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هِإ?
ْ

دـــ
َ

  اء
     رسويل حممد ينإىل حبييب، ومهجة قليب،  ونور عي

   رمحه ا، – من رباني األستاذ  الدكتور نزار ريان  إىل روح
  -ومجعين به عما قريب  األعلى،  وأسكنه الفردوس                                                    

    مبزيد جود يإىل  من كانا سبباً يف وجودي، و أردفان
    والدي الكرميني                                                                                                         

  ص ، وموطن البــذل والعطــــاء     منــبع اإلخـــال إىل
  إخواني وأخواتي الكرام                                                                                                                                                                                                       

   من أسكنتين فؤادها، ومل تنساني من دعائها إىل
   -حفظها ا - حمفظيت لطيفة أبو حطب                                                                               

   يف أخذ السند من صربت علي إىل
  - حفظها ا-  حمفظيت مها أبو رمحة                                                                                       

  شهيد محل سالحه يف  و أسري إىل كل جماهد و
     وجه األعداء  مدافعاً عن كرامة األمة                                                                                  

 إىل هؤالء مجيعاً أهدي هذا العمل املتواضع الذي أسأل ا أن   
جيعله خالصاً متقبال.  
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شــكــر وتقـديــر?
ٌ ْ َ ٌ ْ ُ

ِ 
  

 لََأِزيدنَّكُم ولَِئن كَفَرتُم ِإن عـذَاِبي  وِإذْ تََأذَّن ربكُم لَِئن شَكَرتُم : انطالقاً من قوله تعالى 
لَشَِديد (1)  ،      ًبإتمام هذه الرسالة      ،فإنني أحمد اهللا جل جالله حمداً كثيرا علي ويـسرها  ،  أن من

، وإننـي أطمـع فـي       فالحمد كل الحمد له وحده أوالً وآخراً      ، لي حتى صارت على هذا النحو     
  .لشاكرينالمزيد، وأسأله أن أكون من ا
، فـإني أتوجـه بالـشكر       ورداً لبعض المعروف إلى مستحقيه    ، وإقراراً بالفضل لذويه  

الـذي تفـضل     و ،- حفظه اهللا    –الدين  زكريا صبحي زين     : الدكتور للمشرف الفاضل الجزيل  
 لم يأُل جهـداً فـي   -حفظه اهللا–كما أنه ، الرسالةأوالً بالموافقة على اإلشراف على إعداد هذه     

 حتى خرجت هذه الرسالة     ،التي استفدت منها كثيراً   القيمة، والنصائح السديدة    وجيهات  إسداء الت 
وأن ينفـع بـه اإلسـالم       ، وخير الثواب ، فأدعو اهللا أن يجزيه أفضل الجزاء     ، على هذا الوجه  

   .إنه ولي ذلك والقادر عليه، والمسلمين
ذين تفـضال بقبـول     الل، عضوي لجنة المناقشة  ، غرينوأقدم عظيم شكري ألستاذي األ    

  :وهما،  وبهاءإلبداء المالحظات التي تزيدها حسناً، مناقشة هذه الرسالة
  .-  حفظه اهللا- نافذ حسين حماد:  الدكتور األستاذفضيلة

  .- حفظه اهللا -نعيم أسعد الصفدي : وفضيلة الدكتور
 أتاحت لـي    التي، بكافة دوائرها الجامعة اإلسالمية   منارة العلم في فلسطين      أشكركما  

، وأخـص    الجزاء  أن يجزي القائمين عليها خير     سائلةً المولى   ، فرصة إتمام الدراسة العليا   
  . كمالين شعت. د :بالذكر منهم رئيسها

 ألساتذتي الكرام في كلية أصول الدين، وأخـص بالـذكر           كما وأتقدم بالشكر والتقدير   
   .منهم أساتذتي في قسم الحديث الشريف وعلومه

غرسـوا  الذين  ،  في كلية الدعوة اإلسالمية     ألساتذتي الكرام  م بالشكر والتقدير  كما وأتقد 
  . النبوية المطهرةةفي قلبي حب البحث، وحب السن

وكل من ساهم فـي     ،  وأعانني وأسدى إلي معروفاً    ،كل من نصحني  والشكر موصول ل  
  .بحلته الجديدةإخراج هذا البحث 
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المقَـدةـم  
 وهـو   ،حمد فـي اآلخـرة    وله ال  ، في السموات وما في األرض     ي له ما  الحمد هللا الذ   

 وأشـهد  ، اإلنعام واإلكرام والخير الكثيرأحمده سبحانه على ما أسداه وأواله من   ،الحكيم الخبير 
صل اللهـم علـى     و ،محمداً عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير      ال إله إال اهللا وأن      أن  
،  وسلم تسليما كثيراً   ،ومن على سبيله إلى اهللا يسير     ،  ابهوعلى آله وأصح   دك ورسولك محمد  عب
   ... بعدأما

ولَقَـد   : فقـال تعـالى   ،  وميز اإلنسان على سائر المخلوقات     ، الخلق  لقد خلق اهللا          
   فَضاِت وبالطَّي ِمن مقْنَاهزرِر وحالبو رِفي الب ملْنَاهمحو مِني َآدنَا بمكَر   ـنلَى كَِثيـٍر ِممع ملْنَاه

ـ   والدين، وهو لقةالِخلق وج أصيل في الخُ التميز منه ف،  (1)خَلَقْنَا تَفِْضيلًا   اً،أصل الخلـق عموم
 لقـة البـشرية   أصـل الخِ  ، و المخلوقـات  ن عن باقي  وفنحن مختلف ، بالعقل  أكرمنا اهللا فلقد  

فأصـابع اليـد ليـست   ، ها بين الناس  ومراحل فالقدرات والمهارات مختلفة بدرجاتها    ،اخصوص 
 وسـيلة رئيـسة   ، فهوالتميزعلى   رسول في الدين حيث حث مطلب شرعي ، وهوةمتساوي

  .لواألعما التوازن والتكامل في الحياة ، وإيجادساهم في تطوير البشريةوي ،للنجاح
 الطريق، فرسم لهم المـنهج الـذي   لصحابته الكرام نبراساً يضيء  النبي كان لقدو

  .ذلك الجيل المميز الفريدنشأ ، ونتيجة لذلك ، ويتخرجون عليهيستقون منه، ويتكيفون به
ونظراً لما وجدته في اآلونة األخيرة من مناداة الغرب بالتميز، وعمل مسابقات لـذلك،             

 وتخلفهـم عـن   ،وكأنهم هم أهل التميز، وأول من نادوا به، ولما وجدت من تخاذل المـسلمين    
أشرقت شمس الرسـالة علـى مدينـة        في هذا البحث كيف     بين  إنني آثرت أن أُ   ركب التميز، ف  

، قبل أربعة عشر قرناً من الزمان، يعلّم ويوجه،         كالقمر وسط النجوم  ، وهو معهم      اهللا رسول
األول؛ لعلنا   وء على مجاالت التميز للرعيل      لقي الض سأ و ،يسقي ويروي ما شاء لهذه األنفس     و

  .جهم، فنعيد لإلسالم مجده وتميزه التليدنتأسى بهم وننهج منه
 كل  وأن ينتفع به  ،  وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه      التوفيق والسداد،   وأسأل اهللا 

  .اللهم آميــــن .....المسلمين إلى يوم الدين 
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  :أهمية البحث وبواعث اختياره : أوالً
  : النقاط التاليةالبحث فيهذا  أهميةتكمن 
ستقي أهميتها من كونها تتناول موضوعاً حيوياً من الموضوعات الهامة          هذه الدراسة ت   -١

والمعاصرة، فالناس في هذه األيام يبهرهم تميز الغرب، واألمم تدعي التميـز، وأنهـا          
  .أول من نادت به 

 .حاجة األمة في وقتنا الحاضر إلى التميز والسبق في شتى الميادين -٢

 للجهود المعاصرة فـي خدمـة الـسنة         وإضافةًالمساهمة في إثراء المكتبة الحديثية،       -٣
 .النبوية

  بجمـع األحاديـث      - حفظه اهللا    -زكريا زين الدين     .تلبية إلشارة أستاذي الفاضل د     -٤
 . المتعلقة بالموضوع، وإن شاء اهللا تكون الباحثة عند حسن ظن أستاذها بها

مـن  ،  النبويـة  تقديم خدمة للـسنة   وجدته من رغبة عندي في    ه الدراسة، ولما    وألهمية هذ 
آثـرت الكتابـة    لكل ذلك ؛خالل دراسة موضوعية ألحاديث محققة مجموعة في مصنف واحد     

   .في هذا الموضوع
  :أهداف البحث: ثانياً 

  :يلي ما إلى تهدف هذه الدراسة
 .في مكان واحد المقبولة نيوالمتميزأحاديث التميز جمع  -١

 .السنة النبويةالمساهمة في التأصيل الشرعي للتميز والمتميزين في  -٢

٣- رسم معالم التميز والمتميزين في ضوء الهي النبويد.  
الوقوف على التجربة الفريدة في اكتشاف المتميزين في السنة، وتطبيقها على واقعنـا              -٤

  .المعاصر
  :منهج البحث و طبيعة عمل الباحثة فيه  :ثالثاً

 فـي   الـواردة  ديث مجموعة من األحا     فجمعت ؛ المنهج االستقرائي   الباحثة لقد اتبعت 
، مع االستئناس باآليات القرآنية إن وجدت لخدمة الموضـوع، واالسـتفادة مـن               النبوية السنة

المنهج االستنباطي في تحليل الحديث، واستنباط المعاني من النصوص الحديثية التي تشير إلى             
  : الموضوع وفق المنهجية التالية 

  :ق عليها إيراد األحاديث والتعليمنهج الباحثة في  -١
 االستدالل لمباحث الدراسة باألحاديث والنصوص الحديثية في ضوء السنة النبوية، وأقـدم             -أ

  . في الصحيحين على غيره الذيالحديث
  . حسب مباحث الخطة تصنيف األحاديث تصنيفاً موضوعيا-ب
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مـع   على الجزء المراد االستدالل واالستشهاد بـه،         االقتصار الحديث الطويل، و   اختصار -ج
  .التقديم والتعليق على األحاديث بما يتناسب مع الموضوع

  . االقتصار على ذكر الراوي األعلى، وذكر السند كامالً في الحاشية في حال دراسته-د
  : والعزو للمصادريها والحكم عل  منهج الباحثة في تخريج األحاديث-٢
، بالعزو إليهما أو إلى أحـدهما   الباحثة   اكتفتفي أحدهما    إذا كان الحديث في الصحيحين أو      -أ

  . بقدر الحاجة في تخريجهتوسعتوإذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما 
، وإن كـان    مثلـه فإذا كان الحديث بنفس اللفظ قلت ب      ، إجماليمقارنة متون الحديث بشكل      -ب

ا من  ، وغيره  قلت بمعناه   والمعنى واحداً   كان االختالف كبيراً   وإذا، االختالف يسيرا قلت بنحوه   
 .ألفاظ المقارنة عند المحدثين

مستأنـسة  التعـديل   و والجرح، الحكم على أسانيد األحاديث حسب قواعد مصطلح الحديث        -ج
ـ وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما        ، بأحكام العلماء إن وجدت    إليهمـا معلـم    العزوف

    . فسأقوم بدراستهابالصحة إال إذا كان هناك علة
 والكتاب والباب   ، ورقم الحديث  ، والصفحة ،رقم الجزء  لى مصادرها بذكر   عزو األحاديث إ   -د
 الباحثة بالقول أنه سبق تخريجه وشـرحه فـي          اكتفت، وفي حال تكرار الحديث      - إن وجد    –

  (...).الصفحة رقم 
  : منهج الباحثة في الترجمة للرواة -٣
  . ضبط أسماء الرواة عند الحاجة-أ

، والتـاريخ، والعلـل  ، يه، وذلك بعد الرجوع إلى كتب الرجـال    دراسة الراوي المختََلَف ف    -ب
      ثيـق   توتعتمـد اا برأيي الذهبي وابن حجر، كما و   وذكر القول الراجح فيه مع االستئناس غالب

: ي بقـول  اكتفيـت ، وفي حال تكرار الـراوي       كم فيهم بالضعف  ح، وكذلك ما    ابن حجر للرواة  
  . في الرسالةشير في الهامش إلى مكان ورودهأسبقت ترجمته و

وذلك من خـالل    باختصار،   ت لهم  لمشاهير الصحابة، أما غير المشاهير فترجم       لم أترجم    -ج
  .الرجوع إلى الكتب المختصة بالصحابة

  : منهج الباحثة في خدمة متن الحديث -٤
  . بيان ألفاظ غريب الحديث باالستفادة من كتب الغريب واللغة والشروح-أ

  . بالرجوع للكتب الخاصة بذلكواألنسابلدان التعريف باألماكن والب -ب
  . التعريف باألعالم الواردة في الدراسة بشكل مختصر ومفيد-ج
سـيكون فـي    )  التعريف بالبلدان واألعالم واألنساب      –بيان األلفاظ الغريبة    ( ما سبق من     -د

  .هامش الصفحة 
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  .تب شروح األحاديث استنباط ما يستفاد من األحاديث النبوية الشريفة، بالرجوع لك-هـ
 بدفع التعارض بين األحاديث بالرجوع لكتب مختلف الحديث وشـروحه           الباحثة متا ولقد ق  -و

  .اوغيره
  

  : منهج الباحثة في توثيق المراجع -٥
واسـم  اشتهر به، والطبعة، و دار النـشر،        ولقد قمت بذكر اسم المرجع، واسم المؤلف أو ما          

  . ثم االختصار بذكر اسم الكتاب والمؤلفالمحقق إن وجد، حال مروره أول مرة،
  

    :الدراسات السابقة: اً رابع
والبحث في المؤلفـات     ، السنة النبوية  في ضوء  التميز   واالستقراء لموضوع  تتبعبعد ال 

لم تقف الباحثة علـى دراسـة وافيـة         ، والدراسات السابقة والكتب التي تناولت هذا الموضوع      
نة النبوية تناولت ذلك الموضوع؛ وذلك ألن هـذا الطـرح           مدعمة بالنصوص الحديثية في الس    

وال تعتمـد بالدرجـة األولـى علـى         ، وجدتها متفرقة في بعض الكتب    فقد  ، للموضوع جديد 
 الموضـوع بـشكل    تكلمت عنالكتبهناك بعض و، األحاديث النبوية الواردة في السنة النبوية 

  :  مثليسير
، لحمـد بـن   أحدث نظريات علم التفوق والموهبة وفق  التفوق والنجابة على نهج الصحابة -١

التفوق والنبوغ   فيه المؤلف    تناولم،  ٢٠٠٢ /٢ط   رهان العجمي، مكتبـة العبيـكان،   مبليه بن   
 خـصائص   ومحلـالً شارحاً، الشرق األقصى وحتى اليونان ومصر القديمة من، عبر التاريخ

وعبد اهللا بـن  ، د بن ثابتزي، ابةقف مع ثالثة من نوابغ الصحوثم ، والمتفوقين وسمات التفوق
  .كل وقفة والكتاب يستخلص العبر واألفكار بعد، بن الوليد ثم خالد، عباس

إال أن هذا الكتاب مع ما فيه من فائدة إال أنه لم يتناول الموضوع بطريقـة                
  .حديثية، وإنما اقتصر على الجوانب التاريخية والتربوية

تناول فيه   محمد أحمد عبد الجواد،   ل،   ي حياة الرسول   أسرار التميز اإلداري والمهاري ف     -٢
أسس ومبادئ اإلدارة وفن قيادة اآلخـرين       ، وذكر   تميز اإلداري في حياة الرسول      المؤلف ال 

   .مع أصحابه  من خالل مواقفه
إال أن هذا الكتاب مع ما فيه من فائدة إال أنه لم يتناول الموضوع بطريقـة                

  .لجوانب التربوية أيضاًحديثية، وإنما اقتصر على ا
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  : البحثخطة: ساًخام
والفهارس، وقائمـة المـصادر      ،وخاتمة، ثالثة فصول و ، مقدمة وقد جعلت البحث في   

  .والمراجع
  المقدمة

 وطبيعـة عمـل   ،منهج البحثأهمية البحث وبواعث اختياره، وأهدافه، وتشتمل على   و   
  . والدراسات السابقة،الباحثة فيه

  الفصل األول
  ز سنة كونية وشرعيةالتمي

  :ويتكون من تمهيد ومبحثين
  .االتميز لغةً واصطالحتعريف : التمهيد 

  .التميز سنة كونية :المبحث األول
  :وفيه خمسة مطالب 

  .اإلنسان مميز عن سائر المخلوقات :المطلب األول
  . مميزون عن سائر الناس-عليهم السالم–الرسل: المطلب الثاني

  .-عليهم السالم– العزم مميزون عن سائر الرسل أولو :ثالثالمطلب ال
  .-عليهم السالم– مميز عن سائر الرسل النبي :رابعالمطلب ال
  . األمة اإلسالمية مميزة عن سائر األمم:خامسال المطلب

  
  . التميز سنة شرعية :المبحث الثاني
  :وفيه مطالبان 
  . الفرد لتميزلسنةدعوة ا :المطلب األول
   .األمة لتميزعوة السنة د: المطلب الثاني

  
  الفصل الثاني

  تهم في المجتمع النبوي آ مكافمنهج السنة في اكتشاف المتميزين و
  :ويتكون من مبحثين 

  . منهج السنة في اكتشاف المتميزين:المبحث األول 
  :وفيه خمسة مطالب

  . طرح أسئلة معينة: المطلب األول
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  .أسلوب الحوار والمناظرة :ثانيالمطلب ال
  .الزيارة الميدانية :طلب الثالثالم

  .المالحظة :رابعالمطلب ال
  .المسابقات :خامسالمطلب ال

 .مكافأة المتميزين في المجتمع النبوي :المبحث الثاني 
  :وفيه مطلبان 

  .المكافأة المعنوية :المطلب األول 
  .المكافأة المادية: المطلب الثاني 

  لثالفصل الثا
   وآثاره التميزميادين

  : من أربعة مباحثويتكون
  .والمرأة ميادين تميز الرجل: المبحث األول 

  :وفيه سبعة مطالب
  .التميز في األخالق: المطلب األول 
  .التميز في الفقه والفهم والحفظ: المطلب الثاني 
  .تباعالتميز في التصديق واال: المطلب الثالث 
  . التميز في المواهب األدبية والرياضية :المطلب الرابع 

  .التميز في القيادة واإلدارة والمبادرة: لمطلب الخامس ا
  .التميز في المهن والحرف وعلم األنساب: المطلب السادس 
  .التضحية والفداء والحس األمني التميز في: المطلب السابع 

  .تميز صغار السن وأصحاب األعذار :ني المبحث الثا
  :وفيه مطلبان 
  .تميز صغار السن: المطلب األول

  . تميز أصحاب األعذار:طلب الثانيالم
  .تميز الجماعة :ثالثالمبحث ال

  :وفيه خمسة مطالب 
  .تميز الصحابة والتابعين وأتباع التابعين: المطلب األول 
  .تميز أهل بيعة الرضوان  :المطلب الثاني

  .تميز أهل بدر: المطلب الثالث 
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  .تميز أهل اليمن: المطلب الرابع 
  .نساء قريشتميز : المطلب الخامس 
  .تميز نساء األنصار: المطلب السادس

  . آثار التميز:رابعالمبحث ال
   :انوفيه مطالب

  .آثار التميز على الفرد: المطلب األول
  .آثار التميز على المجتمع: المطلب الثاني

  :الخاتمة: سابعاً
  . إليهاأهم النتائج والتوصيات التي خلصتُعلى خالصة الدراسة، و وتشمل 

  :الفهارس: ثامناً 
  : وهي كالتالي وقد ذيلت بحثي بمجموعة فهارس

  .مرتبة حسب ورودها في المصحف آليات القرآنية،افهرس  .١
 .حسب حروف الهجاء، أطراف الحديثمرتبة حسب  فهرس األحاديث النبوية، .٢

 .حسب حروف الهجاء، المترجم لهم في البحث، مرتبة لرواةافهرس  .٣

 .حسب حروف الهجاء ، مرتبةفهرس األعالم المترجم لهم .٤

 .حسب حروف الهجاء، مرتبة فهرس األماكن والبلدان .٥

 .لمصادر والمراجع افهرس .٦

 .لموضوعاتافهرس  .٧

هذه الخطة التي سرت عليها في إعداد البحث، الذي بذلت فيه وسعي، فإن أصبت فالفضل               
 .  ، وأستغفر اهللا، وإن كانت األخرى فعذري أني بذلت ما في وسعيمن اهللا 

حبه ص، وصل اللهم وسلم على  محمد وعلى آله و         عوانا أن الحمد هللا رب العالمين     وآخر د 
  .ب العالمين، ياروسلم تسليماً كثيراً

                                
   الباحثة                                                                  
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  الفصل األول?
  التميز سنة كونية وشرعية

  

  :ويتكون من
  
  
  

ًتعريف التميز لغة واصطالحا: التمهيد   '           ً
.  

  
  
  

  .التميز سنة كونية: املبحث األول '           
  
  
  

  .  التميز سنة شرعية:حث الثانياملب'            
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  الفصل األول
  تمهيد 

 التميز لغةً واصطالحاً
  التميز لغةً: أوالً 

 ، وتَزِييلـه  ،الميم والياء والزاء أصٌل صحيح يدلُّ على تزيِل شيٍء مـن شـيء            ) ميز(        
    ) ١(.انفصَل عن الشيء الشَّيء انماز و ،وميزته تمييزاً وِمزتُه ميزاً

 َأي انْفَِردوا عـن     : وقيل ،َأي تَميزوا   (2)وامتَازوا الْيوم َأيها الْمجِرمون   وفي التنزيل العزيز  
  (4)تَكَاد تَميز ِمـن الْغَـيظِ     وفي التنزيل العزيز  ،  (3) واستَماز عن الشيء تباعد منه     ،المؤمنين

 ماز يميز من : قُِرَئ  (5)حتَّى يِميز الْخَِبيثَ ِمن الطَّيبِ      تعالى قولهفي  و،  تَميز من الغَيِظ تَقَطَّع   
فَضَل بعضه على بعـٍض ، هكـذا   : ميز يميز، ماز الشيء يميزه ميزاً      من :يميز: يِميز، وقرئ 

، و الـصواب هفضَل بعضه من بعٍض، وهذا : في سائِر األصول الموجودة، والذي في المحكَم    
  . ماز فالن، إذا انتقَل من مكاٍن إلى مكانو

التَّحـزب  : والتَّمايز ،بالكَسر التَّنَقُّل  والِميزة،  والميز الرفعة ،  لميز التَّمِييز بين األشياء   او
  .(6)انْماز عن مصالّه تحول عنهو، وماز األذى من الطريق نَحاه وأزاله، والتَّنافُس

  
  
  

                                                
 محمـد  السالم عبد:تحقيق،  )هـ٣٩٥ت(زكريا بن سفار بن أحمد الحسين يبأل،  اللغة مقاييس معجم :انظر(1) 

 .)٢٨٩/ ٥(ـ،م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩: الطبعة، لفكرا دار، هارون
   .٥٩ آية:  يسسورة )(2

 الطبعـة ،  بيروت –صادر دار،  )هـ٧١١ت(المصري األفريقي منظور بن مكرم بن محمد، ل العرب لسان )(3
 .)٤١٢ / ٥ (،األولى

      .٨  آية: الملكسورة )(4
 . ١٧٩آية : ورة آل عمرانس(5) 

 بمرتضى الملقّب الفيض أبو الحسيني، الرزاق عبد بن محمد بن محمدل،  القاموس جواهر من العروس تاج )(6
  .)١٥/٣٤١( ،الهداية دار، المحققين من مجموعة :تحقيق، )ـه١٢٠٥ت(الزبيدي
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  االتميز اصطالح: ثانياً 
اب قد عرفوه في أبحـاثهم  إن هذا المصطلح رغم حداثته، فقد وجدت مجموعة من الكتّ    

 ولكن قد حصل خلط ولبس عند كثير منهم، خاصة في المجـال التربـوي، فاسـتخدم         العلمية،
  .هة والموهبة كالتفوق والذكاء واإلبداع والنبا، بأنها تعادله:الباحثون ألفاظاً بمعناه، وقالوا

 ،المتـشابهات  الفصل بينالميز والتميز " : بقوله(1) محمد عبد الرؤوف المناوي فعرفه        
   .(2) " وبها تستنبط المعاني،والتمييز قد يقال للقوة التي في الدماغ

 تلك القـدرة غيـر       أنه " :فقد عرفه بقوله   (3)األستاذ الدكتور أديب محمد الخالدي    وأما          
 أو االستعداد العقلي العالي لدى الفرد، وهذه القدرة أو ذلك االسـتعداد إمـا أن يكـون      ،ديةالعا

   (4) . "ا كان أو بدنيا، عقليا أو مكتسب،موروثاً
 والظهـور علـى   ،هو التفـوق علـى األقـران   : " فقد عرفه بقوله(5)يحِروأما مازن الفْ         
ظهره عليهم بحسن    وت ،، فتجليه من بينهم   لي شأنه صفات التي ترفع المرء وتع     بكمال ال  ،األتراب

   ( 6) .   " وبشخصيته اإلسالمية المتميزة، وسلوكه المرموقه،، وخلق وهديه الفذ،سمته
  

       

                                                
د الرؤف بن تاج العـارفين بـن        زين العابدين بن عب   هو   )هـ ١٠٣١-٩٥٢(:المناوي محمد عبد الرؤوف  (1) 

 وكـان عالمـاً  ، شارح الجامع الـصغير  ، وهو   األستاذ الكبير علي بن زين العابدين المناوى القاهري الشافعي        
خالصة األثـر  : انظر.  نشأ في حجر والده وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وعدة متون   ، خاشعاً  ورعاً متعبداً

 .        )٤٤١ / ١ (-في أعيان القرن الحادي عشر 
محمد رضوان الدايـة،    : ، تحقيق )هـ ١٠٣١(، محمد عبد الرؤوف المناوي    التعاريفالتوقيف على مهمات    (2) 

   .٦٨٨ ص مـ،٢٠٠٢ دمشق، -دار الفكر
علم النفس العصبي، :  معاصر، له العديد من المؤلفات، من أهمها أردنيكاتب هو: أديب محمد الخالدي )(3

  www.neelwafurat.com/locate.aspx.     المصدر ).المرضي(فس اإلكلينكيوالصحة النفسية، وعلم الن
د أديـب محمـد الخالـدي، دار وائـل، الطبعـة            .، أ ة الفروق الفردية والتفوق العقلـي     سيكولوجي: رنظا(4) 

   .١٠٥ ص.مـ٢٠٠٣األولى
 قسم علـوم    –لك فهد    جامعة الم  في، تخرج   )هـ١٣٨١(من مواليد السعودية سنة   : مازن عبد الكريم الفريح    )(5

، ويعمل إماماً وخطيباً لجامع الملك فهد، وله العديد من المؤلفـات، مـن              )هـ ١٤٠٦(عام)جيولوجيا(األرض  
سـبعة  (، والسلسلة الفضية فـي الخطـب المنبريـة        )أربعة مجلدات (الرائد في دروس الدعوة والتربية    : أهمها

   .www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=885 المصدر ).مجلدات
 .مـازن الفـريح   ملخـص لمحاضـرة     ) ١ص كيـف تجعـل ابنـك متميـزاً       (  بعنـوان     بحـث  : انظر (6)

 index.php/t-4939 /.www.moudir.com/vb/archiveالمصدر

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=885
http://www.moudir.com/vb/archive
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المحافظة على الميزة التي يعتز اإلنسان      أنه   : "(1)وائل عبد الغني    وجاء في تعريفه عند         
 أو الشخص التـي تميـزه عـن    ،ية تلك هي حقيقة الشيء والهوية التي ينتمي إليها، والهو     ،بها

   ونفسية، ، وخلقية، وجسمية،غيره، فهي ماهيته، أو ما يوصف به ويعرف به من صفات عقلية
    اـــين يصدران عنه من حيث مرجعهم الذَ،إنها المفهوم الذي يكونه الفرد عن فكره وسلوكه

  ف ــي تعريـالفرد ويكون له طابعه الخاص، فه واالجتماعي، وبهذه الهوية يتميز يالعتقادا
(2)"وثقافة وأسلوب حياةا اإلنسان نفسه فكر .  

مازن فريح؛ ألنه أوضـح وأخـص        والذي يترجح لي من هذه التعريفات هو تعريف       
     . وأقرب إلى فهمنا من خالل اللغة والحديث، بخالف التعريفات األخرى

 ،هو التفرد بفعـل    ، فالتميز  عهد النبي    وأقول بأنه مصطلح جديد، ولكن أصوله منذ      
،  ومعامالتـه  ، وشخصيته ، الفرد في سلوك أو قول يفوق اآلخرين، حيث يبدو ذلك جلياً متمثالً          

  .ه وأهدافه،مبادئعقيدته، و من  امنبثقً
فـي أي مجـال مـن     ، هو كل من يرتفع مستوى فعله أو قوله عن العاديينوالمتميز

 أو قـول يفـوق      ،ذي تمكنه قدراته العالية من القيـام بفعـل        وهو الشخص ال  ،  مجاالت الحياة 
  .اآلخرين

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  .باحث مصري معاصركاتب و: عبد الغنيوائل  )(1

     www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=885. المصدر
ربيـع  ، ١٢٨ عدد - مقال بمجلة البيان ،، وائل عبد الغني  واالنطالقهويتنا اإلسالمية بين التحديات     : رنظ ا (2)

  . ٥٤ص  ،مـ١٩٩٨ أغسطس -هـ ١٤١٩آخر 
   

http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=885
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  المبحث األول?
  التميز سنة كونية

  : وفيه خمسة مطالب
  
  

  . اإلنسان مميز عن سائر المخـلوقـات:المطلب األول   '          
  
  
  

  .الرسل مميزون عن ســائر النـاس: المطلب الثاني   '          
  
  
  

  . أولو العـزم مميزون عن سائر الرسل:ثالثالمطلب ال  '           
  
  
  

  . ممــيز عن أولـي العـزم النبـي :رابعالمطلب ال '          
  
  
  

  . األمة اإلسالمية مميزة عن سائر األمم:خامسال المطلب '          
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  المبحث األول
  التميز سنة كونية 

مختلـف  ، ذي نعيش في جزء صـغير منـه  الكون ال  -  وتعالى  سبحانه –خلق اهللا   لقد  
 بل هـو اخـتالف   ،تضارب وتناقض، وهذا االختالف ليس اختالف      األنواع والصور واأللوان  

  .تنوع
هـو  و  الكونيـة،    وقدر واقع ال محالة بمـشيئة اهللا       ،االختالف سنة كونية  فالتميز و 

 ومـآدبهم،   ،هم فـي عقـولهم    اقتضتها حكمة اهللا تعالى في خلقه، حسب تكـوين         طبيعة بشرية، 
ولَو شَاء ربك لَجعَل النَّاس ُأمـةً واِحـدةً ولَـا            : قال اهللا تعالى  حيث   وتأثيراتهم، ،وتأثراتهم

خْتَِلِفينم الُونز(1)ي .  
 فكل إنسان له شخصيته المستقلة، وتفكيره المتميـز،         ؛مختلفين البشر    قد خلق اهللا  ول

، فهذا أمـر    الناس في قالب واحد، ومحو كل اختالف بينهم       ومن العبث صب    ،  وميوله الخاصة 
  .عليها الناس  مخالف للفطرة التي فطر اهللا

  المطلب األول
  اإلنسان مميز عن سائر المخلوقات

م اإلنس غيـر عـالم      سنة كونية أودعها اهللا تعالى في كونه وفي خلقه، فعال         التميز   إن        
وميـز اإلنـسان علـى سـائر      ، الخلق قد خلق اهللا  ل و ،جـمادات عالم ال  رالجن، وهذان غي  

ولَقَد كَرمنَا بِني َآدم وحملْنَاهم ِفي البـر والبحـِر ورزقْنَـاهم ِمـن      :فقال تعالى، المخلوقات
: َأي  :  ِفي تَفِْسيِر اْآليِة     (3)رقَال ابن كَِثي  ،   (2)الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ِممن خَلَقْنَا تَفِْضيلًا      

                                                
  .١١٨  آية:هودسورة   (1)
  . ٧٠ آية :اإلسراء سورة (2)
ـ  )ـ ه٧٧٤ -هـ ٧٠١( ثم الدمشقي  البصري بن كثير القرشي     إسماعيل بن عمر   :ابن كثير  (3) داء، ، أبـو الف

 وشـرع  ، فجمع التفسير،ورجالهاشتغل بالحديث مطالعة في متونه ، نشأ بدمشق ،عماد الدين حافظ مؤرخ فقيه    
 :انظر.  وعمل طبقات الشافعية   ، وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية      ،في كتاب كبير في األحكام لم يكمل      

: تحقيـق ،  )هـ٨٥٢ت(العسقالني محمد بن علي بن أحمد الفضل بيأل ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة     
/ هـــ١٣٩٢، طبعــةالهنــد/ آبــاد يــدرح -العثمانيــة رفالمعــا دائــرة، انخــ المعيــد عبــد محمــد
  .)١/٤٤٥/٩٤٤(ـ،م١٩٧٢

 



 التميز في ضوء السنة النبوية ٧   

 وللحفاظ على ميزة العقل، فقـد حرم اهللا         ل،ِبالْعقْ ذُريةَ آدم علَى جِميِع الْمخْلُوقَاتِ     لَقَد شَرفْنَا 

  تُ ــ سِمع: قَاَلرـن عمـ ابمن حديث (2)حيث أخرج البخاري في صحيحه ،(1)مـا يذهبه
  رمع  ِلَى مع   ِر النَِّبينْب قُوُلي:»    ا النَّاسهَأي دعا برِ    ،َأمالْخَم ِريمَل تَحنَز ِإنَّه ،     ِمـن ـيهو 
  .» والْخَمر ما خَامر الْعقَْل، والشَِّعيِر، والِْحنْطَِةِ، والْعسل، والتَّمِر، ِمن الِْعنَِب:خَمسٍة

 اهللا تعـالى؛ ألنهـا تـسلب    هاحرم، وقد خالطه ويفسدهالخمر اسم لما يغطي العقل وي    و
 فلذلك حرم ما غطـاه  ؛العقل هو آلة التمييزون ميزة اإلنسان عقله، ألالعاقل عقله، وما ذاك إال  

ألن بذلك يزول اإلدراك الذي طلبه اهللا ؛رهأو غي  (3)من عباده ليقوموا بحقوقه.  
ـ   (4)حهـلم في صحي  ـسرج م ـفقد أخ  والناس يتفاوتون في هذه العقول،      ديثـ من ح

 ثُـم   ،(2) والنُّهى (1) ِمنْكُم ُأولُو اَألحالَمِ   يِليِلِن  «: قَاَل رسوُل اللَِّه     : قَالَ عبِد اللَِّه بِن مسعودٍ   
 ملُونَهي شَاِت،- ثَالَثًا -الَِّذينيهو اكُمِإياِق (3) وواَألس «.   

                                                
 بـن  سـامي  :تحقيـق ،  )هـ ٧٧٤ت( كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء يبأل ،العظيم القرآن تفسير: انظر )(1

     .)٩٧ / ٥(،م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الثانية الطبعة، طيبة دار، سالمة محمد

 زهيـر  محمد :، تحقيق اهللا عبد أبو البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد البخاري، ل  صحيح )(2
 الْخَمـر ِمـن الِْعنَـِب       :باب ، الَْأشِْربةِ :ِكتَاب،  هـ١٤٢٢ األولى الطبعة،  النجاة طوق دار،  الناصر ناصر بن
     .)٥٥٨١ح١٠٩٩(

ـ  ١٣٢٩  بعد ت(بالطي أبو آبادي العظيم الحق شمس محمد، ل داود أبي سنن شرحعون المعبود    )(3  دار،  )هـ
  .)٧٥ / ١٠(هـ،١٤١٥ الثانية، الطبعة، بيروت – العلمية الكتب

 دار ،بيـروت  -الجيـل  دار ،النيسابوري القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين يبأل ،مسلم صحيح )(4
هِى عِن اِإلشَارِة ِبالْيِد ورفِْعهـا       الصالَِة والنَّ  في اَألمِر بالسكُوِن    :باب ، الصالة : كتاب ،بيروت - الجديدة األفاق

    .)١٠٠٢ح٣٠ /٢( ِعنْد السالَِم وِإتْماِم الصفُوِف اُألوِل والتَّراص ِفيها واَألمِر ِباِالجِتماِع

 حدثَنَا يِزيد بن زريٍع     :ردان قَاالَ  حدثَنَا يحيى بن حِبيٍب الْحاِرِثى وصاِلح بن حاِتِم بِن و          :قال مسلم  :سند الحديث 
  ذَّاءالْح ثَِنى خَاِلددبن مهران (ح(  ٍشَرعَأِبى م نع )زياد بن كليب(اِهيمرِإب نع )بن يزيد(َةلْقَمع نع )بن قيس(  ـنع 
  ...  عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد

  :دراسة اإلسناد
 :ابـن قـانع   وقـال   ، "صـدوق " :، وقال ابن حجر   "الثقات" ذكره ابن حبان في      : صالح بن حاتم بن وردان     -
  ."شيخ" : والذهبي، ،وقال أبو حاتم"صالح"

  ".هو صدوق: "قلت
 البن حبـان    ،الثقاتو،  )٤/٣٣٦ (، البن حجر  تهذيب التهذيب ، و )١/٢٧١ (، البن حجر  تقريب التهذيب : انظر(
  ).)٤٩٤/ ١(، للذهبيالكاشف، و)٣٩٨ / ٤ (، البن أبي حاتمالجرح والتعديلو  ،)٣١٨/ ٨(
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 العلم والدين والسن والكفاءة   والعقل والشرف   تقديم المتميزين ب  ويستفاد من هذا الحديث     
  فـاء والذكر والمشاورة ومواق وكبير المجلس كمجالس العلم والقض،في كل مجمع إلى األمام

  .(4)القتال وإمامة الصالة والتدريس واإلفتاء وإسماع الحديث ونحوها
 فإن ذلك الذي سلب     ، هذا العقل  لبيجتمع البشر في أن لكل منهم عقالً يناسبه، وإذا س         و

  . العقل ميزةالمجنون مسلوبفعقله تسقط عنه التكاليف، ويلحق بغير المكلفين، 
والبهائم والـوحش   ،  وأصناف المخلوقات من الجن   ،  سائر الحيوانات  علىوكذلك ميزه   

    (5)َأحسِن تَقِْويٍم لَقَد خَلَقْنَا اإلنْسان ِفي : الىـ تعالـق كما ،بخلقته التي خلقه عليها والطير
 ،يوانات يمشي على أربـع    وغيره من الح   -يمشي قائما منتصبا على رجليه، ويأكل بيديه        : أي

وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به، ويفـرق بـين األشـياء،       -ويأكل بفمه 
  (6) . ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في األمور الدنيوية والدينية

فقد أخرج البخـاري     ، اإلنسان عن عالم الجمادات بالحياة والحركة      وكذلك ميز اهللا       
 يا َأبا عبـاٍس     : فَقَالَ ، ِإذْ َأتَاه رجلٌ   -رِضي اللَّه عنْهما   -ابن عباسٍ  من حديث  (7)في صحيحه 

 لَـا   :َأصنَع هِذِه التَّصاِوير فَقَاَل ابـن عبـاسٍ        وِإنِّي   ،ِإنِّي ِإنْسان ِإنَّما مِعيشَِتي ِمن صنْعِة يِدي      
من صور صورةً فَِإن اللَّه معذِّبـه        « : سِمعتُه يقُولُ  :يقُوُل ُأحدثُك ِإلَّا ما سِمعتُ رسوَل اللَِّه       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
 وذلـك   ،األناة والتثبت في األمور   هي من    و ،واحدها حلم بالكسر  ، و  أي ذوو األلباب والعقول    :أولو األحالم  )(1

 ابن الجزري محمد بن المبارك السعادات يأب الدين مجدل ،واألثر الحديث غريب في النهاية .من شعار العقالء  
 ،بيـروت - العلميـة  المكتبـة ،  يالطنـاح  محمد محمود - يالزاو أحمد طاهر :يق، تحق )هـ٦٠٦ت  (األثير

     .)٤٣٤ / ١(،ـم١٩٧٩ - هـ١٣٩٩
 النهايـة   .سميت بذلك ألنها تنهى صاحبها عن القبيح       و ؛واحدتها نهية بالضم  ، و  هي العقول واأللباب   :النُّهى )(2

     .)١٣٨ / ٥( البن األثير،واألثر في غريب الحديث
    .)٢٨١ / ٥(األثير بنال، واألثر النهاية في غريب الحديث. وهيَجها ِفتَنَهاأي : ت األسواقشايه )(3
ـ ٦٧٦ت (النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا ألبي   ،مسلم صحيح على النووي شرح: انظر  )(4 ، )هـ

   .)١٥٥ / ٤(هـ،١٣٩٢الثانية الطبعة، بيروت-العربي التراث إحياء دار
  .٤ آية :سورة التين (5)
 .)٥/٩٧(كثير بن ال،العظيم القرآن تفسير: انظر (6)
   .)٢٢٢٥ح٤١٤( بيِع التَّصاِويِر الَِّتي لَيس ِفيها روح وما يكْره ِمن ذَِلك:باب ، البيع:، كتابصحيح البخاري )(7
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   وحا الرنْفُخَ ِفيهتَّى يا    ،حدا َأبِبنَاِفٍخ ِفيه سلَيلُ  ، وجا الربة (1)فَرةً شَِديدوبر،ً    ـههجو ـفَراصو ، 
  .» فَعلَيك ِبهذَا الشَّجِر كُلِّ شَيٍء لَيس ِفيِه روح ، ويحك ِإن َأبيتَ ِإلَّا َأن تَصنَع:فَقَاَل

 (2)البخاري في صـحيحه حيث أخرج  فيه الروح، ن نفخ اهللا  أأما اإلنسان فقد تميز ب    
ِإن  « :وهو الـصاِدقُ الْمـصدوقُ      رسوُل اللَِّه    قال: قال   بن مسعود  اللَِّهد  عب ن حديث م

 ثُم يكُون مضغَةً ِمثْـَل      ، ثُم يكُون علَقَةً ِمثَْل ذَِلك     ،َأحدكُم يجمع خَلْقُه ِفي بطِْن ُأمِه َأربِعين يوما       
ذَِلك،  عبي اتٍ      ثُمِع كَِلمبِبَأر رْؤملَكًا فَيم ثُ اللَّه،  قَاُل لَهيو :  لَهمع اكْتُب ، قَهِرزو ، لَهَأجو ،   شَـِقيو 

ِعيدس َأو، وحنْفَخُ ِفيِه الري ثُم ...«.   
 مكلفـون   فهـم ،بالتكليف عن سائر المخلوقاتالجن  عالم اإلنس و وكذلك ميز اهللا

حيـث   فله النـار،  ، فمن أطاع رضي اهللا عنه، وأدخله الجنة، ومن عصى وتمرد         بأوامر ونواهٍ 
وما خَلَقْتُ الِْجن والِْإنْس ِإلَّـا      { ...« : علي  من حديث  (3) معلقاً  البخاري في صحيحه   وردهأ

   .»...وحدوِنما خَلَقْتُ َأهَل السعادِة ِمن َأهِل الْفَِريقَيِن ِإلَّا ِلي، (4) }ِليعبدوِن
، وهذا  (5)آلمرهم بعبادتي وأدعوهم إليها   ، و قت هذين الفريقين إالَّ ليوحدوني    ما خل أي و 

اهللا تعالى كلف اإلنسان لكونه ذا عقل يفهم مـا يقـول،    لعالم اإلنس والجن، فتكليف من اهللا   
رف المـصالح   ويعقل ما يتكلم به وما يسمعه، ويميز بين األشياء، فيعرف النافع والضار، ويع            

  .والمفاسد، ويميز بين ما له وما عليه، فكان في ذلك ميزة له وفضيلة، ورفعة له وشرف
 الـشيخان  فقد أخرج عالم اإلنس عن عالم الجن بإرسال الرسل منهم،  ولقد ميز اهللا  

: لَّـِه   قَاَل رسوُل ال : قَالَ  جاِبر بِن عبِد اللَّهِ     من حديث  (6)ماهيمسلم في صحيح  البخاري و 

                                                
 شـرح  البـاري  فتح .اخوفً معناه ذعر وامتأل : وهو الربو والربوة وقيل ،أصابه نفس في جوفه    :ربا الرجل  )(1

، الخطيـب  الدين محب: ، تحقيق )هـ٨٥٢ت(العسقالني حجربن   علي بن أحمد الفضل يبأل ،البخاري صحيح
  .)٤١٦ / ٤ (،بيروت -المعرفة دار

  .)٣٢٠٨ح٦٧٩( ِذكْر الْملَاِئكَِة :باب ، بدِء الْخَلِْق:ِكتَاب، صحيح البخاري )(2
الـشَّمِس وقَبـَل   وسبح ِبحمِد ربك قَبَل طُلُوِع {  قَوِلِه :باب  سورة ق،قرآن تفسير ال:، كتاب صحيح البخاري  )(3

     .، وقد أورده بصيغة الجزم، وهو يأخذ حكم الصحيح)٤٨٥١ح٩٥٣(}الْغُروِب 
   .٥٦ آية: سورة الذاريات ) (4
-التـراث  إحياء دار،  )هـ٨٥٥ت(العيني أحمد بن محمود الدين بدر، ل البخاري صحيح شرح القاري عمدة )(5

     .)١٩/١٩١( بيروت
  .)١١٩١ح٦٣ /٢(ذكر اسم للباب ولم ي، ومواضع الصالةالمساجد :كتاب ،صحيح مسلم )(6

 عن يِزيد )بن أبي سيار( عن سيار)بن بشير(حدثَنَا يحيى بن يحيى َأخْبرنَا هشَيم: قال مسلم :سند الحديث
  ... عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه اَألنْصاِرى)بن صهيب(الْفَِقيِر
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 وبِعثْتُ ِإلَـى كُـلِّ      ، كَان كُلُّ نَِبي يبعثُ ِإلَى قَوِمِه خَاصةً       ،ُأعِطيتُ خَمسا لَم يعطَهن َأحد قَبِلي     « 
رمَأح دوَأسةَ  من حديث(1)، وأخرج أيضاً في صحيحه»...وريرَأِبى ه   وَل اللَّـِهسر َأن  
  .» وخُِتم ِبى النَِّبيون ، وُأرِسلْتُ ِإلَى الْخَلِْق كَافَّةً...: علَى اَألنِْبياِء ِبِستٍّفُضلْتُ « :قَاَل

 العرب لغلبة السمرة فـيهم      وباألسود ، البيض من العجم وغيرهم    :قيل المراد باألحمر  
 مـن عـداهم مـن العـرب         وباألحمر ، السودان باألسود المراد   : وقيل ،وغيرهم من السودان  

ـ    فقد ب  ، والجميع صحيح  ، الجن واألسود اإلنس األحمر : وقيل ،وغيرهم ـ  يهمعـث إل  ،(2)اً جميع
، فبذلك نجد أن اإلنس تميزوا عـن الجـن          (3)يدخل فيه الجن بال ريب    " إلى الخلق كافة  "وقوله  

   . بإرسال الرسل منهم
دأ الحكم وخليفـة    لبني آدم، حيث جعله مب     وقد حافظ اإلسالم على هذه المنزلة المتميزة              

   ، (4)...ةًـوِإذْ قَاَل ربك ِللْملَاِئكَِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي الَْأرِض خَِليفَ :قال تعالىحيث  ،في األرض
 :قَاَل  النبيعِن  َأِبى سِعيٍد الْخُدِرى  من حديث(5) ولقد أخرج مسلم في صحيحه         

 »   ةٌ خَِضرلْوا حنْيالد ا    ،ةٌِإنِفيه تَخِْلفُكُمسم اللَّه ِإنو ،   لُونمفَ تَعكَي نْظُرا  ، فَينْياتَّقُوا  ، فَاتَّقُوا الدو 
اءِن،النِّسَل ِفتْنَِة بَأو اِئيَل كَانَتْ ي فَِإنراِء في ِإسالنِّس « .  
         

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  :دراسة اإلسناد
، وذكره ابن حجر فـي المرتبـة      "ثقة ثبت كثير التدليس واإلرسال الخفي     : " قال ابن حجر   : هشَيم بن بشير   -

 :كتـاب ه،  صحيح الثالثة التي ال يقبل حديث صاحبها إال بالتصريح بالسماع، وقد صرح البخاري بالسماع في             
:    قول النبـي     : باب ، الصالة :وكتاب ، )٣٣٥ح٣٣٤" (فلم تجدوا ماء فتيمموا   "  قول اهللا تعالى     : باب ،ممالتي

  ).٤٣٨ح١٠٥(. " جعلت لي األرض مسجداً وطهوراً"
  .))٤٧/١١١(، وطبقات المدلسين، البن حجر )١/١٠٢٣/٧٣١٢(البن حجر، تقريب التهذيب: انظر(

    .)١١٩٥ح٦٤ /٢ (ذكر اسم للباب ولم ي، ومواضع الصالةالمساجد :تابك ،صحيح مسلم )(1
  .)٥/٥ (مسلم صحيح على النووي شرح )(2
 بـابن  الـشهير  الدمـشقي  ثـم  البغدادي الدين شهاب ابن الرحمن عبد الفرج أبي الدين زينل ،فتح الباري  )(3

طبعـة  ال،  الـسعودية  – الجوزي ابن دار ،محمد بن اهللا عوض بن طارق معاذ أبو:  تحقيق ،)هـ٧٩٥(رجب
  .)٢/٢٦(،هـ١٤٢٢ الثانية

  .٣٠ آية :البقرة سورة  (4)
، )٣٣٥ح٣٣٤(جِعلَتْ ِلي الَْأرض مسِجدا وطَهـورا         قَوِل النَِّبي    :باب ، الصالة :، كتاب صحيح البخاري  )(5

 ٨(ء وَأكْثَر َأهِل النَّاِر النِّساء وبيان الِْفتْنَـِة ِبالنِّـساءِ          َأهِل الْجنَِّة الْفُقَرا   ر َأكْثَ :باب ، الرقاق : كتاب ،حيح مسلم وص
  .)٧١٢٤ح٨٩/
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فينظـر   ،يا مزينة لكم وابتالء لكم    نالد أي جعل اهللا    ،  نفسه إقامة الغير مقام      هو االستخالفف
، فحـري   (1)تصرفون فيها بغير ما يحب ويرضـى      تتصرفون فيها كما يحب ويرضى أو       تهل  

ـ            الذي ميزه اهللا   قبهذا المخلو   ى على سائر المخلوقات باستخالفه في األرض، أن يكون عل
ئة؛ ليكون متميـزاً  قدر المسئولية التي تحملها، وأن يسعى جاهدا الستغالل قدراته ومقدرات البي     

  .في حياته
فال يحل ألحد إهـدار كرامـة       ،  أحاطه بسياج من التشريعات          باإلضافة إلى ما سبق فقد      

من قَتَل نَفْسا ِبغَيِر نَفٍْس َأو فَـساٍد ِفـي األَْرِض           :قَال تَعالَى   حيث ،أحد باالعتداء عليها بالقتل   
والَِّذين يرمون الْمحصنَاِت ثُـم     :قَال اللَّه تَعالَى  َأو ِبهتْك ِعرِضه،     (2)فَكََأنَّما قَتَل النَّاس جِميعا   

أو بالـسخرية   ،   (3)لَم يْأتُوا ِبَأربعِة شُهداء فَاجِلدوهم ثَماِنين جلْدةً والَ تَقْبلُوا لَهم شَهادةً َأبدا           
َأيها الَِّذين آمنُوا الَ يسخَر قَوم ِمن قَوٍم عسى َأن يكُونُوا خَيـرا             ي:قَال تَعالَى ،  واالستهزاء منه 

ِمنْهم والَ ِنساء ِمن ِنساٍء عسى َأن يكُـن خَيـرا ِمـنْهن والَ تَلِْمـزوا َأنْفُـسكُم والَ تَنَـابزوا                     
وبعـد  ،  ولو كان من األعدء أثناء الحرب     ،وبعد مماته ،  هفي حيات  الْمثْلَِة   ونهى عن  (4)ِباألَْلْقَاِب
  (6)الحـصيب  بـن  بريـدة   مـن حـديث  (5)فقد أخرج اإلمام مسلم في صـحيحه      ،انتهائها

                                                
للعالمـة محمـد عبـد الـرؤوف        ،  فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النـذير         : انظر )(1

 األولى الطبعة ،لبنان – بيروت العلمية الكتب دار،   ضبطه وصححه احمد عبد السالم     ،)هـ١٠٣١ت(المناوي
     .)٣/٧٢٧(ـ،م١٩٩٤ - ـه١٤١٥

     .٣٢ آية: سورة المائدة (2)
   .٤ آية:  سورة النور (3)
   .١١ آية: سورة الحجرات (4)

  ِإياهم ِبآداِب الْغَـزوِ    هتَْأِمير اِإلماِم اُألمراء علَى الْبعوِث ووِصيت      :باب،  والسير  الجهاد :كتاب،  مسلم صحيح(5) 
  .)٤٦١٩ح٥/١٣٩(وغَيِرها

6)( ديرة  الصحابي الجليل  هو :ةبديرب بن بيصلَِم الحوسكون الـسين المهملـة      األلفبفتح  ي، واألسلمي   األس 
   .وفتح الالم وكسر الميم، هذه النسبة إلى أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو وهما إخوان خزاعة وأسلم

 عبداهللا: ، تحقيق )هـ٥٦٢ت ( السمعاني التميمي منصور بن محمد بن الكريم عبد سعد ، ألبي األنساب: انظر(
 ،، مختلف في كنيته   )١٥١ / ١(ـ،  م١٩٨٨ هـ،١٤٠٨األولى الطبعة،  بيروت -الجنان دار،  اروديـالب عمر
بـل   أسلم ق،اهللا  والمشهور أبو عبد  ، ساسان أبو:  وقيل ، الحصيب أبو:  وقيل ،سهلأبو  :  وقيل ،اهللا  عبد أبو: قيل

ـ   توفي بخراسان سنة ثالث وستين   :وقال محمد بن سعد    ،بدر ولم يشهدها وشهد الحديبية      د بـن في خالفة يزي
  . معاوية

ـ  ٢٣٠(الزهري البصري اهللا عبد أبو منيع بن سعد بن محمد،  الكبرى الطبقات: انظر(  - صـادر  دار،   )ـه
ـ ٤٦٣ت(البـر بد  ع بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف، ل األصحاب معرفة في االستيعاب، و )٨ /٧(بيروت ، )هـ
     ).)١٨٥ / ١( هـ، ١٤١٢بيروت-الجيل دار، البجاوي محمد علي :تحقيق
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 خَاصـِتِه  فيَأوصاه (1) علَى جيٍش َأو سِريةيرا ـر َأِمـِإذَا َأم  اهللا وُلــان رســكَ«:قَاَل
 قَـاِتلُوا   ، سِبيِل اللَّهِ  فياغْزوا ِباسِم اللَِّه    « : ثُم قَالَ  ، ومن معه ِمن الْمسِلِمين خَيرا     ،ِهِبتَقْوى اللَّ 

  .»...(5)والَ تَقْتُلُوا وِليدا ،(4) والَ تَمثُلُوا ،(3)والَ تَغِْدروا ،(2)والَ تَغُلُّوا من كَفَر ِباللَِّه اغْزوا
 ، وتحريم الغلـول   ،ه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر         وفي هذ         

، فأي تميز بعد هذا التميز لهذا المخلـوق،         (6)ثلةوكراهة الم ،  وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا     
 وبعد الممات، حيث ميزه اهللا على غيره من المخلوقات، وجعله خليفتـه فـي               ،تَميز في الحياة  

 ميزه، فعليـه أن    ر له كل ما في الكون؛ لينتفع به وفقاً لشريعته، وبما أن اهللا              وسخ األرض،
  .  يسعى جاداً؛ ليكون مميزاً عن غيره في قوله وفعله وفي كل شيء

  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
 سموا بذلك ألنهم    ، وجمعها السرايا  ، تبعث إلى العدو   ، يبلغ أقصاها أربعمائة   ، هي طائفة من الجيش    :ةسِريلا(1) 

  .هم ينفذون سرا وخفيةنسموا بذلك أل : وقيل، وخيارهم من الشيء السري النفيس،يكونون خالصة العسكر
 .)٣٦٣ / ٢ (األثير بن ال،واألثر الحديث غريب في النهاية

 غريـب  في النهاية :انظر.  والسرقة من الغنيمة قبل القسمة     ،الخيانة في المغنم   الغلول هو وتخونوا،  : تَغُلُّوا(2)  
 .)٣٨٠ / ٣( األثير بن ال،واألثر الحديث

 األثيـر  بن ال،واألثر الحديث غريب في النهاية:  انظر. نَقْض العهد وتَرك الوفاِء به   وهو الغَدرمن  : تغدروا(3) 
)٣/٣٤٥(.    

 واالسم المثلة فَأما مثَّل بالتشديد      ،مثَلْت بالقتيل ِإذا جدعت َأنفَه وُأذنَه َأو مذاكيره َأو شيئاً من َأطرافه           : تَمثُلُوا (4) 
 .)٤/٢٩٤( األثير بن ال،واألثر الحديث غريب في النهاية. فهو للمبالغة

 ،واألثـر  الحديث غريب في النهاية. واألنثى وليدة والجمع الوالئد، والجمع ولدان ،  يعني الطفل الوِليد  : وليداً(5) 

 .)٥/٢٢٣(األثير بنال
 .)١٢/٣٧(مسلم صحيح على النووي شرح(6)  
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  المطلب الثاني
  مميزون عن سائر الناس -عليهم السالم–الرسل 

ءت إرادته أن يميز الناس بعـضهم      اإلنسان على سائر المخلوقات، وشا             لقد ميز اهللا    
 ومـع     ألنهم كانوا صادقين مع اهللا     ؛نو هم األنبياء والمرسل   ناس تميزاً أكثر ال على بعض، و  

وِتلْك حجتُنَا َآتَينَاها ِإبراِهيم علَـى قَوِمـِه    :قال تعالى عنهمحيث الناس، وثبتوا حتى النهاية،  
ُأولَِئك الَِّذين هدى اللَّه فَِبهداهم اقْتَِدِه قُْل لَا        ...)٨٣(ن ربك حِكيم عِليم     نَرفَع درجاٍت من نَشَاء إِ    

 الَِمينى ِللْعِإلَّا ِذكْر وه ا ِإنرِه َأجلَيع َألُكُمَأس (1) .  

 ومميـزات    لما يتصفون به من خصائص     ،لقد اختار اهللا تعالى رسله وأنبياءه واجتباهم             و
اللَّه يصطَِفي ِمن الْملَاِئكَِة رسلًا وِمن النَّـاِس ِإن اللَّـه           قال تعالى  حيث   من دونهم من البشر،   

 ِصيرب ِميعس (2)   ًو أخالقهـم   ، مميزون عن محيطهم بقوة شخصياتهم      فهم فعالآدابهـم   و  وسم
 وكذلك فهم مختلفون عن أقـوامهم       قتداء،وتصرفاتهم التي تصلح بمجموعها أن تكون أمثلة لال       

 (3)ماهي في صـحيح   الشيخان البخاري ومسلم  فقد أخرج    المنحرفين عن جادة الحق والصواب،    
 : قَـالَ  ،حدثَِني َأبو سفْيان ِمن ِفيِه ِإلَى ِفي      «  : قَالَ - رضي اهللا عنهما   –  عباسٍ ناب من حديث 

 فَبينَا َأنَا ِبالشَّْأِم ِإذْ ِجيء ِبِكتَـاٍب        :قَاَل،   بيِني وبين رسوِل اللَِّه      انْطَلَقْتُ ِفي الْمدِة الَِّتي كَانَتْ    
   النَِّبي ِمن  َقْلى      : قَالَ ، ِإلَى ِهررـصِظـيِم بِإلَى ع هفَعِبِه فَد اءج ةُ الْكَلِْبييحد كَانو ،  ـهفَعفَد 

 هْل ها هنَا َأحد ِمن قَوِم هذَا الرجِل الَِّذي يزعم َأنَّه            :ِهرقُْل  فَقَالَ :َل قَا ،عِظيم بصرى ِإلَى ِهرقْلَ   
قَالَ  : فَقَالُوا ،؟نَِبي مشٍ     : نَعيقُر ِعيتُ ِفي نَفٍَر ِمنقْلَ   ، فَدلَى ِهرخَلْنَا عـهِ     ، فَديدي نـينَا بِلسفَُأج ، 
 ، ... َأنَـا  : فَقُلْتُ: فَقَاَل َأبو سفْيان،؟سبا ِمن هذَا الرجِل الَِّذي يزعم َأنَّه نَِبي َأيكُم َأقْرب نَ   :فَقَاَل

 وكَـذَِلك   ، فَزعمتَ َأنَّه ِفـيكُم ذُو حـسبٍ       ، قُْل لَه ِإنِّي سَألْتُك عن حسِبِه ِفيكُم       :ثُم قَاَل ِلتُرجماِنهِ  
 عُل تُبسا  الرِمهاِب قَوسثُ ِفي َأح،ِلكاِئِه مِفي آب ْل كَانه َألْتُكسلَا؟، و تَ َأنمعفَقُلْـتُ ، فَز :  لَـو 

   ِلكاِئِه مآب ِمن اِئـهِ     : قُلْتُ ،؟كَانآب لْكم طْلُبٌل يجر ،          َأم مفَاُؤهـعاِعـِه َأضَأتْب ـنع ـَألْتُكسو 
مافُهلِ     : فَقُلْتَ ؟،َأشْرسالر اعَأتْب مهو مفَاُؤهعْل ضب ،         ـَل َأنِبالْكَِذِب قَب ونَهتَتَِّهم ْل كُنْتُمه َألْتُكسو 

  ب فَيكِْذب ـ ثُم يذْه، فَعرفْتُ َأنَّه لَم يكُن ِليدع الْكَِذب علَى النَّاِس، فَزعمتَ َأن لَا،؟يقُوَل ما قَاَل
  

                                                
 .٩٠-٨٣آية: األنعامسورة (1)  
 .٧٥ آية: حجالسورة (2)  
قُْل يا َأهَل الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سـواٍء      { :بابر القرآن سورة آل عمران،      يتفس :ِكتَاب صحيح البخاري،   (3)

        ِإلَّا اللَّه دبلَا نَع َأن نَكُميبنَنَا ويدٍ } باٍء قَصوبـاب ،  والـسير   الجهاد : كتاب ،صحيح مسلم ، و )٤٥٥٣ح٨٦١(،س: 
 .)٤٧٠٧ح٥/١٦٣(،اِإلسالَِم ِإلَى يدعوه ِهرقَْل ِإلَى  النَِّبى اِبِكتَ
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 فَزعمتَ  ، سخْطَةً لَه  ،د ِمنْهم عن ِديِنِه بعد َأن يدخَُل ِفيهِ       ـد َأح ـْل يرتَ ـك ه ـ وسَألْتُ ،اللَِّهعلَى  
 فَزعمـتَ  ؟، وسَألْتُك هْل يِزيدون َأم ينْقُـصون     ، وكَذَِلك الِْإيمان ِإذَا خَالَطَ بشَاشَةَ الْقُلُوبِ      ،َأن لَا 

 فَتَكُـون   ، فَزعمتَ َأنَّكُم قَاتَلْتُموه   ؟ وسَألْتُك هْل قَاتَلْتُموه   ، وكَذَِلك الِْإيمان حتَّى يِتم    ،هم يِزيدون َأنَّ
       ِمنْه تَنَالُونو نَاُل ِمنْكُمالًا يِسج نَهيبو نَكُميب برتَلَى   ،الْحُل تُبسالر كَذَِلكتَ  ، و ةُ   ثُماِقبالْع ملَه كُون، 

  غِْدرْل يه َألْتُكس؟و    غِْدرلَا ي تَ َأنَّهمعفَز ،    ُل لَا تَغِْدرسالر كَذَِلكَل    ، وذَا الْقَوه دْل قَاَل َأحه َألْتُكسو
لَهلَا   ؟قَب تَ َأنمعفَقُلْتُ ، فَز :       قَب دَل َأحذَا الْقَوقَاَل ه كَان لَو قُلْتُ ،لَه :    لَـهٍل ِقيَل قَبِبقَو ٌل اْئتَمجر ، 
ِإن يك   : قَالَ ، والْعفَافِ ، والصلَةِ ، والزكَاةِ ، يْأمرنَا ِبالصلَاةِ  : قُلْتُ : قَالَ ؟، ِبم يْأمركُم  : ثُم قَالَ  :قَاَل

   .»... فَِإنَّه نَِبي،ما تَقُوُل ِفيِه حقا
 وحاصل الجميع   ، على ترتيب ما وقعت     في الحديث  ر األسئلة واألجوبة المذكورين   كِذ        و

 ، هذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمـة         :قال العلماء ، و (1)ثبوت عالمات النبوة في الكل    
  .(2) فعرفه بالعالمات ففي التوراة هذا أو نحوه من عالمات رسول اهللا 

كرت في الحديث آنفاً ميـزت الرسـل           خالق الحميدة التي ذُ    فهذه الصفات الجميلة واأل          
  .عن غيرهم من الناس-عليهم السالم-

 الناس، حيـث يقـول   ميزهم نزول الوحي عليهم دون سائر        وباإلضافة إلى ما سبق فقد  
يين ِمن بعـِدِه وَأوحينَـا ِإلَـى    ِإنَّا َأوحينَا ِإلَيك كَما َأوحينَا ِإلَى نُوٍح والنَّبِ        :فيهم القرآن الكريم  

            انمـلَيسو ونـارهو ونُسيو وبَأيى وِعيساِط وبالَْأسو قُوبعياقَ وحِإساِعيَل ومِإسو اِهيمرِإب
  . (3)وآتَينَا داوود زبورا 

بإبالغ ما أوحي إليهم إلى الناس       وقيامهم   ،على الرسل واألنبياء   إن نزول وحي اهللا            و
   ، تميز الرسل عليهم السالم عما عداهم ليس بأمور جسمانيةكما أن لطف ومنة من اهللا سبحانه،

قولـه  كما يـشير إليـه      ،  (4)عني ما جبلهم اهللا تعالى عليه من الكمال       يوإنما هو بأمور نفسانية     
 إذ بفضله توجه الناس إلى      ، (5)لَى َأنَّما إلهكم إله واِحد    قُْل ِإنَّما َأنَاْ بشَر مثْلُكُم يوحى إِ      :تعالى

  . األخالق الحميدة، وتعلموا العبادات، وتفاصيل دين اهللا  وعرفوا معاني،الهداية واإليمان

  

                                                
  .)١٤٥ / ١٨( العيني الدين بدر، لالقاري عمدة(1)

 .)١٠٧ / ١٢( مسلم صحيح على النووي شرح(2)  

  .١٦٣ آية: لنساء سورة ا(3)
 الحـسيني  اهللا عبـد  بـن  محمـود  الـدين  شهابل،  المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح (4)

 .)٢٣٧ / ١٨ (،بيروت -العربي التراث إحياء دار، )هـ١٢٧٠ت(األلوسي
   .١١٠ آية : الكهف سورة(5)
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              ،فقـد  وبقدر التميز باإليمان يكون التميز في االبتالء؛ لذلك كانوا هم أكثر الناس بالء
 يا رسـوَل  : قُلْتُ: قَاَل عن سعد بِن أبي وقاص(2) بسنده(1) ننه  اإلمام الترمذي في سروى

    لَاءب النَّاِس َأشَد ثَُل      «: قَالَ ؟اللَِّه َأيثَُل فَالَْأمالَْأم ثُم اءلُ الَْأنِْبيجتَلَى الربِب ِديِنهِ   فَيسلَى حع ،  فَِإن 
 فَما يبرح الْبلَـاء  ، ابتُِلي علَى حسِب ِديِنِه، وِإن كَان ِفي ِديِنِه ِرقَّةٌ   ،ه اشْتَد بلَاؤُ  ،كَان ِدينُه صلْبا  

   (3) .»ِبالْعبِد حتَّى يتْركَه يمِشي علَى الَْأرِض ما علَيِه خَِطيَئةٌ

                                                
 دار ،معـروف  عواد بشار. د :تحقيق ،)هـ٢٧٩ت(الترمذي عيسى بن محمد عيسى يبألسنن الترمذي،    (1)

ي الصبِر علَـى الْبلَـاِء    ما جاء ِف:باب ،رسول اهللا الزهد عن    :، كتاب م١٩٩٨ الثانية الطبعة،  بيروت ـ الجيل
 .      )٢٣٩٨ح/٢٠٣/ ٤(

 عن مصعِب   َ،بهدلَة  عن عاِصِم بن   ، حدثَنَا حماد بن زيدٍ    ،)بن سعيد ( حدثَنَا قُتَيبةُ  :الترمذيقال  : سند الحديث  (2)
عن سَأِبيِهد،ب نن(  عد بعوقاص أبي س ( ... 

  :دراسة الحديث (3)
  :تخريج الحديث :أوالً

ابـن  ، و )٧٤٣٩ح٤٥ / ٧(بمثلـه     َأي النَّاِس َأشَد بلَاء    :باب  ، الطِّب :ِكتَاب،  سننه الكبرى في  لنسائي  أخرجه ا 
 همـسند وأحمـد فـي      ،)٤٠٢٣ح٤٩٣ /٥ (بمثلـه   الصبِر علَـى الْبلَـاءِ     :ابب الفتن،   :، كتاب في سننه  ماجة

،  الرقـاق  :كتـاب ،  هسنن في   الدارميو،  بنحوه حماد بن زيد   من طريق    )١٥٥٥وح١٤١٨وح١٤٩٤ح١/١٧٣(
فـي   يالطيالـس  و ،بمثلـه  بن سعيد  سفيان من طريق  )٢٧٨٣وح٢٨٢٥ح١٨٣١ /٣( َأشَد النَّاِس بالَء   ي فِ :باب
  .بمثله مة وحماد بن سل بن أبي عبد اهللا وهشامبن الحجاج شعبة  من طريق)٢١٢ح١٧٤/ ١(همسند

 عـن ) حماد بن سلمة   - بن أبي عبد اهللا   هشام   -  بن الحجاج  شعبة - بن سعيد  سفيان -حماد بن زيد  ( خمستهم
  . بهعاصم بن بهدلة

  .بنحوه  به العالء بن المسيبعن خالد بن عبد اهللا من طريق )١١٠ح١/٤٠(  والحاكم في مستدركه
  .بهب بن سعد عن مصع)  العالء بن المسيب -عاصم بن بهدلة ( كالهما
  :    دراسة اإلسناد:   ثانياً

إال أنه كان كثيـر     : "  وقال وثقه ابن سعد   ،بهدلة أبوه ويكنى أبا النجود    و :ودجعاِصِم بِن بهدلَةَ بن أبى النَّ      - 
، "حفـظ منـه   أعمش   ثقة ال بأس به واأل     " :وقال مرة  ،"ليس به بأس  : " يحيى بن معين   قال و ،"الخطأ في حديثه  

صـاحب سـنة، وقـراءة      : "العجليقال   و ،"األعمش أحفظ منه  ، و ثقة ،خير صالح  رجل : " وقال ،أحمد ووثقه
وقـال أبـو    ،   وذكره ابن حبان في الثقات     ،"ليس به بأس  : " وقال النسائي  ،"للقرآن، وكان ثقة، رأساً في القرآن     

 :" يقـال أن يس محله هذا  ل :كر ذلك ألبي حاتم، فقال    ، ووثقه أبو زرعة، فذ    "، ولم يكن بذاك الحافظ    صالح":حاتم
 محلـه  :"ا سيئ الحفـظ، فقـال   كأن كل من كان اسمه عاصم:" فقال،علَيةبن   إسماعيل    وقد تكلم فيه   ،"هو ثقة 

 فـي حديثـه    وزاد   يعقـوب بـن سـفيان     ، ووثقه   " ولم يكن بذاك الحافظ    ،عندي محل الصدق صالح الحديث    
 قـد تكلـم فيـه   ، و"في حفظه شيء" :وقال الدارقطني،  "الحفظ لم يكن فيه إال سوء" : وقال العقيلي  ،اضطراب
 ، "في حديثـه نكـرة  : "، وقال ابن خراش"ا سيئ الحفظ كل من كان اسمه عاصم    كأن: "بن علية فقال  إسماعيل  

ابن  وقال ، "ط عاصم في آخر عمره    لَّخَ": حماد بن سلمة  وقال   ،" دون الثبت صدوق يهم    هو: "وقال الذهبي عنه  
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بشار معـروف والـشيخ     .، وقال د  " في الصحيحين   مقرون  وحديثه ،وهام حجة في القراءة    صدوق له أ   : "حجر
  ". ثقة يهم: " شعيب األرنؤوط

  .كما لم أجده في المختلطين، واهللا أعلم" هو ثقة يهم : "قلت
   شـاهين  بـن  عمـر  حفص بي، أل تاريخ أسماء الثقات  ، و )٣٢٠ / ٦(سعد بن لمحمد ،الطبقات الكبرى : انظر(
ــ ٣٨٥ ت( ــق ،)ـه ــبحي: تحقي ــسامرائي ص ــدار ،ال ــسلفية ال ــة ،ال ــى الطبع ــ ١٤٠٤ األول - ـه

 بـن  اهللا وصـي  : تحقيـق  ،)هـ٢٤١ت(حنبل بن حمدأل ،الرجال ومعرفة العلل، و )١/١٥٠/٨٣١(ـ،م١٩٨٤
 ،)٤٢٠ / ١ (مـ،١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨ األولى، الطبعة،  بيروت – الخاني دار اإلسالمي المكتب ،عباس محمد

 عبـد  العليم عبد : تحقيق ،)هـ ٢٦١(الكوفي العجلي صالح بن اهللا عبد بن أحمد الحسن يبأل،  الثقات معرفةو
ـ ١٤٠٥ األولـى  الطبعة،  المنورة المدينة - الدار مكتبة،  البستوي العظيم ، )٢/٥/٨٠٧( مــ،  ١٩٨٥ - هـ

ـ ٧٤٢ت(المزي الحجاج أبو الرحمن عبد الزكي بن يوسف،  الكمال تهذيبو  عـواد  بـشار . د:  تحقيـق  ،)هـ
، الثقـات ، و )١٣/٤٧٤/٣٠٠٢ (مـ،١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ األولى الطبعة،  بيروت – الرسالة مؤسسة،  عروفم

-الفكـر  دار،  أحمد الدين شرف السيد:  تحقيق ،)هـ٣٥٤ت(البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد
لرحمن بـن  ، لعبد ا  الجرح والتعديل ، و )٧/٢٥٦/٩٩٥٢(مـ ، ١٩٧٥ – ١٣٩٥هـ  سنة األولى الطبعةبيروت،  

مــ،  ١٩٥٢ الطبعة األولى سنة     –، دار إحياء التراث العربي      )هـ٣٢٧ت(أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس     
 سـفيان  بـن  يعقوب، ل النحوي درستوية بن جعفر بن اهللا عبد رواية والتاريخ المعرفة، و )٣٤٠/١٨٨٧ / ٦(

ـ ١٤١٠ األولى الطبعة ،ورةالمن المدينة-الدار مكتبة،  العمري ضياء أكرم:تحقيق ،)هـ٣٤٧ت(البسوي  ٣(، ه
ـ ٣٢٢ت( العقيلـي  حماد بن موسى بن عمرو بن محمد، ل الضعفاء الكبير ، و )١٩٧/   حمـدي : ، تحقيـق  )هـ

 فـي   االعتدال ميزانو،  )١٠٤٤ / ٣(،مـ٢٠٠٠ ، هـ١٤٢٠األولى الطبعة،  الرياض-الصميعي دار،  السلفي
 معـوض  محمد علي الشيخ: ، تحقيق )هـ٧٤٨ت(بيالذه أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمسنقد الرجال، ل  

ـ ١٤١٦األولىالطبعـة ،  بيروت -العلمية الكتب دار ،الموجود عبد أحمد عادل والشيخ ـ ١٩٩٥-هـ  / ٤(ـ،م
 محمـد  :، تحقيق الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد، ل الحديث صالح أو موثق وهو فيه تُكُلِّم منو ،)١٣/٤٠٧٣

مــ،  ١٩٨٦ ـ هـ١٤٠٦ األولى الطبعة، الزرقاء - المنار مكتبة،  نيالميادي أمرير الحاجي محمود بن شكور
 أحمـد  صـغير : ، تحقيق )هـ٨٥٢ت(العسقالني حجر بن علي بن حمدأل،  التهذيب تقريبو،  )١/١٠٤/١٧١(

 علي بن أحمد أبوالفضل الدين  شهاب ،التهذيب تهذيبو،  )٣٠٥٤ /٤٧١ /١ (العاصمة دار،  الباكستاني شاغف
تحرير تقريب  و،  )٣٥/٦٧ / ٥(ـ،م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ ولىاأل لطبعة، ا الفكر  دار ،)هـ٨٥٢ت (العسقالني

لبشار عواد معروف والشيخ شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسـالة،    ) هـ٨٥٢ت(التهذيب البن حجر العسقالني     
  )).٢/١٦٥/٣٠٥٤(مـ، ١٩٩٧-هـ١٤١٧الطبعة األولى 

  .وباقي رجال السند ثقات
  .حديث إسناده صحيح؛ ألن جميع رجاله ثقاتال:  اإلسنادالحكم على: ثالثاً
هـذا  : "قال الحاكم ، و )٢٣٩٨ح/٢٠٣/ ٤(سنن الترمذي : ، انظر "هذا حديث حسن صحيح   : " الترمذي  قال وقد

 اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبدي  ب، أل الصحيحين على  المستدرك :، انظر "حديث صحيح على شرط الشيخين    
 ،الصحيحة السلسلة :انظر،  "حديث صحيح : " لك اإلمام األلباني فقال   ، وصححه كذ  )١١٠ح٤٠ /١(،النيسابوري
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 أنهـم   ،مثـل  فاأل ،مثـل  ثـم األ   ،نبياء أشـد بـالء     في كون األ    والحكمة :قال العلماء 
 ليتم لهـم   ؛لى ومعرفة أن ذلك نعمة من اهللا تعا       ، وصحة االحتساب  ،صون بكمال الصبر  مخصو

 فـي    وبذلك يظهر تميـزهم    :وأقول ،(1)هم ويظهر صبرهم ورضا   ،جرالخير ويضاعف لهم األ   
  .  عن غيرهم من الناسالصبر

كتابه العزيز؛ ليخلد ذكرهم إلى أن      في   وليس أعظم من تميزهم من أن يذكرهم اهللا         
                             .األرض ومن عليها، فهنيئاً لهم تميزهم في الدنيا واآلخرة  اهللا يرث
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 - اعتنى به أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعـارف           ،)هـ١٤٢٠ت(األلباني الدين ناصر محمدل
 .)١٤٣ح١/١٤٢(مـ،٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرياض، الطبعة األولى 

 .)١٢٩ / ١٦( مسلم صحيح على النووي شرح(1)  
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  ثالثالمطلب ال
  -عليهم السالم –أولو العزم مميزون عن سائر الرسل

 تمييـز كذلك كان هنـاك   بين الناس، وجعل الرسل هم أفضل الناس، وكما ميز اهللا  
ِتلْك الرسُل فَضلْنَا بعضهم علَى بعٍض  : قال تعالى أنفسهم، حيث -هم السالمعلي– رسلبين ال

ِمنْهم من كَلَّم اُهللا ورفَع بعضهم درجاٍت وَآتَينَا ِعيسى ابن مـريم البينَـاِت وَأيـدنَاه ِبـروِح                  
م، وقبل أن أتحدث عن أولي العزم البد        أولو العز على اإلطالق هم    الرسل  وأفضل   ،(1)قُدسال

وجاءت أحياناً بمعنى    ،(2)أن أعرج على مفهوم العزم، فالعزم هو عقد القلب على إمضاء األمر           
قد  و،  (3)اولَقَد عِهدنَا ِإلَى آدم ِمن قَبُل فَنَِسي ولَم نَِجد لَه عزم          : كقوله تعالى الوفاء بالعهد،   

 :كقولـه تعـالى  ،  أخرىلقرآن المجيد أحياناًا كلمة العزم في مورد الصبر في آيات عملتاستُ
       ِورِم الُْأمزع لَِمن ذَِلك ِإن غَفَرو ربص نلَمو (4)  ، اُألمورِ  :وقيل معناه ك   و ، خيرْأيتَ ركَّدما و

 الـذين عزمـوا    همو العزِم من الرسلِ   ُأولُأما  و،   فيه   ووفَيتَ بعهد اهللا   ،وعزمك وِنيتَك عليه  
الذين قَطَعوا العالئقَ بينهم وبين من لم يؤِمن ِمـن الـذين            ، وهم    فيما عِهد إليهم   ،على َأمِر اهللا  

نـوح وإبـراهيم وموسـى وعيـسى     أنهم : أحسنها ما قيل: ، وقد قيل فيهم أقوال  (5)بعِثوا إليهم 
فـي الـدنيا    الذين امتُِحنـوا فـي ذات اهللا   ، فهم (6)همه عليم اهللا عليه وسالواتصل ومحمد

 في العزم على النفوذ     قتداء باال  نبيه   مر، فأ   في أمر اهللا   اًدِبالمحن، فلم تزدهم المحن إال ج     
فَاصِبر كَما صـبر ُأولُـو الْعـزِم ِمـن          :قال تعالى  حيث   لذلك بأولي العزم من قبله من رسله      

ونالهم فيه مـنهم     لذين صبروا على عظيم ما لَقُوا فيه من قومهم من المكاره،           ا  فهم (7)الرسِل
من رسله الذين لم يـنههم عـن         طاعته إلىواالنتهاء   اهللا،من األذى والشدائد على القيام بأمر       

                                                
 .٢٥٣ آية: لبقرة اسورة (1) 
 دار،  يكيالن سيد محمد :تحقيق،  )هـ٥٠٢ ت( محمد بن الحسين القاسم يبأل،  القرآن غريب في المفردات(2) 

 .)٣٣٤ / ١(، لبنان -المعرفة
       .١١٥  آية:طهسورة  (3)

 .٤٣آية  :الشورىسورة  (4)
  ، )٢٣١ / ٣ ( واألثر، البن األثيريث النهاية في غريب الحد،)٣٠٩ / ٤ (، البن فارسمقاييس اللغة: انظر (5)

 . )٣٩٩ / ١٢ ( البن منظور،لسان العرب    
 محمـد  أحمـد  :، تحقيـق  )هـ٣١٠ت(ي الطبر جرير بن محمد جعفر يب، أل القرآن تأويل في البيان جامع )(6

     .)٤٥٤ / ٧(ـ، م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ األولى الطبعة، الرسالة مؤسسة، شاكر
  .٣٥ ة آي:األحقاف سورة      (7)
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 ن اهللا   إ : حيـث قـال    (2) ، ويؤكد ذلك ما ذكره البغوي     (1)ما نالهم فيه من شدة     النفوذ ألمره 
وِإذْ َأخَذْنَا ِمن النَِّبيين ِميثَاقَهم وِمنْك وِمـن نُـوٍح           : قوله تعالى  في   خصيصالت على ذكرهم

شَرع  :قوله تعالى، وفي  (3)وِإبراِهيم وموسى وِعيسى ابِن مريم وَأخَذْنَا ِمنْهم ِميثَاقًا غَِليظًا
       ا وى ِبِه نُوحصا ويِن مالد ِمن ى          لَكُمِعيـسى ووسمو اِهيمرنَا ِبِه ِإبيصا ومو كنَا ِإلَييحالَِّذي َأو

ألنهم أصحاب الكتب والـشرائع وأولـوا العـزم مـن     ؛  (4)ِ َأن َأِقيموا الدين ولَا تَتَفَرقُوا ِفيه  
  . (5)الرسل

دون  علـيهم ه  م اهللا وسـال   واتصل هؤالء الخمسة  تميز   تلمس السر في  أستطيع أن   أو
 هللا سبحانه وتعالى، وما صبروا      ه من واقع حياتهم ودعوتهم، وما بذلو      غيرهم من الرسل الكرام   
   . وبذلك استحقوا أن يتوجوا بهذا االسم وهذا التشريف، وعانوا ولقوا في ذات اهللا

تـسعمائة وخمـسين    : فهذا نوح عليه السالم دعا قومه ألف سنة إال خمسين عاماً، أي           
يدعو قومه؛ هذا من حيث المدة؛ أما من حيث الوسائل فقد دعا قومه لـيالً ونهـاراً،              سنة وهو   

ويصنَع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيِه ملَـٌأ       سراً وجهاراً، ثم تحمل االستهزاء حينما كان يصنع الفلك          
   وا ِمنْهِخرِمِه سقَو ِمن (6)   وتحمل المجادلة الطويلة ،    االَنَا     قَالُوا يتَ ِجدلْتَنَا فََأكْثَرادج قَد نُوح

  ! فهم يشكون أنهم قد تعبوا من جداله، فكيف يكون تعبه، وهو وحده تقريباً؟   (7)فَْأِتنَا ِبما تَِعدنَا

                                                
  .)١٤٥ / ٢٢ (يلطبرل، القرآن تأويل في البيان جامع(1)    

 لقـب   ، المفـسر  الشافعي ،)هـ٥١٦ -هـ٤٣٦(اءرالفَ بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو :البغوي(2) 
، ة إلى بلدة من بالد خراسان بين مرو وهرا         نسبة  البغوي :قيل له و ،ويبيعها الفراء يعمل كانه  ا ألن أب  ،الفَراءب

  .الروذ بمرو توفي، بضم الشين المعجمة وسكون الواو وربغْشُو بغ :يقال لها
 اهللا عبـد  بن ياقوت اهللا عبد يبأل ،البلدان معجم، و )٣٧٤ / ١(السمعاني محمد بن الكريم عبد، ل األنساب: انظر

 محمد اهللا عبد يأب الدين شمس، ل النبالء أعالم سير، و )٤٦٨ / ١(،بيروت -الفكر دار،  )هـ ٦٢٦ت( الحموي
  الطبعـة  ، بيـروت  -الرسالة مؤسسة،  األرنؤوط شعيب بإشراف محققين مجموعة: ، تحقيق الذَهبي أحمد بنا

 الرجـال والنـساء مـن العـرب     ألشهر قاموس تراجم ، واألعالم )١٩/٤٣٩(ـ،م١٩٩٣ ـ،ه١٤١٣ التاسعة
-دار العلم للماليـين ، )مـ١٩٧٦ت (خير الدين بن محمود بن الزركلي الدمشقي     ، ل والمستعربين والمستشرقين 

  .)٢/٢٥٩( مـ،١٩٨٠) مايو(الطبعة الخامسةبيروت، 
 .٧آية : األحزابسورة  (3)

  .١٣ة  آي:الشورى سورة (4)  
 ضميرية جمعة عثمان و النمر اهللا عبد محمد :تحقيق ،البغوي مسعود بن الحسين محمد يبأل،  التنزيل معالم(5) 
 .)٦/٣٢٠(ـ،م١٩٩٧ -هـ١٤١٧ الرابعة الطبعة، طيبة دار، الحرش مسلم سليمانو

 .٣٨آية : سورة هود  (6)
  .٣٢ة آي:هودسورة  (7) 
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  .(2)  والكثرة الكاثرة على الشرك،(1)وما آمن معه ِإلَّا قَِليٌل فالمؤمنون الذين معه قلة
 وأهلـك   ،مع قومه أشد المعاناة، حتى نصره اهللا سبحانه وتعالى         عانى  نوح   هذا ف

   بصبره عليهم، وبذلك استحق أن يكون من أولـي العـزم، وأن     االقوم الكافرين، وأصبح متميز 
      ا شكورمن حديث  (3) ذلك اإلمام البخاري في صحيحه     أخرجكما  ،  ايصفه اهللا عز وجل بأنه عبد  

 ، فَيـْأتُون نُوحـا    ...، َأنَا سيد النَّاِس يـوم الِْقيامـةِ       « :قَاَل سوَل اللَِّه   َأن ر   هريرةَ   يَأِب
قُولُونضِ         :فَيِل الَْأرِل ِإلَى َأهسُل الرَأنْتَ َأو ِإنَّك ا نُوحا     ، يا شَكُوردبع اللَّه اكمس قَدو ،   اشْـفَع 

 كبلَنَا ِإلَى ر...«  .    
الحمـد  : إذا لبس ثوباً أو أكل طعاماً أو شرب شراباً قـال        ب بهذا اللقب؛ ألنه كان      ولق

  .(4)فسمى عبداً شكوراً هللا،
   من حديث(5)فقد أخرج مسلم في صحيحه أما خير البرية كما وصفه بذلك الرسول 

                                                
     .٤٠ ةآي :هود سورة  )(1

  ،)هـ٩٨٢ت( العمادي محمد بن محمد السعود يبأل ،الكريم القرآن مزايا إلى السليم العقل  إرشاد:انظر )(2
  .)٢١٥-٢٠٥ / ٤(،بيروت – العربي التراث إحياء دار    

ذُريةَ من حملْنَا مع نُـوٍح ِإنَّـه كَـان عبـدا     { :باب  سورة اإلسراء، تفسير القرآن  :، كتاب صحيح البخاري  )(3
  )٤٣٤٣ح٩٠٦(}شَكُورا

     .)١٩/٢٦( العيني أحمد بن محمود الدين بدر، لالبخاري صحيح شرح القاري عمدة )(4

  .)٦٢٨٧ح٧/٩٧(  فَضاِئِل ِإبراِهيم الْخَِليِل  ِمن:باب، الفضائل :كتاب، مسلم صحيح )(5
ابـن  َ(محمـد ( حدثَنَا عِلى بن مسِهٍر و )عبد اهللا بن محمد   ( حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبى شَيبةَ      : قال مسلم  :سند الحديث 

 حدثَنَا عِلى بن مـسِهٍر َأخْبرنَـا   - واللَّفْظُ لَه -عِدى  ح وحدثَِنى عِلى بن حجٍر الس    )بن فلفل (فُضيٍل عِن الْمخْتَارِ  
  ...الْمخْتَار بن فُلْفٍُل عن َأنَِس بِن ماِلٍك

  :دراسة اإلسناد
 وأبـو  ،يحيى بن معينو، "اً ال أعلم إال خير: " قال  موضع آخروفي، أحمد بن حنبلوثقه :  مختار بن فُلْفُل-

وابـن  ، والنـسائي ، ومحمد بن عبد اهللا بن عمار الموصـلي ،العجليو ، "شيخ: "  قال موضع آخر وفي، حاتم
كان مـن   : " عبد اهللا بن إدريس   ، وقال    يخطىء كثيراً  :وزاد، " الثقات "في   بن حبان اوذكره  والذهبي،  ، شاهين

صالح الحديث  "  : بكر البزاز  وقال أبو ، "ليس به بأس  "  :وقال أبو داود  ، "خيار المسلمين يحدثنا وعيناه تهمالن    
ذكـر مـن عـرف      " : وقال أبو الفضل السليمانى   ،  "صدوق له أوهام   "  :، وقال ابن حجر   "وقد احتملوا حديثه  

 . "بالمناكير من أصحاب أنس، فذكر أبان بن أبى عياش والمختار بن فلفل، وجماعة
  ".هو ثقة : " قلت

 المعـروف  اهللا هبة بن الحسن بن علي، ل األماثل من لهاح من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ: انظر(
، بيـروت -الفكـر  دار،  العمـري  غرامـة  بن عمر سعيد أبي الدين محب: تحقيق ،)هـ٥٧١ت(عساكر بابن

 أبـي  كـالم  منو،  )٥٠٤-٥٠٢ / ٢ (حنبل بن حمدأل ،العلل ومعرفة الرجال  و ،)١٤١ / ٥٧(مـ١٩٩٥طبعة
 دار ،سـيف  نـور  محمـد  أحمـد . د تحقيق،  )هـ٢٣٣ت(معين بن يحيى، ل الرجال في معين بن يحيى زكريا
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 فَقَاَل رسوُل اللَِّه   ،(1)خَير الْبِريةِ  يا   :فَقَاَل رجٌل ِإلَى رسوِل اللَِّه      جاء   : قَالَ   َأنَِس بِن ماِلكٍ  
 : » الَمِه السلَيع اِهيمرِإب ذَاك«.  

