 نار في عقوبة استحق ممن يكن لم كلها الجنة أبواب إلى يعد من أن دليل  وفيه :قال ابن بطال  

 كثيرة أزواجا كلها اهللا سبيل في أنفق أنه أجل من ، منهم أنه بكر ألبى � وتبشيره ... أعلم واهللا
)شيء كل من

2
).  

  
  :نيل ثقة القائد: المطلب الثاني

أن اسـتنهض    يـوم    � ثقة قائدهم محمد     �لقد نال المبادرون من صحابة رسول اهللا        
 لقـب   � فقد نال الزبير بن العوام       ،في حياتهم الطيب   األثر   فنتج عن ذلك  ،  هممهم فلبوا طائعين  

نيل ثقة القائـد،  أخـرج البخـاري فـي           وإن دل ذلك إنما يدل على       ، � لرسول اهللا    الحواري
 "؟من يْأتيني بِخَبرِ الْقَومِ يوم الَْأحزابِ       :"� قَاَل النَّبِي    : قَالَ  � جابِرٍ   من حديث صحيحه بسنده   

 ريبقَالَ   :قَاَل الز رِ الْ   " : َأنَا ثُمي بِخَبينْأتي نمِم؟قَو"  ريبفَقَالَ ، َأنَا : قَاَل الز    النَّبِي�:  "    ِلكُلِّ نَبِـي ِإن
ريبالز ارِيوحا وارِيو(3)"ح.  
 علم  ا فلم ،في إحدى الليالي   �حراسة النبي    الذي بادر إلى     � وقاص   يوهذا سعد بن أب   

ه بهذا الحارس المقدام صاحب الكفاءة       وما ذلك إالّ لثقت    ،سته اطمئن ونام ليلته   ا أنه جاء لحر   �به  
 سـمعتُ   : ربِيعةَ قَـالَ   عبد اللَّه بن عامرِ بن    أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن       والشجاعة،  

ن َأصحابِي  لَيتَ رجلًا م: "سهِر فَلَما قَدم الْمدينَةَ قَاَل  � كَان النَّبِي :عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها تَقُولُ 
 َأنَا سعد بن َأبِي وقَّاصٍ      : فَقَالَ ؟من هذَا  : فَقَالَ !ِإذْ سمعنَا صوتَ سلَاحٍ   ،  "  صاِلحا يحرسني اللَّيلَةَ  

 النَّبِي نَامو كسر(4)�جِْئتُ ِلَأح.   
ه يريد مـن     من أصحابه صالحاً بمعنى أن      لحراسته تلك الليلة رجالً    �وتخصيص النبي   

  . على حين غرة من أعدائه�يقوم على المهمة على أكمل وجه حتى ال يؤخذ النبي 

                                                 

 لـو كنـت متخـذاً خلـيالً     �  باب قول النبي � باب قول النبي فضائل الصحابة،صحيح البخاري كتاب 1) (
  .٧٩، وقد سبق دراسة الحديث صفحة ٣٤٦٦رقم  ٣/١٣٤٠

  .٥/٤٩شرح صحيح البخاري البن بطال: انظر )2(
 دراسة الحديث صـفحة   وقد سبق٢٦٩١رقم ٢/١٠٤٦الطليعة باب ،  صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير     )3(

١١٩.  
، وقد سـبق    ٢٨٨٥ رقم   ٤/٣٤صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل اهللا              )4(

  .١٢٤دراسة الحديث صفحة 



 ١٩٧

 الحـضر  فـي  نفـسه  على والخوف للحذر السلطان التزام :وفي الحديث  : المهلب قال
 التـزم  ، كلمتـه  به ويعلى ، دينه به سيكمل أنه اهللا عرفه ما مع الرسول فعل ترى أال والسفر؛

 علـى  أن وفيـه  ،الدنيا في والحسد ، الدين في بالعداوة المؤذى وأذى ، اتكالف فتك خوف الحذر
  ).١(األمر وانخرام الفتك خشية به ويتخفوا سلطانهم يحرسوا أن الناس

 : لقوله ؛ صالحا يسمى أنه الخير من بشيء تبرع من أنه وفيه: وأضاف ابن بطال قائالً   
 أن دليل وفيه ، ؟ بنبيه فكيف سلطانه حراسة ىعل اًصالح ) يبعثه : ( أى ) صالحا رجال ليت( 

 تـرك  اآليـة  هـذه  نزلـت  لما أنهو ،) الناس من يعصمك واهللا : ( عليه ينزل أن قبل كان هذا
  .(2) بالليل االحتراس

  
  : المبادر في مجتمعهارتقاء: المطلب الثالث

ل علـى أفـض   وقد حـصل     ، متميزاً في أدائه   يكونمن استبق غيره    أن  فيه  ال شك   مما  
 ويجعـل اآلخـرين   ،نفـس المبـادر   في    جميالً اًيترك أثر ومن كان هذا سمته فإن ذلك        ،النتائج

 في اإلنفاق في سـبيل اهللا       � عمر بن الخطاب     ومثال ذلك تنافس  ينظرون إليه نظر اقتداء به ،       
بدا ، أخرج    واللَّه لَا َأسبِقُه ِإلَى شَيء أَ      :� فيجده قد سبقه حتى قال عمر        �الصديقمع أبي بكر    

 �سمعتُ عمـر بـن الْخَطَّـابِ    : الترمذي في سننه بسنده من حديث زيد بنِ َأسلَم عن َأبِيه قَال  
الْيوم َأسبِقُ َأبـا بكْـرٍ ِإن       :   َأن نَتَصدقَ فَوافَقَ ذَِلك عنْدي مالًا فَقُلْتُ        �َأمرنَا رسوُل اللَّه    : يقُوُل

با قَالَ  سموي قْتُه :       وُل اللَّهساِلي فَقَاَل رم فصفَجِْئتُ بِن�" :   كلتَ ِلَأهقَيا َأبو   : قُلْتُ" مَأتَى َأبو ثْلَهم
واللَّه لَـا   : لَه قُلْتُ َأبقَيتُ لَهم اللَّه ورسو   : قَاَل" يا َأبا بكْرٍ ما َأبقَيتَ ِلَأهلك     : "بكْرٍ بِكُلِّ ما عنْده فَقَالَ    

كان له  و ،في السبق إلى فعل الخيرات     مثاالً يحتذى به     �كان الصديق ، ف (3)َأسبِقُه ِإلَى شَيء َأبدا   
وما كان ذلك الشرف إالّ لسبقه اآلخـرين          ، �الشرف العظيم بأن يكون أول خليفة لرسول اهللا         

   .من قبل في أعمال البر فاستحق هذا الشرف
عظيم في حياتهم بعد أن كانوا قلة مستضعفين في         الشأن  اللمبادرين األوائل   صبح ل ولقد أ 

األرض وقد تعرضوا لالبتالءات والويالت وصبروا على ذلك وتقدموا نحـو تحقيـق النـصر               
 مكنهم اهللا من أعدائهم وفتح على       لذا كل ما بوسعهم فداء هللا ولرسوله،        همبذللوالتمكين لهذا الدين    

، وما البالدمراء على ُأفَتُوجوا وحرروا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، د أيديهم البال

                                                 

 .٥/٨٢شرح صحيح البخاري البن بطال  )1(

 .٥/٨٢/ المصدر السابق : انظر )2(

، وقد سبق دراسة    ٣٦٧٥،  رقم      ٥/٦١٤سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر وعمر كليهما           )  3(
  .٨٦الحديث صفحة 



 ١٩٨

المزهر بـالورود علـى     هذا الطريق   لكان ذلك األثر ليتحقق لهم إالّ بمبادرتهم وسبقهم اآلخرين          
كما جـاء   عن نفسه � عتْبةُ بن غَزوانالصحابي الجليل  كما يحدثنا   ،  الرغم من امتالئه بالشوك   

طَبنَـا عتْبـةُ بـن       خَ : خَاِلد بنِ عميرٍ الْعدوِي قَالَ     من حديث  (2) بسنده (1)مسلم  ذلك في صحيح    
 (4) َأما بعد فَِإن الدنْيا قَد آذَنَتْ بِصرمٍ وولَّتْ حـذَّاء      : فَحمد اللَّه وَأثْنَى علَيه ثُم قَالَ      (3) � غَزوان

 كَصبابة الِْإنَاء يتَصابها صاحبها وِإنَّكُم منْتَقلُون منْها ِإلَى دارٍ لَا زواَل            (5)م يبقَ منْها ِإلَّا صبابةٌ    ولَ
             شَفَة نلْقَى مي رجالْح لَنَا َأن رذُك قَد فَِإنَّه كُمترضا بِحرِ ملُوا بِخَيا فَانْتَقلَه     ينعبا سيهوِي فهفَي نَّمهج 

 من مصارِيعِ (6)عاما لَا يدرِك لَها قَعرا و واللَّه لَتُملََأن َأفَعجِبتُم ولَقَد ذُكر لَنَا َأن ما بين مصراعينِ
      وا يهلَيع نيْأتلَينَةً وس ينعبةُ َأريرسم نَّةامِ    الْجحالز نيظٌ مكَظ وهو (7)م      ةعـبس ابِعي ستُنَأير لَقَدو 

    وِل اللَّهسر عاقُنَا   �متْ َأشْدتَّى قَرِحرِ حقُ الشَّجرِإلَّا و اما لَنَا طَعا   (8) مةً فَـشَقَقْتُهدـرفَالْتَقَطْتُ ب 

                                                 

  .٢٩٦٧ رقم ١/١١٩٠صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق )1(
لَيمان بن الْمغيرة حدثَنَا حميد بن هلَاٍل عن خَاِلـد بـنِ عميـرٍ               شَيبان بن فَروخَ حدثَنَا س     حدثَنَا: سند الحديث  )2(

  :... خَطَبنَا عتْبةُ بن غَزوان فَحمد اللَّه وَأثْنَى علَيه ثُم قَاَل:الْعدوِي قَاَل
مان بن الْمغيرة حدثَنَا حميد بن هلَاٍل عن خَاِلد بنِ عميرٍ وقَـد َأدرك              حدثَني ِإسحقُ بن عمر بنِ سليط حدثَنَا سلَي       و

   شَيبان خَطَب عتْبةُ بن غَزوان وكَان َأميرا علَى الْبصرة فَذَكَر نَحو حديث:الْجاهليةَ قَاَل

 مـن  نوفـل  بني أو شمس عبد بني حليف وهب بن جابر بن الزاي وسكون المعجمة بفتح: عتْبةُ بن غَزوان   )3(
 فـي   � عمـر  وواله بعـدها  وما بدراً وشهد المدينة إلى مهاجراً رجع ثم الحبشة إلى وهاجر األولين السابقين
 الغابة البن   أسد: انظر(  ،السنن وأصحاب مسلم له روى ،جميالً طويالً وكان ،فتوحاً وفتح البصرة فاختط الفتوح
 ).٤/٤٣٨ ، واإلصابة البن حجر ١/٣١٥واالستيعاب البن عبد البر  ، ٢/٢٤١األثير 

)4 (   ذَّاءلَّتْ حومٍ ورهي:أي أعلمت، والصرم    : آذنت  : آذَنَتْ بِص م جمعرِيـرمت  الذي وهو صأي : أذنـه  ص 
النهاية في غريـب    : انظر(حذاء أي خفيفة وسريعة       ، وولت    وانقضاء بانْقطَاع أي،   القَطْع : والصرم . قُطعت

 ).٦/٢٨١، والديباج على صحيح مسلم بن حجاج للسيوطي ٣/٤٨ و١/٩١٧الحديث واألثر البن األثير 

النهاية في غريب الحديث    : انظر ( اإلناء أسفل يبقى الشراب من اليسيرة البقية المهملة بضم صبابة: صبابةٌ) 5(
 ).٦/٢٨١الديباج على صحيح مسلم للسيوطي ، و ٣/٧البن األثير 

)6(  اعرصدرفين ذا كان إذا إال مصراع يقال وال الباب  المصراع:نام )  ١/١٤٣فتح الباري البن حجر.( 

 مـأل  الغـيظ  وكظـه  قلبي مأل أي األمر وكظني امتأل أي النهر اكتظ :ويقال ممتلئ أي: كَظيظٌ من الزحامِ  ) 7(
النهاية في غريـب الحـديث البـن األثيـر          : انظر(  والسيل بالمطَر امتَأل أي،   بِثَجِيجه الوادي اكْتَظَّ، و صدره

٤/٣٢٧(. 
 من تَجرحت ، ووحرارته الورق خشونة من  وجروحقروح فيها صار أيالجرح ، : القرح  :  قَرِحتْ َأشْداقُنَا ) 8(

  . الفَم جوانب :األشداقُ: ، وأشداقناالخَبط أكل
، ١٨/١٠٢صحيح مـسلم للنـووي      و شرح   ٢/١١٢١، و   ٤/٥٥النهاية في غريب الحديث البن األثير       : نظرا( 

 )٦/٢٨١على صحيح مسلم بن حجاج للسيوطي والديباج 



 ١٩٩

    اِلكنِ مب دعس نيبي ونيِإلَّـا              فَاتَّ (1)ب ـدنَّا َأحم موالْي حبا َأصا فَمهفصبِن دعس راتَّزا وهفصتُ بِنرز
                  اللَّـه نْـدعـا ويمظي عي نَفْسف َأكُون َأن وذُ بِاللَّهِإنِّي َأعارِ وصالَْأم نرٍ مصلَى ما عيرَأم حبَأص

بوةٌ قَطُّ ِإلَّا تَنَاسخَتْ حتَّى يكُون آخر عاقبتها ملْكًا فَـستَخْبرون وتُجربـون             صغيرا وِإنَّها لَم تَكُن نُ    
  .(2) الُْأمراء بعدنَا

                                                 

)1 (  اِلكن مد بعأحـد ،   وهيـب  بـن ا له ويقال أهيب بنمالك  : وهو سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص         : س 
 ،عظيماً بالء أحد يوم وأبلى  � اهللا رسول مع كلها والمشاهد والخندق وأحداً اًبدر شهد،   موتاً وآخرهم العشرة
 إن  :� عمـر  وقـال  الشورى أهل الستة أحد وهو اهللا سبيل في بسهم رمى من أول وهو الفرسان أحد وكان

 ثـم  بناها يالذ وهو لعمر الكوفة وولي العراق فتح من رأس وكان ،الوالي به فليستعن وإال فذاك اإلمرة أصابته
 أسد الغابة البن األثيـر      :انظر(،  وخمسينست   سنة مات بذلك مشهوراً الدعوة مجاب وكان لعثمان ووليها عزل

 ). ٣/٧٣ اإلصابة البن حجر ، و١/٤٣٨

  :دراسة الحديث )2(
  :رجال اإلسناد: أوالً
: زرعة حبان في الثقات وقال أبووثقه أحمد بن حنبل والذهبي ومسلمة بن قاسم وذكره ابن شَيبان بن فَروخَ  -١

في حفظه شيء وهو من     : وقال األلباني في األرواء   ثقة،  : صدوق يهم، وقال مرة   : صدوق، وقال ابن حجر   
  .صدوق حسن الحديث: ، وقال بشار وشعيبثقة معروف: رجال مسلم، وقال عنه في السلسلة الضعيفة

 .هو ثقة لعدم وجود سبب في تجرحه: قلت    

، ٨/٣١٥، الثقات البن حبـان      ٣/٣٩٢ ، وميزان االعتدال للذهبي      ٤٤٩ عبد الهادي    البنالدم  بحر  : انظر(    
 ، والجرح والتعديل البن أبي حاتم  ١/١١٦، وتقريب التهذيب البن حجر      ٧/٢٤٤ولسان الميزان البن حجر     

لبـاني   ، معجم أسـامي الـرواة لأل       ٤/٢٨٨، والسلسلة الضعيفة    ٢/١٥٢، وإرواء الغليل لأللباني     ٤/٣٥٧
  ).٢/١٢٣، وتحرير تقريب التهذيب لبشار معروف وشعيب األرنؤوط ٢/٣١١

٢- وِيدرٍ الْعيمنِ عب خَاِلد.  

، والدار قطني في ثقات التابعين وصحح حديثه ابن حبان ،           ذكره ابن حبان في الثقات      مختلف في صحبته،        
 إنه :يقال ،الثانية من مقبول :قال ابن حجر  ووثقه ابن حبان،    : وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي، وقال     

   بن عمر أبو الصحابة في ذكره وممن:  ، وقال ابن حجر في التهذيب     الصحابة في ذكره من ووهم مخضرم
 سمع: وقال البخاري ،  ال أم يةؤر أله أدري ال عبدان :قال :وقال الذيل في موسى وأبو قانع وابن البر عبد
  .البصريين في ، العدوينعامة وأبو هالل بن يدحم عنه روى غزوان، بن عتبة
   .واحداً حديثا ماجة بناو والنسائي الشمائل في والترمذي مسلم له روى

  .نعيم الصفدي على أنه ثقة من كبار التابعين ولم يرد فيه تجريح/ ورجح شيخي وأستاذي الدكتور
   .نعيم/ هو ثقة من كبار التابعين كما قال شيخي الدكتور: قلت

 ،  ١/٣٦٧والكاشف للذهبي    ١٦/٦٠واإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان       ،  ٤/٢٠٤ الثقات البن حبان     :نظرا(
 التـاريخ   ،  ٣/٩٦ تهذيب التهذيب البن حجـر        و ، ٣/٢٩٣، والمستدرك للحاكم    ٨/١٤٥تهذيب الكمال للمزي    

لبـشار وشـعيب    ، و تحرير تقريـب التهـذيب        ١/١٩٠وتقريب التهذيب البن حجر     ،  ٣/١٦٢الكبير للبخاري   
=                                                                                                                                     
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فالمبادرة إلى الخيرات بحاجة للصبر على الملمات وشحذ الهمم صعوداً إلى أعالي القمم،   
 .لم رغم الصعاب و المتاعبوأي قمة أسمى من  الجنة فليبادر إليها المس

ارتبطت المبادرة بالجنة ، وبالدار اآلخرة وبالمغفرة من اهللا ليوفر هذا االرتبـاط             : "قال النحوي 
  .أكرم الحوافز لفطرة اإلنسان، ليسارع بعمله إلى مغفرة من اهللا، إلى الجنة

غفرة وإلى الجنة، فكل عمل ينطلق به المؤمن صادق النية قوي الرجاء باهللا، هو مسارعة إلى الم        
  .(1)" تدفعه الحوافز اإليمانية الطاهرة بكل طاقاتها

فالمؤمن قوي بإيمانه ومتسلح بعقيدته ويرغب إلى ما عند اهللا فيعمل جاهداً في هذه الدنيا ليحقق                
ما يرجوه، وإن انتصر وتمكن على أعدائه فهي أيضاً من أجل رضا اهللا تعـالى، ليرتقـي فـي           

  .مجتمعه إلى العلياء
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

نعـيم  .  د – رسـالة الـدكتوراة      –، والمقبول عند ابن حجر في التقريب دراسة تطبيقية على الصحيحن          ١/٣٤٩
 ). الصفدي

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  : تخريج الحديث: ثانياً

 مختصراً من طريق ٤١٥٦ رقم ٢/١٣٩٢ �أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد، باب معيشة أصحاب النبي 
 بنحوه من طريق حميد بن هالل، كالهمـا         ١٧٥٧٥ رقم   ٢٩/١١٤ نعامة العدوي، وأخرجه أحمد في مسنده        أبي

 .عن خالد بن عمير به) أبو نعامة وابن هالل(

  .٢٦عدنان علي رضا النحوي صفحة .  د–الحوافز اإليمانية بين المبادرة وااللتزام ) 1(
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  المبحث الثاني
  

  .أهمية المبادرة الذاتية وأثرها على المجتمع
  

  :وفيه ثمانية مطالب
  

  .اطمئنان النفوس بتأييد القدوس وإدخالهم جنات الفردوس: المطلب األول
  .تحقيق النصر: المطلب الثاني
  .الحفاظ على القيادة: المطلب الثالث
  .تمع من الضغائننشر المحبة وسالمة المج: المطلب الرابع

  .تماسك المجتمع وتكافله: المطلب الخامس
  .الحفاظ على المجتمع من األخطار المحيطة: المطلب السادس
  .حسم الخالف وتوحيد الرأي: المطلب السابع
  .بث روح الفداء والتضحية وحب الجهاد واالستشهاد: المطلب الثامن
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�:  
تكاتف وجهاد في سـبيل  من  اتية إلى أعمال الخير لمبادرة الذ ي تغلب عليه صفة ا    ذإن المجتمع ال  

هو مجتمع مثالي متميز يتمتع بالقوة      ل  وأبناء لنفيس من أموال وأرواح    بالغالي وا  مع التضحية اهللا  
والتماسك والترابط ، وحقَّ له الصدارة من بين المجتمعات ، لما لهذه المبادرة من أهمية بالغـة                 

  :ي المطالب اآلتيةالمتمثلة ف تهوآثار عظيمة على حيا
  

  .اطمئنان النفوس بتأييد القدوس وإدخالهم جنات الفردوس: المطلب األول
، كما أن بالغالي والنفيسوالتضحية  على حب اهللا ورسوله � صحابة رسول اهللا نشألقد 

 ،جاءت آيات كثيرة تبين محبة اهللا لهم من نفس ومال وولد، وا مقدمة على محبة غيرهمامحبتهم
  ، � نبيه تباعااقين إلى ب، كونهم صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه وكانوا من السعليهم  ورضوانه

صدقهم و تهملمبادررضي اهللا عنهم : األجالء بالقوللصحابة التأدب عند ذكره لكل مسلم وحق ل
&-���2:�!9 �8-� :كما أخبرنا اهللا تعالى في كتابه العزيز بقولهوإيمانهم باهللا ورسوله،  �� � 
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 ٢٠٣

 َأخْبرتْني : يقُوُل � جابِر بن عبد اللَّه من حديث (2)  بسنده(1)أخرج مسلم في صحيحه
لَا يدخُُل النَّار ِإن شَاء اللَّه من َأصحابِ " يقُوُل عنْد حفْصةَ  �بِي  َأنَّها سمعتْ النَّ(3)ُأم مبشِّرٍ

وِإن منْكُم ِإلَّا :  بلَى يا رسوَل اللَّه فَانْتَهرها فَقَالَتْ حفْصةُ :قَالَتْ"  الشَّجرة َأحد الَّذين بايعوا تَحتَها
 ��b< �./� ���G/��: قَد قَاَل اللَّه عز وجلَّ  : �النَّبِي وارِدها فَقَاَل D - �!�C� �"D�� c��  �+d 
 &� � �� �� � � & � � 
� � � e� 
& �& �

�*+,-:.%{ (4).   

                                                 

 رقم ٤/١٩٤٢ئل أصحاب الشجرة وأهل بيعة الرضوان صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضا )1(
٢٤٩٦. 

عبد الملك بـن عبـد       ( قَاَل ابن جريجٍ   :حدثَني هارون بن عبد اللَّه حدثَنَا حجاج بن محمد قَالَ         : سند الحديث  )2(
 َأخْبرتْني ُأم مبشِّرٍ َأنَّهـا سـمعتْ        :جابِر بن عبد اللَّه يقُولُ     َأنَّه سمع    )محمد بن مسلم  (  َأخْبرني َأبو الزبيرِ   :العزيز
النَّبِي �... :  

 روى. الصحابة كبار من كانت معرور، بن البراء بنت بشر أم لها يقال حارثة، بن زيد  امرأة: ُأم مبشِّر  )3(
 االستيعاب :انظر(،  " الحديبية أو بدراً شهد أحد النار يدخل ال: "  � :قوله منها أحاديث اهللا عبد بن جابر عنها

 .)٨/١٧٥، اإلصابة البن حجر ٢/١٣٦البن عبد البر 

  :دراسة الحديث )4(
  :رجال اإلسناد: أوالً
هو ثقة أما تدليسه ال يضر فقد عده ابن حجر مـن        : األموي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد: ابن جريج  -١

وقـد سـبق    ) أخبرنـي (  بالسماع وقد صرح في تلك الرواية بقوله          أهلها ال بد أن يصرح   فالثة والتي   الطبقة الث 
  .٦٤ترجمته صفحة 

  .المكي الزبير أبو موالهم األسدي الراء وضم المهملة الدال وسكون المثناة بفتح تدرس بن مسلم بن محمد -٢
 عنه روى له ليحفظ جابر إلى يقدمه عطاء كانحفاظ كان من ال: وثقه العجلي ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال

  .عمر بن اهللا وعبيد والثوري مالك
  .العلم واسع مدلسا وكان ١٢٨ توفي به يحتج ال :حاتم أبو الق ، ثقة حافظ: قال الذهبي 

  .يدلس أنه إال صدوق :قال ابن حجر
   .ه بالتحديث حتى في روايته عن جابرهو معروف بالتدلس، فال يحتج من حديثه إالّ بما صرح في: قال األلباني

بالسماع، وقد صرح بالـسماع   أهلها  صدوق مدلس وعده ابن حجر من الثالثة التي ال بد من تصريح             هو  : قلت   
  . �أنه سمع جابر :  في هذه الرواية بقوله

 تقريـب   ، و ٢/٢١٦، و الكاشف للـذهبي       ٥/٣٥١ ، الثقات البن حبان      ٢/٢٥٣معرفة الثقات للعجلي    : انظر( 
 تحريـر التقريـب لبـشار       ٤/٣٢معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم األلباني         ، و  ١/٥٠٦التهذيب البن حجر    

  ).١/٤٥ طبقات المدلسين البن حجر ٣/٣١٦وشعيب 
  :تخريج الحديث: ثانياً

�>6; ا:8697 67/ أ    ٤٢٨١ ر34 ٢/١٤٣١أ0�-) ا"/ .!-) ,+ *(()، آ'!ب ا�&ه$، "!ب ذآ� ا����     = /6+   "(@?< .6"
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 ٢٠٤

 
  تحقيق النصر: المطلب الثاني

 ولوال مبادرة الشجعان األبطال وصبرهم ، المبادرة لها أثر عظيم في تحقيق النصرإن
دارت  ومن خالل المعارك التي ، المسلمون في معاركهم ، إنما النصر صبر ساعةنتصرالما 

فيبادر من الصحابة لهذه بين أبطال كل فريق  بالمبارزة والتي كانت تبدأبين المسلمين والكفار 
المهمة الصعبة أصحاب الهمم العالية ليحسموا بتلك المبارزة أمر المعركة من أولها وذلك بدب 

تل زعيمهم أو من يعتبرونه أشجعهم قد قُفيرى عدوهم أن  ،ر في صفوف أعدائهمعذالخوف وال
 الشجعان أيديتبدأ هزيمتهم النفسية أوالً ومن ثم يتحقق النصر للمسلمين على فمن بداية المعركة 

  .هم الخسائرفي الذين اخترقوا صفوف األعداء موقعين األبطال
 :فَرِ بنِ عمرِو بنِ ُأميةَ الضمرِي قَـالَ       جعأخرج البخاري في صحيحه بسنده  من حديث         

                يدع نب اللَّه ديبقَاَل ِلي ع صمنَا حما قَدارِ فَلَمينِ الْخب يدنِ عب اللَّه ديبع عتُ مجخَر:    ْل لَـكه 
 نَعم ِإن حمزةَ    :قَاَل،   َألَا تُخْبِرنَا بِقَتِْل حمزةَ    : قَالَ .... ، نَعم : قُلْتُ ؟في وحشي نَسَألُه عن قَتِْل حمزةَ     

قَتََل طُعيمةَ بن عدي بنِ الْخيارِ بِبدرٍ فَقَاَل ِلي مولَاي جبير بن مطْعمٍ ِإن قَتَلْتَ حمزةَ بِعمي فََأنْتَ                  
رالنَّ    : قَالَ ،ح جخَر ا َأننِ     فَلَمنَييع امع اس-      ادو نَهيبو نَهيب داِل ُأحيٌل بِحبنِ جنَييعو-   عتُ مجخَر 

 فَخَرج ِإلَيه حمزةُ : قَاَل؟ هْل من مبارِزٍ:النَّاسِ ِإلَى الْقتَاِل فَلَما َأن اصطَفُّوا ِللْقتَاِل خَرج سباع فَقَالَ     
  .(1)... ثُم شَد علَيه فَكَان كََأمسِ الذَّاهبِ:قَاَل... يا سباع يا ابن ُأم َأنْمارٍَ: فَقَال، الْمطَّلبِبن عبدا
من " : َأخَذَ سيفًا يوم ُأحد فَقَاَل �َأن رسوَل اللَّه  �أخرج مسلم في صحيحه بسنده  عن أنسٍ و

 : قَاَل"؟فَمن يْأخُذُه بِحقِّه"  : قَاَل، َأنَا َأنَا: فَبسطُوا َأيديهم كُلُّ ِإنْسانٍ منْهم يقُوُل" ؟هذَا يْأخُذُ منِّي
مالْقَو مجانَةَ،فََأحجو دشَةَ َأبخَر نب اكمفَقَاَل س :قِّهبِح قَاَل، َأنَا آخُذُه : امه فَفَلَقَ بِه فََأخَذَه 

الْمين(2)شْرِك. 
 
 
 
 

                                                 

  وقـد سـبق      ٤٠٧٢ رقم   ٥/١٠٠ � باب قتل حمزة بن عبد المطلب        ،  كتاب المغازي ،  صحيح البخاري )  1(
  .١٢٥دراسة الحديث صفحة 

سبق دراسـته    وقد   ٢٤٧٠ رقم   ٤/١٩١٧ دجانة   يصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أب          )2(
  .٦١صفحة 



 ٢٠٥

  .ةدالحفاظ على القيا: المطلب الثالث
 وذلـك   ، وهو مطلب اجتمـاعي    ، القيادة أمر ضروري من قبل الجند       حول االلتفافإن  

 مـا  ومما يدل على ذلـك القيام بمسؤولياتهم المتنوعة،    من   لتتمكن القيادة لتوفير األمن واألمان      
 لَما كَان يوم ُأحد انْهزم النَّاس عن النَّبِي         :قَاَل � عن َأنَسٍ     البخاري في صحيحه بسنده      هأخرج

�        النَّبِي يدي نيةَ بو طَلْحَأببِه   � و بوجم         يدا شَـدياملًا رجةَ رو طَلْحَأب كَانو لَه فَةجبِح هلَيع
 انْـشُرها ِلـَأبِي     :ا وكَان الرجُل يمر معه الْجعبةُ من النَّبِل فَيقُولُ        الْقد يكْسر يومِئذ قَوسينِ َأو ثَلَاثً     

    فَ النَّبِيةَ فََأشْرةَ       �طَلْحو طَلْحقُوُل َأبمِ فَيِإلَى الْقَو نْظُري لَا تُشْرِفْ         : يُأمبَِأبِي َأنْتَ و اللَّه ا نَبِيي 
  نم مهس كيبصي     رِكنَح ونرِي دمِ نَحامِ الْقَوهـا         ... سـةَ ِإمَأبِـي طَلْح يدي نفُ ميالس قَعو لَقَدو 
)مرتَينِ وِإما ثَلَاثًا  

1
 بأن يـصاب    � في الذود عن رسول اهللا       � طلحة   يوقد تمثلت تضحية أب    .(

للحفـاظ   وطعنات الرماح     ضربات السيوف ورميات السهام    � عنهفي تلك المعركة وهو يتلقى      
  .من تلك األخطار �قائدنا محمد على 

حتى قتلـوا جميعـاً ،      جماعة   � الدفاع عن رسول اهللا      إلىوبادر من األنصار يوم أحد      
  ينادي أصحابه من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقـي             �فكلما اقترب األعداء من رسول اهللا       
عن رسول اهللا    نثاني والثالث إلى السابع وهم يدافعو     ويتلوه ال في الجنة فيبادر األنصاري األول      

ظيم في نفوس تلك      القائد العام للمسلمين ، فيا له من أثر ع          �قتلوا جميعاً لكي يبقى النبي      حتى  
، أخـرج    أرواحهم فداء لقائدهم ، وهم الفائزون بالجنة ومرافقوه يوم القيامـة           الجند وهم يقدمون  

 ُأفْرِد يوم ُأحد في سبعة مـن         �َأن رسوَل اللَّه     �سِ بنِ ماِلك    عن َأنَ مسلم في صحيحه بسنده     
     قُوهها رشٍ فَلَميقُر ننِ ملَيجرارِ وقَاَل الَْأنْص":          نَّةي الْجي فيقفر وه نَّةُ َأوالْج لَهنَّا وع مهدري نم  

من يردهم عنَّا ولَه الْجنَّةُ َأو      " :الَْأنْصارِ فَقَاتََل حتَّى قُتَل ثُم رهقُوه َأيضا فَقَالَ       فَتَقَدم رجٌل من    ؟،  " 
   نَّةي الْجي فيقفر ولَ       ؟" هتَّى قُتارِ فَقَاتََل حالَْأنْص نٌل مجر مفَتَقَد ،      بَل الستَّى قُتح ْل كَذَِلكزي ةُ  فَلَمع

...(
2
).   

  .غائنضنشر المحبة وسالمة المجتمع من ال: المطلب الرابع
  :تمثل ذلك في أمور عدة منهايو ،إن من آثار المبادرة أن تنشر المحبة بين أفراد المجتمع

  : البشارة : أوالً

                                                 

 وقد سبق دراسته صفحة ٣٥٢٧ رقم �٣/١٣٨٦البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب أبي طلحة صحيح )1(
١٢٢.  

  .١٢٣ ، وقد سبق دراسته صفحة ٣٣٤٤رقم  ٩/٢٦٨صحيح مسلم ، كتاب الجهاد، باب غزوة أحد  )2(
  



 ٢٠٦

قـع فـي   ونها تإف على قلبه ، السرورما أجمل أن يبشر المسلم أخاه ويبادره فيها فيدخل         
، فقد كانت لبشارة كعب بن مالك يوم أن نزلت فيه            الذي بشّره خيه  أل وال ينساها    اً بالغ اًأثرنفسه  

بتوبة اهللا  كانت البشارة    ف ،من عند اهللا  ألنه علم أنه قد جاء الفرج       آيات التوبة أثر عظيم في نفسه       
 للَّه بن عبد امن حديث  بسنده أخرج البخاري في صحيحه من أكبر النعم عليه بعد إسالمه،       عليه  

 يحدثُ حـين   �  سمعتُ كَعب بن ماِلك:كَعبِ بنِ ماِلك وكَان قَاِئد كَعبٍ من بنيه حين عمي قَالَ          
     بقَاَل كَع وكتَب ةصق نتَخَلَّفَ ع:       وِل اللَّهسر نَأتَخَلَّفْ ع ـ        � لَم زوة  في غَزوة غَزاها ِإلَّا في غَ

 كَان من خَبرِي َأنِّي لَم ...تَبوك غَير َأنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ في غَزوة بدرٍ ولَم يعاتب َأحدا تَخَلَّفَ عنْها 
              تْ ععتَما اجم اللَّهو اةالْغَز لْكي تف نْهتَخَلَّفْتُ ع ينح رسلَا َأيى وقَطُّ َأقْو لَتَانِ قَطُّ    َأكُناحر لَهي قَبنْد

      ةوالْغَز لْكي تا فمتُهعمتَّى جح....    وُل اللَّهسى رنَهنِ         �ويب نا الثَّلَاثَةُ مهنَا َأيكَلَام نع ينملسالْم 
        تَّى تَنَكَّروا لَنَا حرتَغَيو نَا النَّاستَنَبفَاج نْهتَخَلَّفَ ع نـرِفُ         مي َأعالَّت يا هفَم ضي الَْأري نَفْستْ ف

فَلَما صلَّيتُ صلَاةَ الْفَجرِ صبح خَمسين لَيلَةً وَأنَا علَى ظَهرِ بيـت  .....فَلَبِثْنَا علَى ذَِلك خَمسين لَيلَةً 
ذَكَر اللَّه قَد ضاقَتْ علَي نَفْسي وضاقَتْ علَي الْـَأرض      من بيوتنَا فَبينَا َأنَا جاِلس علَى الْحاِل الَّتي         

 :بِما رحبتْ سمعتُ صوتَ صارِخٍ َأوفَى علَى جبِل سلْعٍ بَِأعلَى صوته يا كَعب بن ماِلك َأبشر قَالَ                
 بِتَوبة اللَّه علَينَا حين صلَّى صلَاةَ        �ن رسوُل اللَّه    فَخَررتُ ساجِدا وعرفْتُ َأن قَد جاء فَرج وآذَ       

الْفَجرِ فَذَهب النَّاس يبشِّرونَنَا وذَهب قبَل صاحبي مبشِّرون وركَض ِإلَي رجٌل فَرسا وسعى ساعٍ              
      الص كَانِل وبلَى الْجفَى عفََأو لَمَأس نم           تَهـوتُ صعـمي سي الَّذناءا جسِ فَلَمالْفَر نم عرتُ َأسو

يبشِّرني نَزعتُ لَه ثَوبي فَكَسوتُه ِإياهما بِبشْراه واللَّه ما َأملك غَيرهما يومِئذ واسـتَعرتُ ثَـوبينِ                
   انْطَلَقْتُ ِإلَى را ومتُهفَلَبِس   وِل اللَّهس�    قُولُوني ةبي بِالتَّونُّونها يجا فَوجفَو ي النَّاستَلَقَّانفَي :  ـكنِلتَه 

 جاِلس حولَه النَّاس فَقَام ِإلَـي        � اللَّه   لْتُ الْمسجِد فَِإذَا رسول    حتَّى دخَ  :ه علَيك قَاَل كَعب   تَوبةُ اللَّ 
 نةُ بلَا طَلْحو هرغَي اجِرِينهالْم نٌل مجر ِإلَي ا قَامم اللَّهي ونَّانهي ونافَحتَّى صوُِل حرهي اللَّه ديبع

ه وهو يبرقُ وجه   �قَاَل رسوُل اللَّه     � فَلَما سلَّمتُ علَى رسوِل اللَّه       : قَاَل كَعب  ...َأنْساها ِلطَلْحةَ 
 َأمن عنْدك يا رسوَل اللَّـه َأم        : قُلْتُ : َأبشر بِخَيرِ يومٍ مر علَيك منْذُ ولَدتْك ُأمك قَالَ         :من السرورِ 
 اللَّه نْدع نقَاَل؟م : وُل اللَّهسر كَانو اللَّه نْدع نْل ملَا ب � هجو تَنَاراس رةُ  ِإذَا سطْعق تَّى كََأنَّهح ه

     رِفُ ذَِلككُنَّا نَعرٍ وي             -أي كعب -: قال... قَمانـده َأن دعقَطُّ ب ةمعن نم لَيع اللَّه ما َأنْعم اللَّهفَو 
         وِل اللَّهسي ِلرقدص ني مي نَفْسف ظَملَامِ َأعِللِْإس� تُهكَذَب لَا َأكُون وا  َأنكَذَب ينالَّذ لَكا هكَم كلفََأه  

 (1).  

                                                 

 وقد سبق دراسة الحـديث      ٤١٥٦قم   ر ٤/١٦٠٣صحيح البخاري، كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك         )1(
 .١٣٥صفحة 

 



 ٢٠٧

لذلك الرجـل الـذي      حتى أنه أهدى ثوبيه      �ولقد كان لهذه البشارة األثر البالغ في نفس كعب          
  .صعد الجبل ليوصل البشارة لكعب قبل غيره

  
  :اإلنفاق: ثانياً

حبة بين أفراد المجتمـع  إن المبادرة إلى اإلنفاق في سبيل اهللا لها األثر البالغ في نشر الم     
ج عنـه    ليفر يوم أن يقف الغني بجانب الفقير ويبادر إلى دفع ما بوسعه من أموال ألخيه المسلم              

 فتـزول   ،وكأن المجتمع كله أسرة واحدة يشد بعضهم عضد البعض         ،بينهمكربته فتنتشر المحبة    
ين إلى اإلنفاق قبل أن      والبغضاء من صدور الفقراء بسبب هذا األثر العظيم من المبادر          الضغائن

0/ ((( � : بقولـه  اإلنفـاق ولقد مدح اهللا تعالى المبادرين في       ،  يقوم الفقير بالسؤال وطلب الحاجة    
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إليه  اإلنفاق ببستانه  الذي في المدينة وهو أحب أمواله           إلى  � أبو طلحة    ويوم أن بادر     

 أخرج البخاري في صحيحه   األثر  الطيب في نفوس أقربائه وبني عمومته،         تركت هذه المبادرة    
 كَان َأبو طَلْحةَ َأكْثَر الَْأنْصارِ بِالْمدينَة مالًا مـن نَخْـٍل   : يقُوُل � ماِلك    َأنَس بن  يثبسنده من حد  

            وُل اللَّهسر كَانو جِدستَقْبِلَةَ الْمسكَانَتْ مو اءحريب هِإلَي اِلهوَأم بَأح كَانو�     نم بشْريا وخُلُهدي 
اءم    بٍ قَاَل َأنَسا طَييهةَ        : فو طَلْحَأب قَام ونبا تُحمقُوا متَّى تُنْفح تَنَالُوا الْبِر ةُ لَنالْآي هذا ُأنْزِلَتْ هفَلَم 

 وِل اللَّهسِإلَى ر� وَل اللَّهسا رقُوُل:فَقَاَل يالَى يتَعو كارتَب اللَّه تَنَالُ: ِإن ا  لَنمقُوا متَّى تُنْفح وا الْبِر
تُحبون وِإن َأحب َأمواِلي ِإلَي بيرحاء وِإنَّها صدقَةٌ ِللَّه َأرجو بِرها وذُخْرها عنْد اللَّه فَـضعها يـا             

وقَـد   بخٍ ذَِلك ماٌل رابِح ذَِلك ماٌل رابِـح       " : � فَقَاَل رسوُل اللَّه     :رسوَل اللَّه حيثُ َأراك اللَّه قَالَ     
        بِيني الَْأقْرا فلَهعتَج ى َأنِإنِّي َأرا قُلْتَ وتُ معمةَ  "  سو طَلْحفَقَاَل َأب:    وَل اللَّهسا رُل يا  ، َأفْعهمفَقَس 

همي عنبو ي َأقَارِبِهةَ فو طَلْح(1) َأب.  
 ولعل الحكمة من تخصيص النبـي       �في إنفاقها امتثاالً ألمر النبي       طلحة وأب باشر وقد

وبينهم، وخاصة أن اإلنفاق على األقارب له        أقاربه وبني عمه هي أن تعم المحبة واأللفة بينه           �
  .أجران أجر النفقة وأجر صلة الرحم

  
  

                                                 

 وقد سـبق دراسـنه صـفحة        ١٣٩٢ رقم   ٢/٥٣٠ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب       )1(
١٤٧. 



 ٢٠٨

  
  :وتكافلهتماسك المجتمع : المطلب الخامس

كرامتها،  وهو سبب في عزتها و    ، أثر عظيم في حياة األمة     إن تماسك المجتمع وتكافله له    
فـي وقـت الـشدائد       إلى التعاون فيما بيـنهم     � صحابة رسول اهللا     ةبادركما يتضح ذلك في م    

بـين   � حينما آخى النبي     مفي الصحابة رضوان اهللا عليه    األخوية  روح  ال، وتمثلت هذه    والمحن
فيبادر األنصاري فـي عرضـه      األخوة في الدين،    ، فلم تربطهم إالّ رابطة      المهاجرين واألنصار 

ألخيه المهاجري بأن يناصفه في أهله وماله، إالّ أن المهاجري لم يقبل أن يكون اآلخذ، بل أراد                 
أن يكون معطاء فيطلب من أخيه األنصاري أن يدله على السوق، فهذه الصورة تمثلـت واقعـاً                 

يفية تمسكهم وتكافلهم مـع بعـضهم الـبعض،       عملياً في حياة الصحابة رضوان اهللا عليهم في ك        
 قَدم عبد الرحمنِ بن عوف      :قَاَل � َأنَس بن ماِلك  أخرج البخاري في صحيحه بسنده من حديث        

�    فَآخَى النَّبِي�         ارِيبِيعِ الَْأنْصنِ الرب دعس نيبو نَهيَأتَا  ،  � برام ارِيالَْأنْص نْدعو   ضـرنِ فَع
 بارك اللَّه لَك في َأهلك وماِلك دلُّوني علَى السوق فََأتَى السوقَ            :علَيه َأن ينَاصفَه َأهلَه ومالَه فَقَالَ     

  . (1)...فَربِح شَيًئا 
 ماله وأهله وإن كان قد      � أن يقاسم أخاه األنصاري      �فلم يقبل عبد الرحمن بن عوف       

ألنه يريد أن يترك فائدة عظيمة لألجيال القادمة في          ،ض عليه هو ذلك لشدة المحبة واإلخاء      عر
  .فيما بينهمكيفية تكافل الجيل األول 

  
  .الحفاظ على المجتمع من األخطار المحيطة: المطلب السادس

بالغ في نفس النبـي     الثر  ، لها األ  لقد كانت مبادرة محمد بن مسلمة في قتل زعيم اليهود         
 في إيذاء اهللا ورسوله فكـان  لم يتوان وصحابته يوم أن تخلصوا من كعب بن األشرف الذي     �
، وكانت ردعاً لكل من تطاول علـى اهللا         ه نصراً لإلسالم والمسلمين وذالً لليهود والمشركين      تقتل

أخرج البخاري  بأن تكون نهايته بالقتل، ولو كان في بروج مشّيدة ، وحصون محكمة،             ورسوله  
 " � : قَاَل رسوُل اللَّـه : جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهما يقُوُليحه بسنده من حديث  في صح 

        ولَهسرو آذَى اللَّه قَد فَِإنَّه فنِ الَْأشْربِ بِلكَع نةَ فَقَالَ     "؟  ملَمسم نب دمحم فَقَام :     وَل اللَّـهسا ري 
  .  (2)... فََأتَاه محمد بن مسلَمةَ ،  قُْل: قَاَل، فَْأذَن ِلي َأن َأقُوَل شَيًئا:قَاَل، نَعم : قَاَل؟ن َأقْتُلَهَأتُحب َأ

                                                 

 وقـد سـبق     ٤٧٨٥ رقم   ٥/١٩٥٢... نظر أي زوجة شئت   ا: البخاري، كتاب النكاح، باب قول الرجل ألخيه      )1(
 . ١٣٢دراسة الحديث صفحة 

 وقد سـبق دراسـة      ،٣٨٨١ رقم     ٤/١٤٨١البخاري، كتاب المغازي، باب قتل كعب بن األشرف         صحيح   )2(
  .٤٨الحديث صفحة 



 ٢٠٩

السؤال عن مواطن الخطر المستقبلية مـن أجـل         ب  �وكانت لمبادرة حذيفة بن اليمان      
حتمل وقوعه في أمة اإلسالم، كونه يخبـر   بسؤاله عن الشر الم �االبتعاد عنها، فيبادر الرسول     

 إالّ من أجل الوقاية واالبتعاد      � حذيفة   مثل هذه األمور، وما كان سؤال     ه ب عما يعلمه ربه سبحان   
فما تـأمرني إن    "    قائالً � ويطلب النصيحة من معلم البشرية       �عن هذا األمر الذي قد يدركه       

 ِإدرِيس الْخَولَاني َأنَّـه سـمع       يَأبحديث  أخرج البخاري في صحيحه بسنده من       ،  " أدركني ذلك 
 عن الْخَيرِ وكُنْتُ َأسَألُه عـن الـشَّر          � كَان النَّاس يسَألُون رسوَل اللَّه       :حذَيفَةَ بن الْيمانِ يقُولُ   

ي جاهلية وشَر فَجاءنَا اللَّه بِهذَا الْخَيرِ فَهْل بعـد         يا رسوَل اللَّه ِإنَّا كُنَّا ف      : فَقُلْتُ ،مخَافَةَ َأن يدرِكَني  
   شَر نرِ مذَا الْخَيقَالَ  ؟، ه : مرٍ      : قُلْتُ ،نَعخَي نم الشَّر ذَِلك دعْل بهقَالَ .؟ و :  "   خَـند يهفو منَع" ، 

 فَهْل بعد ذَِلك الْخَيرِ : قُلْتُ،"  بِغَيرِ هديي تَعرِفُ منْهم وتُنْكرقَوم يهدون " : قَالَ . ؟  وما دخَنُه  :قُلْتُ
 شَر نا         " : قَالَ .؟ميهف ا قَذَفُوههِإلَي مهابَأج نم نَّمهابِ جواةٌ ِإلَى َأبعد مقُلْتُ ،" نَع :     وَل اللَّـهسا ري 

 : قَاَل ؟، فَما تَْأمرني ِإن َأدركَني ذَِلك: قُلْتُ، "  من جِلْدتنَا ويتَكَلَّمون بَِألْسنَتنَاهم" : فَقَاَل،صفْهم لَنَا
 "   مهامِإمو ينملسةَ الْماعمج مقُلْتُ ، " تَلْز :         املَا ِإمةٌ واعمج ملَه كُني لَم قَاَل.؟ فَِإن: "  لْكتَزِْل تفَاع 

لَى ذَِلكَأنْتَ عتُ ووالْم رِكَكدتَّى يح ةرِل شَجبَِأص ضتَع َأن لَوا وقَ كُلَّهر(1)" الْف.  
 بالشر الجاهلويحذره ألن    فيتوقاه موضعه ليعرف الشر عنسؤاله  ب �ومبادرة حذيفة   

  .فيه وقوعا وأشد إليه أسرع
  

  :حسم الخالف وتوحيد الرأي: المطلب السابع
 فيقع بين أفراد المجتمع     ،إن الخالف أمر وارد في بني البشر الختالف أفكارهم وعقولهم         

كما وقع بين الصحابة رضوان اهللا عليهم في مسائل متعددة ، طالما لم يرد في المـسألة نـص                   
 ، ولكن إذا ما امتد هذا الخالف فإنه يؤدي إلى عواقب وخيمة، ومن              االجتهادفتكون تحت إطار    

 فـي مبايعـة     �بادر عمر بن الخطاب      يبادر المسلم إلى حسمه وتوحيد الرأي كما         الحكمة أن 
 ليكون ته فكانت لهذه المبادرة في مبايع،اجتمع األنصار في سقيفة بني ساعدة يوم أن �الصديق 

 فـي  ألمة كلها بأن توحدت على قلب رجل واحد وأنهت الخالف           في ا إمام المسلمين األثر البالغ     
  .ويحدث ما ال يحمد عقباهمتد مهده قبل أن ي

  

                                                 

، وقد سبق دراسـة     ٣٤١١، رقم   ٣/١٣١٩صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم         )1(
  .٥٨الحديث صفحة 
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 كُنْتُ :قَاَل رضي اهللا عنهما  ابن عباسمن حديثبسنده  أخرج البخاري في صحيحه
 فوع ننِ بمحالر دبع منْهم اجِرِينهالْم نالًا مُأقْرُِئ رِج�  نْدع وهنًى وبِم نْزِِلهي ما َأنَا فنَميفَب