 وإال فنبينـا    ،ه وأبوته ِتلَلِخ؛   إلبراهيم    واحتراماً هذا تواضعاً   إنما قال    :قال العلماء 
 ولقد لقي إبراهيم    ،  (2)أفضل       لقي إبـراهيم  ن الذي لقي ما   في تبليغ دعوة اهللا ما لقي، وم

حين وقف في وجه ذلك الجبار وناظره، وهو الطاغوت الذي تكبر علـى عبـاد   ! عليه السالم؟ 
 ! اهللا وادعى أنه يحيي ويميت، فمن يجرؤ أن يقف أمامه ويكلمه؟

رجل أعزل، وليس معه أمـة تناصـره؛    موقفاً عسيراً، والسيما وإبراهيم لقد كان 
اللَّه  فَِإن  :بقوله  فيفحمه (3)وُأِميتُ ُأحِيي َأنَا  :للكنه يقف أمام هذا الطاغوت الذي قا

لقومه، ومـا    ثم ما لقيه في دعوته        (4)يْأِتي ِبالشَّمِس ِمن الْمشِْرِق فَْأِت ِبها ِمن الْمغِْربِ       
لقيه من أبيه، ولقد بلغ من عزمه وغيرته وقوة إيمانه وحرصه على التوحيد أنه جعل األصنام                

 حتى إنهم أوقـدوا النـار   ،ولية ذلك لما ناظره قومه ؤجذاذاً، فحطمها بيده وكسرها، وتحمل مس     
العظيمة وألقوه فيها، فأمرها اهللا سبحانه وتعالى أن تكون عليه برداً وسالماً، ثم ما لقـي بعـد                  

  . ، وقد كاد أن يأخذ منه زوجتهمصر من ملك (5)مصرذلك عندما ذهب إلى 
 (2)مكـة ، ثم جاء إلـى  رمص ودخل إلى ،(1)الشام، ثم انتقل إلى   (6)العراقوقد كان في    

، فجاء إلى هذه األرض المقفـرة        ، كل ذلك بأمر اهللا      وإلى توحيد اهللا   ، يدعو إلى اهللا  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

تهذيب ، و )٣١٠ / ٨ (، البن أبي حاتم   لجرح والتعديل وا، )٣٥ / ١ (هـ،١٤٠٠دمشق، طبعة -للتراث المأمون
  ،)٢٢٩ / ١(، البن شـاهين   تاريخ أسماء الثقات  و ،)٢٦٧ / ٢(ي العجل ،الثقاتو ،)٣٢٠ / ٢٧ (، للمزي الكمال

، )٦٢ / ١٠ (، البن حجـر تهذيب التهذيب، و)٤٢٩ / ٥( البن حبان   ،الثقاتو  ،)٢٤٨ / ٢(، للذهبي الكاشفو
  ).)٨٠ / ٤(، للذهبيميزان االعتدال، و)٥٢٣ / ١ (، البن حجرتقريب التهذيبو
  ويجمع على البرايا والبريات من البري التـراب هـذا   ، اهللا يبروه بروا أي خلقههتقول برا ، و لقالخَ: البرية )(1

الهمـز    أي خلقهم ثم ترك فيهـا    يبرءوهم ومن ذهب إلى أن أصله الهمز أخذه من برأ اهللا الخلق             ،مزإذا لم يه  
   .)١٢٣ / ١ (األثير بن، الواألثر الحديث غريب في  النهاية.تخفيفا ولم تستعمل مهموزة

   .)١٢١ / ١٥( مسلم صحيح على النووي شرح )(2
     .٢٥٨  آية:البقرةسورة  )(3

    .٢٥٨  آية:البقرةسورة  )(4

 أو من ، أو من صر الجندب،من أصر على الشيء إذا عزمواشتقت   ، بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء     :مصر )(5
مصر سميت مصر بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح عليه           و ، وقد تكسر الصاد عن الحازمي     ،صرير الباب 

/ ٥( الحمـوي  يـاقوت ، لالبلدان عجمم  .السالم وهي من فتوح عمرو بن العاص في أيام عمر بن الخطاب   
١٣٧(.  

 وهو الخرز المثني الذي في أسـفلها        ،سميت بذلك من عراق القربة    ، و  الكوفة والبصرة  يطلق على  :العراق )(6
     .)٩٣ / ٤ (المصدر السابق.  ألنه سفل عن نجد ودنا من البحر؛مي عراقاً وس،أي أنها أسفل أرض العرب
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 وابنه إسماعيل في هذا المكان المقفر وذهـب، امتثـاالً ألمـر اهللا              هاجرة، وترك   ــالموحش
 يبني فيها بيته الحرام، ففعل ذلك امتثاالً ألمر اهللا           فأمره اهللا أن   مكةسبحانه وتعالى، ثم عاد إلى      

  . كل هذه األمور ال يفعلها وال يقوم بها، إال من كان حقاً ذا عزم وتميزف، (3)سبحانه وتعالى
ـ   وأثبت كونه عبداً   ، كل هذه االختبارات بنجاح    و قد اجتاز إبراهيم       لربـه   اً مطيع

وِإذْ ابتَلَى ِإبـراِهيم ربـه ِبكَِلمـاٍت      :قال تعالى  حيث، على االلتزام بأوامره ونواهيهاًوأمين
ِدي الظَّاِلِمينهنَاُل عِتي قَاَل ال ييذُر ِمنا قَاَل وامِللنَّاِس ِإم اِعلُكقَاَل ِإنِّي ج نه(4)فََأتَم.  

وبصورة ، إذ عليه االستجابة بشكل كامل       اًولعل هذه من صميم واجبات كل مؤمن أيض       
طاعة والتسليم الكامل   لالقدوة الحسنة في ا     سيدنا إبراهيم    في ولنا   ،مطلقة هللا تعالى وأوامره   

  .لربه وبجميع مقدراته وأوامره دون أي تردد أو تمهل
 والمختار لحمل رسـالته إلـى       مميزين ال  من عباد اهللا    سيدنا إبراهيم    لذلك كان 

 من أوصاف ومميزات خاصة علـى قومـه         ا تميز به    لم  ؛الناس كافة منذ سنين شبابه األولى     
  .لى الناس أجمعينإ وكلفه لتبليغ دين الحق إليهم و،المشركين

كثيراً، فتميز بصبره علـى        في سبيل اهللا   ُأوِذيالذي    كليم اهللا    وأما موسى   
  مـن حـديث    (5)مسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري    و البخاري    الشيخان أخرجحيث  قومه،  
 ِماَئةً ِمـن  (6) َأعطَى الَْأقْرع،َ نَاسا لَما كَان يوم حنَيٍن آثَر النَِّبي        :قَاَل   بن مسعود  لَِّهعبدال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
 :قيل ،دبدون همز وبالم والشام ، والشأم بفتح همزته،لشأم بفتح أوله وسكون همزتهافيها ثالث لغات    : الشام )(1

ت ميسميت بذلك ألن قوما من كنعان بن حام خرجوا عند التفريق فتشاءموا إليها أي أخذوا ذات الـشمال فـس             
 لتغيـر اللفـظ   سميت الشام بسام بن نوح عليه السالم وذلك أنه أول من نزلها فجعلت السين شينا، وقيل   بالشام

     .)٣١١ / ٣(المصدر السابق. ومبرتهموهي بأرض فلسطين وكان بها متجر العرب  ،العجمي
 ألنها تمك الجبارين    ؛ سميت مكة  :ياألنبار قال أبو بكر بن      :أما اشتقاقها ففيه أقوال   ،   بيت اهللا الحرام   :مكة  )(2

ن قولهم قد امتك الفصيل ضرع أمه إذا مصه      الزدحام الناس بها م    ؛ إنما سميت مكة   : ويقال ؛أي تذهب نخوتهم  
     .)١٨١ / ٥(المصدر السابق.  وسميت بكة الزدحام الناس بها، شديداًمصاً

      .)١٥٢-١٥٠/  ٣( و)١٥٦-١٥٤ / ١( السعود يبأل ،السليم العقل  إرشاد:انظر )(3

        .١٢٤  آية:البقرةسورة  )(4

صـحيح  و،  )٤٣٣٦ح٨١٩(زوِة الطَّاِئِف ِفي شَواٍل سنَةَ ثَمـاٍن        غَ: بابالمغازي،  : ، كتاب صحيح البخاري  )(5
   .)٢٤٩٤ح٣/١٠٩. (ِإيمانُه قَِوى من وتَصبِر اِإلسالَِم علَى قُلُوبهم الْمَؤلَّفَِة ِإعطَاء :باب ، الزكاة:، كتابمسلم

ة، وقد كان األقرع بن حابس التميمي ، شـهد           من أشراف تميم بعد فتح مك      ،ألقْرع بن حاِبس بن ِعقَال    ا هو )(6
 أبي األثير بن الدين عز، ل الصحابة معرفة في الغابة أسد. الطائف فتح مكة، وحنيناً، وحضر    مع رسول اهللا    

 -العربـي  التـراث  إحيـاء  دار،  الرفـاعي  أحمد عادل :تحقيق،  )هـ٦٣٠ت(الجزري محمد بن علي الحسن
  .)١/١٦٤/٢٠٨( ـ،م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، طبعة بيروت
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 ، ما ُأِريد ِبهِذِه الِْقسمِة وجه اللَّـهِ       :رجٌل  فَقَالَ ، وَأعطَى نَاسا  ، ِمثَْل ذَِلك  (1) وَأعطَى عيينَةَ  ،الِْإِبِل
  .»رِحم اللَّه موسى قَد ُأوِذي ِبَأكْثَر ِمن هذَا فَصبر« :قَاَل  لَُأخِْبرن النَِّبي :لْتُفَقُ

 فـي نه لم يعـدل     أ في بعض المنافقين الكالم     وأطال ،غنائم الطائف    النبي ملما قس ف
ـ  ، الكثير من جهة قومهأصابه موسىف ،موسى سلى نفسه بذكر  ،القسمة ى  فـصبر عل
  . بالصبر منهأحق فهو فلم يجزع أذاهم

 ؛وفي هذا الحديث جواز إخبار اإلمام وأهل الفضل بما يقال فيهم ممـا ال يليـق بهـم                 
بـن  ا ألن صورتهما موجودة في صنيع       ، وفيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة       ،ليحذروا القائل 

عالمه بمـن  إو، النبي بن مسعود كان نصح اوذلك أن قصد ، مسعود هذا ولم ينكره النبي      
وفيـه أن أهـل الفـضل       ،  يبطن النفاق ليحذر منه وهذا جائز     يطعن فيه ممن يظهر اإلسالم و     

  البـشر،  فـي  عليهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم، ويكبر عليهم، فإن ذلك جبلـة           والخير قد يعز 
ن تقدمهم مـن     بم  اقتداء ؛قون ذلك بالصبر الجميل   تل عليها، إال أن أهل الفضل ي       فطرهم اهللا 

 جالذي أخبره في ليلة المعراج أنه قد عـال  (2)  بموسى اقتداء المؤمنين، كما صنع النبي 
      ماِلك بِن صعـصعةَ    من حديث  (3) في صحيحه  البخاريأخرج  كما  بني إسرائيل أشد المعالجة،     

... ،َأنَا ِعنْد الْبيِت بين النَّـاِئِم والْيقْظَـانِ       بينَا   «:  قَاَل النَِّبي    : قَالَ (4) -رِضي اللَّه عنْهما  -
 َأنَـا َأعلَـم     : قَالَ ، فُِرضتْ علَي خَمسون صلَاةً    : قُلْتُ ؟ ما صنَعتَ  :فَقَاَل،   حتَّى ِجْئتُ موسى  

  .»...ِبالنَّاِس ِمنْك عالَجتُ بِني ِإسراِئيَل َأشَد الْمعالَجِة 
فقد أرسله اهللا سـبحانه      ،(5)تهم ولقيت منهم الشدة فيما أردت منهم من الطاعة        مارس أي

في كل  ووتعالى إلى فرعون، الذي ما تحـدث اهللا تبارك وتعالى عن طاغوت كما تحدث عنه،               
 إليـه،    حتى توفـاه اهللا  ويصبر  جاهد في سبيل الدعوة إلى اهللا     ي كان موسى   مرحلة  

  . أولي العزمفهو فعالً استحق أن يكون من

                                                
 ،َأسلم قبل الفتح، وشهد الفتح مسلماً، وشهد حنيناً والطائف َأيضاً:  وقيل،َأسلم بعد الفتح، عيينة بن ِحصنهو )(1

  .)٤/٣٥٣/٤١٥٢( البن األثير، أسد الغابة.وكان من المؤلفة قلوبهم، ومن اَألعراب الجفاة
 ،)هـ ٤٤٩ت(القرطبي البكري بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي الحسني، ألبي   البخار صحيح شرح )(2

ـ  :تحقيق ـ ١٤٢٣ الثانيـة  الطبعـة  ،الريـاض  - الرشـد  مكتبـة ،  إبـراهيم  بـن  ياسـر  تمـيم  يأب  - هـ
.                                                                                          )٥١٢ / ١٠( البن حجر،فتح الباري، و)٩/٢٥٣(ـ،م٢٠٠٣

    .)٣٢٠٧ح٦٧٨ ( ذكر المالئكة: باب،خلق بدء ال: كتاب،صحيح البخاري  )(3
 معرفـة  فـي  االسـتيعاب .  األنصاري الخَزرجي ثم المازني، من بني مازن بن النجار :ماِلك بن صعصعةَ   )(4

  ).١٣٥٢/٢٢٧٠ /٣(ر الب عبد بن، الاألصحاب
 .)١٢٨ / ١٥ (العيني الدين بدر، لالقاري عمدة )(5
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 الـشيخان حيـث أخـرج     الذي كان متميزاً حتى في والدتـه،        عيسى عليه السالم    أما  
سـِمعتُ   :قـال  َأِبى هريرةَ     من حديث  (1)ما واللفظ للبخاري  هيفي صحيح  ومسلم   لبخاريا

 (2) فَيـستَِهلُّ  ، ِحـين يولَـد    ما ِمن بِني آدم مولُود ِإلَّا يمسه الشَّيطَان        « :يقُوُل رسوَل اللَِّه   
 ُأِعيـذُها ِبـك     إنـي و( : ثُم يقُوُل َأبو هريرةَ    ،» غَير مريم وابِنها   ،صاِرخًا ِمن مس الشَّيطَانِ   

   .(3)")وذُريتَها ِمن الشَّيطَاِن الرِجيِم
 (4)ختار القاضي عياض   وا ،وأمه ظاهرة وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى       ميزةهذه  ف

 كما أخرج ذلـك  ، أنه أحق الناس بعيسى، وبين النبي (5) يتشاركون فيها األنبياء جميع   أن
 هريـرةَ  َأِبي من حديث(6) ما واللفظ لمسمهيفي صحيح ومسلم لبخاريا الشيخانحيث أخرج 

 َوُل اللَِّه     : قَالسقَاَل ر : »    ىلَى النَّاِس ِبِعيسنَا  ا ،َأنَا َأوَأب اءلَّات لَْأنِْبيع ِنـي   ،  (7)ءيب سلَيو
ى نَِبيِعيس نيبو«.  

إلى   ، فقد بعثه اهللا(8)ألنه بشر بأنه يأتي من بعده؛ أخص الناس به وأقربهم إليه فهو
  ار ـأتعبه وأرهقه عليه السالم أولئك األحبا ومم (9)َ ورسولًا ِإلَى بِني ِإسراِئيل بني إسرائيل

                                                
واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإذْ انْتَبذَتْ ِمن َأهِلها        { قَوِل اللَِّه تَعالَى     :بابألنبياء،   أحاديث ا  :كتاب ،صحيح البخاري  )(1

  .... )٦٢٨٢ح٩٦ /٧( فضائل عيسى:باب،  الفضائل:كتاب ،صحيح مسلم، و)٣٤٣١ح٧٢٧(}مكَانًا شَرِقيا
  .)٢٧٠ / ٥ (األثير بنال ،واألثر الحديث ريبغ في النهاية  .استهالل الصبي تصويته عند والدته: لهفيست )(2
       .٣٦آية :آل عمرانسورة  )(3

أبو ، القاضي العالمة عالم المغرب   ،  )هـ٥٤٤ -هـ٤٧٦(عياض بن موسى بن عياض    هو   :عياض القاضي)(4
، وقتـه  فـي  الحـديث  إمام هووكان مولده بها،  سبتة، سكن ثم فاس إلى جده تحول ،الفضل اليحصبي السبتي  

وهو حافظاً لمذهب مالـك رحمـه اهللا         وأنسابهم، وأيامهم العرب وكالم واللغة وبالنحو بعلومه الناس فوأعر
  .  وله العديد من المصنفات تعالى،
محمد األحمد أبو   : ، تحقيق )هـ٧٩٩ت(الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، البن فرحون المالكي        : انظر

  )٢/٢٧٤.(القاهرة-األنور، دار التراث
  .)١٢٠ / ١٥( مسلم صحيح على النووي شرح  )(5
واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإذْ انْتَبذَتْ ِمن َأهِلها        { قَوِل اللَِّه تَعالَى     :باب أحاديث األنبياء،    :كتاب ،صحيح البخاري  )(6

   ....... )٦٢٨٢ح٩٦ /٧( فضائل عيسى:باب،  الفضائل:كتاب ،صحيح مسلم ،)٣٤٣١ح٧٢٧(}مكَانًا شَرِقيا
 في نهايةال .مختلفة أن إيمانهم واحد وشرائعهم      ويعني هنا  ، الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد     :بناء عالت أ )(7

  .)٢٩١ / ٣ (األثير بن ال،واألثر الحديث غريب
  .)٢٨١ /١٢ (آبادي محمد الطيب يبأل، داود أبي سنن شرح المعبود عون )(8
    .٤٩  آية:آل عمران سورة )(9
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فمنهم من كفر بما قذفه به، ومنهم من غال فيه، ومنهم مـن              والكهنة من بني إسرائيل،   
، ولكن اهللا تعالى رفعه إليـه  الم، حتى إنهم أرادوا أن يقتلوهوهكذا لقي ما لقي عليه الس ازدراه،  

  .(2)(1)ِكن شُبه لَهم وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَ :قال تعالى كما وألقى شبهه على التلميذ الخائن
وهذا شيء ال يقوم به إال من كـان          فصبر عليها،    من المحن بذلك نجد أنه القى الكثير      

  . فكل حياته دعوة وجهاد وصبر وعزم ،ذا عزم وصبر
 خاتم الرسل، فقد القى أيضاً أشد المعاناة، وال يشك وال يماري أحد فـي               أما محمد   

  ة ـمن يوصف بذلك، فهو عليه الصالة والسالم الذي دعا البريأنه من أولي العزم، وأنه أول 
كلها إلى اهللا، ولم يبعثه اهللا إلى قوم بأعيانهم، بل إلى الناس جميعاً، ولقي في اهللا ما لقـي مـن            

  من حـديث   (3) ماهيفي صحيح ومسلم  البخاري   الشيخان   حيث أخرج  ،أذى قومه ومن تكذيبهم   
 هْل َأتَـى علَيـك:       حدثته َأنَّها قَالَتْ ِللنَِّبي      -هللا عنها رضي ا -عروة بن الزبير، أن عائشة      

تُ ـا لَِقيـد مـان َأشَـ وكَ،لَقَد لَِقيتُ ِمن قَوِمِك ما لَِقيتُ    « : قَالَ ؟(4)يوم كَان َأشَد ِمن يوِم ُأحدٍ     
 ي مـِمنْهمِة وقَبلَى ا     ،(5)الْعتُ نَفِْسي عضرِد كُلَاٍل ِإذْ عبِن عاِليَل بِد يبِن عِن(6)بِجبي ي ِإلَـى  ـ فَلَم

                                                
    .١٥٧ آية:  النساءسورة )(1

ـ ، أل القـرآن  ألحكـام  الجامعو ،)٤٥٤-٤٢٣ /٦ (طبريمام ال إل، ل القرآن تأويل في البيان جامع: انظر )(2  يب
 الريـاض،  - الكتب عالم دار،  البخاري سمير هشام :، تحقيق )هـ ٦٧١ ت (القرطبي أحمد بن محمد عبداهللا
     ).١٠١-٩٩ /٤ (ـ،م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣ ةطبع

 الجهـاد : ، كتـاب  صحيح مسلم ، و )٣٢١٥ح٦١٩( ذكر المالئكة  : باب ، بدء الخلق  :، كتاب صحيح البخاري  )(3
  .)٤٧٥٤ح٥/١٨١(والْمنَاِفِقين الْمشِْرِكين َأذَى ِمن  النَِّبى لَِقى ما :باب، والسير

 الفـداء  أبـى  لإلمام ،النبوية السيرة  .شهر شوال سنة ثالث من الهجرة     في  هو يوم غزوة أحد،     : يوم أحد   )(4
ـ ١٣٩٦بيروت،طبعـة -المعرفـة  دار،  الواحد عبد مصطفى :تحقيق،  )ـه ٧٤٧ت( كثير بن إسماعيل  - ـه
  .)١٨ / ٣(ـ،م١٩٧١

لـى اهللا رب    إ و ،اإلسـالم  الناس إلى    عند العقبة بمنى داعياً    ه النبي   فياليوم الذي وقف      وهو :يوم العقبة  )(5
 الفداء يأب الدين عمادل ،البداية والنهاية  . وذلك اليوم أصبح معروفاً    ،باألذىيب إال    موحدين له، فما أج    ،العالمين
 ولـى األ الطبعـة ،  دار إحياء التراث العربي   ،   علي شيري  : تحقيق ،)هـ٧٧٤ت (البصري عمرو بن إسماعيل
  .)١٤٢ / ١٥ (العيني الدين بدر، لالقاري عمدة، و)٥١ / ١(مـ،١٩٨٨-ـه ١٤٠٨

6)( ابِد   نبِد كُلَالٍ    عبن عاِليَل بوالذي في المغازي    ، واسمه كنانة  ،كالل بضم الكاف وتخفيف الالم وآخره الم      : ي 
 وأنه عبد يا ليل بن عمرو بن ، وعند أهل النسب أن عبد كالل أخوه ال أبوه،أن الذي كلمه هو عبد يا ليل نفسه      

وقـد  ، ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيفبن عبد اوكان ، بن عبد ياليل مسعودا اسم   :عمير بن عوف ويقال   
 فخرج إلـى الـروم      ، كنانة إال إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة عشر فأسلموا               ابنذكر  

  . واهللا أعلمستيعاب،بن عبد البر في االاذكره  ذلك، و كومات بها بعد ذلك
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تُ ـمدلَ   ،فَانْطَلَقْتُ ،ا َأرع وممهَأنَا مِهي ىـ وجاِلبِ      ،وِن الثَّعَأنَا ِبقَرتَِفقْ ِإلَّا وَأس تُ  ،(1) فَلَمفَعفَر 
 ِإن اللَّه قَد سِمع     : فَقَالَ ،»فَِإذَا ِفيها ِجبِريُل فَنَاداِني    فَنَظَرتُ ، فَِإذَا َأنَا ِبسحابٍة قَد َأظَلَّتِْني     ،رْأِسي

 ِلتَْأمره ِبما ِشْئتَ ِفيِهم فَنَـاداِني       ؛ وقَد بعثَ ِإلَيك ملَك الِْجبالِ     ،ردوا علَيك   وما ،ك لَك ـقَوَل قَومِ 
 ذَِلك ِفيما ِشْئتَ ِإن ِشـْئتَ َأن ُأطِْبـقَ علَـيِهم    : يا محمد فَقَالَ   : ثُم قَالَ  ، فَسلَّم علَي  ،ملَك الِْجبالِ 
من يعبد اللَّه وحـده لَـا        بْل َأرجو َأن يخِْرج اللَّه ِمن َأصلَاِبِهم :»        فَقَاَل النَِّبي    ،(2)الَْأخْشَبيِن

    .»يشِْرك ِبِه شَيًئا
، وما   الفريدة  الفذة  المتميزة  تتجلى شخصيته  في هذا الجواب الذي أدلى به الرسول        ف

 تميـزه  و،على قومه ته  شفقيبين مدىو ه، فال يدرك غورهالذي كان عليه من الخلق العظيم     
  اقتهم له ألوان العذاب، فلقد جاهد في ذ عليهم، فهو لم يدع عليهم رغم معاناته، وإصبره وحلمهب

جهاده، وبلغ الذروة والقمة في كل مجال من مجاالت حياته؛ فكل ذلك تحمله صـلوات          اهللا حق   
 ،-رثُ كُ نوه-اهللا وسالمه عليه، مع قيامه بحق ربه تعالى في عبادته، ومع قيامه بحق زوجاته               

 وحق الجار؛ فلم يفرط في شيء من ذلك، فكـل الحقـوق قـام بهـا                 ،ومع قيامه بحق القرابة   
  . (3) خير قيام وأفضله، وبعضها مما ال يتحمله أي أحداه عليه جميعصلوات اهللا وسالم

عن غيره من الرسـل، ولـيس    أهم ما تميز به النبي  إلىر في المطلب التالي  أشيوس
هـؤالء  حيـاة   مقصودي تفصيل حياة هؤالء الخمسة، وإنما المقصود أن أبين شيئاً مجمالً عن             

 ، فتميزوا بصبرهم عـن غيـرهم      ،ما القوا وتحملوا   وذلك ل  ؛الرسل الخمسة الكرام أولي العزم    
فهنيئاً لهم هذا اللقبدون غيرهم، توجوا بلقب أولي العزم واستحقوا أن ي.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
الجيـل   دار،سعد الرءوف عبد طه :تحقيق،  )هـ٢١٣ت(هشام بن الملك عبد محمد يب، أل النبوية السيرة: انظر

ـ ٢٧٩ت(، ألحمد بن يحيى البالذري    أنساب األشراف و ،)٥/١٥٢(هـ،١٤١١ بيروت- سـهيل  : ، تحقيـق  ) ه
 بـن ، ال األصـحاب  معرفة في االستيعاب و ،)٣٣٢ / ٤(هـ،١٤١٧زاكو ورياض زركلي، دار األفكار، طبعة     

 : تحقيـق ،)هـ٨٥٢ت(العسقالني حجر بن علي بن حمد، ألةالصحاب تمييز في اإلصابة، و)٣٨٠ / ١(البربد  ع
 بـن ، ال الباري فتحو ،)٥/٦٦٩/٧٥٣٦(هـ،  ١٤١٢األولى الطبعة،  بيروت – الجيل دار ،البجاوي محمد علي
   .)١٤٢ / ١٥ (العيني الدين بدر، لالقاري عمدة، وحجر

1)( بـن  الحسن وقال، وليلة يوم  على كة قرن المنازل بسكون الراء ميقات أهل نجد تلقاء م          وهو :ن الثعالب قر 
 ذات الطائف وبين بينها اليمن أهل ميقات وهي ،ميالً وخمسون أحد مكة وبين بينها قرية قرن :المهلبي محمد
  .)٤/٣٣٢(، لياقوت الحمويمعجم البلدان .ميالً وثالثون ستة اليمين

 واألخشبان جبالن يضافان تارة إلى      ،كل جبل خشن غليظ الحجارة    هو   واألخشب   األخْشَب تثنية   :األخشبان )(2
النهاية في  . قُعيقِْعان على وجهه مشرف جبٌل وهو واألحمر ،قُبيس  أبو مكة وتارة إلى منى وهما واحد أحدهما      

  .)١٢٢ / ١ (الحموي ياقوتل، معجم البلدانو، )٣٢ / ٢ (األثير بنال، واألثر غريب الحديث
  .)١٠٠ص (لمباركفوري، لالمختوم الرحيقو ،)٦/٣١٦( البن حجر ،فتح الباري: انظر )(3
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  رابعالمطلب ال
   ممــيز عن أولـي العـزم النبـي 

على اإلطـالق هـم أولـو       الرسل  أفضل   بين الرسل واألنبياء، وجعل      لقد ميز اهللا    
سـيد األنبيـاء    ، و أفضل هـؤالء بـال منـازع       بأن جعله    محمد   نبيه   ميز اهللا   وم،  العز

  عـن النَِّبـي     َأِبي هريرةَ   من حديث  (1) في صحيحه  فقد أخرج اإلمام مسلم    ،والمرسلين
    .(3) »ٍع وَأوُل مشَفَّ، وَأوُل شَاِفٍع، وَأوُل من تَنْشَقُّ عنْه الَْأرض، ولَِد آدم(2)َأنَا سيد«: قَاَل

 وإنمـا قـال     ، به على الخلق    وال متطاوالً   لم يقل ذلك مفتخراً    "أنا سيد ولد آدم    "  قوله      ف
 يـوم    قولـه و ،القيامةيوم   وأراد بالسيادة ما يكرم به في        ، بالمنة  ومعترفاً ، للنعمة ذلك ذاكراً 

قيامة يظهر سـؤدده لكـل       فسبب التقييد أن في يوم ال      ،القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا واآلخرة      
 ،ملـوك الكفـار     ذلـك   فـي   فقد نازعه  ،ع وال معاند ونحوه بخالف الدنيا     زيبقى منا   وال ،أحد

 ألن مذهب أهل السنة أن      ؛على الخلق كلهم   وهذا الحديث دليل لتفضيله     ،  وزعماء المشركين 
ما أكرمـه    ع اً إخبار ، وقال ذلك  أفضل اآلدميين وغيرهم    وهو   ،اآلدميين أفضل من المالئكة   

 ليكون إيمـانهم    ؛ ألمته  وإعالماً ،يهلع  بنعمة اهللا تعالى   وتحدثاً،  ددؤبه من الفضل والس      اهللا
نلها من قبل   يلم  و ، ها كرامة من اهللا   الأن هذه الفضيلة التي ن    بيان   ول ،به على حسبه وموجبه   

  .(4)فتخر بهاي أن ه فليس لهبقوتا ه وال بلغه،نفس
ـ   ، على الصراط يوم القيامة    يِجيز من أول    بأنه       وتميز     البخـاري  شيخانفقد أخرج ال

 قَـاَل رسـوُل   :قَـالَ  َأِبـي هريـرةَ     من حديث(5)ما واللفظ للبخاريهي في صحيحومسلم
:»...ِجيزي نَل مَأو (6)فََأكُون...«.  

                                                
    .)٦٠٧٩ح٧/٥٩(علَى جِميِع الْخَالَِئِق  تَفِْضيِل نَِبينَا :باب ،الفضائل :كتاب ،صحيح مسلم )(1
 بنعمـة  وتحدثاً ،والسودد الفضل من به عالىت اهللا أكرمه عما إخباراً قالهو ،السيادة الذي تحق له  و   ه :السيد )(2
، البن  النهاية في غريب الحديث   : انظر. وموجبه حسبه على به إيمانهم ليكون ؛ألمته وإعالماً ،يهلع تعالى اهللا

  .)٤١٧ / ٢(األثير
النهايـة فـي   .  تقبل شفاعته  الذي والمشفع بفتحها    ، يقبل الشفاعة  الذيشفيع ومشفع بكسر الفاء     وهو   :شافع )(3

  .)٤٨٥ / ٢ (، البن األثيرغريب الحديث
     .)١٥/٢٩٣ (، لبدر الدين العينيعمدة القاريو ،)٣٧ / ١٥ (مسلم صحيح على النووي رحش : انظر )(4
: ، كتـاب  صحيح مـسلم  ، و )٦٥٧٣ح١٣٩٤ (جهنَّم جسر الصراطُ :باب ، الرقاق :كتاب ،صحيح البخاري   )(5

  .)٤٦٩ح١/١١٢(الرْؤيِة طَِريِق معِرفَِة :باب اإليمان،
  .)٣١٥ / ١( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث . القطع والسير، وهوالجوزقيل إنه من : يجيز )(6
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الصراط يزون   األنبياء يج  أنأنه أول من يجتاز الصراط، و     إشارة إلى     الحديث اففي هذ 
  . وفي ذلك تكريماً لهبعده

فقـد أخـرج     خمس جعلته متميزاً عنهم،      النبيين بخصال  سائر    على ميزه اهللا   قد  لو
 -رضي اهللا عنهما  - عبِد اللَّهِ   بن رجاِب  من حديث  (1)ماهي في صحيح   ومسلم  البخاري الشيخان

 (2) نُِصرتُ ِبالرعبِ  ،عطَهن َأحد ِمن الَْأنِْبياِء قَبِلي    ُأعِطيتُ خَمسا لَم ي  :»    قَاَل رسوُل اللَِّه     :قَاَل
وَأيما رجٍل ِمن ُأمِتي َأدركَتْه الـصلَاةُ       ،  (4) وطَهورا (3) وجِعلَتْ ِلي الَْأرض مسِجدا    ،مِسيرةَ شَهرٍ 

 ، وبِعثْتُ ِإلَى النَّـاِس كَافَّـةً  ،ِبي يبعثُ ِإلَى قَوِمِه خَاصةً وكَان النَّ،(5) وُأِحلَّتْ ِلي الْغَنَاِئم  ِ،فَلْيصّل
  .»(6)وُأعِطيتُ الشَّفَاعةَ

عن سائر األنبياء بخصال شرف، وميز بمحامد لم تكن لمن قبله من             ص نبينا   خُفقد  
 شيء مـن  -الميمون ببركة هذا النبي الكريم     -األنبياء عليهم السالم، فنال هذه األمة المحمدية        

  .ما ثبت في هذا الحديث فمن ذلك، هذه الفضائل والمكارم
 مـن   (7)حيث أخرج البخاري في صـحيحه     ،   بأنه صاحب الحوض المورود    وتميز  

حوِضي مِسيرةُ شَهٍر ماُؤه َأبيض ِمـن اللَّـبِن         «: النَِّبي    قَالَ :عمٍرو قَالَ   اللَِّه بن  دعب حديث
ِريحوانُهِكيزِك والِْمس ِمن بَأطْي ا(8)هدُأ َأبظْما فَلَا يِمنْه شَِرب ناِء مموِم السكَنُج «.  

 فـي    ومـسلم  البخاريالشيخان  فقد أخرج   وكذلك تميز بأنه ُأوتي أيضاً جوامع الكلم،        
   .»(2)...ِعثْتُ ِبجواِمِع الْكَِلمب «: قَاَل َأن رسوَل اللَِّه  َأِبي هريرةَ  من حديث(1)ماهيصحيح

                                                
  .٩سبق ذكر الحديث ص )(1
  .)٢٣٣ / ٢( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث.  الخوف والفزع:الرعب )(2
، البـن  العـرب لـسان  :انظـر  .موضع يتعبد فيه فهو مـسجَِد ، وكل  عليه  اسم جامع حيث سجد    :المسِجد )(3

   .)٢٠٤/ ٣(منظور
/ ٣(، البـن األثيـر    النهاية في غريب الحديث   . والمراد به التطهر  ،  الطهور بالفتح يقع على الماء    : الطَّهور )(4

١٤٧(.  
 يختص به مـا ُأِخـذ مـن مـال           ، و  هو ما ُأصيب من َأموال أهل الحرب وَأوجف عليه المسلمون          :الغنائم)(5

لـسان  ، و )٣٩٧ / ٤ ( البـن فـارس    ،معجم مقاييس اللغـة     . وغيره الخيل والركاب ك المشركين بقَهٍر وغَلَبة  
    .)١٢/٤٤٥ (، البن منظورالعرب

 وترك الضرر عـن  ،هي سؤال فعل الخير   ، و  هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم        :الشفاعة )(6
  .)٢/٤٨٥ (بن األثيرواألثر، ال النهاية في غريب الحديث: انظر. الغير ألجل الغير على سبيل الضراعة

ــاك ِإ{ ِفــي الْحــوِض وقَــوِل اللَّــِه تَعــالَى :اب الرقــاق، بــ:، كتــابصــحيح البخــاري )(7 نَّــا َأعطَينَ
ثَر٦٥٧٩ح١٣٩٥(}الْكَو(.     

    .)٥/٤٠٢ (، البن منظورلسان العرب  . التي تستعمل للشربمن اَألوانيوهو  ،كُوزجمع : نِكيزا )(8
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 في بعض الروايات، ولقـد قـال         التي وردت على لسانه      (3)فهذه بعض الخصائص  
 ، من بين سائر األنبياء عليهم السالم سـتون خـصلة      أن الذي اختص به نبينا    بعض العلماء   

 ه قال فأقول ما ؛  لمذكور فيها الخمس والست والثالث     ألن ا  ؛ بين هذه الروايات تعارض    :فإن قلت 
ـ ـر األعـم أن ذكـ أن هذا تعارض، وإنما هذا من توهنظَال ي : (4)القرطبياإلمام   دل ـداد ي

، يجوز أن يكون الرب سبحانه وتعـالى ، و وليس كذلك، فال تعارض وال تناقضى الحصر ـعل
ي حاصل هذا أن التنصيص على الشيء بعدد ال يدل على نف          و ،أعلمه بثالث ثم بخمس ثم بست     

  .قبله ألحد جمعتُ لم، و متميزاً عن غيره من األنبياء فهذه المنح اإللهية جعلته، (5)ما عداه
  ر األرض، وال ـا حبـأما عن تميزه في األخالق، فلو أردت أن أتحدث عنها ما كفاه

 – عاِئـشَةَ  أن (7) بسنده(6)ما أخرجه اإلمام أحمد في مسندهمجلداتها، ويكفي أن أقول  
   .(8) »كَان خُلُقُه الْقُرآن «: فَقَالَتْ لْتُ عن خُلُِق رسوِل اللَِّه  سَئ-عنهارضي اهللا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
، )٢٩٧٧ح٥٧١(نُِصرتُ ِبالرعِب مِسيرةَ شَهرٍ     قَوِل النَِّبي    :باب ، الجهاد والسير  :، كتاب يح البخاري صح )(1
  .)١١٩٦ح٢/٦٤( ، لم يذكر اسم للبابالمساجد: ، كتابصحيح مسلمو
 الفرج يب، أل ديثالح غريب.  هي األلفاظُ اليسيرةُ لجمِع المعاني الكثيرة      :وقيل ،القرآن :قيل: جوامع الكلم    )(2

 الكتـب  دار ،قلعجـي  أمين المعطي عبد.د  تحقيق،)هـ٥٩٧ت()المعروف بابن الجوزي  (علي بن الرحمن عبد
/ ١(، البن األثيـر    واألثر النهاية في غريب الحديث   و،  )١٧١ / ١(،ـم١٩٨٥األولى الطبعة،  بيروت - العلمية
٢٩٥(.       

عبد اهللا بحر الدين عبـد  :األنصاري ابن الملقن، تحقيق، لعمر بن على غاية السول في خصائص الرسول     )(3
م، والخصائص الكبرى، جالل الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر             ١٩٩٣هـ،١٤١٤اهللا، دار البشائر، طبعة     

 وآدابه، عبـد اهللا     مـ، وأخالق النبي  ١٩٨٥-هـ١٤٠٥بيروت، الطبعة األولى  -السيوطي، دار الكتب العلمية   
مـ، وأعالم النبـوة،    ١٩٩٨صالح بن محمد الونيان، دار مسلم، طبعة        :  تحقيق بن محمدبن جعفر األصفهاني،   

 بيـروت،   -محمد المعتصم باهللا البغدادي، دار الكتـب العلميـة        : لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق      
  . هـ١٩٨٧-هـ١٤٠٥

ـ     بن عمر األنصاري القرطبي    إبراهيمأحمد بن عمر بن      هو:  القرطبي )(4 ،  أبوالعبـاس  دين المالكي، ضياء ال
 مؤلـف   ،)هـ٦٥٦(، وتوفي في اإلسكندرية عام      )هـ٥٧٨(اإلمام الفقيه المحدث المدرس ولد في قرطبة عام       

 إبـراهيم  المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم، ألبي العباس أحمد بـن عمـر بـن               :  انظر .المفهمكتاب  
 ويوسف علي بديوي ومحمود إبراهيم محيي الدين ديب مستو وأحمد محمد السيدو    : ، تحقيق )هـ٦٥٦(القرطبي

  ).  ١/٣١(، )هـ١٤١٧-مـ١٩٩٦( بزال، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، الطبعة األولى
  .)٨ / ٤ (، لبدر الدين العينيعمدة القاري )(5
    .)٢٥٣٤١ح٦/١٦٣(مسند أحمد  )(6

 عـن   ،)بن ِدعامـة  ( عن قَتَادةَ  ،)بن راشد (معمٍر عن   ،)بن همام (حدثَنَا عبد الرزاقِ   :أحمدقال  : سند الحديث  )(7
            ... عاِئشَةَ سألت  : قَاَل، عن سعِد بِن ِهشَاٍم،)بن أوفى (زرارةَ

  :دراسة الحديث )(8
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 ويحـذو   ،تمسك به صورة للمثل األعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة، ي           فهو
فقد كـان الرسـول      ،هو قدوتنا في كل شيء، من تمسك بغرزه نجا، ومن تركه هلك           وحذوه،  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
  :تخريج الحديث :أوالً

عن محمد بن   )١٦٠٠ ح ٢٢١ / ٣( ِقياِم اللَّيِل    :باب ، قيام الليل وتطوع النهار    :كتاب ،أخرجه النسائي في سننه   
عن إسماعيل بن    ) ٤٢٤ح١/٢٤٥(  كيف الصالة في رمضان    : باب ، الصالة :كتاب،  لكبرىفي ا ، و  بنحوه بشار

  .بزيادة  عن هاشم بن القاسم)٢٤٦٤٥ح٩١ / ٦(همسندفي أحمد ، وبزيادة مسعود
  . بههشامسعد بن  من طريق )هاشم بن القاسم -إسماعيل بن مسعود -محمد بن بشار( ثالثتهم

عن قتيبة بـن    )١١٢٨٧ح١٠/١٩٣( سورة المؤمنون  : باب ، التفسير :كتاب وأخرجه النسائي في سننه الكبرى،      
 . من دعـا اهللا أن يحـسن خلقـه   : باب، حسن الخلق:كتاب، األدب المفردبنحوه، وأخرجه البخاري في      سعيد
 محمد  تحقيق ،بيروت – اإلسالمية بشائرال دار ،البخاري إسماعيل بن محمد عبد اهللا  يب، أل المفرداألدب  :انظر
  . بن مطهر السالمعن عبد) ٣٠٨ح١١٥(مـ ١٩٨٩-هـ٤٠٩ الثالثة الطبعة ،يعبد الباق فؤاد

  .بنحوه به  عن عائشة يزيد بن بابنوس من طريق ) بن مطهر السالمعبد- قتيبة بن سعيد( كالهما
  :دراسة اإلسناد:  ثانياً
 وكـان  ،حافظ مصنف شهير عمي في آخـر عمـره فتغيـر   ثقة "  :حجر ابن قال:  عبد الرزاق بن همام  -١

قـال أحمـد بـن     و ،، وذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين وهي التي احتمل العلماء تدليسهم          "يتشيع
 ال نالمائتيعمي في آخر عمره وكان يلقن فيتلقن فسماع من سمع منه بعد             ،   ما رأيت أحسن حديثا منه     : "حنبل
 ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضـعيف          ، وهو صحيح البصر   ،نالمائتيأتيته قبل   ": قال أيضا و،  "شيء

  ".السماع
  .هو ثقة اختلط آخر عمره ويقبل حديثه قبل المائتين، وروى عنه أحمد هذا الحديث قبل المائتين: قلت

 الفضل أبو حجر بن ليع بن حمد، أل المدلسين طبقاتو ،)١/٦٠٧/٤٠٦٤ (، البن حجر  تقريب التهذيب  :انظر(
 الطبعـة ،  عمـان  – المنـار  مكتبـة ،  القريـوتي  عبـداهللا  بـن  عاصم. د : تحقيق ،)هـ٨٥٢ت( العسقالني

 العالئـي  اهللا عبـد  بـن  كيكلدي بن سعيد خليل  يبأل،  المختلطينو  و ،)٣٤/٥٨(مـ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣األولى
، القـاهرة – الخـانجي  مكتبـة  ،مزيد الباسط عبد علي و المطلب عبد فوزي رفعت. د :تحقيق،  )هـ ٧٦١ت(

ـ ، أل الثقـات  الـرواة  منمن اختلط    معرفة في النيرات الكواكبو ،)١/٧٤/٢٩ (ـم١٩٩٦ األولى الطبعة  يب
 دار،  النبـي  رب عبـد  القيوم عبد :، تحقيق )هـ ٩٢٩ ت("الكيال ابن " بـ المعروف أحمد بن محمد البركات
   ).)٢٦٨/٣٤ (ـم١٩٨١ األولى الطبعة، بيروت - المأمون

 ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عـروة  ثقة: "  ابن حجرقال : معمر بن راشد -٢
  . بن دعامة، أي ال شيء فيهاقَتَادةَ، وروايته في هذا الحديث عن  "شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة

  .)١/٩٦١/٦٨٠٩(، البن حجرتقريب التهذيب
  .وباقي رجال السند ثقات

   . الحديث إسناده صحيح؛ ألن جميع رجاله ثقات:سنادالحكم على اإل: ثالثاً
 شـعيب  :مسند أحمد، تحقيق حاشية  : انظر،  "إسناده صحيح على شرط الشيخين     " : شعيب األرنؤوط    :وقد قال 

  .)٢٥٣٤١ح٦/١٦٣(األرنؤوط
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جحا ومربيا فاضالً، لم يأل جهدا في تلمس أجدى الطرق الصالحة في التربية              معلما نا   محمد
ال تكمن    شخصية الرسول    في التميزجوانب  ، كما أن    والتعليم، خالل مختلف مراحل دعوته    

  اً ـ ذكره التاريخ لنا إنما يشتهر غالبمتميزفكل  ،جانب واحد كما هو المعتاد في المتميزين في
، كاشتهار الفاتح بفتوحـه، والـشجاع بـشجاعته،         تميزأو اثنين من ميادين ال     ، ميدان واحد  في

  اً ـكون نموذجـ لت؛ولكن أن تجتمع كل دعائم العظمة الشاملة وصفاتها والمخترع بفرط ذكائه،
فهذا ال يكون إال لشخص كرسول اهللا         ، للكمال البشرى والحياة الصالحة    حتذيي   متميزفهو ال 

 والسلم، والعدل، والصدق، والعقل، والحـزم، والحكمـة، والتـدبير،           ،، والحرب  الشجاعة في
غير ذلك مـن    ، والتشريع، والقضاء، و   الجودوالعلم، والجود، والزهد، واإلخالص، واإليثار، و     

   .(1)األخالق المحمودة
 ، ولقد تميز النبي   محمد  تميز   إنه!! متميزين مراتب ال   هو فوق     الشامل ا التميز فهذ

، ولم يكن تميزه ليوم وال ألسبوع وال لسنة بل كـان            ى في معاملته مع خادمه    حتفي كل شيء    
 : قَـالَ  َأنَـس     من حديث  (2)فقد أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     ،  هذا التميز طول حياته   

 ِإلَى رسـوِل   بيقَ   فَانْطَلَ ، ِبيِدي (3) فََأخَذَ َأبو طَلْحةَ   ، لَيس لَه خَاِدم   ،الْمِدينَةَ قَِدم رسوُل اللَِّه    «
 ، فَخَدمتُه ِفي السفَِر والْحضِر: قَاَل، فَلْيخْدمك(4) يا رسوَل اللَِّه ِإن َأنَسا غُلَام كَيس:فَقَاَل  اللَِّه

  »؟لَم تَصنَع هذَا هكَذَا ِلم ، ولَا ِلشَيٍء لَم َأصنَعه،؟ما قَاَل ِلي ِلشَيٍء صنَعتُه ِلم صنَعتَ هذَا هكَذَا
وذُكـر فـي    ،   للنبـي   هو الذي أحضر أنس    في هذه الرواية ورد أن أبا طلحة      ف       

نه بأ  هي التي أحضرته، ويزال هذا االختالف      (5)- رضي اهللا عنها   – روايات أخرى أن أم سليم    

                                                
 العلمى المجمع، زكيال محمد جمال  .د: ، للباحث "األخالق مكارم ألتمم بعثت إنما" بعنوان  بحث: انظر )(1

  .العلمية إبراهيم شوقى أحمد/ د مؤسسة، والسنة القرآن لبحوث
 اسِتخْداِم الْيِتيِم ِفي السفَِر والْحضِر ِإذَا كَان صلَاحا لَه ونَظَـِر الْـُأم              : باب ، الوصايا :، كتاب صحيح البخاري  )(2

     .)٢٧٦٨ح٥٨٤(وزوِجها ِللْيِتيِم 
زيد بن سهل بن األسود، بدري، وأمه عبادة بنت مالك بن عدي، وهو مشهور بكنيته، وهو هو : طلحةأبو  )(3

: سنة ثالث وثالثين، وقيل: توفي سنة أربع وثالثين، وقيل: قيل، زوج أم سليم بنت ِملْحان أم أنس بن مالك
           .)٢/٣٤٥/١٨٣٥(ألثير البن ا،أسد الغابة. مات سنة إحدى وخمسين: قيلسنة اثنتين وثالثين، و

4)( سفق فيها      ، و  العاقل : الكَيرى الرجفي اُألمور يجري م سالبـن  النهاية في غريـب الحـديث  : انظر. الكَي ،
 .)٢٠٠ / ٦ (، البن منظورلسان العرب، و)٤/٢١٧ (األثير

 ،لة وقيل رميلة وقيل رميثـة اختلف في اسمها فقيل سه،  بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام  هي :أم سليم  )(5
 ، كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالـك فـي الجاهليـة              ، ويقال الغميصاء أو الرميصاء    ،وقيل مليكة 

 فغـضب   ، أسلمت مع قومها وعرضت اإلسالم على زوجهـا        ،فولدت له أنس بن مالك فلما جاء اهللا باإلسالم        
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 تحـصيل النفـع      لما في ذلك من     فرأت له من المصلحة أن يخدم النبي         ،كان في كفالة أمه   
 وهـذا   ،ليه أخرى إ إليها تارة و   اإلحضار فنسب   ، فأحضرته وكان زوجها معها    ،العاجل واآلجل 

في هذا الحديث إشارة    و،  (1) المدينة أول ما قدم النبي      - رضي اهللا عنها   –أم سليم   صدر من   
   من  وأن ذلك شرف لمن خدمهم لما يرجى،أن خدمة العالم واإلمام واجبة على المسلمينإلى 

قـد شـرفنا،     اهللا  لذلك علينا أن نعلم أن      ،  (2) ، ولرفع قدراتهم وتشريفهم وتميزهم    بركة ذلك 
 وأكرم بـه    ،رسولنا ونبينا ومبعوثه إلينا    بأن جعل محمداً    ا   وميزن ،ورفع قدرنا، وأعلى شأننا   

 ،متميـزين   وحظنا من هذا التميز أن نكـون ،تميز وأنعم به من فخر، وأعظم به من فضل من
لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ ِلمن كَان  :لقوله تعالى ، امتثاالً  بهءباالقتدا وذلك

  .(3)اًيرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثير
  .لعلنا نصعد سلم التميز؛ فنكون من المتميزين

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
 وروت أم سليم عن النبـي  ، عده أبو طلحة األنصاري ثم خلف عليها ب، فهلك هناك ، الشام إلى وخرج   ،عليها

     .)٤/١٩٤٠/٤١٦٣( البن عبد البر،االستيعاب.  وكانت من عقالء النساء،أحاديث
  .)١٢/٢٥٤( البن حجر ،فتح الباري )(1
 .)١٨٧ / ٨( البن بطال ،البخاريشرح صحيح : انظر )(2

 .٢١ آية :األحزابسورة      (3)
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  خامسال المطلب
  مة اإلسالمية مميزة عن سائر األمم األ

 ، بنبيها محمـد     على غيرها من األمم     التميز قصب سبق لقد حازت األمة اإلسالمية     
 كامل عظيم، لم يعطه     ع بشر  ، بعثه اهللا   وأكرم الرسل على اهللا   ،   فإنه أشرف خلق اهللا   

 لهي أمة حريـة بـأن   ، منهاأفضل رسله  من الرسل، وألمة يختار اهللا  قبله وال رسوالًنبياً
  وبه فاقت األمـم    ، منه تعلمت وعلى يديه تربت     ، ألنها أمة خير الخلق والرسل     ؛تكون خير أمة  

 وتميز في اآلخرة، وسـأتحدث عـن        ،تميز في الدنيا  : ناوكان لهذا التميز نوع   وتميزت عليها،   
  :هذين النوعين بشيء من التفصيل بشكل مختصر

  تميزها في الدنيا: أوالً
في الدنيا، وأي تميز هذا الذي يخـط          عن غيرها من األمم     األمة اإلسالمية  تتميزفقد  

كُنْتُم خَير ُأمـٍة ُأخِْرجـتْ ِللنَّـاِس        : حيث قال تعالى  ،  اهللا  لها بحروف من ذهب في كتاب       
حكم أنهم   قد   جد أن اهللا     وبذلك ن  (1)تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن الْمنْكَِر وتُْؤِمنُون ِباللَّهِ      

 بين  متميزةلم تنل هذه األمة هذه المكانة ال      ف ، فال فضل يوازي فضلهم    ،خير أمة أخرجت للناس   
مصادفة، فاهللا سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون في ملكه شيء مـن ذلـك،     محاباة وال   األمم،  

خبر أن هـذه األمـة    عندما أهسبحانفكل شيء عنده بمقدار، وهو يخلق ما يشاء ويختار، وهو          
    من  (2)حيث أخرج اإلمام البخاري في صحيحه     ،  ن وجه ذلك وعلته   خير أمة أخرجت للناس، بي 

 تَْأتُون ِبِهـم  ، خَير النَّاِس ِللنَّاِس: قَاَل(3)}كُنْتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاسِ   {  ِبي هريرةَ   أ حديث
نَاِقِهملَاِسِل ِفي َأعلَاِم،ِفي السخُلُوا ِفي الِْإسدتَّى يح .  

 ،نهون عـن المنكـر    ي و ،أمرون بالمعروف ؛ ألنهم ي  هم خير األمم وأنفع الناس للناس     ف
   كانت ،فبهذه األمور الثالثة العظيمة القدر، 4)(وهذا هو الشرط في هذه الخيرية ،ؤمنون باهللايو

  به هذه األمـة   أهلت  هي كل ماهذه األمة خير أمة أخرجت للناس، على أن هذه األمور ليست  
  الثة ـخير أمة، إذ هناك أمور وخالل كثيرة أهلت هذه األمة لهذه الخيرية، ولكن هذه الثلتكون 

أهمها وأعظمها، إذ ال تدوم وال تستمر هذه الخيرية وال تحفظ إال بإقامتها وأدائها، فإن فقـدت                 
بهذه الخيرية التي حظيـت بهـا هـذه          هذه األمور في جيل من أجيال هذه األمة لم يكن حرياً          

                                                
    .١١٠ آية:  سورة آل عمران)(1
كُنْـتُم خَيـر ُأمـٍة ُأخِْرجـتْ         { :بـاب  ،سـورة آل عمـران      تفـسير القـرآن    :، كتاب صحيح البخاري  )(2

    .)٤٥٥٧ح٩٥١(}ِللنَّاِس
    .١١٠آية : سورة آل عمران )(3

   .)١٤٨ / ١٨(، لبدر الدين العينيعمدة القاري )(4



 التميز في ضوء السنة النبوية ٣٤   

 وخير قـرونهم    ، في جميع األمة كل قرن بحسبه      عامةٌ اآلية هذه نإ" :ر، ولقد قال ابن كثي    األمة
  .(1)" ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،الذين بعث فيهم رسول اهللا

م بخصال شرف، وميز بمحامد لم تكن لمن قبله من األنبياء علـيه            ص نبينا   خُولقد  
فقد أخرج اإلمام البخـاري      ،السالم، فنال هذه األمة المحمدية شيء من هذه الفضائل والمكارم         

:  قَاَل رسـوُل اللَّـِه       : قَالَ -رضي اهللا عنهما  - بن عبِد اللَّهِ   جاِبر  من حديث  (2)في صحيحه 
 وجِعلَتْ ِلـي    ،رتُ ِبالرعِب مِسيرةَ شَهرٍ    نُصِ :ُأعِطيتُ خَمسا لَم يعطَهن َأحد ِمن الَْأنِْبياِء قَبِلي       «

 ، وُأِحلَّتْ ِلـي الْغَنَـاِئم     ِ، وَأيما رجٍل ِمن ُأمِتي َأدركَتْه الصلَاةُ فَلْيصلّ       ،الَْأرض مسِجدا وطَهورا  
  .» وُأعِطيتُ الشَّفَاعةَ،اِس كَافَّةً وبِعثْتُ ِإلَى النَّ،وكَان النَِّبي يبعثُ ِإلَى قَوِمِه خَاصةً

  ومـسلم   البخاري شيخان حيث أخرج ال   ولقد تميزت هذه األمة بكتابها العظيم الخالد،       
 ما ِمن الَْأنِْبيـاِء نَِبـي ِإلَّـا    «:  قَاَل النَِّبي  :قَاَل  َأِبي هريرةَ     من حديث  (3)ماهيفي صحيح 

    ع نآم ا ِمثْلهم ِطيُأع شَرِه الْبلَي،       ِإلَـي اللَّـه اهحا َأويحالَِّذي ُأوِتيتُ و ا كَانِإنَّمو ،  و َأنجفَـَأر 
    .»َأكُون َأكْثَرهم تَاِبعا يوم الِْقيامِة

دوامه إلى آخـر الـدهر، يتحـدى    ل أعظم المعجزات    ، وهو القرآنفتميزت هذه األمة ب   
 فلذلك رجـا  ؛ فكان آية باقية لكل من أتى،هم على مرور األعصاراإلتيان بمثله، ويعجز بالناس  

 قد ضمن هذه اآلية أال يدخلها الباطـل إلـى أن تقـوم             و،  (4)أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة     
بهذه لكتاب  اختيار اهللا ف،  (5)ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحاِفظُون:  بقوله تعالىالساعة 

 ، هـذه األمـة    تميـز العظمة وهذا الفضل ليكون الكتاب الذي ينزل على هذه األمة ليدل على             
                      .وخيريتها
ـ  وأخبره بأنه  ، وإن ضيع بعضها قوم    ،بقاء شريعته  ب  هنبي ل  اهللا   لقد تكفل و تبقى س

 فـي   ومسلم البخاري  الشيخان أخرج، كما    على الدين الصحيح ظاهرة قائمة به      من أمته طائفة  

                                                
          .)٩٤ / ٢(بن كثير ال  القرآن العظيم،تفسير )(1

  .٩سبق ذكر الحديث ص  )(2
 الْمهـيِمن   : كَيفَ نَزَل الْوحي وَأوُل ما نَزَل قَاَل ابن عبـاسٍ          :باب ، فَضاِئِل الْقُرآنِ  :ِكتَاب،  صحيح البخاري  )(3

      لَهلَى كُلِّ ِكتَاٍب قَبع َأِمين آنالْقُر وِب : باب ،اإليمان: كتاب ،صحيح مسلم ، و )٤٩٨١ح١٠٩٩( الَْأِمينجاِن واِإليم 
  .)٤٠٢ح١/٩٢( ِبِملَِّتِه الِْملَِل ونَسِخ النَّاِس جِميِع ِإلَى  محمٍد نَِبينَا ِبِرسالَِة

      .)٢٥/٢٥(، لبدر الدين العينيعمدة القاري)(4

    .٩  آية:الحجرسورة  )(5
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 لَا يـزاُل    «: قَاَل عن النَِّبي     الْمِغيرِة بِن شُعبةَ     من حديث  (1)ما واللفظ للبخاري  هيصحيح
ونظَاِهر مهاللَِّه و رَأم مهْأِتيتَّى يح ِتي ظَاِهِرينُأم طَاِئفَةٌ ِمن«.   
ور النبوة والقـرآن؛ بـل ال يـزال         فأمة تثبت على الهدى والتوحيد، وال يذهب فيها ن        

 بعد جيل إلى أن تلقى اهللا به آخر طائفة منها، ال شك أنهـا          في يدها تحمله جيالً     مضيئاً مشتعالً
خير األمم التي عرفتها البشرية، بما لم توغل كما أوغل الكثير من األمـم قبلهـا فـي الكفـر          

  . غيرها من األمموالضاللة، وبما يبقى فيها من الخير والهدى ما لم يبق في
 لها من أبنائها مـن   هيأ اهللاولقد ،  الخير فيها مستمراًسيبقىأمة وتميزت أيضاً بأنها  

 عن  (3)  بسنده (2) أبو داود في سننه    روىحيث  ،   ومن يعيدها إلى الطريق المستقيم     ،ينهض بها 

                                                
لَا تَزاُل طَاِئفَةٌ ِمن ُأمِتي ظَـاِهِرين علَـى         « :ِبي   قَوِل النَّ  : باب ، االعتصام بالسنة  :كتاب ،صحيح البخاري  )(1

الَ تَـزاُل   « :  قَوِلِه   :باباإلمارة،  : ، كتاب صحيح مسلم ،  )٧٣١١ح١٠١ /٩( »الْحقِّ يقَاِتلُون وهم َأهُل الِْعلْمِ    
  .)٥٠٥٩ح٦/٥٢(»الَفَهم  ظَاِهِرين علَى الْحقِّ الَ يضرهم من خَيطَاِئفَةٌ ِمن ُأمِت
  ... حدثَنَا عبيد اِهللا بن موسى عن ِإسماِعيَل عن قَيٍس عِن الْمِغيرِة بِن شُعبةَ :قال البخاري :سند الحديث

  :دراسة اإلسناد
ن فـي  وابن حجر، وذكره ابن حبـا ، والذهبي، وابن شاهين، والعجلي، وثقه ابن معين : قيس بن أبي حازم    -

    :الـسدوسى بن شـيبة  وقال يعقوب ،  " قيس بن أبي حازم  سناداًإأجود التابعين   "  : داود ووقال أب كتاب الثقات،   
   :ال الـذهبي  ق، و  له مناكير، فالذين أطروه عدوها غرائب       ":وقال،   "تكلم فيه أصحابنا، فمنهم من حمل عليه      " 
وقال يحيى بـن    ،   "قيس حجة : " وفي موضع أخر  ، "فسهأجمعوا على االحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد آذى ن         " 

ومراد القطان بالمنكر الفـرد  : " وقال ابن حجر،  هذا القول مردود:ال الذهبيق، "منكر الحديث" : سعيد القطان 
  ."المطلق

   ".هو ثقة : "قلت
ـ  ، و )٢٢٠ / ٢(ي العجل ،الثقات، و )١٠٢ / ٧ (، البن أبي حاتم   الجرح والتعديل : انظر( ، ماء الثقـات  تاريخ أس

، )١٩٨ / ٤ (، للـذهبي  سير أعالم النبالء  و، )٣٩٢ / ٣ (، للذهبي ميزان االعتدال ، و )١٩١ / ١ (البن شاهين 
 أبـا  اآلجري عبيد أبي سؤاالت، و )٣٠٧ / ٥( البن حبان    ،الثقات، و )٤٥٦ / ١ (، البن حجر  تقريب التهذيب و

، العمـري  قاسم علي محمد : تحقيق،  )هـ٢٧٥ت(السجستاني داود أبو األشعث بن سليمان، ل السجستاني داود
ذكر من تكلم فيه    ، و )١١٣ / ١ (مـ،١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ األولى الطبعة،  المنورة المدينة - اإلسالمية الجامعة

 عثمـان  بن أحمد بن محمد، ل ردهم يوجب ال بما فيهم المتكلم الثقات الرواة، و )١٥٥ / ١ (، للذهبي وهو موثق 
ـ ١٤١٢، طبعـة   بيروت -اإلسالمية البشائر دار،  الموصلي إبراهيم محمد :تحقيق،  )هـ٧٤٨ت(الذهبي  - هـ
  ).)٣٤٧ / ٨ (، البن حجرتهذيب التهذيب، و)١٥٣ / ١ (ـم١٩٩٢

        .)٤٢٩٣ح٤/١٧٨(ة قَرِن الِْماَئفي ما يذْكَر :باب ،المالحم :كتاب ،سنن أبي داود )(2

 َأخْبرِني سِعيد بـن    ، ابن وهبٍ  )عبد اهللا ( َأخْبرنَا ،ن بن داود الْمهِري   حدثَنَا سلَيما  :أبو داود قال  : سند الحديث  )(3
وبَأِبي َأي،الْم ِزيدِن ياِحيَل بشَر نع اِفِريةَ،علْقَمَأِبي ع نة،)الهاشمي المصري( عريرَأِبي ه نع ...     
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 اللَّه يبعثُ ِلهِذِه الُْأمِة علَى رْأِس كُـلِّ         ِإن «: قَاَل ِفيما َأعلَم عن رسوِل اللَِّه        َأِبي هريرة 
  .(1) »ِماَئِة سنٍَة من يجدد لَها ِدينَها

، والمقصود بذلك تجديد ما انـدرس مـن         ئ لهذه األمة من يجدد لها دينها       يهي  اهللاف
فـتن  وث  كحـد الدين، وإال فإن الدين واٍف وكامل، فالمقصود تجديد ما اندرس منه بسبب مـا   

وضالالت وانحراف عن الجادة، فيهيئ اهللا من أهل العلم من يقوم ببيان الحق ونصرته والذب               
 على  عنه، ومن يقوم ببيان الباطل والتحذير منه وبيان ضرره وخطره، وهذا من فضل اهللا               

هذه األمة أن يهيئ لها من يقوم بنصرة الدين، فال يمضي قرن من القرون إال ويهيئ اهللا مـن                   
قوم بنصرة الدين، وهذا يدل على أن األرض ال تخلو هللا من قائم بحجتـه، وأن هـذا الـدين                   ي

منصور وأهله منصورون، وال شك أن المجددين موجودون، وهم على علم بالكتاب والـسنة،              
   وال في مخالفة السنة والعدول ،وعلى بصيرة بالحق والهدى، وليس عندهم انحراف في العقيدة

                                                
  :دراسة الحديث )(1

  :تخريج الحديث :أوالً
  والحـاكم فـي مـستدركه      ،زيـق محمد بـن ر   عن  ) ٦٥٢٧ح٦/٣٢٣( أخرجه الطبراني في معجمه األوسط    

ـ  عـن )٩٨ح١/١٢١( معرفة السنن واآلثار    في لبيهقياعن محمد بن يعقوب، و    ) ٨٧٣٨ح٤/٥٢٢(  سـعد   ي أب
  .الماليني
يد بن أبي أيوب     عبد اهللا بن وهب عن سع      عن ) سعد الماليني  وأب -محمد بن يعقوب   -محمد بن رزيق  ( ثالثتهم

  .بمثله به
  :دراسة اإلسناد:  ثانياً

،        والعين، وكسر الفاء والراء، هذه النسبة إلـى المعـافر          بفتح الميم  المعافري :يعاِفرمالشراحيل بن يزيد     -
  .)٣٣٣ / ٥( للسمعاني،األنساب:انظر.  باليمنقبيلةمعاِفر هي و 

 ومسلم في مقدمة كتابه     ، العباد حديثاً  أفعالروى له البخاري في     د   ووثقه الذهبي، وق   بن حبان في الثقات   اذكره  
  ."صدوق: "، وقال ابن حجرحديثاً
  ".هو ثقة: "قلت

ــات( ــان ،الثق ــن حب ــف ،)٤٥٠/٨٥٣٨ /٦( الب ــذهبيالكاش ــال،)١/٤٨٢/٢٢٥٥(، لل ــذيب الكم ،  ته
   ).)١/٤٣٣/٢٧٦٣(، البن حجرتقريب التهذيب، )١٢/٤١٢/٢٧١٣(للمزي

  .ند ثقاتوباقي رجال الس
  .الحديث إسناده صحيح؛ ألن جميع رجاله ثقات :سنادالحكم على اإل: ثالثاً

 – اإلسـالم  نور، طبعة مركز    األلباني الدين ناصر  محمد ، صحيح سنن أبي داود    : انظر ،وقد صححه األلباني  
  .)٤٢٩١ح ٩/٢٩١(،اإلسكندرية
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المجددون يتميزون ويبرزون ويتقـدمون ويتفوقـون       ف ون بها وداعون إليها،   عنها، فهم متمسك  
على غيرهم، ويشار إليهم بالبنان بتفوقهم، ويرجع الناس إليهم لكثـرة علمهـم وبـذلهم العلـم          

   .(1)وإفادتهم لغيرهم
 أن صفوفها في الصالة كصفوف المالئكة، ولم يكن هذا          مميزات هذه األمة أيضاً   ومن  

 قَـاَل  : قَـالَ  بن اليمان حذَيفَة  من حديث  (2)مسلم في صحيحه   أخرج اإلمام فقد  ألمة قبلها،   

                                                
 صـوتية  دروس: الكتاب مصدر،  العبادن بن حمد بن عبد المحس  عبد المحسن ل ، شرح سنن أبي داود    :انظر )(1
   .)٤٨ / ٢٥(.http://www.islamweb.net ،اإلسالمية الشبكة موقع بتفريغها قام
   .)١١٩٣ح٦٣ / ٢ (لم يذكر اسم للباب ، المساجد:كتاب ،صحيح مسلم )(2

 حدثَنَا محمد بن فُضيٍل عن َأِبى ماِلٍك )عبد اهللا بن محمد( بن َأِبى شَيبةَ حدثَنَا َأبو بكِْر: قال مسلم:سند الحديث
ِعىسعد بن طارق(اَألشْج(ِعىِرب نع )بن حراش(َفَةذَيح نع )بن اليمان(...  

  :دراسة اإلسناد
 الحديث، والعجلـي والـذهبي       وزاد ثبت في   المديني ابنمعين، و  وثقه ابن سعد، وابن    : محمد بن فضيل   -١

ليس : "النسائيوقال   ،" عن عثمان  نه كان منحرفاً  أ إال   كان ثبتاً في الحديث   : "وقال الدارقطني  ،كان يتشيع وزادا  
، وقال ابـن    "صدوق من أهل العلم   : "، وقال أبو زرعة   "كان يتشيع، وكان حسن الحديث    : " وقال أحمد  ،"به بأس 
إنما توقف فيه من توقف لتشيعه، وقد قـال  " :"مقدمة الفتح   "  في قال ، وقد "صدوق عارف رمي بالتشيع   :"حجر

 رحم اهللا عثمان، وال رحم اهللا من ال يتـرحم  ": سمعت ابن فضيل يقول: حدثنا أبو هاشم : أحمد بن علي األبار   
شـيعيا  كـان   ": وقال أبو داود السجـستاني    ،  "ورأيت عليه آثار أهل السنة والجماعة رحمه اهللا         ": قال، و عليه

، وهو معظم     علياً األمرتحرقه على من حارب أو نازع       إنما  : " ، ورد عليه الذهبي في السير وقال      "متحرقا
  . "ثقة" : بشار معروف والشيخ شعيب األرنؤوط.، وقال د"شيخ: "، وقال أبو حاتم"للشيخين رضي اهللا عنهما

  ".هو ثقة : "قلت
تهـذيب  ، و )١٥٦/٥٥١) (الـدرامي رواية عثمـان    (ن معين تاريخ اب ، و )٣٨٩ /٦(سعد ابن طبقات: انظر ( 

، الكاشـــفو ،)٢/٢٥٠/١٦٣٥( للعجلـــي،الثقـــاتو ،)٣٦٠/٦٦٠ /٩ (البـــن حجـــر ،التهـــذيب
، البـن   تقريـب التهـذيب   و ،)٨/٥٧/٢٦٣(، البـن أبـي حـاتم      الجرح والتعديل و ،)٢/٢١١/٥١١٥(للذهبي
 ،)٢٦/٢٩٣/٥٥٤٨(، للمـزي  كمـال تهـذيب ال   و  ،)١/٤٤١( البن حجر    ،فتح الباري ،  )١/٨٨٩/٦٢٢٧(حجر

بشار عواد معروف والـشيخ شـعيب       .، وتحرير تقريب التهذيب، د    )٩/١٧٣/٥٢(، للذهبي سير أعالم النبالء  و
   )).٣/٣٠٦/٦٢٢٧(األرنؤوط

وابـن  ، والعجلي، ابن نميرو، وابن معين، أحمدو،  ابن إسحاق  وثقه ):أبو مالك األشجعي  ( سعد بن طارق     -٢
صالح الحـديث يكتـب    "  :وقال أبو حاتم  ،  "ليس به بأس  "  :وقال النسائي ،  "الثقات" ذكره ابن حبان في   حجر، و 

  ".حديثه
   ".هو ثقة : " قلت

http://www.islamweb.net


 التميز في ضوء السنة النبوية ٣٨   

 وجِعلَـتْ لَنَـا     ، جِعلَتْ صفُوفُنَا كَصفُوِف الْمالَِئكَةِ    ،فُضلْنَا علَى النَّاِس ِبثَالَثٍ   « : رسوُل اللَِّه   
   .»هورا ِإذَا لَم نَِجِد الْماء  وجِعلَتْ تُربتُها لَنَا طَ،اَألرض كُلُّها مسِجدا

 فـال تهلـك بالـسنين وال        ،أنها محفوظة من الهالك واالستئصال     ب لقد ميزها اهللا    و
حيـث أخـرج     ،من غيرها فيستبيح بيضتها ويستأصلها     بجوع وال بغرق وال يسلط عليها عدو      

ـ ِإن اللَّ«  :ِه  قَاَل رسوُل اللَّ:قَاَل  (2)ثَوبان   من حديث(1)مسلم في صحيحه  (3)ه زوىــ
 وُأعِطيـتُ   ، وِإن ُأمِتى سيبلُغُ ملْكُها ما زِوى ِلى ِمنْهـا         ،ِلى اَألرض فَرَأيتُ مشَاِرقَها ومغَاِربها    

ـ        ، اَألحمر واَألبيض  (4)الْكَنْزيِن ِلكَههالَ ي ِتى َأنى ُألمبَألْتُ رِإنِّى سـةٍ   وامنٍَة عالَ ،(5)ا ِبـس َأنو 
       متَهضيب تَِبيحسفَي ى َأنْفُِسِهمِسو ا ِمنودع ِهملَيلِّطَ عسى قَالَ   ،(6)يبر ِإنِإنِّـى ِإذَا       : و ـدمحا مي 

    درالَ ي فَِإنَّه اءتُ قَضيقَض،      الَ ُأه َأن ِتكُألم تُكطَيِإنِّى َأعةٍ   وامنٍَة عِبس مِلكَه،     ِهملَيلِّطَ عالَ ُأس َأنو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
 ،الثقـات ، و )٨٧ / ٤ (، البن أبـي حـاتم     التعديلوالجرح  ، و )٤١٠ / ٣(، البن حجر  تهذيب التهذيب : انظر(

تهـذيب  ، و )٢٩٤ / ٤(ن حبـان     الب ،الثقات، و )٣٦٩ / ١ (، البن حجر  تقريب التهذيب ، و )٣٩١ / ١(يللعجل
   ).)١٠/٢٧٠(، للمزيالكمال

    .)٧٤٤٠ح١٧١/ ٨.( هالَك هِذِه اُألمِة بعِضِهم ِببعٍض:باب، الساعة وأشراط الفتن :كتاب، صحيح مسلم )(1
 - ٍد ِعيٍد ِكالَهما عن حماِد بِن زي وقُتَيبةُ بن س)سليمان بن داود( حدثَنَا َأبو الرِبيِع الْعتَِكى:قال مسلم: سند الحديث

 عن َأِبى )عبد اهللا بن زيد( عن َأِبى ِقالَبةَ)بن أبي تميمة( عن َأيوب)بن زيد(حدثَنَا حمادواللَّفْظُ ِلقُتَيبةَ 
اءمعمرو بن مرثد(َأس(انبثَو نع )بن بجدد( ...  

  :دراسة اإلسناد
وقد بحثت في كتب المراسيل فلم ، " ثقة فاضل كثير اإلرسال: "قال ابن حجر ):أبو قالبة( زيد عبد اهللا بن-

  .وأبو أسماء من الشيوخ الذين روى عنهم، أجد انه أرسل عن أبي أسماء
  )).١٤/٥٤٤ ( للمزيتهذيب الكمال، و)٥٠٨ / ١(، البن حجرتقريب التهذيب: انظر(

 من السراه اشتراه : وقيل، إنه من العرب حكمي من حكم بن سعد حمير:يقال،  مولى رسول اهللا : ثوبان)(2
   . ومات بها سنة أربع وخمسين، ثم حمص، فخدمه إلى أن مات ثم تحول إلى الرملة،ثم أعتقه رسول اهللا 
  .)١/٤١٣/٩٦٨( الصحابة البن حجر،اإلصابة في تمييز

      .)٢/٣٢٠( األثير بن واألثر، الفي غريب الحديثالنهاية .  جمع: زوى )(3

 إلى  إشارةفيه  ، و الشام و  العراق ملكي كسرى وقيصر    كنزيوالمراد  ،   الذهب والفضة  : قال العلماء  :الكنزين )(4
 الجنـوب   جهتـي  فـي  وأما   ، المشرق والمغرب وهكذا وقع    جهتي فيأن ملك هذه األمة يكون معظم امتداده        

ينطق عـن    ال الذيت اهللا وسالمه على رسوله الصادق        وصلوا ،والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب     
    .)١٣ / ١٨ (مسلم صحيح على النووي شرح .وحى يوحى إال  هو إنالهوى 

   .)٣٠٢ / ٣ ( المصدر السابق. أي بقحط عام يعم جميعهم:سنة بعامة )(5
/ ١(األثيـر  بـن  واألثـر، ال   النهاية في غريب الحديث    . أي مجتمعهم وموضع سلطانهم    :فيستبيح بيضتهم  )(6

١٧٢(.   
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     متَهضيب تَِبيحسي ى َأنْفُِسِهمِسو ا ِمنودع،         مهضعب كُونتَّى يا حِبَأقْطَاِره نم ِهملَيع عتَملَِو اجو 
  .» ويسِبى بعضهم بعضا ،يهِلك بعضا

قد وقعـت كلهـا     ، ومميزات لهذه األمة، و     للنبي    معجزات ظاهرة  فيه هذا الحديث و 
 . (1) بحمد اهللا كما أخبر به

  خرةتميزها في اآل: ثانياً
، فـي اآلخـرة   باألجر والثواب     بالعمل في الدنيا ميزها اهللا       هذه األمة كما تميزت   و

 َأن  ريـرةَ َأِبـي ه   من حـديث    (2) في صحيحه  مسلم أخرج   حيث فالجزاء من جنس العمل،   

                                                
  .)١٨/١٣ (مسلم صحيح على النووي شرح: انظر )(1
  .)٦٠٤ح١/١٤٩ (ء اسِتحباِب ِإطَالَِة الْغُرِة والتَّحِجيِل ِفى الْوضو:باب، الطهارة:، كتابصحيح مسلم )(2

 -  جِميعاعن مروان الْفَـزاِرى    )ن يحيى محمد ب ( حدثَنَا سويد بن سِعيٍد وابن َأِبى عمر       :قال مسلم  :سند الحديث 
     انورثَنَا مدح رمَأِبى ع نبن معاوية (قَاَل اب(          ٍاِزمَأِبى ح نِن طَاِرٍق عِد بعس ِعىاِلٍك اَألشْجَأِبى م نع )   سلمان بـن

   ... عن َأِبى هريرةَ)عزة
  : دراسة اإلسناد

ثقة، : "، وقال العجلي في الثقات    "سويد ثقة ثقة  : "سلمة بن قاسم األندلسي في تاريخه     قال م  :سويد بن سعيد   -١
كان سويد من الحفاظ، وكان أحمد بن حنبـل         : "، وقال أبو القاسم البغوي    "من أروى الناس عن علي بن مسهر      

عرضـت  : "بن حنبـل ، وقال عبد اهللا بن أحمد "ينتقي عليه لولديه صالح وعبد اهللا ، يختلفان إليه فيسمعان منه      
تتبعه فإنّه صالح، أو  : اكتبها كلها، أو قال   : "على أبي أحاديث لسويد بن سعيد عن ضمام بن إسماعيل، فقال لي           

سمعت أحمد ذكـره،    : "، وقال أبو داود   "اكتب عن سويد أحاديث ضمام    : "قال لي أبي  : "، وقال أيضا  "ثقة  : قال
، وقد أورده الذهبي في كتابه ذكر أسماء من تُكُلِّم فيه وهـو        "هال بأس ب  : أرجو أن يكون صدوقًا، أو قال     : فقال

هو حالل الدم   : سويد مات منذ حين، وسمعت يحيى قال      : سمعت يحيى بن معين يقول    : "موثق، وقال أبو داود   
  ".عنى أنّه مات ذكره للينه، وإال فقد بقي سويد بعد يحيى سبع سنين: "، وقال الذهبي"

ال صلى اهللا عليـه، ولـم يكـن عنـده     : " يحيى بن معين، وذُِكر عنده سويد، فقالوروى الحسين بن فَهم عن    
، "لـيس بـشيء  : سئل أبي عن سويد األنباري فحرك رأسه، وقال: "، وقال عبد اهللا بن علي بن المديني     "بشيء

 عن الثقات   يأتي: "، وقال ابن حبان   "ليس بثقة، وال مأمون   : "، وقال النسائي  "حديث سويد منكر  : "وقال البخاري 
، وقال ابن عدي بعد أن ذكر أمثلـة تـدل علـى             "يخطئ في اآلثار ويقلب األخبار    : "، وقال أيضا  "بالمعضالت

سمعت : "، وقال عبد الرحمن   "ولسويد مما أنكرت عليه غير ما ذكرت وهو إلى الضعف أقرب          : "ضعف سويد 
في القلب من سويد    : "أبو بكر اإلسماعيلي  ، وقال   "كان صدوقًا، وكان يدلس يكثر ذاك يعني التدليس       : "أبي يقول 

موصوف بالتدليس، وصفه   : "، وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين، وقال         "شيء من جهة التدليس   
صدوق، ومضطرب الحفظ، وال سيما بعـدما  : "، وقال يعقوب بن شيبة"به الدارقطني واإلسمـاعيلي وغيرهما   

، "صدوق، إال أنّه كان قد عمي فكان يلقن أحاديث ليس مـن حديثـه             : "، وقال صالح بن محمد البغدادي     "عمي
عمي في آخر عمره فربما لقن ما ليس من حديثه، فمن سمع منه وهو بصير فحديثـه              : "وقال الحاكم أبو أحمد   

وكان قد كفّ بصره في آخر عمره، فربما لقن ما ليس من حديثه، ومن              : "، وقال الخطيب البغدادي   "عنه أحسن 



 التميز في ضوء السنة النبوية ٤٠   

 ،الـثَّلْجِ  نـ لَهو َأشَد بياضا مِ    ،(2) ِمن عدنٍ  (1) ِإن حوِضي َأبعد ِمن َأيلَةَ     «: قَاَل رسوَل اللَِّه   
  د ـيص ه كَماد النَّاس عنْـ وِإنِّي لََأص،وَأحلَى ِمن الْعسِل ِباللَّبِن ولَآِنيتُه َأكْثَر ِمن عدِد النُّجوِم

   (3)م ِسيماـم لَكُـ نَع: قَاَل، َأتَعِرفُنَا يومِئٍذ:قَالُوا يا رسوَل اللَِّه ،الرجُل ِإِبَل النَّاِس عن حوِضِه
  .» ِمن َأثَِر الْوضوِء،(1) تَِردون علَي غُرا محجِلين،يستْ ِلَأحٍد ِمن الُْأمِملَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
كان من أوعية العلم ثم شاخ وأضر ونقـص حفظـه         : "، وقال الذهبي  "ه وهو بصير فحديثه عنه حسن     سمع من 

  ".وقد تغير في آخر عمره بسبب العمى فضعف بسبب ذلك: "، وقال ابن حجر"فأتى في حديثه أحاديث منكرة
ون منهـا، وأن مـن   هو ثقة ومن الحفاظ عند بعض األئمة، وأن كتبه صحيحة بل كانوا يتتبعونها ويكتب : "قلت

، تكلم فيه فكالمه يرجع إلى وصفه بالتدليس، وفي هذا الحديث نجده قد صرح بالتحديث، فانتفت الشبهة عنـه                 
وكذلك وصفه بالغفلة التي أصيب بها في آخر عمره بعدما كفّ بصره وعمي، مما جعلته يجيز أحاديث فيهـا                   

  ". معين والنسائي وابن حبان ما يشير إلى ضعفهبعض النكارة، كما أن في ظاهر كالم بعض األئمة كابن
 للخطيـب   ،تاريخ بغداد ، و )٤٤٢/٦٩٩ / ١( للعجلي ،الثقات، و )٤/٢٧٥( البن حجر    ،تهذيب التهذيب  : انظر(

، كامـل ، وال )١١/٤١١( للـذهبي  ،وسير أعالم النبالء  ، )١٢/٢٥٠(تهذيب الكمال للمزي  ، و )٩/٢٣١(البغدادي  
، وطبقات المدلسين، البن )٩٧/١٥٣ / ١(  للذهبي، من تُكلم فيه وهو موثق  ذكر أسماء ، و )٣/٤٢٨(البن عدي   

 زكريـا : وتحقيـق  دراسة،  )هـ٧٤٨ت(الذهبى عثمان بن أحمد بن محمد، ل الحفاظ تذكرة، و )٥٠/١٢٠(حجر
 )).٢/٤٥٥(ـم١٩٩٨ -هـ١٤١٩ األولى الطبعة، بيروت - العلمية الكتب دار، عميرات

وزاد ، "صدوق" :وابن حجر، ، وقال  أبو حاتم    " الثقات "كره ابن حبان في     ذ:  محمد بن يحيى بن أبي عمر      -٢
أحمد وسئل  ،  "بن عيينة ا حدث به عن      وكان به غفلة ورأيت عنده حديثا موضوعاً        صالحاً كان رجالً " :بو حاتم أ

  ".ال بأس به" :وقال مسلمة، "أما بمكة فابن أبي عمر: " فقال؟عمن نكتببن حنبل 
  ".هو صدوق: "قلت

، البن تقريب التهذيب، و)١٢٥ / ٨ (، البن أبي حاتمالجرح والتعديل، و)٩٨ / ٩( البن حبان ،الثقات:  نظرا(
  ).)٤٥٨ / ٩(، البن حجرتهذيب التهذيب، )٩٠٧ / ١ (حجر

  .٣٧  سبقت ترجمته ):أبو مالك األشجعي( سعد بن طارق -٣
ثم يمتد  ،  ند أوله من بالد البربر والسودان     ر اله وهو شعبة من بح    بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم      :أيلة )(1

هـو بفـتح    ، هي آخر الحجاز وأول الـشام : وقيل،مما يلي الشام،  وفي أقصاه مدينة القلزم قرب مصر  مغرباً
  .)٣٤٤و١/٢٩٢(، لياقوت الحمويمعجم البلدان .الهمزة وسكون الياء البلد المعروف فيما بين مصر والشام

وهي مدينة مشهورة ناحيـة  ،  وبذلك سميت عدن، من قولهم عدن بالمكان إذا أقام به     وهو،   بالتحريك :دنع )(2
 وهـو مـع ذلـك       ، وشربهم من عين بينها وبين عدن مسيرة نحو اليوم         ، وال مرعى  ، ردئة ال ماء بها    ،اليمن
 معجم  .ة ألجل ذلك فإنها بلدة تجار     ، والتجار يجتمعون إليه   ، إال أن هذا الموضع هو مرفأ مراكب الهند        ،رديء
    .)٨٩/ ٤(، لياقوت الحمويالبلدان

 وهـي   ،سمى فحولت الواو من موضع الفاء فوضعت في موضع العين ياؤهـا           واَألصل في سيما    : السيما) (3
  .)٣١٤ / ١٢ (، البن منظور لسان العرب.العالمة يعرف بها الخير والشر
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 أما تطويل الغرة فهو غـسل  ،استحباب تطويل الغرة والتحجيلاد من هذا الحديث    فيستف
 كمـال   نسـتيقا ال ؛ من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله            يءش

والتحجيل الناشـئين    ، فالغرة  وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين         ،الوجه
  .(2)ه األمة زادها اهللا تعالى شرفاً هذ من مميزاتعن الوضوء

فقد أخرج البخـاري فـي    ،هموقد أكمل اهللا عليهم النعمة وجعلهم شهداء على األمم قبل   
يـدعى نُـوح يـوم: »      قَاَل رسوُل اللَّـِه  : قَاَلَأِبي سِعيٍد الْخُدِري   من حديث  (3)صحيحه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
1)(   ِلينجحا ماستعار أثر الوضوء فـي الوجـه    ، و لوجه واألقدام  أي بيض مواضع الوضوء من األيدي وا       :غُر

، النهاية في غريب الحـديث  .واليدين والرجلين لإلنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه    
     .)٣٤٦ / ١ (بن األثيرال
  .)٢٥٠ / ٢(، لبدر الدين العينيعمدة القاري و،)٣/١٣٤( مسلم صحيح على النووي شرح :انظر )(2
وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا ِلتَكُونُوا شُهداء علَـى   {  قَوِلِه تَعالَى:باب ، تَفِْسيِر الْقُرآنِ  :ِكتَاب،  حيح البخاري ص )(3

    ).٤٤٨٧ح٩٣٤(}النَّاِس ويكُون الرسوُل علَيكُم شَِهيدا 
 )حماد بن أسـامة   ( وَأبو ُأسامةَ  )بن عبد الحميد  (ٍد حدثَنَا جِرير  حدثَنَا يوسفُ بن راشِ   :  قال البخاري  :سند الحديث 

 حدثَنَا َأبو   َ(حماد بن أسامة  ( وقَاَل َأبو ُأسامة   )ذكوان( عِن الَْأعمِش عن َأِبي صاِلحٍ     )بن عبد الحميد  (واللَّفْظُ ِلجِريرٍ 
  ...الْخُدِري   عن َأِبي سِعيٍد)ذكوان(صاِلٍح

  : دراسة اإلسناد
 ، " ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخرة يحدث من كتب غيـره           : "قال ابن حجر   ):أبو أسامة ( حماد بن أسامة     -١

كان صـحيح  : "قال أحمد، وقد وذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين وهي التي احتمل العلماء تدليسهم     
  ".ءي ال يكاد يخط، ما كان أثبته، كان ثبتاً: " وقال أيضاً،" لحديثهالكتاب ضابطاً

الجـرح  ، و )١/٣٠/٤٤(بن حجـر  ، ال طبقات المدلسين و،  )١/٢٦٧/١٤٨٧(، البن حجر  تقريب التهذيب : انظر(
  ).)٣/١٣٢/٦٠٠(، البن أبي حاتموالتعديل

: وابـن حجـر  ، وأبو حاتم، ، وقال يحيى بن معين" الثقات "بن حبان ا وذكره   ، مسلمة وثقه: يوسف بن راشد   -
  ."صدوق"

  ".هو صدوق: "قلت
، البـن   تقريـب التهـذيب   ، و )٤٦٧ / ٣٢(، للمـزي  تهذيب الكمال ، و )٢٨٢ / ٩( البن حبان    ،الثقات: انظر(

  ).)١٠٩٦/ ١(حجر
، وذكره  "ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس      هو  : "قال ابن حجر  ):  األعمش( سليمان بن مهران   -٢

  .ل تدليسهم لقلته في جنب ما روواوهم من يقب، في المرتبة الثانية من المدلسين
  .))٥٥ / ٣٣( بن حجر، الطبقات المدلسين، و)١/٤١٤(بن حجر، التقريب التهذيب: انظر (
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 هـْل   : فَيقَـاُل ِلُأمِتـهِ    ، نَعم : فَيقُولُ ؟ هْل بلَّغْتَ  : فَيقُولُ ، يا رب  (1)ك لَبيك وسعدي  :الِْقيامِة فَيقُولُ 
لَّغَكُم؟ب، قُولُوننَِذيرٍ    :فَي ا َأتَانَا ِمنقُولُ ، مفَي :   لَك دشْهي نقُوُل؟ مفَي : تُـهُأمو دمحم ،  وندفَتَـشْه 

وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمـةً وسـطًا      " فَذَِلك قَولُه جلَّ ِذكْره      ، الرسوُل علَيكُم شَِهيدا    ويكُون ،َأنَّه قَد بلَّغَ  
  . »(2)  "ِلتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاِس ويكُون الرسوُل علَيكُم شَِهيدا

 والقسط؛ وتضع لهم     فتقيم بينهم العدل   ، األمة الوسط التي تشهد على الناس جميعاً       فهي
الموازين والقيم؛ وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمـد؛ وتـزن قـيمهم وتـصوراتهم                

 ال التي تتلقى مـن      ،هذا حق منها، وهذا باطل    : ، وتقول اليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرها    وتق
 ،بيـنهم  وهي شهيدة على الناس، وفي مقام الحكم العـدل           ،الناس تصوراتها وقيمها وموازينها   

 هو الذي يشهد عليها؛ فيقرر لها موازينهـا          وبينما هي تشهد على الناس هكذا، فإن الرسول       
وبهذا ،  عنها، ويقول فيه الكلمة األخيرة    وقيمها؛ ويحكم على أعمالها وتقاليدها؛ ويزن ما يصدر         

 ؛ها حـق قـدر    ـ ولتقدر دوره  ؛ ولتشعر بضخامتها  ؛لتعرفها؛  تتحدد حقيقة هذه األمة ووظيفتها    
وإنها لألمة الوسط بكل معاني الوسط سواء مـن الوسـاطة بمعنـى     ،  وتستعد له استعداداً الئقاً   

الحسن والفضل، أو من الوسط بمعنى االعتدال والقـصد، أو مـن الوسـط بمعنـاه المـادي                  
  . (3)الحسي

إن تميزت األمة بأنها آخر األمم خلقاً وزماناً، فقد تميزت في اآلخـرة بأنهـا أولهـا                 و
مـن    (4)ما واللفظ للبخـاري   هيفي صحيح ومسلم  البخاري  الشيخان  كما أخرج    للجنة،   دخوالً
 ،نَحن الْآِخرون الساِبقُون يوم الِْقيامةِ     «: يقُوُل اللَِّه   رسوَل َأنَّه سِمع   هريرةَ   يبَأ حديث

 ، فَهدانَا اللَّـه ،ذَا يومهم الَِّذي فُِرض علَيِهم فَاخْتَلَفُوا ِفيهِ      ثُم ه  ،بيد َأنَّهم ُأوتُوا الِْكتَاب ِمن قَبِلنَا     
علَنَا ِفيِه تَب ا،فَالنَّاسغَد ودهغٍَد، الْي دعى بارالنَّصو «.   

  
  
  

                                                
لزوماً لطاعتـك بعـد     ، و  ِإجابةً لك بعد ِإجابة    :َأيفي معنى هذه العبارة أقوال والمراد هنا         :لبيك وسعديك  )(1

لـسان  و ،)٣٦٦ / ٢ (بن األثير ال،   واألثر هاية في غريب الحديث    الن :انظر . وِإسعاداً َألمرك بعد ِإسعاد    ،لزوم
     .)٢١٣ / ٣(و) ٧٢٩ / ١ (، البن منظورالعرب

   .١٤٣آية : البقرة سورة  )(2

  .)١٠٠ / ١ (، لسيد قطبفي ظالل القرآن: انظر )(3
 :باب ،الجمعة: ، كتاب سلمصحيح م ، و )٨٧٦ح١٩٠( فَرِض الْجمعِة    : باب ، الْجمعةِ : ِكتَاب ،صحيح البخاري  )(4

  .)٢٠١٨ح٧ / ٣. (الْجمعِة ِليوِم اُألمِة هِذِه ِهداية
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 فتدخل هذه األمة    ،السابقون بالفضل ودخول الجنة   ،   اآلخرون في الزمان والوجود    فهم"
  إنه لما تخيرت اليهود السبت والنصارى األحد وهدانا اهللا " :وقيل، (1)"األممالجنة قبل سائر 

  .(2)" ونسبقهم في اآلخرة، سبقناهم في الدنيا،وهي سابقة لليومين، ليوم الجمعة
أخرج كما  ،   في أمته، بأن جعل لهذه األمة أجرها مضاعفاً         النبي     اهللا ىوقد أرض 

:  قَالَ  عن النَِّبي    -رِضي اللَّه عنْهما   -ن عمر   ب هللاعبد ا   من حديث  (3)في صحيحه البخاري  
 من يعمُل ِلي ِمـن غُـدوةَ ِإلَـى    : فَقَالَ ، كَمثَِل رجٍل استَْأجر ُأجراء    ،مثَلُكُم ومثَُل َأهِل الِْكتَابينِ   «

 من يعمُل ِلي ِمن ِنصِف النَّهاِر ِإلَى صـلَاِة          :ثُم قَالَ  ، فَعِملَتْ الْيهود  (4)ِنصِف النَّهاِر علَى ِقيراطٍ   
 ثُم قَاَل من يعمُل ِلي ِمن الْعصِر ِإلَى َأن تَِغيـب الـشَّمس    ،الْعصِر علَى ِقيراٍط فَعِملَتْ النَّصارى    

   مه ِن فََأنْتُماطَيلَى ِقيرالنَّ   ،عو ودهتْ الْيفَغَِضب ارفَقَالُوا ى،ص :        طَـاءَأقَـلَّ علًا ومع ا لَنَا َأكْثَرم ، 
  .» فَذَِلك فَضِلي ُأوِتيِه من َأشَاء:قَاَل ، لَا: قَالُوا،؟هْل نَقَصتُكُم ِمن حقِّكُم :قَاَل

 ألنهـم  ؛ يعنى كأجر اليهود والنصارى قبلهم    ، أجرهم مرتين   أن  للمسلمين فبين النبي   
 وإن ،-عليهمـا الـسالم   -، وإنما ذلك من أجل إيمان المسلمين بموسى وعيسى        راطينأعطوا قي 

وهنا يبرز تميز هذه األمة عن غيرها مـن         ،  (5)ألن التصديق عمل   ؛كانوا لم يعملوا بشريعتهما   
   .األمم 

  الـشيخان  حيث أخـرج   عما حدثت به أنفسها،      ولقد تميزت هذه األمة بتجاوز اهللا       
 قَـاَل رسـوُل     : قَالَ َأِبى هريرةَ   من حديث  (6)ما واللفظ لمسلم  هيحمسلم في صحي  البخاري و 

  .» َأو يعملُوا ِبِه ، ما حدثَتْ ِبِه َأنْفُسها ما لَم يتَكَلَّمواألمتيِإن اللَّه تَجاوز: »  اللَِّه 
 فإنـه ال    ،بـه  ولم يتلفظ    ، وتحدثه نفسه به   ،حديث النفس الذي ينقدح في ذهن اإلنسان      ف

   .وهذا خاص بهذه األمة بخالف األمم السابقة، (7)يترتب عليه شيء
                                                

     .)١٤٢ / ٦ (مسلم صحيح على النووي شرح )(1

 علـي  :، تحقيـق  )هـ٥٩٧ت(الجوزي بن الرحمن عبد الفرج يب، أل الصحيحين حديث من المشكل كشف )(2
   .)٩٥٥ / ١(ـ،م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ، طبعةالرياض - الوطن دار، البواب حسين

   .)٢٢٦٨ح٤٦٧( الِْإجارِة ِإلَى ِنصِف النَّهاِر : باب، اإلجارة:، كتابصحيح البخاري )(3
 وهو نصف عشره في أكثر البالد وأهل الشام يجعلونـه جـزءا مـن    ، جزء من أجزاء الدينار هو: القيراط )(4

   .)٤٢ / ٤(األثيربن  واألثر، ال النهاية في غريب الحديث.أربعة وعشرين
  .)٣٩٤ / ٦( البن بطال البخاري،شرح صحيح : انظر )(5
 تَجاوِز اللَِّه عن حـِديِث الـنَّفِْس والْخَـواِطِر ِبالْقَلْـِب ِإذَا لَـم تَـستَِقر          : باب ،اإليمان : كتاب ،صحيح مسلم  )(6
لكـره والـسكران    الطـالق فـي اإلغـالق وا      : الطـالق، بـاب   : كتاب ،صحيح البخاري ، و )٣٤٦ح١/٨١(

  .)٥٢٦٩ح١٠٤٣(والمجنون
     .)١٢/٢٦٤(عبد المحسن العباد ل ،شرح سنن أبي داود  )(7
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يدلل على ذلك مـا جـاء فـي         ومما   لإلسالم،    أكثر األمم استجابةً   وتميزت أيضاً بأنها  
 مـن حـديث   (1)أخرج مسلم في صحيحه كما  ،  اًأكثر األنبياء تبع   الحديث الصحيح من كونه     

 ِمن اَألنِْبيـاِء    ي لَم يصدقْ نَبِ   ، الْجنَّةِ فيَأنَا َأوُل شَِفيٍع     «:  النبي   اَل قَ : قَالَ  َأنَس بن ماِلكٍ  
 بسنده  (2)، وأخرج أيضاً  » ٌ  وِإن ِمن اَألنِْبياِء نَِبيا ما يصدقُه ِمن ُأمِتِه ِإالَّ رجٌل واِحد           ،ما صدقْتُ 
 ، َأنَا َأكْثَر اَألنِْبياِء تَبعا يـوم الِْقيامـةِ     « : قَاَل رسوُل اللَِّه     :َلقَا َأنَِس بِن ماِلٍك     من حديث 

  .»وَأنَا َأوُل من يقْرع باب الْجنَِّة
فـي    ومـسلم  البخـاري  الـشيخان فقـد أخـرج  ، مبلغ هذه الكثرة  يوضح النبي   و

 :  قَاَل النَِّبي    : قَالَ - اهللا عنهما  رضي- ابن عباسٍ   من حديث  (3)ما واللفظ للبخاري  هيصحيح

                                                
  .)٥٠٦ح١٣٠ /١( َأدنَى َأهِل الْجنَِّة منِْزلَةً ِفيها: باب، اإليمان:كتاب، صحيح مسلم )(1
    .)٥٠٥ح١٣٠ /١(يها َأدنَى َأهِل الْجنَِّة منِْزلَةً ِف: باب، اإليمان:كتاب، صحيح مسلم )(2

صـحيح  ، و)٦٥٤١ح١٣٨٩( يدخُُل الْجنَّةَ سبعون َألْفًا ِبغَيِر ِحـساٍب  :ابب  الرقاق، :، كتاب البخاريصحيح   )(3
 والَ ِحـسابٍ  ِبغَيـرِ  الْجنَّـةَ  الْمـسِلِمين  ِمـن  طَواِئـفَ  دخُـولِ  علَـى  الـدِليل  :بـاب  اإليمان،   :،كتابمسلم
  .)٥٤٦ح١/١٣٧(عذَاٍب

حدثَنَا ِعمران بن ميسرةَ حدثَنَا ابن فُضيٍل حدثَنَا حصين قَاَل َأبو عبد اِهللا وحـدثَِني               :  قال البخاري  :سند الحديث 
 رضـي اهللا  – حـدثَِني ابـن عبـاٍس    َأِسيد بن زيٍد حدثَنَا هشَيم عن حصيٍن قَاَل كُنْتُ ِعنْد سِعيِد بِن جبيٍر فَقَالَ         

  ...-عنهما
  : دراسة اإلسناد

  ".هو ثقة : "وقلت ،٣٧سبقت ترجمته ص  : محمد بن فضيل-١
، يحيى بن معينو، مأمون من كبار أصحاب الحديثال: وزاد، أحمدوثقه :  حصين بن عبد الرحمن السلمي  -٢
  حجـة حافظـاً  :والذهبي وزاد، أبو حاتمو، حتج بحديثه  ي :وزادزرعة  وأبو   ،ثبت في الحديث  : وزاد، العجليو

قال ، و  "أرجو أنه ال بأس به    : " ، وقال ابن عدي   "الثقات" ، وذكره ابن حبان في      ثقة: وابن حجر ، عالي اإلسناد 
: " وقال ابـن حجـر    ، "يعني من الكبر  : " قال الذهبي ، تغير: وقال النسائي ،  "ساء حفظه في اآلخر   : " أبو حاتم 

  ".تغير في آخر عمره: " وقال، " في اآلخرتغير حفظه
هـدي   ." وقد سمع منه هشيم قبل التغيـر ، تغير في آخر عمرهال انه  إمتفق على االحتجاج به      ثقةهو  : " قلت

ـ ٨٥٢ت( العـسقالني  حجـر  بن علي بن حمدأل ،الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري       دار ،)هـ
  .)٣٩٦ / ١ (،نية الطبعة الثا، لبنان– بيروت -المعرفة

 )١٩٣ / ٣ (، البن أبـي حـاتم     الجرح والتعديل و، )٢٣٥ / ١(، ألحمد بن حنبل   العلل ومعرفة الرجال  : انظر(
 / ١( للـذهبي      ،الكاشفو، )١٤٤ / ١ (، للذهبي تذكرة الحفاظ ، و )٣٠٥ / ١( للعجلي   ،الثقات، و )٣١٨ / ٢(و

 / ٢(، البن عدي    الكامل، و )٢١٠ / ٦(ن حبان    الب ،الثقات،  )٢٥٣ / ١ (، البن حجر  تقريب التهذيب ، و )٣٣٨
 دار، زايـد  إبـراهيم  محمـود : تحقيق،  )هـ٣٠٣ت(النسائي شعيب بن حمد، أل والمتروكين الضعفاء، و )٣٩٧

، )٦٩ / ١ (، للـذهبي  من تكلم فيه وهـو موثـق      ، و )١٦٦ / ١ ( هـ، ١٣٦٩ األولى الطبعة،  حلب – الوعي
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»  مالُْأم لَيتْ عِرضةُ     ،عالُْأم هعم رمي فََأخَذَ النَِّبي ،    النَّفَر هعم رمي النَِّبي(1) و،     ـهعم رمي النَِّبيو 
 يا ِجبِريُل : قُلْتُ ، فَنَظَرتُ فَِإذَا سواد كَِثير    ،مر وحده  والنَِّبي ي  ، والنَِّبي يمر معه الْخَمسةُ    ،الْعشَرةُ

 ، هُؤلَـاِء ُأمتُـك  : قَاَل، فَنَظَرتُ فَِإذَا سواد كَِثير،ى الُْأفُِقـظُر ِإلَـ لَا ولَِكن انْ: قَالَ ،هُؤلَاِء ُأمِتي 
 لَا ِحس مهامَألْفًا قُد ونعبُؤلَاِء سهوذَابلَا عو ِهملَيع قَاَل:قُلْتُ، اب ِلمو :ونكْتَولَـا  ، كَانُوا لَا يو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
 بن حمدأل ،ي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري       هد، و )٢٥٣ / ١ (، البن حجر  تقريب التهذيب و

  ).)٣٩٥/ ١ (، الطبعة الثانية، لبنان– بيروت - دار المعرفة،)هـ٨٥٢ت( العسقالني حجر بن علي
قدم إلى الكوفة من بعـض أسـفاره فأتـاه    "  :وقال أبو حاتم، "كذاب: " قال يحيى بن معين :  أسيد بن زيد   -٣

ث حـد "  :قـال البـزار  ، و" الحـديث  متروك"  :وقال النسائي، "كانوا يتكلمون فيه  أصحاب الحديث ولم آته و    
"  :بـن عـدي  اوقال ، "قد احتمل حديثه مع شيعية شديدة فيه"  : وقال في موضع آخر ،" لم يتابع عليها   بأحاديث

المنـاكير  يروي عـن الثقـات   "  :بن حباناوقال ، "يتبين على رواياته الضعف وعامة ما يرويه ال يتابع عليه         
و ، وقال الـدارقطني ، " قدم بغداد وحدث بها وكان غير مرضي في الرواية    : "وقال الخطيب ،  "ويسرق الحديث 

بن معين فكذبه وما له في البخاري سوى حديث واحـد مقـرون    ا أفرط   وزاد ابن حجر  ، "ضعيف"  :ابن حجر 
بخاري في كتاب الرقاق حـديثا واحـدا    وقد روى عنه اللم أر ألحد فيه توثيقاً  "  :وقال في موضع آخر   ، بغيره

 حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا محمد بن فضيل أخبرنا حصين ح وحدثني أسـيد بـن             : فإنه قال  ، بغيره مقروناً
بن عباس حديث عرضت علـى األمـم        ام عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فذكر عن            يزيد حدثنا هش  

 هشيم ألن هشيما كان أثبت الناس في حصين انتهى وهو           فذكره وقال بن عدي وإنما أخرج له البخاري حديث        
عند البخاري من طرق أخرى غير هذه وقد أخرجه مسلم في اإليمان من صحيحه عن سعيد بن منصور عـن        

  .هشيم به
  ألن هـشيماً   ؛أخرج له البخاري حديث هشيم    وكذلك  ، وقد اخرج له البخاري مقروناً بغيره     ، هو ضعيف : "قلت

  ". حصينكان أثبت الناس في
 ، البن حجر  تهذيب التهذيب ، و )٤٠٠ / ١(، البن عدي  الكامل، و )٣١٨ / ٢ (، البن أبي حاتم    الجرح والتعديل  (
  ، للمزي تهذيب الكمال ، و )١٨٠ / ١( البن حبان    ،المجروحين، و )٤٠٠ / ١ (، البن عدي   الكامل ،)٣٠١ / ١(
فـتح  ، و )١٤٧ / ١ (، البن حجر   التهذيب تقريب، و ) ٤٨ / ٧ (، للخطيب البغدادي  تاريخ بغداد ، و )٢٤١ / ٣(

  ).)٣٩١ / ١( البن حجر ،الباري
 .١٠ سبقت ترجمته ص: هشَيم بن بشير-٤

الـدليل  : اإليمان، باب : كتابالسماع في رواية في صحيح مسلم،       وقد صرح ب  ، "ثقة ثبت لكنه مدلّس   : " وقلت
لك هو أثبت الناس في حصين بن وكذ، )٥٤٩ح١٣٧ / ١ (على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب       

 / ١ (، ألحمـد بـن حنبـل      العلل ومعرفة الرجال  ". هشيم أعلم بحديث حصين   : "قال أحمد حيث  ، عبد الرحمن 
٣٧٠(.    

 وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثالثة إلـى               ،هم رهط اإلنسان وعشيرته   : النفر )(1
  )٩٢ / ٥ ( واألثر، البن األثيرية في غريب الحديثالنها   .العشرة وال واحد له من لفظه
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قُونتَرسي،  ونرتَطَيلَا ي(1) و،   كَّلُونتَوي ِهمبلَى رعٍن فَقَـالَ        ، وـصِمح نكَّاشَةُ بِه عِإلَي فَقَام :  عاد 
   ملَِني ِمنْهعجي َأن قَالَ ،اللَّه :        ٌل آخَرجِه رِإلَي قَام ثُم مِمنْه لْهعاج ملَِني     : قَالَ ،اللَّهعجي َأن اللَّه عاد 

مكَّاشَةُ: قَاَل،ِمنْها عِبه قَكبس «.  
من هذه األمة، أكثـر      هذه النصوص صريحة في بيان أن المؤمنين المتبعين للنبي          ف

 األمم السابقة، فهذه األمة أقرب األمم إلى الحق واعتناقه،          من المتبعين ألي نبي من األنبياء من      
 لكون المؤمنين والمهتـدين     خير أمة أخرجت للناس؛   وهذه عالمة الخير والرشد، وبذلك كانت       

  .منها أكثر منهم في األمم قبلها
 قد ميز هذه األمة، وحباها بمميـزات فـي الـدنيا            فمن خالل ما سبق نجد أن اهللا        

 وتألقهـا   ، لألمم السابقة؛ لذلك عليها أن تسعى جاهدةً نحو طريق يبرز تميزها           واآلخرة لم تكن  
ـ وما يعوق هذه األمة اليوم ،  ونهج رسوله بتمسكها بكتابه   على غيرها من األمم،    ن أن م

الـذي   لت عـن مـنهج اهللا       إال أنها تخ  ، وميزها به  لها    تأخذ مكانها هذا الذي وهبه اهللا     
واصـطبغت  ،  لهـا   ليست هي التـي اختارهـا اهللا  ،ةها مناهج مختلف واتخذت ل ، اختاره لها 

   . واهللا يريد لها أن تصطبغ بصبغته وحدها،بصبغات شتى ليست صبغة اهللا واحدة منها
،  تكـاليف  فللتميـز ،تميز وتترك التبعيـة تخليقة بأن ، وذلك دورها، وأمة تلك وظيفتها 

 على اجتبائها واصطفائها، وجعلها خيـر أمـة          شاكرةً هللا  تتحملها،ال بد أن    ،  تبعات يادةوللق
    .أخرجت للناس

 الفرد المسلم واألمة المسلمة للتميز؛ كي يبقوا متميزين كمـا أراد            ولذلك دعا النبي    
  . ، وهذا ما سأتحدث عنه في المبحث التالي بإذن اهللا تعالياهللا 

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 النهاية في غريـب الحـديث  . الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء     من: يتطيرون  )(1
  .)١٥٢ / ٣(واألثر، البن األثير
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  املبحث الثاني?
   التميز سنة شرعية

  
  :وفيه مطلبان

  
  

  . دعوة السنة لتميز الفرد:المطلب األول' 
  
  
  
  
  

   . األمةدعوة السنة لتميز: المطلب الثاني '      
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  المبحث الثاني
  التميز سنة شرعية

ـ  لقد وردت أحاديث كثيرة تحث المسلم على التميز والتفرد عن غيره،       يش  فالمـسلم يع
، وكل هذه الفئـات تختلـف بأنهـا       وغيرهم النصارى والمشركين ود و في هذه األرض مع اليه    

ـ       ،هو أدنى وهو الكفر     بالذي ،اإلسالموهو  هو خير   بدلت الذي    ، اًأما المسلم فقد رضي باهللا رب
 إذن متميز على من سواه من البشر، وفي هـذا           نبياً ورسوالً، فهو   وباإلسالم ديناً، وبمحمٍد    

 الفرد المسلم، واألمة المـسلمة      اديث التي دعا فيها النبي      المبحث سنتعرف على بعض األح    
  .لخوض غمار سبيل التميز؛ كي يبقوا متميزين كما أراد اهللا 

  المطلب األول
  دعوة السنة لتميز الفرد

 انــوطغي ،الغربة عصور في خاصة ،جداً ضروري أمر المؤمن حياة في التميز إن
 الدين بهذا التمسك في الصدق عالمة من وإن ،الناس ياةح على المادية والحياة الجاهلية أعمال

 فـي  يتميـع  ال وأن ،وسلوكاً عقيدةً دينه على والقبض بالتمسك المسلم يتميز أن عليه؛ والعض
؛ لــذلك  المجتمع ومسايرة الواقع وضغوط الفساد وطأة تحت منه قلدينالم مع وينصهر ،دينه

 ويـستقل عـنهم     ، عن غير المسلمين   تميزوبتمسكه بها ي  ،   يؤمن بها  ةً التميز عقيد  البد أن يكون  
يا َأيها الَِّذين آمنُـواْ الَ تَتَِّخـذُواْ آبـاءكُم    : قال ؛ ألن اهللا  حتى لو كانوا أقرب الناس إليه

نكُمم ملَّهتَون يماِن ولَى اِإليمع واْ الْكُفْربتَحاء َإِن اسِليَأو انَكُمِإخْووونالظَّاِلم مه لَِئكفَُأو  (1). 

عـرف بهـا    ومستقلة، يمتميزة الفرد المسلم ليكون صاحب شخصية  ولقد دعا النبي    
 عن حذَيفَةَ (3) بسنده (2)الترمذي في سننه   روىفقد   ،كون محط التقدير واالحترام   ي و ،بين الناس 

تَقُولُون ِإن َأحـسن النَّـاس    (4)عةًـونُوا ِإمـا تَكُ لَ «  :قَاَل رسوُل اللَِّه    :  قَالَ بن اليمان   ا

                                                
  .٢٣آية: التوبة سورة  )(1
   .)٢٠٠٧ح٥٣٨ /٣(ا جاء ِفي الِْإحساِن والْعفِْو  م:باب ، البر والصلة عن رسول اهللا:كتاب ،سنن الترمذي ) (2
 عن الْوِليِد بِن    ، حدثَنَا محمد بن فُضيلٍ    ،حدثَنَا َأبو ِهشَاٍم الرفَاِعي محمد بن يِزيد       :الترمذيقال  :  سند الحديث  )(3

    ...  عن حذَيفَةَ، عن َأِبي الطُّفَيِل،عبِد اللَِّه بِن جميٍع

ومعناه المقّلد الـذي    ،  ألنه ال رْأى له يرجع إليه     ؛  الذي يتْبع كلَّ ناعٍق ويقول لكل أحد أنا معك         هو: اإلمعة )(4
ـ ، أل ألثـر االفائق في غريب الحديث و     . بال روية وال تحصيل برهان     ،جعل دينه تابعاً لدين غيره      القاسـم  يب

ـ  محمدو البجاوي محمد علي: تحقيق،  )هـ٥٣٨ ت(يالزمخشر عمر بن محمود  دار ،إبـراهيم  الفـضل  يأب
   .)٥٧ / ١ (الثانية الطبعة، لبنان – المعرفة
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 وِإن َأساءوا   ، ِإن َأحسن النَّاس َأن تُحِسنُوا     ، َأنْفُسكُم (1) ولَِكن وطِّنُوا  ، وِإن ظَلَموا ظَلَمنَا   ،َأحسنَّا
     .           (2) »فَلَا تَظِْلموا

                                                
وطن نفسه علـى األمـر ولألمـر     وها،تَوِطين النفس على الشيء تمهيد، واإلنسان محلهو   الوطَن :نوطّ )(1

ـ  ٦٦٦  بعـد  ت(الرازي لقادر ا عبد بن بكر أبي نب محمد ل ،الصحاح مختار .  وحملها عليه  ،هيأها لفعله   ،)هـ
    .)٧٤٠ / ١(مـ،١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ط بيروت – لبنان مكتبة، خاطر محمود :تحقيق

  :دراسة الحديث  )(2
  :تخريج الحديث :أوالً

 شـرح    فـي  لبغـوي ، وا )محمد بن يزيد  ( ِهشَام الرفَاِعي  ي أب  عن )٢٨٠٢ح١/٤٢٩( في مسنده   البزار أخرجه
  ).القاضي محمد بن الحسين( علي ي أبعن )٣٤٤٤ح١٣/٣٢(السنة

  .بمثله به) عامر بن واثلة( الطُّفَيِليَأب من طريق)محمد بن  الحسين- محمد بن يزيد(كالهما
 ابن عبد البر، و)٥٣٤٤ /١٣/٣٤٠(مشكل اآلثار من حديث ابن مسعود أخرجه الطحاوي في         موقوفاً   وله شاهد 

من طريق  ) ١/٢٨٦/٢٨٥(المدخل إلى السنن الكبرى   في   يلبيهق، وا )١/٧١/١٠٨(جامع بيان العلم وفضله     في  
        سفيان بن عيينة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبش، عن عبد اهللا بن مسعودي ،   وإسناده حسن؛ ألجـل

      .عاصم بن بهدلة
ن، عـن    محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيا       من طريق  )١/٣٩٩/٣٧٣( اعتالل القلوب  لخرائطي في اوأخرجه  

     .  قال ابن مسعود: يحيى بن عبد الرحمن قال
  :دراسة اإلسناد:  ثانياً
، البـن   تقريـب التهـذيب    ".لـيس بـالقوي   :"قال ابن حجر   :محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي        -١

  .)١/٩٠٩/٦٤٠٢(حجر
٢- يفُض نب دمحهو ثقة : "قلت ، و٣٧سبقت ترجمته ص:  بن غزوانلم."  
٣- د اِهللا    الْوبع نب ٍعبن ِليديموالعجلي، وذكره ابن ، وابن معين،" من أنفَِسهم"وثقه ابن سعد وزاد:  الزهريج 
 صـالح  " :، وقال أبـو حـاتم     " ليس به بأس   : " وأبو زرعة  ،وأبو داود ان في الثقات، وقال أحمد بن حنبل،        حب

 ينفـرد  ممن كان":  "المجروحين"بن حبان في    ل ا ا، وق " صدوق يهم ورمي بالتشيع    : "قال ابن حجر   و ،"الحديث
في أحاديثـه أشـياء ال تـشبه         و ،ثبات بما ال يشبه حديث الثقات فلما فحش ذلك منه بطل االحتجاج به            عن األ 

لم يذكره   لو: "  وقال الحاكم  ،"أحاديث االثبات حتى إذا سمعها من الحديث صناعته علم أنها معمولة أو مقلوبة            
بشار معـروف   .، وقال د  روى له البخاري في األدب والباقون سوى بن ماجة        ،  "ولىمسلم في صحيحه لكان أ    
  . "صدوق حسن الحديث" : والشيخ شعيب األرنؤوط

يهم، وذكره ابن حبان في الثقات ثم في المجروحين ؛ الن المشكلة عنده في ضبطه ولـيس    هو صدوق   : " قلت
  ".في عدالته

، )١٣٩/٤٦٨)( الـدارمي  رواية عثمـان  (تاريخ ابن معين    ، و )٣٥٤ /٦ (، البن سعد  الطبقات الكبرى :انظر (
، البـن أبـي     الجرح والتعـديل  ، و )٥/٤٩٢/٥٨٨٨( البن حبان    ،الثقات، و )٢/٣٤٢/١٩٤٣( للعجلي ،الثقاتو

، )١/١٠٣٩/٧٤٣٢(، البن حجر    تقريب التهذيب و،  )٣١/٣٦/٦٧١٣(، للمزي   تهذيب الكمال و،  )٩/٨/٣٤(حاتم
 محمود :تحقيق،  )هـ٣٥٤ت(حبان بن محمد الحافظ لإلمام،  والمتروكين ضعفاءوال المحدثين من المجروحينو
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 علـى    للسعي نحو طريق التميز، والعمـل       أصحابه   هذا الحديث يوجه الرسول    فيف
 وينهاهم عن أن يكونوا تابعين للغير، يرون ما يرى الناس،           ،الرأي فيتأكيد الذات، واالستقالل    

إشعار ه  في، و  دون أن تكون لهم إرادة واختيار فيما يرون ويفعلون         ،ويفعلون ما يفعل اآلخرون   
  .(1) عن االعتقادات والعبادات فضالً،بالنهي عن التقليد المجرد حتى في األخالق

حـض المـؤمنين     فـي أكبر األثر  لقد كان لتعاليم القرآن الكريم، وتعاليم الرسول      و
مـن  (2)فقد أخرج مسلم في صـحيحه      على أن يتميزوا بالقوة عن الضعف، والتنافس في ذلك،        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
بـشار عـواد   .، وتحرير تقريـب التهـذيب، د      )١٢٩ / ٧(، للذهبي ميزان االعتدال ، و )٧٩ / ٣ (زايد ابراهيم

  )).٤/٦٣/٧٤٣٢(معروف والشيخ شعيب األرنؤوط
أدرك من ،  أبو الطفيلوكنيته ،اني ثم الليثي بن عبد اهللا بن عمرو بن جحش بن كنانة الكن          :عامر بن واثلة   -٤

 أو  مـات سـنة مائـة     ،   وحفظ عنه أحاديث   ،رأى النبي   ، و  كان مولده عام أحد    ،ثماني سنين  حياة النبي   
  .هو آخر من مات من الصحابةقيل  ونحوها،

 ، البـن حجـر  اإلصـابة فـي تمييـز الـصحابة    ، و )٢/٧٩٨/١٣٤٤(، البن عبـد البـر     االستيعاب: انظر (
)٧/٢٣٠/١٠١٦٠((  

  . بمجموع طرقه إلى الحسن لغيره ، ويتقوى هذا الحديثالحديث إسناده ضعيف :الحكم على اإلسناد: ثالثاً
 ٣(سـنن الترمـذي   : ، انظـر   "هذا حديثٌ حسن غريب، ال نعرفُه إالَّ من هـذا الوجـه           "  :ي الترمذ قالوقد  

، المـصابيح  مـشكاة  حاشـية : ، انظر ود ويصح وقفه على ابن مسع     ، ضعيف :وقال األلباني ،  )٢٠٠٧ح٥٣٨/
 – اإلسالمي المكتب،  األلباني الدين ناصر محمد : تحقيق ، )هـ ٧٤١ ت(التبريزي الخطيب اهللا عبد بن محمدل

   .))٥١٢٩ح١١٢ /٣ (مـ،١٩٨٥ -هـ١٤٠٥  الثالثة الطبعة، بيروت
 المبـاركفوري  الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد العال يبأل،  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة: انظر )(1
  .)٦/١٢٣( ،بيروت – العلمية الكتب دار، )هـ١٣٥٣ت(

 ٨(ِللَّـهِ  الْمقَاِديِر وتَفِْويِض ِباللَِّه واِالسِتعانَِة الْعجِز وتَرِك ِبالْقُوِة اَألمِر في :باب ،القدر :كتاب،  صحيح مسلم  )(2
 .)٦٩٤٥ح٥٦/

 : قَالَـا  )محمد بن عبـد اهللا    ( وابن نُميرٍ  )عبد اهللا بن محمد   (َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ    حدثَنَا  : قال مسلم  :سند الحديث 
عبد الـرحمن بـن     (حدثَنَا عبد اللَِّه بن ِإدِريس عن رِبيعةَ بِن عثْمان عن محمِد بِن يحيى بِن حبان عن الَْأعرجِ                

  ...ريرةَعن َأِبي ه)هرمز
  :دراسة اإلسناد

-   انثْمِن عةَ بِبيعقليل الحديث وكان فيه     ثبتا: وزاد ابن سعد  ، ابن نمير و، يحيى بن معين  و، ابن سعد وثقه   :ر 
،  له أوهام  :وزاد، "صدوق"  : ابن حجر  ، وقال "ليس به بأس  : " وقال النسائي ،  " الثقات "بن حبان اوذكره  ،  عسر

  ".منكر الحديث يكتب حديثه: " وقال أبو حاتم، "ى الصدق ما هو وليس بذاك القوي إلهو: "ةوقال أبو زرع
  ".هو ثقة : "قلت
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 خَير وَأحب ِإلَـى اللَّـِه ِمـن         ي الْقَوِ الْمْؤِمن :» قَاَل رسوُل اللَِّه     : قَالَ  َأِبى هريرةَ  حديث
 وِإن َأصـابك  ، واستَِعن ِباللَِّه والَ تَعِجز، وِفى كُلٍّ خَير احِرص علَى ما ينْفَعك ،الْمْؤِمِن الضِعيفِ 

ـ   ،ر اللَِّه وما شَاء فَعلَ     قَد : ولَِكن قُلْ  ،شَىء فَالَ تَقُْل لَو َأنِّى فَعلْتُ كَان كَذَا وكَذَا         و تَفْـتَح    فَِإن لَ
  .»عمَل الشَّيطَاِن

 فيكـون صـاحب هـذا       ،والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور اآلخرة        
 اً وذهاب ، إليه اً وأسرع خروج  ، على العدو في الجهاد    اً إقدام أكثرمتميزاً عن غيره، فهو     الوصف  
   في كل األذى والصبر على ، والنهي عن المنكر، بالمعروفاألمر  وأشد عزيمة في،في طلبه

 وسـائر  واألذكـار  وأرغب في الـصالة والـصوم   ، واحتمال المشاق في ذات اهللا تعالى      ،ذلك
وفي كل خير فمعناه في كل من القـوي         ،   لها ومحافظة عليها ونحو ذلك     اًطلب ،العبادات وأنشط 
  .(1) ما يأتي به الضعيف من العبادات معاإليمان الشتراكهما في ؛والضعيف خير

من تفكك إلى تكامل، ومن     فأصبحوا يتنافسون فيما بينهم في األعمال، فتحولت حياتهم         
 السلوك إلى االستقامة، ومن أخالق مذمومة       فيعادات سيئة إلى عادات حسنة، ومن انحرافات        

  .متميزة أصبحت شخصياتهم ، وبذلكإلى أخالق حميدة
 فـي   مقومات الشخصية المتميزة التي زرعها الرسول       ى بعض   وسوف أشير هنا إل   

وغيـر   عقولهم،    بها  نفوسهم، وحرر   بها صقلته، ف مدرسعليها في   وا  تربف ،نفوس أصحابه   
 أيديهم سعادة   ىفتحوا البالد، وكان عل    األبطال الذين     العلماء والقادة  فظهر منهم هم،  شخصياتبها  

  .نعمل على غرسها في شخصياتنا؛ فنكون من المتميزينالعباد؛ لعلها تكون نبراساً لنا، ف
  :ومن أهم هذه المقومات

   الثقة بالنفس:     أوالً
 بينهـا وبـين   اً وثيقاً بالثقة بالنفس، حيث أن هناك ارتباطمتميزيتمتع اإلنسان الالبد أن  

، ومـن  يالرأ فيتساعد على اتخاذ القرارات وإصدار األحكام، وتمنعه من التردد    هي  ، ف تميزال
   .الشخصية المتميزة في يجب أن تتوافر التي مقوماتهنا كانت من أهم ال

حيـث أخـرج مـسلم فـي        ،   يقوم بوظيفة التفكيـر    الذيبالعقل   وقد أشاد الرسول    
  قَاَل ِلَألشَج َأشَج عبِد   َأن النَِّبي -رضي اهللا عنهما- ِابن عباس  من حديث(2)صحيحه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
الجرح و، )١/٢٤١)(رواية عثمان الدارمي  (تاريخ ابن معين    ، و )٣٩٦ / ١(، البن سعد  الطبقات الكبرى : انظر(

 / ٦( البـن حبـان      ،الثقات، و )٢٢٥ / ٣(، البن حجر  تهذيب التهذيب ، و )٤٧٧ / ٣ (، البن أبي حاتم   والتعديل
     ).)٣٢٢ / ١(، البن حجرتقريب التهذيب، و)١٣٣ / ٩ (، للمزيتهذيب الكمال و،)٣٠١

  .)١٦/٢١٥ (مسلم صحيح على النووي شرح :انظر )(1
     .)١٢٦ح١/٣٦(ِإلَيِه والدعاِء الديِن وشَراِئِع ورسوِلِه ِباللَِّه ِباِإليماِن اَألمِر :باب ،اإليمان:، كتابصحيح مسلم) (2
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  .» الِْحلْم واَألنَاةُ ،ِإن ِفيك خَصلَتَيِن يِحبهما اللَّه « :(1) الْقَيس
 التثبـت   هـي  ةناألا أمان الحلم هو العقل، و    إ":  شرحه لهذا الحديث   ي ف (2)يوقال النوو 

     من اهللااًضفى على صاحبه من الصفات الحميدة ما يجعله محبوب فالعقل ي،(3)"وترك العجلة
 ، به عن الـضالل والـشر      وينأى ،قل يهدى صاحبه إلى الحق والخير      الع ، كما أن  ورسوله  

  .شخصية المتميزة القومات األول من مقومالمهو وهذا 
   االعتماد على النفس:ثانياً

 معظم أمور الحياة، وعدم االلتجاء إلى الغير لطلب قـضاء     فين االعتماد على النفس     إ
   يى النفس يعناد علـواالعتمميزاً، رد مت يصبح الفلكيالحاجة من السمات الهامة والضرورية 

 شـئونهم  ييعلم أصحابه االعتماد على الـنفس، وتـول   وكان الرسول  ،  قوة وصالبة اإلرادة  
 (4) أبـو داود فـي سـننه       روىفقـد   ،   قضاء حاجاتهم  فيبأنفسهم، وعدم االتكال على الغير      

من :  »  قَاَل رسوُل اللَِّه     :قَاَل وِل اللَِّه    وكَان ثَوبان مولَى رس    : قَالَ  عن ثَوبان (5)بسنده
 فَكَان الَ يسَأُل َأحدا     ، " َأنَا :" فَقَاَل ثَوبان  ،» وَأتَكَفََّل لَه ِبالْجنَِّة     ، َأن الَ يسَأَل النَّاس شَيًئا     ليتَكَفََّل  
  . (6) »شَيًئا

                                                
 وذكروا أنه سيدهم وقائدهم إلى اإلسالم       ، من عبد القيس يعرف باألشج     ،المنذر بن عائذ العبدي   هو  :  األشج (1)

، البن عبـد  االستيعاب: انظر.   وكان أول يوم سمي فيه األشج،يا أشج :  فقال له رسول اهللا     ،وابن ساداتهم 
  .)٦/٢١٦/٨٢٢٤(، البن حجرمييز الصحابةاإلصابة في ت، و)١٤٤٨/٢٤٨٨ /٤(البر

 يحيى بن شرف بن مري، النـووي، الـشافعي،         الدين محيي ،زكريا وأبهو  ) هـ٦٧٦ – ٦٣١(: النووي) (2
، تذكرة الحفاظ :  انظر  .واليها نسبته ) من قرى حوران، بسورية   (مولده ووفاته في نوا     ،  عالمة بالفقه والحديث  

  .)٤/١٧٤/١١٦٢(للذهبي
    .)١٨٩ / ١ (مسلم صحيح على وويالن شرح  )(3
    .)١٦٤٥ح٢/٤٢(الْمسَألَِة كَراِهيِة :باب ،الزكاة :كتاب ،سنن أبي داود )(4
بـن  ( حدثَنَا شُعبةُ  ،)معاذ بن معاذ بن نصر    ( حدثَنَا َأِبي  ،حدثَنَا عبيد اللَِّه بن معاذٍ     :أبو داود قال  :  سند الحديث  )(5

    ...  عن ثَوبان،)رفيع بن مهران( عن َأِبي الْعاِليِة،)بن سليمان(عاِصٍم عن ،)الحجاج

  :دراسة الحديث )(6
  :تخريج الحديث :أوالً

 وأخرجـه  ،بنحـوه  )بن عبد اهللا بن أبي شريك     ( من طريق شريك   )٢٢٤٢٠ح٥/٢٧٥(أخرجه أحمد في مسنده     
  .بمثله اجبن الحج  من طريق شعبة)٢٢٤٢٨ح٥/٢٧٦(أيضاً في مسنده 

  .بهعن عاصم بن سلَيمان اَألحول ) شُعبة -شَِريك (كالهما 
  : دراسة اإلسناد:ثانياً

، ولم يـذكر أنـه      "ثقة كثير اإلرسال   :"، قال ابن حجر   هران أبو العالية  فيع بالتصغير بن مِ   رهو   : الْعاِليةِ بوَأ -
 التحصيل جامع، و)١/٣٢٨/١٩٥٣(البن حجر، تقريب التهذيب: انظر .( ثوبان مولى رسول اهللا عن أرسل
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كل أمورهم، خاصة فـي   فينفس يحث أصحابه على االعتماد على ال كان الرسول  ف
، ، وينهاهم عن سـؤال النـاس  ؛ ألن من يملك المال يملك القرارالكسب والحصول على الرزق 

  .فخرج منهم جيالً مميزاً
  وليةؤ الشعور بالمس:ثالثاً

السنة النبوية المطهرة   ، و وليةؤبتربية أصحابه على الشعور بالمس     لقد عنى الرسول    
 فـي  بدوره  مسلمللمسلمين لقيام كل  على وصايا الرسول يتحتووما بها من أحاديث شريفة    

  ومـسلم  البخاريالشيخان  فقد أخرج   ،   ووضع لكل فرد حقوقه وواجباته تجاه المجتمع       ،الحياة
 : يقُـولُ – رضي اهللا عنهما   – عمرن   اللَِّه ب  عبد  من حديث  (1)ما واللفظ للبخاري  هيفي صحيح 

وٌل عن  ؤ الِْإمام راٍع ومس   ،وٌل عن رِعيِتهِ  ؤكُلُّكُم راٍع وكُلُّكُم مس     «:يقُوُل سِمعتُ رسوَل اللَِّه    
 ، والْمرَأةُ راِعيةٌ ِفي بيـِت زوِجهـا       ،وٌل عن رِعيِتهِ  ؤ وهو مس  ، والرجُل راٍع ِفي َأهِلهِ    ،رِعيِتِه

 وحـِسبتُ َأن    : قَالَ ،وٌل عن رِعيِتهِ  ؤ ومس ، والْخَاِدم راٍع ِفي ماِل سيِدهِ     ،ومسُئولَةٌ عن رِعيِتها  
    .»وٌل عن رِعيِتِهُؤ وكُلُّكُم راٍع ومس،وٌل عن رِعيِتِهؤ ومس، والرجُل راٍع ِفي ماِل َأِبيِه:قَد قَاَل

 أو ما يطلب    ،لف برعايته ة كل فرد نحو ما كُ     وليؤ هذا الحديث مس   في قرر الرسول   ف
ليتحمل كـل واحـد مـنهم     فقد خاطب جميع أفراد المجتمع     ،منه القيام به من أعمال وواجبات     

 يقوم بدوره   الذياإلنسان   جاهداً؛ ليكون مميزاً في أي مجال من المجاالت، ف         ىمسئوليته، ويسع 
فمن الصفات الهامة للشخـصية     زاً،  اً متمي شخصيصبح   عمله   فيأو بأدواره بكل إخالص ودقة      

ولية نحو األسـرة، أو نحـو       ؤ شتى صورها، سواء كانت مس     فيولية  ؤ بالمس ها شعور لمتميزةا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
، الـسلفي  المجيد عبد حمدي: ، تحقيق )هـ ٧٦١ت(العالئي كيكلدي بن خليل سعيد يب، أل المراسيل أحكام في

  ).)١٧٥/١٩٠(مـ،١٩٨٦ -هـ١٤٠٧ الثانية الطبعة، بيروت – الكتب عالم
  .وباقي رجال السند ثقات

  .ن جميع رجاله ثقاتإسناده صحيح؛ أل : اإلسنادالحكم على: ثالثاً
 األلبـاني  الـدين  ناصـر  محمـد ، ل صـحيح أبـي داود    . إسناده صحيح على شرط الـشيخين     : األلبانيوقال  

      .)١٤٥٠ح٥/٣٤٢(ـ،م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ األولى الطبعة، الكويت -غراس مؤسسة، )هـ١٤٢٠ت(
 سـيده وال يعمـل إال       العبد راع فـي مـال     : في االستقراض وأداء الديون، باب    : كتاب،  صحيح البخاري  )(1

: العتق، بـاب  : ، وكتاب )٨٩٣ح١٧٩ (والْمدِن الْقُرى ِفي الْجمعِة : باب ،الْجمعِة :اب، وكتَ )٢٤٠٩ح٤٥١(بإذنه
: ، وكتـاب  )٢٥٥٨ح٤٨٣(العبد راع فـي مـال سـيده       : ، وباب )٢٥٥٤ح٤٨٣(كراهية التطاول على الرقيق   

المرأة راعية في بيـت     : ، وكتاب النكاح، باب   )٢٧٥١ح٥٣٠"(من بعد وصية  : " قول اهللا تعالى  : الوصايا، باب 
ــا ــاب)٢٧٥١ح٥٣٠(زوجه ــاب : ، وكت ــام، ب ــالى  :األحك ــول اهللا تع ــوا  : " ق ــوا اهللا وأطيع وأطيع
 والْحـثِّ  الْجاِئِر وعقُوبِة الْعاِدِل اِإلماِم فَِضيلَِة :باباإلمارة،  : ، كتاب صحيح مسلم ، و )٧١٣٨ح١٣٦٢"(الرسول

  .)٤٨٢٨ح٦/٧(.علَيِهم الْمشَقَِّة ِإدخَاِل عن والنَّهِى ِبالرِعيِة فِْقالر علَى
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 يعمل بها، أو نحو زمالئه ورفاقه وجيرانه وغيرهم من الناس الذين يختلط بهم،              التيالمؤسسة  
  .أو نحو المجتمع عامة، أو نحو اإلنسانية بأسرها

  
   لدى المسلميلجانب الروح تقوية ا:رابعاً

إن اإليمـان بـاهللا هـو القيمـة         ، حيث   وذلك عن طريق تقوية اإليمان باهللا ووحدانيته      
والبد أن يصاحب هـذا اإليمـان   ،  متميزة على أساسها تقوم الشخصية ال     التياإلنسانية العظمى   

أن يحقـق    يسأل اهللا   أخذ باألسباب المشروعة، ويجتهد ويسعى جاهداً في طريق التميز، ثم           
خذ باألسباب، والتعويـل علـى      لأليدعو أصحابه    فكان رسول اهللا    ،  ويستعين به  له ما يريد  

  ن ـ ويتضح ذلك م، يسألوا إال اهللا وحدهوأال، هال يخشوا إال اهللا تعالى وحد، وأمسبب األسباب
 رسوُل اللَّـِه   قَاَل:قَاَل َأِبى هريرةَ   من حديث(1)فقد أخرج مسلم في صحيحه لهم، توجيهاته

: »...واستعن باهللا وال تعجز، احرص على ما ينفعك ...«.  
بهـا    كلفنا اهللا    التيداء العبادات    أل رسول اهللا   باإلضافة إلى ما سبق فقد أرشدنا       

ه إلـى   تهيئتصقل القلب و  ، و النفسوتزكية  ر  يطهت ل ؛ ألنها السبيل  من صالة وصوم وحج وزكاة    
 يـستطيع تأديـة     الـذي هو   متميزواإلنسان ال ،   والحكمة الهداية لنور و تلقى تجليات اهللا عليه با    

          نفـسه الـشعور بـاألمن    فـي  األمل، ويثبـت  قلبه يقوى في، فالعبادات بكفاءة وحق وصدق
 جميع في له  وكان عوناً،بعنايته ورعايتهه حاطأوإذا أحب اهللا عبداً ،  ويحبه اهللاوالطمأنينة، 

 بالنوافـل،   ، ويتقرب إلى اهللا     عندما يؤدي اإلنسان التكاليف   ف،  ى التميز  مما يساعده عل   أموره
، وإذا مـا تهـذبت      ها عن كل ما من شأنه أن يهبط بها         والسمو ب  ، تهذيب النفس  فيفإنها تسهم   

، واستطاع أن يتميـز   النفس وسمت استطاع اإلنسان أن يعدل من سلوكياته حسب منهج اهللا
ـ خالأ ن بحـس  المتميزيناسمن خيار النيصبح  وبأخالقه،   البخـاري فـي    فقـد أخـرج  م، قه
 رسـول اهللا  لَم يكُـن  : قَاَل-رِضي اللَّه عنْهما -بِن عمٍرو   اعبِد اللَِّه     من حديث  (2)صحيحه

  .» ِإن ِمن ِخياِركُم َأحسنَكُم َأخْلَاقًا« : وكَان يقُوُل،فَاِحشًا ولَا متَفَحشًا

                                                
     .٥١سبق ذكر الحديث ص  )(1
   .)٣٥٥٩ح ٦٨٠(صفة النبي: المناقب، باب :ِكتَاب، صحيح البخاري )(2

 عـن الْـَأعمِش   )محمد بن ميمون(زةَ عن َأِبي حم )عبد اهللا بن عثمان   (حدثَنَا عبدان : قال البخاري  :سند الحديث 
 -  عن عبِد اللَّـِه بـِن عمـٍرو    )بن األجدع(  عن مسروقٍ )شقيق بن سلمة  ( عن َأِبي واِئلٍ   )سليمان بن مهران  (

  ... -رضي اهللا عنهما
   :دراسة اإلسناد

  .٤١ سبقت ترجمته ص):األعمش(سليمان بن مهران
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 ألن حسن الخلق يحمل علـى       ؛حسن خلق تميز ب   أن أفضل المسلمين من    بي  فبين الن 
التنزه عن العيوب والذنوب والتحلي بمكارم األخالق من الصدق وحسن المعاملـة والعـشرة              

  .، وهذا من أهم مقومات الشخصية المتميزة(1)وغير ذلك
 (2) صحيحهحيث أخرج مسلم فير هؤالء المتميزين عمن حولهم،  بشَّ كما أن النبي

 بـدأَ  كَمـا  وسـيعود  ،غَِريبا اِإلسالَم بدَأ « : قَاَل رسوُل اللَِّه :قَاَل  َأِبي هريرةَ من حديث 
  .» ِللْغُرباِء فَطُوبى ،غَِريبا

                                                
ـ ١٠٣١ت(المنـاوي  العابـدين  زين بن علي بن الرؤوف عبد محمدل ،غيرالتيسير بشرح الجامع الص    )(1 ، )هـ

  .)٧٠٢ / ١(ـ،م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الثالثة  الطبعة١٤٠٨ ،الرياض – الشافعي اإلمام مكتبة
 بـين    بيان َأن اِإلسالَم بـدَأ غَِريبـا وسـيعود غَِريبـا وَأنَّـه يـْأِرز               :باب،   اإليمان :كتاب،  صحيح مسلم  )(2

    .)٣٨٩ ح١/٨٩(الْمسِجديِن
 :ابن َأِبي عمر جِميعا عن مروان الْفَزاِري قَاَل)محمد بن يحيى(حدثَنَا محمد بن عباٍد و : مسلم قال:سند الحديث

 ابن كَيسان عن َأِبي حاِزٍم عن َأِبي هريرةَ عن يِزيد يعِني)معاوية الفزاري( بن ابن عباٍد حدثَنَا مروان)محمد(
...  

  :دراسة اإلسناد
حديث أهل الصدق وأرجـو أال يكـون بـه    حديثه  : "، وقال أحمد بن حنبل    ابن قانع ثقه  و : محمد بن عباد   -١

 "بـن حبـان   اوذكره  ،  " ال بأس به   : "صالح جزرة  و وقال يحيى بن معين   ،  "صدوق: " في موضع آخر   و ،"بأس
   ".صدوق يهم" :، قال ابن حجر "الثقات
  ".هو صدوق ال باس به: " قلت

 ،الثقـات ، و)٤٠٩ /٢(، ألحمد بن حنبلالعلل ومعرفة الرجال  ، و )٢١٧ /٩(، البن حجر  تهذيب التهذيب : انظر(
  )).٨٥٨ /١(، البن حجرتقريب التهذيب، و)٩٠ /٩(البن حبان 

  .٤٠ سبقت ترجمته ص: محمد بن يحيى بن أبي عمر-٢
، وقال ابـن    "لم يكن به بأس   "  :، وقال أحمد  الدارقطنيو، والنسائي، وثقه يحيى بن معين    : يزيد بن كيسان   -٣

يزيد بن كيسان يكتـب     ": ، وقال أبو حاتم   "حسن الحديث : "، وقال الذهبي  سأال يكون برواياته ب   أوأرجو  : عدي
 ويخالف لم يفحش خطؤه حتى يعدل به       وكان يخطىء : " ، وقال ابن حبان   "حديثه، ومحله الستر، صالح الحديث    

عن سبيل العدول وال أتى من الخالف بما ينكره القلوب فهو مقبول الرواية إال ما يعلم أنه أخطأ فيـه فحينئـذ            
    : وقال أبو أحمـد الحـاكم     ،  "صدوق يخطىء : "، وقال ابن حجر   "يترك خطؤه كما يترك خطأ غيره من الثقات       

  ."ليس بالحافظ عندهم" 
  ".هو صدوق ال بأس به: " قلت

سؤاالت أبي  ، و )٣١٢ /١١(، البن حجر  تهذيب التهذيب ، و )٢٨٥ /٩( ، البن أبي حاتم   الجرح والتعديل : انظر(
الثقات ، و )٣٨٩ /٢( للذهبي   ،الكاشف، و )٢٨٣ /٧( ، البن عدي  الكامل، و )٣٠٧ ص   ( ، ألحمد بن حنبل   داود

  )).١/١٠٨١(تقريب التهذيب ، و)٦٢٨ /٧(البن حبان 
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قولـه   معناها في    فياختلف المفسرون    فطوبى لهؤالء المتميزين عمن حولهم، وطوبى     
، غبطـة لهـم    :، وقيل  فرح وقرة عين    :، قيل في معناها    (1)وحسن مآبٍ طُوبى لَهم    :تعالى
 فـي  شجرة   : وقيل ، الجنة : وقيل ، دوام الخير  :، وقيل خير لهم وكرامة   :، وقيل حسنى لهم  :وقيل
  .(2)علم أ واهللا ، الحديثفي وكل هذه األقوال محتملة ،الجنة

 بصحة فيعرف الناس، بين دينه على وإصراره بتميزه يعرف متميز البد أن    ال المسلمف
ـ ف إذا إيمانه وبصدق المبتدعات، فشو عند بالسنة وبالتزامه المعتقدات، فساد عند معتقده  شاــ
  ، عتـوضي القـاألخ أهدرت إذا وبأخالقه ويلعبون، يلهون الناس إذ وبعبادته ،والنفاق الكذب

 ال الـذي ،  القـويم  الـصراط  ماألنّه ماوهديهوالسنة،   بالقرآن بالتمسك إال يكون ال التميز هذاو
 مـا به المستمـسكين  فإن ولذا ،زةمتمي وقيم عقائد من عليه يااحتو ولما ما،عليه سار من يزيغ

   . في الدنيا واآلخرةِذكرهم يرتفع بأن ،غيرهم على سيتميزون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
     .٢٩  آية:الرعدسورة  )(1

  .  )١٧٦ / ٢( مسلم صحيح على النووي شرح: انظر )(2
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  المطلب الثاني
   األمةدعوة السنة لتميز

ن تكون رسالة اإلسالم خاتمة الرساالت السماوية، ورسالة        لقد اقتضت الحكمة اإللهية أ    
هذا شأنها كان من الالزم أن تختص بها أمة غير األمم التي سبقتها، وانتهى زمـن رسـاالتها                  

 مميزات ومؤهالت   -زادها اهللا تشريفاً  -بفنائها، لهذا كان من الطبيعي أن تمتلك األمة المحمدية          
أمتـه   ؛ لذلك دعـا النبـي      هذا التكريم الكبير من اهللا      لم تتوفر لغيرها؛ حتى تتناسب مع       

  . لتكون أمة متميزة
 وكـان ،  وسـلوكهم  ومنهجهم اآلخرين لسبيل مفارقةً وهذا التميز البد أن يكون أساسه     

وكان يخـاف علـى     تهم،  مخالفو أهل الكتاب وسائر الكفار   عن   ث أمته على التميز   يح  النبي
  َأِبـي سـِعيدٍ   من حـديث (1)حيث أخرج البخاري في صحيحه، فحذرهم من ذلك،  إتباعهمأمته  

 وِذراعا ِبِذراٍع حتَّى لَـو      ، ِشبرا ِبِشبر  ،لَتَتَِّبعن سنَن من قَبلَكُم   « : قَاَل َأن النَِّبي     الخدري
بض رحلَكُوا ج(2)سوهلَكْتُمقُلْنَا،» لَس :هوَل اللَِّه الْيسا ري ى ودارالنَّصقَاَل؟ و: »نفَم!«.  

 ،والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم        والمراد بالشبر  ، الطريق يالسنن ه و
وفي هذا معجزة ظـاهرة لرسـول اهللا         ، الموافقة في المعاصي والمخالفات ال في الكفر       يقصدو
  ،      فقد وقع ما أخبر به (3)،    هواء والبدع التي   يقة أهل األ  طرالتحذير من إتباع    والمراد هنا

 عـن مخالفـة     يوالنه،  ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم من تغيير دينهم وتحريف كتابهم          
   .(4)التميز عن غيرهم فيها التي  وسنة رسوله ، اهللا منهجسبيل المؤمنين المتبعين ل

شـرع اإلسـالم    فيما يخالف   ليهود والنصارى   فيستفاد من هذا الحديث أن من يتشبه با       
  . والواجب على المسلم أن يتميز عنهم، ورسوله  ذمه اهللا،مذموم

 يجعله المسلم تميزألن    أمته عن التشبه بغيرهم، وحذرهم من ذلك؛       ولقد نهى النبي    
ـ  روىفقـد    ومضموناً، شكالً المسلم بغير التشبه عدم على حريصاً  (5) داود فـي سـننه     و أب

                                                
    .)٣٤٥٦ح٧٣٣ (ِإسراِئيَل بِني عن ذُِكر ما :باب ، الحج:كتاب ،صحيح البخاري )(1
2)( بة من  :الضبيوي ،حشرات األرضِ   دِمه    بذلك  وسمع خَلِْقِه ولحفـارس  بـن ال ،مقاييس اللغة  :انظر.  لتجم 
    .)١/٥٣٨(منظور بنال ،لسان العربو، )٣٥٨/ ٣(

    .)٢١٩ / ١٦(مسلم صحيح على النووي شرح )(3

     .)٣٤٠ / ٦ (المباركفوري محمدل ،تحفة األحوذي: انظر )(4
     .)٤٠٣٣ح٧٨ /٤(الشُّهرِة لُبِس في :باب ،اللباس :كتاب،  سنن أبي داود)(5
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من تَشَبه ِبقَوٍم فَهـو: »      قَاَل رسوُل اللَِّه     :قَاَل - رضي اهللا عنهما   -ر  عِن ابِن عم   (1)بسنده
 م(2)»ِمنْه.   