 لَو رَأيتَ رجلًا : فَقَاَل �  في آخرِ حجة حجها ِإذْ رجع ِإلَي عبد الرحمنِ � لْخَطَّابِعمر بنِ ا
 لَو قَد ماتَ عمر لَقَد : يا َأمير الْمْؤمنين هْل لَك في فُلَانٍ يقُوُل:َأتَى َأمير الْمْؤمنين الْيوم فَقَاَل

عايتْبكْرٍ ِإلَّا فَلْتَةً فَتَمةُ َأبِي بعيا كَانَتْ بم اللَّهقَاَل،تُ فُلَانًا فَو ثُم رمع بةُ :... فَغَضعيا كَانَتْ بِإنَّم 
سلَيا وهقَى شَرو اللَّه نلَكو كَانَتْ كَذَِلك ا قَدِإنَّهتْ َألَا وتَمكْرٍ فَلْتَةً ونَاقُ َأبِي بالَْأع تُقْطَع نم نْكُمم 

ِإلَيه مثُْل َأبِي بكْرٍ من بايع رجلًا عن غَيرِ مشُورة من الْمسلمين فَلَا يبايع هو ولَا الَّذي بايعه تَغرةً 
فَّى اللَّهتَو ينرِنَا حخَب نم كَان قَد ِإنَّهقْتَلَا وي َأن هي  � نَبِيف مرِهوا بَِأسعتَماجخَالَفُونَا و ارالَْأنْص َأن 

سقيفَة بني ساعدةَ وخَالَفَ عنَّا علي والزبير ومن معهما واجتَمع الْمهاجِرون ِإلَى َأبِي بكْرٍ فَقُلْتُ 
 بِنَا ِإلَى ِإخْواننَا هُؤلَاء من الَْأنْصارِ فَانْطَلَقْنَا نُرِيدهم فَلَما دنَونَا منْهم  يا َأبا بكْرٍ انْطَلقْ:ِلَأبِي بكْرٍ

 ؟ َأين تُرِيدون يا معشَر الْمهاجِرِين:لَقينَا منْهم رجلَانِ صاِلحانِ فَذَكَرا ما تَمالََأ علَيه الْقَوم فَقَالَا
 : فَقُلْتُ... لَا علَيكُم َأن لَا تَقْربوهم اقْضوا َأمركُم : نُرِيد ِإخْوانَنَا هُؤلَاء من الَْأنْصارِ فَقَالَا:نَافَقُلْ

ارالَْأنْص تْهعايب ثُم وناجِرهالْم هعايبو تُهعايفَب هدطَ يسكْرٍ فَبا با َأبي كدطْ يس(1) ... اب.  
 : أبا بكر ثم المهاجرين ثم األنصار قال       �وذكر ابن حجر بعدما بايع عمر بن الخطاب         

   .(2)البيعة يبتدرون السقيفة أهل وثب ثم
رأيـه  وقد كان في مهده، حسم الخالف ُ  � بهذه المبادرة العظيمة من عمر بن الخطاب     

 اإلسالمية على خليفة واحد يجمـع       توحدت األمة وكانت النتيجة أن     �بكر  اً حين بايع أبا     سديد
  .شملها ويوحد كلمتها

  :بث روح الفداء والتضحية وحب الجهاد واالستشهاد: المطلب الثامن
إن للجهاد وحب الشهادة عند المؤمنين األوائل مكانة وأهمية عظيمة فالجهاد هو ذروة  

هم من رعاة اإلبل والغنم  وبه انتقل العرب بعد إسالمويرتفعسنام اإلسالم  وبه يعلو شأن األمة 
 إحدى فتنافسوا في التضحية والفداء لينالوا ، فترك في حياتهم أثراً رفيعاً،إلى قادة الشعوب واألمم
 ،وإن فاتهم يوم من الجهاد تحمسوا للقاء األعداء أكثر فأكثر الشهادة، إماالحسنيين إما النصر و
بدراً إالّ أنه يتوعد لئن سنحت فرصة يحدث عن نفسه ولم يكن قد شهد  �فهذا أنس بن النضر 

                                                 

 ٦/٢٥٠٣، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة )  1(
  .١٨٠ وقد سبق دراسة الحديث صفحة ٦٤٤٢رقم 

  .٧/٣٢فتح الباري البن حجر )  2(
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 من (2)بسنده  (1)خرج البخاري في صحيحهأليفعلن بالمشركين ما يرضي ربنا عز وجل، 
 غبتُ عن : عن قتَاِل بدرٍ فَقَاَل يا رسوَل اللَّه(3) غَاب عمي َأنَس بن النَّضرِ:قَاَل �حديث أنس 

 فَلَما كَان يوم ،مشْرِكين لَِئن اللَّه َأشْهدني قتَاَل الْمشْرِكين لَيرين اللَّه ما َأصنَعَأوِل قتَاٍل قَاتَلْتَ الْ
يك مما  اللَّهم ِإنِّي َأعتَذر ِإلَيك مما صنَع هُؤلَاء يعني َأصحابه وَأبرُأ ِإلَ:ُأحد وانْكَشَفَ الْمسلمون قَاَل

 يا سعد بن معاذ الْجنَّةَ ورب :صنَع هُؤلَاء يعني الْمشْرِكين ثُم تَقَدم فَاستَقْبلَه سعد بن معاذ فَقَاَل
دعقَاَل س دونِ ُأحد نا مهرِيح رِ ِإنِّي َأجِدوَل اللَّ:النَّضسا رتُ يتَطَعا اسفَم قَاَل َأنَس نَعا صم ه: 

فَوجدنَا بِه بِضعا وثَمانين ضربةً بِالسيف َأو طَعنَةً بِرمحٍ َأو رميةً بِسهمٍ ووجدنَاه قَد قُتَل وقَد مثََّل 
قَاَل َأنَس هنَانبِب ِإلَّا ُأخْتُه دَأح فَهرا عفَم شْرِكُونالْم بِه: يهلَتْ فةَ نَزالْآي هذه َأن نَظُن ى َأوكُنَّا نُر 

 هاهي َأشْبفو� >/�	 ��� �-�B�	 �� �!'�N 3�< ������ ��� � � �� �� � � � � � �
 �
 R � � � 
fff ��Q�"RS�:%T{ (4).   

                                                 

>� �g� �!'�gN 3	�� �-�gB�� 	�g/< � :صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير، باب قوله تعالى         )1( ������ ��� � � �� �� � � � � � �
 �
 R � � � 
fff �
�Q�"RS�:%T{ ٢٨٠٥ رقم ٤/١٩.  
  عـن حميـد  )ابن عبد األعلـى القرشـي   (حدثَنَا محمد بن سعيد الْخُزاعي حدثَنَا عبد الَْأعلَى         :سند الحديث  )2(
 حـدثَني  : قَـالَ )ن الطفيلابن عبد اهللا ب ( ح و حدثَنَا عمرو بن زرارةَ حدثَنَا زِياد   : سَألْتُ َأنَسا قَالَ   : قَالَ )الطويل(

  :...قَاَل �حميد الطَّوِيُل عن َأنَسٍ 
أسد الغابة :انظر(   �خادم النبي  �عم أنس بن مالك  �أنس بن النضر بن ضمضم األنصاري الخزرجي ) 3(

  .)١٣٢ / ١البن حجراإلصابة ، و١/٨٢البن األثير 
  :دراسة الحديث )4(

  :رجال اإلسناد: أوالً
هو ثقة أما تدليسه ال يضر فقد عده ابن حجر من الطبقة الثالثة والتـي ال بـد أن يـصرح                     : طويلحميد ال  -١

  . ٩٩، وقد سبق ترجمته صفحة ) سألت: (بالسماع وقد صرح في تلك الرواية بقوله
  .الكوفي العامري الطفيل بن اهللا عبد بن زياد -٢

 نأ مـن  شـرف أ هو :الجراح بن كيع و وقال ،الصدق أهل حديث حديثه بأس به ليس: حنبل بن حمدأ قال
 أبـو  وقـال  ،صدوق :زرعة أبو وقال ،فال غيره في ماأو المغازيفي   به بأس ال :معين بناوقال   ،يكذب
، وتركته كثيراً شيئاً عنه كتبت :آخر موضع في وقالوضعفه ابن المديني     ،به يحتج وال حديثه يكتب :حاتم

 عنه روى وقد صالحة أحاديث ولزياد :عدي بنا وقال،  قويبال ليس :آخر موضع في وقالوضعفه النسائي   
 بناو والترمذي ومسلم بغيره مقرونا واحداً حديثاً البخاري له روى بأساً برواياته أرى وما الناس من الثقات
   .مرتين عليه أمالها البكائي من إسحاق بنا في أثبت أحد ما :إدريس بن اهللا عبد وقال، ماجة

 وله كذبه وكيعاً أن يثبت ولم لين إسحاق بنا غير عن حديثه وفي المغازي في ثبت صدوق: وقال ابن حجر
  .فيه لين:وقال األلباني، متابعة واحد موضع البخاري في

كما قال ابن حجر، وفي هذا الحديث قد         عن غير ابن إسحاق لين       ه وفي حديث  يهو صدوق ثبت في المغاز    : قلت
عبـد األعلـى    ابعه  وقد ت  الطويل،   عن حميد حيث رواه   ) ه الرواية أي ضعيف في هذ   (رواه عن غير ابن إسحاق    

=                                                                                                                                     
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ضمن نموذجاً رائعاً في المبادرة وأثرها على نفوس الجند وكيف أن تإن هذه القصة ت
>� �� �!'�N 3	��B-� ��� 	�/< �هاد واالستشهاد قد تأصل في قلوبهم حب الج ������ ��� � � �� �� � � � � � �
 �
 R � � � 


fff ��Q�"RS�:%T{ فتعلوا منازلهم ال  ء األوفياء تسموا نفوسهم وأرواحهم إلى العلياونفالصادق

  �ة رسول اهللا ويتسابق صحاباً تمنعهم من الوصول إلى مبتغاهم، تقف أمامهم العقبات حاجز
 أغلى ما يملكون، فقد أخرج مسلم فيقدموا،  واألرضلفوز بالجنات التي عرضها السماواتإلى ا

 وَأصحابه حتَّى سبقُوا  �فَانْطَلَقَ رسوُل اللَّه "...  �َأنَسِ في صحيحه بسنده من حديث 
لَا يقَدمن َأحد منْكُم ِإلَى شَيء حتَّى :" � رسوُل اللَّه  وجاء الْمشْرِكُون فَقَاَل،الْمشْرِكين ِإلَى بدرٍ

ونَهَأنَا د َأكُون" ،شْرِكُوننَا الْمفَد ، وُل اللَّهساتُ "  :� فَقَاَل روما السهضرع نَّةوا ِإلَى جقُوم
ضالَْأرامِ الَْأ: قَاَل "ومالْح نب ريمقُوُل عي ارِياتُ  : � نْصوما السهضرنَّةٌ عج وَل اللَّهسا ري 
ضالَْأرقَاَل؟،و :مخٍ:قَاَل،  نَعخٍ بب ، وُل اللَّهسخٍ"   :� فَقَاَل رخٍ بب ِلكلَى قَوع لُكمحا يلَا :قَاَل،  "م 

َأكُون ةَ َأناءجِإلَّا ر وَل اللَّهسا ري اللَّهاوهلَأه نا"  : قَاَل، مهلَأه نم فَِإنَّك"  ، نم اترتَم جفََأخْر 
 لَِئن َأنَا حييتُ حتَّى آكَُل تَمراتي هذه ِإنَّها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ قَاَل فَرمى :قَرنه فَجعَل يْأكُُل منْهن ثُم قَاَل

  . (1)"مرِ ثُم قَاتَلَهم حتَّى قُتَلبِما كَان معه من التَّ
 يطرح التمرات التي في يده هو أن اشتغاله بأكلها عن المبـادرة            � اًوالذي جعل عمير  

 حرص على الدنيا واشتغاٌل بيسير متاعها        من الجنة  �إلى الشهادة المؤدية إلى ما وصف النبي        
  : سيفه وهو يقولعن عظيم ما أعد اهللا تعالى ألوليائه، فطرحها وحمل ب

  إالّ التقى وعمل المعاد               ركضاً إلى اهللا بغير زاد
  النفاد عرضة زاد وكل           والصبر في اهللا على الجهاد

  .(2)والرشاد والبر التقى غير
  .ودل الحديث على حب الصحابة رضوان اهللا عليهم في نصر اإلسالم ورغبتهم في الشهادة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

، الجـرح  ٩/٤٨٥، وتهذيب الكمال للمزي    ٣/٢٩٨بن حنبل   الوالعلل ومعرفة الرجال     :انظر( .القرشي وهو ثقة  
، ، والكامل في الضعفاء البن عـدي        ١/١٨٢، والضعفاء والمتروكين للنسائي     ٣/٥٣٦والتعديل البن أبي حاتم     

 ).٦/٣٣٤والسلسلة الصحيحة لأللباني  ١/٢٢٠تقريب التهذيب البن حجر و ١/٤١١كاشف للذهبي ،  ال٤/١٣٧

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات 
  :تخريج الحديث: ثانياً

  مختصراً مـن طريـق       ٥٠٢٧ رقم   ٤/٤٥   باب ثبوت الجنة للشهيد    ،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة     
  .�أنس بن مالك ن ثابت البناني عن سليمان بن المغيرة ع

  .٥٢، وقد سبق دراسته صفحة ١٩٠١رقم٣/١٥٠٩وت الجنة للشهيد صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب ثب )1(
  ).٢٤/٩٩التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد البن عبد البر:نظرا() 2(



 ٢١٣

  
  الفصل الرابع

  
  ضوابط المبادرة الذاتية وجزاء المبادرين ومكافأتهم

  
  :وفيه مبحثان

  
  :ضوابط المبادرة الذاتية: المبحث األول

   
  :وفيه ثالثة مطالب

  . للشريعة اإلسالميةة المبادرة الذاتيةموافق: المطلب األول
   .مع اهللا عزوجلنية المبادر وصدقه إخالص  :المطلب الثاني

  . توافق المبادرة للزمان والمكان المناسبين:الثالثالمطلب 
  
  :جزاء المبادرين ومكافأتهم: المبحث الثاني

  
  : وفيه مطلبان

  
   :مكافأة المبادرين في الدنيا: المطلب األول

  .المدح والثناء: أوالً
  .الدعاء: ثانياً
  .الهدية والعطية: ثالثاً
  .نيل أسمى األلقاب: رابعاً

  .يتلى إلى قيام الساعةنزول قرآن : خامساً
  

  : جزاء المبادرين في اآلخرة: المطلب الثاني
  .ضمان الجنة في اآلخرة: أوالً
  .المغفرة: ثانياً



  

  

  

  

  

  ألولاالمبحث 

  المبادرة الذاتيةضوابط 

  

  :الثة مطالبث وفيه 

  

  .موافقة المبادرة الذاتية للشريعة اإلسالمية: ألولالمطلب ا

  .إخالص نية المبادر وصدقه مع اهللا عز وجل: الثانيالمطلب 

 .توافق المبادرة للزمان والمكان المناسبين: الثالثالمطلب 



 ٢١٤

  المبحث األول
  ضوابط المبادرة الذاتية

  
يسير سليمة وواضحة لصاحبه أن يلتزم بضوابط    بد   يتحقق فيه النجاح ال   كي  أمر  إن أي   

وفي هذا المقام أود الحـديث  ود عليه بالنفع والخير،  يع تها فإن ذلك  بكليإذا ما التزم بها     ، و عليها  
  :اآلتيةمطالب والمتمثلة بالضوابط المبادرة الذاتية عن 

  :للشريعة اإلسالميةة المبادرة الذاتي موافق: المطلب األول
 علينا  وجب وقد نُهينا عن أمور      ،شريعتنا الغراء من أولى ضوابط المبادرة أن ال تخالف        

  :وتمثلت في صور عدة منها ،ذلكب وجاءت نصوص صريحة ،بها وعدم المبادرة إليهاتجن
  .مبادرة اإلمام بركوع أو سجود أو غير ذلك في الصالةعدم : أوالً

جاء النهي الصريح بعدم مبادرة اإلمام بركوع أو سجود، بل ال بد أن نتبع اإلمـام وال                 
 كَـان   : قَـالَ   �  َأبِي هريرةَ  عن  بسنده يحهنسبقه بأي أمر أثناء الصالة ، أخرج مسلم في صح         

   وُل اللَّهسقُولُ   �رنَا يلِّمعِإذَا قَالَ        : " يوا ورفَكَب رِإذَا كَب اموا الِْإمرادفَقُولُـوا    :لَا تُب الِّينلَا الضو : 
  .(1)"  اللَّهم ربنَا لَك الْحمد:ن حمده فَقُولُوا سمع اللَّه ِلم:آمين وِإذَا ركَع فَاركَعوا وِإذَا قَاَل

  
  .مبادرة أهل الكتاب بالسالمعدم : ثانياً

بين المـسلمين   نشر المحبة والوئام    :  عدة أهمها  ألسبابإن السالم شُرع في ديننا الحنيف             
نهانا اإلسالم عن مبـادرة     أنفسهم ومبادرة أهل الكتاب بالسالم فيه انتقاص لروح اإلسالم، ولهذا           

َأن  �عن َأبِي هريرةَ  ، أخرج مسلم في صحيحه بسندهمن اليهود والنصاري بالسالمأهل الكتاب 
   وَل اللَّهسقَالَ  �ر  :"     ـي طَرِيـقف مهـدَأح يـتُملَامِ فَِإذَا لَقى بِالسارلَا النَّصو ودهوا الْيءدلَا تَب 
وهطَرفَاض  هقيال تبادروا أهـل الكتـاب      "  وأخرج ابن حبان في صحيحه بلفظ             ،(2) " ِإلَى َأض

  . (3) "بالسالم

                                      
 وقد سبق دراسته    ٤١٥ رقم   ١/٣١٠ام بالتكبير وغيره    صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب النهي بمبادرة اإلم        )1(

  . ٣٤صفحة 
 وقد ٢١٦٧  رقم ٤/١٧٠٧ء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد       صحيح مسلم، كتاب السالم، باب النهي عن ابتدا        )2(

  .٣٥سبق دراسه صفحة 
 من طريق أبي ٥٠٠ رقم ٢/٢٥٣صحيح ابن حبان، كتاب البر واإلحسان، باب إفشاء السالم وإطعام الطعام ) 3(

  ... � عوانه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة



 ٢١٥

  : بسؤالهم الحاجةمبادرة الناسعدم : ثالثاً 
ـ وفي ذلك ما ، ال يسأل أحد إالّ اهللا تعالى       األولى بالمسلم أن يكون عفيف النفس         هأخرج

من يتَقَبُل : "� قَاَل رسوُل اللَّه :قَاَل �ولَى رسوِل اللَّه م  �ابن ماجه في سننه بسنده عن ثوبان 
    نَّةبِالْج ُل لَهَأتَقَبو ةداحًئا   "  : قَالَ ، َأنَا : قُلْتُ " ؟   ِلي بِوشَي َأْل النَّاسقَالَ ، "لَا تَس :      قَـعي ـانبثَو فَكَان 

  .(1)حد نَاوِلْنيه حتَّى ينْزَِل فَيْأخُذَهسوطُه وهو راكب فَلَا يقُوُل ِلَأ
  

  :المبادرة إلى طلب الرياسةتجنب : رابعاً
،  لما أخرج البخاري فـي    طلب تولي المنصب للرياسة والقيادة    عن  من الواجب االبتعاد    

 فَقَاَل َأحد   ،من قَومي َأنَا ورجلَانِ    � دخَلْتُ علَى النَّبِي     : قَالَ  �عن َأبِي موسى    صحيحه  بسنده    
 ِإنَّا لَا نُولِّي هذَا من سَألَه ولَا من حرص : " فَقَاَل، مثْلَه: وقَاَل الْآخَر ، َأمرنَا يا رسوَل اللَّه    :الرجلَينِ

  .(2)ِ" علَيه
سة، فال يبادر إلى          فمن كان يريد حفظ نفسه من الوقوع بالخطر العظيم وهو داء حب الريا            

  .الذين امتنعوا عن تولي المناصبطلبها، بل عليه التمسك بدينه مقتدياً بالسلف الصالح 
  : اليتامىأموالمبادرة أكل النهي عن : خامساً

مال اليتيم والتعامل معه بحذر وأمانـة       حفظ  حثت الشريعة اإلسالمية على الحفاظ على       
، فجاء النص القرآني مـن      ذاب لمن يضيع هذه األمانة    خشية أن يهوي المسلم ما أعده اهللا من ع        

  .عند اهللا بعدم مبادرة أكل مال اليتيم، باستغالل صغره قبل أن يكبر

� 	����� ���: قال تعالى�� ������� ���� �
�� ����� ��� ������ ����  �! "�# "������ ���� ��$ $ $ % & $ $ $ & $& & & & % & & & $ $%$ $ ' $ $ %' ' '$ $ & $( & % ) * $ $% ' $ $ %$ & $ 

 ����� �!�� +�,�-�  ./0��� �12� ��/ 3�� 45������ ���6 ��/ 3�� ��7�8 �	 ���� � ���9 �:��/0;& % $ $ & $ < $ $ ( &% % $ $ $ $ % $& $ & & $ & & $ $ $ $$ $ $ $ $ ($ ' '' ' ' '$ ' '& & & %& &( $$ $ && $ % & $

�=��# '>�  "5/� �
��? ���
�0� �����	 �
��( $ $ $ $' ' $ $ %& & & & & &' ' $ '$ $& $$ %$ ' ������	
:�{  .  
 تأكلوا ال أو لكبرهم مبادرة وأكل إسراف أكل اليتامى أموال تأكلوا ال أي: كانيالشو قال

 أمـوال  ننفـق  وتقولـوا  لكبرهم ومبادرين مسرفين تأكلوها ال أو المبادرة وألجل السرف ألجل
  .(3)أيدينا من فينتزعوها يبلغوا أن قبل نشتهي فيما اليتامى

                                      
 وقد سبق دراسة الحـديث صـفحة        ١٨٣٧ رقم   ١/٥٨٨ألة  سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب كراهية المس        )1(

٣٨.  
 وقد سـبق    ٦٧٣٠  رقم    ٦/٢٦١٤باب ما يكره من الحرص على اإلمارة         صحيح البخاري، كتاب األحكام،    )2(

  .٣٩دراسته صفحة 
  .١/٦٤١فتح القدير للشوكاني ) 3(



 ٢١٦

   .اهللا عزوجلمع نية المبادر وصدقه إخالص  :المطلب الثاني
 :النية الصادقة وإخالصها هللا جل وعال في تنفيذه، قال اهللا تعالى قبول العمل ضوابطمن 
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 إلى قتال المشركين يوم أحد وقد كان صادقاً مع اهللا �ولهذا بادر أنس بن النضر 
لبخاري في صحيحه بسنده من حديث  إليه ، ومن ذلك ما أخرجه ابأن نال ما يصبوفصدقه اهللا 

 غبتُ عن َأوِل قتَاٍل : غَاب عمي َأنَس بن النَّضرِ عن قتَاِل بدرٍ فَقَاَل يا رسوَل اللَّه:قَاَل �أنس 
نَعا َأصم اللَّه نيرلَي ينشْرِكتَاَل الْمي قندَأشْه اللَّه لَِئن ينشْرِكانْكَشَفَ ،قَاتَلْتَ الْمو دُأح موي ا كَانفَلَم 

ُؤلَاء يعني َأصحابه وَأبرُأ ِإلَيك مما صنَع هُؤلَاء  اللَّهم ِإنِّي َأعتَذر ِإلَيك مما صنَع ه:الْمسلمون قَاَل
 يا سعد بن معاذ الْجنَّةَ ورب النَّضرِ ِإنِّي َأجِد :يعني الْمشْرِكين ثُم تَقَدم فَاستَقْبلَه سعد بن معاذ فَقَاَل

 فَوجدنَا بِه بِضعا : فَما استَطَعتُ يا رسوَل اللَّه ما صنَع قَاَل َأنَس: سعدرِيحها من دونِ ُأحد قَاَل
وثَمانين ضربةً بِالسيف َأو طَعنَةً بِرمحٍ َأو رميةً بِسهمٍ ووجدنَاه قَد قُتَل وقَد مثََّل بِه الْمشْرِكُون فَما 

َأح فَهرعقَاَل َأنَس هنَانبِب ِإلَّا ُأخْتُه د: هاهي َأشْبفو يهلَتْ فةَ نَزالْآي هذه َأن نَظُن ى َأو3 � كُنَّا نُر�$ '
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  .المناسبين المبادرة للزمان والمكان توافق :المطلب الثالث

ومن الضوابط أيضاً، مواكبة المبادرة للعصر الذي يعيش فيه المبادر وعـدم مخالفتهـا              
، درات فما أخذ عرفاً أخذ شرعاً، ومن ذلك اغتنام الفرص المناسبة لتلك المبـا  ، المجتمع ألعراف

 حـين    �   بتأجيل البشارة لكعب بن مالـك       �  على أم سلمة      �النبي   له   ومثال ذلك ما أشار   
  .نزلت توبته ليالً حتى جاء الوقت المناسب لذلك

                                      
'����JM-� 3:  صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قوله تعالى      )1( ' '& % $ AM��? $>� ���M:�? �M� ��D�MF G�MH� I' & $$ $ $ $ $ $% $% K ' $NNN �
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  .٢١١ وقد سبق دراسة الحديث صفحة ٢٨٠٥ رقم ٤/١٩  }��:



 ٢١٧

بـنِ  عبد الرحمنِ بن عبد اللَّه       من حديث    )٢(ه   بسند (1) كما أخرج البخاري في صحيحه    
      َأبِيه نع اِلكنِ مبِ بكَع               هِملَـيع يـبت ينالَّذ الثَّلَاثَة دَأح وهو اِلكم نب بتُ َأبِي كَععمقَاَل س... 