                                                
 حـدثَنَا   ،)هاشـم بـن القاسـم     ( حدثَنَا َأبو النَّـضرِ    ،حدثَنَا عثْمان بن َأِبى شَيبةَ     :أبو داود قال   :سند الحديث  )(1

  ...  عِن ابِن عمر، عن َأِبى مِنيٍب الْجرِشى، حدثَنَا حسان بن عِطيةَ،عبدالرحمِن بن ثَاِبٍت

  :دراسة الحديث )(2
  :ديثتخريج الح :أوالً

ه مـسند ، وأخرجه أيـضاً فـي       يالواسط محمد بن يزيد      من طريق  )٥١١٤ح٢/٥٠(ه  مسندفي   أحمد   خرجهَأ
  ).أبو النضر( هاشم بن القاسم  من طريق)١٩٧٤٧ح٥/٣١٣(في مصنفهابن أبي شيبة و ،)٥٦٦٧ح٢/٩٢(

  . بزيادة بهعن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان) هاشم بن القاسم أبو النضرو محمد بن يزيد (كالهما
  . به، عن حسان بن عطية األوزاعيمن طريق) ١٩٨ح١/٢٣٨(بزيادةمشكل اآلثار وأخرجه الطحاوي في 

  :دراسة اإلسناد:  ثانياً
-       نِْسيبان الععبد الرحمن بن ثابت بن ثَو:  وثقه د حوعمرو بن علي الفـالس،      )إبراهيم بن الرحمن بدع(مي ،

 ، وذكره ابن حبـان فـي   -عقله في آخر حياته وهو مستقيم الحديث     وتغير   -وأبو حاتم وزاد في موضع آخر     
، وزاد  "ليس به بأس  :" الثقات، وقال ابن المديني، والعجلي، وأبو داود، ويعقوب بن شيبة، وأبو زرعة الرازي            

 له احاديث   : " وقال ابن عدي   ،"صدوق: " ،وقال صالح جزرة  -كان فيه سالمة وكان مجاب الدعوة       -أبو داود   
، وقال ابـن    "صالح الحديث : "، وقال الذهبي  " ويكتب حديثه على ضعفه وأبوه ثقة      ، وكان رجال صالحاً   ،صالحة
، وضعفه احمد، وابن خراش، والنسائي، واختلف فيه قول      "صدوق يخطىء ورمي بالقدر وتغير بأخرة     "  :حجر

    وفـي روايـة ثالثـة   ،"ضـعيف ": ، وفي رواية ثانية عنه قال"صالح الحديث": قاليحيى بن معين ففي رواية  
  ."صدوق حسن الحديث": بشار معروف والشيخ شعيب األرنؤوط.وقال د، " لين":قال
، وقد نفى أبو داود عنه تهمة القدر، وهو بكل حال جرح غير معتبـر، أمـا     "هو صدوق صالح الحديث   : "قلت

 وهـو مـستقيم   ، آخر حياته وتغير عقله في: "الق حاتم، وقد أطلق توثيقه، ف واختالطه، فما ذكره أحد سوى أب     
  .  ، ولم تذكره كتب االختالط في المختلطينولذلك فإن ذكر اختالطه ال معنى له ،"الحديث

الجـرح   و ،)٤/٢٦٤/٢٦٦(، للـذهبي  ميـزان االعتـدال   و،  )١٧/١٢/٣٧٧٥(، للمزي  تهذيب الكمال  :انظر(( 
ـ  ،الثقـات ، و )٧/٩٢/٩١٥١( البـن حبـان    ،الثقـات ، و )٥/٢١٩/١٠٣١(، البن أبي حـاتم    والتعديل  ي للعجل

ـ ، أل الرجـال  ضـعفاء  في الكامل، و )٢٦٦-٢٦٤ /٤(، للذهبي ميزان االعتدال ، و )٢/٧٣/١٠٢٤(  أحمـد  يب
 ١٤٠٩ ، طبعـة  بيـروت  -الفكر دار،  غزاوي ،مختار يحيى تحقيق ،)هـ٣٦٥ت( عدي بن عبداهللا الجرجاني

، البن   تقريب التهذيب  ، و )٧/٣١٣/١٠٣ (، للذهبي سير أعالم النبالء  و،  )٢٨١/١١٠٩/ ٤ (.مـ١٩٨٨ - هـ
روايـة  (تاريخ ابـن معـين   ، و)٤/٤٦٣/٥٣٠٧() رواية الدوري( تاريخ ابن معين   ، و )١/٥٧٢/٣٨٢٠(حجر

 األرنـؤوط بشار عواد معروف والشيخ شعيب      .، د وتحرير تقريب التهذيب  ،  )١/١٤٦/٤٩٨) (عثمان الدارمي 
)٢/٣٠٩/٣٨٢٠.((   

  .وباقي رجال السند ثقات
صـالح  وهـو صـدوق      ،عبد الرحمن بن ثابت    لوجود الحديث إسناده حسن لذاته؛   : اإلسناد الحكم على : ثالثاً

  .بالمتابعةصحيح لغيره لل قي الحديثت، ويرالحديث
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أنه يقتضي تحـريم     أقل أحواله ن  إ: " (1)  شيخ اإلسالم ابن تيمية    هذا الحديث يقول  ففي  
ـ   أمته النبي   أمر، وفيه ي  التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم         ميز عـن   الت ب

 بـين    وتـشاكالً  ن المشاركة في الهدي الظاهر يـورث تناسـباً        ؛ أل  في الهدي الظاهر   غيرهم
 يقود إلى الموافقة في األخالق واألعمال، وهذا أمر محسوس، فإن الالبس لثيـاب              ،المتشابهين

 ، يجد من نفسه نوع انضمام وانقياد إليهم، وكذلك الالبس لثياب الجنـد المقاتلـة           أهل العلم مثالً  
  .(2)"  لذلك إال أن يمنعه من ذلك مانعاًيجد في نفسه نوع تخلق بأخالقهم، ويصير طبعه متقاضي

 مـن   تهم وأخالقهـم  اوسـم  عاداتهمو عباداتهم  الكفار في  التميز عن فتبين من ذلك أن     
وهـذا  ،  ألمته  وفصلها النبي الكريم     ،المقاصد والغايات التي أسسها وجاء بها القرآن الكريم       

قف على أهمية هـذا األمـر   ي و، على بصيرة؛ ليكون القارئ  قليلة نماذجذكر منه   سأع  باب واس 
  .تعداها إلى غيرها من العبادات، بل ادات واآلدابوخطورته، حيث أنه لم يقتصر على الع

  العباداتالدعوة لتميز األمة في : أوالً
ـ لقد حث النبي      لعبـادات،   التميـز فـي ا  ى صحابته الكرام والمسلمين من بعدهم عل
  :اهم عن التشبه بغيرهم خاصة اليهود والنصارى، ومن أهم هذه العباداتنهو

   األذان-١
 - رضي اهللا عنهمـا    -بن عمر عبد اهللا     من حديث  (3)هصحيحفقد أخرج البخاري في     

 لَيس ينَادى   ، الصلَاةَ (4)ون فَيتَحينُ ، كَان الْمسِلمون ِحين قَِدموا الْمِدينَةَ يجتَِمعون      : كَان يقُولُ  أنه
وقَـاَل  ،   ِمثَْل نَـاقُوِس النَّـصارى     (5) اتَِّخذُوا نَاقُوسا  : فَقَاَل بعضهم  ، فَتَكَلَّموا يوما ِفي ذَِلك    ،لَها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
، وصححه كـذلك    )٤٠٣١ح٩/٣١(صحيح سنن أبي داود    :انظر ، "حسن صحيح هذا حديث   : "األلبانيوقد قال   

  .)٨٤٣ح٢/٣٤٣ (، للعراقيحياءتخريج أحاديث اإل :، انظر"سنده صحيح: " العراقي فقال
 شـيخ  ة،تيمي بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي )هـ٧٢٨-هـ٦٦١(:تيِمية ابن  )(1

وهـي علـى طريـق        ولد في حران   ،الحصيف الدين ومفتي ،أصولي فقيه علمائه، وأبرز زمانه في اإلسالم
معجم ، و )٢٣٥ / ٢(، لياقوت الحموي  معجم البلدان  .نبغ واشتهر  وتحول به أبوه إلى دمشق ف      ،الموصل والشام 
، يالـسويف  الرحمن عبد روحية .د :تحقيق،  )هـ٧٤٨ت(الذهبي أحمد بن محمد الدين شمس، ل محدثي الذهبي 

   .)١/٢٥/٢٢(،ـم١٩٩٣ - هـ١٤١٣، طبعةبيروت -العلمية الكتب دار
بـن  أحمـد بـن عبـد الحلـيم        اإلسـالم   لشيخ ،م لمخالفة أصحاب الجحي   اقتضاء الصراط المستقيم  : نظرا )(2

  ).٣٩-١/٣٨( الرياض، -ناصر بن عبد الكريم عقل، مكتبة الرشيد. د:  تحقيق وتعليق،)هـ٧٢٨ت(تيمية
    .)٦٠٤ح١٣٩( بدء الَْأذَاِن : باب، األذان:كتاب ،صحيح البخاري )(3
  .)١/٣٨٣(البن األثير واألثر، يب الحديثالنهاية في غر . أي يطلبون حينها،من الحين الوقت :يتحينون  )(4
  .)٦/٢٤٠(، البن منظورلسان العرب   .ِمضراب النصارى الذي يضربونه َألوقات الصالة :النَّاقُوس )(5
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مهضعوقًا  :بْل بودِ  (1) بهِن الْيِمثَْل قَر،  رمفَقَاَل ع :    لًا يجر ثُونعلَا تَبلَاةِ  َأووُل   ،نَاِدي ِبالصسفَقَاَل ر 
  .»يا ِبالَُل قُم فَنَاِد ِبالصالَِة « : اللَِّه 

قد اهتم بأمر إعالم الناس بدخول الوقت، فتكلم مـع           جد أن النبي    أففي هذا الحديث    
 فإذا رآها النـاس يخبـر   ، في ذلك، فبعضهم أشار بأن تنصب راية إذا دخل الوقت      أصحابه  

اً، فلم يعجبه ذلك، ومن المعلوم أن وضع الراية وإن كان يمكن أن يستفاد منه في                بعضهم بعض 
 فال يستفاد منه بالليل؛ ألن الراية ال تُرى في الليل، فذكر له ما كان يفعله اليهـود فلـم                   ،النهار

  .(2)يعجبه، ثم ذكر له ما عند النصارى فلم يعجبه
  . ألمته أن تتميز بأذانها عن باقي األمم النبي لما في ذلك من مشابهة لهم، وهنا أراد       

   الصالة-٢
 قَاَل رسـوُل    :قَاَل  (5)  شَداِد بِن َأوسٍ    عن (4) بسنده (3) أبو داود في سننه    روىفقد  

  .(7)»(6) والَ ِخفَاِفِهم،خَاِلفُوا الْيهود فَِإنَّهم الَ يصلُّون ِفى ِنعاِلِهم:  »اللَِّه 

                                                
  .)١/٣٨٩ ( البن منظور،لسان العرب.   ويزمر عن كراع،ذي ينْفَخ فيه البوقُ الوهو : بوقاً )(1
  .)٣/٣٢٧(سن العبادعبد المحل ،شرح سنن أبي داود )(2
    .)٦٥٢ح١/٢٤٦(النعل في الصالة :باب ،الصالة :كتاب، سنن أبي داود) (3
 عن ِهلَاِل بِن ميمـوٍن     ، حدثَنَا مروان بن معاِويةَ الْفَزاِري     ،حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيدٍ    :قال أبو داود  : سند الحديث  )(4

ِليملَ،الرعي نٍس عِن َأواِد بِن شَدَأِبيه،ى ب نٍس( عِن َأواِد بشَد(...        

 يكنى أبا يعلى ، ابن أخي حسان بن ثابت األنصاري   ، شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر        هو :شداد بن أوس   )(5
    ي بـل تـوف    : وقيـل  ، ومات بها سنة ثمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سنة          ،نزل الشام بناحية فلسطين   

 البـر  عبـد  بـن ، ال االستيعاب:انظر.    بل توفي سنة أربع وستين     : وقيل ،شداد بن أوس سنة إحدى وأربعين     
)٢/٦٩٤/١١٥٨(.    

    .)٤/٣(يلزمخشرل ،الفائق في غريب الحديث واألثر . وهو أطول من النعل،الخُفُّجمع : فهمِخفَا )(6
  :دراسة الحديث )(7

  :تخريج الحديث :أوالً
   مـن طريـق  )٤٤٣٠ح٢/٤٣٢(  السنن الكبـرى   في يالبيهق، و )٩١٢ح١/٢٦٠( المستدركم في   أخرجه الحاك 
  .   قتيبة بن سعيد

أحمد بـن    من طريق    )٢١٨٦ح٥٦١ /٥ (هصحيح، وابن حبان في     )٣٤٨٠ح٢/١٥(ه  مسندوكذلك البزار في    
  .أبان

  .بمثله  بهمروان بن معاوية عن )أحمد بن أبان وقتيبة بن سعيد(كالهما
  :دراسة اإلسناد:  ثانياً
 النسبة إلى بلدة من بالد      هذه، و  الرملي بفتح الراء وسكون الميم وفي آخرها الم        : الرمِلي ن بِن ميمو  لِهلَا -١

  .)٣/٩١ ( للسمعاني،األنساب. يقال لها الرملة، فلسطين
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فيكون اسـتحباب   ،  مهم وخفاف هصلوا في نعال  ي بأن    أمته الحديث يحث النبي    ففي هذا   
  وليس ذلك على سبيل الدوام، ولكن في بعض األحيان، فالمهم أن  ،ذلك من جهة قصد المخالفة

 األماكن التي ال تـؤثر فيهـا        هذا يكون في   و  والتميز عنهم،   فإن فيه مخالفة لليهود    ،يوجد ذلك 
  ــلى، وال عاتقذيرهال يعمل على فون ترابية، وأما إذا كانت مفروشة الصالة بالنعال كأن تك

حيث يتيسر له ذلـك،   الذي ال يليق، فيمكن أن يفعل ما أرشد إليه الرسول  إظهارها بالمظهر 
  .(1)وبدون أن يترتب على ذلك أذى

ـ   من حديث  (2)هصحيحوكذلك فقد أخرج البخاري في        - رضـي اهللا عنهـا    – شَةَعاِئ
  .» ِإن الْيهود تَفْعلُه«  : وتَقُوُل،كَانَتْ تَكْره َأن يجعَل يده ِفي خَاِصرِتِه:  اًموقوف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
 لـيس   : " أبـو حـاتم    وقال،  " ليس به بأس   : "وقال النسائي ،  ذكره ابن حبان في الثقات    و،  بن معين وثقه يحيى   

  ." صدوق : "، وقال الذهبي وابن حجر" يكتب حديثه،بقوي
   " .هو ثقة: " قلت

تهـذيب  ، و )٥٧٢/١١٥٢٤ /٧( البن حبان      ،الثقات،  )٢٩٧ /٧٦ / ٩(، البن أبي حاتم   الجرح والتعديل : انظر(
 ، البــنتقريــب التهــذيب، و)٢/٣٤٢/٦٠٠٦(، للــذهبيالكاشــفو، )٣٠/٣٤٩/٦٦٣٠(، للمــزيالكمــال

  ).)١/١٠٢٨/٧٣٤٧(حجر
 شـيخ   " :، وقال الذهبي  "الثقات"وثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان في        : يعلى بن شداد بن أوس األنصاري      -٢

بشار معروف والـشيخ    .وقال د  ،"صدوق" :، وقال ابن حجر   " جماعة وقد وثق   همستور محله الصدق روى عن    
  ". ثقة  ":شعيب األرنؤوط

  ".رحاً هو ثقة، ولم يذكر فيه ج: " قلت
، ميـزان االعتـدال   ، و )٥٥٦/٦٢١٦ /٥( البن حبان    ،الثقات، و )٧/٤٤٩ (، البن سعد  الطبقات الكبرى : انظر(

بـشار عـواد    .حرير تقريب التهذيب، د   ، وت )١/١٠٩٠/٧٨٤٣(، البن حجر  تقريب التهذيب و،  )٧/٢٨٥(للذهبي
  )).٤/١٣٠/٧٨٤٣(معروف والشيخ شعيب األرنؤوط

  .قاتثوباقي رجال السند 
  .؛ ألن جميع رجاله ثقاتالحديث إسناده صحيح :سنادالحكم على اإل: اًثالث

، وكـذلك   )٩١٢ح١/٢٦٠(مستدرك الحاكم   : ، انظر "هذَا حِديثٌ صِحيح الِْإسنَاِد ولَم يخَرجاه        " :وقد قال الحاكم  
  .)٦٥٢ح١٥٢ /٢(،األلباني الدين ناصر محمد :تحقيق ،سنن أبي داودحاشية  :صححه األلباني، انظر

، )هـ١٣٥٣(المباركفوري الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد، ل الترمذي جامع  بشرح  تحفة األحوذي  :انظر )(1
   .)٤/١٩٢(  عبد المحسن العباد،شرح سنن أبي داود، و)٢/٣٥٨ (بيروت – العلمية الكتب دار

  .)٧٣٣/٣٤٥٨ (ِإسراِئيَل بِني عن ذُِكر ما :باب أحاديث األنبياء، :كتاب ،صحيح البخاري )(2
سليمان بن (عن الَْأعمِش) بن سعيد الثوري(حدثَنَا محمد بن يوسفَ حدثَنَا سفْيان:  قال البخاري:سند الحديث

    -رِضي اللَّه عنْها- عن عاِئشَةَ )بن األجدع(عن مسروٍق)مسلم بن صبيح( عن َأِبي الضحى)مهران
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، وأقـول   (1) فنهى عنه كراهة للتشبه بهم     ، النهي ألن اليهود تكثر من فعله       من الحكمةف
 .لما في ذلك من تميز عنهم 

   الصوم-٣
 - رضى اهللا عنهمـا   - بن عباٍس    لَِّهلد ا بع من حديث    (2)خرج مسلم في صحيحه   أفقد  

 يا رسوَل اللَِّه ِإنَّـه يـوم   : قَالُوا،يوم عاشُوراء وَأمر ِبِصياِمِه  ِحين صام رسوُل اللَِّه  :يقُوُل
 - ِإن شَـاء اللَّـه       -قِْبُل  فَِإذَا كَان الْعام الْم: »    فَقَاَل رسوُل اللَِّه     ،تُعظِّمه الْيهود والنَّصارى  

 التَّاِسع مونَا الْيموُل اللَِّه :قَاَل، »صسر فِّىتَّى تُوقِْبُل حالْم امْأِت الْعي فَلَم .   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
  :دراسة اإلسناد

، و ذكره " وكان ربما دلس  ،   ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة      هو: " قال ابن حجر   : سفيان بن سعيد الثوري    -١
 ، البـن حجـر    تقريب التهـذيب  : انظر. (في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وهي التي ال يضر تدليسهم          

  ).)٣٢/٥١ / ١(بن حجر، الطبقات المدلسين، و)١/٣٩٤/٢٤٤٥(
  .٤١سبقت ترجمته ص): األعمش( سليمان بن مهران-٢
 .)٧/٢٩٧ (العيني الدين بدر، لعمدة القاري )(1
  .)٢٧٢٢ح١٥١ /٣ (عاشُوراء في يصام يوٍم أي :باب ، الصيام: كتاب،صحيح مسلم )(2

ابن َأِبي مريم حدثَنَا يحيـى بـن َأيـوب          )سعيد(ا  حدثَنَا الْحسن بن عِلي الْحلْواِني حدثَنَ     : قال مسلم : سند الحديث 
 مثَِني ِإسداح         يرطَِريٍف الْم نب ا غَطَفَانَأب ِمعس ةَ َأنَّهيُأم نقُولُ )يحيى بن أيوب  (ِعيُل بي :       ـناللَّـِه ب دبتُ عِمعس 

   ...عباٍس رِضي اللَّه عنْهما
  :سناددراسة اإل

، وقـال   " صالح :  "وقال أبو داود  ،   الحربي وإبراهيم، "صالح " :وقال مرة ، وثقه ابن معين   : يحيى بن أيوب   -
، "صـدوق " :وفي موضع آخـر ، "صالح الحديث: " ، وقال الذهبي "س به أ وهو عندي صدوق ال ب     : "ابن عدي 
 ، وفـال  "سيء الحفظ " :مد بن حنبل  وقال أح ،  "صدوق ربما أخطأ  : "، وقال ابن حجر   " الثقات  "بن حبان اوذكره  
محل يحيى الـصدق يكتـب      ": حاتم أبووقال   ،" ليس به بأس   : "وقال في موضع آخر   ،  " ليس بالقوي  : "النسائي

وقـال  ،  " في بعض حديثه اضطراب    : "وقال الدارقطني ،   منكر الحديث  : "وقال ابن سعد  ،  "حديثه وال يحتج به   
إذا : " وقال الحاكم أبو أحمـد ، "يخطئ خطأ كثيراً حيى بن أيوب   ي : "كان أحمد يقول  ، و "صدوق يهم : " الساجي

  ".حدث من حفظه يخطئ وما حدث من كتاب فليس به بأس
  ".صدوق ال باس به: " قلت

، تهذيب الكمال ، و )١٦٤ /١١(، البن حجر  تهذيب التهذيب ،  )١٢٨ /٩(، البن أبي حاتم   الجرح والتعديل : انظر(
      للذهبي  ،تذكرة الحفاظ ، و )٣٦٢ /٢( للذهبي   ،الكاشف، و )٢١٤ /٧ (دي، البن ع  الكامل، و )٢٣٦ /٣١( للمزي

  )).٥١٦ /٧( ، البن سعدالطبقات الكبرى، و)١٠٤٩ /١(، البن حجرتقريب التهذيب، و)١٦٧ /١(
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المـسلمون   أن ال يتشبه ؛ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر    "  :قال بعض العلماء    
  .  عن اليهوديز أمة الحبيب ، وبذلك تتم(1)" العاشرإفرادباليهود في 

 َأن رسوَل اللَِّه     عمِرو بِن الْعاِص     من حديث    (2)خرج مسلم في صحيحه   أوكذلك  
  .»(3)فَصُل ما بين ِصياِمنَا وِصياِم َأهِل الِْكتَاِب َأكْلَةُ السحِر « :قَاَل

 فارق والمميز بين صـيام    ال أمته لتناول السحور؛ ألن      يدعو النبي   هذا الحديث   وفي  
 ونحـن يـستحب لنـا      ، ال يتسحرون  فإنهم ،اليهود والنصارى السحور    وصيام األمة اإلسالمية 

  .، لكي نتميز عنهم(4)السحور
  
  
  
  
  

                                                
  .)٨/١٣ (مسلم صحيح على النووي شرح) (1
باِبِه واسِتحباِب تَـْأِخيِرِه وتَعِجيـِل الِْفطْـِر         فَضِل السحوِر وتَْأِكيِد اسِتح    :باب،   الصيام :، كتاب صحيح مسلم  )(2
)٣/١٣٠/٢٦٠٤(.    

 )علي بن رباح ( عن موسى بِن علَي عن َأِبيهِ      )بن سعد (حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد حدثَنَا لَيثٌ      : مسلم  قال :سند الحديث 
   ... عن عمِرو بِن الْعاِص)بد الرحمن بن ثابتع(عن َأِبي قَيٍس مولَى عمِرو بِن الْعاِص

  :دراسة اإلسناد
  صـالحاً  كان رجالً:، وزادأبو حاتمو،  والعجلي،لأحمد بن حنبو، وثقه ابن سعد : موسى بن علي بن رباح  -

بـن  اوذكـره   ، والذهبي، والنسائي، " ال يزيد وال ينقص صالح الحديث وكان من ثقات المصريين          هيتقن حديث 
  ".صدوق ربما أخطأ: " ، وقال ابن حجر" صدوق: "وقال الساجي،  " الثقات"ان حب

  ".هو ثقة : " قلت
 ٢(الثقـات للعجلـي     و  ،)١٥٤ /٨( ، البن أبي حـاتم    الجرح والتعديل ، و )٥١٥ /٧(الطبقات الكبرى   : انظر(
 البن حبـان   ،الثقات، و )٤١١ /٧( ، للذهبي سير أعالم النبالء  ، و )١٢٤ /٢٩( ، للمزي تهذيب الكمال ، و )٣٠٥/
  )).١/٩٨٤(، البن حجرتقريب التهذيب، و)٣٢٤ /١٠(، البن حجرتهذيب التهذيب، و)٤٥٣ /٧(

وَأكْلَـةُ الـسحِر هـي      ،  ثلث اآلِخر ِإلى طلوع الفجـر     الهو من   : وقيل،   آخر الليل قُبيل الصبح    هو: السحر )(3
 شـرح :  انظـر   .ن كثر المأكول فيها   إ و ،والعشوة كالغدوة   ،السحور وهي عبارة عن المرة الواحدة من األكل       

     .)٤/٣٤٨ (، البن منظورلسان العرب و،)٢٠٧ / ٧ (مسلم صحيح على النووي
 للحـافظ   ،الديباج على صحيح مسلم بـن الحجـاج       و،  )٢٠٧ / ٧ (مسلم صحيح على النووي شرح :انظر )(4

 – دار ابن عفان     ،ي الحوين قاإسحو  وعلق عليه أب    حقق أصله  ،)هـ٩١١ت(الرحمن بن أبي بكر السيوطي    عبد
      .)١٩٦ / ٣(ـ،م١٩٩٦ -ـ ه١٤١٦ األولىالطبعة السعودية، 
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   (3)-رضي اهللا عنها-عن لَيلَى امرَأِة بِشيٍر (2) بسنده(1) مسندهفيأحمد  روىوكذلك 
 ِإن رسوَل اللَِّه    :وقَاَل،   (4))بن معبد ( فَمنَعِني بِشير  ،يِن مواِصلَةً َأردتُ َأن َأصوم يوم   « :قَالَتْ
  نْهى عقَالَ ،نَهى   : وارالنَّص ُل ذَِلكفْعقَالَ ، يو : فَّانى   (5) عارالنَّص ُل ذَِلكفْعوا    ، يـومص لَِكنو 

  .(7) » فَِإذَا كَان اللَّيُل فََأفِْطروا (6)موا الصيام ِإلَى اللَّيِلثُم َأِتكَما َأمركُم اللَّه عز وجلَّ 

                                                
  .)٢٢٠٠٥ح/٥/٢٢٥(مسند أحمد  )(1
 قَالَا ثَنَا عبيد اللَِّه بـن ِإيـاٍد   )بن مسلم( وعفَّان)هشام بن عبد الملك (حدثَنَا َأبو الْوِليد  : أحمدقال  : سند الحديث  )(2
دِشيٍر          حَأِة برلَى املَي نلَِقيٍط ع نِني ابعي ادالسدوسية امرأة بشير بن الخصاصية    (ثَنَا ِإي( عن ِشيرب )  بن معبد(  
...   
حديثين   وهي من بني شيبان روت عن النبي  ، الجهدمة :يقال لها ، و  ليلى السدوسية   هي :رلَيلَى امرَأة بِشي   )(3

       .          أو ثالثة
 ، البـن حجـر    اإلصـابة فـي تمييـز الـصحابة       ، و )٤/١٨٠٤/٣٢٨١(، البن عبد البـر    االستيعاب : انظر

)٨/١٠٦/١١٧٢٥(.     
وهي منـسوبة  ، صاصيةالمعروف بابن الخَ، ن نذير بن معبد بن شراحيل بن سبعبا : ويقال:بشير بن معبد   )(4

  .ما بالزاي وبسكون المهملة فغيره النبي وكان اسمه زح، هي جدته: قيل و، أمههي: وقيل ،ةيخصاصالإلى 
    .)١/٣١٤/٧٠٤(، البن حجر اإلصابة في تمييز الصحابة:انظر

 مـات ، "ثقة ثبت: " ، قال عنه ابن حجر أبو عثمان البصري، بن مسلم بن عبد اهللا الصفار      هو عفان  :عفان )(5
تقريـب  ، و )٢٠/١٦٠/٣٩٦٤(ي، للمـز  تهذيب الكمـال  : انظر. قبلها أو ئتيناوم عشرين سنة ربيع شهر في

    .)١/٦٨١/٤٦٢٥(، البن حجرالتهذيب
      .١٨٧ آية :لبقرة سورة ا  )(6

  :دراسة الحديث )(7
  :تخريج الحديث :أوالً

ـ  عـن )٤٢٩ح١/٣٤٣( في مسنده  عبد بن حميد  ، و  الوِليد وعفَّان  ي أب عن)٢١٩٥٥ح٣٦/٢٨٦(خرجه أحمد أ  ي أب
  .نحوهب به بن ِإياد  عبيد اِهللاعن )دكين بن الفضل(نُعيم
 :دراسة اإلسناد:  ثانياً

وقال في موضع     وثقه أبو نعيم الفضل بن دكين، ويحيى بن معين، والعجلي، والنسائي،           :عبيد اللَِّه بن ِإيادٍ    -
لينـه  ، و "صدوق: "وقال الذهبي وابن حجر    ، وابن شاهين،  "الثقات" في   حبانوذكره ابن   ،  "ليس به بأس  : " آخر
   ".ثقة:"بشار معروف والشيخ شعيب األرنؤوط.وقال د ،ر وحدهالبزا
  ".هو ثقة، فقد وثقه جهابذة العلماء : " قلت
ـ  ،الثقـات ، و )٣/٢٧٣/١٣٠٤()رواية الدوري (تاريخ ابن معين  : انظر(  تهـذيب  ، و )٢/١٠٨/١١٥٠(ي للعجل

 حفـص  بـي أل ،لثقاتا أسماء تاريخ ،)٧/١٤٢/٩٣٧٨( البن حبان    ،الثقاتو ،)١٩/١١/٣٦٢١(، للمزي الكمال
ـ  ١٤٠٤ ىولاأل الطبعة، تونس -السلفية الدار ،السامرائي صبحي :تحقيق ،)ـه٣٨٥ت(شاهين بن عمر  - ـه

ــ١٩٨٤ ــفو ،)١٦٤/٩٤٩/ ١(ـ،م ــذهبيالكاش ــذيبو، )١/٦٧٨/٣٥٣٣(، لل ــب الته ــرتقري  ،البن حج
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؛ هو تتابع الصوم من غير فطر بالليـل       و  عن الوصال،  ففي هذا الحديث نهى النبي      
  .    يريد ألمته أن تتميز عنهم، والنبي (1)ألنه من فعل النصارى

    :اَلـقَ ي ـعن النَِّب  َأِبي هريرةَ عن (3) بسنده(2) أبو داود في سننهروىكما 
 » الِْفطْر َل النَّاسجا عا مظَاِهر يناُل الدز؛لَا يونَؤخِّرى يارالنَّصو ودهالْي (4) » ِلَأن.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
 األرنــؤوطبــشار عـواد معــروف والـشيخ شــعيب   .، دحريـر تقريــب التهـذيب  وت، )١/٦٣٦/٤٢٧٧(
)٢/٤٠٢/٤٢٧٧.((  

  .قاتثوباقي رجال السند 
   .؛ ألن جميع رجاله ثقاتالحديث إسناده صحيح :سنادالحكم على اإل: ثالثاً

  شـعيب األرنـؤوط    :مـسند أحمـد، تحقيـق     حاشية  : ،  انظر   " إسناده صحيح   ": شعيب األرنؤوط  :وقد قال 
    .) ٢٢٠٠٥ح/٥/٢٢٥(

    .)٢٠٥ / ٤(  البن حجر،فتح الباري )(1
  .)٢٣٥٥ح٢٧٧ /٢( ما يستَحب ِمن تَعِجيِل الِْفطِْر :باب،  الصوم:كتاب، أبي داودسنن  )(2
 عـن  ، عن محمٍد يعِني ابن عمٍرو   ،)بن عبد اهللا  ( عن خَاِلدٍ  ،حدثَنَا وهب بن بِقيةَ    :أبو داود قال  : سند الحديث  )(3

    ...َ  عن َأِبي هريرة،)بن عوفعبد اهللا بن عبد الرحمن (َأِبي سلَمةَ

  :دراسة الحديث )(4
  :تخريج الحديث :أوالً

أحمـد  ، و )٣٢٩٩ح٣/٣٧٠(التَّرِغيب ِفي تَعِجيِل الِْفطِْر : الصيام باب:، كتاب السنن الكبرى   في لنسائيا أخرجه
 ما  : باب ،الصياِم :اب ِكتَ ه،سنن في   ابن ماجة بنحوه، و  يزيد بن هارون  من طريق    )٩٨٠٦ح٢/٤٥٠(همسندفي  

بنحـوه، والحـاكم فـي       محمـد بـن بـشر     مـن طريـق     ) ١٦٩٨ح٣/١٨٧(جاء ِفـي تَعِجيـِل الِْإفْطَـارِ      
  . بمثلهخالد بن عبد اهللامن طريق ) ١٥٢٣ح١/٤٣١(همستدرك
  . به عن محمد بن عمرو)خالد بن عبد اهللا -محمد بن بشر -يزيد بن هارون (ثالثتهم 

  :ناددراسة اإلس:  ثانياً
- محٍرو    دممع نحديثـه  يتقون الناس زال ما : "قالو ،وثقه يحيى بن معين    :بن وقاص الليثي  بن علقمة    ب، 

 أبي عن أخرى مرة به يحدث ثم ،رأيه من بالشيء سلمة أبي عن مرة يحدث كان :قال ؟ذلك علة وما :له قيل
فـي  وابن شاهين    حبانوذكره ابن   ،  "به بأس  ليس   : "في موضع آخر  وقال   ، والنسائي،  "هريرة أبي عن سلمة

،  " صالح ليس بأحفظ الناس للحـديث      : "، وقال يحيى بن سعيد القطان     " يخطئ  وكان " وزاد ابن حبان     "الثقات"
 وقد حدث عنـه  ، له حديث صالح: " وقال ابن عدي   ، " صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ      : "وقال أبو حاتم  

وزاد ابـن   "  صـدوق  : "، وقال الذهبي وابن حجر    "بأس ال أنه وأرجو ديثالح حسن  وهو ،جماعة من الثقات  
   ".  حسن الحديثصدوق " :بشار معروف والشيخ شعيب األرنؤوط.، وقال د- له أوهام-حجر
                 ".  حسن الحديثصدوقهو  : "قلت
  .وباقي رجال السند ثقات   
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وهـي  لهم،  مصلحة  من  فيه  لما   ؛تعجيل اإلفطار  أمته ل  ففي هذا الحديث يرشد النبي      
 بطول المكث في الصيام الذي يكون عليها        ،س وعدم إتعابها وعدم المشقة عليها     عدم إنهاك النف  

  .(1)وتميزاً عنهم معه مشقة، وأيضاً فيه المخالفة لليهود والنصارى،
 وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل         " : - رحمه اهللا    -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

   .(2)" هو ألجل مخالفة اليهود والنصارى ،الفطر
كون المسلمين يتمسكون بدينهم ويأخذون بشرائع دينهم، فهذا يدل على قوة إيمـانهم              و

  .، وتميزاً عنهموعلى قوة يقينهم، وفي ذلك مخالفة ألعدائهم اليهود والنصارى
   الحج-٤

ِإن  « :قـال   عمـر بـن الخطـاب    من حديث (3) في صحيحهالبخاري فقد أخرج
  فَخَالَفَهم النَِّبـي  ،(5) ِمن جمٍع حتَّى تَشْرقَ الشَّمس علَى ثَِبيرٍ    (4)يِفيضونالْمشِْرِكين كَانُوا لَا    

سالشَّم تَطْلُع َل َأنقَب فََأفَاض« .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
 كامـل  محمـد  :تحقيق، معين بن يحيى، ل)محرز بن لقاسما بن محمد بن أحمد رواية(تاريخ ابن معين   :انظر(

، البن  الجرح والتعديل ، و )١/١٠٧(ـم١٩٨٥ ، هـ١٤٠٥األولى الطبعة،  دمشق-العربية اللغة مجمع،  القصار
 ،)٥/١٧٤/٤٤٣١( البن حبان    ،الثقات، و )٩/٣٣٣/٦١٩(، البن حجر  تهذيب التهذيب ، و )٨/٣٠/١٣٨(أبي حاتم 

، من تكلم فيه وهو موثق ، و )٦/٢٢٤( البن عدي    ،الكامل ،)١/٢٠١/١٢٠٧(شاهينالبن  ،  تاريخ أسماء الثقات  و
بـشار  .، وتحرير تقريب التهـذيب، د     )١/٨٨٤/٦١٨٨(، البن حجر  تقريب التهذيب ، و )١/١٦٥/٣٠٧ (للذهبي

 )).٣/٢٩٩/٦١٨٨(عواد معروف والشيخ شعيب األرنؤوط

  .وباقي رجال السند ثقات
  .حسن الحديثوهو صدوق  ،محمد بن عمرو لوجود ث إسناده حسن لذاته؛الحدي:  اإلسنادالحكم على: ثالثاً

، الـصحيحين  علـى   المـستدرك  :، انظر "هذَا حِديثٌ صِحيح علَى شَرِط مسِلٍم، ولَم يخَرجاه         ": وقد قال الحاكم  
: ، تحقيـق  د داو سنن أبي حاشية   :انظر" إسناده حسن : " ، وحسنه اإلمام األلباني فقال    )١٥٢٣ح١/٤٣١(لحاكمل

 إن " قولـه  دون صـحيح حـديث   ":  فقال ،األرنؤوط شعيب، وحسنه كذلك    )٢٣٥٥ح٢٧٧ /٢(اإلمام األلباني   
 األرنـؤوط  شـعيب  :، تحقيـق  مـسند أحمـد   حاشية  : ، انظر "حسن إسناد وهذا " يؤخرون والنصارى اليهود

    .)٩٨٠٩ح٢/٤٥٠(
    .)١٣/٨٣(عبد المحسن العباد ل ،شرح سنن أبي داود: انظر )(1
     ).١/٦٠(، البن تيميةاقتضاء الصراط المستقيم )(2
  .  )١٦٨٤ح٣٢٣(متى يدفع من جمع :باب ، الحج:، كتابصحيح البخاري) (3
 القوم  وأفاض ، فيطوف ثم يرجع   ، مكة إلى يفيض من منى     ، يوم النحر  اإلفاضةطواف   منمشتقة  : يِفيضون )(4

  .)٣/٤٨٥ (األثير بن ال، واألثريث النهاية في غريب الحد. اندفعواإذايفيضون 
  .)٢/٧٣(، لياقوت الحموي، معجم البلدان. من أعظم جبال مكةوهو  بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة :رثَِبي  )(5
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 لما في ذلك من تميز عن      ؛سفارزدلفة قبل اإل  ماستحباب اإلفاضة من     فهذا الحديث يبين  
 ،فة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبـال يقفون بالمزدلحيث كانوا   ،أهل الجاهلية 

ين أسفر كل شيء قبل أن تطلع       ح   فدفع رسول اهللا   ،كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا     
  .  فعل أمته عمن سبقهمالنبي  ، فميز(1)سالشم

  
  اآلداب العامة لتميز األمة في بعض العادات و دعوة النبي: ثانياً

   التميز في اللباس-١
 مظهـر   وي ذ يكونواال بد أن    مة اإلسالمية   األأفراد  التميز مطلوب حتى في اللباس، ف     ف

 سـِمعتُ   :قَـالَ  َ  (4)الحنظلية بن سهل عن   (3)بسنده (2) أبو داود في سننه    روىفقد   حسن،
كُم ـحوا ِلباسـ وَأصِل،(5) فََأصِلحوا ِرحالَكُم،ِإنَّكُم قَاِدمون علَى ِإخْواِنكُم  «:يقُوُل رسوَل اللَِّه 

  . (8)»(7) ولَا التَّفَحشَ، فَِإن اللَّه لَا يِحب الْفُحش، ِفي النَّاِس(6)حتَّى تَكُونُوا كََأنَّكُم شَامةٌ

                                                
   .)٢٣ / ١٠(، لبدر الدين العينيعمدة القاري :انظر  )(1
    .)٤٠٩١ح٤/١٠١( ِإسباِل اِإلزاِري ما جاء ِف: باب، اللباس:كتاب، سنن أبي داود )(2
 حـدثَنَا   ، حدثَنَا َأبو عاِمٍر يعِني عبد الْمِلِك بن عمٍرو        ،حدثَنَا هارون بن عبِد اللَّهِ     :قال أبو داود  : سند الحديث  )(3

 بـن  سـهل  : قَـالَ ،ِليسا ِلـَأِبي الـدرداءِ   وكَان ج، قَاَل َأخْبرِني َأِبي ، عن قَيِس بِن ِبشٍْر التَّغِْلِبي     ،ِهشَام بن سعدٍ  
    ...الحنظلية

 ، عمرو بـن عـدي  : وقيل،قيب بن عمرو ع: وقيل،بيد ع: وقيل،اسم أبيه الربيع :قيل :سهل بن الحنظلية   )(4
 ، أم جـده   : وقيـل  ، الحنظلية جدته  : والحنظلية أمه وقيل   ،وهو األشهر عدي هو بن زيد بن األوس األنصاري        

 الحنظلية أم عمرو بن عدي واسمها أم إيـاس بنـت أبـان بـن دارم     :سعد بعد أن ساق هذا النسب    بن  اوقال  
توفي في خالفـة    فنزل دمشق حتى مات بها ،بن الحنظلية ا :التميمية فمن كان من ولد عمرو بن عدي قيل له         

     .)٣/١٩٦/٣٥٢٧(، البن حجراإلصابة في تمييز الصحابة، )٤٠١ / ٧ (، البن سعدالطبقات الكبرى.  معاوية
   .)٢٦٥ / ١١(، البن منظور لسان العرب.مركَب للبعير والناقةوهو  ،حلرجمع : لِرحا )(5
 األثيـر  نب، ال واألثر النهاية في غريب الحديث.، ويكون لونها مخالف للون الجسد الخال في الجسد :الشأمة )(6
)٢/٤٣٦(.    

 نبال واألثر، النهاية في غريب الحديث   . وتعمده التكلف في ذلك   :حشتَفَلوا،  هو قذع الكالم ورديئه   : الفُحش )(7
     .)٤١٥ / ٣(األثير

  :دراسة الحديث )(8
  :تخريج الحديث :أوالً

 )٧٤٧٧ح٤/١٨٤( عن وكيع بن الجراح، والحاكم في المـستدرك  )١٧٦٦١ح٤/١٨٠(أخرجه أحمد في مسنده    
  .عن قاسم بن السياري

  .نحوهب  به هشام بن سعد من طريق)قاسم بن السياري ووكيع بن الجراح(كالهما
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كونـوا فـي   ألن يصلحوا ما يركبون عليه، وي    ألمته؛ فهذه دعوة صريحة من النبي      
 والمحافظـة   ، وإصالح اللبـاس   ، وترجيل الشعر  ،لهيئةتحسين ا لوفيه ندب    ،وهيئةي  زأحسن  

نظر إليها دون بـاقي      وي ،م، كما تظهر الشامة   ه وينظروا إلي  ،ظهروا للناس ي حتى   ،على النظافة 
  هـار لنعمـة اهللا    بالخير وإظ وتميز  ليس المقصود لبس ثياب الشهرة، لكنه ظهور        ، و الجسد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
  :دراسة اإلسناد:  ثانياً
، وأبو داود،  جائز الحديث، حسن الحديثوثقه العجلي وزاد: سعيد أبو أو عباد أبو  المدنيهشام بن سعد -١

 لوقـا ، "شيخ محلـه الـصدق   : "  زرعة وقال أبو ،"هو صالح ليس بمتروك الحديث: "يحيى بن معين وقال  
لـيس  "  : أحمد بن حنبـل    وقال،   "صدوق له أوهام ورمي بالتشيع    : " ، وقال ابن حجر   "حسن الحديث " :الذهبي

 وقال فـي موضـع   ،" ضعيف: "وقال النسائي،  " يكتب حديثه وال يحتج به: "وقال أبو حاتم ،   "بمحكم للحديث 
  ."استشهد به البخارياحتج به مسلم، و: "وقال الذهبي، " ليس بالقوي: "آخر
  ". هو صدوق صالح الحديث: " قلت
، الكاشـف ، و )٩/٦١/٢٤١ (، البن أبـي حـاتم     الجرح والتعديل و،  )٢/٣٢٨/١٩٠٠ (ي للعجل ،الثقات:انظر( 

ــذهبي ــذيب، و)٢/٣٣٦/٥٩٦٤(لل ــب الته ــرتقري ــن حج ــال، و)١/١٠٢١/٧٢٩٤(، الب ــذيب الكم ، ته
  .))١٣/٣٩٠/١٢٦(، للذهبيسير أعالم النبالء، )٣٠/٢٠٤/٦٥٧٧(للمزي

ما أرى بحديثه بأساً، وذكره ابن حبـان  :  قد صدقه هشام بن سعد، وقال أبو حاتم :قيس  بن رقَيس بن ِبش   -٢
بشار معـروف والـشيخ شـعيب      .، وقال د  "مقبول: "، وقال ابن حجر   "ال يعرف   : " ، وقال الذهبي  "الثقات"في  

  ".صدوق حسن الحديث: "األرنؤوط
  . بأنه ال يعرف، فمدفوع بمعرفة أبي حاتم له" الميزان"لذهبي في ، وأما قول ا"هو صدوق حسن الحديث: " قلت
ميـزان  ، و )٧/٣٣٠/١٠٣٠٩( البن حبـان     ،الثقاتو ،)٧/٩٤/٥٣٧(، البن أبي حاتم   الجرح والتعديل : انظر( 

بـشار  .، وتحرير تقريب التهذيب، د)١/٨٠٣/٥٥٦٢(، البن حجر تقريب التهذيب ، و )٥/٤٧٦(، للذهبي االعتدال
  )).٣/١٨٥/٥٥٦٢(لشيخ شعيب األرنؤوطعواد معروف وا

 " .صدوق: "، وقال ابن حجر"الثقات"ذكره ابن حبان قي :  بشر بن قيس-٣
  ".هو صدوق: "قلت

  ).)١/١٧٠/٧٠٠(، البن حجرتقريب التهذيب، و)٤/٦٧/١٨٥٠( البن حبان ،الثقات: انظر(
  .وباقي رجال السند ثقات

 صدوق صالح الحديث، وقـيس بـن   هشام بن سعد ؛ ألنن لذاتهالحديث إسناده حس  :  اإلسناد الحكم على : ثالثاً
  . صدوق ، وبشر بن قيسصدوق حسن الحديثبشر 

، لمـستدرك علـى الـصحيحين   ا: ، انظـر "هذَا حِديثٌ صـِحيح الِْإسـنَاِد ولَـم يخَرجـاه           " : وقد قال الحاكم  
، الصالحين رياض حاشية   :، انظر  "د حسن رواه أبو داود بإسنا   : "، وقال اإلمام النووي   )٧٤٧٧ح٤/١٨٤(للحاكم

 المكتـب ،األلباني الـدين  ناصر محمد: تحقيق،  )هـ٦٧٦ت (النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا يبأل
، مسند أحمـد حاشية : ، انظرإسناده محتمل للتحسين : شعيب األرنؤوط ، وقال   )٣٣٢ / ١(،بيروت – اإلسالمي

    .)١٧٦٦١ح٤/١٨٠(شعيب األرنؤوط  :تحقيق
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ووسائل مظهرها،  أمته لتكون أمة مميزة في       ، ففي هذا الحديث حث النبي       (1)عليهاشكراً له   
 أن يكونوا مميزين في كـل شـيء         ،وبناء على ذلك فالمطلوب من رجاالت األمة      مواصالتها،  

  . ومظهرهم بشكل عام،حتى في لباسهم
  

   صبغ وتغيير الشيب-٢
 :قَاَل هريرةَ  أبي   من حديث    (2)ماهيفي صحيح ومسلم   البخاري  الشيخان فقد أخرج 

 وَل اللَِّه ِإنسر   قَاَل: »مفَخَاِلفُوه غُونبصى لَا يارالنَّصو ودهالْي ِإن«.  
؛ ألن في ذلـك تميـز       صبغ شيب اللحية والرأس     على ففي هذا الحديث حث النبي      

ـ  ليهود والنصارى ال يـصبغون    ألمته عن اليهود والنصارى، فا     ، وهـذا    بمخـالفتهم   أمر، ف
 ألن  ؛ال يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الـشيب         : " وقال ابن حجر   يقتضي التميز عنهم،  

فـي  لمـا أخرجـه مـسلم     ،(3)" ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد،الصبغ ال يقتضي اإلزالة  
 يوم فَتِْح   (5) ُأِتى ِبَأِبى قُحافَةَ   : قَالَ -رضي اهللا عنهما  - بِن عبِد اللَّهِ   جاِبر من حديث    (4)صحيحه

ةِ   (6)كَّةَمكَالثَّغَام تُهيِلحو هْأسرا (7) واضيوُل اللَِّه     ، بسفَقَاَل ر :  »  ٍءذَا ِبشَىوا هروا  ،غَيتَِنباجو 
 ادوالس«.  

وهذه السنة قـد كثـر   ،  ويأمر بها  ،يبالغ في مخالفة أهل الكتاب     وقد كان رسول اهللا     
  .(8)اشتغال السلف بها

  

                                                
 عبد المحـسن العبـاد  ل ،شرح سنن أبي داود    ، و )٧٢٤ / ١(لمناويل ،التيسير بشرح الجامع الصغير   : انظر ) (1
)٢٣/١١٦(.   

 ،صحيح مـسلم  ،  )٣٤٦٢ح٧٣٣( ما ذُِكر عن بِني ِإسراِئيلَ     :باب ،أحاديث األنبياء  :، كتاب صحيح البخاري  )(2
  .)٥٦٣٢ح٦/١٥٥.(الصبِغ يِف لْيهوِدا مخَالَفَِة يِف :باب، والزينة اللباس: كتاب

     .)٦/٤٩٩( البن حجر،فتح الباري:  انظر )(3
  .)٥٦٣١ح٦/١٥٥( ِصبِغ الشَّعِر وتَغِْييِر الشَّيِب في : باب،والزينة اللباس :كتاب ،صحيح مسلم )(4
 وهو أول من ،سالمهو أول مخضوب في اإل    و ، والد أبي بكر   ، عثمان بن عامر بن مرة القرشي      :أبو قحافة  )(5

اإلصـابة فـي تمييـز        .ة مات أبو قحافة سنة أربع عشرة وله سبع وتسعون سـن           ،ورث خليفة في اإلسالم   
   .)٤/٤٥٢/٥٤٤٦(، البن حجرالصحابة

    .)٣٨٩ / ٢(بن هشام ، السيرةال . للهجرةِفي شَهِر رمضان سنَةَ ثَماٍنكان : يوم فَتِْح مكَّةَ )(6
النهايـة فـي   .   هي شجرة تبيض كأنها الثلج: وقيل ، هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب        :ثغامةال )(7

   .)١/٢١٤ (األثير بن ال،واألثر غريب الحديث
      .)٣٥٤ / ٥( لمباركفوري، ل تحفة األحوذي، و)٤٩٩ / ٦( البن حجر،فتح الباري: انظر )(8
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  لسةي الِجلتميز ف ا-٣  
 مـر ِبـى     : قَـالَ  ٍ(3) الشَِّريِد بِن سويد    عن (2) بسنده (1) أبو داود في سننه    روىفقد  
  ــىْأتُ علـواتَّكَ،وقَد وضعتُ يِدى الْيسرى خَلْفَ ظَهِرى، وَأنَا جاِلس هكَذَا ،رسوُل اللَِّه 

  . (5) » الْمغْضوِب علَيِهم َأتَقْعد ِقعدةَ « :قَاَلي،  يِد(4)َألْيِة

                                                
    .)٤٨٥٠ح٤١٣ /٤(الْمكْروهِة سِةالِْجلْ في :باب ، األدب:، كتابسنن أبي داود )(1
عبد الملك بـن    ( حدثَنَا ابن جريجٍ   ، حدثَنَا ِعيسى بن يونُس    ،حدثَنَا عِلى بن بحرٍ    :أبو داود قال   :سند الحديث   )(2

   ...يِه الشَِّريِد بِن سويٍد  عن َأِب، عن عمِرو بِن الشَِّريِد، عن ِإبراِهيم بن ميسرةَ،)عبد العزيز

 إنه  : ويقال ، واألكثر أنه الثقفي   ، سكن الطائف  ، حديثه في أهل الحجاز    ، له صحبة  : الثقفي د سوي ن ب دالشَِّري )(3
 ألنـه  ؛ فسمي الـشريد اً، كان اسمه مالك: ويقال، وتزوج آمنة بنت أبي العاص بن أمية  اً، حالف ثقيف  ،حضرمي

مات في خالفة يزيد بن  ،   مسلم وغيره   له وله أحاديث روى  ،   لما قتل رفقته الثقفيين    ، شعبة شرد من المغيرة بن   
   .معاوية بن أبي سفيان 

     .)٣/٣٤٠/٣٨٩٦(، البن حجراإلصابة في تمييز الصحابة، و)٥/٥١٣ (، البن سعدالطبقات الكبرى :انظر
   .)١/٦٤( األثير بن ال، واألثر في غريب الحديثالنهاية. اللحمة التي في أصل اإلبهام،بفتح الهمزة :األلية )(4
  :دراسة الحديث )(5

  :تخريج الحديث :أوالً
، والحاكم  )١٩٤٥٤ح٣٢/٢٠٤(همسندأحمد في    بنحوه، وأخرجه    )٣٠٥٧ح٢/١٩٨(ه عبد الرزاق مصنف   أخرجه

  عيسى بـن يـونس    من طريق ) ٦١٣١ح٣/٢٣٦(السنن الكبرى ، والبيهقي في    )٧٨١٢ح٤/٢٧٠(المستدركفي  
  .بنحوه  مكي بن إبراهيممن طريق) ١٩٤٧٦ح٤/٣٨٨(ه مسندله، وأخرجه كذلك أحمد في بمث

  . بهبن جريجعن ا) مكي بن إبراهيم - عيسى بن يونس-  بن همامعبد الرزاق(ثالثتهم
  : دراسة اإلسناد:ثانياً

عده فـي  ، و- فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل   -ه ابن حجر وزاد   ثقو :عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج       -
 شر التدليس تدليس بن جريج فإنه قبيح التدليس ال يـدلس       : "ي الدارقطن ولق المرتبة الثالثة من المدلسين، ونقل    

 وقال أيـضا لـم      ،بن المديني أنه لم يلق أحدا من الصحابة       اذكر  : " ، وقال العالئي  ال فيما سمعه من مجروح    إ
 ولـم   :بن المديني أيضا أصحاب بن عباس ثم قال       ا وذكر   ،يسمع بن جريج من المطلب بن عبد اهللا بن حنطب         

إال بن جريج من مجاهـد      اسمع  ، ولم ي  بن جريج منهم جابر بن زيد وال عكرمة وال سعيد بن جبير           ايلق يعني   
طلحة بـن  ، وال من لم يسمع من أبي الزناد، وعن عطاء الخراساني ضعيف، وهو  أو حرفين في القراءة    اًحرف
  ". بن أبي أنسعمراناً، وال من شيئمن عمرو بن شعيب ، وال نافع
هو ثقة مدلس من الثالثة مرسل كما قال ابن حجر، وهذا ال يضره في هـذا الحـديث؛ ألنـه صـرح            : " قلت

  ".، ولم يرو عن أحد ممن أرسل عنهم)٣٠٥٧ح٢/١٩٨(هعبد الرزاق مصنفبالسماع في رواية 
جـامع  ، و )٤١/٨٣(بـن حجـر   ، ال ينطبقات المدلـس  ، و )١/٦٢٤/٤١٩٣(، البن حجر  تقريب التهذيب : انظر

  .)١/٢٢٩/٤٧٢ (ي، للعالئالتحصيل في أحكام المراسيل
  .قاتثوباقي رجال السند 



 التميز في ضوء السنة النبوية ٧١   

تكـأ  يجعل يده اليسرى خلف ظهـره، و  -هذه الجلسة  الحديث يستنكر النبي     في هذا 
باب في الجلـسة المكروهـة،      : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان     وقد   ،-على ألية يده اليمنى   

كونه جاء في الحـديث     والمكروه قد يراد به المحرم، وقد يراد به ما هو مكروه للتنزيه، ولكن              
المغـضوب  ؛ ألنها جلـسة     وصف هذه الجلسة بجلسة المغضوب عليهم هذا يدل على التحريم         

 أو غيرها من األفعـال    ،فيه المنع من التشبه بالمغضوب عليهم في الهيئة       ، و  اليهود ، وهم عليهم
 ، تعـالى   أن هذه القعدة مما يبغـضه اهللا       :إحداهما : بالذكر فائدتان   تخصيصال وفي   ،واألحوال
 اهللا عليـه     فينبغي أن يجتنب التشبه بمن غـضب       ،عليه  أن المسلم ممن أنعم اهللا       :واألخرى

، ويتميز عنهم فيما ورد فيه النص في مخالفتهم في العبادات والعـادات واألخـالق،                (1)ولعنه
  .فتكون أمتنا أمة مميزة عن غيرها حتى في جلستها

  الشارب وإعفاء اللحى للرجالإحفاء  -٤
ابن  من حديث    (2)ما واللفظ للبخاري  هيفي صحيح ومسلم  البخاري  الشيخان  قد أخرج   ف

  رمرضي اهللا عنهما  -ع-   النَِّبي نع قَاَل:»  ـشِْرِكينـى  ،خَاِلفُوا الْموا اللِّحفِّـرفُـوا  ، وَأحو 
اِربالشَّو«،   رمع ناب كَانرضي اهللا عنهما  -و-    رتَماع َأو جَل        ِإذَا حا فَـضِتِه فَميلَى ِلحع ضقَب 

َأخَذَه.  
وأراد   وهيئتهم، في زيهم  المشركينأمته للتميز عن      ندب المصطفى ي هذا الحديث    ف

مـا أخرجـه مـسلم فـي        بدليل   ،وإنما خص الشرك لغلبته في العرب     المجوس،  بالمشركين  
   وَأرخُوا ،جزوا الشَّواِرب:  »لَِّه  قَاَل رسوُل ال: قَاَل َأِبى هريرةَ من حديث (3)صحيحه

  وسجى خَاِلفُوا الْموهـو اإلبقـاء أي      ،يرأما قوله وفروا فهو بتشديد الفاء من التـوف        ، و »اللِّح 
 ، جمع لحية بالكـسر فقـط      ، ضمها وبالقصر والمد   ي وحك ،واللحى بكسر الالم  ،  اتركوها وافرة 

 على غير الحالة التي تتشوه فيها       باإلعفاءل األمر   يحم، و ي اسم لما نبت على الخدين والذقن      وه
قد ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تنـاول  و ، طول شعر اللحية أو عرضهبإفراطالصورة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
 صرح بالـسماع فـي      ؛ ألن جميع رجاله ثقات، وابن جريج      الحديث إسناده صحيح  : سنادالحكم على اإل  : ثالثاً

   . رواية أخرى، ولم يرو عن أحد ممن أرسل عنهم
هذَا حِديثٌ صِحيح   " :  الحاكم ، وكذلك قال  )٤٨٥٠ح٤١٣ /٤(سنن أبي داود   ، حاشية "يحصح":  األلباني وقد قال 

 اهجخَري لَمنَاِد و٧٨١٢ح٤/٢٧٠(، للحاكمالمستدرك على الصحيحين، "الِْإس (.    
عبـد المحـسن    ل ،شـرح سـنن أبـي داود      ، و )١٣٥ / ١٣(آبادي محمد الطيب يب، أل عون المعبود :انظر )(1

     .)٤٩/ ٢٨(العباد
 ،الطهـارة : ، كتـاب  صحيح مسلم ،  )٥٨٩٢ح١٢٧٢( تَقِْليِم الَْأظْفَاِر    :ابب ،اللِّباِس :ِكتَاب،   صحيح البخاري  )(2

  .بنحوه)٦٢٣وح٦٢٤وح٦٢٥ح١/١٥٣( ِخصاِل الِْفطْرِة :باب
     .)٦٢٦ح١٥٣ /١( ِخصاِل الِْفطْرِة :باب ،الطهارة :كتاب، صحيح مسلم )(3
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 ثـم   ، إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائـد       : وقال قوم  ،شيء من اللحية من طولها ومن عرضها      
 خذوا منها  و ل عن الشفتين  حفوا ما طا  حفوا الشوارب أي ا   ، وأ بن عمر أنه فعل   اساق بسنده إلى    

قال ابـن   ، و يحلقون لحاهم ويبقون شواربهم   كانوا  سرى   أن آل ك   ، حيث حتى يبدو طرف الشفة   
 واإلحفـاء  ، ألن الجز قص يبلغ الجلد     ؛ هذه األلفاظ تدل على طلب المبالغة في اإلزالة        :(1)حجر

 مخالفة الكفـار  وهو  مر ديني    أ : وأهمها أحدها : أربعة معان  هفي والحكمة في قصه   ،ستقصاءاال
 ، أنه أجمـل وأحـسن     :وفي الثاني  ،قص اللحى وتوفير الشوارب    وخاصة المجوس، فشعارهم  

 أنه أطيب وأنظف فإن اإلنسان إذا أكل أو شرب أو قبل منعه طول الشارب من كمال                 :والثالث
ـ       ، وربما دخل الشعر في الفم مع المتناول       ،االلتذاذ خ واللحيـة    ثم يحصل فيه من الزهم والوس

  ة ـ أن اهللا تعالى خلق اللحي:والرابع ،بعيدة عن ذلك
 فإنه ال يطول كطولها فكان المراد موافقة الحق عـز           ،على صفة تقبل الطول بخالف الشارب     

 بشكلها وهيئتها في الدنيا عن غيرها من الكفـار  وبهذا تتميز أمة الحبيب   ،(2)وجل فيما رتب  
  .والمشركين والمجوس
نيت علـى البعـد عـن مـشابهة       من أحكام الشريعة، ب   ما تقدم أن كثيراً     فنجد من كل    

 ألن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرا على النفس، يتدرج ويمتـد حتـى               والتميز عنهم؛  المشركين
عـزة،  تميـز، و استحسان أعمالهم، واحتذائهم فيها، حتى يزول ما للمـسلمين مـن           يصل إلى 

 واإلسالم يريد من المـسلمين    ،  هم، قد ذابت شخصيتهم فيهم     ل اًووحدة، واستقالل، ويصبحوا تبع   
 ويريد منهم أن يكونوا     ،الوحدة، في عباداتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، وأحوالهم     ، و  العزة التميز، و 

ين مومع األسف الشديد، نجد المسل    ،  ة، وميزتها المعروفة  مستقلة، لها صفتها الخاص   متميزة  أمة  
وكل ما ورد من الغرب فهو الحـسن، وكـل   ، ية وال بصيرة يجرون خلفهم بال رو    في عصرنا 

  . فإنا هللا وإنا إليه راجعون،لقعمل يأتونه فهو الجميل، ولو خالف الدين، والخُ
 دعا الفرد المسلم واألمة المسلمة للتميز بشكل عـام،          النبي   فثبت من كل ما تقدم أن     
 العقيدة والعبـادات والعـادات   بشكل خاص في  وغيرهمالكفاروالتميز عن اليهود والنصارى و   

                                                
الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي           شهاب الدين أبو  هو  ) هـ٨٥٢ -هـ  ٧٧٣( :ابن حجر ) (1

 والشعر  ،وعانى أوالً األدب  ،  ر المصرية بل حافظ الدنيا مطلقاً     وإمام الحفاظ في زمانه وحافظ الديا     ،  العسقالني
 والزم شيخه الحـافظ      ورحل ، فسمع الكثير  ، ثم طلب الحديث من سنة أربع وتسعين وسبعمائة        ،فبلغ فيه الغاية  

 بـن  الـرحمن  الدين عبد جاللل ،طبقات الحفاظ.  وتقدم في جميع فنونه، وبرع في الحديث،أبا الفضل العراقي  
  .)١/١١٧)(هـ ٩١١ ت (لسيوطيابكر  أبي

/ ١٠( البن حجـر     ،فتح الباري و،  )٦٣٢ / ١ (الجوزي بنال ،الصحيحين حديث من المشكل كشف: انظر  )(2
   .)٤٥٥/ ٣(لمناوي ، لفيض القديرو، )١٠٣٨ / ١(لمناويل ، بشرح الجامع الصغيرالتيسير و،)٣٤٩
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 ويرزقهم الثبات   ،بدينهمبتميزهم  اهللا أن يعز المسلمين     واألخالق وورد فيه نصاً شرعياً، فأسأل       
  . وينصرهم على أعدائهم،عليه

ـ ،  منهج السنة في اكتشاف المتميزين    وسأتحدث في الفصل الثاني عن         تهم فـي   أومكاف
  .المجتمع النبوي
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  لثانيالفصل ا?
  منهج السنة يف اكتشاف املتميزين

  تهم يف اتمع النبويآومكاف
  
  

  :ويتكون من مبحثين 
  
  
  
  .منهج السنة يف اكتشاف املتميزين: املبحث األول   ' 

  
  
  
  
  .مكافأة املتميزين يف اتمع النبوي :املبحث الثاني   ' 
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  المبحث األول?

  منهج السنة في اكتشاف المتميزين
  

  :يه خمسة مطالبوف
  . طرح أسئلة معينة:  المطلب األول'            

  
  

  . أسلوب الحوار والمناظرة:ثانيالمطلب ال '           
  
  

  . الزيارة الميدانية:المطلب الثالث  '           
  
  

  . المالحظة:رابعالمطلب ال  '             
  
  

  .از المسابقات واأللغ:خامسالمطلب ال  '            
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  الفصل الثاني
  منهج السنة في اكتشاف المتميزين

  تهم في المجتمع النبويآو مكاف
 وذلك ألنـه    ؛ من المواضيع الملحة في العلوم التربوية      اكتشاف المتميزين يعد موضوع   

 وبناء حضارتها، وهم الرصيد الحقيقـي       ،يتعلق بفئة لها دور أساسي في تكوين شخصية األمم        
  .لألمم

 ومكافآتهم؛ لتـسخير طاقـاتهم   اكتشافهم، وطرق   ،تميزينلسنة النبوية بالم  ولقد اهتمت ا  
، ولما كان الكتـشافهم وتكـريمهم       ثم لخدمة أمتهم ودينهم ثانياً     ،وقدراتهم في تحقيق ذاتهم أوالً    

، وفـي   منهج السنة في اكتشاف المتميزين    أهمية كبرى، فإنني سأتحدث في المبحث األول عن         
  .فآتهم في المجتمع النبوي مكاالمبحث الثاني عن

  المبحث األول
  منهج السنة في اكتشاف المتميزين

تعد جميع الدول المتميزين    و ، المتميزين ه على أبنائه  تونهضه  يعتمد كل عصر في تقدم    
يمكـن أن   لما يتسمون به من طاقات واستعدادات وقدرات لديها؛  من أهم الثروات،من أبنائها

  .تستغل في بناء المجتمعات
، اهتمامـاً بالغـاً   اهتم بـالمتميزين     لذلك منذ تأسيسه المجتمع النبوي، و      طن النبي   فف

أن   النبـي    اسـتطاع وفي هذه الفترة الزمنية القصيرة نـسبياً         هم، في اكتشاف   منهجاً  له كانو
 أسـاليب هـم طـرق و    أسنتعرف علـى     من خالل هذه المطالب   ف يكتشف عدد من المتميزين،   

 النبوي؛ لعلنا نتأسى بمنهجه، فنكتشف المتميزين فـي مجتمعنـا،   نهج الماكتشاف المتميزين في  
 واالستفادة من إمكاناتهم    ،مما يتيح للمعنيين مواجهة احتياجاتهم     فنهتم بهم ونعمل على رعايتهم،    

   .واستعداداتهم وقدراتهم
  المطلب األول

  طرح أسئلة معينة
يتعاهد أصحابه   كان النبي   د  إن للسؤال مكانة كبيرة في المنهج النبوي التعليمي، ولق        

   ،تـارة أخـرى لمـما عندهم من العبغرض تعليمهم تارة، وتحريك فطنتهم واختبار باألسئلة، 
 خطئ، وهذا األسلوب النبوي الراقـي  فيثني على المصيب، ويصوب الم     فيكتشف المتميز منهم،  

  : ومن الشواهد على ذلك، المتميزينفاكتشاما هو إال لون من ألوان 
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ـ   من حديث    (1)ما  هي في صحيح   ومسلم البخاريالشيخان   ه أخرج ما -أ مِن عرضـي اهللا   -راب
 ، وِإنَّهـا مثَـُل الْمـسِلمِ   ،ِإن ِمن الشَّجِر شَجرةً لَا يسقُطُ ورقُهـا       « :قَاَل  عن النَِّبي    -عنهما

  ا ِهيثُوِني مدِر الْ     : قَالَ ؟،حِفي شَج النَّاس قَعاِدي فَوواللَّهِ   ،ب دبـا       : قَاَل عِفي نَفْـِسي َأنَّه قَعفَو 
ال ابن عمـر  قو. » ِهي النَّخْلَةُ: قَالَ ؟ حدثْنَا ما ِهي يا رسوَل اللَّهِ      : ثُم قَالُوا  ، فَاستَحييتُ ،النَّخْلَةُ

لََأن تَكُون قُلْتَها َأحب ِإلَي ِمـن     "  :اَل فَقَ ،"فَحدثْتُ َأِبي ِبما وقَع ِفي نَفِْسي      " :(2)في رواية أخرى  
  ". َأن يكُون ِلي كَذَا وكَذَا

 ؛ ليختبر فهمهم وعلمهـم،    طرح المسألة على الطلبة   فيستفاد من هذا الحديث استحباب      
، وفيه أيضاً بيان إظهار سـرور اآلبـاء بتميـز           (3)، ويكتشف المتميز منهم   ويرغبهم في الفكر  

  .(4)نجابة وحسن الفهم، ودعائهم لهم بذلكأبناءهم بال
 قَاَل رسـوُل اللَّـِه      : قَالَ  بِن كَعبٍ  ُأبىمن حديث   (5) مسلم في صحيحه   ه أخرج  وكذلك ما  -ب
: »          ظَمَأع كعِكتَاِب اللَِّه م ٍة ِمنآي ِرى َأىنِْذِر َأتَدا الْما َأبقُلْـتُ  :قَاَل ، »؟ي :     ـولُهسرو اللَّـه 
 قُلْتُ اللَّه الَ ِإلَـه  : قَاَل، »؟يا َأبا الْمنِْذِر َأتَدِرى َأى آيٍة ِمن ِكتَاِب اللَِّه معك َأعظَم         « : قَالَ ؟،علَمَأ

ومالْقَي ىالْح وِرى: قَاَل،ِإالَّ هدِفى ص برقَاَل، فَضنِْذِر « : وا الْمَأب الِْعلْم ِنكهاللَِّه ِليو« .  
مـن  ،  بالعلمبِن كَعٍب ُأبى اكتشف تميز والمالحظ في الحديث السابق أن الرسول       

  .خالل إجابته الصحيحة المميزة عن السؤال الذي طرحه

                                                
 طَرِح الِْإماِم الْمـسَألَةَ علَـى َأصـحاِبِه ِليخْتَِبـر مـا ِعنْـدهم ِمـن                 : باب  العلم، :، كتاب صحيح البخاري  )(1

 مثَـلُ  الْمـْؤِمنِ  مثَـل  :بـاب  ،والنـار  والجنـة  القيامـة  صـفة  :كتـاب ،  صحيح مـسلم  ، و )٦٢ح٢٩(الِْعلِْم
  .)٧٢٧٦ح٨/١٣٧(النَّخْلَِة

    .)١٣١ح٤٦( الْحياِء ِفي الِْعلِْم: باب، العلم:، كتابصحيح البخاري )(2
    .)١٤١ / ١( البن بطالالبخاري،شرح صحيح : انظر )(3
    .)١٥٤ / ١٧ (مسلم صحيح على النووي شرح: انظر )(4
  \ .)١٩٢١ح٢/١٩٩(يالْكُرِس وآيِة الْكَهِف سورِة فَضِل :بابمسافرين، ال صالة :،كتابصحيح مسلم )(5

 حدثَنَا عبد الَْأعلَى بن عبِد الَْأعلَى عـن  )عبد اهللا بن محمد  (حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ     :  قال مسلم  :سند الحديث 
ِرييرسعيد بن إياس  (الْج(   َأِبي ال نِليِل عس)  ـِن            ) ضريب بن نقيرب ـيُأب ـنع اِرياٍح الَْأنْصبِن رِد اللَِّه ببع نع

  ...كَعٍب
  :دراسة اإلسناد

،  وقـد روى عنـه عبـد    "هو ثقة اختلط قبل موته بثالث سنين    : " قال ابن حجر   :سعيد بن إياس الجريري    -
، تهذيب التهذيب،   )٣٧٤/٢٢٧٣ /١ (، البن حجر  هذيب تقريب الت  :انظر. (األعلى بن عبد األعلى قبل اختالطه     

      ).)١٧٨/٢٤ (، والكواكب النيرات، البن الكيال)٤/٦( البن حجر
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 : قَالَ   َأن رسوَل اللَِّه       هريرةَ أبى من حديث    (1) ما أخرجه مسلم في صحيحه     وكذلك -ج
»  فِْلسا الْمم ونرقَالُوا ، »؟َأتَد :        تَاعالَ مو لَه مهالَ ِدر نِفينَا م فِْلسفَقَالَ ، الْم : » ِإن   فِْلـسالْم

  كَاةٍ     يأتي أمتيِمنزاٍم وِصيالٍَة وِة ِبصامالِْقي موذَا         ويأتي ، ياَل هَأكََل مذَا وقَذَفَ هذَا وه شَتَم قَد 
 فَِإن فَِنيـتْ حـسنَاتُه      ، وهذَا ِمن حسنَاِته   ، فَيعطَى هذَا ِمن حسنَاِته    ،اوسفَك دم هذَا وضرب هذَ    

ماهخَطَاي ِه ُأِخذَ ِمنلَيا عى مقْضي َل َأنِه،قَبلَيتْ عفَطُِرح ، طُِرح النَّاِرفي ثُم «.  
االسـتفهام  و ،عبير والت على التفكيرهم، وحث عقولهم  الرسول   استفزفي هذا الحديث    و

، لعل أحدهم يجيب على السؤال فيكون متميـزاً بإجابتـه،           هنا لالستعالم الذي يراد به اإلخبار     
 . (2)الصحيح الجواب بهمأجاب، فولكنهم لم يجيبوا ما أراده النبي 

 (4) كُنْـتُ ِردفَ   : قَـالَ   معاِذ بِن جبلٍ   من حديث    (3) ما أخرجه مسلم في صحيحه     وكذلك -د
 رسوَل  (5) لَبيك :قُلْتُ،  »يا معاذَ بن جبٍل      « : فَقَالَ ،لَيس بيِنى وبينَه ِإالَّ مْؤِخرةُ الرحلِ      نَِّبى  ال

 كيدعسةً   ،(6)اللَِّه واعس ارس قَالَ  ، ثُم ٍل      « : ثُمبج ناذَ بعا مـوَل اللَّـِه       : قُلْـتُ  ،»يسر ـكيلَب 
وكيدعةَ   ،ساعس ارس قَالَ  ، ثُم ٍل    « : ثُمبج ناذَ بعا مقُلْتُ،»ي :كيدعسوَل اللَِّه وسر كيقَـالَ ، لَب :   

ـ  « : قَاَل، اللَّه ورسولُه َأعلَم : قُلْتُ : قَالَ ،»؟هْل تَدِرى ما حقُّ اللَِّه علَى الِْعبادِ      «  ِه فَِإن حـقَّ اللَّ
 ،»يا معاذَ بـن جبـٍل   « : ثُم قَالَ  ، ثُم سار ساعةً   ،»علَى الِْعباِد َأن يعبدوه والَ يشِْركُوا ِبِه شَيًئا       

ـ           « : قَالَ ، لَبيك رسوَل اللَِّه وسعديك    :قُلْتُ  ،»؟كهْل تَدِرى ما حقُّ الِْعباِد علَى اللَِّه ِإذَا فَعلُوا ذَِل
  .»َأن الَ يعذِّبهم « : قَاَل: اللَّه ورسولُه َأعلَم: قُلْتُ:قَاَل

                                                
    .)٦٧٤٤ح٨/١٨ (الظُّلِْم تَحِريِم :باب ،ابواآلد والصلة البر : كتاب،مسلم صحيح )(1
    .)١٦/١٣٥ (مسلم صحيح على النووي شرح: انظر )(2
 اللَّه ِباِإليماِن وهو غَير شَاك ِفيِه دخََل الْجنَّةَ وحرم علَى النَّـاِر             لقي من   :باب،  اإليمان :كتاب ،صحيح مسلم  )(3
)٤٣/ ١(.     

، البـن    النهاية فـي غريـب الحـديث       :انظر. تابعين يردف بعضهم بعضاً   تمال ، وهم أردافمفرد   :ردف )(4
  .)٢/٢١٦(األثير

،  وعلى أمرك غير خارج عن ذلـك وال شـارد عليـك   ، أنا مقيم عند طاعتكوتعنيهي من التلبية،    : لبيك )(5
 مـسلم  بن اهللا عبد محمدي  ب، أل الحديث غريب . ألنَّهم أرادوا به ِإقامة بعد إقامة وطاعة مع طاعة         ؛وإنَّما ثنّوه 

 / ١ ( هــ،  ١٣٩٧ األولـى،  الطبعة،  بغداد-العاني مطبعة،  الجبوري اهللا عبد. د : تحقيق ،الدينوري قتيبة بن
٢٢٠(.     

،  واألثـر النهاية في غريب الحديث . وإسعادا بعد إسعاد   ، أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة      :سعديك )(6
   .)٣٦٦ / ٢(البن األثير
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هذا السؤال ليبث الشوق في نفس المتعلم، والستخراج         ففي هذا الحديث طرح النبي      
ما عنده من علم وفهم، فإن كان صحيحاً أقره، وإن كان فيه خلل صـححه، وباإلجابـة عـن                   

  .ز من الجالسينالسؤال يكتشف المتمي
 :قَـالَ   (2) بن الحـارث     نُفَيع من حديث    (1) ونظيره ما أخرجه البخاري في صحيحه      -هـ

   نَا النَِّبيخَطَب  ِرالنَّح موذَا    «: قَالَ ،يٍم هوي َأي ونرقُلْنَا ،»؟َأتَد :    لَـمَأع ولُهسركَتَ   ، اُهللا وفَـس 
   مسيس تَّى ظَنَنَّا َأنَّهِمهِ  حِر اسرِ   « : قَالَ ،يِه ِبغَيالنَّح موي سلَـى  :قُلْنَا» ؟َألَيٍر   «: قَـالَ  ، بشَـه َأي

ألَـيس ذُو   «: فَقَاَل، فَسكَتَ حتَّى ظَنَنَّا َأنَّه سيسميِه ِبغَيِر اسِمهِ       ، اُهللا ورسولُه َأعلَم   : قُلْنَا ،»َ؟هذَا
 فَسكَتَ حتَّى ظَنَنَّـا َأنَّـه       ، اُهللا ورسولُه َأعلَم   : قُلْنَا ،»؟َأي بلٍَد هذَا   « : قَالَ ، بلَى : قُلْنَا ،»؟الْحجِة

فَِإن ِدماءكُم وَأمـوالَكُم    « : قَالَ ، بلَى : قُلْنَا ،»؟َألَيستْ ِبالْبلْدِة الْحرامِ  « : قَالَ ،سيسميِه ِبغَيِر اسِمهِ  
 رح كُملَيـْل      عَألَـا ه كُـمبر نِم تَلْقَووذَا ِإلَى يه لَِدكُمذَا ِفي به ِركُمذَا ِفي شَهه ِمكُموِة يمركَح ام

ا  فَرب مبلٍَّغ َأوعى ِمن ساِمٍع فَلَ      ، فَلْيبلِِّغ الشَّاِهد الْغَاِئب   ،اللَّهم اشْهد « : قَالَ ، نَعم :قَالُوا» ؟بلَّغْتُ
  » يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض،كُفَّارا تَرِجعوا بعِدي

 مـا  ،اهللا ورسوله أعلـم : أي شهر هذا؟ فقالوا: يوم النحر، قال   سأل أصحابه  النبي  ف
؛ ألنهـم ظنـوا أن   )فظننا أنه سيسميه بغير اسـمه   : (  قالوا حتى إنهم الذي جعلهم ال يتكلمون؟     

ـ وهذا يبرزيهية، كونهم يعرفون أنهم في ذي الحجة،     ال يسأل عن حاجة بد     الرسول    تهم فطن
ـ      وألن السؤال خرج عن أص    ئهم؛  وذكا  هـو مـا فهمـه     و،  رله، وهو ال يقصد الجواب المباش

  .  (3)ةالصحاب
؛ لعله يكتشف    على الصحابة الكرام    كثيراً ما يلقي مثل هذه األسئلة      الرسول  فكان  

الـذين  مـربين    سن لل  فالرسول    األسئلة المطروحة،  المتميزين منهم من خالل إجاباتهم على     

                                                
  .) ١٧٤١ح٣٦٤ (ِمنًى َأيام الْخُطْبِة :باب ،الْحج :ِكتَاب، صحيح البخاري )(1
، بن سعد ، مولى الحارث بن كلدةاهو ابن مسروح وبه جزم : وقيل ،  بن عمرو بن كَلَدةَ:نُفَيع بن الحارث   )(2

وهو ممن نزل يوم الطائف إلـى       ،  سمية، جارية الحارث بن كَلَدة أيضاً ، وهو أخو زياد بن أبيه ُألمه            : وُأمه  
 وهو معـدود فـي     ،  وأعتقه رسول اهللا   ،وكُني أبا بكْرةَ  ،  فَأسلم) بكْرِة(من حصن الطائف في      رسول اهللا   

أنا من إخوانكم في الدين، وأنا مـولى رسـول اهللا، وإن أبـى النـاس إال أن                  : مواليه، وكان أبو بكرة يقول      
     . اثنتين وخمسين :  وتوفي أبو بكرة بالبصرة سنة إحدى، وقيل،ينسبوني، فأنا نُفَيع بن مسروح

اإلصـابة فـي    ، و )٥٧٢٤ /٤١ / ٦(األثير بن، ال ابةالغ أسدو،  )١٥ / ٧(سعد بن، ال الطبقات الكبرى : انظر(
    . ))٨٧٩٩ /٦/٤٦٧( البن حجر،تمييز الصحابة

 دروس : الكتـاب  مـصدر ،  شـريف  محمد حجازي األثري الحويني إسحاق يبأل،  البخاري صحيح شرح )(3
     .)٨/١١(. http://www.islamweb.net ،اإلسالمية الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية

http://www.islamweb.net
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يمشون على دربه، والذين ينصرون سنته، أن يختبروا طالبهم، طالب العلم مـا بـين الفينـة              
   . عليهم، ويكتشفوا المتميزين منهم مسألة ماواوالفينة، بأن يلق

، بل كـان يـشجعهم علـى        على طرح األسئلة على الصحابة       ولم يقتصر النبي    
الشيخان البخـاري  خرج أفقد ألن السؤال المميز يكشف عن سائل متميز،      ح األسئلة عليه؛  طر
 حتَّـى    اهللا  َأن النَّاس سـَألُوا نَِبـي      َأنَِس بِن ماِلكٍ   من حديث    (1)ما  هيمسلم في صحيح  و

هفَوَألَةِ (2)َأحسفَقَالَ      ، ِبالْم رالِْمنْب ِعدٍم فَصوذَاتَ ي جلُوِنى « : فَخَرٍء ِإالَّ       ،سشَـى نَألُوِنى عالَ تَس 
 لَكُم نْتُهيب...« .  

، فإن في هذا حثاُ للطالب على       )سلوني(في هذا الحديث استحباب قول المعلم والمربي        
طرح األسئلة، مما يساعد على كشف المتميزين، فالسؤال المميز يكون نـابع مـن شخـصية                

  .متميزة
ادرة المتعلم إلى السؤال بقصد الحصول على المعرفـة، ممـا        مب وقد عزز الرسول    

 خـرج أومثال ذلك مـا     ومدح وأثنى على صاحب السؤال،      يكون سبباً في إشاعتها بين الناس،       
 ِقيَل يا رسوَل اللَِّه من َأسعد النَّاِس        :َأنَّه قَالَ  َأِبي هريرةَ    من حديث    (3)البخاري في صحيحه  

ِتكةِ  ِبشَفَاعامالِْقي مووُل اللَِّه     ؟ يسقَاَل ر :  »           ـذَاه نَألُِني عسلَا ي ةَ َأنريرا ها َأبظَنَنْتُ ي لَقَد
   ُل ِمنْكَأو دِديِث َأحِديثِ      ،الْحلَى الْحع ِصكِحر تُ ِمنَأيا رِة      ، ِلمامالِْقي موِتي يالنَّاِس ِبشَفَاع دعَأس 

  .» لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه خَاِلصا ِمن قَلِْبِه َأو نَفِْسِه:اَلمن قَ
ن الحريص على الخير والعلم يبلغ بحرصـه إلـى أن   أ  هذا الحديث يبين النبي فيف  

 الناس  يستوي ألن المسائل الظاهرة إلى الناس كافة        ي؛يسأل عن غامض المسائل، ودقيق المعان     

                                                
، الفضائل :كتاب ،صحيح مسلم ،  )٣٦٦٢ح١٢٢٢(ِمن الِْفتَنِ   التَّعوذ :بابالدعوات،  : ، كتاب صحيح البخاري  )(1

الَ يقَـع ونَحـِو ذَِلـك    وتَرِك ِإكْثَاِر سَؤاِلِه عما الَ ضرورةَ ِإلَيِه َأو الَ يتَعلَّقُ ِبِه تَكِْليـفٌ ومـا              تَوِقيِرِه   :باب
  .)٦٢٧٢ح٧/٩٤(

    .)١/٤١٠(، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث . أي استقصوا في السؤال:أحفوه )(2
    .)٩٩ح٣٩( الِْحرِص علَى الْحِديِث :ابب ، العلم:، كتابصحيح البخاري )(3

 عن عمِرو بـِن َأِبـي       )بن بالل (ِد اللَِّه قَاَل حدثَِني سلَيمان    حدثَنَا عبد الْعِزيِز بن عب    :  قال البخاري  :سند الحديث 
  ... عمٍرو عن سِعيِد بِن َأِبي سِعيٍد الْمقْبِري عن َأِبي هريرةَ

  :دراسة اإلسناد
 ما أحـسب  :، وقال الذهبي"ثقة تغير قبل موته بأربع سنين     هو  : "  قال ابن حجر   :سعيد بن أبي سعيد المقبري    
  ".أن أحدا أخذ عنه في اإلختالط

  ).)٢٠٤ / ٣(، للذهبيميزان االعتدال، و)٣٧٩ / ١(، البن حجر تقريب التهذيب:انظر(
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، ال ي أفكارهم، وما غمض من المسائل، ولطف مـن المعـان     يف السؤال عنها، العتراضها     في
  دةـ، يبعثُه على ذلك الحرص، فيكون ذلك سببا إلى إثارة فائ متميزل عنها إال راسخ بحاثأيس

  أن داللة علـى  " لقد ظننت : "، وفي قوله  (1)يكون له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة         
  . له المميز، وهو طريق هام للمتميزين لتنمية تميزهمكان يشجع السائل على سؤا النبي

مـن  (2)خرج مسلم في صحيحه   أفقد   على السائل وسؤاله المميز،      وكذلك أثنى النبي    
 فََأخَذَ ِبِخطَاِم نَاقَِتـِه  ، سفٍَرفيوهو  َأن َأعراِبيا عرض ِلرسوِل اللَِّه   (3)  أبي أيوبحديث

 وما يباِعـدِنى    ،َأخِْبرِنى ِبما يقَربِنى ِمن الْجنَّةِ    :  أو يا محمد   ثُم قَاَل يا رسوَل اللَّهِ     ،َأو ِبِزماِمها 
 : قَاَل– َأو لَقَد هِدى     -لَقَد وفِّقَ    « : ثُم قَالَ  ، َأصحاِبهِ فيثُم نَظَر     فَكَفَّ النَِّبى    : قَالَ ،ِمن النَّارِ 
 ، وتُِقـيم الـصالَةَ    ،تَعبد اللَّه الَ تُشِْرك ِبِه شَـيًئا      « :  فَقَاَل النَِّبى    ، فََأعاد : قَالَ ، »؟كَيفَ قُلْتَ 

  .» وتَِصُل الرِحم دِع النَّاقَةَ ،وتُْؤِتى الزكَاةَ
رجـل  على سـؤال ال    - َأو لَقَد هِدى   لَقَد وفِّقَ  - أجمل عبارات ثناء النبي      فانظر ما   
عـن   ، وكـف النبـي  (4) إلى موضع حاجتهي والتهد،وكأنه تعجب من حسن فطنتهالمتميز، 

 أراد أن  بشكل مفاجئ بعد سؤال األعرابي، ثم النظر قبل الكالم مع أصـحابه كأنـه       رالمسي
اهتمامهم للسماع لما سيقول، وهذا من شأنه أن يشعر األعرابي السائل ومن حوله بأهميـة    يثير  

  .زهسؤاله وتمي
، وسارع كل واحد منهم  الرائعمن هذا األسلوب النبوي ولقد استفاد الصحابة الكرام 

أو بطرحه سـؤال  ، ، سواء بإجابته على سؤال النبي      كفاءته أمام النبي    تميزه و   إلى إبراز   
، تكون سبباً في نجاته في الـدنيا واآلخـرة، إذاً علـى              لعله يحظى بدعوة من النبي       عليه؛

في استعمال مثل هذه األسـاليب فـي تربيـة مـن             والقادة واآلباء أن يقتدوا بالنبي      العلماء  
  .؛ ليكتشفوا المتميزين منهمويتعاهدونهم يحكمونهم،

  
                                                

     .)١/١٧٥( بن بطالال البخاري،شرح صحيح  :انظر )(1
ن من تَمسك ِبما ُأِمر ِبِه دخََل الْجنَّةَ      يدخَُل ِبِه الْجنَّةُ وأَ    ي بياِن اِإليماِن الَّذِ   :باب،  اإليمان :كتاب ،صحيح مسلم  )(2
     .)١١٣ح١/٣٢(

 بن كُلَيب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غَنْم بن مالك بن النجار، واسمه تـيم اهللا  بـن                  :خَاِلد بن زيد  هو   )(3
وهـو مـشهور   ، هند بنت سـعيد : أيوب األنصاري الخزرجي، وأمه ثعلبة بن عمرو بن الخزرج األكبر، أبو    

 رسول مع كلها والمشاهد وأحداً، وبدراً، العقبة،  شهد،بينه وبين مصعب بن عمير  وآخى رسول اهللا   ،بكنيته
 ،أسد الغابة  . اثنتين وخمسين وهو أكثر    : وقيل ، إحدى : وقيل ،توفي في غزاة القسطنطينية سنة خمسين     ،   اهللا

    .)١٣٥٤ /٢/١١٦(البن األثير
     .)٢٦٤ / ٣(ر البن حج،تح الباريف )(4
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  ثانيالمطلب ال
  أسلوب الحوار والمناظرة

، فمن خاللـه يـتم      للحوار أهمية كبيرة   يحاور أصحابه؛ ألنه يعلم أن       لقد كان النبي       
  :، ومن الشواهد على ذلك، فالحوار يدل على شخصية المحاوراكتشاف المتميزين

آِخِر  ِمن  َأتَيتُ رسوَل اللَِّه     : قَالَ  ابن عباسٍ عن   (2)بسنده (1)ه أحمد في مسنده   رواما   -أ
 علَـى  قْبَل رسوُل اللَّـِه     فَلَما أَ  ،(3) فَجعلَِني ِحذَاءه  ، فَجرِني ، فََأخَذَ ِبيِدي  ، فَصلَّيتُ خَلْفَه  ،اللَّيِل

 مـا شَـْأِني َأجعلُـك ِحـذَاِئي         : فَلَما انْصرفَ قَاَل ِلي    ، فَصلَّى رسوُل اللَِّه     ،(4)صلَاِتِه خَنَستُ 
وَل اللَّهِ  : فَقُلْتُ ،؟فَتَخِْنسسا ري ،كِحذَاء لِّيصي ٍد َأنِغي ِلَأحنْبيـوُل ال ، َأوسَأنْتَ رالَّـِذي  ،لَّـهِ  و 

اللَّه طَاكقَاَل،!َأع : » تُهبجا ،فََأعمفَها وِني ِعلْمِزيدي ِلي َأن ا اللَّهع(5)»فَد.   
،  االستعدادات والقدرات العقلية البـن عبـاس  من خالل هذا الحوار لمس النبي      ف

  ، )خنست (: قال لمابرر شعوره باستصغار الذات في حضرة النبي  وذلك أن ابن عباس 
 وعادة أن استصغار الذات لمن هو       ،أنه كيف لغالم مثلي يقف بمحاذاة من اصطفاه اهللا لرسالته         

 قد يكون خوفاً أو استوحاشاً وخاصة أنه في آخر الليل، فلما تبين أنه إنما فعـل ذلـك      ه،في سن 
 بالفهم العميـق،    ، والحظ تميزه   بحسن إجابته  عجب النبي    أُ ، واحترامه لمقام النبوة   ،من فقهه 

                                                
  .)٣٠٦١ح٥/١٧٨(مسند أحمد  )(1
 عـن عمـِرو بـِن    ، حدثَنَا حاِتم بن َأِبي صِغيرةَ َأبو يونُس،حدثَنَا عبد اللَِّه بن بكْرٍ  :أحمدقال  : سند الحديث  )(2

     ... ن ابن عباٍس أخْبره َأ،)بن أبي مسلم مولى ابن عباس( َأن كُريبا،ِدينَاٍر

3)( هقَاِبلو إزاء أي : ِحذَاءالبن األثيراألثرالحديث والنهاية في غريب .  لهم ،)٩٢٤ / ١(.  
  .)١٦٤ / ٢(المصدر السابق .أي انقَبض وتأخر: خنس )(4
  :دراسة الحديث )(5

  :تخريج الحديث: أوالً
 ٣( -عنْهمـا  اللَّـه  رِضـي - الْمطَِّلـبِ  عبـدِ  بـنِ  عباِس بِن ِهاللَّ عبِد ِذكْرفي المستدرك باب   أخرجه الحاكم   

 من طريـق   )١٤٣٢ح٣/١٠٢(  شعب اإليمان   في ي، وأخرجه البيهق   يحيى بن سعيد    من طريق  )٦٢٧٩ح٦١٥/
  .عبد اهللا بن بكر

  .نحوهب  بهحاتم بن أبي صغيرةعن ) عبد اهللا بن بكر- يحيى بن سعيد( كالهما
  :ة اإلسناددراس:  ثانياً

  .رجال السند كلهم ثقات
  .سناده صحيح؛ ألن جميع رجاله ثقات الحديث إ:الحكم على اإلسناد: ثالثاً

هـذا إسـناد   : " ، وقال االلباني "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة  : " قال الحاكم 
إسناده صحيح علـى    " : عيب األرنؤوط    ش  وقال ،)٢/١٠٥/٦٠٦(السلسلة الصحيحة، لأللباني  : ، انظر "صحيح

   ).٣٠٦١ ح١/٣٣٠(شعيب األرنؤوط : ، تحقيقمسند أحمد حاشية :، انظر "شرط الشيخين
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 لدرجة أنه استصغر نفسه أن يقف بجوار صاحب هـذا           ،مقام النبوة فهو رغم صغر سنه أدرك      
  .المقام
 : قَـالَ ُ(2)رِبيعة بن كَعٍب اَألسلَِمى   من حديث    (1)مسلم في صحيحه   ما أخرجه وكذلك   -ب

 َأسـَألُك   :فَقُلْـتُ ،  »سـْل    « : فَقَاَل ِلى  ،حاجِتِهفََأتَيتُه ِبوضوِئِه و  ،  كُنْتُ َأِبيتُ مع رسوِل اللَّهِ    
  افَقَتَكرنَّةِ فيمقَالَ ، الْج : »َأو    ذَِلك رقُلْتُ ،»غَي :  ذَاك وِة       « :قَاَل ، هِبكَثْـر لَى نَفْـِسكفََأِعنِّى ع
  .»السجوِد

، اجـة اطلـب منـي ح    : هفقال ل ،  ابي ربيعة حص وال  فهنا دار حوار بين الرسول    
بعلو همته، وشـدة      تميز ربيعة    فطلب منه أن يكون مرافقاً له في الجنة، فاكتشف النبي           

ه  متمتعـاً بنظـر     النبـي    كون قريباً من  وذلك بأن ي   حرصه على المنزلة العالية في اآلخرة،     
  .(3)إليه

 أمامـه  للمنـاظرة    ، ويترك لهم الفرصـة    ميتعاهدهبأصحابه و  يهتم    النبي   ولقد كان 
اظرة هي المحاورة بين فريقين حول موضوع لكل منهما وجهة نظر فيه تخـالف وجهـة      والمن

نظر الفريق اآلخر، فهو يحاول إثبات وجهة نظره، وإبطال وجهة نظر خـصمه مـع رغبتـه         
ثم هو يصوب أو يسكت، فسكوته داٌل على استقامة األمر علـى            ،  (4)الصادقة في ظهور الحق   

، ومن خالل مناظرتهم لبعضهم الـبعض أمامـه         ان يعقِّب عليه  الجهتين، أو إذا أخطأ أحدهم ك     
   :يكتشف المتميز منهم، ومن األمثلة على ذلك

َأنَّه ذَكَر»  : عن رسوِل اِهللا َأِبي هريرةَ  من حديث (5) ما أخرجه البخاري في صحيحه-أ
 اْئِتِني ِبالـشُّهداِء    :فَقَاَل،   َأن يسِلفَه َألْفَ ِدينَارٍ    رجلًا ِمن بِني ِإسراِئيَل سَأَل بعض بِني ِإسراِئيلَ       

مها: فَقَاَل،ُأشِْهداَلـ قَ، كَفَى ِباِهللا كَِفيلًا: قَاَل، فَْأِتِني ِبالْكَِفيِل: قَاَل، كَفَى ِباِهللا شَِهيد:قْتَـ صد،   
 ثُم الْتَمس مركَبا يركَبهـا يقْـدم    ،بحِر فَقَضى حاجتَه   فَخَرج ِفي الْ   ،فَدفَعها ِإلَيِه ِإلَى َأجٍل مسمى    

   لَهِل الَِّذي َأجِه ِللَْأجلَيا   ،عكَبرم ِجدي ا   ، فَلَمهةً فَنَقَرـِحيفَةً    ، فََأخَذَ خَشَبصا َألْفَ ِدينَاٍر وخََل ِفيهفََأد 

                                                
     .)١١٢٢ح٢/٥٢( فَضِل السجوِد والْحثِّ علَيِه :باب، الصالة : كتاب،صحيح مسلم )(1
 يلزم الصفِّة، أهل من وكان،  يعد في أهل الحجاز،لمي بن مالك بن يعمر، أبو ِفراس األس:رِبيعةُ بن كَعـب   )(2

 البـن   ،أسد الغابة  .وستين ثالث سنة وفاته وكانت بعده، وعمر قديماً، وصحبه والحضر، السفر في  النبي
     .)٢/٢٥٧/١٦٥٢(األثير

  .)٢٠٥ / ٤ (مسلم صحيح على النووي شرح: انظر )(3
 ألبي البقـاء أيـوب بـن موسـى الحـسيني الكفـوي،            الفروق،  ليات معجم في المصطلحات و    الك: انظر )(4

    ).٨٤٩ص(مـ،١٩٩٨-هـ١٤١٩ بيروت- مؤسسة الرسالة،عدنان درويش ومحمد المصري:تحقيق

  .)٢٢٩١ح٤٧٢( الْكَفَالَِة ِفي الْقَرِض والديوِن ِبالَْأبداِن وغَيِرها:باب ، الْكَفَالَِة:ِكتَاب ،صحيح البخاري )(5
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 اللَّهم ِإنَّك تَعلَـم َأنِّـي كُنْـتُ    : فَقَاَل، ثُم َأتَى ِبها ِإلَى الْبحِر،عهاِمنْه ِإلَى صاِحِبِه ثُم زجج موضِ   
 ،وسـَألَِني شَـِهيدا  ،  فَرِضي ِبك ، كَفَى ِباِهللا كَِفيلًا   : فَقُلْتُ ، فَسَألَِني كَِفيلَا  ،تَسلَّفْتُ فُلَانًا َألْفَ ِدينَارٍ   

 ، فَلَم َأقْـِدر   ،وَأنِّي جهدتُ َأن َأِجد مركَبا َأبعثُ ِإلَيِه الَِّذي لَه        ،   فَرِضي ِبك   ِباِهللا شَِهيدا  فَقُلْتُ كَفَى 
 وهو ِفي ذَِلـك يلْـتَِمس       ، ثُم انْصرفَ  ، فَرمى ِبها ِفي الْبحِر حتَّى ولَجتْ ِفيهِ       ،وِإنِّي َأستَوِدعكَها 

   ِإلَى ب جخْرا يكَبراِلـهِ            ،لَِدِهمِبم اءج ا قَدكَبرلَّ ملَع نْظُري لَفَهَأس ُل الَِّذي كَانجالر جفَـِإذَا   ، فَخَر 
 ثُـم قَـِدم   ، فَلَما نَشَرها وجد الْماَل والـصِحيفَةَ ، فََأخَذَها ِلَأهِلِه حطَبا،ِبالْخَشَبِة الَِّتي ِفيها الْمالُ 

 واِهللا ما ِزلْتُ جاِهدا ِفي طَلَِب مركٍَب ِلآِتيك ِبماِلـك           : فَقَالَ ، فََأتَى ِبالَْألِْف ِدينَارٍ   ،ن َأسلَفَه الَِّذي كَا 
ِجد  ُأخِْبرك َأنِّي لَم أَ   :قَاَل،  نْتَ بعثْتَ ِإلَي ِبشَيءٍ    هْل كُ  : قَالَ ،فَما وجدتُ مركَبا قَبَل الَِّذي َأتَيتُ ِفيهِ      

 فَانْـصِرفْ   ،فَِإن اَهللا قَد َأدى عنْك الَِّذي بعثْتَ ِفـي الْخَـشَبةِ          :  قَالَ ،مركَبا قَبَل الَِّذي ِجْئتُ ِفيهِ    
  .»ِبالَْألِْف الدينَاِر راِشدا

 يتناظرون فيما بينهم من أكثر إيماناً من اآلخر؟ هل هو الذي رمى بـاأللف                كانوا همف
حر، وهي ليست وسيلة معهودة إليصال المال، السيما في بحر أمواجه كالجبـال،             ديناٍر في الب  

كان معهوداً باألمواج أن تبتلع هذه الخشبة، لكن قـوة قلبـه            : رمى خشبة في بحٍر لجي، يعني     
 فهل هو أقوى إيماناً أم صاحبه الذي أعطاه األلف          ،ويقينه جعلته يرمي باأللف دينار في البحر      

، كفى باهللا شهيداً، فعظّم أمر اهللا عز وجـل،          كفى باهللا وكيالً  :  لمجرد أنه قال   ، بال مستند  ،دينار
   .صدقت: وعظم اسمه، وأعطى األلف دينار بال مستند، وقال له

  يتـرك   ، وكان النبـي  (1)الشاهد أن الصحابة كانوا يتناظرون في وجود النبي ف
  .ائدة في اكتشاف المتميزينوال يخفى علينا ما في ذلك من ف المجال لهم للمناظرة،

  من حديث  (2)ما واللفظ للبخاري  هي في صحيح   ومسلم البخاريالشيخان   وكذلك ما أخرجه     -ب
   رمِن عا   -ابمنْهاُهللا ع ِضيقَالَ -ر :    قَاَل النَِّبي   ِابزالَْأح موِإلَّـا        «:ي رصالْع دَأح نلِّيصلَا ي 

وقَاَل  ، لَا نُصلِّي حتَّى نَْأِتيها    : فَقَاَل بعضهم  ،َأدرك بعضهم الْعصر ِفي الطَِّريقِ     فَ ،ِفي بِني قُريظَةَ  
مهضعب:ِمنَّا ذَِلك ِردي لِّي لَمْل نُصب ، ِللنَِّبي ذَِلك فَذُِكر  ما ِمنْهاِحدنِّفْ وعي فَلَم«.  

ال، البـد أن نـصلي     : فجماعة قالوا ارت بين المسلمين،     أقر المناظرة التي د    فالنبي  
ال نصلي العصر إال في بني قريظة، فلما رجعوا، وقصوا          : الصالة على وقتها، وقال اآلخرون    

  ى أن ـ، تبسم ولم يخطّئ أو لم يعاتب أحداً من الفريقين جميعاً، فدل ذلك علذلك على النبي 

                                                
  .)٦/٢(الحويني إسحاق يبأل، ح صحيح البخاريشر )(1
 قُريظَـةَ  بِنـي  ِإلَـى  ومخْرِجـهِ  الْـَأحزابِ  ِمـن   النَِّبي مرِجِع :باب ، المغازي :، كتاب صحيح البخاري  )(2

 ،)١٦٣ح٥٦(غسل الرجلين وال يمسح القدمين    : الوضوء، باب : ، وفي كتاب  )٤١١٩ح٨٦٢ (ِإياهم ومحاصرِتِه
  .)٤٧٠١ح٥/١٦٢ (آخَر َأمر علَيِه فَدخََل َأمر لَِزمه من :باب، والسير الجهاد :، كتابصحيح مسلمو
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إنمـا    فالرسـول    ،- أجرين، وما بين أجٍر واحد     يدور ما بين  : يعني -كال الفريقين مأجور    
 ألنه قـد يكتـشف   ، وليرى ما ينتج عن مناظرتهم،(1)؛ ليختبر ما عندهم من العلم طرح المسألة 

  .المتميزين منهم بعد إجراء هذه المناظرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .)٦/٢(ي، ألبي إسحاق الحوينشرح صحيح البخاري : انظر )(1
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  المطلب الثالث
  الزيارة الميدانية

 وذلـك لتحقيـق     ،القائد لمكان العمـل   وم بها   يق ،الزيارة الميدانية هي عبارة عن جولة     
 يشارك أصحابه في العمل تارة، ويقوم بزيارات ميدانية للعمل          وقد كان النبي    أهداف معينة،   

 فيبرز ما لديه مـن تميـز        تارة أخرى، وأحياناً تكون هذه الزيارة من وافد على رسول اهللا            
 (1)فقد أخرج أحمـد فـي مـسنده       ،  وكفاءة، فيتم اكتشافه، وهذا ما حدث مع طلق بن علي           

   فَكََأنَّه : قَاَل،وَأصحابه يبنُون الْمسِجد  ِجْئتُ ِإلَى النَِّبي : قَاَل(3)طلق بن علىعن  (2)بسنده
  ملُهمع هِجبعي اةَ  : قَالَ ،لَمح(4) فََأخَذْتُ الِْمس   ا الطِّينفَخَلَطْتُ ِبه ،بجَأع اةَ    فَكََأنَّهحَأخْـِذي الِْمـس ه

  .(6)» فَِإنَّه َأضبطُكُم ِللطِّيِن، والطِّين(5)دعوا الْحنَِفي  «: فَقَاَل،وعمِلي

                                                
 الـشيباني  أسـد  بـن  هـالل  بن حنبل بن محمد بن حمد، أل حنبل بن أحمد مسند من المستدركة األحاديث  )(1
     .)٢٤٢٤٨ح١/٨ ()هـ٢٤١ت(

طلق بن ( بن طلق، عن أبيه    عن قَيس  ، بن عتبة   حدثنا َأيوب  ،حدثنا يونُس بن محمد    :أحمدقال   : سند الحديث  )(2
    ... )على

طلق بن قيس بن عمرو بن عبد اهللا بن عمـرو بـن عبـد            : بن طَلْق بن عمرو، وقيل    هو ا  :طَلْق بن عِلي   )(3
، وهو والد قيس بن طَلْق كنيته أبو علي، وكان          ي بن مرة بن الدؤل بن حنيفة، الحنَِفي السحيم        العزى بن سحيم  

                        . مـن اليمامـة فأسـلموا ، مخـرج حديثـه عـن أهـل اليمامـة                من الوفد الذين قدموا على رسول اهللا        
     .)٣/٩٠/٢٦٢٣( البن األثير ،أسد الغابة

    .)٦٩٩ / ٤(، البن األثيراألثرالحديث والنهاية في غريب  . وهي الِمجرفَةُ من الحديد:ةِمسحاال )(4
 وكانوا قد تبعـوا     ،هذه النسبة إلى بني حنيفة، وهم قوم أكثرهم نزلوا اليمامة         ، و  طَلْق بن عِلي   هو: الحنَِفي )(5

    .)٢/٢٨٠( للسمعاني،نساباأل. تل مسيلمةوقُ مسيلمة الكذاب المتنبي ثم أسلموا زمن أبي بكر 
  :دراسة الحديث )(6

  :تخريج الحديث: أوالً
فـي  ابن حبان و بنحوه، وعبد اهللا بن بدر  سراج بن عقبة،  من طريق ) ٢٤٢٤٤ح١/٧( في مسنده    أخرجه أحمد 

 المعجـم الكبيـر   فـي    بنحـوه، والطبرانـي     عبـد اهللا بـن بـدر        من طريـق   )١١٢٢ح٣/٤٠٤ (هصحيح
  .بنحوه يوب بن عتبةأمن طريق )٨١٧٥ح٧/٣٩٣(

  .بهعن قيس بن طلق )أيوب بن عتبة -عبد اهللا بن بدر -عقبة سراج بن(ثالثتهم
  :دراسة اإلسناد:  ثانياً
  ."ضعيف"  :قال ابن حجر ، أبو يحيى القاضي من بني قيس بن ثعلبة:أيوب بن عتبة -١

  .)١/١٦٠/٦١٩(، البن حجرتقريب التهذيب
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بهذا الوافد الجديد على المدينة، والذي لم يكن من المسلمين األوائل،            فقد اهتم النبي    
م والمسلمين في بناء المسجد،     في خدمة اإلسال  في خلط الطين، وفي قوة العمل،       تميزه  ووظف  

وهو درس للقادة المسلمين لعمل زيارات ميدانية ألماكن العمل، وحـث أصـحاب الكفـاءات               
  . لزيارة مواقع العمل، وذلك لما لها من أهمية في اكتشاف المتميزين، واالستفادة من قدراتهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
 يقتـضي أن  : "قال ابـن القطـان  ، و "الثقات" في حبان ابنذكره  و لعجليا و معين ابن وثقه: قيس بن طلق   -٢

ـ  وقال،  "صدوق: "، وقال ابن حجر   "ما أعلم به بأساً   " : فقال أحمد، وسئل عنه    "ال صحيحاً  يكون خبره حسناً   و  أب
   ".ليس ممن تقوم به حجة: "  زرعةوأبوحاتم 
  ".هو صدوق: "قلت

، )٢/٢٢١/١٥٣٢ (، للعجلـي  الثقـات ، و )١/١٤٣/٤٨٦)(رميرواية عثمـان الـدا    ( تاريخ ابن معين     :انظر(
 أحمد لإلمام ،داود أبي سؤاالتو ،)٥/٤٨٠(، للذهبي ميزان االعتدال ، و )٥/٣١٣/٥٠٠٤( البن حبان    ،الثقاتو
 مكتبـة ،  منـصور  محمد زياد .د :تحقيق،  )هـ٢٤١ت (حنبل بن حمد، أل وتعديلهم الرواة جرح في حنبل بن

علـل  ، و )١/٨٠٥/٥٥٨٠ (، البن حجر  تقريب التهذيب و و ،)١/٣٥٥/٥٥١(،  هـ١٤١٤، طبعة والحكم العلوم
ـ  ٣٢٧(الـرازي  مهـران  بـن  إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد يب، أل الحديث  مكتبـة  طبعـة ،  )هـ
  ).)١/٤٨/١١١(الرشد

  .وباقي رجال السند ثقات
ـ   ؛ أيوب بن عتبة   الحديث إسناده ضعيف؛ لوجود    :الحكم على اإلسناد  : ثالثاً عيف، ويرتقـي اإلسـناد     وهو ض

     .تان وهما ثق؛عبد اهللا بن بدر وقبةعسراج بن للحسن لغيره، حيث تابعه 
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  رابعالمطلب ال
  المالحظة 

 تساهم إلى حد كبيـر      ،لحصول على معلومات وبيانات   تعتبر المالحظة مورداً خصباً ل    
، تميز، وحسب هذا األسلوب يهتم الباحث بدراسة الوضع الحالي لظاهرة ال          كشف المتميزين في  

  .(1)ويتضمن هذا األسلوب مالحظة األفراد والجماعات في المواقف االجتماعية
 عن غيرهم مـن      وتميزهم تميزين الم كشفومالحظة المعلمين وأحكامهم وسيلة مهمة ل     

  .(2) التالميذ العاديين
بعـض  عنـد  تميـز   بـوادر ال  الحظ فيها النبـي  بعض المواقف التيذكر  سأوهنا  

  .من خالل االستجابة الفاعلة وسرعة البديهة والفهم العميقالصحابة، 
 رسـولَ   َأتَيـتُ : قَاَل- رضي اهللا عنهما - ابن عباسٍ عن   ه أحمد في مسنده بسنده    رواما   -أ

 فَلَما َأقْبَل رسـوُل     ، فَجعلَِني ِحذَاءه  ، فَجرِني ، فََأخَذَ ِبيِدي  ، فَصلَّيتُ خَلْفَه  ،ِمن آِخِر اللَّيلِ   اللَِّه  
ما شَْأِني َأجعلُـك    « : فَلَما انْصرفَ قَاَل ِلي    ، فَصلَّى رسوُل اللَِّه     ،علَى صلَاِتِه خَنَستُ   اللَِّه  
 ، وَأنْتَ رسوُل اللَّـهِ    ، َأوينْبِغي ِلَأحٍد َأن يصلِّي ِحذَاءك     ، يا رسوَل اللَّهِ   : فَقُلْتُ ،»؟اِئي فَتَخِْنس ِحذَ

اللَّه طَاكقَاَل!الَِّذي َأع : » تُهبجا فََأعمفَها وِني ِعلْمِزيدي ِلي َأن ا اللَّهع(3)»فَد.  
حينما كان  - رضي اهللا عنهما   - تميز عبد اهللا بن عباس     نبي  في هذا الموقف الحظ ال    

 برر شـعوره باستـصغار الـذات فـي        حين سأله عن سبب ذلك    ، و يجعله حذاءه فيرجع خلفه   
 والحظ تميزه بالفهم العميق، فهو رغم صغر سنه          بحسن إجابته  عجب النبي   ُأف ، تهحضر
  .وار صاحب هذا المقام لدرجة أنه استصغر نفسه أن يقف بج،مقام النبوةأدرك 

 بالمبادرة والفهم - رضي اهللا عنهما–تميز ابن عباس  وفي موقف آخر الحظ النبي 
ما هي فـي صـحيح     ومسلم البخاريالشيخان  فقد أخرج   ،  تركيزال وقوة   ةمالحظالودقة   العميق

 الْخَلَـاء  دخَـلَ   َأن النَِّبـي  - رضي اهللا عنهما–باٍسع نـابن حديث م(4) واللفظ للبخاري
وءضو تُ لَهعضذَا «: قَاَل،فَوه عضو نفَقَاَل،»؟ م يِن«: فَُأخِْبرِفي الد هفَقِّه ماللَّه«.  

                                                
    .٥٩، صـم٢٠٠٤، ٢الموهبة والتفوق، خليل المعايطة ومحمد البواليز، دار الفكر، عمان، ط:  انظر)(1
ـ ٢٠٠٣ان، عمـان،    أحمد محمد الزعبي، دار زهر    . التربية الخاصة للموهوبين والمعاقين، د    : انظر )(2    ،ـم

    .٦٥ص 

  .٨٢الحديث صة سبقت دراس  )(3
: كتـاب  ،صـحيح مـسلم   ، و )١٤٣ح٤٩( وضِع الْماِء ِعنْد الْخَلَاءِ    : باب ،الْوضوِء :ِكتَاب ،صحيح البخاري  )(4

  .)٦٥٢٣ح٧/١٥٨.(عنهما اهللا رضى عباٍس بِن اللَِّه عبِد فَضاِئِل :باب، الصحابة فضائل
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 دون أن يطلب منه ذلك عالمة على فقهـه،          إن مبادرة الغالم لوضع الوضوء للنبي       
   .! من وضع هذا؟بي ، ولذلك سأل النودقة مالحظته وقوة تركيزه فيما يحتاجه النبي 

والعادة أن يصنع ذلك أحد الكبار من أهل أو أصحاب، أما أن يبادر غالم صغير لمثل                
  .  وتميزههذه عالمة نبوغهالحظ هذا التصرف، ف

  الـشيخان  فقـد أخـرج    واكتشف القراء المتميزين من خالل مالحظته لحسن قـراءتهم،           -ب
رِضي اللَّـه   -عبِد اللَِّه بِن عمٍرو     ن حديث    م (1)ما واللفظ لمسلم  هي في صحيح   ومسلم البخاري
 مـولَى  وساِلٍم مسعوٍد ابِن ِمِن َأربعٍة ِمن الْقُرآن استَقِْرُئوا « :يقُوُل  سِمعتُ النَِّبي    -عنْهما

  .» جبٍل بِن ومعاِذ كَعٍب بِن وُأبى حذَيفَةَ َأِبى
فقـد    بحسن صوته من خالل سماعه لقراءته القـرآن،         وسى األشعري  م يواكتشف تميز أب  

 بـن  بريـدة حـديث  مـن   (2)لمـسلم ما واللفظ هيفي صحيحومسلم البخاري  الشيخان  أخرج  
  (4)ِإن عبد اللَِّه بن قَيٍس َأو الَْأشْعِري ُأعِطي ِمزمارا        «:  قَاَل رسوُل اللَِّه     :قَاَل  (3)الحصيب

داواِميِر آِل دزم ِمن«.  
 وحالوة نَغْمتـه       موسى األشعري  يأب حسن صوت   النبي   شبهوفي هذا الحديث    

ل فالن قـد يطلـق علـى        آ و ،  داود هو النبي و وآل داود هو داود نفسه     ،بصوت الِمزمارِ 
  .(5)ءِة وإليه المنْتَهى في حسن الصوت بالقرا،حسن الصوت وكان داود ، نفسه

  أحمـد فـي مـسنده   روىفقد   في البناء،  واكتشف بمالحظته أيضاً تميز طلق بن على       -ج

 فَكََأنَّه لَم : قَاَل،وَأصحابه يبنُون الْمسِجد    ِجْئتُ ِإلَى النَِّبي     : قَالَ (6)طلق بن على  عن   بسنده
 ملُهمع هِجبعاةَ  : قَالَ ،يحفََأخَذْتُ الِْمس    ا الطِّينِلي     ، فَخَلَطْتُ ِبهمعاةَ وحَأخِْذي الِْمس هبجَأع فَكََأنَّه ، 

  .(7)» فَِإنَّه َأضبطُكُم ِللطِّيِن،والطِّين دعوا الْحنَِفي  «:فَقَاَل

                                                
، صحيح مسلم ، و )٣٧٥٨ح٧٨٨ ( حذَيفَةَ َأِبي مولَى ساِلٍم منَاِقِب : باب المناقب،: ، كتاب يح البخاري صح) (1

 تَعـالَى  اللَّـه  رِضـى  وُأمـهِ  مـسعودٍ  بـنِ  اللَّـهِ  عبـدِ  فَـضاِئلِ  ِمـن  :بـاب فضائل الـصحابة،    : كتاب
  .)٦٤٩٢ح٧/١٤٩(عنْهما

صـحيح  ، و)٥٠٤٨ح١١١٤( حسِن الصوِت ِبالِْقراءِة ِللْقُـرآنِ   :باب ،الْقُرآِن ضاِئِلفَ :كتاب ،صحيح البخاري  )(2
  \.)١٨٨٨ح٢/١٩٣(ِبالْقُرآِن الصوِت تَحِسيِن اسِتحباِب :باب ،نيالمسافر صالة: ، كتابمسلم

   .١١سبقت ترجمته ص )(3
    .)٢/٧٧٨ (، البن األثيراألثرالحديث وفي غريب  النهاية .وهو اآللةُ التي يزمر بها :المزمار )(4
    .)٦/٨٠ (مسلم صحيح على النووي شرح : انظر)(5
     .٨٦سبقت ترجمته ص )(6
    .٨٦ صة الحديثدراسسبقت  )(7
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 فـي    بمالحظته عدم إتقان الصحابة      ففي هذا الحديث يتضح كيف اكتشف النبي        
كأنـه لـم   " ، حيث يدل على ذلك قولـه   العين اكتشف تميز طلق     خلط الطين، وبمالحظته ب   

 يالحظ بالعين، ويرتسم على وجهه عدم اإلعجاب من         فالنبي   ،"كأنه أعجبه "، ثم قوله    "هيعجب
، وهذا يدفع طلـق إلـى        في خلط الطين، وطلق يالحظ ذلك على وجهه          عمل الصحابة   

 اإلعجـاب   حظة ليلحظ فـي وجـه النبـي   التميز واإلبداع في خلط الطين، ثم يواصل المال
 بكالمه، إنها لغة العيون في دقة المالحظة، وقـدرتها          والرضا، كل ذلك قبل أن يعلق النبي        

  . على اكتشاف التميز والمتميزين
 بالحياء،   بالشدة في الحق، وعثمان     بالرحمة، وعمر   بكر يأب  واكتشف تميز  -د

  بفقهه بالحالل والحرام، وأبو عبيـدة      ، ومعاذ ائضالفربعلم   وزيدوُأبي بقراءة القرآن،    
عن َأنَِس بـِن  (2) بسنده(1) الترمذي في سننه روىفقد  باألمانة من خالل مالحظته لسلوكياتهم،      

 ،مـر  وَأشَدهم ِفي َأمِر اللَّـِه ع ، َأرحم ُأمِتي ِبُأمِتي َأبو بكْرٍ « : قَاَل رسوُل اللَِّه     : قَالَ ماِلٍك
  انثْمع اءيح مقُهدَأصبٍ      ،وكَع نب يِلِكتَاِب اللَِّه ُأب مُؤهَأقْرو ،  مـهضَأفْرثَاِبـتٍ      (3) و ـنب ـديز ، 

ِه الُْأمـِة َأبـو    وِإن َأِمين هـذِ   ، َألَا وِإن ِلكُلِّ ُأمٍة َأِمينًا     ،وَأعلَمهم ِبالْحلَاِل والْحراِم معاذُ بن جبلٍ     
  . (4)»عبيدةَ بن الْجراِح

                                                
 كَعـبٍ  بـنِ  وُأبي ثَاِبٍت بِن وزيِد جبٍل بِن معاِذ منَاِقِب : باب ، المناقب عن رسول اهللا    :، كتاب الترمذي سنن )(1

     .)٣٧٩١ح٦/١٢٧(عنْهم اللَّه رِضي الْجراِح بِن عبيدةَ وَأِبي
 حـدثَنَا خَاِلـد     ، حدثَنَا عبد الْوهاِب بن عبِد الْمِجيِد الثَّقَِفي       ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ    :قال الترمذي  :سند الحديث  )(2

  ...  عن َأنَِس بِن ماِلٍك،)عبد اهللا بن زيد بن عمرو(عن َأِبي ِقلَابةَ،)رانبن مه(الْحذَّاء
   .)١٠/١٧٨(يباركفور، للم تحفة األحوذي. بالفرائض أي أكثرهم علماً:أفرضهم )(3
  :دراسة الحديث )(4

  :تخريج الحديث: أوالً
 بـنِ  وُأبي ثَاِبٍت بِن وزيِد جبٍل بِن معاِذ ِقِبمنَا : باب ، المناقب عن رسول اهللا    :كتاب في سننه الترمذي   أخرجه
 النـسائي فـي   من طريق قتادة بن دعامـة، و   )٣٧٩٠ح٦/١٢٧(عنْهم اللَّه رِضي الْجراِح بِن عبيدةَ وَأِبي كَعٍب

ابـن  ، و  بن خالد  هيب من طريق و   )٨١٨٥ح٣٤٥/ ٧(  كَعٍب بن ُأبي : باب ، المناقب : كتاب ،السنن الكبرى 
 من طريق عبد الوهاب بـن عبـد المجيـد           )١٥٤ح١/١٦١(  خَباٍب فَضاِئِل :باب ،ه المقدمة سننفي  ماجة  
  .  من طريق سفيان)١٢٩٢٧ح٣/١٨٤(ه مسند فيأحمد، وبزيادة

  .بنحوه  بهذَّاءعن خالد الح) عبد الوهاب-  بن خالد وهيب–سفْيان الثَّوِري  - قتادة بن دعامة (أربعتهم
  :دراسة اإلسناد:  ثانياً
  ". ثقة تغير قبل موته بثالث سنين : "قال ابن حجر: عبد الوهاب بن عبد المجيد-١

 :استدل بقـول أبـي داود     ، و  " فإنه ما حدث بحديث في زمن التغير       ، لكنه ما ضر تغيره حديثه     : " الذهبي قال
   ".ناس عنهمتغير جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي فحجب ال"
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 الحـظ   م، إال أن النبي      وغيره هؤالء الصحابة   مشتركة بين  اتالصفورغم أن هذه    
 عـن سـائر     بـانوا  صفة مميزة لشخصيته، و بها       بقدر زائد في  أن كل واحد منهم كان متميز       

   . (1)رفوا بها إلى يوم القيامة وع،الناس
  الل المالحظة، ــأيضاً تميز أهل اليمن برقة األفئدة وسرعة االستجابة من خ واكتشف -هـ

َأتَـاكُم َأهـُل    «:قَاَل عن النَِّبي َأِبي هريرةَ  من حديث (2)فقد أخرج البخاري في صحيحه   
  .»ماِنيةٌ والِْحكْمةُ ي، الِْفقْه يماٍن، وَأرقُّ َأفِْئدةً،الْيمِن َأضعفُ قُلُوبا

 والـشدة والقـسوة   ةالغلظن عبارة عن السالمة م وهو  ،القلوبضعف  فالحظ تميزهم ب  
، والحـظ   االستكانة وسرعة اإليجاب والتأثر بقوارع التذكير     و ،التي وصفت بها قلوب اآلخرين    

لـى  إدراك األحكام الشرعية العمليـة باالسـتدالل ع       و الفهم في الدين     أي ،بالفقهأيضاً تميزهم   
   .(3)الحكمة ، وتميزهم بنهاأعيا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
الكواكـب  و،  )٤٣٤ / ٤(، للـذهبي  ميزان االعتـدال  و ،)١/٦٣٣/٤٢٦١ (، البن حجر  تقريب التهذيب : انظر(

  ).)٣١٧/٣٨ (الكيال بن،الالنيرات
 ولكنه تزوج امـرأة فنـزل عليهـا فـي           ،قط وال باعها   إنه ما حذا نعالً   " :يقال ، الحذاء :خالد بن مهران   -٢

  ." إنه كان يجلس على دكان حذاء فنسب إلى ذلك: "بو المنازل، ويقال، وكنيته أ"الحذائين فنسب إليها
  .)٢/١٩٠( للسمعاني ، األنساب

 ،" وال من أبـي العاليـة  ، شيئايالنهد  لم يسمع من أبي عثمان: " العالئيقال، و"هو ثقة يرسل  : "قال ابن حجر  
  .أبي قالبة عبد اهللا بن زيد  ولم يذكر العالئي أنه لم يسمع من

 ص( ، للعالئـي جامع التحصيل في أحكـام المراسـيل     ، و )١/٢٩٢/١٦٨٠(، البن حجر  تقريب التهذيب : انظر
١٧١(.  

روايته عن مالك بن الحويرث وأنس بن مالـك         : "وقال العالئي ،  ٣٨سبقت ترجمته ص   :عبد اهللا بن زيد    -٣
  . فهي متصلةأنس بن مالك، وهو يروي في هذه الرواية عن "وثابت بن الضحاك متصلة 

  ).)٣٦٢ /١/٢١١ (، للعالئي جامع التحصيل في أحكام المراسيل:نظرا(
  .وباقي رجال السند ثقات

  . الحديث إسناده صحيح؛ الن جميع رجاله ثقات:الحكم على اإلسناد: ثالثاً
إسـناده   " : شـعيب األرنـؤوط  ، وقال )٣٧٩١ح٦/١٢٧(الترمذي سنن،  هذَا حِديثٌ حسن صِحيح   :قال الترمذي 
  .)١٢٩٢٧ح٣/١٨٤(شعيب األرنؤوط :تحقيق ،مسند أحمد، حاشية "شرط الشيخينصحيح على 

     .)٧/٩٣(بن حجر، الفتح الباري: انظر )(1
      .)٤٣٩٠ح٨٢٨ (الَْأشْعِريين قُدوِم : باب، المغازي:، كتابصحيح البخاري )(2

     .)٢٦/٢٨٦ (العيني الدين بدر، لعمدة القاري )(3
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فقد أخـرج البخـاري فـي      بالتكافل االجتماعي واإليثار،     (1) والحظ أيضاً تميز األشعريين    -و
 ِفـي   (3)ِإن الَْأشْعِريين ِإذَا َأرملُـوا    «:  قَاَل النَِّبي    : قَالَ  َأِبي موسى من حديث     (2)صحيحه

م ِبالْمِدينَِة جمعوا ما كَان ِعنْدهم ِفي ثَوٍب واِحٍد ثُم اقْتَسموه بينَهم ِفي             الْغَزِو َأو قَلَّ طَعام ِعياِلهِ    
  .»ِمنْهم ِإنَاٍء واِحٍد ِبالسِويِة فَهم ِمنِّي وَأنَا

  .(4)يبين أن األشعريين تميزوا باإليثار والتعاون والتكافل االجتماعيهذا الحديث ف
  المقابلـة، بالحلم واألناة من خالل المالحظة ثم   عبِد الْقَيِسَأشَج تميز بي  واكتشف الن-ز

 قَاَل رسوُل    َ :قال -رضي اهللا عنهما  -ابِن عباسٍ  من حديث    (5)فقد أخرج مسلم في صحيحه    
  .» الِْحلْم واَألنَاةُ:هِإن ِفيك خَصلَتَيِن يِحبهما اللَّ « :  (6)ِلَألشَج َأشَج عبِد الْقَيِس
لما وصـلوا    تميزه بالحلم واألناة من خالل مالحظته لسلوكه، فقومه          فاكتشف النبي   

ـ    ،أقام عند رحالهم فجمعها   ، ولكنه   إلى المدينة بادروا إلى النبي       ـ  ،هـ وعقـل ناقت س ـ ولب
   زه بالحلم واألناة،، لما رأى تمي وأجلسه إلى جانبه،فقربه النبي  إلى م أقبلـ ث،ن ثيابهـأحس

 ، وبعـد مقابلتـه زاد إعجـاب النبـي      (7) التثبت وترك العجلة   هي ةناألاالحلم هو العقل، و   و
بشخصيته، فللمقابلة أهمية كبيرة في اكتشاف المتميزين، وهي أسلوب معاصر يـستخدم فـي              

  . واالختبارات، وهي تقوم على المالحظةتوالتعييناالوظائف 
  

  

                                                
 إنما سمي   ودد،  أنبت بن     هو واألشعر وهي قبيلة مشهورة من اليمن،       ،النسبة إلى أشعر  هذه  : ونشعرياأل )(1

 ،األنـساب . األشـعر  منـه فـسمي      يءن أمه ولدته وهو أشعر، والشعر على كل ش         أل باألشعر؛دد  أنبت بن   
      .)١٦٦ / ١(للسمعاني 

  .)٢٤٨٦ح٥١٧ (ِمثْلَه فَلْيبِن احاِئطً هدم ِإذَا :باب ،الشَِّركَِة :ِكتَاب ،صحيح البخاري )(2
 عن َأِبي )بن عبد اهللا(حدثَنَا محمد بن الْعلَاِء حدثَنَا حماد بن ُأسامةَ عن بريٍد:  قال البخاري:سند الحديث

  ... عن َأِبي موسى)عامر بن عبد اهللا(بردةَ
  :دراسة اإلسناد

  .٤١سبقت ترجمته ص ):امةألو أس( حماد بن أسامة-
 .وكان القوم مرملين أي نفـد زادهـم  ،  أصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل كما قيل للفقير التَّرب        :أرملوا) (3

   .       )٢/٢٦٥(، البن األثير واألثرالنهاية في غريب الحديث
     .)٦٢ / ١٦ (مسلم صحيح على النووي شرح )(4
  .٥٢سبق ذكر الحديث ص  )(5
  .٥٢بقت ترجمته صس )(6
    .)١/١٨٩ (مسلم صحيح على النووي شرح :انظر )(7
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  خامسالمطلب ال
  ابقات المس

 أشد االهتمام بتشجيع المسلمين على إجراء المسابقات، وبخاصـة          لقد اهتم الرسول    
تلك المسابقات ذات القيمة العالية في إكساب جسم اإلنسان اللياقة البدنية، والمهارة، والـصحة،              

، لما في ذلك من أهمية في اكتشاف المتميزين، ورعايتهم، واستغالل طاقـاتهم          حوالترويح المبا 
 بهدف اكتشاف المتميـزين،    وقد عقدت مسابقات متنوعة في عهد الرسول         لخدمة مجتمعهم، 
  :وكان من أهمها

  مسابقات في الرمي والفروسية: أوالً
على إجراء مسابقات في الرمي والفروسية؛ ليكتـشف المتميـزين بهـا             فحث النبي 

 لَا  «:قَاَل عن النَِّبي     يرةََأِبي هر  عن   (2) بسنده (1) الترمذي في سننه   روىفقد  ويكرمهم،  
  .(3) »سبقَ ِإلَّا ِفي نَصٍل َأو خُفٍّ َأو حاِفٍر

 مقدار من المـال يجعـل       هوعل يكون على السبق لمن يسبق، والسبق        هو ج : والسبق"
هـو  : النـصل ، ولمن يحصل منه السبق عند السباق، وذلك إنما يكون بالخف والحافر والنصل   

المسابقة في الرمي والتنافس فيه بكونه يصيب أو ال يـصيب، فهـذا             : الرمي يعني الرماية أو   
يكون السبق فيه؛ ألن هذه من وسائل الحرب، وفيها استعداد للحرب، وفيها تمرن، فـساغ أن                 

                                                
     .)١٧٠٠ح٣/٣١٨ (والسبِق الرهاِن ِفي جاء ما :باب  ، الجهاد عن رسول اهللا:، كتابسنن الترمذي )(1
 عـن ابـِن َأِبـي       ،)بن الجراح (حدثَنَا وِكيع ،  )محمد بن العالء  (حدثَنَا َأبو كُريبٍ   :قال الترمذي  :سند الحديث  )(2

  ... عن َأِبي هريرةَ،عن نَاِفِع بِن َأِبي نَاِفٍع،)محمد بن عبد الرحمن(ِذْئٍب
  :دراسة الحديث )(3

  :تخريج الحديث: أوالً
  في النسائيأحمد بن يونس، و    عن )٢٥٧٦ح٢/٣٣٤( السبقِ ي فِ : باب ،الجهاد :كتاب أخرجه أبو داود في سننه،    

/ ٢(همـسند أحمـد فـي   و، بن الحـارث   من طريق خالد  ) ٣٥٨٧ح٦/٥٣٥(  السبقِ : باب ، الخيل :ه، كتاب نسن
  . بن سعيد القطان يحيى من طريق)١٠١٤٢ح٤٧٤

  . بنحوه بهعن ابن أبي ذئب ) أحمد بن يونس -بن سعيد حيىي -خالد بن الحارث(ثالثتهم
  :دراسة اإلسناد: ثانياً

  .جميع رجال السند ثقات
  . الحديث إسناده صحيح؛ الن جميع رجاله ثقات:الحكم على اإلسناد: ثالثاً

إسناده صـحيح   ":  شعيب األرنؤوط    وقال ،)١٧٠٠ح٣/٣١٨(سنن الترمذي "  هذَا حِديثٌ حسن  : "قال الترمذي 
/ ٢( شـعيب األرنـؤوط      :مسند أحمـد، تحقيـق    ، حاشية   "رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع بن أبي نافع        

٤٧٤/١٠١٤٢(.  
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  عل في حق من يسبق؛ ألن فيه تنافساً على معرفة تلك األمور التي تعـين علـى                يجعل فيه الج
الخيل، وكذلك يكون للحمـار،  :  وحافر،خف البعير: خف، وال للمسلمينالحرب، والتي فيها قوة     

:  أو نـصل ،)حـافر : (ويكون أيضاً للبغل، كل هذه تعتبر ذات حوافر، فتدخل تحت عموم قوله   
             عـل  وهو السهام التي يرمى بها بأي وسيلة من الوسائل يكون الرمي، فإن ذلك سائغ، وأخذ الج

 يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل         آت على هذه األنواع، ولكن    وال تقتصر المكاف  "،  (1)"فيه سائغ 
 لم يكن   ، وهذا يدل على أن الرسول       (2)"فيه السبق هذه الثالثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها       

  .  موقفه من السباق مجرد السماح به، وإنما حض عليه، وحث علي تكريم المتميز الفائز فيها
 فقد أخرج البخـاري الرمي، بل شارك فيها أيضاً،       بتشجيع مسابقات    ولم يكتف النبي  

 (5)علَـى نَفَـٍر ِمـن َأسـلَم     قَاَل مر النَِّبيِ(4)     سلَمةَ بن الَْأكْوع   من حديث  (3) صحيحه في
نْتَِضلُون(6)ي، فَقَاَل النَِّبي : »َاِعيَل فمِني ِإسوا بمااراِمير كَان اكُمَأب و، ِإنمِنارب عَأنَا مي ـا و  

 كَيـفَ   : قَالُوا ؟،ما لَكُم لَا تَرمون:»     فَقَاَل رسوُل    ، فََأمسك َأحد الْفَِريقَيِن ِبَأيِديِهم    : قَالَ ،»فُلَاٍن
  .»ارموا فََأنَا معكُم كُلِّكُم:» فَقَاَل النَِّبي ،»؟ وَأنْتَ معهم،نَرِمي

؛ ليكتشف المتميزين الترامي للسبق  على التناضل وهو أصحابه يحث فكان النبي 
   ويحض عليها ،يأمر رجاله بتعلم الفروسيةأن السلطان  منهم، ويستفاد من هذا الحديث أن على

ويستغل طاقاتهم فـي     ، وإجراء مسابقات في ذلك؛ ليكتشف المتميزين،      خصوصاً الرمي بالسهام  
  . (7)خدمة دينهم ووطنهم

  

                                                
      .)٢٩ / ١٤( عبد المحسن العباد ،شرح سنن أبي داود )(1

 ، األولى الطبعة، السعودية – األندلس دار، اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد، لالفروسية )(2
  .)١٠٠ / ٠(مـ، ١٩٩٣-هـ١٤١٤

     .)٢٨٩٩ح٦١١(الرمِي علَى التَّحِريض :باب ، الجهاد والسير:، كتابصحيح البخاري )(3
 يكنى أبـا مـسلم،      ،سلَمة بن عمرو بن األكوع، واسم األكوع ِسنّان بن عبد اهللا          :  وقيل   :سلَمة بن األكوع   )(4

أبو عامر، واألكثر أبو إياس، بابنه إياس، وكان سلمة ِممن بايع تحت الشجرة مرتين،              : أبو إياس، وقيل  : وقيل
 وسبعين أربع سنة سلمة وتوفي فاضالً، خَيراً محِسناً رامياً شجاعاً وكان ،وسكن المدينة، ثم انتقل فسكن الربذة     

 البـن   ،أسد الغابـة   .ورأسه لحيته يصفِّر وكان وستين، أربع سنة توفي: وقيل سنة، ثَمانين ابن وهو بالمدينة،
    .)٢/٤٩٤/٢١٤٤ (راألثي

   .)١/١٥١( للسمعاني، األنساب.رثة بن عمروهذه النسبة إلى أسلم بن أقصى بن حاهم بنو أسلم، و: أسلم )(5
  .              نَضل فالن فُالناً إذا غَلَبه في الرمي والنِّـضال الرمـي  : يقال، أي يستَِبقُون في رمي األغْراضِ   :ينْتَِضلُون )(6

     .)٢/٤١٥ (ي البن الجوز،غريب الحديث
     .)١٤/١٨٢ (، للعينيعمدة القاريو، )٦/٩١( البن حجر ،فتح الباري: انظر )(7
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فقـد  ، بالفروسيةيجري مسابقات بين الخيالة، ليكتشف المتميزين  ن النبي وكذلك كا
 -ابـِن عمـر       من حديث  (1)يهما واللفظ للبخاري   في صحيح   ومسلم البخاريالشيخان  أخرج  

ِنيـِة   ِإلَـى ثَ (2)ما ضمر ِمن الْخَيـِل ِمـن الْحفْيـاءِ     َأجرى النَِّبي« : قَاَل-رِضي اُهللا عنْهما  
    .» وَأجرى ما لَم يضمر ِمن الثَِّنيِة ِإلَى مسِجِد بِني زريٍق(3)الْوداِع

نة، وجعلها بعضهم إباحـة، واإلضـمار        المسابقة بين الخيل س    العلماءجعل بعض   وقد  
مه  لينقص لح  ؛ ليكثر عرقه وينتقص من علفه     ؛ البيت يجلل عليه بجل    فيللخيل أن يدخل الفرس     

 وخرج من بـاب     ،ص وذلك ممن خُ   ، وفيه جواز المسابقة بين الخيل     ،فيكون أقوى على الجري   
القمار بالسنة، وكذلك هو خارج من تعذيب البهائم؛ ألن الحاجـة إليهـا تـدعو إلـى تأديبهـا          

َأو ِستَّةٌ ، وبـين الثَِنيـةَ ِإلَـى     بين الْحفْياِء ِإلَى ثَِنيِة الْوداِع خَمسةُ َأمياٍل        : قَاَل سفْيان ، و وتدريبها
رِنى زِجِد بسٍق ِميٌلم(4)ستة أميال أو سبعة: وقال ابن عقبة، ي .   

فقـد أخـرج     بتشجيع المتسابقين، بل كان يتسابق مع المتـسابقين،          ولم يكتف النبي    
   ،تُسمى الْعضباء ِهللا  كَانَتْ نَاقَةٌ ِلرسوِل ا: قَاَلَأنَس   من حديث(5)البخاري في صحيحه

 : وقَـالُوا  ، فَاشْتَد ذَِلك علَى الْمـسِلِمين     ، فَجاء َأعراِبي علَى قَعوٍد لَه فَسبقَها      ،وكَانَتْ لَا تُسبقُ  
 اءبضِبقَِت الْعوُل اِهللا     ،(6)سسفَقَاَل ر  :»       َش فَعرلَا ي لَى اِهللا َأنا عقح ا ِإلَّـا      ِإننْيالـد ًئا ِمـني

هعضو«.  

                                                
، كتـاب   صحيح مـسلم   ، و )٢٨٦٨ح٦٠٥( السبِق بين الْخَيلِ   :باب ، الجهاد والسير  :، كتاب صحيح البخاري  )(1

  ). ٤٩٥٠ح٦/٣٠(وتَضِميِرها الْخَيِل بين الْمسابقَِة :باب  اإلمارة،
، ليـاقوت الحمـوي    معجـم البلـدان  .وضع قرب المدينـة   بالفتح ثم السكون وياء وألف ممدودة م       :حفياء )(2
)٢/٢٧٦(.    

 فقيـل ألنهـا     ، واختلف في تسميتها بذلك    ، يطؤها من يريد مكة    ،هي ثنية مشرفة على المدينة    : ثنية الوداع  )(3
ودع بها بعض من خلفه بالمدينة فـي آخـر      وقيل ألن النبي     ،موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة      

 والصحيح أنه اسم قديم جاهلي ، الوداع اسم واد بالمدينة   : وقيل ،راياه المبعوثة عنه  س في بعض    :قيل و ،خرجاته
  .)٢/٨٦ (الحموي ياقوتل ،معجم البلدان. سمي لتوديع المسافرين

    .)٥/٧١(بن بطال ال ي،شرح صحيح البخار  )(4
: الجهاد والسير، باب  : ، وكتاب )٢٨٦٨ح٥٥٢ (ناقة النبي : الجهاد والسير، باب  : كتاب،  صحيح البخاري  )(5

  .)٦٥٠١ح١٣٨٢ (التواضع: باب ، الرقاق:كتاب، و)٢٨٦٨ح٥٥٢(السبق والخيل
القصيرة ألنها كانت  :، وقيل مشقوقة األذنسميت بذلك ألنها كانت: ، وقيلة النبي  اسم ناقهي :الْعضباء )(6

      .)٣/٢٥١(بن األثير واألثر، ال النهاية في غريب الحديث:انظر. اليد واألول أكثر
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 وفيه التزهيد في الـدنيا      ، الحديث اتخاذ اإلبل للركوب والمسابقة عليها      يستفاد من هذا  و
 وفيه حسن خلق    ، وفيه الحث على التواضع    ، أتضع إاللإلشارة إلى أن كل شيء منها ال يرتفع         

   .(1)وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه النبي 
  ابقة الجري على األقداممس: ثانياً

فالمسابقات أسلوب مثير لكل صاحب تميز، وتنوع المسابقات فرصة كبيرة الكتـشاف            
مزيد من المتميزين، فمثل مسابقة الرمي والخيل واإلبل، كانت مسابقة الجري علـى األقـدام،               

كَان:  »  رسوِل اللَِّه قال :قَاَل  كوعسلمة بن األ من حديث(2)فقد أخرج مسلم في صحيحه

                                                
    .)٦/٧٤(ر البن حج،فتح الباري )(1

   .)٤٧٧٩ح٥/١٨٩( قَرٍد وغَيِرها ذي غَزوِة :باب، والسير الجهاد :كتاب ،صحيح مسلم )(2
قَاِسِم عن ِعكِْرمةَ بِن     حدثَنَا هاِشم بن الْ    )عبد اهللا بن محمد   (حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ     :  قال مسلم  :سند الحديث 

  ... )سلمة بن األكوع (عماٍر حدثَِني ِإياس بن سلَمةَ حدثَِني َأِبي
  :دراسة اإلسناد

 ، وقـال  " ثبت ":وقال مرة  ،"يكتبون حديثه ": وزاد مرة ،  وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين      : عكرمة بن عمار   -
يروي عنه النضر بن محمد ألـف حـديث،         :  وزاد ، والعجلي ،لح، وأحمد بن صا   "صدوقٌ ليس به بأس   ": مرة

 وذكره   والذهبي، وإسحاق بن أحمد بن خلف البخاري، والدارقطني،       وأبو داود،    ،ثَبتٌ:  وزاد بن شيبة اويعقوب  
وقـال  ، "لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنـه " : عنه فقال- أي السخِْتياني– وسئل أيوب ،  "الثقات"ابن حبان في    

، ما سمعت فيـه  يابن مهد عكرمة بن عمار ثقة عندهم ، و روى عنه": يد بن عبد اهللا بن عمار الموصل محم
 عكرمة بـن  " :قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ، وتكلموا في روايته عن يحيى بن أبي كثير"ا إال خير
كرمة بـن عمـار، مـضطرب       ع" : عن أبيه  و قال أيضاً  ،  " عن يحيى بن أبى كثير     ،مضطرب الحديث : عمار

سـمعت  ": يوقال أبو زرعة الدمشق، "اوكان حديثه عن إياس بن سلمة صالح الحديث عن غير إياس بن سلمة، 
عكرمة أوثق ": وقال، "أحمد بن حنبل يضعف رواية أيوب بن عتبة، وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير        

 ،بن أبى كثيـر     عن يحيى  ،أحاديث عكرمة بن عمار   " : ، عن أبيه  يوقال عبد اهللا بن على بن المدين      ،  "الرجلين
 حديث يحيى بن أبى كثير،      فيمضطرب  " : البخاريوقال  ،  " كان يحيى بن سعيد يضعفهما     ،ليست بذاك مناكير  

عـن    حديثـه ي حديثه، وربما دلس، و فيا، و ربما وهم فكان صدوقً ": وقال أبو حاتم  ،  "و لم يكن عنده كتاب    
وقـال  ،  "حديثه عن يحيى بن أبى كثير اضـطراب       في   : "، وقال أبو داود   "األغاليط كثير بعض    ييحيى بن أب  

صـدوق، روى  ": الساجيوقال زكريا بن يحيى ،  " حديثه عن يحيى بن أبى كثير      فيليس به بأس إال     ": النسائي
 فـي ووثقه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل إال أن يحيى القطان ضعفه               ويحيى القطان،  ،الثوري و ،عنه شعبة 

: وقال أبو أحمد بن عدى، " حديثه نكرة فيا، و كان صدوقً " : وقال ابن خراش  ،  "يحيى بن أبى كثير    أحاديث عن 
، وقال ابـن    "جل حديثه عن يحيى، وليس بالقائم     ": وقال أبو أحمد الحاكم     ،  " مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة      "

 كثيـر  أبـى  بـن  يحيـى  عن روايته ىوف يغلط، صدوق: " ، وقال ابن حجر   "ليس به بأس صدوق   : " شاهين
   ".كتاب له يكن ولم اضطراب،
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  ثُـم َأعطَـاِنى رسـوُل اللَّـهِ        : قَالَ ،»َ وخَير رجالَِتنَا سلَمةُ     (1)خَير فُرساِننَا الْيوم َأبو قَتَادة    
ه وراء  ثُم َأردفَِنى رسـوُل اللَّـِه    ، سهم الْفَاِرِس وسهم الراِجِل فَجمعهما ِلى جِميعا       ،سهميِن

 وكَان رجٌل ِمن اَألنْصاِر     : قَالَ ، فَبينَما نَحن نَِسير   :- قَاَل   - ،علَى الْعضباِء راِجِعين ِإلَى الْمِدينَةِ    
 هْل ِمن مـساِبٍق فَجعـَل يِعيـد    ؟، فَجعَل يقُوُل َأالَ مساِبقٌ ِإلَى الْمِدينَِة:- قَاَل - ،الَ يسبقُ شَدا 

 الَ ِإالَّ َأن    : قَـالَ  ، والَ تَهاب شَـِريفًا    ، َأما تُكِْرم كَِريما   : قُلْتُ ، فَلَما سِمعتُ كَالَمه   :- قَاَل   - ،ِلكذَ
ِإن «: قَـالَ  ، ذَرِنى فَُألساِبقَ الرجلَ   ، يا رسوَل اللَِّه ِبَأِبى وُأمى     : قُلْتُ :قَاَل،  يكُون رسوُل اللَِّه    

 فَربطْتُ علَيِه شَـرفًا     :- قَاَل   - ، اذْهب ِإلَيك وثَنَيتُ ِرجلَى فَطَفَرتُ فَعدوتُ      : قُلْتُ : قَالَ ، »ِشْئتَ
 ثُم ِإنِّى رفَعتُ    ، ثُم عدوتُ ِفى ِإثِْرِه فَربطْتُ علَيِه شَرفًا َأو شَرفَينِ         ، َأستَبِقى نَفَِسى  (2)َأو شَرفَينِ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
، وقد أطلق األئمة توثيقه وقبول حديثه، وروى عنه شعبة والثوري وابن مهدي والقطان، وإنما "هو ثقة: "قلت

جل حديثه عن يحيى، فحديثه عنه مضطرب، : تكلموا في حديثه عن يحيى بن أبي كثير، وكما قال الحاكم
  :صالحة، إال أنه اتُّهم بأمرين: أحمد استثنى أيضا رواية عكرمة عن إياس بن سلمة، وقال ولكن اإلمام 

، ولكن هذا لم يسلّم " آِخِر عمِرِه وساء ِحفْظُه فَروى ما لَم يتَابع علَيِهفيخْتَلَطَ ا" :االختالط، قال البيهقي: األول
 من أهل العلم رماه باالختالط، حتى ولو بالتغير،  وإنما أورده ابن به، فلم يذكر كل من ترجم لعكرمة أن أحدا

الكيال بناء على قول البيهقي فيه، وهذا ال يصح إنما تكلم العلماء في اضطراب روايته عن يحيى بن أبي كثير 
  .ال في اختالطه

 :مهديالرحمن بن  عبدوقال التدليس، وممن وصفه بهذا اإلمام أحمد، وأبو حاتم الرازي، والدارقطني، : الثاني
وقفه عند  وي، على سفيانيملل يعج فَ: قال،لى عكرمة بن عمار اليماميإا نَ ِبر م:ىقال لي سفيان الثوري بمنً

، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة، التي ال يقبل حديثها إال بالتصريح  سمعت، حدثني:قل، كل حديث
ية بالتحديث، فُأمن تدليسه، ورواية عكرمة في هذا الحديث عن إياس بن بالسماع، وقد صرح في هذه الروا

  .سلمة، وهي صالحة كما قال اإلمام أحمد
، والكامل، البن )٤/١٢٣) ( رواية الدوري ( ، وتاريخ ابن معين )٢٠/٢٦١(تهذيب الكمال، للمزي : انظر( 

  ، البن شاهينتاريخ أسماء الثقات، و)١/١١٧(و )٧/١٠( ، والجرح والتعديل، البن أبي حاتم)٥/٢٧٣(عدي 
، وسؤاالت اآلجري، )٧/٢٣٣( ، وتهذيب التهذيب، البن حجر)١٢٧١ / ٢/١٤٤( عجليلل ،الثقات، و)١٧٧(

تقريب  ، و)٥/٢٣٣( ، والثقات، البن حبان)٢/٣٣(، والكاشف، للذهبي )٧٠٧ رقم ١/٣٧٨(ألبي داود 
، )١/٤٩٠(، والكواكب النيرات، البن الكيال )٨/٣٠٣( هقي، للبيالسنن الكبرى، و)٣٥١( التهذيب، البن حجر 

   .))٨٨ / ٤٢(وطبقات المدلسين البن حجر 
 اسمه عمـرو    : وقيل ، بأن اسمه النعمان   :وقيل ،المشهور أن اسمه الحارث    :أبو قتادة بن ربعي األنصاري     )(1

 ، وما بعـدها  اًلى أنه شهد أحد   واتفقوا ع اً،  اختلف في شهوده بدر   ،   وأمه كبشة بنت مطهر    ،وأبوه ربعي السلمي  
 اإلصابة فـي    .وكانت وفاة أبي قتادة بالكوفة في خالفة علي سنة أربعين         ،   فارس رسول اهللا     :وكان يقال له  

     .)١٠٤٠٥ح٧/٣٢٧( البن حجر،تمييز الصحابة
  .)٢/٤٦٣( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث.  أو شوطين شوطاً:شَرفًا َأو شَرفَيِن )(2
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ح قَههِ   :- قَاَل   - ،تَّى َألْحكَِتفَي نيب كُّهاللَّهِ   : قُلْتُ :– قَاَل   - ، فََأصِبقْتَ وس قَالَ ، قَد :    َأنَـا َأظُـن ، 
  .»... فَسبقْتُه ِإلَى الْمِدينَِة :قَاَل

، لكنها لم تكـن      فيها ثناء على تميز سلمة       فهذه كلمات ثالث تخرج من فم النبي        
، فأخذ يتحـدث  "رجل من األنصار ال يسبق شداً   " بل حركت مشاعر متميز آخر     ،كذلك فحسب 

بصوت عال ويعلن المسابقة، والحديث يكشف الحماسة الشديدة من جهة، واألدب مـن جهـة               
ال " إنـه خيـر رجالتنـا   " الذي ال يسبق شداً، ثانية، ثم التحدي وإبراز التميز، ويسبق سلمة        

 فهي كلمات من ذهب في قاموس اكتشاف المتميـزين، إذاً           ،تخيب كلمات الحبيب المصطفى   
  .المسابقة في أي مجال تكشف المتميزين، وتولد لديهم التحدي، بل وتكشف األكثر تميزاً

 وأما  ، وال خالف في جوازه بغير عوض      ،األقدام المسابقة على    جواز حديث ال وفي هذا 
المسابقة، تم اكتشاف سـلمة بـن       ، ومن خالل عقد هذه      بالعوض فالصحيح ال يصح واهللا أعلم     

  . (1)العدو المتميز باألكوع 
 على  وهكذا نجد أن للمسابقات دور كبير في اكتشاف المتميزين، ولقد حرص النبي             

  .إجراء المسابقات، وتكريم المتميزين الفائزين فيها
 وأصله في اللغـة  لُّغْزاأللغاز جمع يطرح على أصحابه ألغاز، و وكذلك كان النبي 

 فاستعير لمعاريض   ، يدخل من جهة ويخرج من ُأخرى      ، تكون ذات جهتين   ، ِجحرةُ اليربوع  وه
 في  ويعد حديث النبي    ،  (3)األلغاز هي عبارة عن أسئلة محيرة، وإجاباتها محددة       و ،(2)الكالم

 أخـرج   فقد  عن الشجرة التي ال يسقط ورقها، هو األصل في علم األلغاز،            سؤاله ألصحابه 
 عـن  - رضي اهللا عنهمـا -ابِن عمر   من حديث  (4)ما  هي في صحيح   ومسلم لبخارياالشيخان  

  النَِّبي ا       « :قَاَلقُهرقُطُ وسةً لَا يرِر شَجالشَّج ِمن ِلمِ ، ِإنسثَُل الْما مِإنَّهو ، ا ِهـيثُوِني مد؟، ح 
 ، فَاسـتَحييتُ  ، فَوقَع ِفي نَفِْسي َأنَّها النَّخْلَةُ     : عبد اللَّهِ   قَالَ ، فَوقَع النَّاس ِفي شَجِر الْبواِدي     :قَاَل

   . » ِهي النَّخْلَةُ: قَاَل؟، حدثْنَا ما ِهي يا رسوَل اللَِّه:ثُم قَالُوا

                                                
     .)٧/٤٦٣(بن حجرال ،فتح الباري )(1
      .)٤٠٥ / ٥ (، البن منظورلسان العرب )(2
 الكتاب دار،  األبياري إبراهيم: تحقيق،  )هـ ٨١٦ ت(الجرجاني علي بن محمد بن علي، ل التعريفات: انظر )(3

    .)١/٢٤٧(هـ،١٤٠٥األولى الطبعة، بيروت – العربي
    .٧٧سبق ذكر الحديث ص  )(4
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 واستحباب إلقاء المعلم األلغاز علـى       ،(1)جواز اللغز مع بيانه    فيستفاد من هذا الحديث   
 طرح المسألة على الطلبة     ر فهمهم وعلمهم، ويكتشف المتميزين منهم، واستحباب      تالميذه؛ ليختب 

  ال ، سـكما أن الشم"  : (3)، كما قال عبد اهللا بن المعتز(2)بقصد استخراج الكفاءات والمواهب
وإن كانـت  ، فكذلك الصبي ال تخفى غريـزة عقلـه    ، وإن كانت تحت السحاب   ، يخفى ضوءها 

  .(4) "مغمورة بأخالق الحداثة 
 في وضع أصـول وقواعـد اكتـشاف         وهكذا تكشف السنة النبوية عن منهج النبي        

المتميزين بالمسابقات المتعددة والمتلونة، سواء ما كان منها في الرياضة أو الرمي أو الخيـل               
، ولعل ما تقوم به الجامعـات والمؤسـسات التعليميـة           ...أو في الفهم والعلم والفطنة والذكاء     

يرها من إعالن المسابقات، وتسابق المتميزين إليها يكشف أهمية هذا األسلوب،           والرياضية وغ 
فأنعم به من أسلوب، وإن كان المتميزون الموهوبون كُثر، فهم يحتـاجون إلـى مزيـد مـن                  

  . المسابقات والجوائز، وتبني مواهبهم
غالل فلندرك أنفسنا قبل فوات األوان، ونعيد لألمة مجدها باكتشاف متميزيهـا، واسـت            

 طاقتهم لخدمة دينهم أوالً ثم وطنهم، وسأتحدث في المبحـث التـالي عـن تكـريم النبـي                 
للمتميزين، وإعطائهم مكافآت معنوية ومادية؛ تشجيعاً لهم من جانب؛ وليكون حـافزاً لغيـرهم          

  .من جانب آخر
  

  
  
  

  
                                                

     .)٢/١٥ (، لبدر الدين العينيعمدة القاري )(1

    .)١٤١ / ١( البن بطالالبخاري،شرح صحيح : انظر )(2
محمد بن المتوكل، جعفر، ابن المعتصم، محمـد بـن   هو  ) هـ٢٩٦ -هـ٢٤٩ (:عبد اهللا بن المعتز باهللا     )(3

، سـير أعـالم النـبالء      . الرائق ، صاحب النظم  األديب أبو العباس الهاشمي العباسي البغدادي        األمير الرشيد،
     .)١٤/٤٢/١٦ (للذهبي

 بـن  عـادل  :، تحقيـق  )هـ٤٦٣ت(البغدادي بالخطيب المعروف علي، بن أحمد بكر يبأل،  والمتفقه الفقيه )(4
    .)١/٥٠٠ (،هـ١٤١٧طبعة السعودية،-الجوزي ابن دار، العزازي يوسف
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  املبحث الثاني?    
  مكافأة املتميزين يف اتمع النبوي

  
  :وفيه مطلبان 

      
          

  
  
  

  .المكافأة المعنوية: المطلب األول '      
  

            
  
  

  .المكافأة المادية: المطلب الثاني  '      
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  المبحث الثاني
  مكافأة المتميزين في المجتمع النبوي

المكافأة واإلثابة منهج تربوي أساسي في السيطرة على سلوك المتعلم وتطويره، وهـي     
 وتنمية الثقة بالذات، فالشخص الذي يثاب علـى         ، ورفع المعنويات  ،لق الحماس أداة هامة في خ   

  . ، ويحفز اآلخرين لفعل المثل يتشجع على تكرار هذا السلوك مستقبالًالمتميزسلوكه 
؛ لما في ذلك مـن      بمكافأة المتميزين في المجتمع النبوي     ولقد اهتم الرسول المربي       

، العديد من أساليب التعزيز كان      ع، ولقد استخدم الرسول     نفع وخير يعود على الفرد والمجتم     
، وهـذا مـا     مكافـأة ماديـة   و ،مكافأة معنوية : من أهمها المكافأة، وتنقسم المكافأة إلى نوعين      

  .سأتحدث عنه في المطلبين التاليين بإذن اهللا تعالى
  المطلب األول

  المكافأة المعنوية
 المعنوية لألفعال الحسنة، انطالقاً     ةوب المكافأ لقد أكد المنهج اإلسالمي على انتهاج أسل      

 جـزاء اِإلحـساِن ِإال   هـلْ : من قاعدة الجزاء من جنس العمل، كما جاء في قولـه تعـالى             
انساِإلح (1).   

وقد بين القرآن الكريم أن األفعال الحسنة، يثاب عليها فاعلها أضعافاً، كما جـاء فـي                
لْحسنَِة فَلَه عشْر َأمثَاِلها ومن جـاء ِبالـسيَئِة فَـالَ يجـزى ِإالَّ              من جاء ِبا  : قوله عز وجل    

، ولتشجيع المبادرة إلى ممارسة السلوك الحسن والعمل الصالح، جاء التعزيز عليهما  (2)ِمثْلَها
  من (3)ما واللفظ للبخاري  هي مسلم في صحيح    الشيخان البخاري و   كما أخرج بمجرد هم النفس،    

ِفيما يرِوى عن ربِه تَبارك وتَعـالَى         عن رسوِل اللَِّه     -رضي اهللا عنهما  -ابِن عباسٍ  حديث
 فَمن هم ِبحسنٍَة فَلَم يعملْها كَتَبها اللَّـه         ، ثُم بين ذَِلك   ،ِإن اللَّه كَتَب الْحسنَاِت والسيَئاتِ     « :قَاَل
 وِإن هم ِبها فَعِملَها كَتَبها اللَّه عز وجلَّ ِعنْده عشْر حسنَاٍت ِإلَى سـبِعِماَئِة          ،ده حسنَةً كَاِملَةً  ِعنْ

 وِإن هـم    ، وِإن هم ِبسيَئٍة فَلَم يعملْها كَتَبها اللَّه ِعنْده حسنَةً كَاِملَةً          ،ِضعٍف ِإلَى َأضعاٍف كَِثيرةٍ   
   .»ِبها فَعِملَها كَتَبها اللَّه سيَئةً واِحدةً

                                                
     .٦٠آية : سورة الرحمن )(1

     .١٦٠آية : سورة األنعام )(2

 :، كتابمسلم صحيح، )٦٤٩١ح١٢٤٤(من هم بحسنة أو سيئة: الرقاق، باب: صحيح البخاري، كتاب )(3
       .)٣٥٥ح١/٨٣( تُكْتَب لَم ِبسيَئٍة هم وِإذَا كُِتبتْ ِبحسنٍَة الْعبد هم ِإذَا :باب ،اإليمان
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 النبي  كان  ، فقد   !وهذه المكافأة كانت على األعمال الحسنة فكيف باألعمال المتميزة؟        
ويكافئهم بمكافـآت   بعد اكتشافهم،   منهم  ، ويوجههم وينمي قدرات المتميزين        أصحابه يتعاهد

 فـي تـدعيم   كن إجمال أبرز المكافآت المعنوية التي استخدمها الرسول معنوية متنوعة، ويم 
  : على النحو التالي األعمال المتميزة لدى أصحابه 

  الدعاء المكافأة ب:أوالً
الدعاء للمتعلم المتميز، يعكس طبيعة العالقة الدافئة بين المعلم والمتعلم، فـضالً عـن              

 حنّواً عطوفاً على أصحابه، داعيـاً       د كان الرسول    كونه تعزيزاً لسلوكه الحسن المتميز، وق     
  :لهم بالخير، وخاصة المتميزين منهم، ومن الشواهد على ذلك

ابـِن    من حـديث   (1)ما واللفظ للبخاري  هي في صحيح   ومسلم البخاريالشيخان   ما أخرجه    -أ
 من وضـع     «: قَالَ ،ه وضوء دخََل الْخَلَاء فَوضعتُ لَ     َأن النَِّبي    - رضي اهللا عنهما   –عباٍس

  .»اللَّهم فَقِّهه ِفي الديِن«: فَُأخِْبر فَقَاَل،»؟هذَا
 بالفطنـة والفهـم     - رضي اهللا عنهما   – تميز عبد اهللا بن عباس       الحظ النبي   حينما  ف

فقه فـي  تالببالدعاء له لهذا الفعل المميز مباشرة، فكان التعزيز النبوي     ، في هذا الموقف   العميق
 من أهم األسـباب التـي     وهذا  ،  ته  الدين، لما رأى من استعداد ذاتي للعلم والفقه في شخصي         

  .ه حبراً لهذه األمةتجعل
 خَطَبنَـا  : قَـالَ  (3)َأِبى قَتَادةَ من حديث(2) وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه -ب

 ،»م ولَيلَتَكُم وتَْأتُون الْماء ِإن شَـاء اللَّـه غَـدا          ِإنَّكُم تَِسيرون عِشيتَكُ   « :فَقَاَل رسوُل اللَِّه   
يِسير حتَّـى     فَبينَما رسوُل اللَِّه     - قَاَل َأبو قَتَادةَ     - َأحد علَى َأحٍد     (4)يفَانْطَلَقَ النَّاس الَ يلْوِ   

اره(5)اب  ُل ونِْبهِ   اللَّيقَاَل   - ،َأنَا ِإلَى ج - :وُل اللَِّه    فَنَعسر س    ِاِحلَِتـهر ناَل ع(6)فَم  ،  تُـهفََأتَي
تُهمع(7)فَد    ُأوِقظَه ِر َأنغَي اِحلَِتهِ    ، ِمنلَى رَل عتَدتَّى اعقَاَل   - ، ح -:      رـوتَّـى تَهح ـارس ثُـم 

                                                
  .٨٨سبق ذكر الحديث ص )(1
  .)١٥٩٤ح٢/١٣٨(  قَضاِء الصالَِة الْفَاِئتَِة واسِتحباِب تَعِجيِل قَضاِئها:باب، دالمساج :كتاب، صحيح مسلم )(2
   .٨٧سبقت ترجمته ص )(3

    .)٤/٢٧٩( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث.  أي ال يلتفت وال يعطف عليه:يلويال ) (4
5)(   رة، وهو مشتق  تصفيعني من :  ابهارههرة، وسط كلِّ شيء وهي، من البألنـه خيـر   ؛  وإنّما قيل للوسطُ ب

  .)١٣٦ / ١(، للزمخشريالفائق في غريب الحديث واألثر .موضع فكأنه يهز ماسواه
  .)٢/٤٩٧(، البن فارسمقاييس اللغة .المركَب من اإلبل، ذكراً كان أو أنثى: الراحلة )(6
  .)٢/١٢٠ (ثر، البن األثير واألالنهاية في غريب الحديث.  أي أسندته:فدعمته )(7
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 ،    َأن ُأوِقظَه حتَّى اعتَدَل علَـى راِحلَِتـهِ         فَدعمتُه ِمن غَيرِ   :- قَاَل   - ، ماَل عن راِحلَِتهِ   (1)اللَّيُل
 ثُم سار حتَّى ِإذَا كَان ِمن آِخِر السحِر ماَل ميلَةً ِهى َأشَد ِمن الْميلَتَيِن اُألولَييِن حتَّى                 :- قَاَل   -

متَـى   « : قَـالَ  ، َأبو قَتَادةَ  : قُلْتُ ،»من هذَا    « :اَل فَقَ ، فََأتَيتُه فَدعمتُه فَرفَع رْأسه    (2)كَاد ينْجِفلُ 
حِفظَك اللَّه ِبما حِفظْتَ      «: قَالَ ، منْذُ اللَّيلَةِ  ي ما زاَل هذَا مِسيرِ    :قُلْتُ،   »؟كَان هذَا مِسيرك ِمنِّى   

هِبِه نَِبي«.  
دعا له بأن يحفظـه  حراسته، بحفظه له و   قتادةي تميز أبوهنا لما رأى الرسول   

 حفـظ الرسـول   كـان   ، والجزاء من جنس العمل؛ ألن العمل         جزاء حفظه رسوله     اهللا
أنـه يـستحب    ، ويستفاد من هذا الحديث      وحراسته، والشيء الذي دعا له به أن يحفظه اهللا          

   .  (3) يدعو لفاعلهأنلمن صنع إليه معروف 
سـلَمةَ بـِن      من حـديث   (4)ما  هي في صحيح  لم ومس البخاريالشيخان   وكذلك فقد أخرج     -ج

 فَقَـاَل رجـٌل ِمـن الْقَـوِم     ، فَِسرنَا لَيلًـا (6)ِإلَى خَيبر  خَرجنَا مع النَِّبي   :قَاَل  (5)الَْأكْوِع  
 (9)را فَنَـزَل يحـدو  وكَان عـاِمر رجلًـا شَـاعِ   ، (8) يا عاِمر َألَا تُسِمعنَا ِمن هنَيهاِتك   :(7)ِلعاِمٍر
 يرحمـه   « : قَالَ ، عاِمر بن الَْأكْوعِ   : قَالُوا »؟من هذَا الساِئقُ   «:فَقَاَل رسوُل اِهللا    ،  ...ِبالْقَوِم

  .». ..ِهللا لَولَا َأمتَعتَنَا ِبِه وجبتْ يا نَِبي ا: قَاَل رجٌل ِمن الْقَوِم،»اُهللا

                                                
 ت(سـالم  ابنب  المشهورالهروي سالم بن القاسم عبيد يب، ألالحديث غريب . يعني أدبر وانهدم   :تَهور اللَيلُ  )(1

  .)٢١٧ / ١(ـ،م١٩٨٤،القاهرة-األميرية المطبعة دار، هارون السالم عبد وشرف حسين: قيحقت، )هـ٢٢٤
    .)٢٧٩ / ١ ( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث. أي ينقلب عنها ويسقط: ينجفل )(2

    .)١٨٥ / ٥ (مسلم صحيح على النووي شرح: انظر )(3
 الجهـاد : ، كتـاب صـحيح مـسلم  ، و)٤١٩٦ح٨٧٧( غَزوِة خَيبر  : باب ، المغازي :، كتاب صحيح البخاري  )(4

  .)٤٧٦٩ح٥/١٨٥(خَيبر غَزوِة :باب، والسير
  .٩٤صته  سبقت ترجم)(5
 وتشتمل هـذه    ، يطلق هذا االسم على الوالية     ، هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام          :خيبر )(6

 ولكون هذه البقعة    ،وأما لفظ خيبر فهو بلسان اليهود الحصن      ،   على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير      الوالية
  .ها في سنة سبع للهجرةكل  وقد فتحها النبي ،تشتمل على هذه الحصون سميت خيابر

  .)١/٣٢٥ (يالمباركفور الرحمن صفيل، الرحيق المختوم، و)٢/٤٠٩ (الحموي ياقوتل، معجم البلدان:انظر
                                                 . استشهد يوم خيبر   ، عم سلمة بن عمرو بن األكوع      ، وهو عامر بن سنان األنصاري     ، بن األكوع  هو:عامر )(7

  .)٢/٧٨٥/١٣١٧( البن عبد البر،االستيعاب
أي من كلماتك أو مـن      ، والمقصود بها هنا      واحدها هنة تأنيث هن وهو كناية عن كل اسم جنس          :هنيهاتك )(8

   .)٥/٢٧٨( واألثر، البن األثير النهاية في غريب الحديث.أراجيزك 
   .)٢/٤٢٣( األثر، البن األثير النهاية في غريب الحديث.نشاد لهاإلبل على السير باإلحث ا: يحدو )(9
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 لما سمع إنشاد عامر ُأعجب بتميزه بتأليف الـشعر          ث نجد أن النبي     وفي هذا الحدي  
أي وجبـت الجنـة لـه         وجبـت  :المباح وإنشاده له، دعا له بالرحمة، وقال أحـد الـصحابة          

، ، وكالهما خير وحـافز لعـامر      (1) وجبت له الشهادة بدعائك    : وقيل ،ة دعائك له  ـــببرك
  .ولغيره للتميز بتأليف الشعر المباح وإنشاده

 ،لم يكن فيه كالم مذموم      وسماعها ما  ، وغيرها من الشعر   ، وفيه جواز إنشاء األراجيز   
 لتنـشط النفـوس   ؛فيه استحباب الحدا فـي األسـفار  ، والشعر كالم حسنه حسن وقبيحه قبيح و

  .(2) بألم السيراإلحساس عن ه واشتغالها بسماع،والدواب على قطع الطريق
وهذا دليل راسـخ   بالدعاء لهم أن يكون موعدهم الجنة،    وكذلك كافأ العديد من الصحابة     -د

، وقـد    وأن كل ما يفعله اإلنسان في الدنيا سيجده حتماً هناك          ،على عقيدة اإليمان باليوم اآلخر    
 حينما تميز بمبادرته بطلب الدعاء،       بدعاء النبي    محصن بن عكاشة فاز الصحابي الجليل  

 :يقُوُل  سِمعتُ رسوَل اِهللا     : قَالَ  هريرةَ   يَأب ث من حدي  (3)خرج البخاري في صحيحه   أفقد  
 فَقَام عكَاشَةُ بن    ،يدخُُل الْجنَّةَ ِمن ُأمِتي زمرةٌ ِهي سبعون َألْفًا تُِضيء وجوههم ِإضاءةَ الْقَمرِ           «

 ِديٍن الَْأسصةً(4)ِمحنَِمر فَعرِه (5) يلَيقَاَل ، ع    ملَِنـي ِمـنْهعجي وَل اللَّـِه َأنسا رِلي ي اللَّه عاد، 
 ادع اللَّه َأن يجعلَِني     :ثُم قَام رجٌل ِمن الَْأنْصاِر فَقَاَل يا رسوَل اللَّهِ         ،»اللَّهم اجعلْه ِمنْهم  « :فَقَاَل
موُل اللَِّه،ِمنْهسكَاشَ« : فَقَاَل رع قَكبةُ س«.  