      هلَى نَبِيتَنَا عبتَو َل اللَّهفََأنْز�           وُل اللَّهسرِل واللَّي نم رالثُّلُثُ الْآخ يقب ينةَ       � حـلَمس ُأم نْـدع 
  س كَانَتْ ُأمو           وُل اللَّهسرِي فَقَاَل ري َأمةً فينعي مي شَْأننَةً فسحةَ ملَـى        : �لَمع يـبةَ تلَمس ا ُأمي 
تَّـى   ح "ِإذًا يحطمكُم النَّاس فَيمنَعونَكُم النَّوم ساِئر اللَّيلَة      " : َأفَلَا ُأرسُل ِإلَيه فَُأبشِّره قَالَ     :كَعبٍ قَالَتْ 

     وُل اللَّهسلَّى رتَّـى              �ِإذَا صح ههجو تَنَاراس شَرتَبِإذَا اس كَاننَا ولَيع اللَّه ةببِتَو رِ آذَنلَاةَ الْفَجص
 .(3) ...كََأنَّه قطْعةٌ من الْقَمرِ 

ر  في مسألة مبايعة أبي بك� مع عبد الرحمن بن عوف �وكذا قصة عمر بن الخطاب 
 أن يوضح للناس شأن � فأراد عمر بن الخطاب  وخوض الناس في تلك المسألة�الصديق 

 أن يفعل ذلك في المدينة لبيان المصلحة �البيعة في منى يوم الحج، فأشار إليه ابن عوف 
 رضي اهللا عنهما  ابن عباسمن حديثبسنده  أخرج البخاري في صحيحه، العامة لهذا األمر

 فَبينَما َأنَا في منْزِِله بِمنًى  � ُأقْرُِئ رِجالًا من الْمهاجِرِين منْهم عبد الرحمنِ بن عوف كُنْتُ :قَاَل
 لَو : فَقَاَل �  في آخرِ حجة حجها ِإذْ رجع ِإلَي عبد الرحمنِ � وهو عنْد عمر بنِ الْخَطَّابِ

 لَو قَد ماتَ : يا َأمير الْمْؤمنين هْل لَك في فُلَانٍ يقُوُل:رجلًا َأتَى َأمير الْمْؤمنين الْيوم فَقَاَلرَأيتَ 
 ِإنِّي ِإن : قَاَل فَغَضب عمر ثُم،عمر لَقَد بايعتُ فُلَانًا فَواللَّه ما كَانَتْ بيعةُ َأبِي بكْرٍ ِإلَّا فَلْتَةً فَتَمتْ

 مهورُأم موهبغْصي َأن ونرِيدي ينالَّذ ُؤلَاءه مهذِّرحي النَّاسِ فَمةَ فيشالْع لَقَاِئم اللَّه شَاء         
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  .٤٦٧٧ رقم ٦/٧٠رقم 
حدثَنَا َأحمد ابن َأبِي شُعيبٍ حدثَنَا موسى بن َأعين حدثَنَا ) ابن يحيى النيسابوري(حدثَني محمد : سند لحديث )2(

رِيهالز َأن داشر ناقُ بحقَاَل)محمد بن شهاب ( ِإس ثَهدح :دبع ننِ بمحالر دبي عنرَأخْب  اِلكنِ مبِ بنِ كَعب اللَّه 
 :...عن َأبِيه قَاَل

  :دراسة الحديث )3(
  :رجال اإلسناد: أوالً

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات
  :تخريج الحديث: ثانياً

 مطوالً ودون ٤١٥٦ رقم ٤/١٦٠٣ باب حديث كعب بن مالك،، كتاب المغازي في صحيحهالبخاريأخرجه 
 بيه، ومسلم في صحيحه كتاب التوبة، باب توبة كعب وصاحعقيل بن خالد، رواية أم سلمة فيه، من طريق 

عقيل بن خالد ( مطوالً ودون رواية أم سلمة أيضاً من طريق يونس بن يزيد، كالهما .٢٧٦٩ رقم ٤/٢١٢٠
 .عن ابن شهاب به) ويونس بن يزيد
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 يجمع رعاع النَّاسِ  يا َأمير الْمْؤمنين لَا تَفْعْل فَِإن الْموسم: فَقُلْتُ: � قَاَل عبد الرحمنِ
وغَوغَاءهم فَِإنَّهم هم الَّذين يغْلبون علَى قُربِك حين تَقُوم في النَّاسِ وَأنَا َأخْشَى َأن تَقُوم فَتَقُوَل 

 مواضعها فََأمهِْل حتَّى تَقْدم مقَالَةً يطَيرها عنْك كُلُّ مطَيرٍ وَأن لَا يعوها وَأن لَا يضعوها علَى
الْمدينَةَ فَِإنَّها دار الْهِجرة والسنَّة فَتَخْلُص بَِأهِل الْفقْه وَأشْراف النَّاسِ فَتَقُوَل ما قُلْتَ متَمكِّنًا فَيعي 

 َأما واللَّه ِإن شَاء اللَّه لََأقُومن بِذَِلك َأوَل :اَل عمرَأهُل الْعلْمِ مقَالَتَك ويضعونَها علَى مواضعها فَقَ
 فَقَدمنَا الْمدينَةَ في عقْبِ ذي الْحجة فَلَما كَان يوم الْجمعة :مقَامٍ َأقُومه بِالْمدينَة قَاَل ابن عباسٍ

 فَجلَس عمر علَى الْمنْبرِ فَلَما سكَتَ الْمَؤذِّنُون قَام فََأثْنَى ...مس عجلْتُ الرواح حين زاغَتْ الشَّ
 َأما بعد فَِإنِّي قَاِئٌل لَكُم مقَالَةً قَد قُدر ِلي َأن َأقُولَها لَا َأدرِي لَعلَّها بين :علَى اللَّه بِما هو َأهلُه ثُم قَاَل

يدا فَلَا يلَهقعلَا ي َأن يخَش نمو لَتُهاحر تْ بِهثُ انْتَهيا حثْ بِهدحا فَلْياهعوا وقَلَهع ني فَملَأج 
 لَيع بكْذي َأن دلُّ ِلَأحقُوُل...ُأحي نْكُمقَاِئلًا م ي َأنلَغَنب ِإنَّه اتَ: ثُمم قَد لَو اللَّهتُ فُلَانًا  وعايب رمع 
 ِإنَّما كَانَتْ بيعةُ َأبِي بكْرٍ فَلْتَةً وتَمتْ َألَا وِإنَّها قَد كَانَتْ كَذَِلك ولَكن اللَّه :فَلَا يغْتَرن امرٌؤ َأن يقُوَل

ُل َأبِي بكْرٍ من بايع رجلًا عن غَيرِ مشُورة من وقَى شَرها ولَيس منْكُم من تُقْطَع الَْأعنَاقُ ِإلَيه مثْ
 هنَبِي فَّى اللَّهتَو ينرِنَا حخَب نم كَان قَد ِإنَّهقْتَلَا وي ةً َأنرتَغ هعايي بلَا الَّذو وه عايبفَلَا ي ينملسالْم�  

جتَمعوا بَِأسرِهم في سقيفَة بني ساعدةَ وخَالَفَ عنَّا علي والزبير ومن َأن الَْأنْصار خَالَفُونَا وا
 يا َأبا بكْرٍ انْطَلقْ بِنَا ِإلَى ِإخْواننَا هُؤلَاء :معهما واجتَمع الْمهاجِرون ِإلَى َأبِي بكْرٍ فَقُلْتُ ِلَأبِي بكْرٍ

صارِ فَانْطَلَقْنَا نُرِيدهم فَلَما دنَونَا منْهم لَقينَا منْهم رجلَانِ صاِلحانِ فَذَكَرا ما تَمالََأ علَيه الْقَوم من الَْأنْ
علَيكُم َأن   لَا:صارِ فَقَالَا نُرِيد ِإخْوانَنَا هُؤلَاء من الَْأنْ: فَقُلْنَا؟ َأين تُرِيدون يا معشَر الْمهاجِرِين:فَقَالَا

 كُمروا َأماقْض موهبفَقُلْتُ...لَا تَقْر : ثُم وناجِرهالْم هعايبو تُهعايفَب هدطَ يسكْرٍ فَبا با َأبي كدطْ يساب 
 ارالَْأنْص تْهعاي(1) ...ب.  

                                      
 ٦/٢٥٠٣الزنا إذا أحصنت لى من  كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب رجم الحبصحيح البخاري،)  1(

  .١٨٠، وقد سبق دراسته صفحة ٦٤٤٢رقم 
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  المبحث الثاني
  

  .مكافأتهم جزاء المبادرين و
  

  : وفيه مطلبان
  

  مكافأة المبادرين في الدنيا : المطلب األول
  .المدح والثناء: أوالً
  . الدعاء: ثانياً
  .الهدية والعطية: ثالثاً
  .نيل أسمى األلقاب: رابعاًً

  .نزول قرآن يتلى إلى قيام الساعة: خامساًً
  

  : جزاء المبادرين في اآلخرة: المطلب الثاني
  .المغفرة: أوالً
  .ضمان الجنة في اآلخرة: ثانياً
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  :مكافأة المبادرين في الدنيا: المطلب األول
المكافأة تترك أثراً طيباً في نفسية المبادر وتدفعه وغيره إلى الرقي قدماً نحو             ن  أال شك   
 وتمثلت المكافـأة فـي   ،نهجاً في القرآن والسنةو إن تعزيز مبدأ المكافأة كان   ،األفضل واألمثل 

  : ديدة منها أمور ع
  .المدح والثناء: أوالً

 لهقولمن المقربين وجعلهم جنات النعيم في المبادرين عباده المؤمنين   اهللا تعالىوعد
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 وفي الحـديث    ،خالقهمشكر  من  الخلق   عليه ألن شكر     نىثأالمبادر و  � وقد امتدح النبي  
  � رسوُل اللَّـه     : قَالَ :قَاَل � َأبِي هريرةَ     من حديث  (2)بسنده) ١( الترمذي في سننه   هأخرج الذي

"اللَّه شْكُرلَا ي النَّاس شْكُرلَا ي ن(3)" م.  
 بادرت في إسالمها ألنها على زوجته خديجة رضي اهللا عنها حتى بعد مماتها           �أثنى  و 
عـن  أحمد بن حنبل في مسنده بـسنده    ما أخرجه   من ذلك    ، � من أجله    بمالها ونفسها وضحت  

                                      
 .١٩٥٤ رقم ٤/٣٣٩الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك  )1(

نَا الربِيع بن مسلمٍ حدثَنَا محمد بن زِيـاد         حدثَنَا َأحمد بن محمد َأخْبرنَا عبد اللَّه بن الْمبارك حدثَ          :سند الحديث  )2(
 .هذَا حديثٌ حسن صحيح):أي الترمذي(قَاَل. � عن َأبِي هريرةَ

  : دراسة الحديث )3(
  :رجال اإلسناد: أوالً

رة ولم يثبـت أنـه       وقد روى عن أبي هري     أرسل ربما ثبت ثقة البصرة نزيل المدني الحارث أبو زياد بن محمد
، تهـذيب الكمـال   ٩/١٥٢ ، تهذيب التهذيب البن حجـر  ١/٤٧٩تقريب التهذيب البن حجر : انظر(أرسل عنه   

  ).٢١٧/ ٢٥للمزي 
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  :تخريج الحديث: ثانياً
براهيم بنحوه عن مسلم بن إ     ٤٨١٣ رقم   ٤/٤٠٣ أخرجه أبو داود في سننه كتاب األدب، باب في شكر المعروف          

  .عن الربيع بن مسلم به 
  :الحكم على الحديث: ثالثاً

  .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال الترمذيالحديث إسناده صحيح 
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 : ِإذَا ذَكَر خَديجةَ َأثْنَى علَيها فََأحسن الثَّنَـاء قَالَـتْ           � كَان النَّبِي    : قَالَتْ  رضي اهللا عنها   عاِئشَةَ
ما  :بدلَك اللَّه عز وجلَّ بِها خَيرا منْها قَالَ      فَغرتُ يوما فَقُلْتُ ما َأكْثَر ما تَذْكُرها حمراء الشِّدق قَد أَ          

 قَد آمنَتْ بِي ِإذْ كَفَر بِي النَّاس وصـدقَتْني ِإذْ كَـذَّبني النَّـاس        ،َأبدلَني اللَّه عز وجلَّ خَيرا منْها     
قَنزرو ي النَّاسنمرا ِإذْ حاِلهي بِمتْناسوواءالنِّس لَادي َأونمرا ِإذْ حهلَدلَّ وجو زع (1)ي اللَّه.  

 في مواطن كثيرة لمبادرته، فيوم أن تحدث النبـي          � على أبي بكر الصديق      � وأثنى  
 عن أبواب البر من اإلنفاق والصالة والجهاد والصدقة والصيام وأن العبد يدخل من أبـواب                �

الذين يدخلون الجنـة مـن تلـك        أولئك   بكرٍ من    و أن يكون أب   �بي  هذه األعمال فكان رجاء الن    
أخرج البخاري في صحيحه بسنده عـن       ،  "نَعم وَأرجو َأن تَكُون منْهم يا َأبا بكْرٍ        " :األبواب قائالً 
يء من الَْأشْياء فـي     من َأنْفَقَ زوجينِ من شَ    : " يقُولُ �سمعتُ رسوَل اللَّه    :  قَالَ �أبي هريرةَ   

 يا عبد اللَّه هذَا خَير، فَمن كَان من َأهـِل الـصلَاة             -الْجنَّةَ:  يعني –سبِيِل اللَّه دعي من َأبوابِ      
             و ،ادابِ الْجِهب نم يعد ادِل الْجِهَأه نم كَان نمو ،لَاةابِ الصب نم يعـِل       دَأه ـنم كَـان نم

، " الصدقَة دعي من بابِ الصدقَة، ومن كَان من َأهِل الصيامِ دعي من بابِ الصيامِ وبابِ الريانِ               
هْل يدعى منْها كُلِّها    : ما علَى هذَا الَّذي يدعى من تلْك الَْأبوابِ من ضرورة، وقَالَ          : فَقَاَل َأبو بكْرٍ  

 .(2)"نَعم وَأرجو َأن تَكُون منْهم يا َأبا بكْرٍ: " َأحد يا رسوَل اللَّه؟ قَاَل

 كانت تؤذي رسـول     عندما وهو يهجو قريشاً     � على مبادرة حسان بن ثابت       �وأثنى  
أخرج مسلم  ،  " عن اللَّه ورسوِله   ما نَافَحتَ اُل يَؤيدك   ِإن روح الْقُدسِ لَا يز    " :ِلحسان بقوله   �اهللا  

اهجـوا قُريـشًا    "  :قَاَل �َأن رسوَل اللَّه    رضي اهللا عنها،     عاِئشَةفي صحيحه بسنده من حديث      
 اهجهم فَهجاهم فَلَم يرضِ فََأرسَل      :اَل فََأرسَل ِإلَى ابنِ رواحةَ فَقَ     "فَِإنَّه َأشَد علَيها من رشْق بِالنَّبلِ     

            انسقَاَل ح هلَيخََل عا دفَلَم نِ ثَابِتب انسَل ِإلَى حسَأر ثُم اِلكنِ مبِ بلُوا :ِإلَى كَعستُر َأن لَكُم آن قَد 
       ِلس لَعَأد ثُم ارِبِ بِذَنَبِهالض دذَا الَْأسفَقَالَ   ِإلَى ه كُهرحَل يعفَج انَه:     منَّهقِّ لَـَأفْرِيبِـالْح ثَـكعي بالَّذو 

                                      
  .٧٠ الحديث صفحة دراسة وقد سبق ٢٤٩٠٨ رقم ٦/١١٧مسند أحمد بن حنبل في باقي مسند األنصار  )1(
  .٣٤٦٦ رقم ٣/١٣٤٠كنت متخذاً خليالً  لو �صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ) 2(

 .٧٩الحديث صفحة دراسة       وقد سبق 
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 : � يقُوُل ِلحسان �اللَّه  فَسمعتُ رسوَل: رضي اهللا عنهاقَالَتْ عاِئشَةُ  (1) ...بِلساني فَري الَْأديمِ
  .(2)..." نَافَحتَ عن اللَّه ورسوِلهِإن روح الْقُدسِ لَا يزاُل يَؤيدك ما"

لما كان له من  لمبادرته وتميزه بصوته في المعارك  �هل  طلحة زيد بن س    ا أب �ومدح  
أخرج أحمد في مسنده بسنده من       على المشركين فكان صوته في الجيش أشد عليهم من فئة،            وقعٍ

وتُ َأبِي طَلْحةَ في الْجيشِ َأشَد علَى الْمـشْرِكين  لَص: "  � قَاَل رسوُل اللَّه :قَاَل � َأنَسٍ   حديث  
َئةف ن(3)"م.  

  
   .الدعاء: ثانياً

 لهو مـن عظـيم الجـزاء        اتبادر بفعل الخير  يلمن   الذي ال يرد     �النبي  دعاء  الفوز ب 
 أخـرج البخـاري فـي     دين اهللا،   في  التفقه  بالبن عباس لمبادرته في خدمته        � فدعاوالمكافأة  
 فوضعت الخالء دخل � النبي أنابن عباس رضي اهللا عنهما    من حديث  (5) بسنده (4)صحيحه

   .(6) اللَّهم فَقِّهه في الدينِ: من وضع هذَا فَُأخْبِر فَقَاَل:قال  وضوءاً له

                                      
 نسبك تخليص في ألتلطفن أي العجين من الشعرة تسل كما منهم ألسلنك الجلد تمزيق أعراضهم ألمزقن أي )1(

 ال جـين الع مـن  استلت إذا الشعرة أن كما الهجو ناله الذي نسبهم في نسبك من جزء يبقى ال بحيث هجوهم في
 الخيـر  واسـع  أي برا الكفار أعراض من ناله بما هو واشتفى المؤمنين شفى أي واشتفى فشفى شيء منها يبقى

 أي شيمته اإلثم عن منزها وقيل والنفع

  وقد سبق تخريج٢٤٩٠ رقم ٤/١٩٣٥ � صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت )2(
  .١٧٣الحديث صفحة 

  .١٧٧ وقد سبق دراسة الحديث صفحة ١٣١٠٥ رقم ٢٠/٣٧٥مام أحمد مسند اإل )3(
 .١٤٣رقم  ١/٤١ باب وضع الماء عند الخالء ، كتاب الوضوء،صحيح البخاري )4(

ن عبيد اللَّه بنِ َأبِي  حدثَنَا ورقَاء ع: حدثَنَا هاشم بن الْقَاسمِ قَاَل:حدثَنَا عبد اللَّه بن محمد قَاَل: سند الحديث )5(
  ...� يزِيد عن ابنِ عباسٍ

  :دراسة الحديث )6(
  رجال الحديث: أوالً

 الكاف وضم المعجمة الشين وسكون الياء بفتح: ريكُشْالي، الكوفي بشر أبوري كُشْيب اليلَورقاء بن عمر بن كُ
   .)٥/٦٩٧األنساب للسمعاني : ظران ( يشكر وهي القبيلة هذه إلى ينسب الراء، آخرها وفي

صـالح الحـديث،    : صاحب سنة ، ويحيى بن معين ووكيع وأثنى عليه شعبة ، وقال أبو حاتم             : وثقه أحمد وقال  
صدوق صالح، وتكلم يحيى القطان في حديثه عن منصور بن معتمر،     : وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي      

نصور، وابن أبي نجيح، وروى أحاديث غلط في أسانيدها ، وبـاقي            وقال ابن عدي له نسخ  عن أبي الزناد وم         
لـم يخـرج لـه      : في مقدمة الفتح  ، وقال   لين منصور عن حديثه في صدوق: حديثه ال بأس به، وقال ابن حجر      

=                                                                                                                                                     



 ٢٢٣

التفقه في دين ب له   � حبر األمة وترجمان القرآن ببركة دعاء النبي         � فكان ابن عباس    
  .عز وجلاهللا 

 ولسيفه جزاء مبادرته وسبقه اآلخرين بأن كان أول رجل          � للزبير بن العوام     �ودعا  
 ِإن:  قـال  من حديث عروة بن الزبيـر أخرج أحمد في فضائله بسنده    اهللا ،   سبيل  سل سيفه في    

 ، اِهللا رسـولُ  ُأخذَ ، (1)الشَّيطَان هانَفَخَ نَفْخَةٌ ، � الْعوامِ بن الزبير اِهللا في سيفَه سلَّ رجٍل َأوَل
جفَخَر ريبشُقُّ الزي النَّاس هفيبِس النَّبِيلَى  � وكَّةَ بَِأعا" :  قَاَل ، مم ـا  لَكي  ـريبقَـالَ  ؟"  ز : 

  .(2) " وِلسيفه لَه ودعا ، علَيه فَصلَّى : قَاَل ، ُأخذْتَ َأنَّك ُأخْبِرتُ
 أسفاره،  أحدومالزمته له في    ته  لمبادرته في حراس    �ألبي قتادة    �وكذلك دعاء النبي    

 كَان في سفَرٍ لَه فَعطشُوا فَانْطَلَقَ        �َأن النَّبِي    � قَتَادةَ   أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أبي       
 وَل اللَّهستُ رالنَّاسِ فَلَزِم انعرس�  لْكلَةَ فَقَاَل تاللَّي":هنَبِي ظْتَ بِهفا حبِم اللَّه ظَكف(3)" ح.   

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

ثقـة مـن رجـال      : الشيخان من روايته عن منصور بن المعتمر شيئاً، وهو محتج به عند الجميع وقال األلباني              
  .بل ثقة عن غير منصور بن المعتمر: بشار وشعيبالشيخين وقال 

  .هو ثقة في غير منصور بن المعتمر وروايته هنا عن غير منصور : قلت
والجرح والتعديل البن أبـي   ،١١/١٠٢ عبد الهادي، وتهذيب التهذيب البن حجر       البن ١/١٦٧بحر الدم   : انظر(

 ، والثقات البن حبـان      ٧/٩٠رجال البن عدي    ، والكامل في ضعفاء ال    ٢/٣٤٢، والكاشف للذهبي    ١/١٥٤حاتم  
، وتحرير تقريـب التهـذيب      ١/٤٥٠ ، ومقدمة الفتح البن حجر       ١/٥٨٠، وتقريب التهذيب البن حجر      ٥/٨٦٥

، ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهـم األلبـاني          ٣/٢١٠، والسلسلة الصحيحة لأللباني     ٤/٥٨لشعيب وآخرين   
٤/٣٥٢ .(   

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  تخريج الحديث: ثانياً

 ٢٤٧٧ رقم ٤/١٩٢٧ رقم  �  باب فضائل عبد اهللا بن عباس،أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة
 .بنحوه عن زهير بن حرب وأبي بكر بن النضر عن هاشم بن القاسم به

، فنعوذ بـاهللا مـن       ينفخ أن فيحتاج هسفَونَ هسنفْ َ ويجمع يتعاظم المتكبر ألن ،برهكأي   :الشَّيطَان نَفَخَها نَفْخَةٌ) 1(
 ).٥/٨٩النهاية في غريب الحديث البن األثير ( نفخه ونفثه 

 .١٢١صفحة  وقد سبق دراسته ٢/٧٣٥  � فضائل الزبير بن العوام –ل الصحابة ألحمد بن حنبل ائفض) 2(

 دراسـته  وقد سبق ٥٢٣٠م  رق٤/٥٢٧سنن أبي داود كتاب األدب، باب في الرجل يقول للرجل حفظك اهللا             ) 3(
  .١٢٣صفحة 



 ٢٢٤

  .الهدية والعطية: ثالثاً
فهـذا  ،  حتى لو كانت متواضعة   في نفس المبادر    رائعاً  للهدية بصمات جميلة تترك أثراً      

ثـوبين  اه   بأن أعط  عليه يقدم الهدية لصاحبه الذي بادر بتبشيره بنزول التوبة          �كعب بن مالك    
 كَعبِ بنِ ماِلـك   عبد اللَّه بن  من حديث    بسنده   أخرج البخاري في صحيحه   ببشراه،  وكساه إياهما   

           اِلكم نب بتُ كَععمقَاَل س يمع ينح يهنب نبٍ مكَع قَاِئد كَانو �       ةصق نتَخَلَّفَ ع ينثُ حدحي 
  بقَاَل كَع وكنَـا              فَ ...:تَبوتيب نم تيرِ بلَى ظَهَأنَا علَةً ولَي ينسخَم حبرِ صلَاةَ الْفَجتُ صلَّيا صلَم

فَبينَا َأنَا جاِلس علَى الْحاِل الَّتي ذَكَر اللَّه قَد ضاقَتْ علَي نَفْسي وضاقَتْ علَي الَْأرض بِما رحبتْ                 
 فَخَـررتُ   :صارِخٍ َأوفَى علَى جبِل سلْعٍ بَِأعلَى صوته يا كَعب بن ماِلك َأبشر قَالَ            سمعتُ صوتَ   

          وُل اللَّهسر آذَنو جفَر اءج قَد فْتُ َأنرعا واجِدـرِ          �سلَاةَ الْفَجلَّى صص يننَا حلَيع اللَّه ةببِتَو 
  ي النَّاس بفَذَه             ـناعٍ مى سعسا وسٌل فَرجر ِإلَي كَضرو ونشِّربم يباحَل صبق بذَهونَنَا وشِّرب

         نم عرتُ َأسوالص كَانِل وبلَى الْجفَى عفََأو لَمي       َأسنشِّربي تَهوتُ صعمي سي الَّذناءا جسِ فَلَمالْفَر
  ثَو تُ لَهعنِ                 نَزيبتُ ثَـورـتَعاسو ِئـذموـا يمهرغَي ـكلـا َأمم اللَّهو اهشْرا بِبماهِإي تُهوفَكَس يب

   .(1)...فَلَبِستُهما
  

  .نيل أسمى األلقاب: رابعاً
 وهـذا   ،في مكافأة المبادرين بأن نسب إليهم ألقاباً جميلة جزاء مبـادرتهم           �من هديه   و

، فكان سيف اهللا المـسلول  �مبادر أن ينال أسمى األلقاب من أعظم الخلق محمد شرف عظيم لل 
،  � وأمـين األمـة أبـو عبيـدة          ،� الزبير بن العوام     � وحواري النبي    �خالد بن الوليد    

 (2) ما أخرجه البخاري في صحيحه: ونذكر بعض األحاديث التي تدل على ذلك منها، وغيرهم

 نَعى زيدا وجعفَرا وابن رواحةَ ِللنَّاسِ قَبَل َأن يـْأتيهم            �ن النَّبِي   َأ � َأنَسمن حديث    (3)سنده  
 َأخَذَ الرايةَ زيد فَُأصيب ثُم َأخَذَ جعفَر فَُأصيب ثُم َأخَذَ ابن رواحةَ فَُأصيب وعينَـاه                :خَبرهم فَقَالَ 

هِملَيع اللَّه تَّى فَتَحح اللَّه وفيس نفٌ ميتَّى َأخَذَ ستَذْرِفَانِ ح "(
4
).   

                                      
 .١٣٥صفحة دراسته  وقد سبق ٤١٥٦ رقم ٤/١٦٠٣صحيح البخاري، كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك )1(

 .٣٧٥٧ رقم ٥/٢٧صحيح البخاري كتاب المناقب باب مناقب خالد  )2(

عن حميـد بـنِ   ) ابن أبي تميمة السختياني( زيد عن َأيوب حدثَنَا َأحمد بن واقد حدثَنَا حماد بن    :سند الحديث  )3(
  �هلَاٍل عن َأنَسٍ 

  :دراسة الحديث )4(
  :رجال اإلسناد: أوالً

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات
=                                                                                                                                                     
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 أن يكون هو حواريه يوم أن       �نبي   على لقب الشرف من ال     � الزبير بن العوام     وحاز
 قَـاَل   : قَالَ  �عن جابِرٍ   أخرج البخاري في صحيحه بسنده      بادر بإتيانه بخبر قوم بني قريظة،       

  ابِ     :"�النَّبِيزالَْأح مومِ يرِ الْقَوي بِخَبينْأتي ن؟م"ريبقَاَل: قَاَل الز ـرِ   " : َأنَا ثُمي بِخَبينـْأتي ـنم 
)ِإن ِلكُلِّ نَبِي حوارِيا وحوارِي"  :�النَّبِي   فَقَاَل، َأنَا: قَاَل الزبير"؟الْقَومِ

1
)ريب(2)" الز.  

  
  .نزول قرآن يتلى إلى قيام الساعة: خامساً

 يتلـى    قرآن  شأنه نزل في بأن  من قبل ربه سبحانه      المبادر   أظيم أن يكاف  من الشرف الع  
 في مبادرته بإكرام ضيف     �كما كان ذلك ألبي طلحة      ،  م الساعة في المدح والثناء عليه     إلى قيا 

 وقد ضحك اهللا أو عجب من فعل أبي طلحة وزوجـه            ،  نفسه وأهله على   وإيثاره   �رسول اهللا   
�5
� ��� /�� ^� �NNNM8 3�� QF�`O: فأنزل اهللا تعالى قوله   �	 T? ��,RJ8� % $ & & % %& $ $ $ & $ $ $K $ $' ' $ $ &$ $' $' '% & UMV��0� A�M5� aM� b�$ ' ' '$ % $ %& $ * $

��MB�5-� �:$ % %' & % % ��+,-
َأن رجلًا   �َأبِي هريرةَ   أخرج البخاري في صحيحه بسنده  من حديث          ،   }.:
   َأتَى النَّبِي�    فَقُلْن اِئهسثَ ِإلَى نعفَب:         وُل اللَّهسفَقَاَل ر اءنَا ِإلَّا الْمعا مم �:  " مضي نيفُ   مضي َأو 

  � َأكْرِمي ضيفَ رسـوِل اللَّـه        : َأنَا فَانْطَلَقَ بِه ِإلَى امرَأته فَقَالَ      ِ: فَقَاَل رجٌل من الَْأنْصار    "؟هذَا
ـ     هيِئي طَعامك وَأصبِحي سراجك    : ما عنْدنَا ِإلَّا قُوتُ صبياني فَقَالَ      :فَقَالَتْ ي صمنَوِإذَا   و انَكيب

َأرادوا عشَاء فَهيَأتْ طَعامها وَأصبحتْ سراجها ونَومتْ صبيانَها ثُم قَامتْ كََأنَّها تُصلح سـراجها              
ضحك " : فَقَالَ  �ِإلَى رسوِل اللَّه    فََأطْفََأتْه فَجعلَا يرِيانه َأنَّهما يْأكُلَانِ فَباتَا طَاوِيينِ فَلَما َأصبح غَدا           

       َل اللَّها فََأنْزاِلكُمفَع نم جِبع لَةَ َأواللَّي اللَّه" �NNN 3M�� QF�`MO �M^ ��M/ ��� �
�5�	 T? ��,RJ8� & $ $ $ & $ $ $$ & & % %K $ $' ' $ $ &$ $' $' '% &

��B�5-� �: UV��0� A�5� a� b�8$ % % *' ' ' '& &% % %$ $ % $ %$ $ ��+-
:.{ (3).  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  : تخريج الحديث: ثانياً
ثله وبنفس   بم٤٢٦٠ رقم ٥/١٤٣ي الشام أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة ف

 السند

 خلصانه أي السالم عليه المسيح أصحاب حواريون ومنه  ، وناصري أصحابي من خاصتي يأ:  وحوارِي) 1(
 الخبـز  ومنـه  ،يبيضونها أي :الثياب حوروني ارينقص كانو إنهم :قيل التبييض :التحوير من وأصله ،وأنصاره
 مـن  ونقوا أخلصوا الذين وتأويله االنبياء خلصان ريونالحوا :االزهري قال ،مره بعد مرة خلنُ الذي الحواري

 ).١/٤٥٧النهاية في غريب الحديث البن األثير (  عيب كل

  .١١٩ صفحة تهوقد سبق دراس ٢٦٩١رقم ٢/١٠٤٦صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير باب الطليعة  )2(
� 01234�1 ///�: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قول اهللا) 3( 5 � � 5 � �6�78 9: 0�; �	1 9<�)=> ?@A � 5� � � �� � �� � � � � � � � � �/// �

�+-
 .١٣٣ وقد سبق دراسة الحديث صفحة ٣٥٨٧ رقم ٣/١٣٨٢... [ } .:



 ٢٢٦

وجعل النكاية في  فقاتل قتال األبطال  من صدقه يوم أحدشأنأنزل اهللا تعالى قرآناً في و
I��J-� 3�$ � :األعداء حتى أصيب في جسده بطعنات كثيرة فقتل شهيداً ونزل فيه قوله تعالى ' ' '& % $
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���
أخرجه البخاري في صحيحه  ومن ذلك ما � بن النضر أنس هو الصحابيوهذا  }��:

 : عن قتَاِل بدرٍ فَقَاَل يا رسوَل اللَّه �  غَاب عمي َأنَس بن النَّضرِ:قَاَل �بسنده من حديث أنس 
َأو نتُ عبغنَعا َأصم اللَّه نيرلَي ينشْرِكتَاَل الْمي قندَأشْه اللَّه لَِئن ينشْرِكتَاٍل قَاتَلْتَ الْما ،ِل قفَلَم 

صحابه وَأبرُأ  مما صنَع هُؤلَاء يعني َأ اللَّهم ِإنِّي َأعتَذر ِإلَيك:كَان يوم ُأحد وانْكَشَفَ الْمسلمون قَاَل
 يا سعد بن معاذ الْجنَّةَ :ِإلَيك مما صنَع هُؤلَاء يعني الْمشْرِكين ثُم تَقَدم فَاستَقْبلَه سعد بن معاذ فَقَاَل

دعقَاَل س دونِ ُأحد نا مهرِيح رِ ِإنِّي َأجِدالنَّض برتَ:وا اسقَاَل  فَم نَعا صم وَل اللَّهسا رتُ يطَع
َل :َأنَسقُت قَد نَاهدجومٍ وهةً بِسيمر حٍ َأومنَةً بِرطَع َأو فيةً بِالسبرض ينانثَما وعبِض نَا بِهدجفَو 

ِإلَّا ُأخْتُه دَأح فَهرا عفَم شْرِكُونالْم ثََّل بِهم قَدوقَاَل َأنَس هنَانةَ : بِبالْآي هذه َأن نَظُن ى َأوكُنَّا نُر 
 هاهي َأشْبفو يهلَتْ فنَزc 3� �
��� A=B� CD 3� �
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  : جزاء المبادرين في اآلخرة: المطلب الثاني
  .المغفرة: أوالً 

لما ينتج عنها من دخوله جنـة        وأسمى ما يطمح إليه العبد المؤمن        المغفرة هي من أجلِّ   
أخـرج  بالمغفرة بعدما أصابهم الجوع والنصب،      ألصحابه يوم الخندق     � النبي   ودعا ،الرحمن

 الْخَنْـدق فَـِإذَا     ِإلَى � رسوُل اللَّه    :يقُوُل خَرج  � َأنَسحه بسنده من حديث     البخاري في صحي  
الْمهاجِرون والَْأنْصار يحفرون في غَداة بارِدة فَلَم يكُن لَهم عبِيد يعملُون ذَِلك لَهم فَلَما رَأى مـا                 

فَقَالُوا "   فَاغْفر ِللَْأنْصارِ والْمهاجِرهاآلخرةاللَّهم ِإن الْعيشَ عيشُ "  : قَاَلبِهِم من النَّصبِ والْجوعِ   
لَه جِيبِينا:مدينَا َأبقا بم ادلَى الْجِها عدمحوا معايب ينالَّذ ن(2) نَح.  
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  .٢١١ وقد سبق دراسة الحديث صفحة ٢٨٠٥ رقم ٤/١٩  }��:
 دراسـة  وقد سبق    ٢٦٧٩ رقم   ٣/١٠٤٣صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على القتال           )2(

  .١٧١الحديث صفحة 



 ٢٢٧

أخرج البخاري في    ، كما    بالغفرانالجزاء  بادر في إماطة األذي عن الطريق       وكان لمن   
بينَمـا رجـٌل يمـشي       :" قَالَ  �َأن رسوَل اللَّه     � من حديث أبي هريرة      (2)بسنده (1)صحيحه

           لَه فَغَفَر لَه اللَّه فَشَكَر هفََأخَّر لَى الطَّرِيقع كشَو نغُص دجو قَاَل ... بِطَرِيقو:     النَّـاس لَمعي لَو 
 ا فـي                  مـا فم ونلَمعي لَوو هلَيوا عمتَهوا لَاستَهِمسي وا ِإلَّا َأنجِدي لَم ِل ثُمفِّ الَْأوالصو اءي النِّد

)التَّهجِيرِ
3
  .(4) لَاستَبقُوا ِإلَيه ولَو يعلَمون ما في الْعتَمة والصبحِ لََأتَوهما ولَو حبوا(

  
  .ضمان الجنة في اآلخرة: انياً ث

 ومن بادر في دنياه إلى تحقيق ذلك نال     ،من أعظم الجزاء للمؤمن أن ينال جنة اهللا تعالى        
 أن يجعل نتيجة العمل الصالح هي جنة اهللا تعالى، فكان لـصحابته             �، وكان من نهجه     رجاهما  

 ففي الحديث الذي    ،اهللا تعالى  أن ينالوا جنة     رجاءرضوان اهللا عليهم السبق في كثير من األعمال         
: � قَاَل رسوُل اللَّـه      :قَاَل �مولَى رسوِل اللَّه      �عن ثوبان     ابن ماجه في سننه بسنده     هأخرج

"      نَّةبِالْج ُل لَهَأتَقَبو ةداحُل ِلي بِوتَقَبي نًئا   "  : قَالَ ، َأنَا : قُلْتُ " ؟   مشَي َأْل النَّاسـ  ، "لَا تَس  فَكَـان   :اَل قَ
            ْأخُـذَهنْزَِل فَيتَّى يح يهنَاوِلْن دقُوُل ِلَأحفَلَا ي باكر وهو طُهوس قَعي انبوحـث النبـي      (5)ثَو ،� 

 فيها، من   �من يردهم عنه، جنة اهللا ومرافقته       لأصحابه على الجهاد واالستشهاد يوم ُأحد وجعل        
 حتى نال   �نصار وهم يردون أعداء اهللا عن رسول اهللا         أجل ذلك بادر الرجل تلو اآلخر من األ       

سبعة منهم الشهادة وهم ينتظرون الجزاء األوفى عند اهللا تعالى ، أخرج مسلم في صحيحه بسنده                

                                      
 .٦٢٤ رقم ١/٢٣٣صحيح البخاري، كتاب األذان، باب فضل التهجير إلى الظهر  ) 1(

ابـن   ( عن سـمي مـولَى َأبِـي بكْـرٍ         )بن أنس األصبحي   ( عن ماِلك  )ابن سعيد  (يبةُحدثَنَا قُتَ  :سند الحديث  )2(
  ...�  عن َأبِي هريرةَ)ذكوان الزيات(  السمان عن َأبِي صاِلحٍ)عبدالرحمن بن الحارث بن هشام

 أراد حجازية لغة وهي مهجر فهو تهجيرا ريهج هجر :يقال ،إليه والمبادرة شيء كل إلى التبكير: التَّهجِير  )3(
 ).٥/٢٤٥النهاية في غريب الحديث البن األثير  ( الصالة وقت أول إلى المبادرة

  :دراسة الحديث )4(
  :رجال اإلسناد: أوالً

  رجال اإلسناد كلهم ثقات
  تخريج الحديث: ثانياً

 عن إسماعيل بن    ٢٥٤٣ رقم   ٢/٩٥٥أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكالت           
 رقم  ١/٣٢٥... أبي أويس مختصراً ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف وإقامتها               

 .عن مالك بن أنس به) إسماعيل ويحيى( مختصراً عن يحيى بن يحيى، كالهما٤٣٧

  .٣٨قد سبق دراسة الحديث صفحة و١٨٣٧ رقم ١/٥٨٨سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة  )5(



 ٢٢٨

     اِلكنِ مَأنَسِ ب نع�     وَل اللَّهسر َأن�       نِ ملَيجرارِ والَْأنْص نم ةعبي سف دُأح موي شٍ  ُأفْرِديقُر ن
فَتَقَدم رجٌل من الَْأنْصارِ ؟، "   من يردهم عنَّا ولَه الْجنَّةُ َأو هو رفيقي في الْجنَّة        :"فَلَما رهقُوه قَالَ  

 فَتَقَدم ؟"  َأو هو رفيقي في الْجنَّة   من يردهم عنَّا ولَه الْجنَّةُ    " :فَقَاتََل حتَّى قُتَل ثُم رهقُوه َأيضا فَقَالَ      
)... فَلَم يزْل كَذَِلك حتَّى قُتَل السبعةُ ،رجٌل من الَْأنْصارِ فَقَاتََل حتَّى قُتَل

1
).  

ادر وحفر بئراً    كونه ب  �عثمان بن عفان     اإلنفاق   إلىوممن بشر بالجنة جزاء مبادرته      
 (2)جهز جيش العسرة، ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في صـحيحه           و يشرب منه المسلمون  

 َأنْشُدكُم اللَّه ولَا َأنْشُد     :حين حوصر َأشْرفَ علَيهِم وقَالَ     �بن عفان   عثْمان   من حديث    (3)بسنده
    النَّبِي ابحِإلَّا َأص�        وَل اللَّهسر َأن ونلَمتَع تُمـةَ   " :اَل قَ  � َألَسومر فَرح ننَّـةُ    (4)مالْج فَلَـه " 

 فَصدقُوه بِما   : فَجهزتُهم قَالَ  " فَلَه الْجنَّةُ  (5)من جهز جيشَ الْعسرة   " :فَحفَرتُها َألَستُم تَعلَمون َأنَّه قَالَ    
  (6)... قَاَل 

                                      
  .١٢٣ وقد سبق تخريج الحديث صفحة  ،٣٣٤٤ رقم ٩/٢٦٨صحيح مسلم ، كتاب الجهاد، باب غزوة أحد  )1(
 .٢٧٧٨ رقم ١/٥٣٦...صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا أوقف أرضاً أو بئراً )2(

ابـن  ( عـن شُـعبةَ      )عثمان بن جبلة   (  َأخْبرني َأبِي  :)عبد اهللا بن عثمان بن جبلة     (قَاَل عبدان  َ :سند الحديث  )3(
  � َأن عثْمـان     )عبد اهللا بن حبيب   (عن َأبِي عبد الرحمنِ   ) عمرو بن عبد اهللا السبيعي    (عن َأبِي ِإسحاقَ    ) الحجاج

 :...حين حوصر َأشْرفَ علَيهِم وقَاَل

النهاية  (- أي جعلها ماء سبيل هللا تعالى        -لهاوسب � مانثع اشتراها بالمدينة بئر الراء بضم هي :رومة ُ بئر) 4(
 ).٢/٢٧٩في غريب الحديث البن األثير 

 إيناع وقت وكان يظالقَ شدة في الغزو إلى الناس ندب ألنه بها سمي تبوك غزوة جيش هو:  سرةالع جيشُ) 5(
النهاية في .( والصعوبة والشدة الضيق وهو :اليسر ضد والعسر، وشق عليهم ذلك فعسر الظالل وطيب الثمرة

 ).٣/٢٢٥غريب الحديث البن األثير 

  :دراسة الحديث )6(
  رجال اإلسناد: أوالً
شاخ ونسي، وجعله من    :  السبِيعي، أحد األعالم ثقة تغير قليالً، ولم يصفه الذهبي باالختالط وإنما قال            ِإسحاق َأبو

  .٧٧اتهم ، وقد احتج به البخاري ومسلم وقد سبقت ترجمته صفحة أئمة التابعين بالكوفة وأثب
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  : تخريج الحديث: ثانياً
  �ذكره البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان بن عفـان أبـو عمـرو القرشـي                    

 .مختصراً دون سند



 ٢٢٩

  :الخاتمة
 أفـضل   �، والصالة والسالم على رسولنا محمـد         تتم الصالحات  بنعمتهالحمد هللا الذي    

  :صالة وأزكى التحيات ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد
أختم بحثي هذا باإلشارة إلى أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها مـن خـالل دراسـتي                 

  :المبادرة الذاتية في ضوء السنة النبوية وهي اآلتي: لموضوع
  :النتائج: أوالً
  .  المبادرة الذاتية وأقصد المحمودة منها كانت قد ثبتت مشروعيتها من الكتاب والسنة-١
 وسـيرة  � أن المبادرة الذاتية تقوم على أسس ومبادئ مستمدة من كتاب اهللا وسـنة نبيـه             -٢

  .أصحابه رضوان اهللا عليهم
همة القوة و الشجاعة و المبادر من    أن المبادرة الذاتية هي صفة القادة العظماء حيث يتحلى ال          -٣

  .وسرعة البديهة العالية 
أبو بكر وعمـر    ( ، منهم الخلفاء األربعة      العظام   القادةكانت صفات    أن المبادرة المحمودة     -٤

  .رضي اهللا عنهم وأرضاهم ، وقادة المعارك والسرايا والبعوث والنقباء) وعثمان وعلي
 ذوي  والرجـال والنـساء، واألطفـال       (  بل شملت     لم تقتصر المبادرة على فئة من الناس       -٥

  ).االحتياجات الخاصة، وكانت هناك مبادرة من قبل الجن
 المبادرة الذاتية شملت جميع نواحي الحياة فكانت في أعمال البر والجهاد والعلم واإلنفـاق               -٦

  .واالقتصاد واإلعالم والعسكرية وغير ذلك
  .ين األوائل ليعيدوا لها مجدها األول حاجة األمة اليوم إلى أمثال المبادر-٧

  التوصيات : ثانياً
  : بما يلي�أوصي بعد تقوى اهللا عز وجل ولزوم طاعته واالمتثال واالقتداء بالنبي محمد 

االهتمام بدراسة السنة النبوية الشريفة من الناحية الموضوعية بما يخدم احتياجات عـصرنا        -١
 وصـحابته   � فأفعـال النبـي      ،في كافة الميادين  خاصة أننا بحاجة إلى المبادرين      بالحالي  

  . االقتداء بهم والسير على خطاهمحيث يجب  ال مثيل له رضوان اهللا عليهم نموذج
 علـى   لها من أثر طيب وجميل    الحرص على المبادرة الذاتية المحمودة من تلقاء النفس لما           -٢

 . عنها�ز وجل ورسوله المبادر ومجتمعه بعيداً عن المبادرة المذمومة التي نهانا اهللا ع

 فمن شـب    ،زرع روح التنافس والتسابق إلى فعل الخيرات بين أبناء المسلمين منذ صغرهم            -٣
 .على شيء شاب عليه

وأن ،ختاماً أسأله جل وعال أن يرزقنا خُلق المبادرة إلى فعل الخيرات وترك المنكـرات                    و
 إنه ولي ذلك    ،لم وينفع أبناءنا وأمتنا به    يجعل عملنا هذا خالصاً لوجه الكريم وأن ينفعنا بهذا الع         

 .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين...          والقادر عليه
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  الفهارس
  :وتشتمل على النحو اآلتي

  
  .فهرس اآليات القرآنية -١

 .واآلثارفهرس األحاديث  -٢

 .فهرس الرواة -٣

 .فهرس األعالم المترجم لهم -٤

 .فهرس األماكن والبلدان -٥

 .ثبت المصادر والمراجع -٦

 .فهرس الموضوعات -٧



 ٢٣١

  فهرس اآليات: أوالً
 حسب ترتيب سور القرآنمرتبة اآليات 
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 ٢٣٥

  :فهرس األحاديث واآلثار: ثانياً 

  
  الصفحة  الراوي األعلى  طرف الحديث  

َأتَى عمرو بن الْجموحِ ِإلَى رسوِل اللَّه فَقَاَل يا رسوَل             .١
قَاتَلْتُ  :اللَّه تَ ِإنَأيَأر  

  ٦٥   قَتَادةَأبو

٢.    النَّبِي تَْأذَناس�  اشْتَد ينوجِ حي الْخُركْرٍ فو باِئشَة   َأب١٤٣  ع  
٣.    وِل اللَّهسر عتُ منَةً  �َأقَمس ينَةدانال   بِالْمعمن ساس ب٨٣  نَو  
٤.   اِلكُممرِ َأعبِخَي ُئكُمَألَا ُأنَبكُميكلم نْدا عكَاهَأزأبو   واءدر٩٢   الد  
  ١٢٩ ، ٨٦  عمر بن الخطاب  أمرنا رسول اهللا أن نتصدق فوافق ذلك عندي   .٥
٦.    انْطَلَقَ النَّبِي� ابِهحَأص نم ي طَاِئفَة٧٣  ابن عباس   ف  
٧.    النَّبِي َأن� ابِيرَأع نا مسفَر تَاعـ      اب ت عمارة بـن ثاب

  األنصاري
١٣٩  

٨.    النَّبِي ا �َأنوءضو تُ لَهعضفَو خََل الْخَلَاءن عبد اهللا   داس بب٢٢٢  ع  
٩.    النَّبِي ُل �َأناِل َأفْضمالَْأع ِئَل َأيي       سـشبن حب د اللَّهبع

يمالْخَثْع  
٩٠  

  ٢٢٣ ، ١٢٣  أبو قتادة    كان في سفر له فعطشوا�أن النبي    .١٠
١١.    النَّبِي ةَ �َأناحور نابا وفَرعجا وديى ز٢٢٤  أنَس بن مالك   نَع  
١٢.   اذعنِ مب دعكْمِ سلَى حلُوا عا نَزُأنَاس أبو  � َأنرِييد الْخُدع١٦٢   س  
١٣.   َل ِإنٍل َأوجلَّ رس فَهيي ساِهللا ف ريبالز نامِ بو٢٢٣، ٢٢١  روة بن الزبيرع  � الْع  
١٤.    لًا َأتَى النَّبِيجر َأن� فَقُلْن اِئهسثَ ِإلَى نعا :فَبةوَأب   مرير٢٢٥، ١٣٣   ه  
١٥.    َأَل النَّبِيلًا سجر ُل �َأناِل َأفْضمالَْأع ود  َأيعسن م٨٨  اب  
  ٦٤   شَداد بنِ الْهاد   فَآمن  �ي َأن رجلًا من الَْأعرابِ جاء ِإلَى النَّبِ   .١٦
  ٤١  ُأسيد بنِ حضيرٍ  َأن رجلًا من الَْأنْصارِ قَاَل يا رسوَل اللَّه َألَا تَستَعملُني   .١٧
١٨.    وَل اللَّهسر فَقَاَل �َأن دُأح موفًا يي٦١  أنس بن مالك   .... :َأخَذَ س  
  ٢٢٨، ٢٠٥، ١٢٣  َأنَس بن ماِلك  ُأفْرِد يوم ُأحد في سبعة  �ه َأن رسوَل اللَّ   .١٩
٢٠.   وَل َأنسر ثَ � اللَّهعا بةَ َأبديبع ناحِ بررو   الْجمـن  عب  فـوع 