 كافأه بالدعاء له بأن يكـون   بالمبادرة، محصن بن كاشة تميز ع فلما وجد رسول      
  .من الزمرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب

                                                
     .)١٧/٢٣٦ (، لبدر الدين العينيعمدة القاري: انظر )(1
     .)١٢/١٦٦ (مسلم صحيح على النووي شرح )(2

  ).٥٨٠٩ح١١٣٦(البرود والحبرة والشملة: اللباس، باب: صحيح البخاري، كتاب )(3
أسـد بـن    قبيلة  من   لدال المهملة،  والسين المهملة وبعدها ا    األلفبفتح  سدي  األ :سدياأل عكاشة بن محصن  )(4

 وأبلـى   ،يكنى أبا محصن كان من فضالء الصحابة شهد بدراً          ،، وهو أخو كنانة بن خزيمة     خزيمة بن مدركة  
، ق خالفة أبى بكر الصديفيوتوفى ،  والخندق وسائر المشاهد مع رسول اهللا       وشهد أحداً ،  فيها بالء حسناً  

 البـن عبـد     ،االستيعاب: انظر. وقتل بعد ذلك بسنة    ،ابن أربع وأربعين سنة     يوكان عكاشة يوم توفى النب    
     .)١/١٣٨(ي للسمعان،األنساب، و)٣/١٠٨٠/١٨٣٧(البر

 كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد ،وجمعها نمار،  شملة مخططة من مآزر األعرابهي: نَِمرة )(5
     .)٥/١١٧( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث .والبياض
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فقد  له حينما تميز باإلنفاق في سبيل اهللا،          بدعاء النبي     وفاز أيضاً عثمان بن عفان       -هـ
من يحِفر: »   قَاَل النَِّبي   : قَاَل َ عمر بن الخطاب      من حديث  (1)خرج البخاري في صحيحه   أ

 فَجهـزه   ،»من جهز جيشَ الْعسرِة فَلَه الْجنَّةُ     « : وقَالَ ، فَحفَرها عثْمان  ،»ِبْئر رومةَ فَلَه الْجنَّةُ   
انثْمع.  

  .جنةباإلنفاق الكثير دعا له أن يكون موعده ال تميز عثمان  فلما وجد النبي 
وبمـا  ،  المتميزين بالدعاء لهم بما يحبون كان يكافأ أصحابه  وهكذا نجد أن النبي     

 يناسبهم، وهذا من أهم المكافآت المعنوية، وهذه الشواهد لألمثلة ال للحــصر، ولكـن كتـب               
 فضائل الصحابة والمناقب والدعاء في كتب السنة مليئة باألحاديث التي كافـأ فيهـا النبـي         

  .متميزين بالدعاء، فليرجع إليها كل من أراد المزيدأصحابه ال
 والدعاء مكافأة معنوية غير أنها في حقيقتها مكافأة مادية، إذ أن الدعاء من النبـي                

 ما دعا له، فليس      للمدعو، وبهذا يتحقق كل من يدعو له النبي          يعني إجابة محققة من اهللا      
 أكثر ماله وولـده كثُـر      ها، فمن دعا له النبي      الدعاء كلمة ثناء عابرة بل منحة أبدية لصاحب       
  .ماله وولده، ومن دعا له بالفقه كان حبر األمة

، وأال يبخلوا على من تحت أيديهم مـن الطـالب           فعلى المربـين التأسي بالحبيب     
المتميزين بالدعاء لهم، وكذلك القائمين على أعمال تشجيع أصحاب األعمال المميزة بالـدعاء             

 يكلف سوى ألفاظ معدودة، ولكن له مفعول سحري في نفوسهم، باإلضافة إلى أنـه       لهم، فهو ال  
  . يحفز اآلخرين للتأسي بهم

المدح والثناءالمكافأة ب :اثاني  
، تترك أثراً    خاصة المتميز   القول، أن الكلمة الطيبة التي يقولها المعلم للمتعلم         بدهيات من

كما ، ، كما أن المعلم نفسه يؤجر عليها عند اهللا ميزةقيام بأعمال مطيباً في نفسه وتحفّزه على ال
 والْكَِلمـةُ   « : قَاَل رسوُل اِهللا     :قَاَل  َأِبي هريرةَ     من حديث  (2)أخرج البخاري في صحيحه   

   .»الطَّيبةُ صدقَةٌ

                                                
 ح٧٠٥(  منَاِقِب عثْمان بِن عفَّان َأِبي عمـٍرو الْقُرِشـي  :باب فضائل الصحابة، :كتاب ،صحيح البخاري )(1

٣٦٩٥(.     
   ).٢٩٨٩ح٦٢٩(ِه من َأخَذَ ِبالركَاِب ونَحِو:باب ، الجهاد والسير:، كتابصحيح البخاري )(2

 )بن راشد ( َأخْبرنَا معمر  )بن همام ( َأخْبرنَا عبد الرزاقِ   )بن منصور (حدثَِني ِإسحاقُ :  قال البخاري  :سند الحديث  
  ... عن َأِبي هريرةَ)بن منبه(عن هماٍم

  : دراسة اإلسناد
  .٣٠ سبقت ترجمته ص:عبد الرزاق بن همام
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 فتشجيع المتميـز ومدحـه      ؛ويندرج تحت الكلمة الطيبة تعبيرات وصيغ المدح والثناء       
زاً على االجتهاد فـي التحـصيل، وقـد بـادر     يحفت و، يعد مكافأةًً له  – بال شك    – عليه   والثناء

 إلى تشجيع أحد أصحابه المتميزين بالمدح والثناء وسأذكر بعض الـشواهد علـى              الرسول  
  :ذلك

 حينما أجاب عن سـؤال طرحـه        بن كعب     ُأبى  الصحابي على  لقد مدح وأثنى النبي      -أ
  بِن كَعبٍ  ُأبى من حديث (1)فقد أخرج مسلم في صحيحه    حيحة مميزة،   عليه وكانت إجابته ص   

 : قُلْتُ :قَاَل ،»ِكتَاِب اللَِّه معك َأعظَم    آيٍة ِمن    ييا َأبا الْمنِْذِر َأتَدِرى أَ    « : قَاَل رسوُل اللَِّه     :قَاَل
  لَمَأع ولُهسرو نِْذِر أَ   « : قَالَ ،اللَّها الْما َأبِرى أَ يتَدي      ظَمَأع كعِكتَاِب اللَِّه م ٍة ِمنقُلْتُ : قَالَ ،» آي : 

     الْح وِإالَّ ه الَ ِإلَه اللَّهي ومقَالَ ، الْقَي :   بررِ في فَضدقَالَ ،ي صـا        « : وَأب الِْعلْـم ِنـكهاللَِّه ِليو
  .»الْمنِْذِر

 قرن الثناء والمدح بالضرب على صدر       ،والمالحظ في الحديث السابق أن الرسول        
  . وفي ذلك مزيد من التعزيز باستخدام لغة صامتة مدعمة،أبي المنذر

 لتعزيز المتميز بالمبـادرة بطـرح األسـئلة بقـصد           ؛ المدح والثناء   واستخدم الرسول    -ب
ي ومثال ذلك ما أخرجه البخار    الحصول على المعرفة، مما يكون سبباً في إشاعتها بين الناس،           

 يا رسوَل اللَّـِه مـن َأسـعد النَّـاِس           : ِقيلَ :َأنَّه قَالَ  َأِبي هريرةَ     من حديث  (2)في صحيحه 
  ذَا ـلَقَد ظَنَنْتُ يا َأبا هريرةَ َأن لَا يسَألُِني عن ه  »: قَاَل رسوُل اللَِّه ،؟ِبشَفَاعِتك يوم الِْقيامِة

 دِديِث َأحالْح  ُل ِمنْكِديثِ      ، َأولَى الْحع ِصكِحر تُ ِمنَأيا رِة      ، ِلمامالِْقي موِتي يالنَّاِس ِبشَفَاع دعَأس 
  .» لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه خَاِلصا ِمن قَلِْبِه َأو نَفِْسِه:من قَاَل

  ، لتميزه بحرصـه علـى طلـب الحـديث،          على أبي هريرة     الرسول   فقد أثنى 
  .وبالمبادرة بطرح األسئلة بقصد الحصول على المعرفة

 لتميـزه بالـشجاعة     لتميزه بالفروسية، وعلى سلمة       على أبي قتادة      وأثنى النبي    -ج
        الـق :اَلـقَ  (4) كوعة بن األـسلم  من حديث(3)لم في صحيحهـ فقد أخرج مسوالعدو،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
   ".يوسـف  بن هشام من    هو أثبت في حديث معمر     : "وقال يحيى بن معين   ،  "قة اختلط آخر عمره   هو ث :"وقلت

  .)٢٦٩/٣٤ /١( الكيال بن،الالكواكب النيرات
  .٣١سبقت ترجمته ص: معمر بن راشد

  .٧٧سبقت دراسة الحديث ص )(1
  .٨٠سبقت دراسة الحديث ص )(2
     .٩٧سبقت دراسة الحديث ص )(3
  .٩٤صسبقت ترجمته  )(4
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  .»...نَا الْيوم َأبو قَتَادةَ وخَير رجالَِتنَا سلَمةُكَان خَير فُرساِن«  :رسوِل اللَِّه 
 وسائر أهـل الفـضائل السـيما عنـد     ،استحباب الثناء على الشجعان  حديث ال في هذا 
 وهذا كله في    ، من ذلك الجميل   اإلكثار ولغيرهم في    ، لما فيه من الترغيب لهم     ؛صنيعهم الجميل 

 .(1)حوه ونحق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب
فقـد    القرآن، ةقراءفي  صوت  البحسن  لتميزه  ؛    موسى األشعري  يأب وأثنى كذلك على     -د

 بـن  بريـدة حـديث   مـن   (2)ما واللفظ لمـسلم   هيفي صحيح ومسلم  البخاري  الشيخان  أخرج  
ي ُأعِطي ِمزمـارا    ِإن عبد اللَِّه بن قَيٍس َأو الَْأشْعرِ      «:  قَاَل رسوُل اللَِّه     :قَاَل  (3)الحصيب

داواِميِر آِل دزم ِمن«.  
 وحالوة نَغْمتـه       موسى األشعري  يأب حسن صوت   النبي   شبهوفي هذا الحديث       

  .وهذا أجمل ثناء حيث يشبه صوت الشخص بالمزمار ،بصوت الِمزماِر
 روىفقد  في البناء،  وأثنى على تميزه المهني طلق بن على مدح النبي فقد وكذلك  -هـ

وَأصـحابه يبنُـون      ِجْئتُ ِإلَى النَِّبـي      : قَالَ (4)يطلق بن عل  عن  أحمد في مسنده بسنده     
ِجدسقَاَل،الْم :ملُهمع هِجبعي لَم اةَ: قَاَل، فَكََأنَّهحا الطِّ  فََأخَذْتُ الِْمسـفَخَلَطْتُ ِبهـ فَكََأنَّ،ينه  
بجِليَأعمعاةَ وحَأخِْذي الِْمس فَقَاَل،ه :»  نَِفيوا الْحع(5)دالطِّينِللطِّيِن، و طُكُمبَأض (6)» فَِإنَّه.  

ويستفاد من هذا الحديث استحباب مدح أصحاب المهن، والثناء على أعمالهم المتميزة،            
   .ملما في ذلك من تحفيز ألنفسهم، وتنشيط لهممه

 فقـد  تميزه بالحلم واألناة،حينما رأى   على أشج عبد القيس النبي  أثنىوكذلك مدح و -و
 قَـاَل رسـوُل      َ :قال -رضي اهللا عنهما  -ابِن عباسٍ   من حديث  (7)أخرج مسلم في صحيحه   
  .»َألنَاةُ الِْحلْم وا:ِإن ِفيك خَصلَتَيِن يِحبهما اللَّه (8): » ِلَألشَج َأشَج عبِد الْقَيِس

تميـزه بـالحلم واألنـاة،       ل ؛بالمدح والثناء وإظهار الحب والرضا عنه      فكافأه النبي   
  .(9) التثبت وترك العجلةهي ةناألاالحلم هو العقل، وو

                                                
     .)١٢/١٨٢ (مسلم صحيح على النووي شرح )(1
  .٨٩الحديث سبقت دراسته ص )(2
   .١١سبقت ترجمته ص )(3
  .٨٦سبقت ترجمته ص )(4
  .٨٦صسبقت ترجمته  )(5
   .٨٦صسبقت دراسة الحديث  )(6
  .٥٢سبق ذكر الحديث ص  )(7
  .٤٧سبقت ترجمته ص )(8
    .)١٨٩ / ١ (مسلم صحيح على النووي شرح :انظر )(9
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نساء األنصار لتميزهن بحرصهن على التفقه فـي    -رضي اهللا عنها  -وكذلك مدحت عائشة   -ز
       َأن َأسـماء -رضـي اهللا عنهـا  - عاِئـشَة   من حديث(1) فقد أخرج مسلم في صحيحه    الدين،

ِنعم النِّساء ِنساء اَألنْصاِر لَم يكُن       « : فَقَالَتْ عاِئشَةُ  ...:  سَألَِت النَِّبى    (2)-رضي اهللا عنها  -
  .»يمنَعهن الْحياء َأن يتَفَقَّهن ِفى الديِن

                                                
 موِضـعِ  في ِمسٍك ِمن ِفرصةً الْحيِض ِمن الْمغْتَِسلَِة اسِتعماِل اسِتحباِب :باب،  الحيض :كتاب ،مسلم صحيح )(1

  .)٧٧٦ح١/١٧٩(الدِم
ى حـدثَنَا محمـد بـن    ابن الْمثَنَّ )محمد(ابن بشَّاٍر قَاَل    )محمد(حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى و    :  قال مسلم  :سند الحديث 

                    عـن ِإبـراِهيم بـِن الْمهـاِجِر قَـاَل سـِمعتُ صـِفيةَ تُحـدثُ عـن         )بـن الحجـاج  (جعفٍَر حـدثَنَا شُـعبةُ    
   ...-رضي اهللا عنها-عاِئشَةَ

  :دراسة اإلسناد
"  :وقال أحمد بن عبد اهللا العجلـي ،  "ال بأس به: " لأحمد بن حنبو قال سفيان الثوري : إبراهيم بن مهاجر-

إبراهيم بن مهـاجر أحاديثـه   "  :وقال أبو أحمد بن عدي، "صدوق لين الحفظ  : "، وقال ابن حجر   "جائز الحديث 
وقال يحيـى   ،  "صالحة يحمل بعضها بعضا وهو عندي أصلح من إبراهيم الهجري وحديثه يكتب في الضعفاء             

 عنـد عبـد   يومـاً  يحيى بن معـين كان و، "ضعيف:" وقال يحيى بن معين، "كن بقويلم ي"  :القطان بن سعيد
،  فغضب عبد الرحمن وكره ما قال      "ضعيفان" :الرحمن بن مهدي وذكر إبراهيم بن مهاجر والسدي فقال يحيى         

يم إبـراه : "وقال أبو حاتم ، " ليس به بأس: "وقال في موضع آخر، "ليس بالقوي في الحديث: " وقال النسائي
بن مهاجر ليس بقوي هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، محلهم عندنا                  

 ال   كانوا قوماً  : " قال ،"ما معنى ال يحتج بحديثهم ؟     " :ألبي قلت   "محل الصدق، يكتب حديثهم وال يحتج بحديثهم      
  ."ا شئت محاديثهم اضطراباًأيحفظون فيحدثون بما ال يحفظون فيغلطون ترى في 

، الحـيض  :، كتـاب  مسلم صحيح، وقد تابعه منصور بن صفية في رواية في          "هو صدوق لين الحفظ   : " قلت
  .  )٧٧٥ح١/١٧٩(الدِم موِضِع في ِمسٍك ِمن ِفرصةً الْحيِض ِمن الْمغْتَِسلَِة اسِتعماِل اسِتحباِب :باب

-١٥٩ /٢(  حنبـل  بـن  حمد، أل العلل ومعرفة الرجال  ، و )١٣٣ /٢( ، البن أبي حاتم   الجرح والتعديل : انظر(
، )٢١٥ /١( ، البن عدي  الكامل، و )١١٦ ( ، البن حجر  تقريب التهذيب ، و )٢٠٦ /١(الثقات للعجلي   ، و )٣٤١

، تهـذيب الكمـال   ، و )١٤٦( للنسائي   ،الضعفاء والمتروكين ، و )٣٤٤ /٣ ( )رواية الدوري (تاريخ ابن معين    و
  )).٢١٢ /٢( للمزي

 دخَلَـتْ   : قَالَـتْ  - رضي اهللا عنها   – عن عاِئشَةَ   في صحيحه بسنده    سماها مسلم  ، كما  َأسماء بنتُ شَكَل   هي )(2
 وسـاقَ  ؟ يا رسوَل اللَِّه كَيفَ تَغْتَِسُل ِإحدانَا ِإذَا طَهرتْ ِمن الْحيضِ :فَقَالَتْ َأسماء ِبنْتُ شَكٍَل علَى رسوِل اللَِّه       

 ِمن الْمغْتَِسلَِة اسِتعماِل اسِتحباِب :باب ،الحيض :كتاب ،مسلم صحيح:انظر. ثَ ولَم يذْكُر ِفيِه غُسَل الْجنَابةِ     الْحِدي
   .)٧/١٥/٦٦٩٥( البن األثير،أسد الغابة، و)٧٧٨ح١/١٨٠(الدِم موِضِع في ِمسٍك ِمن ِفرصةً الْحيِض
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 لم يكـن    ، فهن كلمة نعم من أفعال المدح    و"  األنصار نساء نعم النساء "فمدحتهن بقولها   
 بالمـدح   ين، وهذا دليل على مكافأة المتميز     (1) ويتفقهن فيه  ،الحياء أن يسألن عن الدين     يمنعهن  

    .، حتى من الصحابة أنفسهم لبعضهم البعضفي المجتمع النبوي
خـرج  أفقـد    عر،لتميزه بتأليف الش  ؛   حسان بن ثابت    على النبي    وكذلك مدح وأثنى   -ح

اهجـوا  « :قَـالَ   َأن رسوَل اللَِّه - رضي اهللا عنها-عاِئشَة  من حديث  (2)مسلم في صحيحه  
 ،»(3)اهجهـم «  فَقَـاَل  ، فََأرسَل ِإلَى ابـِن رواحـةَ  ،»قُريشًا فَِإنَّه َأشَد علَيها ِمن رشٍْق ِبالنَّبِل  

 فَلَما دخََل علَيـِه  ، ثُم َأرسَل ِإلَى حسان بِن ثَاِبٍت،َأرسَل ِإلَى كَعِب بِن ماِلكٍ    فَ ،فَهجاهم فَلَم يرضِ  
 انساِرِب ِبذَنَِبهِ          :قَاَل حِد الضذَا اَألسِسلُوا ِإلَى هتُر َأن لَكُم آن قَد ،      انَهِلـس لَـعَأد ـَل  ، ثُـمعفَج 

كُهرحفَقَالَ ،ي : و    منَّهقِّ َألفِْريِبالْح ثَكعاَألِديم   (4)الَِّذى ب ىاِنى فَروُل اللَّـِه      ، ِبِلسسفَقَاَل ر  :»  َال
 ، ثُـم رجـع    ، فََأتَاه حـسان   ،» فَِإن َأبا بكٍْر َأعلَم قُريٍش ِبَأنْساِبها حتَّى يلَخِّص لَك نَسِبى          ،تَعجْل
 ِمنْهم كَما تُسلُّ الشَّعرةُ     (5) والَِّذى بعثَك ِبالْحقِّ َألسلَّنَّك    ،وَل اللَِّه قَد لَخَّص ِلى نَسبك      يا رس  :فَقَاَل

ِإن روح الْقُـدِس الَ يـزاُل    « :يقُوُل ِلحسان  فَسِمعتُ رسوَل اللَِّه :قَالَتْ عاِئشَةُ  ،ِمن الْعِجينِ 
كدَؤيي، وِلِه       مسرِن اللَِّه وتَ عقَالَتْ ،»ا نَافَحوَل اللَِّه     : وستُ رِمعس  قُوُلي: »   انسح ماهجه

    .»ىفَشَفَى واشْتَفَ
 هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقهـا ونـافح      ى واشتف  بشعره،  شفى المؤمنين  فلما" 

  .ه وأثنى علي، مدحه الرسول (6)" والمسلميناإلسالمعن 
تشجيعاً منـه    بالمدح والثناء      أصحابه المتميزين  ئ كان يكاف  نجد أن النبي    ذا  كوه

  وتكلفتها أقل، ولكن وقعها على قلب صـاحبها كبيـر؛          ،وربما هي كلمات قليلة    على صنيعهم، 
النـاس بحـسن عمـل    أمام تصريح وفيه فهي تبقى محفورةً في عقله ووجدانه، شاحذةً لهمته،        

   .التميزعلى المزيد من وحثهم ه  وذلك لحث،المتميز
  

                                                
     .)٢/٢١٠(العيني، لبدر الدين عمدة القاري )(1

    .)٦٥٥٠ح٧/١٦٤ ( ثَاِبٍت بِن حسان فَضاِئِل :باب ،الصحابة فضائل:  كتاب،صحيح مسلم )(2
 إسـحاق  بـن  إبـراهيم  إسـحاق   أبـو  ،الحـديث  غريب . بالشِّعرِ المساوئ ركمن الهجاء وهو ذ   : اهجهم )(3

 الطبعـة ،  المكرمـة  مكة - القرى أم معةجا،  العايد محمد إبراهيم سليمان. د :  تحقيق ،)هـ ٢٨٥ت(الحربي
  .)١٠٩٣ / ٣ ( هـ،١٤٠٥ األولى

     .)٣/٤٤٢( واألثر، البن األثير النهاية في غريب الحديث. بالهجاء اقطعهمأي :فرينهم أل )(4
    .)٢/٣٩٢( واألثر، البن األثير النهاية في غريب الحديث. بتأن وتدريجألخرجنكأي : سلَّنَّكَأل )(5
  .)١٦/٤٩ (مسلم صحيح على نوويال شرح )(6
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  منح ألقاب أوسمة شرفالمكافأة ب: ثالثاً
 ما يسمى به اإلنسان بعد اسمه العلم من لفظ يدل على المدح أو الذم لمعنـى                  هو اللقب

 ، وهـو المحمـود     ضرب على سبيل التـشريف كألقـاب الـسالطين         :واللقب ضربان ،  (1)فيه
، فتعد األلقـاب المحمـودة وسـام        (2)المنهي عنه  وهو   وضرب على سبيل التعيير   والمطلوب،  

، فالشـك أن هـذا   شرف لصاحبها، فكيف إذا كان هذا اللقب من فيه الحبيـب المـصطفى        
 العديد من الصحابة بألقـاب مميـزة،        الشخص سيعتز ويفتخر به طوال حياته، فلقب النبي         

  : نتيجة ألعمالهم أو صفاتهم المتميزة، ومن األمثلة على ذلك
  من حـديث   (3)فقد أخرج البخاري في صحيحه    ،  هو أبو عبيدة بن الجراح    ين هذه األمة    أم-أ

  يِريداِن َأن   ِإلَى رسوِل اِهللا (5) صاِحبا نَجران(4) جاء الْعاِقب والسيد: قَاَل بن اليمانحذَيفَة
لَاِعنَاهاِحِبِه لَ   « : قَالَ (6)يا ِلصمهدلَـا   فَقَاَل َأحو ـننَح نَّا لَا نُفِْلحا فَلَاعنَِبي كَان ْل فَواِهللا لَِئنا تَفْع
 ، ِإنَّا نُعِطيك ما سَألْتَنَا وابعثْ معنَا رجلًا َأِمينًا ولَا تَبعثْ معنَا ِإلَّا َأِمينًـا              : ِمن بعِدنَا قَالَا   (7)عِقبنَا

                                                
     .)١/٢٤٧ (لجرجاني، لالتعريفات )(1
  .)١/٦٢٤ (اوينم، للالتعاريف )(2
  .)٤٣٨٠ح٩١١(نَجران َأهِل ِقصِة :باب ، المغازي:، كتابصحيح البخاري )(3

 عـن َأِبـي     )بن يونس ( آدم عن ِإسراِئيلَ   حدثَِني عباس بن الْحسيِن حدثَنَا يحيى بن      :  قال البخاري  :سند الحديث 
   ... عن ِصلَةَ بِن زفَر عن حذَيفَةَ)عمرو بن عبد اهللا(ِإسحاقَ

  :دراسة اإلسناد
؛ لكن إسرائيل بن يونس "وهو ثقة اختلط بآخره   : "  قال ابن حجر   ):أبو إسحاق السبيعي  ( عمرو بن عبد اهللا      -

، الكواكـب النيـرات، البـن       )٧٣٩ / ١(، البـن حجـر    تقريب التهـذيب  : ظران. (روى عنه قبل االختالط   
   .))٦٦(الكيال

  اسمه :والسيد،  اسمه عبد المسيح وكان صاحب مشورتهم     ،   الذي يخلف من كان قبله في الخير       هو :العاقب )(4
 الحديثالنهاية في غريب     :انظر . وكان صاحب رجالهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك       ،شرحبيل: األيهم، ويقال 

، تحفـة األحـوذي   و ،)١٨/٢٧(، لبـدر الـدين العينـي      عمـدة القـاري   ، و )٣/٢٦٨(، البـن األثيـر    واألثر
     .)١٠/١٧٨(للمباركفوري

 في مخاليف اليمن من ناحية      كبير بلد هونجران  ، و  خشبة يدور عليها رتاج الباب     لغة هي  النجران   :جراننَ )(5
 الحمـوي  يـاقوت ل ، معجم البلدان.ن أول من عمرها ونزلها ألنه كا؛نجران بن زيدان نسبة إلى    تسميو ،مكة

)٥/٢٦٦(.     
    .)١/١٦٧( واألثر، البن األثير النهاية في غريب الحديث.الدعاء بالهالك واللعنة على الظالم منهم: فَلَاعنَّا )(6
     .)١/٩٣( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث .أي ذريتنا: ناعقب )(7
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 :فَقَـالَ   لَه َأصحاب رسـوِل اِهللا    (1) فَاستَشْرفَ ،» رجلًا َأِمينًا حقَّ َأِمينٍ    لََأبعثَن معكُم  « :فَقَاَل
  .»هذَا َأِمين هِذِه الُْأمِة«:  فَلَما قَام قَاَل رسوُل اِهللا ،»قُم يا َأبا عبيدةَ بن الْجراِح«

ا فيها حرصاً على أن يكون كل منهم         لها ورغبو  واتطلعوفي هذا الحديث نجد أن القوم         
 وإن كانـت    ،الموعود الموصوف ال حرصاً على الوالية واألمانة       -الثقة المرضي  -هو األمين 
 بهذا اللقب نتيجة لتميزه بهذه الصفة، وإن كانت مـشتركة مـع    ، ففاز أبو عبيدة(2)مشتركة

  .غيره من الصحابة
َأن  َأنَـٍس    من حـديث (3)اري في صحيحهفقد أخرج البخ  ،   سيف اهللا خالد بن الوليد     -ب

  النَِّبي          مهرخَب مهْأِتيي َل َأنةَ ِللنَّاِس قَباحور نابا وفَرعجا وديى زفَقَالَ ،نَع : »    ديةَ زايَأخَذَ الر
فَُأِصيب،   فَُأِصيب فَرعَأخَذَ ج ةَ فَُأ، ثُماحور نَأخَذَ اب ثُم فٌ   ،ِصيبـيتَّى َأخَـذَ ستَذِْرفَاِن ح نَاهيعو 

ِهملَياُهللا ع تَّى فَتَحوِف اِهللا حيس ِمن«.  
 وسلطه علـى    ،على المشركين   سله اهللا     تميزه بالشجاعة وكيف   فلما رأى النبي    

لقب يومئذ   ومن   ، لقبه بسيف اهللا،   (4)حيث يقاتل مقاتلة شديدة في سبيله مع أعداء دينه        ،  الكافرين
   . أن يشاء اهللاى، وسيبقى هذا اللقب خالداً إل(5) سيف اهللا خالد
  مـن حـديث    (6)فقد أخرج البخاري في صحيحه    ،  حواري رسول اهللا    الزبير بن العوام     -ج

 : ثُم قَاَل، َأنَا:بير قَاَل الز  ،»؟من يْأِتيِني ِبخَبِر الْقَوِم يوم الَْأحزابِ     « : قَاَل النَِّبي    :قَاَل جاِبٍر  
 وحـواِريِ   ،ِإن ِلكُلِّ نَِبي حواِريا    «:  فَقَاَل النَِّبي    ، َأنَا : قَاَل الزبير  ،»؟من يْأِتيِني ِبخَبِر الْقَومِ   «

ريبالز«.  

                                                
 الصحيحين في ما غريب تفسير  .أي رفعوا رؤوسهم ينظرون من هو المخصوص بهذه الصفة        : رف استش )(1

 مكتبـة  ،العزيز عبد زبيدة الدكتورة :تحقيق،  الحميدي اهللا عبد بن فتوح نصر أبي بن محمد، ل ومسلم البخاري
  .)١/٢١( مـ،١٩٩٥ -هـ١٤١٥األولى الطبعة ،القاهرة - السنة

     .)٢٥/١٦(دين العيني، لبدر العمدة القاري )(2
الجنـائز،  : ، وكتاب )٤٢٦١ح٨٨٨ (الشَّْأِم َأرِض ِمن مْؤتَةَ غَزوِة :باب ، المغازي :، كتاب صحيح البخاري  )(3

تمنـي  : الجهـاد والـسير، بـاب     : ، وكتـاب  )١٢٤٦ح٢٤٤(الرجل ينعـي إلـى أهـل بيتـه بنفـسه          : باب
تأمر فـي الحـرب مـن غيـر إمـرة إذا خـاف              من  : الجهاد والسير، باب  : وكتاب )٢٧٩٨ح٥٤٠(الشهادة
: المغازي، بـاب  : ، وكتاب )٣٧٥٧ح٧١٦(مناقب خاد بن الوليد   : المناقب، باب : ، وكتاب )٣٠٦٣ح٥٨٦(العدو

  ).٤٢٦٢ح٨٠٦(غزوة مؤتة من أرض الشام
  .)١٦/٢٤٥(، لبدر الدين العيني عمدة القاري:انظر )(4
  .)١٠/٢٣٣(، للمباركفوريتحفة األحوذي) (5
     .)٣٧٢٧ح٧١١ (مناقب الزبير بن العوام : بابالمناقب، :، كتابالبخاريصحيح  )(6



 التميز في ضوء السنة النبوية ١١٢   

لـم يجبـه    ف ؛مرتين)  بخبر القوم    يأتينيمن  ( : قال   وفي هذا الحديث نجد أن النبي       
 حواِري أي مخْـتَص    وال ،(1)، وسماه باسمهم   بالحواريين أنصار عيسى   هغير الزبير، فشبه  
  .فضلالو تقدمالشجاعة و، فاستحق هذا اللقب نتيجة لتميزه بال(2)عليهمٌل ضمن أصحاِبي ومفَ

 نتيجـة ألوصـافهم أو أعمـالهم    وهذه بعض األلقاب التي استحقها بعض الصحابة    
، فهنيئـاً لهـم بهـذه األلقـاب     قى تصاحب أسمائهم  إلى يوم أن يـشاء اهللا         المتميزة، وستب 

وبحوزهم عليها، فعلى المربين أن يتوجوا المتميزين ممن تحت أيديهم بألقاب جميلـة تكـون                
  . أوسمة شرف لهم؛ لعلها تزيد من تميزهم؛ وتكون حافزاً لغيرهم

  اإلمارةبتقليد المكافأة : رابعاً
  بتقليدهم اإلمارة، ومن أشهر مـن قلـده النبـي         المتميزينعديد من الصحابة    لقد كافأ النبي ال   

  :اإلمارة نتيجة لتميزه عن غيره
 َأن   َأِبـى هريـرةَ     من حـديث   (3)فقد أخرج مسلم في صحيحه    ،  ، علي بن أبي طالب    -أ

جالً يِحب اللَّه ورسولَه يفْتَح اللَّه علَى       عِطين هِذِه الرايةَ ر   ُأل« :(4)قَاَل يوم خَيبر   رسوَل اللَِّه   
فَتَساورتُ لَها رجـاء َأن ُأدعـى        ، ما َأحببتُ اِإلمارةَ ِإالَّ يومِئذٍ     : قَاَل عمر بن الْخَطَّابِ    ،»يديِه  
 والَ تَلْتَِفتْ حتَّـى     ،امِش « : وقَالَ ،اه ِإياها  فََأعطَ ،عِلى بن َأِبى طَاِلبٍ     فَدعا رسوُل اللَِّه     ،لَها

  كلَيع اللَّه فْتَحًئا    ،»يشَي ِلىع ارقَفَ  ، قَاَل فَسو لْتَِفتْ  ، ثُمي لَموَل اللَّـهِ     ، وسا رخَ يرلَـى   ! فَصع 
  اذَا ُأقَاِتُل النَّاسقَالَ ؟م :»      وا َأندشْهتَّى يح موُل اللَّهِ       قَاِتلْهسا ردمحم َأنو ِإالَّ اللَّه فَـِإذَا   ،الَ ِإلَه 

لُوا ذَِلكا،فَعقِّهِإالَّ ِبح مالَهوَأمو مهاءِدم وا ِمنْكنَعم لَى اللَِّه، فَقَدع مهابِحسو «.  
ئـه   بإعطا ، كافأه الرسول    همالحب الالزمة  ورسوله    بحب اهللا    ولتميز علي   

، هـي عالمـة لإلمـارة   ، و العلم الذي في الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش    أي ،الراية
  .   (5)وكان على يديه فتح حصن خيبر

      عبـِد اِهللا بـِن عمـر     من حـديث   (6)فقد أخرج البخاري في صحيحه    ،   أسامة بن زيد     -ب
 فَطَعـن بعـض    ا وَأمر علَيِهم ُأسامةَ بن زيٍدبعثً  بعثَ النَِّبي : قَاَل- رِضي اُهللا عنْهما-

 فَقَد كُنْتُم تَطْعنُـون ِفـي ِإمـارِة         ،ن تَطْعنُوا ِفي ِإمارِتهِ   إ « : فَقَاَل النَِّبي    ،النَّاِس ِفي ِإمارِتهِ  

                                                
     .)٥/٥٤(بن بطالال ،شرح صحيح البخارى )(1
     .)١/٢٥١( البن الجوزي ،غريب الحديث )(2
  .)٦٣٧٥ح٧/١٢١( طَاِلٍب َأِبى بِن عِلى فَضاِئِل ِمن :باب، الصحابة فضائل:  كتاب،صحيح مسلم )(3
  . )٣٤٤/ ٣( البن كثير،السيرة النبويةو . للهجرةالسابعةسنة ال في ، وكان فتحها النبي هو يوم :خيبروم ي )(4
     .)٧/٤٧٧( البن حجر،فتح الباري: انظر )(5
  .)٣٧٣٠ح٧٨٤(  النَِّبي مولَى حاِرثَةَ بِن زيِد منَاِقِب :باب ، المناقب:، كتابصحيح البخاري )(6



 التميز في ضوء السنة النبوية ١١٣   

 وِإن هذَا لَِمن ، وِإن كَان لَِمن َأحب النَّاِس ِإلَي     ،ارِةيم اِهللا ِإن كَان لَخَِليقًا ِللِْإم     أ و ، ِمن قَبلُ  (1)َأِبيِه
هدعب النَّاِس ِإلَي بَأح«.  

 وال يجـوز  ،من أحب الناس إليه حيث كان  بحب الرسول  فلتميز أسامة بن زيد 
ليقـاً  ، فكـان خ   (2)، ومن ال يسوغ فيه العيب والـنقص        إال من أحبه اهللا     النبيأن يحب   

  .(3)ه لها لفضله وسبقه وقربه مناً وحقيقاًأي جدير باإلمارة كما قال رسول 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1)( ارلبدر الـدين العينـي     عمدة القاري  .إمارة زيد بن حارثة في غزوة مؤتة      المقصود بها   : ِة َأِبيه ِإم ،) ١٦ / 

٢٣٢(.  
    .)٨/٢٥٩(بن بطال ال البخاري،شرح صحيح  )(2
     .)١٠/٢١٧(، للمباركفوريتحفة األحوذي )(3



 التميز في ضوء السنة النبوية ١١٤   

  المطلب الثاني
  المكافأة المادية

تشكل المكافأة المادية حافزاً فعاالً حينما تقدم مباشرة بعد العمل المميز، وقـد اسـتخدم    
في المجتمع النبـوي، ومـن       متميزين   هذا النوع من التعزيز مكافأةً ألصحابه ال       الرسول  

  :الشواهد على ذلك
ـ    (1)رج مسلم في صـحيحه    ـفقد أخ  المكافأة بزيادة الغنيمة،     -أ ـ  ديثـ مـن ح ة بـن   ـسلم

وخَير رجالَِتنَـا   ،(3)كَان خَير فُرساِننَا الْيوم َأبو قَتَادةَ«  : رسوِل اللَِّه قال :قَاَل   (2)كوعاأل
 فَجمعهما ِلـى    ، سهم الْفَاِرِس وسهم الراِجلِ    ،سهميِن  رسوُل اللَِّه    أعطاني ثُم   : قَالَ ،»سلَمةُ
  .»...جِميعا

، ولم يكتف بالثناء، بل أعطـاه سـهم          على المميز سلمة بن األكوع       فأثنى النبي   
وهـو حقيـق    ،  كان نفالً هذا محمول على أن الزائد على سهم الراجل         الفارس وسهم الراجل،    

  .(4)ةلبديع صنعه في هذه الغزو؛ باستحقاق النفل 
  (6)عمِرو بـِن سـلَمةَ    من حديث(5)فقد أخرج البخاري في صحيحه المكافأة بقميص،  - ب
 ، كُنَّا ِبماٍء ممر النَّـاسِ     :َل فَقَا ، فَلَِقيتُه فَسَألْتُه  : قَالَ ، َألَا تَلْقَاه فَتَسَألَه   :(7) قَاَل ِلي َأبو ِقلَابةَ    :قَاَل

    مَألُهفَنَس انكْبِبنَا الر رمي كَانا ِللنَّاسِ  ،وا ِللنَّاسِ  ؟ ملُ   ؟ مجذَا الرا ه؟م، قُولُوناَهللا    : فَي َأن معزي 
وكَانَـِت   ، ِفي صدِرييقَر وكََأنَّما   ،الْكَلَام فَكُنْتُ َأحفَظُ ذَِلك     ،َأرسلَه َأوحى ِإلَيِه َأو َأوحى اُهللا ِبكَذَا      

                                                
    .٩٧سبقت دراسة الحديث ص )(1
  .٩٤سبقت ترجمته ص   )(2
  .٩٧ سبقت ترجمته ص )(3
     .)١٢/١٨٣ (مسلم صحيح على النووي شرح: انظر )(4
 وقَاَل اللَّيثُ حدثَِني يونُس عِن ابِن ِشهاٍب َأخْبرِني عبد اِهللا بن ثَعلَبةَ             :المغازي، باب : كتاب،  صحيح البخاري  )(5

  .)٤٣٠٢ح٨٩٤(بِن صعيٍر 
 ،بريـد يكنى أبا   ،  الجرمي قُدامة بن الي بن سِلمة: وقيل قيس، بن سِلمة: وقيل نُفَيع، بن :سِلمة بن عمرو )(6

 وعمن كان يمر به من      ، وكان أخذه عن قومه    ،ألنه كان أقرأهم للقرآن   ؛  وكان يؤم قومه  ،  أدرك زمان النبى    
،   قدوم أبيه على رسول اهللافي ولم يختلف ،مع أبيه  إنه قدم على رسول اهللا  :وقد قيل ،  عند رسول اهللا    

، وكان يؤم قومه على عهد رسول اهللا ؛ َألنـه          َأدرك النبي  :، وقال ابن األثير   نزل عمرو بن سلمة البصرة    و
  .)٤/٢٤٩( البن األثير ،أسد الغابة، و)٣/١١٧٩/١٩٢٢( البن عبد البر،االستيعاب  .كان َأكثرهم حفظاً للقرآن 

  .٨٢سبقت ترجمته ص  )(7



 التميز في ضوء السنة النبوية ١١٥   

   الْفَتْح لَاِمِهمِبِإس متَلَو بر(1)الْع، قُولُونفَي :  همقَوو كُوهاتْر ،          نَِبـي ـوفَه ِهملَـيع رظَه ِإن فَِإنَّه 
  ،ِهمـِ وبدر َأِبي قَوِمي ِبِإسلَام، قَوٍم ِبِإسلَاِمِهم فَلَما كَانَتْ وقْعةُ َأهِل الْفَتِْح بادر كُلُّ،صاِدقٌ

 ا قَِدمقَالَ ، فَلَم :       ِعنِْد النَِّبي اِهللا ِمنو ِجْئتُكُم  اقلَاةَ كَذَا ِفـي ِحـيِن كَـذَا         : فَقَالَ ،حلُّوا صص ، 
 ،م قُرآنًاــ ولْيُؤمكُم َأكْثَركُ،اةُ فَلْيَؤذِّن َأحدكُم  فَِإذَا حضرِت الصلَ   ،وصلُّوا صلَاةَ كَذَا ِفي ِحيِن كَذَا     

 وَأنَـا  ، فَقَدموِني بين َأيِديِهم، ِلما كُنْتُ َأتَلَقَّى ِمن الركْبانِ    ،فَنَظَروا فَلَم يكُن َأحد َأكْثَر قُرآنًا ِمنِّي      
   ِع ِسِنينبس ِستٍّ َأو نكَانَتْ،ابةٌ ودرب لَينِّي، عتْ عتُ تَقَلَّصدجكُنْتُ ِإذَا س ،   َأةٌ ِمـنـرفَقَالَِت ام 

ينَّا     « :الْحع تَاَألَا تُغَطُّون(2)س فَاشْتَ ، قَاِرِئكُم ا   روا ِلي قَِميصا فَقَطَعِحي    ،وٍء فَرتُ ِبشَيا فَِرحفَم 
  .»ِبذَِلك الْقَِميِص

ه، حيث  يتعلى نفس  ، وكان له األثر الكبير    قميصاً له اشتروامامة  ولتميز هذا الصبي باإل   
   .اً شديداًفرح هب فرح

 فقد أخـرج مـسلم فـي         بعباءة،  حذيفة بن اليمان     كافأ الرسول    المكافأة بعباءة، فقد     -ج
 ،معه وَأبلَيـتُ  قَاتَلْتُ    لَو َأدركْتُ رسوَل اللَِّه      : رجلٌ قال:  قَالَ حذَيفَةَ  من حديث  (3)صحيحه

ذَتْنَا ِريح  وَأخَ،لَيلَةَ اَألحزاِب  لَقَد رَأيتُنَا مع رسوِل اللَِّه ، َأنْتَ كُنْتَ تَفْعُل ذَِلك :فَقَاَل حذَيفَةُ
 قُرةٌ ووُل اللَِّه    ،  (4)شَِديدسفَقَاَل ر: »  ـ لَّـه مِعـى يـوم    ه الَأالَ رجٌل يْأِتيِنى ِبخَبِر الْقَـوِم جعلَ

ه مِعى يـوم    َأالَ رجٌل يْأِتينَا ِبخَبِر الْقَوِم جعلَه اللَّ      « : فَسكَتْنَا فَلَم يِجبه ِمنَّا َأحد ثُم قَالَ       ،»الِْقيامِة
ه مِعى يـوم    ِتينَا ِبخَبِر الْقَوِم جعلَه اللَّ    َأالَ رجٌل يأْ  « : فَسكَتْنَا فَلَم يِجبه ِمنَّا َأحد ثُم قَالَ       ،»الِْقيامِة
 فَلَم َأِجـد بـدا ِإذْ   ،»قُم يا حذَيفَةُ فَْأِتنَا ِبخَبِر الْقَوِم « :فَسكَتْنَا فَلَم يِجبه ِمنَّا َأحد فَقَالَ     ،  »الِْقيامِة

 فَلَما ولَّيـتُ ِمـن   ،»ِم والَ تَذْعرهم علَى ِنى ِبخَبِر الْقَواذْهب فَْأِت « :دعاِنى ِباسِمى َأن َأقُوم قَالَ  
ِعنِْدِه جعلْتُ كََأنَّما َأمِشى ِفى حماٍم حتَّى َأتَيتُهم فَرَأيتُ َأبا سفْيان يصِلى ظَهره ِبالنَّاِر فَوضـعتُ             

     تُ َأندِس فََأرا ِفى كَِبِد الْقَومهوِل اللَِّه       سسَل رتُ قَوفَذَكَر هِميَأر : »      لَـىع مهرالَ تَـذْعو« ،
ولَو رميتُه َألصبتُه فَرجعتُ وَأنَا َأمِشى ِفى ِمثِْل الْحماِم فَلَما َأتَيتُه فََأخْبرتُه ِبخَبِر الْقَوِم وفَرغْتُ               

ِمن فَضِل عباءٍة كَانَتْ علَيِه يصلِّى ِفيها فَلَم َأزْل نَاِئمـا حتَّـى              اللَِّه    فََألْبسِنى رسولُ  ،قُِررتُ
  .»قُم يا نَومان  « :َأصبحتُ فَلَما َأصبحتُ قَاَل

                                                
1)( لَاِمِهمِبِإس متَلَوالنهاية في  . وهو كثير في كالمهم،ا أراد تتلوم فحذف إحدى التاءين تخفيفً، أي تنتظر: الْفَتْح

  .)٢٧٨/ ٤( واألثر، البن األثيرغريب الحديث
  .)٥/٢٢١( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث.  أي دبره: قارئكمأست )(2
  .)٤٧٤١ح٥/١٧٧ (اَألحزاِب غَزوِة :باب ،والسير الجهاد : كتاب،صحيح مسلم )(3
  .)٤/٣٨ ( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث . القر البرد:قُر )(4
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 كافأه بإلباسـه عباءتـه، وهـذا      بتنفيذه ألوامر الرسول     ولتميز حذيفة بن اليمان     
  .ن يلبس عباءة الحبيب أعظم شرف ومكافأة له أ

وسائل تشجيع المتميزين في المجتمـع      وأهم   أحد  كانت المكافآت المادية   نجد أن  هكذاو
ي العصر الحالي؛ لتشجيع المتميزين فـي شـتى          إحدى الوسائل التي نستعملها ف     ه، وهذ نبويال

  . المجاالت وفي كافة أرجاء البلدان
 فهم ثـروة فـي غايـة        ؛اف المتميزين الشك أن األمة اإلسالمية بحاجة ماسة الكتش      و

   وتكريمها مادياً ومعنوياً، فينبغي على المربي المسلم أن يلتزم األهمية، علينا دعمها ومساندتها
لَقَد كَان لَكُم ِفـي   : ، واألخذ عنه، عمالً بالتوجيه القرآني     االقتداء بالرسول المعلم والمربي     

  .       (1)من كَان يرجو اللَّه والْيوم اآلِخررسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ لِّ
ويقع على كاهل كافة المربين خاصة المعلمـين فـي المـدارس، توجيـه المتعلمـين       
وإرشادهم وإكسابهم أنماط السلوك اإلبداعي المتميز، واكتشاف المتميزين مـنهم، وتعزيـزهم            

نوعة، وآثار عظيمة على الفرد والمجتمع، وهـذا        ومكافأتهم مادياً أو معنوياً، وللتميز ميادين مت      
  . وقوتهما سأتحدث عنه في الفصل التالي بحول اهللا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
    .٢١آية: سورة األحزاب )(1
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  الفصل الثالث?
  ميادين التميز وآثاره

  
  : ويتكون من أربعة مباحث

               
  .ميادين متيز الرجل واملرأة: املبحث األول   '        

  
  

  .متيز صغار السن وأصحاب األعذار: ني املبحث الثا  '       
  
  

  . متيز اجلماعة:ثالثاملبحث ال   '        
  
  

  . آثار التميز:رابعاملبحث ال   '        
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  المبحث األول?
  ميادين تميز الرجل والمرأة

  : وفيه سبعة مطالب
      
  .التميز في األخالق: المطلب األول   '      
  

  .التميز في الفقه والفهم والحفظ : المطلب الثاني  '      
  

  .تباعالتميز في التصديق واال: المطلب الثالث   '      
  

  .التميز في المواهب األدبية والرياضية: المطلب الرابع   '      
  

  .التميز في القيادة واإلدارة والمبادرة: المطلب الخامس   '      
  

  . والحرف وعلم األنسابالتميز في المهن: المطلب السادس    '     
  

  .التميز في التضحية والفداء والحس األمني: المطلب السابع    '      
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  الفصل الثالث
  ميادين التميز وآثاره

التميز والتنافس سمة وجزء مهم وأساسي من مالمح حياة اإلنسان بشكل عـام، وهـو            
، حيـث   السعادة في الدنيا واآلخرة   تفوق و  ألنه سبيلنا نحو ال    ؛أشد إلزاماً وضرورة لنا كمسلمين    

 حث صحابته الكرام    النبي   لذلك نجد أن     ، (1)وِفي ذَِلك فَلْيتَنَافَِس الْمتَنَاِفسون   : قال تعالى 
 ،م على الرجال بل نافـسته     ميادين التميز قتصر  تلم  ميادين متعددة، و  تميزوا في   ف على التميز 

؛ لذلك فإنني سأتحدث في هـذا  هن شقائق الرجالفي ذلك النساء، وكيف ال يكون لهن نصيب و     
  .ميز الرجل والمرأة، وآثاره على الفرد والمجتمعتالفصل عن أهم ميادين 

  المبحث األول
  ميادين تميز الرجل والمرأة

ولـم  ، وتجسدت في كثير من مظاهر الحياة، الصحابة  التميز عند  ميادين لقد تعددت 
من ن فيه حتى كان منهن      يع وس  أيضاً، ته النساء ض، بل خا   على الرجال  اً حكر ادينميالتكن هذه   

    وهذا ما سـأتحدث عنـه فـي هـذا           رفت بتميزها وعلو قدرها   عال شأنها، وبرز ذكرها، وع ،
  .المبحث بإذن اهللا تعالى

  المطلب األول
  التميز في األخالق 

 واألمـم،    حياة األفراد والجماعـات    فيإن لألخالق أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير          
مجتمع وال أمة من األمم، ولهذا فقد       فرد وال    عنها   يفمكارم األخالق ضرورة إنسانية ال يستغن     
 واعتنـت   ،قد بينت آياته أسس األخالق ومكارمها     و ،حفل القرآن الكريم واعتنى بها أيما عناية      

بخاري أخرج ال حيث   ،مكارم األخالق   فكانت حقيقة دعوة الرسول      ،السنة المطهرة باألخالق  
لَما بلَغَ َأبا ذَر مبعثُ النَِّبـي  « : قَاَل-رِضي اُهللا عنْهما  - ابِن عباٍس    من حديث  (2)في صحيحه 

                                                
    .٢٦ آية:المطففينسورة  )(1

 .)٣٨٦١ح٨٠٧( ِإسلَام َأِبي ذَر الِْغفَاِري : باب، المناقب:، كتابصحيح البخاري )(2
     .)٣٨٦١ح٧٣٢( ِإسلَام َأِبي ذَر الِْغفَاِري :باب ، المناقب:، كتابيصحيح البخار
 عـن  )بن سعيد(حدثَِني عمرو بن عباٍس حدثَنَا عبد الرحمِن بن مهِدي حدثَنَا الْمثَنَّى:  قال البخاري :سند الحديث 

  ... -رِضي اللَّه عنْهما- عباٍس  عن ابِن)نصر بن عمران(َأِبي جمرةَ
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  ِاِدي   «: »قَاَل ِلَأِخيهذَا الْوِإلَى ه كَبلِ     ،ارجذَا الره ِلي ِعلْم لَمفَاع ،    نَِبي َأنَّه معزْأِتيِه  ، الَِّذي يي 
 ثُم  ، وسِمع ِمن قَوِلهِ   ، فَانْطَلَقَ الَْأخُ حتَّى قَِدمه    ،» واسمع ِمن قَوِلِه ثُم اْئِتِني     ،خَبر ِمن السماءِ  الْ

ِإلَى َأِبي ذَر عجر،كَاِرِم الَْأخْلَاِق« : فَقَاَل لَهِبم رْأمي تُهَأير«.   
أخـرج  حيث   للتنافس في التميز باألخالق،  الباب أمام الصحابة   وقد فتح الرسول    

 لَـم يكُـن   « : قَاَل- رضي اهللا عنهما-عبِد اِهللا بِن عمٍرو من حديث(1) البخاري في صحيحه
  .»ِإن ِخياركُم َأحاِسنُكُم َأخْلَاقًا« :كَان يقُوُل  وِإنَّه،»فَاِحشًا ولَا متَفَحشًا رسوُل اِهللا 
ـ  حسن الخلقالتحلي بحث على   الحديث  هذا فيف  وهـو  ،صاحبه، وفيه تميز واضـح ل

 على التميز بمحاسن األخالق، وقد كان       ، فحرص الصحابة    (2)صفة أنبياء اهللا تعالى وأوليائه    
في هذا المطلب بإذن اهللا     عنه  لمعظمهم تميز واضح في العديد من األخالق، وهذا ما سأتحدث           

   .تعالى
  إلنفاق والكرم التميز في ا: أوالً 
 والبد أن يكون هذا اإلنفاق في الوجـوه المـشروعة،         ،  (3)اإلنفاق هو صرف المال إلى الحاجة     

في سبيل اهللا من أعظـم القربـات،         و ،إنفاق األموال ابتغاء مرضاة رب األرض والسماوات      و
إذا باإلنفاق والكرم، وكانوا    تميزوا   أصحاب المصطفى   لذلك نجد أن    فاإلنفاق قربة عظيمة،    

 وكان من أشـهرهم  ،باإلنفاق  ولقد تميز الكثير من الصحابة    ،وادعوا لإلنفاق ساهموا وسارع   
ملخصاً حياة أبـي بكـر    (4)-رحمه اهللا  -يقول ابن القيم ، و بكر الصديق وأبوعلى رأسهم  

   : رائعالصديق رضي اهللا عنه في كالم قوي
وم حول حب اإليثـار، فـألقى لـه         هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يح         (  

الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمناً مطمئناً، فرفع الطـائر               
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  : دراسة اإلسناد
صـدوق ربمـا   " :، وقال ابن حجـر " ربما خالف: " وقال،" الثقات"بن حبان في اكره  ذ: عمرو بن العباس-

  . ، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً"وهم
حمد بن عرعرة السامي ومحمد بن حاتم فـي صـحيح     ، وقد تابعه إبراهيم بن م     " صدوق ربما وهم   هو: " قلت

     .)٦٥١٦ح١٥٥/ ٧(من فضائل أبي ذر: فضائل الصحابة، باب: مسلم، كتاب
  .٥٤سبق ذكر الحديث ص )(1
  .)١٥/٧٨ (مسلم صحيح على النووي شرح: انظر )(2
  .)٥٧ص (، للجرجانيالتعريفات )(3
ـ ٧٥١-هـ٦٩١(:ابن قيم الجوزية   )(4 بن أيوب بن سعد الدمشقي، أبو عبد اهللا، شـمس  محمد بن أبي بكر    ) ه

ذ لشيخ اإلسـالم ابـن      ي تلم ،مولده ووفاته في دمشق   ،  ، وأحد كبار العلماء   اإلسالمي اإلصالحمن أركان    الدين
  .)١/٤٨٠(، البن حجرئة الثامنةا الدرر الكامنة في أعيان الم.تيمية
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 وعلى أغصان شجرة الصدق يغـرد للـصديق         ،الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم تركه هنالك      
الَِّذي يْؤِتي  ) ١٧(قَى  وسيجنَّبها الَْأتْ  :  وهو يتلو في حقه قول ربه      ،بأغلى وأعلى فنون المدح   

) ٢٠(ِإلَّا ابِتغَاء وجِه ربـِه الْـَأعلَى   ) ١٩(وما ِلَأحٍد ِعنْده ِمن ِنعمٍة تُجزى       ) ١٨(مالَه يتَزكَّى   
  . (1) ((2)) ٢١(ولَسوفَ يرضى 

 جلَـس  سوَل اللَّـِه   َأن ر  َأِبي سِعيٍد الْخُدِريمن حديث (3) في صحيحهمسلمقد أخرج و
 ، فَاخْتَار ما ِعنْده   ، عبد خَيره اللَّه بين َأن يْؤِتيه زهرةَ الدنْيا وبين ما ِعنْده           : فَقَالَ ،علَى الِْمنْبرِ 

 ،هـو الْمخَيـر    كَان رسوُل اللَِّه     فَ : قَالَ ، فَدينَاك ِبآباِئنَا وُأمهاِتنَا   : فَقَالَ ،فَبكَى َأبو بكٍْر وبكَى   
ِإن َأمن النَّاِس علَي ِفي ماِلِه وصـحبِتِه َأبـو   «:  وقَاَل رسوُل اللَِّه ،وكَان َأبو بكٍْر َأعلَمنَا ِبهِ    

         لَِكنكٍْر خَِليلًا وا بتَِّخذًا خَِليلًا لَاتَّخَذْتُ َأبكُنْتُ م لَوكٍْر وِجِد         بـسِفـي الْم نقَـيلَاِم لَا تُبةُ الِْإسُأخُو 
   . »خَوخَةٌ ِإلَّا خَوخَةَ َأِبي بكٍْر

  جـوداً   الصحابة   أكثر باإلنفاق والكرم، فهو     فهذا الحديث يوضح تميز أبي بكر       
 ؛ مبطل للثواب  أذى ألنه ؛ وليس هو من المن الذي هو االعتداد بالصنيعة        ،وسماحة بنفسه وماله  

 له من الحقوق مـا لـو   أن أبا بكر هنا  والمراد   ،(4)في قبول ذلك    وألن المنة هللا ولرسوله   
  .، وهذه ميزة ألبي بكر لم يشاركه غيره فيها(5)كان لغيره نظيرها المتن بها

، لم يكتف بإنفاق جزء من ماله، بل جاء بكل ماله ينفقه فـي سـبيل اهللا                  فهو الذي 
 َأمرنَا رسـوُل     «: قال   عمر بن الْخَطَّابِ    عن (7) بسنده (6) الترمذي في سننه   روىحيث  

 فَِجْئـتُ   : قَالَ ، الْيوم َأسِبقُ َأبا بكٍْر ِإن سبقْتُه يوما       : فَقُلْتُ ، فَوافَقَ ذَِلك ِعنِْدي مالًا    ،َأن نَتَصدقَ 
 ، وَأتَى َأبو بكٍْر ِبكُلِّ ما ِعنْده   ، قُلْتُ ِمثْلَه  ؟قَيتَ ِلَأهِلك ما َأب:»   فَقَاَل رسوُل اللَِّه     ،»ِبِنصِف ماِلي 

                                                
     .٢٠-١٧ اآليات:الليلسورة  )(1

 – العلمية الكتب دار،  )هـ٧٥١ت( ابن قيم الجوزية   اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد، ل الفوائد )(2
  .)١/٧٢(مـ،١٩٧٣ -هـ١٣٩٣الثانية الطبعة، بيروت

  .)٦٣٢٠ح٧/١٠٨( من فضائل أبي بكر الصديق: فضائل الصحابة، باب: صحيح مسلم ، كتاب )(3
    .)١٥/١٥٠ (مسلم صحيح على النووي شرح :  انظر)(4
     .)١/٥٥٩(البن حجر، تح الباريف )(5

 عنْهمـا  اللَّـه  رِضـي  وعمـر  بكْـرٍ  َأِبي منَاِقِب ِفي :باب ، المناقب عن رسول اهللا    :، كتاب سنن الترمذي  )(6
    .)٣٦٧٥ح٦/٥٢(ِكلَيِهما

 حدثَنَا ِهشَام   ، حدثَنَا الْفَضُل بن دكَينٍ    ،داِديحدثَنَا هارون بن عبِد اللَِّه الْبزاز الْبغْ       :قال الترمذي : سند الحديث  )(7
  ...  سِمعتُ عمر بن الْخَطَّاِب: قَال،)أسلم مولى عمر( عن َأِبيِه، عن زيِد بِن َأسلَم،بن سعٍدا
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 واللَِّه لَا َأسـِبقُه ِإلَـى       : قُلْتُ ، َأبقَيتُ لَهم اللَّه ورسولَه    : قَالَ ؟ ما َأبقَيتَ ِلَأهِلك   :فَقَاَل يا َأبا بكْرٍ   
  .(1)»شَيٍء َأبدا

، حيـث أنفـق      في سبيل اهللا     قباإلنفا يز عمر بن الخطاب     يبرز تم  فهذا الحديث 
 على عمـر بـن الخطـاب      تميز أبي بكر  أيضاًيبرزو  ، نصف ماله في سبيل اهللا

، فمن منا يحـذو   حيث أنفق كل ماله في سبيل اهللا، فهو سيد المتميزين وسائر الصحابة 
  !!!.  حذوهم، ويتميز بإنفاق كل ماله أو نصفه في سبيل اهللا

خرج البخـاري فـي   أفقد ، عثمان على درب التميز في اإلنفاق والكرم كان تميز       و
من يحِفر ِبْئـر رومـةَ فَلَـه:»         النَِّبي  قال  : قَاَل َ عمر بن الخطاب      من حديث  (2)صحيحه
  .» فَجهزه عثْمان،لَه الْجنَّةُمن جهز جيشَ الْعسرِة فَ« : وقَاَل، فَحفَرها عثْمان،»الْجنَّةُ

 غزوة تبوك، وسـميت بهـا    فيجيش العسرةحفر بئر رومة، وجهز بتميز  فعثمان  
   .(3) كثير  وعدد، وفي شقة بعيدة، وجدب البالد،ألنها كانت في زمان شدة الحر

                                                
  :دراسة الحديث )(1

  :تخريج الحديث :أوالً
  أحمد بن صـالح،     عن )١٦٨٠ح٢/٥٤( ذَِلك في الرخْصِة في :باب الزكاة،: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب     

 ِعنْـده  مـا  ِبجِميـعِ  يتَـصدقُ  الرجـلِ  : بابالزكاة،: ي في سننه، كتاب  الدارم بنحوه، و  وعثمان بن أبي شيبة   
-لَـى َأن قَولَـه       ما يستَدلُّ ِبِه ع    : باب ،الزكاة :كتاب بنحوه، والبيهقي في السنن الكبرى،       )١٧٠١ح٢/١٠٣٣(

 عن أحمد بن محمـد بـن        )٨٠٢٦ح٤/١٨٠(»خَير الصدقَِة ما كَان عن ظَهِر ِغنًى        «  :-صلى اهللا عليه وسلم   
  .نصر بنحوه

أبي نعيم الفضل بـن  عن  )  أحمد بن محمد   -سعيد بن عثمان -عثمان بن أبي شيبة    -أحمد بن صالح    ( أربعتهم
   . بهدكين

  :سناددراسة اإل:   ثانياً
  ". هو صدوق صالح الحديث: "قلتو. ٦٨سبقت ترجمته ص: هشام بن سعد -١
  .، ولم يذكر العالئي أنه أرسل عن أبيه"ثقة عالم وكان يرسل: "  قال ابن حجر:زيد بن أسلم -٢
، جـامع التحـصيل فـي أحكـام المراسـيل         ، و )٢١١٧ /١/٣٥٠ (، البـن حجـر     تقريب التهـذيب   :انظر(

  ).)١/١٧٨/٢١١(للعالئي
      .وباقي رجال السند ثقات

  .هو صدوق صالح الحديث، وهشام بن سعد لوجود الحديث إسناده حسن لذاته؛:  اإلسنادالحكم على: ثالثاً
سـنن  ، حاشية   حسن: األلباني قال، و )٣٦٧٥ح٦/٥٢(سنن الترمذي  ،" هذَا حِديثٌ حسن صِحيح    : "قال الترمذي 

     .)١٦٨٠ح٢/٥٤(أبي داود
    .١٠٥الحديث ص سبق ذكر  )(2
    .)١٦/٢٠٢(، لبدر الدين العينيعمدة القاري )(3
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 ابي الجليـل أبـو    ـ وجب علينا أن نذكر ذلـك الـصح        ،اإلنفاقب  التميز وإذا ما ذكرنا  
   (2)ندهـد في مسـ أحمروىث ـحي، يل اهللا ـاق في سبـيز باإلنفـالمتم (1) الدحداح

 وَأنَا ُأِقيم حاِئِطي    ،يا رسوَل اللَِّه ِإن ِلفُلَاٍن نَخْلَةً      « : َأن رجلًا قَالَ    عن َأنَسٍ (3)بسنده
       اِئِطي ِبهح تَّى ُأِقيمِني حِطيعي َأن هرا فَْأماِبه،     النَِّبي فَقَاَل لَه : »        ِبنَخْلَـٍة ِفـي ـاهـا ِإيِطهَأع

 يـا   :فَقَاَل  فََأتَى النَِّبي    ، فَفَعلَ ، ِبعِني نَخْلَتَك ِبحاِئِطي   : فَقَالَ ، فََأتَاه َأبو الدحداحِ   ، فََأبى ،»الْجنَِّة
 فَقَاَل رسوُل اللَّـِه  ،» فَقَد َأعطَيتُكَها، فَاجعلْها لَه: قَاَل،ِئِطيرسوَل اللَِّه ِإنِّي قَد ابتَعتُ النَّخْلَةَ ِبحا 

: »  ٍذْقع ِمن نَّةِ     (4)كَماِح ِفي الْجدحِلَأِبي الد احا  ، رارا ِمرقَالَ ، قَالَه :  َأتَهرفَقَالَ ، فََأتَى ام :  ا ُأمي 
 َأو كَِلمـةً    ، رِبح الْبيع  : فَقَالَتْ ، فَِإنِّي قَد ِبعتُه ِبنَخْلٍَة ِفي الْجنَّةِ      ، اخْرِجي ِمن الْحاِئطِ   ،(5)الدحداِح
  .(6)»تُشِْبهها

                                                
 وال  ،له علـى اسـم     أقف ال،  مذكور في الصحابة  ،   أبو الدحداحة  : له يقال: قال ابن عبد البر    :أبو الدحداح  )(1

 .أحمد بن محمد بن التميمـي الدمـشقى     اسمه  : ، وقال ابن ماكوال    حليف لهم  ، أكثر من أنه من األنصار     ،نسب
 األسماء في والمختلف المؤتلف عن االرتياب رفع في اإلكمال، و )٤/١٦٤٥/٢٩٣٩( البن عبد البر   ،االستيعاب(

 األولـى  الطبعة،  بيروت – العلمية الكتب دار،  )هـ٤٧٥ت(ماكوال بن نصر أبي بن اهللا هبة بن عليى، ل والكن
  ).)٣/٣١٧ (هـ،١٤١١

     .)١٢٤٨٢ح١٩/٤٦٤(مسند أحمد )(2
     ... عن َأنٍَس،)بن أسلم( عن ثَاِبٍت،حدثَنَا حماد بن سلَمةَ، )بن موسى(حدثَنَا حسن :قال أحمد :سند الحديث )(3
 النهايـة فـي غريـب    . ويجمع على عذاق  ، وبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ      ، بالفتح النخلة  :العذق )(4

     .)٣/١٩٩(، البن األثير واألثرالحديث
 المؤتلف عن االرتياب رفع في  اإلكمال . الدحداح أحمد بن محمد بن التميمي الدمشقى       يأبزوج   :الدحداِح ُأم )(5

  .)٣/٣١٧(ماكوال بنى، الوالكن األسماء في والمختلف
  :دراسة الحديث )(6

  :تخريج الحديث :أوالً
ـ ،  أحمد بن الحسن الصوفي   عن  )٧١٥٩ح١٦/١١٣(ه  صحيحفي  ابن حبان   أخرجه    المعجـم   ي فـي  والطبران

البيهقـي فـي    ، و )٢١٥٦ح٢/٢٠(المستدرك  في   ، والحاكم علي بن عبد العزيز    عن   )٧٦٣ح٢٢/٣٠٠ (الكبير
  . محمد بن محمد الفقيهالنَّضِرعن أبي )٣١٧٧ح٥/١٢٤( شعب اإليمان

   .بنحوه  حماد بن سلمة بهمن طريق )محمد بن محمد الفقيه -علي بن عبد العزيز -أحمد بن الحسن(ثالثتهم
  :دراسة اإلسناد:  ثانياً

" التهذيب" ونقل في   ،  " بأخرة حفظه وتغير ،ثابت في  عابد أثبت الناس   ثقة : "قال ابن حجر   :حماد بن سلمة   -
 وأما مسلم فاجتهـد     ،ا تركه البخاري  ذ فل ، المسلمين إال أنه لما كبر ساء حفظه       أئمةحد  أ" : عن البيهقي أنه قال   

 وما سوى حديثه عن ثابت ال يبلغ اثنـي عـشر حـديثا              ،نه قبل تغيره  وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع م       
، وبالنظر في تهذيب التهذيب البن حجر وجدتُ أنه رتب حسن بن موسى مـن أوائـل                  "أخرجها في الشواهد  

تالميذ حماد بن سلمة، وكذلك رتب حماد بن سلمة من أوائل شيوخ حسن بن موسى، مع العلم أن ابن حجـر                     
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في سـبيل     باإلنفاق - رضي اهللا عنها   –وكذلك فإن هذا الحديث يبرز تميز أم الدحداح           
  .وأثنت عليه ، فهي وافقت على إنفاق زوجها،اهللا 

 مـن  (2)فقد أخرج البخاري فـي صـحيحه  ،  في اإلنفاق  (1) طلحةي أبميز        وَأنِْعم بت
 وكَـان   ،كَان َأبو طَلْحةَ َأكْثَر الَْأنْصاِر ِبالْمِدينَِة مالًا ِمن نَخْـلٍ          « : قال بن ماِلك    َأنَس حديث

   اءحريِه باِلِه ِإلَيوَأم ب(3)َأح  ،  ستَقِْبلَةَ الْمسكَانَتْ موُل اِهللا    ِ،ِجدوسر كَانو     بـشْريا وخُلُهـدي
لَن تَنَالُوا الِْبر حتَّى تُنِْفقُوا ِممـا       [فَلَما ُأنِْزلَتْ هِذِه الْآيةُ      « :  قَاَل َأنَس  ،»ِمن ماٍء ِفيها طَيبٍ   

ونوِل اِهللا        (4)]تُِحبسةَ ِإلَى رو طَلْحَأب قَام  : اوَل اهللاِ  فَقَاَل يسقُـولُ   : رالَى يتَعو كاراَهللا تَب ِإن : 
]      ونا تُِحبتَّى تُنِْفقُوا ِممح تَنَالُوا الِْبر (5)]لَن،     اءحريب اِلي ِإلَيوَأم بَأح ِإنقَةٌ ِللـِه     ، ودا صِإنَّهو 

       ا را يهعاِهللا فَض ا ِعنْدهذُخْرا وهو ِبرجاهللاُ  َأر اكثُ َأريوَل اِهللا حـوُل اِهللا   : قَـالَ ،»سسفَقَـاَل ر 
:»    اِبحاٌل رم ٍخ ذَِلكب،   اِبحاٌل رم ا قُلْـتَ    ، ذَِلكتُ مِمعس قَدـا ِفـي    ، ولَهعتَج ى َأنِإنِّـي َأرو 

ِبينةَ،»الَْأقْرو طَلْحوَل اِهللا « : فَقَاَل َأبسا رُل يِه فَقَ،َأفْعمِني عبةَ ِفي َأقَاِرِبِه وو طَلْحا َأبهمس«.  
، وكـان  (6)هو بستان بالمدينة فيه ماء طيب    في سبيل اهللا، و    بيرحاء       فقد أنفق أبو طلحة   

ي كلمة تقال عند المـدح      وه) بخ: ( بقوله  باإلنفاق مدحه النبي     من أحب أمواله، ولتميزه     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
لشيوخ على حسب المالزمة؛ وأستخلص من ذلك أن حسن بن موسى من التالميذ المالزمـين    يرتب التالميذ وا  

  . لحماد، وبذلك يكون هو من أعلم الناس بحديث حماد، ويحمل حديثه عنه أنه رواه قبل االختالط
  ".وروى عنه حسن بن موسى قبل االختالط ،بأخرة حفظه وتغير، هو ثقة" : قلت
، )٣/١١/١٤(حجـر  بـن ، ال تهـذيب التهـذيب   ، و )١/٢٦٨/١٤٩٩(بـن حجـر   ، ال تقريب التهـذيب  : انظر

  .)٤٦٠/٦(الكيال بنال ،الكواكب النيرات، و)٢/٢٧٩/٥٦٠(و
  .رجال السند ثقاتوباقي 
   .؛ ألن جميع رجاله ثقاتالحديث إسناده صحيح :سنادالحكم على اإل: ثالثاً
  شـعيب األرنـؤوط    :، تحقيـق  أحمـد مسند  حاشية   .إسناده صحيح على شرط مسلم    :  شعيب األرنؤوط  وقال

  .)١٢٥٠٤ح٣/١٤٦(
  .٢٩سبقت ترجمته ص )(1
  .)١٤٦١ح٢٨٤( الزكَاِة علَى الَْأقَاِرِب: باب، الزكاة:، كتابصحيح البخاري )(2
.        هو موضع بقرب المسجد بالمدينـة يعـرف بقـصر بنـي جديلـة             ، و هي أرض ألبي طلحة   : بيرحاء )(3

    .)١/٥٢٤(الحموي ياقوتل ،معجم البلدان
     .٩٢ آية :آل عمرانسورة  )(4

     .٩٢ آية :آل عمرانسورة  )(5

     .)١٨/١٤٦(، لبدر الدين العينيعمدة القاري )(6
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فيهـا   بما يناله من ربح اآلخرة، وما عوضه اهللا          رابح   وبين أن ذلك مال   والرضا بالشيء،   
  .(1) الدنيا الفانيةفيعما عجله 

 بـل مـن     !ال ينفقون من أي شيء     !؟ينفقونومن أي شيء     !فأي تميز هذا في اإلنفاق            
  .أحب أموالهم إلى قلوبهم

فقـد أخـرج البخـاري فـي      ،قب بأبي المساكين جعفر بن أبي طالب وأختم بمن لُ  
 وِإنِّي كُنْـتُ    ،َأن النَّاس كَانُوا يقُولُون َأكْثَر َأبو هريرةَ       «: َأِبي هريرةَ   من حديث  (2)صحيحه

 ولَا يخْدمِني فُلَان    ،(4) ولَا َألْبس الْحِبير   ،(3) حتَّى لَا آكُُل الْخَِمير    ،ِبِشبِع بطِْني  َألْزم رسوَل اِهللا    
 وِإن كُنْتُ لََأستَقِْرُئ الرجـَل الْآيـةَ ِهـي    ، وكُنْتُ ُألِْصقُ بطِْني ِبالْحصباِء ِمن الْجوعِ     ،انَةُولَا فُلَ 
 كَـان ينْقَِلـب   ، وكَان َأخْير النَّاِس ِللِْمسِكيِن جعفَر بن َأِبي طَاِلٍب، كَي ينْقَِلب ِبي فَيطِْعمِني ،مِعي

 فَنَـشُقُّها  ،شَيء ِفيها لَيس الَِّتي (5)الْعكَّةَ ِإلَينَا لَيخِْرج كَان ِإن ِعمنَا ما كَان ِفي بيِتِه حتَّى ِبنَا فَيطْ 
  .»ِفيها ما فَنَلْعقُ

بكثرة اإلنفاق والكـرم، حيـث               ففي هذا الحديث تميز واضح لجعفر بن أبي طالب          
  . وكان يحبهم ويسكن إليهم،المساكينكان كثير العطف والحنو على 

رضـي  -، بل شاركهم في ذلك الصحابيات           ولم يقتصر اإلنفاق والكرم على الصحابة       
 بنـت   زينـب   ومن أشهر من تميزت باإلنفاق والكرم وكثرة الصدقة أم المـؤمنين           -اهللا عنهن 

رضـي اهللا    -عاِئـشَةَ    من حديث  (6) في صحيحه  مسلمفقد أخرج   ،  -رضي اهللا عنها  -جحش
                                                

     .)٣/٤٨١( ابن بطالي،شرح صحيح البخار: انظر )(1
    .)٣٧٠٨ح٧٨١( اِشِمي  منَاِقِب جعفَِر بِن َأِبي طَاِلٍب الْه: باب، المناقب:، كتابصحيح البخاري )(2
  .)٣/٢٨٦(، البن األثيرواألثر النهاية في غريب الحديث.  الخبز المخبوز من الشعير أي:الْخَِمير )(3
   .)١/٣٥٣(للزمخشري ،الفائق في غريب الحديث واألثر. الموشى من البرود: الحبِير  )(4
 ، البن األثيـر    واألثر  النهاية في غريب الحديث    .والعسل ختص بالسمن ي هي وعاء من جلد مستدير       :الْعكَّةَ )(5
)٢٨٤ / ٣(.   