ارِيالَْأنْص    
١٩٠  

٢١.    وَل اللَّهسر َأن� انفْياُل َأبِي سِإقْب لَغَهب ينح ر١٨٣  أنَس بن مالك   شَاو  
  ٥٦  عبد اللَّه بنِ عمر  ِإن من الشَّجرِ شَجرةً لَا يسقُطُ ورقُها   .٢٢
٢٣.           وِل اللَّهسارِ قَالُوا ِلرالَْأنْص نا منَاس َأن�    َأفَاء ينح 

 وِلهسلَى رع اللَّه�  ازِنواِل هوَأم نم   
  ١٦٨  َأنَس بن ماِلك

  ١٥٦   هريرةوَأب  نَّكُم تَزعمون َأن َأبا هريرةَ يكْثر الْحديثَ ِإ   .٢٤
٢٥.    النَّبِي عا كَانَتْ مفَرٍ قَالَتْ �َأنَّهي سف: قْتُهبفَس قْتُهاباِئشَة   فَس١٤٢  ع  

  
  



 ٢٣٦

  ١٧٣  عاِئشَة  اهجوا قُريشًا فَِإنَّه َأشَد علَيها من رشْق بِالنَّبِل   .٢٦
٢٧.   ةورلَى صي عتُأم ننَّةَ مخُُل الْجتَد ةرمُل زةوَأب   القمرَأورير٢٢   ه  
  ٢٠   هريرةوَأب  بادوا باألعمال ستاً   .٢٨
  ١٩   هريرةوَأب  بادوا باألعمال فتناً   .٢٩
٣٠.    تُ النَّبِيعايب�  ةرلِّ الشَّجلْتُ ِإلَى ظدع ثُم  لَمعسن الَْأكْو١٩٥ ، ١١٨  ة ب  
عبد الـرحمن بـن       َأنَا واقفٌ في الصفِّ يوم بدرٍ بينَا   .٣١

  عوف
١١٥، ٦٨  

بينَما رجٌل يمشي بِطَرِيق وجد غُصن شَـوك علَـى             .٣٢
لَه فَغَفَر لَه اللَّه فَشَكَر هفََأخَّر الطَّرِيق  

  ٢٢٧   هريرةوَأب

مصعبِ بنِ سعد عن      في كُلِّ شَيء التَُّؤدةُ   .٣٣
َأبِيه  

٣١  

٣٤.    ِإلَى النَّبِي اءالْفُقَر اءثُورِ:فَقَالُوا �جُل الدَأه بةوَأب   ذَهرير٢٧   ه  
 َأنْشُدكُم اللَّـه ولَـا      :حين حوصر َأشْرفَ علَيهِم وقَالَ       .٣٥

  �ب النَّبِي َأنْشُد ِإلَّا َأصحا
  ٢٢٨  بن عفانعثْمان 

٣٦.    النَّبِي جاَئةً �خَرةَ مشْرع عي بِضف ةبِييدالْح امـة      عمخْرن مر بوسالْم
  بن الحكمومروان 

١٨٤  

  ٧٤  جابر بن عبد اهللا   على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن�خرج رسول اهللا    .٣٧
  ١٢٥  جعفر بن عمرو   خرجت مع عبيد اهللا بن عدي   .٣٨
  ١٢٠  َأرقَم بن زيد  شدة فيه النَّاس َأصاب سفَرٍ في � النَّبِي مع خَرجنَا   .٣٩
  ١٠٦  أبو موسى    فزعاً�خسفت الشمس فقام النبي    .٤٠
  ٢٣   هريرةوَأب  ...خَلَقَ اللَّه آدم وطُولُه ستُّون ذراعا   .٤١
  ٩٥   هريرةوَأب   َأولُها وشَرها آخرهاخَير صفُوف الرجاِل   .٤٢
٤٣.    لَى النَّبِيخَلْتُ عي �دمقَو نلَانِ مجرىوَأب  َأنَا ووس٣٩،٢١٥   م  
  ٦٧  أنس بن مالك   يوم القادسيةرأيت ابن أم مكتوم   .٤٤
  ١٣٠  هل بن سعد س  رِباطُ يومٍ في سبِيِل اللَّه خَير من الدنْيا وما علَيها   .٤٥
٤٦.    ِئَل النَّبِيُل �ساِل َأفْضمالَْأع ةوَأب  َأيرير١١٠ ، ٩٩، ٨٧   ه  
٤٧.    تُ النَّبِيعمس�     نْهع ابزلَى الَْأحَأج ينقُوُل حي:   الْـآن 

  نَغْزوهم ولَا يغْزونَنَا
  ١٢٧  سلَيمان بن صرد

  ١١١  عقبة بن عامر  برسمعت رسول اهللا وهو على المن   .٤٨
 َأمرنَا رسوُل اللَّـه     :يقُوُل �سمعتُ عمر بن الْخَطَّابِ      .٤٩

   َأن نَتَصدقَ فَوافَقَ ذَِلك عنْدي مالًا �
  ١٤٧، ٨٣  َأرقَم بن زيد

٥٠.      اِلكم نب بتُ كَععمس �       ـنتَخَلَّـفَ ع ينثُ حدحي 
 وكتَب ةصق  

  ٢٢٤، ١٣٥  اللَّه بن كَعبعبد 

  ١٣٠، ٤٥  ابنِ حوالَةَعبد اهللا   سيصير الَْأمر ِإلَى َأن تَكُونُوا جنُودا مجنَّدةً   .٥١
  



 ٢٣٧

٥٢.        وِل اللَّهسر عتُ مـو       �شَهِدَأبتُ َأنَا ونٍ فَلَزِمنَيح موي
    � اللَّه سفْيان بن الْحارِث بنِ عبد الْمطَّلبِ رسوَل

  ١٧٥  عباسال

  ١٢  عمر بن الخطاب  فابتدرت عيناي   .٥٣
٥٤.    وُل اللَّهسقُوا  �فَانْطَلَقَ ربتَّى سح هابحَأصو   اِلكنِ م٢١٢، ٥٢  َأنَسِ ب  
٥٥.   وُل فَكَانسر اللَّه �  رِضعي انلْمارِ غة  الَْأنْصرمن سب بنْد١١٣  ج  
 :فَقُلْـتُ  �اللَّه الِْإسلَام في قَلْبِي َأتَيتُ النَّبِي       فَلَما جعَل      .٥٦

كعايفَلُْأب ينَكمطْ يساب    
  ١٧٩  عمرو بن الْعاصِ

 لنا لما رجع من األحـزاب ال يـصلين          �قال النبي      .٥٧
  أحدكم العصر

  ١٦١، ١٢٨  ابن عمر 

 الْخيـارِ فَلَمـا     قَاَل خَرجتُ مع عبيد اللَّه بنِ عدي بنِ          .٥٨
يدع نب اللَّه ديبقَاَل ِلي ع صمنَا حمقَد:   

جعفَرِ بنِ عمرِو بنِ    
رِيمةَ الضيُأم  

٢٠٤، ١٢٥  

٥٩.             ثُم هلَيَأثْنَى عو اللَّه دمان فَحوغَز نةُ بتْبنَا عقَاَل خَطَب
  نْيا قَد آذَنَتْ بِصرمٍ وولَّتْ حذَّاءَأما بعد فَِإن الد قَاَل

ــرٍ  يمــنِ ع ب ــد خَاِل
وِيدالْع  

١٩٨  

قَاَل غَاب عمي َأنَس بن النَّضرِ عن قتَاِل بدرٍ فَقَاَل يا              .٦٠
وَل اللَّهسر:ينشْرِكتَاٍل قَاتَلْتَ الْمِل قَأو نتُ عبغ   

  ٢٢٦ ، ٢١٦، ٢١١  أنَس بن مالك

  ١٠٦   هريرةوَأب   َأنَا عنْد ظَن عبدي بِي :قَاَل قَاَل اللَّه عز وجلَّ   .٦١
٦٢.   رمي :قَاَل قَاَل عبي رافَقَنو َأو ي ثَلَاثف افَقْتُ اللَّه١٤٠  أنَس بن مالك   و  
٦٣.          فوع ننِ بمحالر دبع مقَاَل قَد�     فَآخَى النَّبِـي�  

يب ارِيبِيعِ الَْأنْصنِ الرب دعس نيبو نَه�  
  ١٣٢  َأنَس بن ماِلك

٦٤.    تُ بِالنَّبِيَأيقُ رالْخَنْد رفا حا �قَاَل لَميدا شَدصابِر  خَمداللَّه بن جب١٣٤  ع  
٦٥.         وُل اللَّهسر الَحا صقَاَل لَم�  ـةبِييدَل الْحَأه ،  كَتَـب 

يلَأبِي طَاِلبٍ ع نا  � بتَابك منَهيب  
  ١٨٨  الْبراء بن عازِبٍ

٦٦.        وُل اللَّهسقَاَل لَنَا ر�  ةبِييدالْح موـِل    " :يَأه رخَي َأنْتُم
  الَْأرضِ

  ١١٨  عبداللَّه بن جابِر

من بن َأبي   عبد الرح   )لَا يستَوِي القَاعدون من المْؤمنين( نزلت قال   .٦٧
  ليلى

٦٦  

٦٨.    وُل اللَّهسر جقَالَا خَر� ةبِييدالْح نمـة      زمخْرن مر بوسالْم
  بن الحكمومروان 

١٤١  

٦٩.              قَام تُ بِهملا عمو ري ذُكي الَّذشَْأن نم را ذُكقَالَتْ لَم
 وُل اللَّهسا �ريبخَط    

  ١٨٥  عاِئشَة

٧٠.    سر قَام   لَّ       �وُل اللَّهجو زع َل اللَّهَأنْز ينح]  رَأنْـذو
بِيناَألقْر تَكيرشع[  

  ١٦٥   هريرةوَأب
  

٧١.       وُل اللَّهسر مـو         �قَدفََأخَـذَ َأب مخَاد لَه سينَةَ لَيدالْم
   بِيدي طَلْحةَ

  ١٦٣  َأنَس بن ماِلك
  
  
  



 ٢٣٨

 ثُـم ِإن    :قَـالَ  ... �مع رسوِل اللَّه    قَدمنَا الْحديبِيةَ      .٧٢
 وَل اللَّهسر� ةرِل الشَّجي َأصف ةعيانَا ِللْبعد  

  ١١٨  سلَمة بن الَْأكْوع

  ٥٤  سلمة بن األكوع    قَدمنَا الْحديبِيةَ مع رسوِل اللَّه ونَحن َأربع عشْرةَ ماَئةً   .٧٣
  ٤٢   ذَروَأبِ  وَل اللَّه َألَا تَستَعملُنييا رس قُلْتُ   .٧٤
٧٥.      وَل اللَّهسا ريَل يق:        مـوي كتالنَّاسِ بِـشَفَاع دعَأس نم  

  ؟القيامة
  ١٥٩   هريرةوَأب

٧٦.    النَّاسِ �كَان عَأشْجالنَّاسِ و دوَأجالنَّاسِ و نساِلك  َأحن م٧٦، ٢٥  َأنَس ب  
٧٧.   الْم كَان نُونيتَحفَي ونعتَمجينَةَ يدوا الْممقَد ينح ونمل١٦٧  ابن عمر  س  
٧٨.    وَل اللَّهسر َألُونسي النَّاس رِ �كَانالْخَي نانِ   عمالْي نفَةَ بذَي٢٠٩، ١٦٠، ٥٨  ح  
٧٩.    النَّبِي كَان� م دوَأج كَانرِ والنَّاسِ بِالْخَي دو١٤٦، ٢٦  ابن عباس  ..اَأج  
٨٠.    النَّبِي كَان� نسا فََأحهلَيةَ َأثْنَى عيجخَد اِئشَة   ِإذَا ذَكَر٢٢١، ١٥٠، ٧٠  ع  
٨١.    النَّبِي ينَةَ قَاَل �كَاندالْم ما قَدفَلَم هِراِئشَة  :س١٩٦، ١٢٤  ع  
٨٢.    وُل اللَّهسر امٍ بِ �كَانرح لَى ُأمخُُل عديانلْحم اِلك  نْتن م٦٩  َأنَس ب  
٨٣.    وُل اللَّهسر قُوُل�كَاننَا يلِّمعي " :اموا الِْإمرادةوَأب  .." لَا تُبرير٢١٤، ٣٤   ه  
٨٤.    وُل اللَّهسر قُوُل�كَانيو لَاةي الصنَا فبنَاكم حسموَأبِ   : يودعسةُ( مقْببن ع 

  ) عمرو
٩٦  

  ١٥٨  سير بن جابرُأ  إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن�ان عمر بن الخطابك   .٨٥
كَان في سفَرٍ لَه فَعطشُوا فَـانْطَلَقَ سـرعان النَّـاسِ              .٨٦

 وَل اللَّهستُ رفَلَزِم�    
  ١٢٠   قَتَادةَأبو

٨٧.   رمعكْرٍ وَأبِي ب نيةٌ  رضي اهللا عنهماكَانَتْ براوحأبو   مرالد اء١٣٨  د  
٨٨.    الْخَطَّاِئين رخَيو خَطَّاء منِ آد١٠٢  أنَس بن مالك  كُلُّ اب  
  ١١٥  يزيد بن شريك   � لَو َأدركْتُ رسوَل اللَّه :عنْد حذَيفَةَ فَقَاَل رجٌل كُنَّا   .٨٩
  ٩٩  َأنَس بن ماِلك  كُنَّا نُبكِّر ِإلَى الْجمعة ثُم نَقيُل   .٩٠
  ١٤٢  عاِئشَة   من ِإنَاء بيني وبينَه  � َأغْتَسُل َأنَا ورسوُل اللَّه كُنْتُ   .٩١
كُنْتُ ُأقْرُِئ رِجالًا من الْمهاجِرِين منْهم عبد الـرحمنِ            .٩٢

فون عب  
  ٢١٧، ٢١٠، ١٨٠  ابن عباس

  ١٥٥  بعمر بن الخطا  كُنْتُ َأنَا وجار ِلي من الَْأنْصارِ   .٩٣
  ٢١٤، ٣٥   هريرةوَأب  لَا تَبدءوا الْيهود ولَا النَّصارى بِالسلَامِ   .٩٤
  ١٤٣   سعيد الْخُدرِيأبو  لَا تُصاحب ِإلَّا مْؤمنًا   .٩٥
  ١٣٧  َأيوب الَْأنْصارِيأبو  لَا يحلُّ ِلرجٍل َأن يهجر َأخَاه فَوقَ ثَلَاث لَياٍل   .٩٦
٩٧.   وةَلَصلَى � تُ َأبِي طَلْحع شِ َأشَديي الْجاِلك  المشركين فن م٢٢٢، ١٧٧  َأنَس ب  
٩٨.    وِل اللَّهسنَلُوذُ بِر ننَحرٍ ودب موتُنَا يَأير لَقَد�    يل٧٧   بن أبي طالبع  
٩٩.          ثُ النَّبِيعبم ا ذَرلَغَ َأبا بلَم�   يهقَاَل ِلَأخ :   كَبِإلَى  ار

  هذَا الْوادي فَاعلَم ِلي علْم هذَا الرجِل
  

  ١٦٦  ابن عباس



 ٢٣٩

  ١٣٤  جابر بن عبداهللا   خمصاً�لما حفر الخندق رأيت بالنبي .١٠٠
١٠١.          النَّبِـي نع النَّاس مزانْه دُأح موي ا كَانـو    �لَمَأبو 

 النَّبِي يدي نيةَ بطَلْح�    
  ٢٠٥، ١٢٢  لكأنس بن ما

  ٩٤   هريرةوَأب  لَو يعلَم النَّاس ما في النِّداء والصفِّ الَْأوِل.١٠٢
١٠٣.ى الْغَنَمعا ِإلَّا رنَبِي ثَ اللَّهعا بةوَأب  مرير١٤٩   ه  
١٠٤.يهي فوصي ءشَي مٍ لَهلسرٍِئ مقُّ اما حر  ممن عب د اللَّهب١٥٢  ع  
١٠٥.رم النَّبِي � لُوننْتَضي لَمَأس نلَى نَفَرٍ مع  عن الَْأكْوة بلَم١١٢  س  
١٠٦.ْلمنجتَعفَلْي جالْح اد١٠٠  ابن عباس   َأر  
١٠٧. ةعمالْج موَل ياغْتَس نةوَأب  مرير٩٧   ه  
  ١٩٦، ١٤٦، ٨٥، ٧٩   هريرةوَأب  ِل اللَّهمن َأنْفَقَ زوجينِ من شَيء من الَْأشْياء في سبِي.١٠٨
١٠٩.اللَّه شْكُرلَا ي النَّاس شْكُرلَا ي نةوَأب  "مرير٢٢٠ ت،   ه  
١١٠.فنِ الَْأشْربِ بِلكَع نداللَّه  مبن عابِر ب٢٠٨، ٨٠، ٤٨  ج  
  ٢٢٢  ابن عباس       اللهم فقهه في الدين: من وضع هذا فأخبر فقال .١١١
١١٢.ي نابِمزالَْأح مومِ يرِ الْقَوي بِخَبينابِر  ْأتداللَّه بن جب١١٩،١٧٠،١٩٦  ع ،

٢٢٥  
  ٦١  أنس بن مالك  من يأخذ منى هذا ؟ .١١٣
١١٤.نَّةبِالْج ُل لَهَأتَقَبو ةداحُل ِلي بِوتَقَبي ن٢٢٧، ٦٣، ٥٠، ٣٨  ثوبان   م  
  ١٢٦  هريرةأبو    بعدههلَك كسرى ثُم لَا يكُون كسرى.١١٥
  ١٧٥  الْبراء بن عازِبٍ  ؟ َأفي الْقَومِ محمد:وَأشْرفَ َأبو سفْيان فَقَاَل.١١٦
والَّذي نَفْسي بِيده لَا يسَألُوني خُطَّةً يعظِّمـون فيهـا          .١١٧

اللَّه اتمرح  
الْمسور بن مخْرمـة    

  بن الحكمومروان 
١٨٩  

١١٨.رخَينَا والَتجةُ رلَم١١٩، ٥٤  سلمة بن األكوع    "س  
  ١٤٨  حكيمِ بن حزام  الْيد الْعلْيا خَير من الْيد السفْلَى.١١٩
  ١٥٧، ٢١، ١   هريرةوَأب  يدخُُل الْجنَّةَ من ُأمتي زمرةٌ هي سبعون َألْفًا .١٢٠
١٢١. تْنرقُوُل َأخْبتْ      يعما سشِّرٍ َأنَّهبم ي ُأم�      نْـدقُوُل عي 

 اللَّه شَاء ِإن خُُل النَّاردةَ لَا يفْصح  
  ٢٠٣  عبداللَّه بن جابِر

١٢٢.       ـوُل اللَّـهسر جقُوُل خَرفَـِإذَا       �ي قِإلَـى الْخَنْـد
ةارِدب اةي غَدف ونرفحي ارالَْأنْصو وناجِرهالْم  

  ٢٢٦، ١٧١  أنَس بن مالك

١٢٣.          ـنالًا مم ينَةدارِ بِالْمالَْأنْص ةَ َأكْثَرو طَلْحَأب قُوُل كَاني
اءحريب هِإلَي اِلهوَأم بَأح كَاننَخٍْل و  

  ٢٠٧، ١٤٧  َأنَس بن ماِلك

  ٩٦  أبو مسعود  يمسح مناكبنا في الصالة.١٢٤



 ٢٤٠

  .فهرس الرواة: ثالثاً
 

  الصفحة  الرتبة  الراوي  

  ١١٣  ثقة  الْهروِي اللَّه عبد بن ِإبراهيم  ١
  ١١٦  ثقة   أسماء أبا يكنى التيمي بن يزيد بن إبراهيم  ٢
  ٤٧  صحابي   قُتَيلة أبو وداعةَ، بن مرثَد قُتَيلَةَابن أبي   ٣
ثقة مدلس من   ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز  ٤

  الثالثة
٢٠٣، ٦٤،٩٠،١٦٧  

أحد األعالم ثقة   عمرو بن عبد اهللا السبِيعي أبو إسحاق  ٥
  تغير قليالً

١٢٠، ٧٧ ،
١٢٧،١٧٥،١٨٨،٢٢٨  

  ٦٦  صدوق يهم  اطالخرأبو الصخر حميد بن زياد المدني   ٦
  ٤٢  صحابي   أبو ذر جندب بن جنادة   ٧
  ١٤٢  ثقة    الَْأنْطَاكي محبوب بن موسىَأبو صاِلح  ٨

 األسود بن سهل بن زيدطلحة  أبو  ١١
  الخزرجي

، ١٦٣، ١٢٢، ٢٥  صحابي
١٧٧  

٩  جِيدالْم دبع نب اللَّه ديبع ينَفالْح يلو ع٥٥  ثقة  َأب  
  ١٢٣  صحابي  الخزرجي ربعي بن الحارث قَتَادةأبو   ١٠
   ٢٧،١٢٧،١٧٥،١٨٨  ثقة   بن يونسِإسراِئيل  ١٢
١٤  رو ِإسيل َأباعمِإسلَاِئي١٠٠  ضعيف  اِئيَل الْم  
بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس  ِإسماعيل  ١٣

  األصبحي
ثقة فيما روى له 

  البخاري ومسلم
١١٧، ٥٦  

  ٤١  صحابي  ُأسيد بن حضيرٍ  ١٥
  ٢٠٣  صحابية   أم مبشّر بنت البراء بن معرور  ١٦
أنس بن النضر بن ضمضم الخزرجي عم         ١٧

    �النبي أنس بن مالك خادم 
  ٢١١  صحابي

١٨  بسعد بن يرح ٥٦  ثقة  الحمصى حولىالس  
  ١٨٨  صحابي   األنصاري الحارث  بنالْبراء بن عازِبٍ  ١٩
  ١٠٧، ٤٠  ثقة   بن عبد اهللا بن أبي بردةبريد  ٢١

  
  



 ٢٤١

ثقة إذا حدث عن   عيالَالكَ كعب بن صائد بن الوليد بن بقية  ٢٢
الثقات، ضعيف إذا 

  حدث عن غيرهم

٤٦  

  ٤٣  ثقة  المصري ريافعالم و بن عمربكْر  ٢٣
  ٣٨  صحابي   �ثوبان بن بجدد مولى رسول اهللا   ٢٤
 بن عبيد بن سفيان بن جنَادةَ بن جنْدب  ٢٥

  الغفاري ذر أبو غفار، بن حرام
  ٤٢  صحابي

  ١٢٨  ثقة  الضبعي أسماء بن جارية تصغير جويرية  ٢٦
  ١٤٨  صحابي   األسديخويلد بن حزام بن حكيم  ٢٧
ثقة مدلس من   ةَأبو ُأسام القرشيحماد بن أسامة   ٢٨

  الثانية
١٢١، ١٠٦، ٤٠ ،

١٨٦، ١٤٤  
  ١٧٧، ٦٧، ٦٢  ثقة   بن دينار سلَمةَحماد بن  ٢٩
٣٠  أبو الطويل حميد أبي بن ميدح بيدةع 

  صريالب زاعيالخُ
ثقة مدلس من 

  لثالثة ا
١٧٢، ١٣٢، ٩٩ ،

٢١١  
  ١٩٩  ثقة   عميرٍ الْعدوِيد بنخَاِل  ٣١
  ٤٦  ثقة  اهللا عبد أبو الحمصي خَاِلد بن معدان  ٣٢
 المنذر أبو ميميالتَ  بن محمدزهير  ٣٣

  الخراساني
ثقة في أهل البصرة 

ضعيف في أهل 
  الشام

٧٤  

  ١٢٠  ثقة ثبت  زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي  ٣٤
 العـامري  لطفيـل ا بـن  اهللا عبد بن زياد  ٣٥

  الكوفي
صدوق ثبت في 

  المغازي
٢١١  

  ١٠٥، ٨٧  ثقة يرسل  وىدالع  القرشى بن َأسلَمزيد  ٣٦
  ١٠٢  ثقة  ليكْالع الحسين أبو  حبابٍزيد بن  ٣٧
  ١٣٢  صحابي   الربِيعِسعد بن  ٣٩
٤٠  اِلكن مد بع١٩٩  صحابي  وهو سعد بن أبي وقاص: س  
  ١٦٠  ثقة تغير قبل موته  ي سعيد الْمقْبرِيبن َأبِ سعيد  ٤١
  ١٧٥  ثقة  سعيد بن أبي هالل  ٤٢
  ١٣٢، ١١٩، ٣٦  ثقة حافظ  الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان  ٤٣

  



 ٢٤٢

 ميمون عمران أبي بن يينةع بنسفيان   ٤٤
  الهاللي

ثقة مطلقاً، وال 
يضر تدليسه، وال 

  اختالطه

١٨٥، ١٥٦، ٤٨  

  ٥٤  صحابي  األكوع بن سلَمة  ٤٥
  ١٢٧  صحابي  الخُزاعي الجون بن صرد بن سلَيمان  ٤٦
  ١٣٨  ثقة   بن عيسى التميمي عبد الرحمنِسلَيمان بن  ٤٧
ثقة حافظ وتدليسه ال   )األعمش( سليمان بن مهران   ٤٨

يضر كونه من الطبقة 
  الثانية

١١٦، ٩٦، ٣٤، ٣٢  

  ٦١  بيصحا   ، أبو دجانةخَرشَة بن سماك  ٤٩
  ١١٣  صحابي  جنْدب بن سمرة  ٥٠
  ٩٥، ٣٥  صدوق  سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان  ٥١
  ١٠٥  صدوق في نفسه  سويد بن سعيد بن سهل الهرويُ  ٥٢
 بن أسامة : الهاد واسمه ، الهاد بن شَداد  ٥٣