 اهللا رضــى الْمـْؤِمِنين  ُأم زينَـب  فَـضاِئلِ  ِمـن  :بـاب ، الـصحابة  فـضائل ، كتـاب  صـحيح مـسلم   )(6
  .)٦٤٧٠ح٧/١٤٤.(عنها

نَا الْفَضُل بن موسى السينَاِني َأخْبرنَا طَلْحةُ بن حدثَنَا محمود بن غَيلَان َأبو َأحمد حدثَ: قال مسلم :سند الحديث
  ... - رضي اهللا عنها-يحيى بِن طَلْحةَ عن عاِئشَةَ ِبنِْت طَلْحةَ عن عاِئشَةَ 

  :دراسة اإلسناد
،  العجلي  وأحمد بن عبد اهللا    ،يعقوب بن شيبة  و، حيى بن معين  وي، وثقه ابن سعد   :طلحة بن يحيى بن طلحة     -

      :  وقـال أبـو حـاتم    ،"صالح: "وقال أبو زرعة والنسائي   ،  "صالح الحديث : " وقال أحمد بن حنبل   والدارقطني،  
، " روى عنه الثقات وما برواياته عندي بأس    : "بن عدي اوقال  ،  "صالح الحديث حسن الحديث صحيح الحديث     " 

صدوق لـم   : " وقال الساجي ،"ليس به بأس  : " و داود وقال أب ،    " كان يخطئ  : " وقال ،" الثقات "بن حبان اوذكره  
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 فَكُـن يتَطَـاولْن   : قَالَتْ،»َأسرعكُن لَحاقًا ِبى َأطْولُكُن يدا  « : قَاَل رسوُل اللَِّه : قَالَتْ -عنها
  . َألنَّها كَانَتْ تَعمُل ِبيِدها وتَصدقُ؛ فَكَانَتْ َأطْولَنَا يدا زينَب: قَالَتْ،َأيتُهن َأطْوُل يدا

 أخرج البخاري في    حيث،  -رضي اهللا عنها  -  بنت زمعة  ســـودةوفي رواية البخاري ذكر     
: قُلْـن ِللنَِّبـي     َأن بعض َأزواِج النَِّبي - رضي اهللا عنها-عاِئشَةَ   من حديث  (1)صحيحه

 فَكَانَتْ سودةُ َأطْـولَهن     (2)قَصبةً يذْرعونَها َأطْولُكُن يدا فََأخَذُوا    « : قَالَ ،»َأينَا َأسرع ِبك لُحوقًا   «
  .»يدا فَعِلمنَا بعد َأنَّما كَانَتْ طُوَل يِدها الصدقَةُ وكَانَتْ َأسرعنَا لُحوقًا ِبِه وكَانَتْ تُِحب الصدقَةَ

   ، ألنه ال خالف بين-رضي اهللا عنها– هذا الحديث سقط منه ذكر زينب: (3)قال ابن بطال
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
وقـال  ،  " لم يكـن بـالقوي     : "قال يحيى بن سعيد القطان    ، و "صدوق يخطىء : " ، وقال ابن حجر   "يكن بالقوي 

 ".منكر الحديث"  :البخاري
  ".هو صدوق: " قلت

، تهذيب التهذيب، و)٤٧٧ /٤(، البن أبي حاتم  الجرح والتعديل ، و )٣٦١ /٦(، البن سعد  الطبقات الكبرى : انظر(
، )١١ /٢( ، ألحمـد بـن حنبـل      العلل ومعرفة الرجال  ، و )٤٨١ /١( للعجلي   ،الثقات، و )٢٥ /٥(البن حجر، 

 ٦( البـن حبـان   ،الثقـات ، و)١١٢ /٤(، البن عـدي الكاملو ،)١٩٨ ص   ( للنسائي   ،الضعفاء والمتروكين و
     )).٤٦٥ /١( حجر، البن تقريب التهذيب، و)٤٤٣ /١٣( ، للمزيتهذيب الكمال، و)٤٨٧/

  .)١٤٢٠ح٢٩٩ (الصِحيِح الشَِّحيِح وصدقَةُ َأفْضُل الصدقَِة َأي :باب ، الزكاة:، كتابصحيح البخاري )(1
بـن  ( عن ِفـراسٍ   )وضاح بن عبد اهللا   ( حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيَل حدثَنَا َأبو عوانَةَ       : قال البخاري  :سند الحديث 

  ...-رِضي اللَّه عنْها-عن عاِئشَةَ )بن األجدع(عن مسروٍق)عامر بن شراحيل(عن الشَّعِبي )يحيي
  :دراسة اإلسناد

 :وقال أبـو حـاتم  ، ابن عمارو،  يحيى بن معين وأبو عبد الرحمن النسائيو، أحمدوثقه  :  فراس بن يحيى   - 
ما بلغني عنه شيء وما أنكرت مـن حديثـه إال           : "بن سعيد وقال يحيى   ،  " ثقة ما بحديثه بأس    شيخ كان معلماً  "

، "كوفي ثقة من أصحاب الشعبي في عداد الشيوخ لـيس بكثيـر الحـديث      "  :وقال العجلي ،  "حديث اإلستبراء 
 ال وال كرامة ولكنه     : " قال ؟، ثبت : قيل له  ،  " صدوق : "عثمان ابن أبي شيبة   وقال   ،  " الثقات "بن حبان اوذكره  
   ".صدوق ربما وهم ":، قال ابن حجر"كان مكتبا وفي حديثه لين وهو ثقة: " عقوب بن شيبةوقال ي، "صدوق

  ".هو ثقة: " قلت
، )٥٦ () روايـة عثمـان الـدارمي   (تاريخ ابن معـين  ، و )٢٩٨( حنبل بن حمد، أل سؤاالت أبي داود  : انظر(
، تاريخ أسـماء الثقـات    ، و )١٥٣ /٢٣ ( ، للمزي تهذيب الكمال ، و )٩١ /٧( ، البن أبي حاتم   الجرح والتعديل و
، البـن   تقريب التهذيب ، و )٣٢٢ /٧( البن حبان    ،الثقات، و )٢٠٤ /٢( للعجلي   ،الثقات، و )١٨٧( شاهين بنال

  ).)٧٨٠ ( حجر
    .)٣/٢٨٦( البن حجر ، فتح الباري. أي يقدرونها بذراع كل واحدة منهن:قصبة يذرعونها) (2
توفي في صفر سنة تسع وأربعين وأربع ، خلف بن بطال القرطبي العالمة أبو الحسن، علي بن :ابن بطال )(3
    .)١٨/٤٧/٢٠ (، للذهبيسير أعالم النبالء .صحيح البخاريلشارح ، وهو بالحديث عالمة، ئام



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٢٧   

  . (1) ي أهل األثر والسير أن زينب أول من مات من أزواج النب
حيث أخرج البخـاري فـي    والكرم، باإلنفاق - رضي اهللا عنها  -وكذلك تميزت عائشة  

 ِإلَـى   كَان عبد اِهللا بن الزبيِر َأحـب الْبـشَرِ        « : قَالَ عروةَ بِن الزبيرِ    من حديث  (2)صحيحه
   النَِّبي دعاِئشَةَ بع كٍْرَأِبي با،والنَّاِس ِبه رَأب كَانو ،   ـا ِمـنهاءا جًئا ِممشَي ِسككَانَتْ لَا تُمو 

  .»ِرزِق اِهللا ِإلَّا تَصدقَتْ
كانـت ال تمـسك   ف، - رضي اهللا عنها–عائشة بأبر الناس     عبد اهللا بن الزبير      كانف
  . على تميزها بالكرم واإلنفاقل، وهذا يد(3)جاءها من رزق اهللا إالَّ تصدقت بهشيئاً مما 

، رغـم   في سبيل اهللا     باإلنفاق - رضي اهللا عنها   – أسماء بنت أبي بكر    ولقد تميزت 
 -رِضـي اُهللا عنْهـا     -َأسماء من حديث (4)، فقد أخرج البخاري في صحيحه     أنها ال تملك شيئاً   

 تَـصدِقي ولَـا   : قَاَل،ما ِلي ماٌل ِإلَّا ما َأدخََل علَي الزبير فََأتَصدقُ   « :رسوَل اهللاِ  قُلْتُ يا    :قَالَتْ
  .» فَيوعى علَيِك(5)تُوِعي

 أو ممـا    ، لنفسها بسبب نفقة وغيرها    ما أعطاها الزبير  م  على اإلنفاق  فحثها النبي   
ـ ضي بها على عادة غالـب النـاس  هو ملك الزبير وال يكره الصدقة منه بل ر      عـن  ا، ونهاه

  . (6) فتجازى بمثل ذلك،اإلمساك والبخل

                                                
     .)٣/٤١٨(بن بطال ال ،شرح صحيح البخارى) (1
     .)٣٥٠٥ح٧٤١( مناقب قريش:، باب المناقب:، كتابصحيح البخاري )(2
     .)٢٢/١٤٢(، لبدر الدين العينيلقاريعمدة ا) (3
  ِلزوِجهـا  والْمـرَأةِ  ِلامرَأِتـهِ  الرجـلِ  ِهبِة :باب،  علَيها والتَّحِريِض وفَضِلها الِْهبِة :ِكتَاب ،صحيح البخاري  )(4
     .)٢٥٩٠ح٥٣٨(

 عن  )عبد الملك بن عبد العزيز    (ن ابِن جريجٍ  ع)الضحاك بن مخلد  (حدثَنَا َأبو عاِصمٍ  :  قال البخاري  :سند الحديث 
  ... -رِضي اللَّه عنْها- عن عباِد بِن عبِد اللَِّه عن َأسماء )عبد اهللا بن عبيد اهللا(ابِن َأِبي ملَيكَةَ
  :دراسة اإلسناد

سل، وذكره في المرتبـة     هو ثقة يدلس وير   ، و ٧٠سبقت ترجمته ص   : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج       -
الـصدقة فيمـا    : الزكـاة، بـاب   : الثالثة، وقد صرح بالسماع في رواية أخرى في صحيح البخاري، كتـاب           

، وطبقات المدلـسين، البـن حجـر        )٦٢٤ص  (تقريب التهذيب، البن حجر     : انظر).(١٤٣٤ح٢٧٩(استطاع
  )).٤١ص(

    .)٥/٢٠٧(البن األثير  واألثر،لحديثالنهاية في غريب ا. أي ال تجمعي وتشحي بالنفقة: ال توعى )(5
    .)٧/١١٩ (مسلم صحيح على النووي شرح: انظر )(6
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ولو أردت أن أستقصي الصحابة والصحابيات الذين تميزوا باإلنفاق والكرم ما كفـتهم             
 وأنها دار ممر،    ، وأنها زائلة وفانية   ،هموا حقيقة الدنيا   قد ف  مجلدات، وهكذا نجد أن الصحابة      

  . أن نكون مثلهمفي دار المقر، فنسأل اهللا وفوه  لي؛عليه لفهم اهللا فأنفقوا مما استخ
  التميز في األمانة: ثانياً 

 علـى  ، ولقد حـث اهللا    (1)والِعبادة والوديعة والثقِة واألمانِ    الطَّاعة األمانة تقع على  
  . (2)الَْأمانَاِت ِإلَى َأهِلهاِإن اللَّه يْأمركُم َأن تَُؤدوا  :قالحيث أداء األمانات إلى أهلها، 

، وبأمانتهم فـي التعامـل مـع         بأمانتهم على أنفسهم في حق ربهم      ولقد تميز الصحابة          
 الذي نال شرف لقـب أمـين هـذه    ، عبيدة بن الجراح   وأبغيرهم، ومن أشهر هؤالء الصحابة      

  من حـديث  (3) في صحيحه  فقد أخرج البخاري  ،   وكان جديراً بهذا اللقب    ، النبي   ماألمة من ف  
يِريـداِن أن    ِإلَى رسوِل اِهللا     جاء الْعاِقب والسيد صاِحبا نَجران     « : قَالَ  بن اليمان  حذَيفَة
لَاِعنَاهاِحِبهِ   « : قَالَ ،»يا ِلصمهدلْ  :فَقَاَل َأحنَّا لَا نُ، لَا تَفْعا فَلَاعنَِبي كَان لَـا   فَواِهللا لَِئنو ننَح فِْلح

 ولَا تَبعثْ معنَـا ِإلَّـا       ، وابعثْ معنَا رجلًا َأِمينًا    ، ِإنَّا نُعِطيك ما سَألْتَنَا    « : قَالَا ،»عِقبنَا ِمن بعِدنَا  
 صـحاب رسـوِل اِهللا       فَاستَشْرفَ لَه أَ   ،»لََأبعثَن معكُم رجلًا َأِمينًا حقَّ َأِمينٍ      « : فَقَالَ ،»َأِمينًا
  .»هذَا َأِمين هِذِه الُْأمِة«:  فَلَما قَام قَاَل رسوُل اِهللا ،»قُم يا َأبا عبيدةَ بن الْجراِح « :فَقَاَل

األمين الثقة الرضي، وهذه الصفة وإن كانت مـشتركة بينـه وبـين             " : قال ابن حجر    
  .(4)" مزية فيها، فأشعر بقدر زائد فيها على غيره عبيدة لهاأبغيره، لكن السياق يشعر بأن 

، واألجمـل    هذه األمة  فما أجمل أن يطلق على اإلنسان أمين، وليس أمين فقط بل أمين                   
  . من ذلك أن يكون هذا اللقب صادر من سيد الخلق أجمعين

  التميز في بر الوالدين: ثالثاً 
هو في حقهما وحق األقْرِبين مـن األهـل ضـد           لدين  بر الوا و،  الِبر بالكسر اإلحسان  

          ، (5)وهو كثيرا ما يخَص باألولياء والزهاد والعباد،  وهو اإلساءة إليهم والتَّضييع لحقّهم،العقُوق
 اللَّـه ولَـا تُـشِْركُوا ِبـِه شَـيًئا       واعبدوا:فقال ، على بر الوالدينولقد حث اهللا  

اِلدِبالْوانًا   وسِن ِإحي... (6)  وأوصى النبي ،   ًحيـث أخـرج البخـاري فـي        ،  ببرهما أيضا

                                                
  .)١/٧١(، البن األثير واألثر النهاية في غريب الحديث)(1
    . ٥٨ آية :النساءسورة  )(2

    .١١١سبقت دراسة الحديث ص )(3
  .)٧/٩٣( البن حجر،فتح الباري: انظر )(4
  .)١/١١٦(، البن األثير واألثريثالنهاية في غريب الحد )(5
     .٣٦ آية :النساءسورة  )(6
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يا رسـوَل اِهللا    « :فَقَاَل  جاء رجٌل ِإلَى رسوِل اِهللا       :قَاَل َأِبي هريرةَ     من حديث  (1)صحيحه
 : قَـالَ ،؟ ثُم من:قَاَل،  ُأمك: قَاَل،؟من ثُم   : قَالَ ،ُأمك« : قَالَ ،»؟من َأحقُّ النَّاِس ِبحسِن صحابِتي    

كقَاَل،ُأم :نم قَاَل،؟ ثُم :وكَأب ثُم «.    
 ثـم   ، ثـم بعـدها األب     ، وأن األم أحقهم بذلك    ،األقاربحث على بر    ففي هذا الحديث    

معانـاة   وسبب تقديم األم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخـدمتها و          :قال العلماء و ،فاألقرب األقرب
جمعـوا  أو،   ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلـك           ،المشاق في حمله  

    .(2) آكد حرمة في البرواألب األمعلى أن 
 حيـث  ،بر الوالـدين  بمثاالً رائعاً في التميز        هريرة وأبولقد جسد الصحابي الجليل     

 ِإلَـى اِإلسـالَِم   يكُنْتُ َأدعو ُأم « :قَاَل   ةهرير َأِبى  من حديث(3)أخرج مسلم في صحيحه
  فََأتَيتُ رسـوَل اللَّـِه       ،ما َأكْره   رسوِل اللَِّه    في فأسمعتني ، فَدعوتُها يوما  ،وِهى مشِْركَةٌ 

 علَى فَـدعوتُها الْيـوم    فَتَْأبى، ِإلَى اِإلسالَِمأمي كُنْتُ َأدعو    إني : قُلْتُ يا رسوَل اللَّهِ    ،وَأنَا َأبِكى 
اللَّهـم: »   فَقَاَل رسوُل اللَِّه     ،»(4) فَادع اللَّه َأن يهِدى ُأم َأِبى هريرةَ       ، ِفيك ما َأكْره   فأسمعتني

 ،ْئتُ فَِصرتُ ِإلَـى الْبـابِ     فَلَما جِ ،  فَخَرجتُ مستَبِشرا ِبدعوِة نَِبى اللَِّه      ،  »اهِد ُأم َأِبى هريرةَ     
 وسِمعتُ خَضخَضةَ   ، مكَانَك يا َأبا هريرةَ    : فَقَالَتْ ، قَدمى (5) خَشْفَ أمي فَسِمعتْ   ،فَِإذَا هو مجافٌ  

 يـا َأبـا     :م قَالَتْ  ثُ ، فَفَتَحِت الْباب  ، فَاغْتَسلَتْ ولَِبستْ ِدرعها وعِجلَتْ عن ِخماِرها      : قَالَ ،الْماِء
           ولُهسرو هدبا عدمحم َأن دَأشْهو ِإالَّ اللَّه الَ ِإلَه َأن دةَ َأشْهريروِل اللَِّه     : قَالَ ،هستُ ِإلَى رعجفَر 

                                                
  .)٥٩٧١ح١٢٨٤ (الصحبِة ِبحسِن النَّاِس َأحقُّ من :باب ،الَْأدِب :ِكتَاب، صحيح البخاري )(1
  .)١٦/١٠٢ (مسلم صحيح على النووي شرح :انظر )(2
  .)٦٥٥١ح٧/١٦٥.( الدوِسى هريرةَ َأِبى ِلفَضاِئ ِمن :باب، الصحابة فضائل: كتاب ،مسلم صحيح )(3

 حدثَنَا عمر بن يونُس الْيماِمي حدثَنَا ِعكِْرمةُ بن عمـاٍر           )بن محمد (حدثَنَا عمرو النَّاِقد  :  قال مسلم  :سند الحديث 
  ...بو هريرةَ عن َأِبي كَِثيٍر يِزيد بِن عبِد الرحمِن حدثَِني َأ

  :دراسة اإلسناد
، وقد تابعه عبـد الـرحمن بـن    " ثقة حافظ وهم في حديثهو: " قال ابن حجر ):الناقد( عمرو بن محمد  -١

  .)٣١٩/٨٢٤٢ / ٢(مهدي في رواية في مسند أحمد
  )٧٤٤ / ١ (، البن حجرتقريب التهذيب

  .٩٧ سبقت ترجمته ص: عكرمة بن عمار-٢
  ".هو ثقة: "وقلت

 البـن  ،أسد الغابة .، وهي صحابية جليلةصفَيح بن الحارث:  وقيل،ميمونَةُ بنتُ صبيح هي   : هريرة يُأم أب  )(4
     .)٧/٢٩٧/٧٢٩٤(راألثي

  .)٢/٣٤(، البن األثير واألثر النهاية في غريب الحديث.الحس والحركة: خَشْفال )(5
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  ،    ِحالْفَر ِكى ِمنَأنَا َأبو تُهقَالَ ،فََأتَي :       ِشروَل اللَِّه َأبسا رقُلْتُ ي       تَـكوعد اللَّـه ابـتَجقَِد اس، 
 يا رسوَل اللَِّه ادع اللَّه َأن   : قُلْتُ : قَالَ ،ثْنَى علَيِه وقَاَل خَيرا    فَحِمد اللَّه وأَ   ،وهدى ُأم َأِبى هريرةَ   

اللَّهم حبب  :»    فَقَاَل رسوُل اللَِّه     : قَالَ ،نَا ِإلَى ِعباِدِه الْمْؤِمِنين ويحببهم ِإلَي     ي َأنَا وُأم  ييحببِن
 فَما خُِلقَ   ،»بب ِإلَيِهم الْمْؤِمِنين   وُأمه ِإلَى ِعباِدك الْمْؤِمِنين وح     - يعِنى َأبا هريرةَ   -عبيدك هذَا   

  .مْؤِمن يسمع ِبى والَ يراِنى ِإالَّ َأحبِنى
 وهذا مـن    ها، على إسالم  هحرص ببر والدته، و     هريرة يأبتميز  ذا الحديث يبين    هف

  .صميم بر الوالدين
 بـر  مثاالً رائعاً في التميـز فـي   -رضي اهللا عنها  -ولقد جسدت أسماء بنت أبي بكر     

رِضـي   -ٍر  ـاء ِبنِْت َأِبي بكْ   ـَأسم من حديث  (1)اري في صحيحه  ـحيث أخرج البخ   ،الوالدين
فَاستَفْتَيتُ رسـوَل   ،   وِهي مشِْركَةٌ ِفي عهِد رسوِل اِهللا        ، قَِدمتْ علَي ُأمي   : قَالَتْ - عنْهما اُهللا
  .»نَعم ِصِلي ُأمِك «: قَاَل؟ َأفََأِصُل ُأمي، وِهي راِغبةٌ، ِإن ُأمي قَِدمتْ:قُلْتُ، اِهللا 

ـ  ولقـد ؛، رغم أنها كانت مشركة    مهاأل رهابب -رضي اهللا عنها   - أسماء فتميزت ر ـأم

 ما لَـيس    يوِإن جاهداك علَى َأن تُشِْرك بِ      : تعالى بقوله   ،بصلة اآلباء الكفار وبرهما    اهللا  
، فأمر تعـالى بمـصاحبة األبـوين         (2)لَك ِبِه ِعلْم فَلَا تُِطعهما وصاِحبهما ِفي الدنْيا معروفًا        

  .(3) معصية اهللافي الدنيا بالمعروف ، وبترك طاعتهما فيشركين الم
  التميز في الحياء: رابعاً
 : نفـساني  : وهو نوعـان   ، عن اللوم فيه    وتركه حذراً  ،الحياء انقباض النفس من شيء    

،  والجماع بـين النـاس     ،وهو الذي خلقه اهللا تعالى في النفوس كلها كالحياء من كشف العورة           
الحياء المكتسب هو   ، و (4) من اهللا تعالى   منع المؤمن من فعل المعاصي خوفاً      وهو أن ي   :وإيماني

 غير أن من كان فيه غريـزة        ، وهو المكلف به دون الغريزي     ،الذي جعله الشارع من اإليمان    
وقد كان رسـول اهللا     ،   وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزاً      ،منه فإنها تعينه على المكتسب    

     مع له النوعان، فكفقد أخرج البخـاري فـي      ،   خدرها في من العذراء    الغريزي فيان  قد ج
َأشَد حياء ِمن الْعذْراِء ِفـي       كَان النَِّبي    « :قال  الْخُدِري سِعيٍد َأِبي  من حديث  (5)صحيحه

                                                
  .)٢٦٢٠ح٥٤٤(ِللْمشِْرِكين الْهِديِة : باب، الهبة وفضلها والتحريض عليها:، كتابصحيح البخاري )(1
    .١٥ آية :لقمانسورة  )(2

  .)٧/١٣٦(بن بطالال البخاري، شرح صحيح :انظر )(3
  .)١/١٢٦(، للجرجانيالتعريفات) (4
        .)٦١١٩ح١٣٠٩( الْحياِء:باب ، األدب:، كتابصحيح البخاري )(5
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 والحياء شعبة مـن     ،ذلككوكيف ال يكون     ،(1)العليا  الذروة في المكتسب   فيكان  قد  و،  »ِخدِرها
 عِن النَِّبـي     عن َأِبي هريرةَ    بسنده   (2)، حيث أخرج البخاري في صحيحه     يمانشعب اإل 

 ،والحياء ال يـأتي إال بخيـر  ،  » والْحياء شُعبةٌ ِمن الِْإيمانِ    ،الِْإيمان ِبضع وِستُّون شُعبةً   « :قَاَل
الْحياء :»  قَاَل النَِّبي    : قَالَ ِعمران بن حصينٍ   من حديث (3)كما أخرج البخاري في صحيحه    

  .»لَا يْأِتي ِإلَّا ِبخَيٍر
 حتى إن رسول اهللا      ومن أشهرهم عثمان     ، بهذا الخلق   ولقد تميز بعض الصحابة   

   (4)حيث أخرج مسلم في صـحيحه  ،هئيستحيي منه، والمالئكة تستحيي منه من شدة حيا  كان 
وهو  ،  َأن َأبا بكٍْر استَْأذَن علَى رسوِل اللَِّه         -امي اهللا عنه  رض-عاِئشَةَ وعثْمان    من حديث 

 وهو كَذَِلك فَقَضى ِإلَيِه حاجتَه ثُم       ، فََأِذن َألِبى بكْرٍ   ، عاِئشَةَ (5)مضطَِجع علَى ِفراِشِه الَِبس ِمرطَ    
 قَاَل ، فَقَضى ِإلَيِه حاجتَه ثُم انْصرفَ    ، وهو علَى ِتلْك الْحالِ    ، فََأِذن لَه  ، ثُم استَْأذَن عمر   ،انْصرفَ
انثْمع:   ثُم   لَسِه فَجلَيتَْأذَنْتُ عاِئشَةَ ،  اسقَاَل ِلعِع «:ومِك    ياجابِك ِثيلَيتِ   ،» عاجِه حتُ ِإلَييي  فَقَض

ـ  -تَ َألِبى بكٍْر وعمر      لَم َأرك فَِزع   يما لِ : ا رسوَل اللَِّه     ي :فَقَالَتْ عاِئشَةُ ،  ثُم انْصرفْتُ   يرِض
 خَِشيتُ  ي وِإنِّ ،(6)ِإن عثْمان رجٌل حِيى : »    قَاَل رسوُل اللَِّه     ، كَما فَِزعتَ ِلعثْمان   -اللَّه عنْهما 

  .» حاجِتِه فييبلُغَ ِإلَى ِإن َأِذنْتُ لَه علَى ِتلْك الْحاِل َأن الَ 
 على  وهو ن أذن له   إ ، وقد خشي النبي     هئ بكثرة حيا   بتميز عثمان    فشهد النبي   

  ـ ، على تلك الهيئةه عندما يراه، منتلك الحالة أن يرجع حياء  حاجتـه لغلبـة   ه وال يعرض علي
  . وكثرة حيائه،أدبه

عـن  (9) بـسنده (8) أحمد في مسندهىروحيث بالحياء، (7)  بن عصٍرَأشَجوكذلك تميز 
 مـا  : قُلْـتُ ،»ِإن ِفيك خُلَّتَيِن يِحبهما اللَّه عز وجلَّ    «: بن عصر قَاَل ِلي رسوُل اللَِّه         األشج

                                                
     .)١٠/٥٢٢( البن حجر،فتح الباري) (1
     .)٩ح١٦(الِْإيماِن ُأموِر :باب ، اإليمان:، كتابصحيح البخاري) (2
        .)٦١١٧ح١٣٠٩( الْحياِء:باب ، األدب:، كتابصحيح البخاري )(3
  .)٦٣٦٣ح٧/١١٧( عفَّان بِن عثْمان فَضاِئِل ِمن :باب، الصحابة فضائل : كتاب،صحيح مسلم )(4
، البـن  النهاية في غريب الحـديث .  غيرهأو وربما كان من خز      ،يكون من صوف   هو الكساء، و  : مرط ال )(5

     .)٤/٣١٩(األثير
     .)٢/٥٣(، البن األثير واألثرالنهاية في غريب الحديث  .أي كثير الحياء :حيي )(6
  .٤٥سبقت ترجمته ص )(7
     ).١٧٨٦٢ح٤/٢٠٥(مسند أحمد )(8
 زعـم   : قَـالَ  ،)بن عبيد ( حدثَنَا يونُس  : قَالَ ،)بن إبراهيم بن مقسم   (يُلسماِعحدثنا إ  ِ :أحمدقال  : سند الحديث  )(9

      ...) المنذر بن عائذ( قَاَل َأشَج بن عصٍر: قَاَل،عبدالرحمِن بن َأِبي بكْرةَ
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 الْحمـد ِللَّـِه     : قُلْتُ ، بْل قَِديما  : قَالَ ، َأقَِديما كَان ِفي َأم حِديثًا     : قُلْتُ ،الِْحلْم والْحياء « : قَالَ ؟هما
  .(1) »الَِّذي جبلَِني علَى خُلَّتَيِن يِحبهما

 روىفقـد   ،  - رضي اهللا عنها   –ومن أشهر من تميزت بالحياء من الصحابيات عائشة         
  اللَِّه   كُنْتُ َأدخُُل بيِتي الَِّذي دِفن ِفيِه رسولُ       « :عن عاِئشَةَ قَالَتْ  (3) بسنده (2)أحمد في مسنده  

 فَواللَِّه ما دخَلْـتُ ِإلَّـا   ، فَلَما دِفن عمر معهم ، ِإنَّما هو زوِجي وَأِبي    : فََأقُولُ ،وَأِبي فََأضع ثَوِبي  
  .(4) » حياء ِمن عمر،وَأنَا مشْدودةٌ علَي ِثياِبي

                                                
  :دراسة الحديث )(1

  :تخريج الحديث :أوالً
 بـن  سماِعيل إمن طريق  )٨٢٤٨ح٧/٣٧١(الَْأشَج  : باب ،نَاِقِبالْم :ِكتَاب ،السنن الكبرى  في   لنسائيا أخرجه
ـ  ، وأخرجـه   بن عبد األعلى   عبد الوارث من طريق   )٥٨٤ح١/٢٠٥(  األدب المفرد  البخاري في ، و إبراهيم  و أب
  .      بن بشيرمن طريق هشيم )٦٨٤٨ح١٢/٢٤٢ (ه مسند فييعلى

  .بنحوه  به يونس بن عبيدعن)  بن بشير هشيم-األعلىبن عبد  عبد الوارث - بن إبراهيمسماِعيلإ(ثالثتهم
  :    دراسة اإلسناد: ثانياً

  .قاتث السند جميع رجال
   .؛ ألن جميع رجاله ثقاتالحديث إسناده صحيح :سنادالحكم على اإل: ثالثاً

ـ ، وقال   )٥٨٤ح١/٢٠٥(األلباني :، تحقيق األدب المفرد حاشية   :، انظر صحيح:  الشيخ األلباني  وقد قال  عيب ش
     ).١٧٨٦٢ح٤/٢٠٥(شعيب األرنؤوط :، تحقيق مسند أحمدحاشية :، انظر " إسناده صحيح": األرنؤوط 

  .)٢٥٧٠١ح٦/٢٠٢(مسند أحمد )(2
، )عروة بن الزبيـر ( عن َأِبيِه،)بن عروة ( َأخْبرنَا ِهشَام  : قَالَ ،حدثَنَا حماد بن ُأسامةَ    :أحمدقال  : سند الحديث  )(3

ع نقَالَتْ-رضي اهللا عنها-اِئشَةَع ..:.       

  :دراسة الحديث )(4
  :تخريج الحديث :أوالً

  . به حماد بن أسامة من طريق جعفٍَر الْقَِطيِعيَأحمد بنعن ) ٤٣٧٥ح٣/٦١(بمثله المستدرك أخرجه الحاكم في
  :دراسة اإلسناد: ثانياً
  .٤١سبقت ترجمته ص :حماد بن أسامة -١
  .، وهو من المرتبة األولى الذين ال يضر تدليسهم ثقة فقيه ربما دلس:قال ابن حجر :عروةهشام بن  -٢ 
   .))٢٦/٣٠( حجر ابن،  طبقات المدلسين،)١/١٠٢٢/٧٣٠٢(، البن حجرتقريب التهذيب: انظر(

       .؛ ألن جميع رجاله ثقاتالحديث إسناده صحيح : اإلسنادالحكم على: ثالثاً
 المستدرك علـى الـصحيحين      :، انظر "ا حِديثٌ صِحيح علَى شَرِط الشَّيخَيِن ولَم يخَرجاه         هذَ " :وقد قال الحاكم  

 مـسند أحمـد   حاشية   :، انظر "إسناده صحيح على شرط الشيخين    ":  شعيب األرنؤوط    ، وقال )٤٣٧٥ح٣/٦١(
     .)٢٥٧٠١ح٦/٢٠٢(
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ي من األحياء، فـأي حيـاء       فهي رضي اهللا عنها كانت تستحي من األموات كما تستح         
  .إنه قمة التميز بالحياء!!! هذا

 حيـث   ، - رضي اهللا عنهـا    – فاطمة بنت عتبة بن ربيعة     وممن تميزت بالحياء أيضاً   
  اءتْ فَاِطمةُ ـج « :قَالَتْ - رضي اهللا عنها–عن عاِئشَةَ  (2)بسنده (1) أحمد في مسنده روى

 ولَا  ، ولَا يسِرقْن  ،فََأخَذَ علَيها َأن لَا يشِْركْن ِباللَِّه شَيًئا      ،  اِيع النَِّبي    تُب (3)ِبنْتُ عتْبةَ بِن رِبيعةَ   
 ،ما رَأى ِمنْهـا   فََأعجب رسوَل اللَِّه ، فَوضعتْ يدها علَى رْأِسها حياء   : قَالَتْ ،(4)يزِنين الْآيةَ 

 فَـنَعم ِإذًا فَبايعهـا      : قَالَـتْ  ، فَواللَِّه ما بايعنَا ِإلَّا علَى هذَا      ، َأيتُها الْمرَأةُ   َأِقري :فَقَالَتْ عاِئشَةُ 
  .(5) »ِبالْآيِة

  . بحيائها تميزت بالحياء، وأعجب النبي - رضي اهللا عنها–فَاِطمةُ ِبنْتُ عتْبةَف
 فـي   مـسلم حيث أخرج   صار،   أيضاً نساء األن    المحمود ومن أشهر من تميزن بالحياء    

َألَِت النَِّبـى   س - رضي اهللا عنها   – َأن َأسماء  - رضي اهللا عنها   – عاِئشَة  من حديث  (6)صحيحه

                                                
     .)٢٥٢١٦ح٦/١٥١(مسند أحمد )(1
   عن عاِئـشَةَ   ، عن عروةَ  ، عِن الزهِري َأو غَيِرهِ    ، َأخْبرنَا معمر  ،حدثَنَا عبد الرزاقِ   :دأحمقال  : سند الحديث  )(2
        .:.. قَالَتْ - رضي اهللا عنها–

 أسلمت يوم ،اويةُأخت هند بنت عتبة، وهي خالة مع،ابن عبد شمٍس القُرشية  :رِبيعةَفَاِطمةُ ِبنْتُ عتْبةَ بِن   )(3
  .)٧/٢٤٧/٧١٧٦( البن األثير،أسد الغابة.  الفتح، وبايعت النبي

   .١٢ آية: الممتحنة سورة  )(4

  :دراسة الحديث )(5
  :تخريج الحديث :أوالً

 فـي صـحيحه     ابـن حبـان    وأخرجـه    ،بنحـوه  عن معمر ) ٩٨٢٧ح٦/٧ (همصنففي    عبد الرزاق  أخرجه
  .بمثله عن ابن قتيبة) ٤٥٥٤ح١٠/٤١٨(
  . بهالزهري عن) ابن قتيبة -معمر(الهماك

  :    دراسة اإلسناد: ثانياً
  .٣١ سبقت ترجمته ص: عبد الرزاق بن همام-١

  ". ويقبل حديثه قبل المائتين، وروى عنه أحمد هذا الحديث قبل المائتين، ثقة اختلط آخر عمرههو":وقلت
  .٣١سبقت ترجمته ص : معمر بن راشد-٢

   ".هو ثقة":وقلت
  .جال السند ثقاتوباقي ر

  . الحديث إسناده صحيح؛ ألن جميع رجاله ثقات:سنادالحكم على اإل: ثالثاً
     .)٢٥٢١٦ح٦/١٥١(مسند أحمدحاشية . حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين: شعيب األرنؤوطقال 

  .١٠٨سبقت دراسة الحديث ص )(6



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٣٤   

   ِِحيضِل الْمغُس نفَقَالَ ،ع  : »    را فَتَطَهتَهرِسدا وهاءم اكُندتَْأخُذُ ِإح،  ورالطُّه ِسنفَتُح ،   ثُـم 
  لَى رع باتَصا       ،ْأِسهْأِسهر لُغَ شُُئونتَّى تَبا حلْكًا شَِديدد لُكُهفَتَد ،    اءا الْمهلَيع بتَص تَْأخُذُ ، ثُم ثُم 

سبحان اللَّـِه تَطَهـِرين     «: فَقَالَ ؟ وكَيفَ تَطَهر ِبها   : فَقَالَتْ َأسماء  ،»ِفرصةً ممسكَةً فَتَطَهر ِبها   
اِئشَةُ  ،»اِبهفَقَالَتْ ع :   ا تُخِْفى ذَِلكمِ   : كََأنَّهالد َأثَر ِعينةِ    ، تَتَبنَابِل الْجغُس نع َألَتْهسفَقَـالَ  ، و : » 

 ثُـم   ،ا فَتَدلُكُه حتَّى تَبلُغَ شُُئون رْأِسه     ،ثُم تَصب علَى رْأِسها   ،  تَطَهر فَتُحِسن الطُّهور  تَْأخُذُ ماء فَ  
  اءا الْمهلَيع اِئشَةُ  ،»تُِفيضارِ   « : فَقَالَتْ عاَألنْص اءِنس اءالنِّس مِنع،       َأن ـاءيالْح نهنَعمي كُني لَم 

 نتَفَقَّهيِنفييالد «.   
، "نساء األنصار نعم النساء    : " نساء األنصار بقولها   - رضي اهللا عنها   –  عاِئشَةَ فمدحت

، وهذا  (1)  وهي ما وضع إلنشاء مدح     ، كما أن بئس من أفعال الذم      ،مة نعم من أفعال المدح    كلو
أما  ،محمودال رغم تميزهن في الحياء      ،دليل على تميز نساء األنصار في التفقه في أحكام الدين         

   .الحياء المذموم هو الذي يصد عن معرفة أحكام اهللا تبارك وتعالى
  التميز في اإليثار: خامساً

 وهـو النهايـة فـي       ، والدفع عنـه   ،غيره على نفسه في النفع له     الشخص   أن يقدم     هو اإليثار
 لكل مسلم، فليجعله كل واحد منا شعاراً له؛ كي يكتمـل            ، وهو شعار وضعه النبي      (2)األخوة

 لَمـا   :قَـالَ   الرحمِن بن عوٍف     د عب من حديث  (3)حيث أخرج البخاري في صحيحه    إيمانه،  
 ِإنِّي َأكْثَر   : فَقَاَل سعد بن الرِبيعِ    ،بيِني وبين سعِد بِن الرِبيعِ     منَا الْمِدينَةَ آخَى رسوُل اللَِّه      قَِد

  فَـِإذَا حلَّـتْ    ، وانْظُر َأي زوجتَي هِويتَ نَزلْتُ لَك عنْهـا        ،الَْأنْصاِر مالًا فََأقِْسم لَك ِنصفَ ماِلي     
 : قَـالَ  ؟، هْل ِمن سوٍق ِفيِه ِتجارةٌ     ، لَا حاجةَ ِلي ِفي ذَِلك     : فَقَاَل لَه عبد الرحمنِ    : قَالَ ،تَزوجتَها

 لَِبثَ َأن  ثُم تَابع الْغُدو فَما    : قَالَ ،وسمٍن (4) فَغَدا ِإلَيِه عبد الرحمِن فََأتَى ِبَأِقطٍ      : قَالَ ،سوقُ قَينُقَاعٍ 
 ومن قَـاَل    : قَالَ ، نَعم : قَالَ ؟، تَزوجتَ : فَقَاَل رسوُل اللَِّه     ،جاء عبد الرحمِن علَيِه َأثَر صفْرةٍ     

ـ  (5) ِزنَةَ نَواٍة: قَاَل؟، كَم سقْتَ : قَالَ ،امرَأةً ِمن الَْأنْصارِ   اَل لَـه   ِمن ذَهٍب َأو نَواةً ِمن ذَهـٍب فَقَ
 النَِّبي : » ِبشَاٍة لَوو ِلمَأو«.  

                                                
     .)٢/٢١٠(، لبدر الدين العينيعمدة القاري: انظر) (1
  .)١/٥٩(لجرجاني، لالتعريفات: نظرا )(2
  .١٢٥سبق ذكر الحديث ص) (3
  .)١/١٢١(، البن فارسمقاييس اللغة. مِخيض يطْبخُ ثم يترك حتى يمصلال من اللّبن  شيء يتخذ: اَألِقطُ)(4
بـن   واألثـر، ال   النهايـة فـي غريـب الحـديث        . النواة اسم لخمسة دراهم كما قيل لألربعين أوقية        :نَواة )(5

     .)٥/١٣٠(األثير



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٣٥   

 بالمـال  فـي إيثـاره علـى نفـسه     لسعد بن الربيع تميز واضح    الحديث    هذا وفي
  .، وهو أغلى ما يملكه اإلنسان(1)واألهل

مـن  (3)حيث أخرج البخاري في صـحيحه  بحياته، آثر النبي (2) وكذلك أبو طلحة
وَأبو طَلْحةَ بـين يـدي،        كَان يوم ُأحٍد انْهزم النَّاس عن النَِّبي          لَما « :قَاَل   َأنَس حديث
  النَِّبي بوجفَةٍ (4)مجِه ِبحلَي(5) ِبِه علَه ،  الِْقـد ا شَـِديداِميلًا رجةَ رو طَلْحَأب كَان(6) و  كْـِسري 

 انْشُرها ِلَأِبي طَلْحةَ    : فَيقُولُ ، ِمن النَّبلِ  (7)وكَان الرجُل يمر معه الْجعبةُ     ،يومِئٍذ قَوسيِن َأو ثَلَاثًا   
   فَ النَِّبيفََأشْر   ِمِإلَى الْقَو نْظُرةَ   ،»يو طَلْحقُوُل َأبـي        « : فَيُأماللَِّه ِبَأِبي َأنْـتَ و ا نَِبيلَـا   ،ي 

مهس كِصيبِمتُشِْرفْ ياِم الْقَوِسه ِري، ِمننَح  ِركنَح وند...«.  
ا بحيث يكون صدري كالترس      نحري دون نحرك، أي أقف أن       كان يقول للنبي   فهو

، (8)جاء يـصيب نحـري وال يـصيب نحـرك          أقف بين يديك بحيث أن السهم إذا       و لصدرك،
  .إنه قمة اإليثار!!!  بحياته، فأي إيثار هذا يؤثر النبيفكان

لق اإليثار، وضربوا لنا أروع األمثلة في ذلـك، فأصـبح        ذا سما الرعيل األول بخُ    وهك
 كمـا نحبـه     نـا  ممن يتحلون به، فنحب الخير لغير       شعاراً لهم، ورمزاً إليمانهم، جعلنا اهللا     

  .ألنفسنا
  
  
  

  

                                                
     .)٩/٢٣٥( البن حجر،فتح الباري) (1
  .٢٩سبقت ترجمته ص  :أبو طلحة )(2
    .)٣٨١١ح٧٩٨( منَاِقب َأِبي طَلْحةَ رِضي اُهللا عنْه :باب ، المناقب:، كتابصحيح البخاري )(3
 البـن   ، واألثـر   غريب الحـديث   النهاية في .  جوبة  ويقال للترس أيضاً   ،أي مترس عليه يقيه بها    :مجوب   )(4

   . )١/٣١١(األثير
، الفـائق فـي غريـب الحـديث واألثـر      .وهي التَّرس المعمول من جلود مطَاَرقـة     ،الدرقةهي  : الَحجفة )(5

    .)٢/٩ (للزمخشري

نهايـة  ال.  وتر القوس هناالقد بالكسر السوط، وهو في األصل سير يقد من جلد غير مدبوغ، ويريد به     : الِْقد) (6
     .)٤/٢١( البن األثير، واألثرفي غريب الحديث

  .)٢٧٤ / ١( البن األثير واألثر، النهاية في غريب الحديث. الكتانة التي تجعل فيها السهام:الجعبة )(7
     .)١٦/٢٧٤(، لبدر الدين العينيعمدة القاري )(8



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٣٦   

  المطلب الثاني
  التميز في الفقه والفهم والحفظ

  التميز في الفقه والفهم: أوالً
توصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص مـن العلـم وشـرعا العلـم                الهو  "الفقه  

، (2)"تصور المعنى من لفظ المخاطـب هو " الفهمو، (1) "ة التي طريقها االجتهاد باألحكام الشرعي 
والنور إذا جعل في الصدر انشرح القلـب  ،  اللّه تبارك وتعالى في قلوب أوليائهنور يقذفهوهما  
 وهو الحكمة التي يودعها اللّه تعالى في قلوب         ، اللسان بحقيقة البيان    ونظر باليقين فنطق   ،بالعلم
يْؤِتي الِْحكْمةَ من يـشَاء ومـن يـْؤتَ      :تعالىقوله   الحكمة في كما جاء في تفسير،أوليائه

  . (4)الفهمالفقه و:  الحكمة هيقيلف  (3)الِْحكْمةَ فَقَد ُأوِتي خَيرا كَِثيرا وما يذَّكَّر ِإلَّا ُأولُو الَْألْباِب
 وهو الخليفة األول الذي فهم      !ما؟وكيف ال يتميز به   الفقه والفهم،   ب أبو بكر ولقد تميز   

مـن  (5)قد أخرج البخاري فـي صـحيحه  ف، ما لم يفهمه غيره في مجلس الحبيب المصطفى   
ِإن اللَّه خَير عبدا بين الدنْيا وبـين  « :َل فَقَا خَطَب النَِّبي : قَاَل َأِبي سِعيٍد الْخُدِري حديث

 ها ِعنْداللَّهِ    ،م ا ِعنْدم فَاخْتَار ،       نْهع اللَّه ِضييقُ ردكٍْر الصو بكَى َأبـا   : فَقُلْتُ ِفي نَفْـِسي    ، فَبم 
 فَكَـان  ، فَاخْتَار ما ِعنْد اللَِّه، الدنْيا وبين ما ِعنْده  ِإن يكُن اللَّه خَير عبدا بين      ،يبِكي هذَا الشَّيخَ  

 يا َأبا بكٍْر لَا تَبِك ِإن َأمن النَّاِس علَي ِفي           :قَاَل،  كَان َأبو بكٍْر َأعلَمنَا    و ،هو الْعبد  رسوُل اللَِّه   
 ولَِكن ُأخُوةُ الِْإسـلَاِم     ،نْتُ متَِّخذًا خَِليلًا ِمن ُأمِتي لَاتَّخَذْتُ َأبا بكْرٍ        ولَو كُ  ،صحبِتِه وماِلِه َأبو بكْرٍ   

تُهدومو،ابِجِد بسِفي الْم نقَيبلَا ي  دكٍْر،ِإلَّا سَأِبي ب ابِإلَّا ب «.  
ـ     و ،فهم ألبى بكر  ال مزية     سعيد و جعل أب  في هذا الحديث  ف ا العلـم   أوجب لـه به

، ولم ينكر   همأعلم بأنه     بحضرة الصحابة  ، وشهد له   وإن كان قد أوجب العلم للجماعة      ،حقيقة
، ووقت ارتداد العـرب علـى        النبيذلك عليه أحد، ويدل على صحة ذلك مقامه بعد موت           
أبـي   تميـز     على دليلهذا الحديث   ، و (6)بديهة منه دون أن يطيش له جنان، أو يختلج له لسان          

فلم يتفطن لذلك أحد غير أبـي        ، (7) إذ علم أن المخير هو رسول اهللا       ،فطنةبالفهم وال   بكر

                                                
   .)١/٥٦٣ (لمناوي، لالتعاريف مهمات على التوقيف )(1
  .)١/٥٦٧ (لمناوي، لالتعاريف مهمات على التوقيف )(2
    .٢٦٩: البقرةسورة  )(3
    .)٢/٤٧١(بن كثير ال ،العظيم القرآن تفسير )(4
     .)٤٦٦ح١١٤ (الْمسِجِد ِفي والْممر الْخَوخَِة : باب، الصالة:، كتاب صحيح البخاري)(5
     .)٢/١١٤(بن بطالال ،ي شرح صحيح البخار: انظر)(6
     .)١/٧٧٥ (الجوزي بنال ،كشف المشكل من حديث الصحيحين: ظران) (7



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٣٧   

، وهذا من الفهم في العلم      وأفهمهم عنه   أعلمهم برسول اهللا     بكر، وكان أبو    بكر الصديق 
  .(1)شاء من عبادهيالذي يخص اهللا به من 

 أخـرج   حيـث  هـم،  بالفقـه والف   - رضي اهللا عنهما   –وكذلك تميز عبد اهللا بن عباس     
 رضي اهللا –ابِن عباٍس من حديث(2) ما واللفظ للبخاريهي في صحيح ومسلمالبخاريالشيخان 

 فَـُأخِْبر  ،»؟ مـن وضـع هـذَا      «: قَالَ ،دخََل الْخَلَاء فَوضعتُ لَه وضوء      َأن النَِّبي    -عنهما
  .»اللَّهم فَقِّهه ِفي الديِن«:فَقَاَل

 والفهـم   قـه  بالف - رضي اهللا عنهمـا    – تميز عبد اهللا بن عباس       الحظ النبي   نما  حيف
  .فقه في الدينتالب له ودعي النبي  جعل ، في هذا الموقفالعميق

بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثالثـة            مناسبة الدعاء البن عباس     و
 أو ال ، ليتناولـه مـن قـرب   ؛الباب  على يضعه أو ،ما أن يدخل إليه بالماء إلى الخالء      إ :أمور

 والثالث يستدعي مـشقة فـي       ، لالطالع اً ألن في األول تعرض    ؛ فرأى الثاني أوفق   اً،يفعل شيئ 
 ؛ لـه بالتفقـه فـي الـدين    و فناسب أن يدع، ففعله يدل على ذكائه،أسهلها والثاني   ،طلب الماء 

 واستحباب الـدعاء بظهـر   ،لفقه فضيلة ا وفي هذا الحديث بيان    ،(3) وكذا كان  ،ليحصل به النفع  
 ؛لـه   وفيه إجابة دعاء النبـي       ، واستحباب الدعاء لمن عمل عمالً خيراً مع اإلنسان        ،الغيب

  .، وفقيهاً لها حبراً لهذه األمة أصبح، وببركة دعاء النبي (4) فكان من الفقه بالمحل األعلى
 ن فاروق هذه األمة عمر بن الخطاب     ولقد بيضله ومكانته العلميـة ف تميزه بالفهم و ،

 ه وقد كان لهم أبناء في سـن      ،   كان يدخله في مجلس كبار الصحابة من مشيخة بدر           حيث
 رضي  – ابِن عباسٍ   من حديث  (5)في صحيحه  البخاري   أخرجفقد  ،  ولم يحظ بهذا التكريم سواه    

 ِلـم  : فَقَاَل،َأن بعضهم وجد ِفي نَفِْسِه فَكَ ،كَان عمر يدِخلُِني مع َأشْياِخ بدرٍ      « :قَاَل -اهللا عنهما 
 فََأدخَلَـه   ، فَدعاه ذَاتَ يـومٍ    ، ِإنَّه ِمن حيثُ عِلمتُم    : فَقَاَل عمر  ، ولَنَا َأبنَاء ِمثْلُه   ،تُدِخُل هذَا معنَا  

       ِريِئٍذ ِإلَّا ِليمواِني يعد ِئيتُ َأنَّها رفَم مهعممـالَى         : قَالَ ،هِل اِهللا تَعِفي قَو ا تَقُولُونم ]   ـاءِإذَا ج
  الْفَتْحاِهللا و ر(6) ]نَص  ، مهضعنَـا           :فَقَاَل بلَيع فُـِتحنَا وِإذَا نُِصر هتَغِْفرنَساَهللا و دمنَح نَا َأنُأِمر ، 

                                                
     .)٢/٥٤٨ (رجب بنال، الباري فتح) (1
  .٨٨سبق ذكر الحديث ص )(2
  .)١/٢٤٤( البن حجر ،فتح الباري :انظر )(3
  .)١٦/٣٧ (مسلم صحيح على النووي شرح )(4
فَسبح ِبحمِد ربك واسـتَغِْفره ِإنَّـه كَـان         [لُه   قَو :باب  سورة النصر،   تفسير القرآن  :كتاب ،صحيح البخاري  )(5

     .)٤٩٧٠ح١٠٩٦](تَوابا
     .١ آية :النصرسورة  )(6
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 ، فَما تَقُـولُ :قَاَل،  لَا: فَقُلْتُ، َأكَذَاك تَقُوُل يا ابن عباٍس: فَقَاَل ِلي  ،وسكَتَ بعضهم فَلَم يقُْل شَيًئا    
 ،(1) ]ِإذَا جاء نَصر اِهللا والْفَتْح [: قَاَل، هو َأجُل رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأعلَمه لَه:قُلْتُ

    ِلكةُ َأجلَامع ذَِلكدِ [ومِبح حبا     فَسابتَو كَان ِإنَّه هتَغِْفراسو كب(2)] ر،  رما ِإلَّا     : فَقَاَل عِمنْه لَما َأعم 
   .»ما تَقُوُل

 من أجـل  ، وإدخاله مع أشياخ بدر- رضي اهللا عنهما –البن عباس  تقريب عمر   ف
  . منزلتهعظمجاللة قدره، وو  تميزه بالفقه والفهمأن يقرر عندهم
 (3)حيث أخرج البخاري في صـحيحه      بالفقه والفهم، أيضاً    د بن معاذ  تميز سع ولقد  

 فَجاء  ، فََأرسَل ِإلَيهِ  ،َأن ُأنَاسا نَزلُوا علَى حكِْم سعِد بِن معاذٍ        :َأِبي سِعيٍد الْخُدِري     من حديث 
        ِجِد قَاَل النَِّبيسالْم ا ِمنلَغَ قَِريبا باٍر فَلَملَى ِحمع  :»     ِدكُميس َأو ِركُموا ِإلَى خَيفَقَـالَ  ،»قُوم : 

»       كِْمكلَى حلُوا عُؤلَاِء نَزه ِإن دعا سقَالَ ،» ي : »      مقَاِتلَتُهتُقْتََل م َأن ِفيِهم كُمى   ،فَِإنِّي َأحبتُـسو 
مهاِريكِْم الْ« : قَاَل،»ذَرِبح كِْم اِهللا َأوتَ ِبحكَمِلِكحم«.  

بهـذا  نزل   وسبي ذراريهم، و   ، بقتل مقاتليهم  قريظة في بني   سعد بن معاذ  فقد حكم   
ـ   (4)جبريل الحكم     اً لحكـم  ـ، وهذا يدل على تميزه بالفقه والفهم؛ حيث كان حكمـه موافق

  . اهللا
  الترمـذي فـي سـننه   روى حيث،  الفرائضالفقه بعلم   ب  زيد بن ثابت  وكذلك تميز   

 وَأشَـدهم   ،َأرحم ُأمِتي ِبُأمِتي َأبو بكْرٍ    « : قَاَل رسوُل اللَِّه     :قَاَل نَِس بِن ماِلٍك    عن أَ  بسنده
   رمِر اللَِّه عِفي َأم،   انثْمع اءيح مقُهدَأصبٍ    ، وكَع نب يِلِكتَاِب اللَِّه ُأب مُؤهَأقْرو ،  ـديز مهضَأفْرو 

 وِإن َأِمـين هـِذِه   ، َألَا وِإن ِلكُلِّ ُأمٍة َأِمينًـا ، وَأعلَمهم ِبالْحلَاِل والْحراِم معاذُ بن جبلٍ      ،ِبٍتبن ثَا 
  .(5)»الُْأمِة َأبو عبيدةَ بن الْجراِح

ي  للصحب على منافسته والرغبة ف أنه قاله حثاً:أحـدها  : الحديث أقوال هذاوفي معنى 
 وإن  ، له اًله تشريف  قا :الثاني ألنه كان منقطعا إلى تعلم الفرائض بخالف غيره،          ؛تعليمه كرغبته 

 أراد به أن    :الرابع من الصحب كان زيد أفرضهم ،        اً خاطب به جمع   :الثالث،  شاركه غيره فيه  
 وأسـرعهم   اً قاله ألنه كان أصـحهم حـساب       :الخامسزيدا كان أشدهم عناية وحرصا عليه ،        

                                                
        .١ آية :النصرسورة  )(1
    .٣آية: النصرسورة  )(2

     .)٣٨٠٤ح٧٩٦(  معاٍذ بِن سعِد منَاِقب : باب،المناقب :ِكتَاب ،صحيح البخاري )(3
     .)١٦/٢٦٩( الدين العينير، لبدعمدة القاري:انظر )(4
  .٨٣الحديث سبقت دراسته ص )(5
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وأستنبط من جميع هذه المعاني تميـز       ،  (1) وقد كان الصحب يعترفون له بالتقدم في ذلك        ،اًجواب
  .زيد بن ثابت بالفقه والفهم

  التميز في الحفظ: ثانياً
يعلمنـا  الـذي     أبو هريرة  بالحفظ، ومن أشهرهم     ولقد تميز العديد من الصحابة      

 (2)فقد أخرج البخاري في صـحيحه       العلم، وتقديم طلب العلم على طلب الدنيا،       حفظدرساً في   
ِإنَّكُم تَزعمون َأن َأبا هريرةَ يكِْثر الْحِديثَ علَـى رسـوِل اِهللا       « :قَاَل هريرةَ  ي  َأب من حديث 

  ، ِعدواُهللا الْمِكينًا    ،وًأ ِمسرِإنِّي كُنْتُ ام ،   موَل   َألْزساِهللا   ر      طِْنـيلَـى ِمـْلِء بع،   كَـانو 
 ، وكَانَِت الَْأنْصار يـشْغَلُهم الِْقيـام علَـى َأمـواِلِهم          ، ِبالَْأسواقِ (3)الْمهاِجرون يشْغَلُهم الصفْقُ  

 ،ضهمن يبسطْ ِرداءه حتَّى َأقِْضي مقَالَِتي ثُم يقْبِ        « : وقَالَ ،ذَاتَ يومٍ  فَشَِهدتُ ِمن رسوِل اِهللا     
 فَبسطْتُ بردةً كَانَتْ علَي فَوالَِّذي بعثَه ِبالْحقِّ ما نَـِسيتُ شَـيًئا             ،»فَلَن ينْسى شَيًئا سِمعه ِمنِّي    

ِمنْه تُهِمعس«.  
 وأن  ،حث على حفـظ العلـم      بالحفظ، وال  فيستفاد من هذا الحديث تميز أبي هريرة        

ـ خبار المرء بما فيه من فـضيلة إذا اضـطر      إوفيه جواز   ،  حفظلمن الدنيا أمكن ل    التقلل  ،ذلكل
  .(4)من من اإلعجابأو

 - رضي اهللا عنها   –، فقد شهدت عائشة     عبد اهللا بن عمرو     وكذلك الصحابي الجليل    
 سـِمعتُ   :قـال   اِهللا بن عمٍرو   عبد  من حديث  (5) أخرج البخاري في صحيحه    حيثبحفظه،  

  النَِّبي قُوُلِإ « :ي        اعانِْتز وهمطَاهَأع َأن دعب الِْعلْم نِْزعاَهللا لَا ي اً،ن       ـعم مِمـنْه هنْتَِزعي لَِكنو 
  اِء ِبِعلِْمِهملَمِض الْعقَب،    نتَفْتَوساٌل يهج قَى نَاسبفَي ،   ْأِيِهمِبـر فْتُونفَي ،    ـِضلُّونيو ـِضلُّونفَي ، 

 يا ابن ُأخِْتـي  : فَقَالَتْ،حج بعد ثُم ِإن عبد اِهللا بن عمٍرو ، عاِئشَةَ زوج النَِّبي    فَحدثْتُ ِبِه   
 فَحدثَِني ِبِه كَنَحِو مـا  ، فَِجْئتُه فَسَألْتُه، فَاستَثِْبتْ ِلي ِمنْه الَِّذي حدثْتَِني عنْه،انْطَِلقْ ِإلَى عبِد اهللاِ  

ثَِنيحاِئشَةَ،دتُ عتْ، فََأتَيِجبا فَعتُهرٍرو: فَقَالَتْ، فََأخْبمع ناِهللا ب دبِفظَ عح اِهللا لَقَدو «.  

                                                
     .)٢/٢٨(لمناوي، لفيض القدير شرح الجامع الصغير) (1
 اُهللا صـلَّى  النَِّبـي  َأحكَام ِإن قَاَل من علَى الْحجِة :باب ، االعتصام بالكتاب والسنة   :، كتاب صحيح البخاري  )(2

 الِْإسـلَامِ  وُأمـورِ  وسـلَّم  علَيـهِ  اُهللا صـلَّى  النَِّبي مشَاِهِد ِمن بعضهم يِغيب كَان وما ظَاِهرةً كَانَتْ وسلَّم علَيِه
     .)٧٣٥٤ح١٥٤٤(

  .)٤/٥١(ي، للزمخشراألثروالفائق في غريب الحديث    .الضرب باليِد عند البيع: الصفْق )(3
  .)١/٢١٥( البن حجر،فتح الباري : انظر)(4
 مـا يـذْكَر ِمـن ذَم الـرْأِي وتَكَلُّـِف            :بـاب  ، االعتـصام بالكتـاب والـسنة      :، كتاب صحيح البخاري  )(5

     .)٧٣٠٧ح١٥٣٦(الِْقياِس
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نه زاد فيه   أ وظنت   ،كان عندها علم من الحديث     - رضي اهللا عنها   – عائشة   أنحتمل  في
:  ، وقيـل فق ما كانت سمعت نه على و  أ تذكرت   ، كما حدث به أوالً    اًلما حدث به ثاني    ف ،أو نقص 

 لـم   أنهـا  ويؤيد ذلك    ،نه لم يكن عندها من الحديث علم      أ ظاهرة في    وأعظمته أنكرت ذلك    نهاإ
، وهذا (1) لم يزد ولم ينقص    ه أوالً ب لكونه حدث به بعد سنة كما حدث         إالتستدل على انه حفظه     

  . بالحفظدليل على تميز عبد اهللا بن عمرو
 - ومعـاذ بـن جبـل         بن كعب  يب وأُ  وسالم مولى أبي حذيفة    سعود بن م  وكذلك تميز عبد اهللا   

حيـث أخـرج     بأخذ القرآن عنهم،      وأوصى النبي    ، بالحفظ المتين للقرآن   -رضي اهللا عنهم  
-عبِد اللَِّه بـِن عمـٍرو    من حديث (2)ما واللفظ لمسلمهي في صحيح ومسلم  البخاري الشيخان

 مـسعودٍ  ابـنِ  ِمِن َأربعٍة ِمن الْقُرآن استَقِْرُئوا « :يقُوُل النَِّبي   سِمعتُ   -رِضي اللَّه عنْهما  
  .» جبٍل بِن ومعاِذ كَعٍب بِن وُأبى حذَيفَةَ َأِبى مولَى وساِلٍم

، - رضي اهللا عنها   -ومن أشهر من تميزت بالحفظ من الصحابيات أسماء بنت عميس           
 َأِبى موسى   من حديث  (3)ما واللفظ لمسلم  هي مسلم في صحيح   البخاري و  الشيخان   حيث أخرج 

 سٍ    :قَاَليمِبنْتُ ع اءمخَلَتْ َأسنَا      - رضي اهللا عنها   - فَدعم قَِدم نِمم ِهىةَ    - وفْـصلَى حع 
   ِج النَِّبىوز ًةاِئرز،      نِفيم اِشىتْ ِإلَى النَّجراجكَانَتْ ه قَدهِ   وِإلَي راجلَـى       ، هع ـرمخََل عفَـد 

 ، َأسماء ِبنْـتُ عمـيسٍ     : قَالَتْ ؟ من هِذهِ  : فَقَاَل عمر ِحين رَأى َأسماء     ، وَأسماء ِعنْدها  ،حفْصةَ
 رمقَاَل ع: ِشيبِذهِ    الْحةُ هِريحِذِه الْبةُ ه  ، اءمفَقَالَتْ َأس: مفَقَالَ ، نَع  رمةِ  : عرِبالِْهج قْنَاكُمبس ،  نفَنَح 

 كَذَبتَ يا عمر كَالَّ واللَِّه كُنْتُم مع رسوِل اللَِّه     : وقَالَتْ كَِلمةً  ، فَغَِضبتْ ،ِمنْكُم َأحقُّ ِبرسوِل اللَِّه    
  كُماِئعج طِْعمي،  اِهلَكُمِعظُ جيكُنَّا   ، وفي و    اِر َأوـ    في د  ، الْحبـشَةِ يَأرِض الْبعداِء الْبغَـضاِء ِف

  ذَِلكفيووِلِه وسِفى رـا قُلْـتَ     أ اللَِّه وم تَّـى َأذْكُـرا حابشَر بالَ َأشْرا وامطَع ماللَِّه الَ َأطْع مي
وَأسـَألُه وواللَّـِه الَ     ،  وِل اللَِّه    وسَأذْكُر ذَِلك ِلرس   ،ونَحن كُنَّا نُْؤذَى ونُخَافُ   ،  ِلرسوِل اللَِّه   

      لَى ذَِلكع الَ َأِزيدالَ َأِزيغُ وو النَّبِ   : قَالَ ،َأكِْذب اءا جي فَلَم  ْقَاَل كَذَا        :قَالَت رمع اللَِّه ِإن ا نَِبىي 
 ولَكُم َأنْتُم َأهَل    ، وَألصحاِبِه ِهجرةٌ واِحدةٌ   لَيس ِبَأحقَّ ِبى ِمنْكُم ولَه: »     فَقَاَل رسوُل اللَِّه     ،وكَذَا

 ي يسَألُونِ (4) َأرساالً ي فَلَقَد رَأيتُ َأبا موسى وَأصحاب السِفينَِة يْأتُونِ       : قَالَتْ ،»السِفينَِة ِهجرتَاِن   

                                                
    .)١٣/٢٨٥( البن حجر،فتح الباري )(1
  .٨٩سبق ذكر الحديث ص) (2
 فـضائل : ، كتـاب  صحيح مـسلم  ، و )٤١٩٦ح  ٧٩٦(غزوة خيبر :  باب المغازي،: ، كتاب صحيح البخاري  )(3

    .)٦٥٦٧ح٧/١٧٢( ِمن فَضاِئِل جعفَِر بِن َأِبى طَاِلٍب وَأسماء ِبنِْت عميٍس وَأهِل سِفينَِتِهم :باب، الصحابة
     .)٢/٢٢٢(، البن األثير النهاية في غريب الحديث.اً متقطعة يتبع بعضهم بعضاً وفرق،اً أي أفواج:أرساالً )(4
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         ِبِه َأفْر مه ءا شَىنْيالد ا ِمنِديِث مذَا الْحه نفِ   ع ظَمالَ َأعو ـوُل        يحسر ـما قَاَل لَهِمم َأنْفُِسِهم 
  .اللَِّه 

 وِإنَّـه   ،فَلَقَد رَأيتُ َأبا موسـى     « :- رضي اهللا عنها   - فَقَالَتْ َأسماء  :(1)قَاَل َأبو بردةَ  
   .»لَيستَِعيد هذَا الْحِديثَ ِمنِّى

 بـالحفظ المتـين،     - رضي اهللا عنها   - عميس وهذا الحديث يدل على تميز أسماء بنت      
  .وخاصة لهذا الحديث

 فحفظت الكثير من أحاديـث      ؛ تميزت بالحفظ القوي   - رضي اهللا عنها   -عائشةوكذلك  
ألفـين  مـسندها   يبلـغ   ، لذلك عدها العلماء من المكثرين في رواية الحديث، حيث           الرسول  

، وانفـرد  اًئة وأربعة وسبعين حـديث   ااتفق لها البخاري ومسلم على م     ،   وعشرة أحاديث  نومائتي
  .(2)البخاري بأربعة وخمسين، وانفرد مسلم بتسعة وستين

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
. أخو أبي موسى األشعري، بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب اسمه عامرصحابي جليل  :َأبو بردة )(1

     .)٤/١٦٠٨/٢٨٦٨( البن عبد البر،االستيعاب
     .)٢/١٣٩(، للذهبيسير أعالم النبالء) (2



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٤٢   

  المطلب الثالث
  تباعالتميز في التصديق واال

تباع، ومن أشهر مـن تميـز بالتـصديق         لقد تميز العديد من الصحابة بالتصديق واال      
  مـن حـديث  (1)رج البخاري في صحيحهحيث أخ، -رضي اهللا عنهما  - بكر وعمر  تباع أبو واال

بينَما راٍع ِفي غَنَِمِه عدا علَيِه الـذِّْئب  «: يقُوُل   سِمعتُ رسوَل اللَِّه     :قَاَل :قَاَل َأِبي هريرةَ   
       ِه الذِّْئباِعي فَالْتَفَتَ ِإلَيالر ها شَاةً فَطَلَبفَقَالَ ،فََأخَذَ ِمنْه :   موا يلَه نعِ  مباٍع    ،   السا رلَه سلَي موي

 ِإنِّي لَـم ُأخْلَـقْ      : فَقَالَتْ ، وبينَما رجٌل يسوقُ بقَرةً قَد حمَل علَيها فَالْتَفَتَتْ ِإلَيِه فَكَلَّمتْه          ،غَيِري
فَِإنِّي ُأوِمن ِبـذَِلك وَأبـو      «:  النَِّبي    قَالَ ، سبحان اللَّهِ  : قَاَل النَّاس  ،ِلهذَا ولَِكنِّي خُِلقْتُ ِللْحرثِ   

  .»بكٍْر وعمر بن الْخَطَّاِب رِضي اللَّه عنْهما
 تبـاع  بالتصديق واال- رضي اهللا عنهما-ظاهر ألبي بكر وعمر تميز  هذا الحديث فيه    ف

 كانـا يـصدقانه   فهما ،(2)صدقاه وال يترددان فيهبشيء ي  أخبرهما    إذا كان فالنبي    ، للنبي  
، فحري بنا أتباع السلف أن نصدق ولي األمر والقائـد، وأن نتبـع              الواقعةحتى لو لم يحضرا     

  .أوامره الصائبة
 أبـو داود فـي      روىفقـد   تباعه له،   ا و  للرسول بتصديقه    خزيمةوكذلك تميز   

 ،بتَاع فَرسا ِمـن َأعراِبـى     ا َأن النَِّبى (5)    )عمارةَ بِن خُزيمةَ  ( عن عم    (4) بسنده (3)سننه
   النَِّبى هعتَتْبفَاس ِسِهفَر نثَم هقِْضيوُل اللَِّه ،ِليسر عرفََأس  شْىفَطَِفـقَ  ،الْم اِبىرطََأ اَألعَأبو 

ابتَاعـه فَنَـادى    ،  ن النَِّبـى    والَ يشْعرون أَ  ،  ِرجاٌل يعتَِرضون اَألعراِبى فَيساِومونَه ِبالْفَرسِ    
ِحـين    فَقَام النَِّبـى     ، ِإن كُنْتَ مبتَاعا هذَا الْفَرس وِإالَّ ِبعتُه       :فَقَاَل،   رسوَل اللَِّه    األعرابي

  اِبىراَألع اءِند ِمعفَقَالَ ،س : »      ِمنْك تُهتَعقَِد اب سلَيَأو«،  رفَقَاَل اَألع اِبى:      تُكَـهـا ِبعاللَِّه مالَ و ، 
   فَقَاَل النَِّبى: »   ِمنْك تُهتَعلَى قَِد ابقُولُ   ،»بي اِبىرا  : فَطَِفقَ اَألعشَِهيد لُمه ،      ـنـةُ بميفَقَاَل خُز 

                                                
  ).٣٦٥٦ح٦٩٨"(لو كنت متخذ خليال "قول النبي :باب  فضائل الصحابة،:كتاب ،صحيح البخاري )(1
  .)٦/٥١٨( البن حجر،فتح الباري )(2
 يحكُـم  َأن لَـه  يجـوز  الْواِحـدِ  الـشَّاِهدِ  ِصـدقَ  الْحـاِكم  عِلم ِإذَا :باب ،اَألقضية :، كتاب سنن أبي داود   )(3
  .)٣٦٠٩ح٣/٣٤٠(ِبِه
بـن  ( حدثَهم َأخْبرنَا شُعيب   ، َأن الْحكَم بن نَاِفعٍ    ، يحيى بِن فَاِرسٍ   حدثَنَا محمد بن   :أبو داود قال   :سند الحديث  )(4

      ...)ثابتعمارةَ بِن  ( َأن عمه، عن عمارةَ بِن خُزيمةَ، عِن الزهِرى،)أبي حمزة دينار
، َأخو خُزيمة بـن     نصاري من بني خطمة من األوس     بن الفاكه بن ثعلبة الخطمي األ      :عمارة بن ثَاِبت  هو   )(5

 البـن   ،أسد الغابـة  ، و )٦٦٥ /٢/٤٤٨(ر البن عبد الب   ،االستيعاب: انظر(  .النبي َأصحاب من وكان،  ثابت
   ).)٤/١٤٧/٣٧٩٣(األثير
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 ِبتَصِديِقك  : فَقَالَ ،»ِبم تَشْهد «: فَقَالَ ،ةَعلَى خُزيم  فََأقْبَل النَِّبى   ،   َأنَا َأشْهد َأنَّك قَد بايعتَه     :ثَاِبٍت

  .(1)شَهادةَ خُزيمةَ ِبشَهادِة رجلَيِن  فَجعَل رسوُل اللَِّه ،يا رسوَل اللَِّه
؛ ألنـه بـادر إلـى       تباع بالتصديق واال  خزيمة بن ثابت    فهذا الحديث يوضح تميز     

الوحي ويخبر عن اهللا، وهو مصدق فـي كـل مـا    لشهادة له؛ ألنه يخبر ب  تصديق الرسول
 وال يتكلم إال بصدق صـلوات اهللا وسـالمه وبركاتـه            ، ال يقول إال حقاً    يقول؛ وألن النبي    

  .(2)عليه
، حتى في األمور المباحـة    ، وهديه،  في فعله    يتبعون الرسول   لقد كان الصحابة  و

 -هللا بن عمر بـن الخطـاب        بد ا  في المواقف ع     أفعال النبي  إتباعومن أشهر من تميز في      
رضـي اهللا   -ابـِن عمـر    من حـديث (3)فقد أخرج البخاري في صحيحه، -همارضي اهللا عن 

 وِبلَـاٌل    فَفَتَح الْباب فَدخََل النَِّبـي       (4)قَِدم مكَّةَ فَدعا عثْمان بن طَلْحةَ       َأن النَِّبي     -عنهما

                                                
  :دراسة الحديث )(1

  :تخريج الحديث :أوالً
 مـن   )٤٦٦١ح٧/٣٤٧(ي تَرِك الِْإشْهاِد علَـى الْبيـعِ      التَّسِهيُل فِ  :باب ، البيوع :، كتاب هسننفي  النسائي  أخرجه  
 همـستدرك والحـاكم فـي      ،)٢١٩٣٣ح٥/٢١٥ (همـسند  فـي    أحمدبنحوه، و  الزبيدي محمد بن الوليد  طريق  

 مـا  :باب،  النكاح :كتاب،   السنن الكبرى   في لبيهقيوا .بمثله بن أبي حمزة     من طريق شعيب   )٢١٤٨ح٢/١٧(
ُأِبيح لَه كْ ِمنوِل ِلنَفِْسِه ِمالْحقَبِة وادشَه نم شَِهد عبيـد اهللا بـن أبـي زيـاد         من طريق    )١٣٧٨٦ح٧/٦٦ (لَه

  . بنحوهالرصافي
  . بهعن الزهري)  عبيد اهللا بن أبي زياد الرصافي-الزبيدي محمد بن الوليد -بن أبي حمزة شُعيب (ثالثتهم
  : دراسة اإلسناد: ثانياً

     .رجال السند كلهم ثقات
   .الحديث إسناده صحيح؛ ألن جميع رجاله ثقات : اإلسنادالحكم على: ثالثاً
شـعيب   قـال و ،)٣٦٠٩ح٣/٣٤٠(اإلمام األلباني : ، تحقيق سنن أبي داود  حاشية   :، انظر صحيح : األلباني قال

 :، انظـر  " وهو ثقـة   ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة فمن رجال السنن         ،إسناده صحيح " : األرنؤوط  
  ) .٢١٩٣٣ح٥/٢١٥(شعيب األرنؤوط: ، تحقيقمسند أحمدحاشية 

    .)١٩/١٧٥(عبد المحسن العبادل ،شرح سنن أبي داود )(2
    .)٤٦٨ح١١٥( الَْأبواِب والْغَلَِق ِللْكَعبِة والْمساِجِد:باب ، الصالة:، كتابصحيح البخاري )(3
قتل أبـوه  ،  واسم أبى طلحة عبد اهللا بن عبد العزىي،بدر الع القرشي طلحة   أبىبن  هو ا  :عثمان بن طلحة   )(4

 فأقام بها إلـى وفـاة   ، نزل عثمان بن طلحة المدينة    ، يوم أحد كافرين   طلحة وعمه عثمان بن أبى طلحة جميعاً      
 ، من الهجرة   أول خالفة معاوية سنة اثنتين وأربعين      فيثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات بها         ،  رسول اهللا   

الصحيح أنه تأخر إلى    : قال ابن كثير  و،  ثنتي عشرة اولى سنة   جمادى األ  ، يعني في  ه قتل يوم أجنادين    إن :وقيل
     .)٤١ / ٧(، البن كثيرالبداية والنهاية، )٣/١٠٣٤/١٧٧١( البن عبد البر،االستيعاب .ربعينما بعد األ
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   ٍد ويز نةُ بامُأسطَ  و نب انثْمع   ابَأغْلَقَ الْب ةَ ثُموا     ،لْحجخَر ةً ثُماعفَلَِبثَ ِفيِه س ،   رمع نقَاَل اب : 
 ،» بين الُْأسـطُوانَتَينِ   « : قَالَ ،»؟ِفي َأي « : فَقُلْتُ ،»صلَّى ِفيهِ « : فَقَالَ ،» فَبدرتُ فَسَألْتُ ِبلَالًا   «

رمع نلَّىفَ « :قَاَل ابص كَم َألَهَأس َأن لَيع ب؟ذَه«.  
 في كل    بإتباع الرسول    -همارضي اهللا عن   -بن عمر فهذا الحديث يكشف عن تميز ا     

  .  شيء حتى في اختيار مكان الصالة
فقـد أخـرج البخـاري فـي        ،   تميز بإتباعـه النبـي       وكذلك عثمان بن عفان     

 فَـَأفْرغَ علَـى كَفَّيـِه ثَلَـاثَ ِمـراٍر      ،دعا ِبِإنَاٍء أنه  عثْمان بن عفَّان من حديث (1)صحيحه
 ويديـِه ِإلَـى     ، ثُم غَسَل وجهه ثَلَاثًا    ، ثُم َأدخََل يِمينَه ِفي الِْإنَاِء فَمضمض واستَنْشَقَ       ،فَغَسلَهما

 قَـاَل   : ثُم قَالَ  ، غَسَل ِرجلَيِه ثَلَاثَ ِمراٍر ِإلَى الْكَعبينِ       ثُم ، ثُم مسح ِبرْأِسهِ   ،الِْمرفَقَيِن ثَلَاثَ ِمرارٍ  
من تَوضَأ نَحو وضوِئي هذَا ثُم صلَّى ركْعتَيِن لَا يحدثُ ِفيِهما نَفْسه غُِفر لَـه :»             رسوُل اللَِّه   

  .»...ما تَقَدم ِمن ذَنِْبِه 
فقـد أخـرج   ،   تميز بإتباعه النبـي      - رضي اهللا عنهما   –عباس  وكذلك عبد اهللا بن     

 فَغَسَل وجهـه    ، تَوضأَ  َأنَّه – رضي اهللا عنهما   –ابِن عباسٍ   من حديث  (2)البخاري في صحيحه  
ها هكَذَا َأضـافَها   فَجعَل ِب، ثُم َأخَذَ غَرفَةً ِمن ماٍء، فَمضمض ِبها واستَنْشَقَ،َأخَذَ غَرفَةً ِمن ماءٍ   

 ههجا وَل ِبِهمى فَغَسِدِه الُْأخْراٍء،ِإلَى يم فَةً ِمنَأخَذَ غَر نَـى ، ثُممالْي هدا يَل ِبهَأخَـذَ   ، فَغَس ثُـم 
 فَرشَّ علَـى    ، ِمن ماءٍ   ثُم َأخَذَ غَرفَةً   ، ثُم مسح ِبرْأِسهِ   ، فَغَسَل ِبها يده الْيسرى    ،غَرفَةً ِمن ماءٍ  

     : ثُـم قَـالَ    ، فَغَسَل ِبها ِرجلَه يعِني الْيـسرى      ، ثُم َأخَذَ غَرفَةً ُأخْرى    ،ِرجِلِه الْيمنَى حتَّى غَسلَها   
  .»يتَوضُأ هكَذَا رَأيتُ رسوَل اِهللا  «

 بق فـي تـصديق النبـي         قدم الس  - رضي اهللا عنها   –أما من النساء فكان لخديجة      
 رضـي اهللا    – ُأم الْمـْؤِمِنين     عاِئـشَة   من حديث  (3)فقد أخرج البخاري في صحيحه    وإتباعه،  

 ،ِمن الْوحِي الرْؤيا الصاِلحةُ ِفـي النَّـومِ        َأوُل ما بِدَئ ِبِه رسوُل اِهللا        « :َأنَّها قَالَتْ  -عنها
 وكَان يخْلُو ِبغَـاِر ِحـراٍء   ، ثُم حبب ِإلَيِه الْخَلَاء  ،ا جاءتْ ِمثَْل فَلَِق الصبحِ    فَكَان لَا يرى رْؤيا ِإلَّ    

 ثُـم يرِجـع   ، ويتَزود ِلذَِلك،فَيتَحنَّثُ ِفيِه وهو التَّعبد اللَّياِلي ذَواِت الْعدِد قَبَل َأن ينِْزع ِإلَى َأهِلهِ      
 ،»اقْرْأ« : فَقَالَ ، فَجاءه الْملَك  ، حتَّى جاءه الْحقُّ وهو ِفي غَاِر ِحراءٍ       ، خَِديجةَ فَيتَزود ِلِمثِْلها   ِإلَى
 ،»ْأاقْر« : فَقَالَ »فََأخَذَِني فَغَطَِّني حتَّى بلَغَ ِمنِّي الْجهد ثُم َأرسلَِني       « : قَالَ ،»ما َأنَا ِبقَاِرئٍ   « :قَاَل
 : فَقَـالَ ، حتَّى بلَغَ ِمنِّي الْجهـد ثُـم َأرسـلَِني   ، فََأخَذَِني فَغَطَِّني الثَّاِنيةَ   ،»ما َأنَا ِبقَاِرئٍ   « :قُلْتُ

                                                
   ).١٥٩ح٥٦(الوضوء ثالثاً ثالثاً: الوضوء، باب:  صحيح البخاري، كتاب)(1
     .)١٤٠ح٤٩( غَسِل الْوجِه ِبالْيديِن ِمن غَرفٍَة واِحدٍة:باب ، الوضوء: كتاب،صحيح البخاري )(2
    .)٣ح١١( اِهللا رسوِل ِإلَى الْوحِي بدء كَان كَيفَ :باب ،الْوحِي بدِء :ِكتَاب ،صحيح البخاري )(3
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ِم ربـك   اقْرْأ ِباس { : فَقَالَ ، ثُم َأرسلَِني  ، فََأخَذَِني فَغَطَِّني الثَّاِلثَةَ   ،»ما َأنَا ِبقَاِرئٍ   « : فَقُلْتُ ،»اقْرْأ«
  فَرجع ِبها رسـوُل اِهللا       (1)} )٣(اقْرْأ وربك الَْأكْرم  ) ٢(خَلَقَ الِْإنْسان ِمن علَقٍ   ) ١(الَِّذي خَلَقَ 

 هفُ فَُؤادجرِلٍد       ،ييةَ ِبنِْت خُولَى خَِديجخََل عا  - فَدنْهاُهللا ع ِضيلُـوِني  : فَقَالَ -رملُـوِني   (2) زمز 
 ،»لَقَد خَـِشيتُ علَـى نَفْـِسي      « : فَقَاَل ِلخَِديجةَ وَأخْبرها الْخَبر    ،زملُوه حتَّى ذَهب عنْه الروع    فَ

  .»... كَلَّا واِهللا ما يخِْزيك اُهللا َأبدا «: فَقَالَتْ خَِديجةُ
تها ومالهـا،       واتبعته وواسته بكلما    أول من صدقت النبي      -رضي اهللا عنها   -فكانت  
  .وبكل ما تملك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
    . ٣ -١آية: العلق سورة  )(1

     .)٢/١٢٢(، للزمخشريالفائق في غريب الحديث واألثر. لفوه أي :زملوه )(2
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  المطلب الرابع
  التميز في المواهب األدبية والرياضية

  التميز في المواهب األدبية: أوالً
فـي توجيـه مـسيرة    ، الشعر، ونبه إلى خطورة فن صناعة الكلمة لقد امتدح النبي  

فقد أخرج البخـاري فـي      ،  الحقوالتأثير في الناس، وإبالغهم صوت الدعوة ونصاعة        ، الحياة
  .»ِإن ِمن الشِّعِر ِحكْمةً« :قَاَل  َأن رسوَل اِهللا  بن كَعٍب ُأبي  من حديث(1)صحيحه

 أصـل   : وقيـل  ، للحـق   مطابقاً  صادقاً أي قوالً "ن من الشعر حكمة     والمقصود بقوله إ  
بعض الـشعر لـيس   أن ، كما ه أن من الشعر كالما نافعا يمنع من السف   : فالمعنى ،الحكمة المنع 

الشعر والرجز والحداء كسائر الكالم، فما كـان        : "بن بطال اوقال  ،  (2)" ألن من تبعيضية   ؛كذلك
فيه ذكر تعظيم هللا ووحدانيته وقدرته وإيثار طاعته وتصغير الدنيا واالستسالم له تعـالى فهـو       

  .(3)" له ذمه اهللا ورسوالذيحسن مرغب فيه، وما كان منه كذبا وفحشًا فهو 
 ودوره فـي    ،أهمية هذا اللون من ألوان البيان     على معرفة تامة ب   الصحابة  وقد كان   

 األخالق، ودفعها إلـى التعلـق بمعـالي         مكارمتقويم اللسان، ورفد النفس بفضائل الخصال و      
هذا باإلضافة إلى إمداده المسلم بما هو       ، والطموح إلى بلوغ ذرى المجد وسنام الرفعة      ، األمور
، ولذا دعوا إلى    س الحاجة إليه، من األداة الالزمة لفهم كتاب اهللا وسنة رسوله الكريم             في أم 

  : تميزوا في هذا المجال من أشهرهم، لذلك نجد العديد من الصحابة تعليمه وفهمه وروايته
كان منبراً إعالمياً منافحاً عن الـدعوة، شـاعر           بتأليف الشعر،  المتميز  حسان بن ثابت   -أ

ـ  الكفار ومعه جبريليهجو، المؤيد بروح القدس،   هللا  رسول ا  دب لنـصرة اإلسـالم   ، انتُ
 َأن رسوَل اللَِّه - رضي اهللا عنها- عاِئشَةَ من حديث(4) خرج مسلم في صحيحهأفقد بشعره، 

 شًا « :قَاَليوا قُرجِل        ؛اهشٍْق ِبالنَّبر ا ِمنهلَيع َأشَد لَ ،» فَِإنَّهسةَ    فََأراحوِن رفَقَـالَ  ، ِإلَى اب : 
»مهجِض،»اهري فَلَم ماهجاِلٍك، فَهِن مِب بَل ِإلَى كَعسِن ثَاِبٍت، فََأرب انسَل ِإلَى حسَأر ا ، ثُمفَلَم   

   انسِه قَاَل حلَيخََل عا         :دِد الضذَا اَألسِسلُوا ِإلَى هتُر َأن لَكُم آن ِرِب ِبذَنَِبهِ  قَد،      انَهِلـس لَـعَأد ثُم 
 كُهرحَل يعاَألِديم       : فَقَالَ ،فَج ىاِنى فَرِبِلس منَّهقِّ َألفِْريِبالْح ثَكعالَِّذى بوُل اللَِّه     ، وسفَقَاَل ر  :» 

 ،» حتَّى يلَخِّص لَك نَـسِبى     -ى ِفيِهم نَسبا     وِإن لِ  -الَ تَعجْل فَِإن َأبا بكٍْر َأعلَم قُريٍش ِبَأنْساِبها         
   عجر ثُم انسح فََأتَاه،          كبِلى نَس لَخَّص وَل اللَِّه قَدسا روالذي فَقَاَل ي       ـلَّنَّكقِّ َألسِبـالْح ثَـكعب 

                                                
     .)١١٨٥ح٦١٤٩( ما يجوز ِمن الشِّعِر والرجِز والْحداِء وما يكْره ِمنْه: باب،األدب:كتاب ،صحيح البخاري )(1
    .)١٠/٥٤٠( البن حجر،فتح الباري )(2
    .)٩/٣١٩(بن بطال ال البخاري،شرح صحيح  )(3
  .١٠٩سبق ذكر الحديث ص )(4



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٤٧   

مِجينِ     ،ِمنْهالْع ةُ ِمنرلُّ الشَّعا تُساِئشَةُ  ، كَممِ :قَالَتْ عوَل اللَِّه     فَسستُ رع  انسقُوُل ِلحي: »  ِإن
  سـِمعتُ رسـوَل اللَّـِه    : وقَالَتْ،»روح الْقُدِس الَ يزاُل يَؤيدك ما نَافَحتَ عِن اللَِّه ورسوِلهِ         

  .»ى واشْتَفَ،هجاهم حسان فَشَفَى « :يقُوُل
 شـفى المـؤمنين   "  ى عليه وأبرز تميزه؛ ألنه     وأثن وفي هذا الحديث مدحه الرسول      

  .(1)"  والمسلميناإلسالم هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقها ونافح عن ى واشتفبشعره،
 بتأليف الشعر أيضاً،    - رضي اهللا عنهما   -عامر بن األكوع وعلي بن أبي طالب      تميز   وقد   -ب

ـ        اًمن الشعر بلسم  ا  اتخذوقد    ويـستثير فيهمـا روح     ،شجاعة يشحذ في نفسيهما كل طاقـات ال
مـن  (2)فقد أخرج مسلم في صـحيحه     ،  ملك يهود، عام خيبر   ) مرحب   ( نازال حين   ،المغامرة
  : فَجعَل عمى عاِمر يرتَِجز ِبالْقَوِم...«: قَاَل (3)سلمة بن األكوع حديث
ـَّ تَالل   ا ـــنَــا والَ صلَّيــدقْنَــصوالَ تَ  ***     ه ما اهتَدينَاــوالَ اللَّــِه لَــــ
نَحِلــوفَض نع نَــنتَغْنَيا اسم اـــك    ***  ـِفَثَب ـْدام ِإن الَقَيــِت اَألقْـ   اـــنَـ

  اـــةً علَينَـــِزلَن سِكينَــوَأنْ
 ومـا اسـتَغْفَر   : قَاَل،»فَر لَك ربك   غَ« : قَالَ ،قَاَل َأنَا عاِمر  . »من هذَا   « : فَقَاَل رسوُل اللَِّه    

 فَنَادى عمر بن الْخَطَّاِب وهو علَى جمٍل لَه يا          : قَالَ ،ِإلنْساٍن يخُصه ِإالَّ استُشِْهد    رسوُل اللَِّه   
بر قَاَل خَرج مِلكُهم مرحب يخِْطـر ِبـسيِفِه          فَلَما قَِدمنَا خَي   : قَالَ ،نَِبى اللَِّه لَوالَ ما متَّعتَنَا ِبعاِمر     

  :ويقُوُل
 بحرَأنِّى م ربتْ خَيِلمع قَد*** برجطٌَل مالَِح بشَاِكى الس  

بلَتْ تَلَهَأقْب وبرِإذَا الْح  
  : فَقَاَل، عاِمري وبرز لَه عم:قَاَل
  شَاِكى السالَِح بطٌَل مغَاِمر***  نِّى عاِمرقَد عِلمتْ خَيبر َأ

 وذَهب عاِمر يسفُُل لَه فَرجع سـيفُه  ، فَاخْتَلَفَا ضربتَيِن فَوقَع سيفُ مرحٍب ِفى تُرِس عاِمرٍ   :قَاَل
 ها نَفْسفَكَانَتْ ِفيه لَهَأكْح لَى نَفِْسِه فَقَطَعع،...سَأر فَقَاَل ثُم دمَأر وهو ِلىلَِنى ِإلَى ع: »  نِطـيُألع

        ولُهسرو اللَّه هِحبي َأو ولَهسرو اللَّه ِحبالً يجةَ رايالر«،        ـوهو ها فَِجْئتُ ِبِه َأقُودِليتُ عقَاَل فََأتَي
  :ِفى عينَيِه فَبرَأ وَأعطَاه الرايةَ وخَرج مرحب فَقَاَلفَبسقَ  َأرمد حتَّى َأتَيتُ ِبِه رسوَل اللَِّه 

بحرَأنِّى م ربتْ خَيِلمع قَد  ***برجطٌَل مالَِح بشَاِكى الس  
بلَتْ تَلَهَأقْب وبرِإذَا الْح  

                                                
  .)١٦/٤٩ (مسلم صحيح على النووي شرح )(1
     .)٤٧٧٩ح٥/١٨٩( قَرٍد وغَيِرها ذي غَزوِة :باب، والسير الجهاد :كتاب، صحيح مسلم )(2
  .٩٤سبقت ترجمته ص )(3



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٤٨   

ِلىفَقَاَل ع:  
هرديى حتِْنى ُأمم(1)َأنَا الَِّذى س ***هنْظَراٍت كَِريِه الْمِث غَابكَلَي   

هرنْدَل الساِع كَيِبالص (2)ُأوِفيِهم  
  .» فَضرب رْأس مرحٍب فَقَتَلَه ثُم كَان الْفَتْح علَى يديِه:قَاَل
قصة استشهاده على يد مشركي مكة وجالديها ببيتـين مـن    دي بيب بن ع وقد خلد خُ- ج

َأِبـي    مـن حـديث  (3)فقد أخرج البخاري في صحيحه  كان متميزاً بتأليفه للشعر،    حيث   شعره،
 وَأمر علَيِهم عاِصم بن ثَاِبـٍت       ،عشَرةَ رهٍط سِريةً عينًا    بعثَ رسوُل اِهللا     « :قَاَل هريرةَ  

 حتَّـى باعوهمـا     (4)انْطَلَقُوا ِبخُبيٍب وابِن دِثنَةَ    فَ ...،الَْأنْصاِري جد عاِصِم بِن عمر بِن الْخَطَّابِ      
 وكَان خُبيـب    ،ِبمكَّةَ بعد وقْعِة بدٍر فَابتَاع خُبيبا بنُو الْحاِرِث بِن عاِمِر بِن نَوفَِل بِن عبِد منَافٍ              

 فَلَما خَرجـوا ِمـن الْحـرِم       ... ، خُبيب ِعنْدهم َأِسيرا   هو قَتََل الْحاِرثَ بن عاِمٍر يوم بدٍر فَلَِبثَ       
 لَولَـا   : ثُم قَالَ  ، فَتَركُوه فَركَع ركْعتَينِ   ، ذَروِني َأركَع ركْعتَينِ   : قَاَل لَهم خُبيب   ،ِليقْتُلُوه ِفي الِْحلِّ  

لْتُهلَطَو عزا ِبي جم تَظُنُّوا َأن اَأنددع ِصِهمَأح ما اللَّه.  
  علَى َأي ِشقٍّ كَانِ ِهللا مصرِعي*** ِحين ُأقْتَُل مسِلما  ولَستُ ُأباِلي

  يباِرك علَى َأوصاِل ِشلٍْو ممزِع***  وذَِلك ِفي ذَاِت الِْإلَِه وِإن يشَْأ 
  .»... (5) هو سن الركْعتَيِن ِلكُلِّ امِرٍئ مسِلٍم قُِتَل صبرا فَكَان خُبيب،فَقَتَلَه ابن الْحاِرِث

وهذه الموهبة    تميز بموهبة تأليف الشعر،    بيب بن عدي    خُففي هذا الحديث نجد أن      
  . يشاء من عبادهن لم يهبها اهللا

فقـد  ،  ل في سبيل اهللا ، كالجهاد بالسيف والما       يعد شعر هؤالء الشعراء جهاداً     وكان  
ِإن اللَّه عز وجـلَّ قَـد  :    قَاَل ِللنَِّبي  عن كَعِب بِن ماِلكٍ   (1) بسنده (6) أحمد في مسنده   روى

                                                
  واألثر، البـن األثيـر  ي غريب الحديثالنهاية ف . والياء زائدة،مي به لغلظ رقبته س ، األسد  الحيدرة :حيدره )(1
)١/٣٥٤(.     