  عمرو
  ٦٤  صحابي 

  ١٩٩  ثقة    فَروخَشَيبان بن  ٥٤
  ٨٨  صدوق  نياجِوالر قُوب الَْأسدي يععباد بن  ٥٥
 اِهللا عبد بنِ جعفَرِ بن الحميد عبد  ٥٦

ارِياَألنْص  
  ١١٤  صدوق رمي بالقدر

 عبد الرحمن بن َأبي ليلى األنصاري  ٥٧
  المدني

  ٦٧    ثقة

  ١٣٠  صدوق يخطئ  عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار  ٥٨
البغداَدي  َأبو مسلمٍ اقد وعبد الرحمنِ بن  ٥٩

  الواقدي
  ٧٤  صدوق يغلط

 القرشي معاوية بنعبد الرحمن بن يزيد   ٦٠
  األموي

  ٣٨  صدوق

هو ثقة ويحفظ   عبد الرزاق بن همام الصنعاني  ٦١
  حديث معمر

١٦٧، ١٢٦، ٢٤  

 يعني ( بن أبي حازم الْعزِيزِعبد  ٦٢
يدراورالد(  

  ٣٥  صدوق

  ٩٠  صحابي   حبشي بن اهللا عبد  ٦٣



 ٢٤٣

٦٤  دعالة بن اهللا بو٤٥  صحابي  ح  
٦٥  نْدن َأبِي هاب ويد هعن سد اللَّه بب٩٢  ثقة  ع  
  ٣١  ثقة  العبدي زياد بن الواحد عبد  ٦٦
  ١٩٨  صحابي   غَزوانعتْبة بن  ٦٧
٦٨  امن عة بقْب١١١  صحابي  الجهنى عبس  بنرع  
األنصاري،  ثَعلَبة بن مروع بن عقْبةُ  ٦٩

  يعرف بأبي مسعود البدري
  ٩٦  صحابي

٧٠  بن اشةكَع ْم٢١  صحابي  صنح  
ثقة مدلس من   عكْرِمة بن عمار  ٧١

  الثالثة
٥٥  

  ١٩١  صحابي  الْحضرمي بن الْعلَاء  ٧٢
  ١٩  ثقة  قيرالح يعقوب بنالعالء بن عبد الرحمن   ٧٣
٧٤  يلعيدالبارقي اهللا عبد بن علي:  الَْأز 

  األزدي
  ٩٠  صدوق ربما أخطأ

٧٥  يلبن ع دبز عزِيو العنِ َأبسالح غَوِي١١٣  ثقة   الب  
  ١٠٣  صدوق له أوهام   مسعدةَ الْباهليعلي بن  ٧٦
ثقة له غرائب بعدما   علي بن مسهر  ٧٧

  أضر
١٢٤  

  ١٣٩  صحابي  عمارة بن ثابت األنصاري  ٧٨
  ١٧٤  ثقة  عمارة بن غزية  ٧٩
  ١٥٩  ثقة   المدني طلبالم مولى عمرو بن َأبِي عمرو  ٨٠
٨١  عمبن رو ٦٥  صحابي  موحالج  
  ١٦٧  صدوق ربما وهم  عمرو بن عباس  ٨٢
  ١٩٠  صحابي  األنصاري عوف بن عمرو  ٨٣
 بن زيد بن الجموح بن الحمام بن عمير  ٨٤

   حرام
  ٥٢  صحابي

  ١٧٦  صحابي  روة بن نفاثة الجذاميف  ٨٥
ثقة مدلس من   قتادة بن دعامة السدوسي  ٨٦

  الثالثة
١٠٣، ٦٧ ،٤١ ،

١٥٩   
  



 ٢٤٤

  ١٣٩  صحابي  قيس بن عاصم   ٨٧
٨٨  مبن سعيد بن الدج ٧١  للضعف أقرب  الكوفى الهمدانى ميرع  
  ٢٢٠  ثقة ثبت ربما أرسل  المدني الحارث أبو زياد بن محمد  ٨٩
صدوق مدلس من    مسلم بن تدرس محمد بن  ٩٠

  الثالثة 
٢٠٣  

 القرشـي  العاص أبي بن الحكم بن مروان  ٩١
  األموي

  ١٨٤  

 القرشـي  نوفـل   بـن   مخْرمةَ الْمسور بن   ٩٢
  الزهري

  ١٨٤  صحابي

  ١٥٨  صدوق   معاذ بن هشام الدستوائي  ٩٣
  ٨٤  ثقة  ريدح بن صالح بن معاوية  ٩٤
  ١٨٥، ١٢٦، ٢٤  ثقة  معمر بن راشد األزدي  ٩٥
  ١٣٨  صدوق   القيسي البردي هارونَموسى بن  ٩٦
  ٨٣  صحابي  سمعان بن نُواس  ٩٧
  ٨٦  صدوق يخطئ  هشَام بن سعد  ٩٨
ثقة مدلس من   هشام بن عروة  ٩٩

  األولى
١٤٤، ١٤٣، ١٢١، 
١٨٦، ١٤٩  

ثقة مدلس من   الواسطي بن بشير هشَيم  ١٠٠
  الثالثة 

١١٤  

  ١٢٦، ٢٤  ثقة  بههمام بن من  ١٠١
 أبـو ورقاء بن عمر بن كليب اليـشكري          ١٠٢

   بشر
ثقة في غير 

  منصور
٢٢٢  

ثقة مدلس من   يالقرش بن مسلم الْوِليد  ١٠٣
  الرابعة

١٣٩، ٧٤، ٥٨  

ثقة ثبت وتغيره ال    بن خالد بن عجالنوهيب  ١٠٤
  يضر

١٤٩  

  ١٣٦  ثقة   بكَيرٍيحيى بن  ١٠٥
  ٤٢  ثقة يرسل  حبِيبيزِيد بن َأبِي   ١٠٦
  ١٧٦  ثقة يهم قليالً  يونس بن يزيد اَأليلي  ١٠٧



 ٢٤٥

  فهرس األعالم : رابعاً
  

  الصفحة    اسم العلم  

 االزدي جمرة أبي بن سعيد بن سعد بن اهللا عبد: جمرة أبي ابن  ١
  ألندلسيا

  ٥٩  

  ١٢    الزجاج النحوي سهل بن السري بن إبراهيم إسحاق أبو  ٢
  ١٥     بن عمر الزمخشري، الخوارزميأبو القاسم محمود  ٣
  ٨٥    الهروي األزهري بن أحمد بن محمد أبو منصور   ٤
  ١١    إسماعيل بن حماد الجوهري  ٥
  ١٣    )الصاحب العباد ( القاسم أبو العباس، بن عباد بن إسماعيل  ٦
  ٨٥    المباركفوري الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد  ٧
  ١١    الزبيدى الحسيني رزاقال عبد بنبن محمد  محمد بن محمد  ٨
 منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد  ٩

  األنصاري
  ١٢  

  ٩٨    العتكى االزدي صفرة أبى بن المهلب  ١٠
 



 ٢٤٦

  :فهرس األماكن والبلدان: خامساً 
 

  الصفحة    سم اإل  

  ٥٤    الحديبية   ١
  ٥٤    جبا الركية  ٢
  ٩٦    المقصورة   ٣
  ١٣٦    جبل سلع  ٤
  ١٤٧    بيرحاء  ٥
  ١٤٩    قراريط  ٦
  ١٥٥    عوالي المدينة  ٧
  ١٦٦    شنة  ٨
  ١٧١    مفازا  ٩

  ١٧٧    سلع  ١٠
  ١٨١    سقيفة بني ساعدة   ١١
  ١٨٣    برك الغماد  ١٢
  ١٩١    البحرين   ١٣

 



 ٢٤٧

  صادر  والمراجعثبت الم: سادساً 
  ل التعريفامرتبة هجائية مع تجاهل 

  القرآن الكريم  
، ترتيـب   )هـ٣٥٤(يح ابن حبان تصنيف اإلمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي          حسان بترتيب صح  اإل  ١

، تحقيق شعيب األرنؤوط ، مؤسـسة الرسـالة ،          )هـ٧٣٩(األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي        
  .هـ١٤١٤ ٢بيروت ط

ـ  مطيع بن وهب بن علي بن محمد الفتح أبو الدين تقي ل األحكام عمدة شرح األحكام إحكام  ٢  ، شيريالق
 مؤسـسة ، ، سـندس  مدثر و مصطفى شيخ مصطفى : المحقق،  )هـ٧٠٢ (العيد دقيق بابن المعروف

  .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ١، طالرسالة
 لبنـان   – بيـروت    ، دار الفكر  ،)هـ٤٥(حكام السلطانية لعلي بن محمد البصري البغدادي الماوردي       األ  ٣

  .م٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٢
  .هـ١٣٩٩األلباني، المكتب اإلسالمي، الطبعة األولى إرواء الغليل لمحمد ناصر الدين   ٤
  .هـ١٣٢٨، الطبعة األولى )هـ٤٦٣(ستيعاب في معرفة األصحاب ليوسف بن عبد اهللا بن عبد البر اال  ٥
، تحقيق محمـد البنـا      )هـ٦٣٠" (ابن األثير الجزري    " أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن محمد           ٦

  .ومحمد عاشور، كتاب الشعب 
  .هـ١٣٢٨، الطبعة األولى )هـ٨٥٢(صابة في تمييز الصحابة ألحمد بن علي بن حجر العسقالني اإل  ٧
  .م ١٩٨٤عالم لخير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة السادسة األ  ٨
سة الكتب  عبد اهللا عمر البارودي مؤس    : تعليق  ) هـ  ٥٦٢( نساب لعبد الكريم بن منصور السمعاني       األ  ٩

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الثقافية دار الجنان الطبعة األولى 
بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم ليوسف بن حسن بن عبد الهادي ، تحقيق الدكتور أبـو                ١٠

  .١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ الرياض ، الطبعة األولى –أسامة وصي اهللا بن محمد بن عباس ، دار الراية 
 عبـد  بـن  محمد بن علي الحسن أبو الفاسي القطان ابن للحافظ،  األحكام كتاب في واإليهام الوهم بيان  ١١

  .هـ١٤١٨، دار طيبة ، الرياض، سعيد آيت الحسين. د تحقيق، الملك
ـ ١٢٠٥(تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتـضى الزبيـدي           ١٢ وزارة اإلعـالم بالكويـت     )هـ

  هـ ١٤٠٦
أحمد نور سـيف ،     . تحقيق د ) هـ  ٢٣٣( دارمي ألبي زكريا يحيى بن معين       تاريخ ابن معين رواية ال      ١٣

  . هـ١٤٠٠دار المأمون للتراث ، دمشق 
 التـراث  وإحيـاء  العلمـي  البحث مركز ،  زكريا أبو معين بن يحيى ل الدوري رواية معين ابن تاريخ  ١٤

  .أحمد محمد نور سيف.  ، تحقيق د١٣٩٩ ١، طالمكرمة مكة - اإلسالمي
ـ ٧٤٨ (الـذهبي  عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس ل واألعالم المشاهير ووفيات اإلسالم اريخت  ١٥ ) هـ

  . هـ١٤٠٧، سنة العربي الكتاب دار، تدمرى السالم عبد عمر. د تحقيق
  .، دار الكتب العلمية، بيروت )هـ٢٥٦(تاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري ال  ١٦
  .هـ١٣٤٩، مكتبة الخانجي، الطبعة األولى )هـ٤٦٣(ي الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ألحمد بن عل  ١٧
بشار معـروف والـشيخ شـعيب       . د: تأليف) هـ  ٨٥٢( تحرير تقريب التهذيب البن حجر العسقالني       ١٨

  .هـ١٤١٧األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 



 ٢٤٨

ـ ١٣٥٣(ي تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ألبي العلي محمد بن عبد الـرحمن المبـاركفور         ١٩ ) هـ
  .هـ ١٣٩٩ بيروت –عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار الفكر : صححه وراجعه 

 زرعـة  أبـي  الحـسين  بن الرحيم عبد بن أحمد الدين ولي ،   المراسيل رواة ذكر في التحصيل تحفة  ٢٠
  .م١٩٩٩ ، الرياض ، الرشد مكتبة، نوارة اهللا عبد تحقيق، ) هـ٨٢٦( ، العراقي

  . بيروت –دار الكتب العلمية ) هـ ٧٤٨(ي عبد اهللا شمس الدين الذهبي تذكرة الحفاظ ألب  ٢١
  .هـ ١٤٠٦ دار األرقم للنشر والتوزيع ، عمان األردن –تعبئة الجهادية في اإلسالم ألحمد المومني ال  ٢٢
ـ ٤٧٤(تعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لسليمان بن خلـف البـاجي                ال  ٢٣ ) هـ

  .هـ ١٤٠٦ أبو لبلبة حسين ، دار اللواء للنشر،الرياض :تحقيق
) ٨٢٥(بـن حجـر     التعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس المعروف بطبقات المدلـسين             ٢٤

  .هـ ١٤٠٧بيروت ، –عبد الغفار البندري ومحمد بن عبد العزيز، دار الكتب العلمية.تحقيق د
  .هـ١٤٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى )هـ٨١٦ (تعريفات لعلي بن محمد الجرجانيال  ٢٥
  .بيروت ـ العلمية الكتب دار ، الدين شمس، الشربيني أحمد بن محمد لالمنير السراج تفسير  ٢٦
  هـ ١٤٠٣دار المعرفة،بيروت ) هـ٧٧٤(تفسير القرآن العظيم إلسماعيل بن عمر بن كثير   ٢٧
 األزدي فتوح بن اهللا عبد بن فتوح نصر أبي بن محمد ل ومسلم البخاري الصحيحين في ما غريب تفسير  ٢٨

 سـعيد  محمد زبيدة : الدكتورة: تحقيق،  ١٩٩٥ – ١٤١٥ - مصر - القاهرة - السنة مكتبة ،   الحميدي
  العزيز عبد

، بعناية محمد عوامة، دار الرشيد، حلب،     )هـ٨٥٢(تقريب التهذيب ألحمد بن علي بن حجر العسقالني           ٢٩
  .هـ١٤٠٦لطبعة األولى ا

ـ ٤٦٣(التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ليوسف بن عبد اهللا بـن عبـد البـر       ٣٠ ، وزارة )هـ
  .األوقاف المغربية

  . السيوطي الدين جالل بكر، أبو بن الرحمن عبد لمالك موطأ شرح الحوالك تنوير  ٣١
 علي بن اهللا عبد بن رضا علي تحقيق،  ) هـ ٣١٠(،  الطبري جرير بن محمد جعفرألبي   اآلثار تهذيب  ٣٢

  . هـ١٤١٦ ، دمشق ، للتراث المأمون دار، رضا
، دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة      )هـ٨٥٢(تهذيب التهذيب ألحمد بن علي بن حجر العسقالني           ٣٣

  .هـ١٣٢٦األولى 
بشار معروف،  . ، تحقيق د  )هـ٧٤٢(تهذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف بن عبد الرحمن المزي             ٣٤

  .هـ١٤٠٣مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 
 دار،  مرعـب  عوض محمد تحقيق،  ) هـ٣٧٠(،   األزهري أحمد بن محمد منصور ألبي اللغة تهذيب  ٣٥

  .م٢٠٠١، بيروت  العربي التراث إحياء
، بيروت -الفكر دار ، المعاصر لفكرا دار، المناوي الرؤوف عبد محمد لالتعاريف مهمات على توقيفال  ٣٦

  .محمد رضوان الداية. د: هـ ، تحقيق ١٤١٠  ١ طدمشق
  .هـ١٤٢٢ ١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن السعدي ، مكتبة الصفا ، ط  ٣٧
 - الشافعي ماماإل مكتبة،  المناوي الرؤوف عبد الدين زين الحافظ إلمام ل الصغير الجامع بشرح تيسيرال  ٣٨

  ، هـ١٤٠٨ - الرياض
  
  



 ٢٤٩

  .هـ١٣٩٣، دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة األولى )هـ٣٥٤(ثقات لمحمد بن حبان البستي ال  ٣٩
ـ ٣١٠(محمد بن جريـر الطبـري       : جامع البيان عن تأويل آي القرآن       ٤٠ ،دار المعرفـة، بيـروت     )هـ

  .هـ١٣٧٤الطبعة الثانية وتحقيق محمود شاكر، دار المعارف، مصر، . هـ١٤٠٣
 بيروت ، لبنان    –حمدي السلفي ، عالم الكتب      : تحقيق  ) هـ  ٧٦١(جامع التحصيل ألبي سعيد العالئي        ٤١

  .هـ ١٤٠٧
الهيئة المصرية العامة للكتـاب،     ) هـ٦٧١(جامع ألحكام القرآن لمحمد بن أحمد األنصاري القرطبي         ال  ٤٢

  .م١٩٨٧الطبعة الثالثة 
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٣٢٧(ديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي جرح والتعال  ٤٣
  .هـ١٤١٩، ١علي الحمادي ، دار ابن حزم ط. جند المعالي لخليل صقر ، تقديم د  ٤٤
، مكتب المطبوعـات    )هـ١١٨٣(حاشية السندي على سنن النسائي لنور الدين بن عبد الهادي السندي              ٤٥

  .هـ١٤٠٦ة الثانية اإلسالمية، حلب، الطبع
  .هـ١٣٩٤، مطبعة السعادة )هـ٤٣٠(حلية األولياء ألحمد بن عبد اهللا األصبهاني   ٤٦
 الـسالم  عبد بن أحمد العباس  ألبي العرب ديوان ونخبة األدب صفوة كتاب مختصر المغربية حماسةال  ٤٧

  .م١٩٩١، بيروت المعاصر الفكر دار، الداية رضوان محمد تحقيق ، التادلي الجراوي
  م ١٩٩٧  ٤ الدكتور عدنان علي رضا النحوي ط–الحوافز اإليمانية بين المبادرة واإللتزام   48
ـ ٩٢٣بعـد   ( خالصة تهذيب تذهيب الكمال ألحمد بن عبد اهللا الخزرجي            ٤٨ ، مكتبـة المطبوعـات     )هـ

  .هـ١٣٩١اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية 
٤٩  ءرضِ دارقِْل تَعالنَّقْ العافَقَةُ )أو (ِلووحِ ميحِل صنْقُوحِ المرِيِل ِلصقُوعتيمية بن الحليم عبد بن حمد أل الم 

  .هـ١٣٩١محمد رشاد سالم ، دار الكنوز األدبية ، الرياض :  ، تحقيقالعباس أبو الحراني
 الحويني سحاقإ أبو:  تحقيق   السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد ل الحجاج بن مسلم صحيح على ديباجال  ٥٠

  . هـ١٤١٦، السعودية عفان ابن دار، األثري
  .رحاب خضر عكاوي .  ، تحقيق د�ديوان اإلمام علي بن أبي  طالب   ٥١
، )هـ٧٤٨(،اهللا عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد لموثق وهو فيه تكلم من أسماء ذكر  ٥٢

  .١٤٠٦، نارالم مكتبة، المياديني أمرير شكور محمد تحقيق
 عـارف  بن حاتم الشريف:  ، تحقيق  النسائي علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد، ألبي   المدلسين ذكر  ٥٣

  هـ ١٤٢٣ ، ١ ط المكرمة مكة ـ الفوائد عالم دار  ، العوني
  .هـ١٩٨٩ ٥رسول القائد اللواء الركن محمود شيث خطاب ، دار الفكر ، بيروت طال  ٥٤
 الحـسيني  اهللا عبـد  بـن  محمود الدين شهاب، ل المثاني والسبع العظيم القرآن يرتفس في المعاني روح  ٥٥

  ) ـه١٢٧٠(  ،األلوسي
  .١٤٠٨أحمد نور سيف، مكتبة الدار بالمدينة : تحقيق) هـ٢٣٣(سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معين   ٥٦
زيـاد محمـد    : حقيـق ت) هـ٢٤١( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم              ٥٧

  . هـ١٤١٤ ١منصور ، مكتبة العلوم والحكم ط
محمد علي العمري، الجامعـة    : ، تحقيق   ) هـ٢٧٥( سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود السجستاني          ٥٨

  .هـ١/١٣٩٩اإلسالمية بالمدينة المنورة ط
  
  



 ٢٥٠

ـ ٣٨٥(  ،   يالبغداد الدارقطني الحسن أبو عمر بن علي ل للدارقطني البرقاني سؤاالت  ٥٩ . د تحقيـق ،  )هـ
  .هـ ١٤٠٤ جميلي خانه كتب الناشر، القشقري أحمد محمد عبدالرحيم

  .حيان آل طالل، تحقيق السلمي الحسين بن محمد لللدارقطني السلمي سؤاالت  ٦٠
  .،تعليق محمد الخولي، مكتبة عاطف)هـ١١٨٢(سبل السالم لمحمد بن إسماعيل الصنعاني   ٦١
  .لصحيحة لمحمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالميسلسلة األحاديث ا  ٦٢
  .سلسلة األحاديث الضعيفة لمحمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي  ٦٣
�� �� ���� ا���و���          ٦٤��� ��� 45اد ,�2 ا�2* �1، ن*.- ,+*()        )هـ٢٧٥" (ا�� ! �� ""�� ا�� ! ��! 6+��7 ،

�28�  .ا�
  .تعليق عزت عبيد دعاس، دار الحديث،)هـ٢٧٥(ألشعث السجستاني سنن أبي داود لسليمان بن ا  ٦٥
، تحقيق أحمد شاكر، نشر مصطفى الحلبي، الطبعة        )هـ٢٧٩(سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي         ٦٧

  .هـ١٣٩٨الثانية 
  .، مكتبة المتنبي، القاهرة)هـ٣٨٥(سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني   ٦٨
، تحقيق عبد اهللا هاشم يماني، المدينة المنورة )هـ٢٥٥(اهللا بن عبد الرحمن الدارمي     سنن الدارمي لعبد      ٦٩

  . هـ١٣٨٦
، دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعـة األولـى         )هـ٤٥٨(السنن الكبرى ألحمد بن حسين البيهقي         ٧٠

  .هـ١٣٤٤
و غـدة، مكتـب المطبوعـات       ، ترقيم عبد الفتاح أب    )هـ٣٠٣(سنن النسائي ألحمد بن شعيب النسائي         ٧١

  .هـ١٤٠٦اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية 
تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، الدار السلفية، الهنـد،        ): هـ٢٢٧(سنن سعيد بن منصور الخراساني        ٧٢

  .هـ١٤٠٣الطبعة األولى 
ـ        )هـ٧٤٨(سير أعالم النبالء لمحمد بن أحمد الذهبي          ٧٣ سة ، تحقيق بإشراف شـعيب األرنـؤوط، مؤس

  .هـ١٤٠٦الرسالة، الطبعة الرابعة 
، تحقيق  شعيب األرنـاؤوط، المكتـب اإلسـالمي،          )هـ٥١٦(شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي         ٧٤

  .هـ١٣٩٠الطبعة األولى 
  ) .هـ١٤٢١ : المتوفى (العثيمين محمد بن صالح بن محمد لالصالحين رياض شرح  ٧٥
، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب،    )هـ٩١١(بكر السيوطي   شرح سنن النسائي لعبد الرحمن بن أبي          ٧٦

  .هـ١٣٩٠الطبعة الثانية 
ياسر بن إبراهيم ، مكتبـة      : شرح صحيح البخاري البن بطال أبي الحسن علي بن خلف ، علق عليه                ٧٧

  .هـ١٤٢٥ ٢الرشيد ناشرون ، ط
ـ ٦٧٦(شرح صحيح مسلم ليحيى بن شرف النووي          ٧٨ ، دار القلـم، بيـروت،      ، مراجعة خليل الميس   ) ه

  . هـ ١٤٠٧الطبعة األولى 
، تحقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسـالة،       )هـ٣٢١(شرح مشكل اآلثار ألحمد بن علي الطحاوي          ٧٩

  . هـ ١٤١٥بيروت، الطبعة األولى 
  .هـ١٣٩٩مكتب الكليات األزهرية )هـ١١٢٢(شرح موطأ اإلمام مالك لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني   ٨٠
  .هـ١٤٠٢، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، )هـ٣٩٣(صحاح إلسماعيل بن حماد الجوهري ال  ٨١

  



 ٢٥١

شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ،      : ، تحقيق   ) هـ٣٥٤( صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان البستي          ٨٢
  .هـ١٤١٤ ٢لبنان، ط/ بيروت 

 محمـد مـصطفى األعظمـي،       .، تحقيق د  )هـ٣١١(صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة           ٨٣
  .هـ١٤٠١الطبعة الثانية 

، مع فتح الباري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، )هـ٢٥٦(صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري      ٨٤
  .دار اإلفتاء بالسعودية 

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب         )هـ٢٦١(صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري         ٨٥
  .هـ١٣٧٥العربية، الطبعة األولى 

ـ ٥٩٧ (الجوزي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد الدين جمال ل الخاطر صيد  ٨٦  حـسن : بعنايـة  ،   )هـ
  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ ، ١ ، طدمشق – القلم دار، سويدان المساحي

ر المكتبـة  عبد المعطي أمين قلعجـي ، دا : ضعفاء الكبير ألبي جعفر محمد بن عمر العقيلي، تحقيق         ال  ٨٧
  .هـ١٤٠٤العلمية ، بيروت ط

، تحقيق محمود زايد، دار الـوعي، حلـب،         )هـ٣٠٣(ضعفاء والمتروكين ألحمد بن شعيب النسائي       ال  ٨٩
  .هـ١٣٩٦الطبعة األولى 

ـ  ٥٧٩(،  الفـرج  أبـو  الجـوزي  بـن  محمـد  بن علي بن الرحمن عبد ل والمتروكين ضعفاءال  ٩٠         ،) هـ
   .١٤٠٦ ، بيروت ، العلمية الكتب دار،  القاضي اهللا عبد تحقيق

، بيروت،  العلمية الكتب دار،  )هـ٩١١(،الفضل أبو السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد ل الحفاظ طبقات  ٩١
  .هـ ١٤٠٣

  .هـ١٣٨٨، دار التحرير، القاهرة )هـ٢٣٠(طبقات الكبرى لمحمد بن سعد ال  ٩٢
ـ ٢٤٠(،  ريالعصف الليثي عمر أبو خياط بن خليفة ل طبقاتال  ٩٣ ، العمـري  ضـياء  أكرم. د تحقيق،  )  ه

  .هـ ١٤٠٢، الرياض ، طيبة دار الناشر
  .، دار الوحي المحمدي، القاهرة )هـ٥٤٣" (ابن العربي"عارضة األحوذي لمحمد بن عبد اهللا   ٩٤
 ٣٨٥(،  الـدارقطني  مهـدي  بن أحمد ابن عمر بن علي الحسن  ألبي النبوية األحاديث في الواردة علل  ٩٥

  . ١٤٠٥ ، ١ط  الرياض طيبة دار، )هـ
وصي اهللا بن عباس ، المكتب اإلسـالمي،        : تحقيق) هـ٢٤١( علل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل       ال  ٩٦

  هـ ١٤٠٨،  ١بيروت ، لبنان ط
  .هـ١٣٩٢، نشر مصطفى الحلبي، الطبعة األولى )هـ٨٥٥(عمدة القاري لمحمود بن أحمد العيني   ٩٧
  .هـ١٤١٥ أحمد الراشد ، دار المنطلق ، إحياء فقه الدعوة عوائق لمحمدال  ٩٨
، تحقيق عبد الرحمن )هـ١٢٧٣ولد (عون المعبود شرح سنن أبي داود لحمد شمس الحق العظيم أبادي   ٩٩

  .هـ١٣٨٨محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية 
 المخزومي مهدي.د : تحقيق،  الهالل ومكتبة دار ،   الفراهيدي أحمد بن الخليل الرحمن عبد بي أل عينال  ١٠٠

  .السامرائي إبراهيم.ود
 دار الكتب –عبد المعطي قلعجي  . غريب الحديث ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ، تحقيق د             ١٠١

  .م١٩٨٥ ١العلمية ، بيروت ط
  
  



 ٢٥٢

  .هـ١٤٠٦لكتب العلمية، بيروت، لبنان، دار ا)هـ٢٢٤(غريب الحديث ألبي عبيد القاسم سالم الهروي   ١٠٢
عبـد اهللا الجبـوري، وزارة   . ، تحقيق د)هـ٢٧٦(غريب الحديث لعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري    ١٠٣

  .هـ١٣٩٧األوقاف العراقية، الطبعة األولى 
اد عبد ، ترقيم محمد فؤ)هـ٨٥٢(فتح الباري شرح صحيح البخاري ألحمد بن علي بن حجر العسقالني   ١٠٤

  .الباقي، دار اإلفتاء بالسعودية 
 بن المحسن عبد، ل اهللا رحمهما رجب وابن للنووي الخمسين وتتمة األربعين شرح في المتين القوي فتح  ١٠٥

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ، ١، طالسعودية العربية المملكة الدمام القيم، ابن دار ، البدر العباد حمد
 محمـد  اهللا وصـي . د تحقيـق ،  ) هـ  ٢٤١( ،   الشيباني اهللا عبد وأب حنبل بن حمد أل الصحابة فضائل  ١٠٦

  .١٩٨٣ – ١٤٠٣، بيروت ، الرسالة مؤسسة، عباس
  .هـ١٤٢٣ ، ٢في ظالل القرآن لسيد قطب ، دار الشروق ، ط  ١٠٧
فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير لمحمد المنـاوي ، دار الفكـر للطباعـة                    ١٠٨

  .هـ١٣٩١ ، ٢والنشر، ط
، ترتيب الطاهر الـزاوي، نـشر عيـسى         )هـ٨١٧(قاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي       ال  ١٠٩

  .الحلبي، الطبعة الثانية 
  .هـ١٤٢٦/ ١د نافذ حسين حماد ، مكتبة الرشد ناشرون ط.قرة العيون بتوثيق األسانيد والمتون لـ أ  ١١٠
، تحقيـق عـزت     )هـ٧٤٨(لكتب الستة لمحمد بن أحمد الذهبي       كاشف في معرفة من له رواية في ا       ال  ١١١

  .هـ١٣٩٢عطية وموسى علي، دار الكتب الحديثة، الطبعة األولى 
ـ ٣٦٥(كامل في ضعفاء الرجال لعبد اهللا بن عدي الجرجـاني           ال  ١١٢ ، دار الفكـر، الطبعـة األولـى        )هـ

  .هـ١٤٠٤
 لزمخشريا عمر بن محمود القاسم  ألبي التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن كشافال  ١١٣

  .، بيروتالعربي التراث إحياء دار، المهدي الرزاق عبد تحقيق، ) هـ٥٣٨(، الخوارزمي
، )١٠٦٧ (الحنفـي  الرومي القسطنطيني عبداهللا بن مصطفى ل والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف  ١١٤

  .هـ١٤١٣ ، بيروت، العلمية الكتب دار
 علـي  تحقيق،  ) هـ٥٩٧(،  الجوزي ابن الرحمن عبد الفرج  ألبي الصحيحين حديث من مشكلال كشف  ١١٥

  .هـ١٤١٨، الرياض،  الوطن دار، البواب حسين
 ،  "الكيال ابن "بـ المعروف أحمد بن محمد البركات  ألبي الثقات الرواة من معرفة في النيرات كواكبال  ١١٦

  .م١٩٨١ ١ ، طبيروت ـ لمأمونا دار ، النبي رب عبد القيوم عبد : المحقق
  .، تحقيق نخبة من األساتذة، دار المعارف )هـ٧١١(لسان العرب لمحمد بن كرم بن منظور   ١١٧
  .اإلسالمية المطبوعات مكتب، غدة أبو الفتاح عبد: المحقق،العسقالني حجر البن الميزان لسان  ١١٨
، جمـع عبـد الـرحمن النجـدي وولـده،           )ـه٧٢٨(مجموع الفتاوى ألحمد بن هبد الحليم بن تيمية           ١١٩

  .هـ١٣٩٨
 الفكر دار،  )هـ٤٥٦ (الظاهري القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد ألبي   محلىال  ١٢٠

  .والتوزيع والنشر للطباعة
 ناشرون لبنان مكتبةمحمود خاطر،   :  ، تحقيق  الرازي عبدالقادر بن بكر أبي بن حمد لم الصحاح مختار  ١٢١

  . ١٤١٥ ، بيروت –
  



 ٢٥٣

  .م١٩٩٦مكتبة الخانجي  علي عبد الباسط، .رفعت عبد المطلب، ود .د :لعالئي، تحقيقلمختلطين ال  ١٢٢
 الـدين  شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ل نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج  ١٢٣

  .هـ١٣٩٣، ٢، طلبنان بيروت، ،العربي الكتاب دار ، )هـ٧٥١ : المتوفى (الجوزية قيم ابن
 بـن  محمد خان بن السالم عبد محمد بن اهللا عبيد الحسن ، ألبي    المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة  ١٢٤

 والدعوة العلمية البحوث إدارة ، )هـ١٤١٤ : المتوفى (المباركفوري الرحماني الدين حسام بن اهللا أمان
  .م ١٩٨٤ ، هـ ١٤٠٤، ٣ ، طهندال بنارس - السلفية الجامعة - واإلفتاء

  .مسارعة إلى المسابقة إلى الخيرات في القرآن الكريم لمحمد علي زغول ، ومحمد سعيد حوىال  ١٢٥
هــ دار الفكـر، بيـروت       ٤٠٥محمد بن عبد اهللا الحـاكم النيـسابوري         :مستدرك على الصحيحين  ال  ١٢٦

  .هـ١٣٩٨
حـسين أسـد ، دار المـأمون        : ، تحقيق ) هـ٣٠٧ ( مسند أبو يعلي أحمد بن علي الموصلي التميمي         ١٢٧

  .هـ١٤٠٤ ١للتراث، دمشق ط
  .، المكتب اإلسالمي)هـ٢٤١(مسند اإلمام أحمد ألحمد بن حنبل   ١٢٨
، تحقيق محفوظ الرحمن زين اهللا، مكتبة العلوم والحكم         )هـ٢٩٢(مسند البزار لمحمد بن عمرو البزار         ١٢٩

  .هـ١٤٢٤
  .عبد العظيم الشناوي، دار المعارف . ، تحقيق د)هـ٧٧٠(د بن محمد الفيومي مصباح المنير ألحمال  ١٣٠
، حبيب الرحمن األعظمي، المكتـب اإلسـالمي،        )هـ٢١١(مصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني       ال  ١٣١

  .هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية 
د شكوكاني وصالح اللحام ، دار ابن       معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم األلباني جرحاً وتعديالً ، ألحم            ١٣٢

  .هـ١٤١٢  ، ١حزم ط
محمود الطحـان، مكتبـة المعـارف       . تحقيق د ) هـ٣٦٠(معجم األوسط لسليمان بن أحمد الطبراني       ال  ١٣٣

  .هـ١٤٠٥بالرياض، الطبعة األولى 
 للطباعـة،   ، تحقيق حمدي السلفي، الدار العربيـة      )هـ٣٦٠(معجم الكبير لسليمان بن أحمد الطبراني       ال  ١٣٤

  .هـ١٣٩٨الطبعة األولى 
  .معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت  ١٣٥
معجم الوسيط ألحمد الزيات ومجموعة، مجمع اللغة العربيـة بمـصر، نـشر دار الـدعوة، تركيـا                  ال  ١٣٦

  .هـ١٤٠٦
عبد السالم هارون ، دار الجيل ،       : قتحقي) هـ٣٩٥( معجم مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد بن فارس           ١٣٧

  .هـ١٤١١  ، ١بيروت ط
، تحقيق عبد العليم البستوي، مكتبة الدار بالمدينـة         )هـ٢٦١(معرفة الثقات ألحمد بن عبد اهللا العجلي          ١٣٨

  .هـ١٤٠٥المنورة، الطبعة األولى 
ـ  موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعيم ألبي   الصحابة معرفة  ١٣٩  األصـبهاني  مهـران  نب

 : الطبعـة ،  الريـاض  – للنشر الوطن دار،  العزازي يوسف بن عادل : تحقيق،  )هـ٤٣٠ : المتوفى(
  .م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ األولى

 بن أسامة مكتبة،  المطرز بن علي السيدبن عبد بن الدين ناصر الفتح ألبي   المعرب ترتيب في مغربال  ١٤٠
  .مختار عبدالحميد و فاخوري محمود : تحقيقم ، ١٩٧٩ ، حلب – زيد
  



 ٢٥٤

  .نور الدين عتر . ، تحقيق د)هـ٧٤٨(مغني في الضعفاء لمحمد بن أحمد الذهبي ال  ١٤١
  .هـ١٤٠١، مكتبة الرياض الحديثة )هـ٦٢٠(مغني ألحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ال  ١٤٢
، تحقيق محمد الكيالني،    )هـ٥٠٢" (الراغب األصفهاني "مفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد        ال  ١٤٣

  .هـ١٣٨١نشر مصطفى الحلبي 
مقبول عند ابن حجر في التقريب دراسة تطبيقية على الصحيحين لنعيم الصفدي، بحث مقـدم لنيـل                 ال  ١٤٤

  .هـ ١٤٢٢درجة الدكتوراة 
  .تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية) هـ١٧٩(موطأ لإلمام مالك بن أنس   ١٤٥
 محمـد  علي تحقيق،  )هـ٧٤٨( ،   الذهبي أحمد بن محمد الدين شمس ل الرجال نقد في االعتدال ميزان  ١٤٦

  .١٩٩٥، بيروت، العلمية الكتب دار، الموجود عبد أحمد وعادل معوض
 / بيـروت  - العلميـة  الكتب دار ،   النويري الوهاب عبد بن أحمد الدين شهابل فنون في األرب نهاية  ١٤٧

  .مفيد قمحية وجماعة: ، تحقيق م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ - لبنان
، تحقيـق محمـود     )هـ٦٠٦" (ابن األثير "نهاية في غريب الحديث واألثر للمبارك بن محمد الجزري          ال  ١٤٨

  .هـ١٣٨٣الطناحي وطاهر الزاوي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األولى 
طه سعد ومصطفى الهواري، مكتبة الكليات ، تحقيق )هـ١٢٥٠(نيل األوطار لمحمد بن علي الشوكاني        ١٤٩

  .هـ١٣٩٨األزهرية 
هداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج له البخاري في جامعه لإلمام أبي النصر أحمد   ١٥٠

 ١، تحقيق عبـد اهللا الليثـي ، دار المعرفـة ، بيـروت ط              )هـ٣٩٨( بن محمد بن الحسين الكالباذي      
  .هـ١٤٠٧

، تحقيق  الشيخ عبـد      )٨٥٢(الساري مقدمة فتح الباري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني          هدي    ١٥١
  .م١٩٩٣ دار الفكر بيروت-العزيز ابن باز

  



 ٢٥٥

  فهرس الموضوعات: سابعاً 
 

  الصفحة  الموضوع
  أ  آية قرآنية

  ب  إهداء
  ت  شكر وتقدير 

  ١  المقدمة
  ١٠  التمهيد

  ١١  اصطالحاًالمبادرة الذاتية لغة و: أوالً 
  ١٤  .األلفاظ ذات الصلة بالمبادرة الذاتية: ثانياً 
  ١٨  .الرؤية الشرعية للمبادرة الذاتية: ثالثاً

  ٢٣  .الدعوة للمبادرة الذاتية والحث عليها: رابعاً 
  ٢٩  : أقسام المبادرة وأسبابها وأصناف المبادرين ومميزاتهم:الفصل األول 

  ٣٠  :رة، وفيه مطلبان أقسام المباد-:المبحث األول 
  ٣١  :  المبادرة الذاتية المحمودة منها والمذمومة: المطلب األول  

  ٣١  .المبادرة الذاتية المحمودة: أوالً  
  ٣٤  .المبادرة الذاتية المذمومة: ثانياً  

  ٤٥  : المبادرة الذاتية في السبق: المطلب الثاني 
  ٤٥  .مبادرة ذاتية تلقائية: أوالً 
  ٤٨  . مبادرة ذاتية استنهاضية:ثانياً 

  ٥١  أسباب المبادرة الذاتية: المبحث الثاني 
المبادرة الذاتية لنيل رضا اهللا عز وجل للوصـول ألعلـى           : المطلب األول   

  .الدرجات والفوز بالجنات
٥٢  

  ٥٣  .المبادرة الذاتية لنيل السعادة األبدية في الدنيا واآلخرة: المطلب الثاني 
  ٥٧  .المبادرة الذاتية للوقاية من األخطار القادمة : المطلب الثالث
  ٦٠  أصناف المبادرين ومميزاتهم: المبحث الثالث 
  ٦١  : أصناف المبادرين ويشتمل على: المطلب األول 

الشباب، الموالي، األعـراب، أصـحاب األعـذار وذوي         : (مبادرة الرجال : أوالً  
  ).االحتياجات الخاصة

٦١  



 ٢٥٦

  ٦٨  .ألطفالمبادرة ا: ثانياً 
  ٦٩  .مبادرة النساء: ثالثاً 
  ٧٢  .الجنمبادرة : رابعاً

القوة، الشجاعة، الهمة العاليـة، سـرعة    (مميزات المبادرين   : المطلب الثاني 
  )البديهة

٧٦  

  ٨١  :المبادرة الذاتية، وفيه سبعة مباحث  ميادين: الفصل الثاني

  ٨٢  :ت ، وفيه ستة مطالب المبادرة الذاتية في ميدان العبادا: المبحث األول 
  ٨٣  .المبادرة إلى أعمال البر وأفضلها: المطلب األول
  ٩٣  .المبادرة إلى األذان و حضور الصف األول في الصالة: المطلب الثاني

  ٩٧  .المبادرة إلى التبكير  لصالة الجمعة والحضور إليها: المطلب الثالث 
  ٩٩  .المبادرة إلى الحج: المطلب الرابع 

  ١٠١  .المبادرة إلى التوبة: طلب الخامس الم
  ١٠٦  . المبادرة إلى صالة الكسوف والخسوف: المطلب السادس 
  ١٠٩  المبادرة الذاتية في ميدان الجهاد، : المبحث الثاني 
  ١١٠  .المبادرة إلى العمل العسكري: المطلب األول 
  ١١٥  .  همالمبادرة إلى تنفيذ أوامر القيادة وتوجيهات: المطلب الثاني 
  ١١٧  .المبادرة إلى مبايعة القائد: المطلب الثالث 
  ١١٩  .المبادرة إلى استطالع أخبار العدو وسرعة نقلها إلى القيادة: المطلب الرابع 

  ١٢١  .المبادرة إلى المهمات الجهادية: المطلب الخامس 
  ١٢٦  .المبادرة إلى مباغتة األعداء: المطلب السادس 
  ١٢٨  . المبادرة إلى التضحية والفداء:المطلب السابع 
  ١٢٩  .المبادرة إلى الرباط في سبيل اهللا تعالى: المطلب الثامن 
  ١٣١  المبادرة الذاتية في ميدان العمل االجتماعي: المبحث الثالث
  ١٣٢  .المبادرة إلى التكافل والتعاون االجتماعي : المطلب األول 
  ١٣٣  .الطعام والكرمالمبادرة إلى إطعام : المطلب الثاني 
  ١٣٥  .المبادرة إلى سرعة البشارة والتهنئة : المطلب الثالث 
  ١٣٧  .المبادرة إلى التسامح والمصافحة: المطلب الرابع 

  ١٣٩  .المبادرة إلى سداد الديون: المطلب الخامس 
  .المبادرة إلى المشورة وإسداء النصائح: المطلب السادس 

  
  

١٤٠  



 ٢٥٧

  ١٤١  .مبادرة إلى مداعبة الزوج زوجهال: المطلب السابع 
  ١٤٣  .المبادرة إلى مصاحبة الصالحين: المطلب الثامن 
  ١٤٥  المبادرة الذاتية في ميدان االقتصاد: المبحث الرابع 
  ١٤٦  .المبادرة إلى اإلنفاق: المطلب األول 
  ١٤٨  .المبادرة إلى التجارة والعمل وكسب العيش: المطلب الثاني 

  ١٥٢  .المبادرة إلى كتابة الوصية: لث المطلب الثا
  ١٥٤  المبادرة الذاتية في ميدان العلم : المبحث الخامس 

  ١٥٥  .المبادرة إلى طلب العلم : المطلب األول 
  ١٥٦  .المبادرة إلى مجالسة الصالحين: المطلب الثاني 
  ١٥٧  .المبادرة إلى اغتنام دعاء الصالحين: المطلب الثالث 
  ١٥٩  .المبادرة إلى السؤال واالستفسار : المطلب الرابع

  ١٦١  .المبادرة إلى االجتهاد: المطلب الخامس 
  ١٦٢  .المبادرة إلى خدمة أهل العلم: المطلب السادس 
  ١٦٤  المبادرة الذاتية في ميدان اإلعالم: المبحث السادس 
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  ملخص البحث
كمن أهميته  ، وت المبادرة الذاتية في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية       البحث بعنوان   هذا  

وهي صفة المبادرة الذاتية في المجتمـع        ،نةمن موضوعات الس   مهماًكونه يناقش موضوعاً    في  
مقدمـة  مل البحـث علـى      تشالق، و مدى حاجة األمة اإلسالمية إلى التخلق بهذا الخ       و،  اإلسالمي

وشـمل  ملت على أهمية الموضوع وأهدافه ومنهج الباحث،        تشاوتمهيد وأربعة فصول، فالمقدمة     
 أقسام المبادرة    على الفصل األول مل  تش ا كما،  واأللفاظ ذات الصلة بها     بالمبادرة  التعريف  التمهيد  

 ،الـسبعة ميادين المبادرة    عن   حدثتالفصل الثاني،    أما   وأسبابها وأصناف المبادرين ومميزاتهم،   
 العلـم    وميـدان  ،واالقتـصادي  ،المبادرة في ميدان العبادات، والجهاد، والعمل االجتماعي      وهي  

أهمية المبادرة الذاتية وأثرها على الفـرد والمجتمـع        الفصل الثالث    ووضح والسياسة،   ،واإلعالم
الفصل األخير ضوابط المبادرة الذاتية وجزاء المبادرين ومكافأتهم، وأما الخاتمة فذكرت           تضمن  و

  :فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث وهي
   .ثبتت مشروعيتها من الكتاب والسنةة المحمودة قد المبادرة الذاتيإن  -١
همـة  القوة و الشجاعة و الب حيث يتحلى المبادر     ،ن المبادرة الذاتية هي صفة القادة العظماء      إ -٢

ـ  أبو بكر وعمـر   ( الخلفاء األربعة تمثل ذلك النموذج في      و ،وسرعة البديهة عالية  ال ان  وعثم
  . رضي اهللا عنهم وأرضاهمنقباءوقادة المعارك والسرايا والبعوث وال) وعلي

الرجال والنساء، واألطفـال وأصـحاب      (  لم تقتصر المبادرة على فئة من الناس بل شملت           -٣
  ).االحتياجات الخاصة، وكانت هناك مبادرة من قبل الجن

 المبادرة الذاتية شملت جميع نواحي الحياة فكانت في أعمال البر والجهاد والعلم واإلنفـاق               -٤
  . واإلعالم والعسكرية وغير ذلكواالقتصاد

  . حاجة األمة اليوم إلى أمثال المبادرين األوائل ليعيدوا لها مجدها األول-٥
االهتمام بدراسة السنة النبوية الشريفة من الناحية الموضـوعية بمـا يخـدم             ب الباحث   ىأوصو

ـ الذين اقتدوا   خاصة أننا بحاجة إلى المبادرين      باحتياجات عصرنا الحالي      وصـحابته   �ي  النبب
 االقتداء بهم والسير    ، حيث يجب  فريداًنموذجاً  كانوا  في كافة الميادين و   رضوان اهللا عليهم    الكرام  

طيـب  الثر  األمن  لحرص على المبادرة الذاتية المحمودة من تلقاء النفس لما لها           على خطاهم، وا  
 � ورسوله   عز وجل  اهللا   جميل على المبادر ومجتمعه بعيداً عن المبادرة المذمومة التي نهانا         الو

أبناء المسلمين بين  زرع روح التنافس والتسابق إلى فعل الخيرات        عنها ، كما يحث الباحث على       
 .منذ صغرهم فمن شب على شيء شاب عليه

وختاماً أسأله جل وعال أن يرزقنا خُلق المبادرة إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وأن              
 وأن ينفعنا بهذا العلم وينفع أبناءنا وأمتنا به إنه ولي ذلـك             يجعل عملنا هذا خالصاً لوجه الكريم     

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين...          والقادر عليه
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Abstract 
This research is titled Self-initiative in the Light of the Sunna as an objective study, and the significance 

of the study as it discusses an important topic of the Sunna. That is the self-initiative in the Muslim 

Society and to what extent is the Muslim Nation in need to have this merit. 

The research consists of an introduction and four chapters. The introduction deals with the topic and its 

objectives and the methodology of the researcher. The preface includes the definition of initiative and 

the related vocabulary. The first chapter includes the parts of initiative, its reasons and kinds of  

initiators and their merits. The second chapter speaks about the seven fields of initiative which are: 

worship, Jihad, social work, economic, scientific, informational, and political. The third chapter clarifies 

the importance of the self-initiative and its effects on the individual and the society; and the last chapter 

includes the restrictions of the self-initiative and the punishment of the initiators and their rewards. 

The conclusion points out the main findings of the researcher which are: 

1.  The commendable self-initiative is approved by the Holy Qur'an and Sunna. 

2.  Self-initiative is the merit of the great leaders as the initiator should be courageous, strong, ambitious 

and wet and the four caliphs (Abu Baker, Omar, Othman and Ali), the battles' leaders and other chiefs 

were models of these initiators. 

3.  Self-initiative wasn't restricted to one kind of people, but to men, women, children, disabled and 

the spirits had their role, too. 

4.  Self-initiative comprised all sides of life; charity, Jihad, education, expenditure, economy, 

information, military, etc… 

5.  The need of the nation for such initiators to retain its glory. 

The researcher recommended to pay attention to studying the Sunna objectively in a way that serves 

our time especially as we need initiators in all fields who follow the path of the Prophet (PBUH) and 

his followers. However, they were a sole model and we have to follow their footsteps.  Moreover, we 

have to be adherent to the praised self-initiative as it has a very good effect on the initiator himself 

and on the society and away from the dispraised initiative which Allah (SWT) and his Prophet (PBUH) 

have banned. 

The researcher also encouraged the spirit of competition and race towards the well doings among 

Muslims from early ages as the one who is brought up on something well, he always will be well. 

At the end, I pray to Almighty Allah (SWT) to endow us the initiative towards the good and keep us 
away from evil and also to make this effort solely for him and to benefit our sons and nation with it as 
he is the only one who is able to do so. 

The last of our prayers is praise to Allah (SWT), the Lord of all the Globe 
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