.                  أي أقـتلكم قـتال واسـعا ذريعـاً      والقسي، والمقصود هنا     السندرة وهي شجرة يعمل منها النبل        :السندره )(2
  .)٢/٤٠٨ ( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث

) ومن صلَّى ( هْل يستَْأِسر الرجُل ومن لَم يستَْأِسر ومن ركَع          :باب ، الجهاد والسير  :، كتاب صحيح البخاري  )(3
  .)٣٠٤٥ح٦٤١(ركْعتَيِن ِعنْد الْقَتِْل

 فبيع بمكة   ، وأسر يوم الرجيع مع خبيب بن عدي        وأحداً شهد بدراً ،  زيد بن الدثنة األنصاري   هو   :ابن دثنة  )(4
  .)٨٤٧ح٢/٥٥٣(البن عبد البر، االستيعاب.  سنة ثالث من الهجرة وذلك في،من صفوان بن أمية فقتله

إذا شدت يداه ورجاله ورجل يمسكه حتى يـضرب           ويقال للرجل  ، يعني أنه أمسك على الموت     :قُتل صبراً  )(5
  .)١/٣٢١( البن سالم،غريب الحديث:انظر .عنقه قُتل صبراً

     .)١٥٨٢٣ح٣/٤٥٦(مسند أحمد  )(6



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٤٩   

  والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه لَكََأن ما     ، ِإن الْمْؤِمن يجاِهد ِبسيِفِه وِلساِنهِ     «: َأنْزَل ِفي الشِّعِر ما َأنْزَل فَقَالَ     
  .(3) »(2)تَرمونَهم ِبِه نَضح النَّبِل

كونه  اهتم بالشعر المباح، وشجع الشعراء على تأليف الشعر؛ ل          أن النبي    أجدوهكذا  
يشجع الشعراء علـى    كان النبي و، ممقارعة الخصوم وكبح جماحه في  سلحة  األمن أمضى   

منزلـة  ، وحظي الشعراء ب   يالًالذب عن الدعوة ومقارعة أهل الباطل ما استطاعوا إلى ذلك سب          
    .والمشاركة في تشييد بناء المجتمع المسلم، عظيمة في مجال الدعوة إلى اهللا 

،  األشعري بنداوة الصوت، من أشهرهم أبو موسى        وكذلك تميز بعض الصحابة     
 بـن  بريـدة حـديث   من  (4)ما واللفظ لمسلم  هيفي صحيح ومسلم  البخاري  الشيخان  فقد أخرج   

يصبالح (5) وُل اللَِّه     :قَاَلسقَاَل ر  :»          اـارمِمز ِطيُأع ِريالَْأشْع ٍس َأوقَي ناللَِّه ب دبع ِإن
داواِميِر آِل دزم ِمن«.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
      عـن عبـِد الـرحمِن بـنِ        ، عِن الزهِري  ، َأخْبرنَا معمر  : قَالَ ،حدثَنَا عبد الرزاقِ   :أحمدقال  : سند الحديث  )(1

    ... عن كَعِب بِن ماِلٍك ،كَعِب بِن ماِلٍك
  .)٥/٦٩(، البن األثير واألثرالنهاية في غريب الحديث . إذا رموه:النَّبل نَضح )(2
  :راسة الحديثد )(3

  :تخريج الحديث :أوالً
 : كتـاب  ،هصـحيح فـي   ابن حبان   ، و  بنحوه  معمر عن )٢٠٥٠٠ح١١/٢٦٣( همصنف في   عبد الرزاق أخرجه  
، الـسنن الكبـرى    فـي    يلبيهقمن طريق وهب، وا   )٥٧٨٥ح١٣/١٠٢( والسجع الشعر :باب ،باحةواإل الحظر
  . من طريق شعيب)٢١٦٣٩ح١٠/٢٣٩( شَهادِة الشُّعراِء :باب، الشهادات :كتاب

  .بنحوه  بهعن الزهري) شعيب- وهب-معمر(ثالثتهم
  :    دراسة اإلسناد: ثانياً
  .٣٠ سبقت ترجمته ص: عبد الرزاق بن همام-١

  . " هو ثقة اختلط آخر عمره ويقبل حديثه قبل المائتين، وروى عنه أحمد هذا الحديث قبل المائتين ":وقلت
  .٣١صسبقت ترجمته  : معمر بن راشد-٢
   ".هو ثقة" :قلتو

  .وباقي رجال السند ثقات
  . الحديث إسناده صحيح؛ ألن جميع رجاله ثقات:سنادالحكم على اإل: ثالثاً
  .)١٥٨٢٣ح٣/٤٥٦(مسند أحمد حاشية  ."إسناده صحيح على شرط الشيخين": شعيب األرنؤوطقال 

  .٨٩سبقت دراسة الحديث ص )(4
  .١١سبقت ترجمته ص )(5



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٥٠   

ـ  حسن صوت   النبي   شبهوفي هذا الحديث     بـصوت  ،    موسـى األشـعري    يأب
  .وذلك لتميزه بحسن ونداوة الصوت ؛(1)الِمزماِر

  مـن    (3)حيث أخرج مسلم في صحيحه    ،(2)من تميز أيضاً بنداوة الصوت أنجشة     وم
 : وغُالَم َأسود يقَاُل لَـه     ، بعِض َأسفَاِرهِ  يِف   كَان رسوُل اللَِّه      :قَاَل  َأنَِس بِن ماِلٍك     حديث

  .»(4) يدك سوقًا ِبالْقَواِريِريا َأنْجشَةُ رو : » فَقَاَل لَه رسوُل اللَِّه ،َأنْجشَةُ يحدو
 مـن القـريض      وينشد شـيئاً   ، وكان يحدو بهن   ،حسن الصوت متميز ب  كان أنجشة ف
  .(5) ويقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك، وما فيه تشبيب فلم يأمن أن يفتنهن،والرجز

مـن  (6)هيحصـح  أخرج البخاري في حيث، بالل بن رباحوكذلك ممن تميز بنداوة الصوت    
 كَان الْمسِلمون ِحـين قَـِدموا       « : كَان يقُولُ   أنه - رضي اهللا عنهما   -بن عمر عبد اهللا    حديث

 ونتَِمعجِدينَةَ يلَاةَ  ،الْمالص نُونيتَحا   ، فَيى لَهنَادي سلَي ،  ا ِفي ذَِلكمووا يفَتَكَلَّم «، مهـضعفَقَاَل ب : 
  فَقَـالَ ،»ِمثَْل قَرِن الْيهـودِ  بْل بوقًا « :وقَاَل بعضهم، »قُوسا ِمثَْل نَاقُوِس النَّصارى   اتَِّخذُوا نَا «

رملَاةِ  « :عنَاِدي ِبالصلًا يجر ثُونعلَا تَبوُل اللَِّه ،»َأوسفَقَاَل ر : » ِالَةفَنَاِد ِبالـص ا ِبالَُل قُمي« ،
عـن  (8) بـسنده (7) الترمذي في سننههرواما  للنداء بالصالة  باللار الرسول   ياختسبب  و

ِإن هـِذِه    : فَقَـالَ  ،فََأخْبرتُه ِبالرْؤيا  لَما َأصبحنَا َأتَينَا رسوَل اللَِّه      « :قَاَل (9)عبِد اللَِّه بِن زيدٍ   

                                                
    .)٦/٨٠ (مسلم صحيح على النووي شرح : انظر)(1
 ،أسد الغابـة  . في حجة الوداع  ،   العبد األسود، وكان حسن الصوت بالحداِء، فحدا بأزواج النبي           :أنْجشَة )(2

    .)١/١٨٣(البن األثير
 / ٧. (ِبِهـن  ِبالرفِْق طَاياهنم السواِق وَأمِر ِللنِّساِء  النَِّبى رحمِة ِفى :باب،  الفضائل: ، كتاب صحيح مسلم  )(3

  .)٦١٨٠ح٧٨
 وكان أنجشة يحدو وينـشد  ، ألنه يسرع إليها الكسر؛شبههن بالقوارير من الزجاج، و أراد النساء  :بالقوارير )(4

وقيل أراد أن اإلبـل  ، قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك     أو يقع في     ، فلم يأمن أن يصيبهن    ،القريض والرجز 
 ألن النساء يـضعفن  ؛ فنهاه عن ذلك، واشتدت فأزعجت الراكب وأتعبته،الحداء أسرعت في المشيإذا سمعت   

   .)٣٩ / ٤(البن األثير، النهاية في غريب الحديث  .عن شدة الحركة
    .)١٥/٨١ (مسلم صحيح على النووي شرح  )(5
    .٥٩سبق ذكر الحديث ص )(6
    .)١٨٩ح١/٢٣١(اء ِفي بدِء الَْأذَاِن ما ج: باب، الصالة:، كتابسنن الترمذي )(7
حدثَنَا )حيى بِن سِعيٍد الُْأمِوي   ي(حدثَنَا سِعيد بن يحيى بِن سِعيٍد الُْأمِوي حدثَنَا َأِبي        : قال الترمذي : سند الحديث  )(8

        ِن الْحب اِهيمرِن ِإبِد بمحم نقَ عحِإس نب دمحَأِبيِه            م نٍد عيِن زِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نع ِميِن   (اِرِث التَّيِد اللَِّه ببع
     .) ..زيٍد

 ي جشم بن الحارث ابن الخـزرج األنـصار        ي من بن  ،بن ثعلبة بن عبد اهللا بن زيد       هو ا  :عبد اهللا بن زيد     )(9
،  اهللا رسـول  مـع  المشاهد وسائر بدرا وشهد العقبة شهد،  الحارث بن الخزرجيمن بني  الخزرجى الحارث 
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 »... ولْينَاِد ِبذَِلك    ، فََألِْق علَيِه ما ِقيَل لَك     ،َأمد صوتًا ِمنْك   فَِإنَّه َأنْدى و   ، فَقُم مع ِبلَالٍ   ،لَرْؤيا حقٍّ 
(1).  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 البن عبد البـر     ،االستيعاب.  عثمان عليه وصلى وستين أربع ابن وهو ،وثالثين ثنتينا سنة بالمدينة توفى
)٣/٩١٢/١٥٣٩(.    

  :دراسة الحديث )(1
  :تخريج الحديث :أوالً

 همـسند فـي    أحمـد    ، و )٤٩٩ح١/١٨٧( ن كَيـفَ اَألذَا   :بـاب  ،الـصالة  :ه، كتاب سنن في    داود و أب أخرجه
  .عد والد يعقوبسإبراهيم بن  من طريق )١٦٥٢٥ح٤/٤٣(
  . محمد بن سلمةمن طريق)٧٠٦ح٢/٣٣(  بدِء الَْأذَاِن:  باب، الَْأذَاِن والسنَِّة ِفيِه: ِكتَابه،سننفي ابن ماجة و

  . من طريق سلمة بن الفضل)١٢٢٤ح٢/٧٥٨( ِفى بدِء اَألذَاِن:بابالصالة، : ، كتابسنن الدارمي
  . بنحوه بهعن محمد بن إسحاق)سلمة بن الفضل - محمد بن سلمة-عد والد يعقوبسإبراهيم بن (ثالثتهم
  :    دراسة اإلسناد: ثانياً

 ،وأبـو داود   محمد بن عبد اهللا بـن عمـار الموصـلي         ويحيى بن معين    وثقه  : يحيى بن سعيد بن أبان     -١
 :النـسائي  و  أحمد بن حنبل   قالو ،في الثقات   وابن شاهين  بن حبان ا وذكره   ،يغرب والذهبي وزاد ي،  الدارقطنو

بشار معـروف   . وقال د  ،صدوق يغرب : ، وقال ابن حجر   عنده عن األعمش غرائب   ، وزاد أحمد    ليس به بأس  
  ". ثقة : " والشيخ شعيب األرنؤوط

  ".هو ثقة : "قلت
، )٣١/٣١٨/٦٨٣١(، للمـزي  تهـذيب الكمـال    ،)٣/٢٧٠/١٢٨٠ ()رواية الدوري (تاريخ ابن معين    : انظر(
 البـن   ،الثقـات ، و )٢/٣٦٦/٦١٧٢( للـذهبي  ،الكاشفو،  )١/٣٦٨/٥٧٧(حنبل بن حمد، أل داود أبي سؤاالتو

، البـن   تقريـب التهـذيب   و ،)١/٢٦١/١٦٠١(شـاهين  بنال،  تاريخ أسماء الثقات  و ،)٧/٥٩٩/١١٦٥٣(حبان
ــر ــذيب، د، و)١/١٠٥٥/٧٥٥٤(حج ــب الته ــر تقري ــ.تحري ــشار ع ــعيب ب ــشيخ ش ــروف وال واد مع

   )).٤/٨٥/٧٠٥٤(األرنؤوط
قال شعبة بـن  وذكره ابن حبان في الثقات،     ،  "حسن الحديث :"وزاد معين بن يحيىوثقه   :محمد بن إسحاق   -٢

إذا حدث عن من سمع     " :  محمد بن عبد اهللا بن نمير       وقال ،" محمد بن إسحاق أمير المحدثين بحفظه      : "الحجاج
 قالو،  " من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة     يتحسن الحديث صدوق، و إنما أُ     منه من المعروفين فهو     

 وله غرائب في سـعة مـا روى         ، من بحور العلم   كان صدوقاً : "، وقال الذهبي  "الحديث حسن" :حنبل بن أحمد
 ،صـدوق يـدلس   : "ابن حجـر  ، وقال   " وقد صححه جماعة   ، وحديثه حسن  ، واختلف في االحتجاج به    ،تستنكر

  ".الدجاجلة من دجال : "مالك قالو ،"، وذكره في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين مي بالتشيع والقدرور
 كما قال ابن حجر، وهذا ال يضره في هذا الحديث؛ ألنه صرح بالـسماع        رابعةمدلس من ال  هو صدوق   : "قلت

  ".ا الحديث، ولم يدع لهما في هذورمي بالتشيع والقدر، أبو داود وابن ماجةفي رواية 
تاريخ بغداد، ألحمد بن علي أبو بكر الخطيـب         و ،)٣/٢٢٥/١٠٤٧ ()رواية الدوري (تاريخ ابن معين    : انظر(

 ،الثقاتو،  )١/٢٢٣(مـ١٩٨٧-هـ١٤٠٧، الطبعة األولى،     بيروت -هـ، دار الكتب العلمية   ٤٦٣البغدادي ت 
 ،اشـــفالك، و)٢٤/٤٠٥/٥٠٥٧(، للمـــزيتهـــذيب الكمـــال و،)٧/٣٨٠/١٠٥٣٤(البـــن حبـــان
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ـ  :قيلو؛ ألنه تميز بنداوة الصوت،      واإلعالمبالنداء    وأما السبب في تخصيص بالل       ى  معن
 استحباب كون المؤذن رفيع      هذا الحديث  يؤخذ من و ، أطيب : وقيل ،أرفع صوتاً أندى صوتاً أي    

  .(1)ت وحسنهالصو
  التميز في المواهب الرياضية: ثانياً

أشهر مـن   ومن  ،  التي نستفيد منها في الجهاد     ، وخاصة الرياضةلقد حث اإلسالم على     
  :تميز بالرياضة من الصحابة 

 مـن   (2)فقد أخرج البخاري في صحيحه     لقد تميز برياضة الرمي،       سعد بن أبي وقاص    -أ
  .»...نِّي لََأوُل الْعرِب رمى ِبسهٍم ِفي سِبيِل اِهللا ِإ« : قال سعد بن أبي وقاص حديث

 بل هو أول من رمى بسهم في سـبيل اهللا           ،وهو لم يكن متميز برياضة الرمي فحسب      
 لمجاهدة أعداء اهللا وإعالء كلمة اهللا   ،وقد جمع له النبي  ،أخرج مسلم حيث  أبويه

 َألحٍد غَير سـعِد بـِن     (4)َأبويِه مع رسوُل اللَِّه    ما ج : قال  عِلي  من حديث  (3)في صحيحه 
  .»يارِم ِفداك َأِبى وُأم «:فَِإنَّه جعَل يقُوُل لَه يوم ُأحٍد، (5)ماِلٍك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
بـن  ، ال طبقـات المدلـسين   ، و )١/٨٢٥/٥٧٢٥(بـن حجـر   ، ال تقريب التهـذيب  ، و )٢/١٥٦/٤٧١٨(للذهبي
  ).)١٩١/١٠٨٧ / ٧(البن أبي حاتم، الجرح والتعديل ،)٥١/١٢٥(حجر
مـدلس مـن    هو صـدوق    و ،محمد بن إسحاق  لوجود  حسن لذاته؛   الحديث إسناده   : سنادالحكم على اإل  : ثالثاً

  .سماع في رواية أخرىبالصرح ولكنه  رابعة،ال
: ، انظـر  حـسن : األلباني قالو ،)١٨٩ح١/٢٣١(سنن الترمذي : انظر" حديث حسن صحيح  : "قال الترمذي   (

، )٤٩٩ح١/١٨٧(،   سنن أبـي داود    حاشية :، انظر صحيح حسن: وقال ،)١٨٩ح١/٢٣١(سنن الترمذي حاشية  
 فانتفـت شـبهة     ،هنـا  لتحديث وقد صرح با   ،إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق      : شعيب األرنؤوط وقال  
خلـق أفعـال   "  غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري فـي         ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح     ،تدليسه
     ).)١٦٥٢٥ح٤/٤٣( مسند أحمدحاشية: انظر ،وأصحاب السنن" العباد 

  .)٤/٧٧ (مسلم صحيح على النووي شرح  )(1
     .)٣٧٢٨ح٧٨٤(نَاِقِب سعِد بِن َأِبي وقَّاٍص الزهِري  م:باب ، المناقب:، كتابصحيح البخاري) (2
  .)٦٣٨٦ح٧/١٢٥ ( فَضِل سعِد بِن َأِبى وقَّاٍص في :باب، الصحابة :فضائل، صحيح مسلم )(3
 صـحيح    النـووي علـى    شـرح   . بـاألبوين التفديـة   المقـصود بـذلك     : َأبويِه  ما جمع رسوُل اللَِّه      )(4

  .)١٥/١٨٤(مسلم
 ، يكنى أبا إسـحاق، ُأهيب بن عبد مناف:  وقيل،مالك بن وهيب  واسم أبي وقاص   :هو سعد بن أبي وقاص     )(5

 /٢/٤٣٣( البـن األثيـر      ،أسد الغابـة  . حمنة بنت أبي سفيان بن ُأمية     : ، وقيل وأمه حمنة بنت سفيان بن ُأمية     
٢٠٢٩(.  
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خرج أفقد   المتميز برياضة الرمي،      المشهور بكنيته أبو طلحة      زيد بن سهل األنصاري    -ب
مـع    يتَتَـرس كَان َأبو طَلْحةَ « :قَاَل َأنَِس بِن ماِلٍك   حديث من(1)البخاري في صحيحه

  النَِّبي  ٍاِحدٍس ويِ     ، ِبتُرمالر نسةَ حو طَلْحَأب كَانو ،       فَ النَِّبيى تَشَرمِإذَا ر فَكَان   ،  نْظُـرفَي
  .»ِإلَى موِضِع نَبِلِه
وهـذا   ، بترس واحـد ه يتترس مع النبيي، حتى أن  متميز بالرم أبو طلحةفكان 

 أي  إذا رمى تشرف النبي   فكان أبو طلحة، وكان ذلك في أحدمنه،يدل على كمال قربه 
 واالستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظـر كالـذي يـستظل             ،تحقق نظره وتطلع عليه   

ألجـل أنـه   ،  طلحةفينظر إلى موضع نبله أي موقع سهم أبي ، الشمس حتى يستبين الشيء
   ألن النبي  ؛ لينظر المصاب من األعداء من هو      ؛ بصره سهمه  كان حسن الرمي يتبع النبي    

  .(2) واستشرافاًإنما تترس بترسه وقايةً
 فقد أخرج مسلم فـي      ،-الجري على األقدام  - العدو قد تميز برياضة      سلمة بن األكوع     -ج

كَان خَيـر فُرسـاِننَا     «  : رسوِل اللَِّه    قال :قَاَل  (4)كوعسلمة بن األ   من حديث (3)صحيحه
   وكَان رجٌل ِمن : قَاَل،فَبينَما نَحن نَِسير ...« :قَاَل، »َ وخَير رجالَِتنَا سلَمةُ (5)الْيوم َأبو قَتَادة

،  فَجعَل يِعيد ذَِلك   ؟، هْل ِمن مساِبقٍ   ،ى الْمِدينَةِ فَجعَل يقُوُل َأالَ مساِبقٌ ِإلَ    ،  اَألنْصاِر الَ يسبقُ شَدا   
  هتُ كَالَمِمعا سشَِريفًا      : قُلْتُ ،فَلَم ابالَ تَها وكَِريم ا تُكِْرموُل اللَِّه        : قَالَ ، َأمسر كُوني الَ ِإالَّ َأن  

 : قُلْـتُ : قَـالَ ،»ِإن ِشـْئتَ    « : قَالَ ،فَُألساِبقَ الرجلَ  قُلْتُ يا رسوَل اللَِّه ِبَأِبى وُأمى ذَرِنى         :قَاَل
 ثُـم  ،فَربطْتُ علَيِه شَرفًا َأو شَرفَيِن َأستَبِقى نَفَـِسى       ،  ِرجلَى فَطَفَرتُ فَعدوتُ  اذْهب ِإلَيك وثَنَيتُ    

       فَيشَر فًا َأوِه شَرلَيطْتُ عبتُ ِفى ِإثِْرِه فَرودِنع،     قَهتَّى َألْحتُ حفَعِإنِّى ر قَاَل   - ، ثُم -:   ـكُّهفََأص 
  .»... فَسبقْتُه ِإلَى الْمِدينَِة :قَاَل،  َأنَا َأظُن: قَاَل، قَد سِبقْتَ واللَِّه: قُلْتُ:– قَاَل - ،بين كَِتفَيِه

   (7)د أخرج مسلم في صحيحهفققد تميز بالفروسية،   (6) أبو قتادة بن ربعي األنصاري -د
  
  

                                                
     .)٢٩٠٢ح٦١٢(لِْمجن ومن يتَتَرس ِبتُرِس صاِحِبِه  ا:باب ، الجهاد والسير:، كتابصحيح البخاري )(1
     .)٧/٣٦٢( البن حجر،فتح الباري: انظر )(2
    .٩٧سبقت دراسة الحديث ص )(3
  .٩٤ترجمته صسبقت  )(4
  .٩٧سبقت ترجمته ص )(5
  .٨٧سبقت ترجمته ص )(6
    .٩٨سبقت دراسة الحديث ص )(7
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كَان خَير فُرسـاِننَا الْيـوم َأبـو    «  : رسوِل اللَِّه قال :قَاَل  (1)كوعسلمة بن األ من حديث
  .»...ير رجالَِتنَا سلَمةُ وخَ قَتَادة

استحباب الثنـاء    لتميزه بالفروسية، وفي هذا الحديث        على أبي قتادة     فأثنى النبي   
 ، لما فيه من الترغيب لهـم      ؛سيما عند صنيعهم الجميل    ال ، وسائر أهل الفضائل   ،ى الشجعان عل

 وهذا كله في حق مـن يـأمن الفتنـة عليـه بإعجـاب             ، من ذلك الجميل   اإلكثارولغيرهم في   
  .(2)ونحوه

 فقـد تميـزوا أيـضاً     والزبير بن العوام وعلي بن أبـي طالـب   (3) أبو مرثد الغنوي   -هـ
 بعثَِني رسوُل اِهللا :قَاَل  عِلي  من حديث(4)ث أخرج البخاري في صحيحهحيبالفروسية، 

       كُلُّنَا فَاِرساِم ووالْع نب ريبالزو ثٍَد الْغَنَِويرا مَأبـةَ        « : قَـالَ  ،وضوتَّـى تَـْأتُوا رانْطَِلقُـوا ح
 (6) أخرج البخاري في صـحيحه     حيث ،وفي رواية أخرى زاد المقداد بن األسود      ،  »...(5)خَاٍخ

                                                
    .٨٥سبقت ترجمته ص )(1

  .)١٢/١٨٢ (مسلم صحيح على النووي حشر  )(2
 :وقيـل ،   كنـاز بـن حـصين      : ويقال ،اسمه كناز بن حصن   ،  من بني غنى بن أعصر     :أبو مرثد الغنوي   )(3

 وقتل مرثد يوم الرجيع    بدراً ،أشهر وأكثر   اسم أبي مرثد حصن بن كناز واألول       :وقد قيل ،  الحصين بن يربوع  
 واسمه منبه بن سعد ،إلى غني وهو غني بن يعصر وقيل أعصر      هذه النسبة    الغنوي، و اة رسول اهللا    في حي 

االسـتيعاب البـن عبـد       :انظـر (. منتـسب إلـى غنـي والء      ، وهـو    بن قيس بن عـيالن بـن مـضر        
     ).)٤/٣١٥( للسمعاني،األنساب، و)٤/١٧٥٤/٣١٦٧(البر

    .)٣٩٨٣ح٨٣٣( فَضلُِ من شَِهد بدرا:باب ، المغازي:كتاب ،صحيح البخاري )(4
حدثَِني ِإسحاقُ بن ِإبراِهيم َأخْبرنَا عبد اللَِّه بن ِإدِريس قَاَل سِمعتُ حصين بن عبـِد         :  قال البخاري  :سند الحديث 

لَِميِن السمحِد الربَأِبي ع نةَ عديبِن عِد بعس نِن عمحعبد اهللا بن حبيب(الر(ِليع نع  ...  
  :دراسة اإلسناد

  .٤٤سبق ترجمته ص: حصين بن عبِد الرحمِن -
/ ٢(الحمـوي  يـاقوت ل،  معجم البلدان  . بقرب حمراء األسد من المدينة     ،موضع بين الحرمين  : خاخروضة   )(5

٣٣٥(.    
 بن َأِبي بلْتَعةَ ِإلَـى َأهـِل مكَّـةَ           غَزوِة الْفَتِْح وما بعثَ ِبِه حاِطب      :بابالمغازي،  : ، كتاب صحيح البخاري  )(6

ِو النَِّبيِبغَز مهخِْبري)٤٢٧٤ح٨٠٥(.  
 عن عمِرو بِن ِدينَـاٍر قَـاَل َأخْبرِنـي    )بن عيينة(حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد حدثَنَا سفْيان:  قال البخاري:سند الحديث 

  ... سِمعتُ عِليا :ه سِمع عبيد اللَِّه بن َأِبي راِفٍع يقُوُلالْحسن بن محمٍد َأنَّ
  : دراسة اإلسناد

 وكان ربما دلس   ، ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغير حفظه بأخرة          هو"  :قال ابن حجر   :سفيان بن عيينة   -
تقريـب  : انظر. (التي ال يضر تدليسهم ، وذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وهي          "لكن عن الثقات  

  ).)٣٢/٥٢ / ١(بن حجر، الطبقات المدلسين، و)٣٩٥/٢٤٥١ /١( (، البن حجرالتهذيب
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انْطَِلقُوا حتَّى تَـْأتُوا  «:  فَقَاَل،َأنَا والزبير والِْمقْداد   بعثَِني رسوُل اهللاِ   :قَاَل   عِلي من حديث 
  .»...روضةَ خَاٍخ

 علـي  مـع يحتمل أن يكون الثالثة كانوا      إنه  : ونوفق بين الروايتين كما قال ابن حجر      
، (1)الراويين عنه ما لم يذكره اآلخر فذكر أحد.  

  .؛ لتميزهم بالفروسية اصطفى هؤالء الصحابة فالرسول   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

    .)٧/٥٢٠( البن حجر،فتح الباري )(1
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  المطلب الخامس
  التميز في القيادة واإلدارة والمبادرة

  التميز في القيادة واإلدارة: أوالً
 ؛المهـام يهم الصفات القياديـة لـبعض    من يجد ف   يختار من صحابته      كان النبي 

بتلك الصفة القيادية، مثل قادة وأمراء المعـارك والـسرايا، وكـذلك     فتميز بعض الصحابة   
سبيل المثـال ال    ذكر على   سأأصحاب المهمات الخاصة المتعلقة باألمور العسكرية والقتالية، و       

  : الحصر بعضاً منهم
رِضي -ةَعاِئشَ  من حديث  (1)حيث أخرج البخاري في صحيحه    ،   أبو بكر الصديق   -أ
 ،»مرضه الَِّذي ماتَ ِفيِه َأتَاه ِبلَاٌل يوِذنُـه ِبالـصلَاةِ          لَما مِرض النَِّبي     « : قَالَتْ -اُهللا عنْها 

لَا يقِْدر  فَ،   ِإن يقُم مقَامك يبِكي    (2)ِإن َأبا بكٍْر رجٌل َأِسيفٌ    « : قُلْتُ ،»مروا َأبا بكٍْر فَلْيصلِّ   « :فَقَاَل
 : ِفي الثَّاِلثَـِة َأِو الراِبعـةِ      : فَقَالَ ، ِمثْلَه : فَقُلْتُ ،»مروا َأبا بكٍْر فَلْيصلِّ    « : فَقَالَ ،»علَى الِْقراءةِ 

 :ِو الراِبعـةِ   فَقَاَل ِفـي الثَّاِلثَـِة أَ      ، ِمثْلَه : فَقُلْتُ ،»فَلْيصلِّ  مروا َأبا بكْرٍ   ،ِإنَّكُن صواِحب يوسفَ  «
  .»فَصلَّى  فَلْيصلِّ مروا َأبا بكٍْر،ِإنَّكُن صواِحب يوسفَ«

 في الصالة، وقد رضيه للمسلمين خليفة لـه          أبا بكر الصديق     فقد استخلف النبي    
وتميزه بالقيـادة واإلدارة، ولـذلك رضـيه         ، (3)فضل أبي بكر   على دينهم، وهذا دليل على    

  .   مر دنياهم، وكان خليفة المسلمين وقائدهم ومدير أعمالهم بعد وفاة النبيالمسلمون أل
المـسلمين،  شـمل     يديه ى عل  جمع اهللا وقد كان حكيماً في قيادته وإدارته للدولة، ف       

   ، - رضي اهللا عنها–أسيف القلب كما وصفته عائشة  رغم أنه كان حازماً في حرب المرتدينف
ما تُوفِّي النَِّبـي   لَ «:  قَالَ   هريرة أبي من حديث (4)هحيث أخرج البخاري في صحيح    

   ٍكْرو بتُخِْلفَ َأباسِب،ورالْع ِمن كَفَر نم كَفَرو «،رمقَاَل ع :  فَ تُقَاِتـُل النَّـاسكٍْر كَيا با َأبي ، 
 لَـا  « : فَمن قَـالَ ،»تَّى يقُولُوا لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللاُأِمرتُ َأن ُأقَاِتَل النَّاس ح :»وقَد قَاَل رسوُل اِهللا    

واِهللا  « :قَاَل َأبو بكْـرٍ   ،  » وِحسابه علَى اهللاِ   ، فَقَد عصم ِمنِّي مالَه ونَفْسه ِإلَّا ِبحقِّهِ       ،ِإلَه ِإلَّا اهللاُ  

                                                
     .)٧١٢ح١٥٩( من َأسمع النَّاس تَكِْبير الِْإماِم: باب، األذان:، كتابصحيح البخاري )(1
 واألثـر، البـن     النهايـة فـي غريـب الحـديث       . الرقيـق   هو : وقيل ، البكاء والحزن  سريع  أي : أسيف  )(2

  .)١/٤٨(األثير
  .)٥/٢٠٣(، لبدر الدين العينيعمدة القاري: انظر )(3
 قَتِْل من َأبى قَبوَل الْفَـراِئِض ومـا         : باب ، استتابة المرتدين والمعاندين والمقاتلين    :، كتاب صحيح البخاري  )(4

  .)٦٩٢٥و٦٩٢٤ح١٤٦١( ِإلَى الردِةنُِسبوا
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 كَـانُوا   (1) واِهللا لَو منَعوِني عنَاقًا    ، فَِإن الزكَاةَ حقُّ الْمالِ    ،لَُأقَاِتلَن من فَرقَ بين الصلَاِة والزكَاةِ     
 فَواِهللا ما هو ِإلَّا َأن رَأيتُ َأن قَـد          : قَاَل عمر  ،لَقَاتَلْتُهم علَى منِْعها   يَؤدونَها ِإلَى رسوِل اِهللا     

  .» فَعرفْتُ َأنَّه الْحقُّ،شَرح اُهللا صدر َأِبي بكٍْر ِللِْقتَاِل
 العلـم   في هتقدمو بالقيادة الحكيمة واإلدارة الرشيدة،     بتميز أبي بكر   وهذا كله يشهد  

ورسوخه فيه، وأن مكانه من العلم ونصرة اإلسالم ال يوازيه فيه أحد، أال ترى رجوع جماعة                
ليدا لـه دون تبيـين الحـق         تق هتباعا، وال يجوز عليهم      قتال أهل الردة   فيالصحابة إلى رأيه    

         .(2)لهم
 َأتَـِت   : قَالَ ٍ (4)جبيِر بِن مطِْعم   من حديث (3)وكذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه     

  النَِّبي    ٍءِفي شَي تْهَأةٌ فَكَلَّمرهِ    ،امِإلَي ِجعتَر ا َأنهرِجْئـتُ       : قَالَتْ ، فََأم تَ ِإنَأيوَل اِهللا َأرسا ري  
كَأِجد لَمتَ،ووالْم ا تُِريدكٍْر « : قَاَل، كََأنَّها بتَِجِديِني فَْأِتي َأب لَم ِإن«.  

 بالقيـادة الحكيمـة واإلدارة      أبـي بكـر   تميـز   الحديث من أبين الدالئل على      فهذا  
  .(5)الرشيدة

ـ  من حديث(6)  حيث أخرج البخاري في صحيحه، عمر بن الخطاب-ب ِد اِهللا ببع ـرمِن ع   
 ِإن َأستَخِْلفْ فَقَِد استَخْلَفَ من هـو  « : قَاَل؟ َألَا تَستَخِْلفُ، ِقيَل ِلعمر: قَاَل-رِضي اُهللا عنْهما  -

 : فَقَالَ ،ِهفََأثْنَوا علَي «  ،  وِإن َأتْرك فَقَد تَرك من هو خَير ِمنِّي رسوُل اِهللا            ،خَير ِمنِّي َأبو بكْرٍ   
» اِهبر اِغبا،(7)رتُ ِمنْهوتُ َأنِّي نَجِددتًا، ويما ويا حلُهملَا َأتَح لَيلَا عكَفَافًا لَا ِلي و «.   

                                                
 البـن   ،غريـب الحـديث    . وجمعهـا عنُـوق    ، العنَاق اُألنْثَى من أوالِد المِعِز ِإذا َأتَتْ عليها سـنةٌ          :عنَاقاً )(1

  .)٢/١٣١(الجوزي
    .)٣/٣٩٣(بن بطالال ،يشرح صحيح البخار )(2

     .)٧٢٢٠ح١٥٢٠ (اِفاِلاسِتخْلَ :باب ، األحكام:، كتابصحيح البخاري) (3
وتوفي جبير سنة سبع  وساداتهم، قريش حلماء من  وكان، بن عِدي بن نَوفَل بن عبد مناف       :جبير بن مطِْعم   )(4

     .)١/٣٩٧/٦٩٧( البن األثير،أسد الغابة .سنة تسع وخمسين: سنة ثمان، وقيل: وخمسين، وقيل
     .)٢٤/٢٨٠(، لبدر الدين العينيعمدة القاري:انظر )(5
  .)٧٢١٨ح١٥٢٠ (اِلاسِتخْلَاِف :باب ، األحكام:، كتابصحيح البخاري )(6

 عن ِهشَاِم بِن عروةَ عـن       )بن سعيد الثوري  (حدثَنَا محمد بن يوسفَ َأخْبرنَا سفْيان     :  قال البخاري  :سند الحديث 
  ... -رِضي اللَّه عنْهما-مر  عن عبِد اللَِّه بِن ع)عروة بن الزبير(َأِبيِه

  : دراسة اإلسناد
  .٦٢ سبقت ترجمته ص: سفيان بن سعيد-
 : وقيـل ، راغب في الثناء في حسن رأيي، راهب من إظهار ما بنفسه مـن الكراهـة        أي :راغب وراهب   )(7

  .)٢٤/٢٧٩ ( لبدر الدين العيني،عمدة القاري.راغب في الخالفة راهب منها
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، لما وجد من تميزه بالصفات       عمر بن الخطاب     ولقد استخلف أبو بكر الصديق      
  .، وكان جديراً بذلك (1) على عمر الحاضرون  الصحابةوأثنى القيادية واإلدارية،

طلحة بن عبيد اهللا وسعد بن أبي        و  بن العوام   والزبير وعلي بن أبي طالب     بن عفان  عثمان -ج
عمِرو بِن    من حديث  (2)حيث أخرج البخاري في صحيحه    ،   عبد الرحمن بن عوف   وقاص و 
 َأوِص : فَقَالُوا...  َأن يصاب ِبَأياٍم ِبالْمِدينَِةقَبَل  رَأيتُ عمر بن الْخَطَّاِب :قَاَل  (3) ميموٍن

  ْؤِمِنينالْم ا َأِميرتَخِْلفْ ،يُؤلَـاِء النَّفَـرِ            « : قَالَ ، اسه ِر ِمـنذَا الَْأمقَّ ِبها َأحدَأح ا َأِجدَأِو  (4)م 
 فَسمى عِليا وعثْمان والزبير وطَلْحـةَ       ،راٍضوهو عنْهم     الَِّذين تُوفِّي رسوُل اِهللا      (5)الرهِط

 ولَيس لَه ِمن الْـَأمِر شَـيء كَهيَئـِة          ، وقَاَل يشْهدكُم عبد اِهللا بن عمر      ،وسعدا وعبد الرحمنِ  
 ِة لَهِزيالتَّع،      ذَاك وا فَهدعةُ سرِت الِْإمابَأص فَِإن ،    را ُأمم كُمِبِه َأي تَِعنسِإلَّا فَلْيو ،  ِزلْـهَأع فَِإنِّي لَم 

   .»...عن عجٍز ولَا ِخيانٍَة
 ألنه اجتمع في كل واحـد       ؛ وأمرهم أن يختاروا منهم واحداً     ،تةخص األمر بالس  ولقد  "

 ولمـا وجـد مـن    ،(6)"وهو عنه راٍض  ومات النبي ، في أهل بدرمنهم أمران كونه معدوداً 
  . تميزهم بالصفات القيادية واإلدارية

عبـِد اِهللا بـِن       من حديث  (7)فقد أخرج البخاري في صحيحه     ،    أسامة بن زيد     -د
رما-عمنْهاُهللا ع ِضيقَاَل- ر : ثَ النَِّبيعب  ٍديز نةَ بامُأس ِهملَيع رَأمثًا وعب  ضعب نفَطَع   

                                                
     .)٢٤/٢٧٩(، لبدر الدين العيني القاريعمدة: انظر )(1
   .)٣٧٠٠ح٧٧٨( ِقصِة الْبيعِة واِلاتِّفَاِق علَى عثْمان بِن عفَّان :باب،  المناقب:كتاب، صحيح البخاري )(2

بـن  ( عن حـصينٍ ) اهللاوضاح بن عبد  (حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيَل حدثَنَا َأبو عوانَةَ      : قال البخاري  :سند الحديث 
   ... رَأيتُ عمر بن الْخَطَّاِب: عن عمِرو بِن ميموٍن قَاَل)عبد الرحمن

  :دراسة اإلسناد
  .٤٤ سبقت ترجمته ص: حصين بن عبد الرحمن السلمي-
 هـو ،   حياته وعلى عهـده في وكان مسلماً، وصدق إليه   أبو عبد اهللا أدرك النبى       :عمرو بن ميمون   )(3

  .وسبعين خمس سنة ومات ،وعمرة حج بين ما ستين حجنه إ: ، وقيلالكوفيين من التابعين كبار فى معدود
     .)٣/١٢٠٥/١٩٥٩( البن عبد البر،االستيعاب

     .)٢٦٧/ ١٤ (لزبيديل، تاج العروس .ما دون العشرِة من الرجال: النَّفَر )(4
 إلى األربعـين وال تكـون    : وقيل ،لرهط من الرجال ما دون العشرة      وا ، وهم عشيرة الرجل وأهله    :الرهط )(5

 النهاية في غريب الحديث.  ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع، وال واحد له من لفظه     ،فيهم امرأة 
     .)٢/٢٨٣(، البن األثيرواألثر

     .)١٣/٢٠٧( البن حجر،فتح الباري) (6
  .١١٢سبق ذكر الحديث ص )(7



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٥٩   

 فَقَد كُنْـتُم تَطْعنُـون ِفـي        ،ن تَطْعنُوا ِفي ِإمارِتهِ   إ « :اِس ِفي ِإمارِتِه فَقَاَل النَِّبي      النَّ
 وِإن هذَا   ، وِإن كَان لَِمن َأحب النَّاِس ِإلَي      ،يم اِهللا ِإن كَان لَخَِليقًا ِللِْإمارةِ     أ و ،ِإمارِة َأِبيِه ِمن قَبلُ   

  .»ن َأحب النَّاِس ِإلَي بعدهلَِم
 وال ،من أحـب النـاس إليـه    حيث كان  بحب الرسول    فلما تميز أسامة بن زيد      

 اًجـدير ، فكـان  (1)، ومن ال يسوغ فيه العيب والنقص  إال من أحبه اهللا     النبييجوز أن يحب    
  .(2)ه لفضله وسبقه وقربه من؛باإلمارة والقيادةوحقيقا 

فقد أخرج البخـاري فـي   ، رثة وجعفر بن أبي طالب وعبد اهللا بن رواحة          زيد بن حا   -هـ
ِفـي غَـزوِة     َأمر رسوُل : قَالَ -رِضي اُهللا عنْهما  -عبِد اِهللا بِن عمر       من حديث  (3)صحيحه

 وِإن قُِتَل جعفَر فَعبد اِهللا بـن        ،ِإن قُِتَل زيد فَجعفَر: »     فَقَاَل رسوُل اِهللا     ،مْؤتَةَ زيد بن حاِرثَةَ   
 فَالْتَمسنَا جعفَر بن َأِبي طَاِلـٍب فَوجـدنَاه   ،كُنْتُ ِفيِهم ِفي ِتلْك الْغَزوِة « : قَاَل عبد اهللاِ ،»رواحةَ

  .»رميٍة ووجدنَا ما ِفي جسِدِه ِبضعا وِتسِعين ِمن طَعنٍَة و،ِفي الْقَتْلَى
 اختار هؤالء القادة الثالثـة فـي تلـك          فمن خالل هذا الحديث يتضح لنا أن النبي         

  . الغزوة؛ لتميزهم بالصفات التي تؤهلهم للقيادة واإلدارة
 مـن   (4)فقد أخرج البخاري في صحيحه     سيف اهللا القائد المميز المحنك،        خالد بن الوليد   -و

 ،نَعى زيدا وجعفَرا وابن رواحةَ ِللنَّاِس قَبَل َأن يـْأِتيهم خَبـرهم            َأن النَِّبي    َأنٍَس   حديث
 وعينَـاه   ، ثُم َأخَذَ ابن رواحةَ فَُأِصيب     ، ثُم َأخَذَ جعفَر فَُأِصيب    ،َأخَذَ الرايةَ زيد فَُأِصيب    « :فَقَاَل

  .»ِمن سيوِف اِهللا حتَّى فَتَح اُهللا علَيِهمتَذِْرفَاِن حتَّى َأخَذَ سيفٌ 
لقب  ومن يومئذ     تميزه بالشجاعة والحنكة العسكرية، لقبه بسيف اهللا،       فلما رأى النبي    

  . وهذا دليل على تميزه بالقيادة واإلدارة،(5) سيف اهللا خالد
  التميز في المبادرة: ثانياً

قـام  ولقـد   حياة اإلنسان بـشكل عـام،     سمة وجزء مهم وأساسي من مالمح        المبادرة
، ومن سمات الرعيل األول أنهم مبادرون، ولوال المبادرات مـا           المجتمع األول على المبادرين   

أصـبحت   أن يكون خلفه مبادر، ولكن لألسف        كان هذا التقدم والنجاح، فأي أمر فيه نجاح البد        

                                                
    .)٨/٢٥٩(بن بطال ال البخاري،حيح شرح ص )(1
     .)١٠/٢١٧(، للمباركفوريتحفة األحوذي: انظر )(2
     .)٤٢٦١ح٨٠٦ (الشَّْأِم َأرِض ِمن مْؤتَةَ غَزوِة :باب ، المغازي:، كتابصحيح البخاري )(3
  .١١١سبق ذكر الحديث ص  )(4
  .)١٠/٢٣٣(، للمباركفوريتحفة األحوذي: انظر) (5



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٦٠   

ـ    ؛المبادرة اليوم من األمور الغائبة عن المسلمين        مـن الـصحابة   أذكر نمـاذج     لذا فإنني س
  :المتميزين بالمبادرة في ميادين متعددة؛ لعلنا نتأسى بهم

  
   التميز في المبادرة باإلنفاق-أ

،  بالمبادرة باإلنفـاق   -رضي اهللا عنهما  -لقد تميز أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب       
  َأن  ا رسوُل َأمرنَ: قال   عمر بن الْخَطَّاِب الترمذي في سننه بسنده عنروىحيث 

 فَِجْئـتُ   : قَـالَ  ، الْيوم َأسِبقُ َأبا بكٍْر ِإن سبقْتُه يومـا        : فَقُلْتُ ، فَوافَقَ ذَِلك ِعنِْدي مالًا    ،نَتَصدقَ
 ،ٍر ِبكُلِّ ما ِعنْده    وَأتَى َأبو بكْ   ، قُلْتُ ِمثْلَه  ،؟ما َأبقَيتَ ِلَأهِلك:»    فَقَاَل رسوُل اللَِّه     ،ِبِنصِف ماِلي 

 واللَِّه لَا َأسـِبقُه ِإلَـى       : قُلْتُ ، َأبقَيتُ لَهم اللَّه ورسولَه    : قَالَ ؟ ما َأبقَيتَ ِلَأهِلك   :فَقَاَل يا َأبا بكْرٍ   
  .(1)»شَيٍء َأبدا

 بالمبادرة في اإلنفاق فـي       وعمر بن الخطاب   فهذا الحديث يوضح تميز أبي بكر       
، فمن منا يحـذو     ، حيث أنفق أحدهم كل ماله واآلخر نصف ماله في سبيل اهللا            بيل اهللا س

  !!!.  حذوهم، ويتميز بالمبادرة بإنفاق كل ماله أو نصفه في سبيل اهللا
ـ فقـد   ،   بالمبادرة في اإلنفاق في سبيل اهللا      على دربهما  عثمان  قد سار   ول رج أخ

من يحِفـر ِبْئـر:»    النَِّبي قال : قَاَلَ الخطاب عمر بن   من حديث  (2)البخاري في صحيحه  
  .» فَجهزه عثْمان،من جهز جيشَ الْعسرِة فَلَه الْجنَّةُ« : وقَاَل، فَحفَرها عثْمان،رومةَ فَلَه الْجنَّةُ
  .ة تبوك غزو فيجيش العسرة تميز بالمبادرة بحفر بئر رومة، وبتجهيز فعثمان 

عـن   بسنده  أحمد في مسندهروىحيث  ، (3)  الدحداحذلك الصحابي الجليل أبووك
فَْأمره َأن يعِطيِني   ،   وَأنَا ُأِقيم حاِئِطي ِبها    ، يا رسوَل اللَِّه ِإن ِلفُلَاٍن نَخْلَةً      : َأن رجلًا قَالَ    َأنٍَس

 فَـَأبى فََأتَـاه َأبـو       ،»َأعِطها ِإياه ِبنَخْلٍَة ِفي الْجنَّةِ    « :لَه النَِّبي    فَقَاَل   ،حتَّى ُأِقيم حاِئِطي ِبها   
   يا رسوَل اللَِّه « :فَقَاَل  فََأتَى النَِّبي ،» ِبعِني نَخْلَتَك ِبحاِئِطي فَفَعَل« : فَقَاَل،الدحداِح

 كَـم: »    فَقَاَل رسوُل اللَِّه     ، فَقَد َأعطَيتُكَها  ، فَاجعلْها لَه  : قَالَ ،»ِإنِّي قَد ابتَعتُ النَّخْلَةَ ِبحاِئِطي    
  .(5)»:... فَقَاَل، فََأتَى امرَأتَه: راح ِلَأِبي الدحداِح ِفي الْجنَِّة قَالَها ِمرارا قَاَل(4)ِمن عذٍْق

                                                
  .١٢١ صة الحديث دراسسبقت )(1
    ١٠٥سبق ذكر الحديث ص  )(2
  .١٢٣سبقت ترجمته ص )(3
 النهايـة فـي غريـب    . ويجمع على عذاق  ، وبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ      ، بالفتح النخلة  :العذق )(4

     .)٣/١٩٩(، البن األثير واألثرالحديث
  .١٢٣سبقت دراسة الحديث ص )(5



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٦١   

  .رة في اإلنفاق في سبيل اهللاقد تميز بالمباد   الدحداحاأبوفي هذا الحديث نجد أن 
 بن ماِلـك     َأنَس  من حديث  (1)فقد أخرج البخاري في صحيحه    ،   أبو طلحة          وكذلك

،  وكَان َأحب َأمواِلِه ِإلَيِه بيرحـاء      ،كَان َأبو طَلْحةَ َأكْثَر الَْأنْصاِر ِبالْمِدينَِة مالًا ِمن نَخْلٍ         « :قال
 كَانَتْ مِجد وستَقِْبلَةَ الْموُل اِهللا     ِ،سسر كَانو       ٍبا طَياٍء ِفيهم ِمن بشْريا وخُلُهدي،   قَاَل َأنَـس  

: ُةِذِه الْآيا ُأنِْزلَتْ هفَلَم ]ونا تُِحبتَّى تُنِْفقُوا ِممح تَنَالُوا الِْبر ـةَ ِإلَـى    (2) ]لَنـو طَلْحَأب قَام 
لَن تَنَالُوا الِْبر حتَّـى تُنِْفقُـوا    [: ِإن اَهللا تَبارك وتَعالَى يقُولُ   :فَقَاَل يا رسوَل اهللاِ   :   رسوِل اهللاِ 
 ونا تُِحب(3)]ِمم     اءحريب اِلي ِإلَيوَأم بَأح ِإناهللاِ         ، و ا ِعنْـدهذُخْرا وهو ِبرجقَةٌ ِللِه َأردا صِإنَّهو  

 ذَِلـك  ،بٍخ ذَِلك ماٌل راِبـح :»      فَقَاَل رسوُل اِهللا     : قَالَ ،»فَضعها يا رسوَل اِهللا حيثُ َأراك اهللاُ      
 اِبحاٌل رم،          ِبينا ِفي الَْأقْرلَهعتَج ى َأنِإنِّي َأرا قُلْتَ وتُ مِمعس قَدةَ   ،» وو طَلْحا  « : فَقَاَل َأبُل يَأفْع

سِه،وَل اِهللارمِني عبةَ ِفي َأقَاِرِبِه وو طَلْحا َأبهمفَقَس «.   
هو بستان بالمدينة فيـه مـاء       ، و  في سبيل اهللا   بيرحاء باإلنفاق ب        فقد بادر أبو طلحة   

وبـين أن   ،   باإلنفاق مدحه النبـي      ة في المبادر  ، وكان من أحب أمواله، ولتميزه       (4)طيب
  .(5)  يناله من ربح اآلخرةبما رابح ذلك مال

هم ءولقد كان عدد كبير من الصحابة متميز في المبادرة باإلنفاق، ولـو أردت إحـصا              
 بهذه النماذج، وهي كفيلـة أن تكـون نبراسـاً يـدفع       ولكنني اكتفيت  رسالة كاملة،     ذلك احتاج

  .ظلمات الشح والبخل
   التميز في المبادرة باستطالع أخبار العدو-ب

جاِبٍر   من حديث  (6)فقد أخرج البخاري في صحيحه    ،  حواري رسول اهللا    العوام  الزبير بن    -
 قَاَل:    قَاَل النَِّبي : »     ِابزالَْأح موِم يِر الْقَوْأِتيِني ِبخَبي ن؟م«،  ريبقَالَ  ، َأنَا : قَاَل الز ثُم : » نم

 وحـواِريِ  ،ِإن ِلكُـلِّ نَِبـي حواِريـا    «:  فَقَاَل النَِّبي  ،َأنَا : قَاَل الزبير  ،»؟يْأِتيِني ِبخَبِر الْقَومِ  
ريبالز«.  

                                                
  .١٢٤سبق ذكر الحديث ص  )(1
     .٩٢آية :آل عمرانسورة  )(2

     .٩٢آية :آل عمرانسورة  )(3

     .)١٨/١٤٦(، لبدر الدين العينيعمدة القاري )(4
     .)٣/٤٨١( ابن بطالي،شرح صحيح البخار: انظر )(5
  .١١١سبق ذكر الحديث ص  )(6



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٦٢   

  بادر باإلجابـة علـى طلـب النبـي           الزبير بن العوام  وفي هذا الحديث نجد أن      
، وسـماه   بـالحواريين أنـصار عيـسى   هشـبه ، ولتميزه بالمبادرة ستطالع أخبار العدو  ال

  . لتميزه بالمبادرة في االستجابة لطلب القائد لقب حواري رسول اهللا  فاستحق،(1)باسمهم
  

   التميز في المبادرة بطلب الدعاء-ج
خـرج  أفقـد   خرج  أ حيث،  محصن بن  عكاشة في المبادرة بطلب الدعاء   من أشهر من تميز     

يـدخُُل  « :قُـولُ ي  سِمعتُ رسوَل اِهللا : قَاَل هريرةَ يَأب  من حديث(2)البخاري في صحيحه  
 فَقَـام عكَاشَـةُ بـن       ،الْجنَّةَ ِمن ُأمِتي زمرةٌ ِهي سبعون َألْفًا تُِضيء وجوههم ِإضاءةَ الْقَمـرِ           

 : فَقَـالَ  ، قَاَل ادع اللَّه ِلي يا رسوَل اللَِّه َأن يجعلَِني ِمـنْهم           ،ِمحصٍن الَْأسِدي يرفَع نَِمرةً علَيهِ    
»  مِمنْه لْهعاج موَل اللَّهِ         ،»اللَّهسا راِر فَقَاَل يالَْأنْص ٌل ِمنجر قَام ثُم:     ملَِني ِمنْهعجي َأن اللَّه عاد ، 

  .»سبقَك عكَاشَةُ«  :فَقَاَل رسوُل اللَِّه
 فـاز بـدعوة   لب الدعاء، بمبادرته بط عكَّاشَة بن ِمحصن   تميز   فلما وجد رسول      

  .له بأن يكون من الزمرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب النبي 
ولم يقتصر التميز بالمبادرة بطلب الدعاء على الرجال بل شاركتهم النساء فـي ذلـك               

كَان « :َأنَّه سِمعه يقُولُ    بِن ماِلٍك    َأنَِس من حديث (3)حيث أخرج البخاري في صحيحه    أيضاً،  
وُل اِهللا   رس      اناٍم ِبنِْت ِملْحرح لَى ُأمخُُل عدـِن         ،يةَ بـادبـتَ عاٍم تَحـرح كَانَتْ ُأمو هفَتُطِْعم 

 ثُـم،   وجعلَتْ تَفِْلي رْأسه فَنَـام رسـوُل اِهللا          ،فََأطْعمتْه الصاِمِت فَدخََل علَيها رسوُل اِهللا      
 هقَظَ وتَياس كحضي وَل اهللاِ     : فَقُلْتُ : قَالَتْ ،وسا ري ِحكُكضا يمِتـي       « : قَـالَ  ؟ وُأم ِمـن نَـاس 

 ملُوكًا علَـى الَْأِسـرِة َأو ِمثْـَل         ، هذَا الْبحرِ  (4) يركَبون ثَبج  ،عِرضوا علَي غُزاةً ِفي سِبيِل اهللاِ     
 ، يا رسوَل اِهللا ادع اَهللا َأن يجعلَِني ِمنْهم        : فَقُلْتُ : قَالَتْ ،(5)ك ِإسحاقُ  شَ ،» ُ الْملُوِك علَى الَْأِسرةِ  
 ومـا يـضِحكُك يـا    : فَقُلْتُ، ثُم استَيقَظَ وهو يضحك  ،ثُم وضع رْأسه  ،  فَدعا لَها رسوُل اِهللا     

 :قَالَـتْ ،   كَما قَاَل ِفي الَْأولِ    ،ِهللاعِرضوا علَي غُزاةً ِفي سِبيِل ا      : قَاَل نَاس ِمن ُأمِتي    ؟رسوَل اهللاِ 

                                                
     .)٥/٥٤(بن بطالال ،يشرح صحيح البخار :انظر )(1
  .١٠٤سبقت دراسة الحديث ص )(2
-٢٧٨٨ح٥٨٩(ادِة ِللرجـاِل والنِّـساءِ     الدعاِء ِبالِْجهاِد والشَّه   :باب ، الجهاد والسير  :، كتاب صحيح البخاري  )(3

٢٧٨٩(.  
     .)١/٢٠٦(، البن األثير واألثرالنهاية في غريب الحديث . أي وسطه ومعظمه:ثبج هذا البحر )(4
مات سنة اثنتـين وثالثـين     ،   أبو يحيى ثقة حجة    ،صاري المدني  بن عبد اهللا بن أبي طلحة األن        هو :إسحاق )(5
   .)١/١٣٠/٣٦٧(، البن حجر تقريب التهذيب. بعدها: وقيل،ئةاوم



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٦٣   

 فَرِكبِت الْبحـر ِفـي      ،»َأنِْت ِمن الَْأوِلين  « : قَالَ ، ادع اَهللا َأن يجعلَِني ِمنْهم     :فَقُلْتُ يا رسوَل اهللاِ   
   .»ُ عتْ عن دابِتها ِحين خَرجتْ ِمن الْبحِر فَهلَكَتْ فَصِرَ،زماِن معاِويةَ بِن َأِبي سفْيان

وفيه خدمة المـرأة الـضيف       ،(1) البحر في إباحة الجهاد للنساء     يستفاد من هذا الحديث   
 أم حرام أرضعت رسـول      أن أظن   :بن عبد البر  ابتفلية رأسه وقد أشكل هذا على جماعة فقال         

تها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالتـه مـن الرضـاعة           اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو أخ       
فتميـزت أم حـرام   ، (2)فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه         

ن تكـون مـن الـذين       أ  بمبادرتها بطلب الدعاء من النبي       - رضي اهللا عنها   –بنت ملحان   
  .كانت منهم في البحر، فدعا لها، و يجاهدون في سبيل اهللا

  
   التميز في المبادرة بخدمة القائد-د

  ابـن عبـاس   ، ومن أشهرهم في المبادرة بخدمة القائد    لقد تميز العديد من الصحابة      
ما واللفـظ   هي فـي صـحيح     ومـسلم  البخاريالشيخان   ما أخرج  حيث،  - رضي اهللا عنهما   –

دخََل الْخَلَاء فَوضـعتُ لَـه    ِبي  َأن النَّ- رضي اهللا عنهما–ابِن عباٍس من حديث(3) للبخاري
  .»اللَّهم فَقِّهه ِفي الديِن«: فَُأخِْبر فَقَاَل،»؟ من وضع هذَا «:وضوء قَاَل
مبـادرة  الفـي    - رضي اهللا عنهمـا    – تميز عبد اهللا بن عباس       الحظ النبي   حينما  ف
فقـه فـي    تالب له   م صغير السن، دعا   ، وهو غال   دون أن يطلب منه    لهوضع الوضوء   ب بخدمته،

  .الدين
   التميز في المبادرة بحراسة القائد-هـ

،  سعد بن أبي وقـاص ، ومن أشهرهمبحراسة القائد لقد تميز العديد من الصحابة    
 َأِرقَ النَِّبـي    : قَالَتْ -رضي اهللا عنها   -عاِئشَة  من حديث  (4)حيث أخرج البخاري في صحيحه    

  ٍلَةفَقَاَل ،ذَاتَ لَي: »   ا ِمناِلحلًا صجتَ رلَـةَ    لَيِني اللَّيسرحاِبي يحتَ      ،» ُ َأصـونَا صـِمعِإذْ س 
حتَّى سِمعنَا    فَنَام النَِّبي    ، يا رسوَل اِهللا ِجْئتُ َأحرسك     : قَاَل سعد  ،» ُ ؟من هذَا  « ، قَالَ ،السلَاِح
(5)غَِطيطَه.  

                                                
     .)٥/١٠(بن بطال ال ،شرح صحيح البخارى )(1
    .)١١/٧٨( البن حجر،فتح الباري )(2
  .٨٨سبق ذكر الحديث ص )(3
     .)٧٢٣١ح١٥٢٢ (وكَذَا كَذَا لَيتَ ِلِهقَو :باب ، التمني:، كتابصحيح البخاري )(4
النهاية في غريـب    .  وهو ترديده حيث ال يجد مساغاً      ، الغطيط الصوت الذي يخرج مع نفس النائم       :غطيطه)(5

     .)٤/٣٧٢(، البن األثير واألثرالحديث



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٦٤   

 سعد بـن أبـي      ر وجد المباد  ، أحد يحرسه   يث بمجرد تمني النبي   ونجد في هذا الحد   
هذا الحديث تضمن منقبـة     فنعم ذلك الجيل هم، و     ، دون طلب أو سؤال من النبي      وقاص  
كمـا   ، إذ الصالحون يتوالهم رب العالمين     ،وأنه من الصالحين وأكرم بها من منقبة      ،  لسعد  

 ولقد حظي رضي اهللا ، (1)ي نَزَل الِْكتَاب وهو يتَولَّى الصاِلِحين     ِإن وِليي اللَّه الَّذِ   : قال تعالى 
قولـه  وكان هذا الحديث قبل نـزول       ،  ودعاؤه له  للنبي  ته  عنه بمفخرة عظيمة وهي حراس    

 وأمـر  ،ترك االحتراس حين نزلت هذه اآليـة      ألنه  ؛   (2)واللَّه يعِصمك ِمن النَّاس   :تعالى
  .(3)النصراف عن حراسته أصحابه با

 الحضر  فيالتزام السلطان للحذر والخوف على نفسه        من هذا الحديث وجوب      دويستفا
 أن  أيـضاً  وفيه، الدنيافي الدين، والحسد  فيخوف فتك الفاتك، وأذى المؤذى بالعداوة        والسفر؛

ـ  وفيه، ويتخفوا به خشية الفتك وانخرام األمر،على الناس أن يحرسوا سلطانهم      أن مـن  ضاً أي
  .(4) من الخير أنه يسمى صالحابشيءتبرع 

  
   التميز في المبادرة بإطعام الطعام -و

حيث أخرج  ،  - رضي اهللا عنهما   –من أشهر من تميز بإطعام الطعام جابر بن عبد اهللا           
ِفـر   لَمـا ح   : قَـالَ  -رِضي اُهللا عنْهما   - بن عبِد اِهللا     جاِبر من حديث  (5)البخاري في صحيحه  
    تُ ِبالنَِّبيَأيقُ رالْخَنْد  اا شَِديدصَأِتي  (7) فَانْكَفَْأتُ (6)خَمرفَقُلْتُ ، ِإلَى ام :   ءِك شَيْل ِعنْدفَِإنِّي  ، ه 

 يمةٌ ولَنَا به  ، ِمن شَِعيرٍ  (9) ِفيِه صاع  (8) فََأخْرجتْ ِإلَي ِجرابا   ، خَمصا شَِديدا  رَأيتُ ِبرسوِل اِهللا    

                                                
     .١٩٦  آية:األعراف سورة  )(1
     .٦٧آية : المائدة سورة  )(2

  .)١٥/١٨٣ (مسلم حيحص على النووي شرح )(3
  .)٥/٨٢( ابن بطال البخاري، صحيح  شرح:انظر )(4
     .)٤١٠٢ ح٨٥٩(الَْأحزاب وِهي الْخَنْدِق غَزوِة :باب ، المغازي:، كتابصحيح البخاري )(5
 واألثر، البن   النهاية في غريب الحديث    . رجل خمصان وخميص إذا كان ضامر البطن       : يقال :خمصا شديداً  )(6
  .)٢/٨٠ (ألثيرا

  .)٤/١٨٣( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث. ت ورجعتأي مل: فَانْكَفَْأتُ )(7
  صحيح النووي علىشرح . وهو وعاء من جلد، فبكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر:الجراب )(8

   .)١٢/١٠٢(مسلم
  .)١/٦٠٨( البن الجوزي،غريب الحديث .ٌل وثُلثٌ بالعِراقي والمد رطْ، هو َأربعةُ َأمواٍد:الصاع )(9



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٦٥   

اِجنا (1)دتُهحاِغي  ، فَذَبغَتْ ِإلَى فَرفَفَر نَِت الشَِّعيرطَحا،(2) وِتهمرا ِفي بتُهقَطَّعـتُ   ،(3) ولَّيو ثُـم 
 يـا   : فَقُلْتُ ،وِبمن معه فَِجْئتُه فَساررتُه     لَا تَفْضحِني ِبرسوِل اِهللا      :فَقَالَتْ،  ِإلَى رسوِل اِهللا    

   معك فَصاح (4) فَتَعاَل َأنْتَ ونَفَر،رسوَل اِهللا ذَبحنَا بهيمةً لَنَا وطَحنَّا صاعا ِمن شَِعيٍر كَان ِعنْدنَا
  النَِّبي  ،ا        :فَقَاَلورس نَعص ا قَداِبرج ِق ِإنَل الْخَنْدا َأه(5) ي   لًا ِبكُمه يفَح،  سوُل اِهللا    فَقَاَل ر :

       تَّى َأِجيءح ِجينَكُمع نلَا تَخِْبزو تَكُممرب وُل اِهللا      ،لَا تُنِْزلُنسر اءجفَِجْئتُ و     تَّىح النَّاس مقْدي
ا فَبـصقَ ِفيـِه    قَد فَعلْتُ الَِّذي قُلِْت فََأخْرجتْ لَه عِجينً      :فَقُلْتُ،  (6) ِبك وِبك  : فَقَالَتْ ،ِجْئتُ امرَأِتي 

كاربِتنَا    ،ومرِإلَى ب دمع ثُم ،   كاربا وقَ ِفيهصقَالَ  ، فَب ِعي    : ثُمم ةً فَلْتَخِْبزخَاِبز عاد ،   ِحي ِمناقْدو 
 وِإن برمتَنَـا   ،(7)حرفُـوا  فَُأقِْسم ِباِهللا لَقَد َأكَلُوا حتَّى تَركُوه وانْ       ، وهم َألْفٌ  ،برمِتكُم ولَا تُنِْزلُوها  

  . كَما ِهي وِإن عِجينَنَا لَيخْبز كَما هو(8)لَتَِغطُّ
 رضـي اهللا    –ومن أشهر من تميزت في المبادرة بإطعام الطعام للمـسلمين أم سـليم              

   ى ــ لَما تَزوج النَِّب: قَاَل َأنٍَس  من حديث(10)حيث أخرج مسلم في صحيحه، (9)-عنها
نَبيا     (11)زسيٍم حلَيس ُأم تْ لَهدرٍ  (12) َأه(13) ِفى تَو    ٍة فَقَاَل َأنَسارِحج ِمن       وُل اللَّـِهسفَقَاَل ر 
 : »ِلى م عفَاد باذْهِلِمينسالْم لَِقيتَ ِمن لَِقيتُ ،ن نم تُ لَهوعفَد ...« .  

                                                
1)( ميهاِجن ةبواألثـر، البـن       النهايـة فـي غريـب الحـديث       . منـازل الهي الشاة التي يعلفها النسا في       :  د 

  .)٢/١٠٢(األثير
لبـدر  ، عمدة القـاري . فرغت امرأتي من طحن الشعير مع فراغي من ذبح البهيمة أي :ففرغت إلى فراغي   )(2

    .)١٧/١٨١(الدين العيني
  .)١/١٢١( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث . القدر مطلقاًوهو ،برمةمن ال: برمتكم )(3
       .)٢٦٧ / ١٤ (لزبيديل، تاج العروس. ما دون العشرِة من الرجالهو : رنفَ )(4

  .)٢/٤٢٠( واألثر، البن األثيرالحديثالنهاية في غريب  .س أي طعاما يدعو إليه النا:سوراً  )(5
 معناه جرى هذا : وقيل، معناه بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم: وقيل، ذمته ودعت عليهيأ :ِبك وِبك )(6

  .)١٣/٢١٧( مسلم صحيحشرح النووي على  .برأيك وسوء نظرك وتسببك
  .)٧/٣٩٨(فتح الباري البن حجر . أي رجعوا:انحرفوا )(7
    .)٤/٣٧٢( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث. ويسمع غطيطها،تغلي أي : لتغط)(8
  .٣٢سبقت ترجمتها  )(9

. الْعـرسِ  وِليمـةِ  وِإثْبـاتِ  الِْحجـابِ  ونُزوِل جحٍش ِبنِْت زينَب زواِج :بابح، النكا:  كتاب،صحيح مسلم ) (10
     .)٣٥٨١ح٤/١٥١(

.                           أمها أميمة بنت عبـد المطلـب بـن هاشـم عمـة رسـول اهللا                 ، و بن رئاب  زينب بنت جحش     هي )(11
  .)٤/١٨٤٩/٣٣٥٥( البن عبد البر،االستيعاب

  .)٥/٢٠٢(، البن األثير واألثر النهاية في غريب الحديث. واألقط والسمن يجمع بين التمرخليط : الحيس )(12
     .)١/٤٥٥(البن منظور، لسان العرب. رة هو ِإناء من صفٍْر َأو حجا:تَورال )(13



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٦٦   

  . ، وإطعامه للمسلمين في إهداء الطعامصحابيات من بعض الصحابة والمبادرةوهذه 
  

   التميز في المبادرة بالتضحية والفداء-ز
 عدد كبير ال في المبادرة بالتضحية والفداء في الحقيقة أن من تميز من الصحابة 

  : في المبادرة بالتضحية والفداءيحصى، فمن أشهر من تميز
حيث ، حياته في سبيل الدفاع عن حياة النبي فهو بادر بالتضحية والفداء ب(1)  أبو طلحة-أ

لَما كَان يوم ُأحٍد انْهزم النَّاس عـن   « :قَاَل َأنٍَس   من حديث(2)أخرج البخاري في صحيحه   
  النَِّبي       النَِّبي يدي نيةَ بو طَلْحَأبو  ِِبه بوجم،   فٍَة لَهجِه ِبحلَيو  ، عَأب كَانلًـا      وجـةَ رطَلْح 

 الِْقد ا شَِديداِميثَلَاثًا،ر ِن َأويسِئٍذ قَوموي كِْسرـلِ    ، يالنَّب ـةُ ِمـنبعالْج ـهعم رمُل يجالر كَانو ، 
يا نَِبي  « :بو طَلْحةَ  فَيقُوُل أَ  ،ينْظُر ِإلَى الْقَومِ    فََأشْرفَ النَِّبي    ،»انْشُرها ِلَأِبي طَلْحةَ   « :فَيقُوُل

  .»...دون نَحِرك  نَحِري، لَا تُشِْرفْ يِصيبك سهم ِمن ِسهاِم الْقَوِم،اللَِّه ِبَأِبي َأنْتَ وُأمي
،  في مبادرته بالتضحية والفداء فـي سـبيل اهللا    تميز   هوف،   سعد بن أبي وقاص      -ب

رضي اهللا  -عاِئشَة  من حديث  (3)بخاري في صحيحه  حيث أخرج ال  ،  فهو بادر بحراسة النبي     
يحرسـِني   َأصـحاِبي   لَيتَ رجلًا صاِلحا ِمـن     « : فَقَالَ ،ذَاتَ لَيلَةٍ   َأِرقَ النَِّبي    : قَالَتْ -عنها
اِهللا ِجْئـتُ    يـا رسـوَل      « : قَـاَل سـعد    ،»؟من هذَا « : قَالَ ، ِإذْ سِمعنَا صوتَ السلَاحِ    ،»اللَّيلَةَ

كسرَأح«، النَِّبي فَنَام  نَا غَِطيطَهِمعتَّى سح.  
َأنَـٍس َأن     من حديث  (5)حيث أخرج مسلم في صحيحه    ،   (4)سماك بن خرشة   أبو دجانة  -ج

  يهم كُلُّ ِإنْساٍن ِمنْهم  فَبسطُوا َأيِد،»من يْأخُذُ ِمنِّى هذَا« :َأخَذَ سيفًا يوم ُأحٍد فَقَاَل رسوَل اللَِّه 
  ِسماك بن خَرشَةَ َأبو دجانَةَ: فَقَاَل، فََأحجم الْقَوم: قَاَل،»فَمن يْأخُذُه ِبحقِِّه« : قَاَل، َأنَا َأنَا:يقُوُل

   .(6) فََأخَذَه فَفَلَقَ ِبِه هام الْمشِْرِكين: قَاَل،نَا آخُذُه ِبحقِِّهأ

   .، وهي أغلى ما يملكه اإلنسان في سبيل اهللا بادر بالتضحية بنفسه   دجانةأبوف
                                                

  .٢٩سبقت ترجمته ص )(1
    .١٣٥سبق ذكر الحديث ص )(2
    .١٦٣سبق ذكر الحديث ص )(3
ا مـع    شهد بـدر   ، سماك بن أوس بن خرشة     :ويقال،  أبو دجانة األنصاري الساعدي   هو   :سماك بن خرشة  ) (4

فكثرت ،  يوم أحد هو ومصعب بن عمير     ،  اهللا  وكان بهمة من البهم األبطال دافع عن رسول         ،  رسول اهللا   
 وهو ممن اشترك فـي قتـل        ، واستشهد أبو دجانة يوم اليمامة     ،وقتل مصعب بن عمير يومئذ    ،  فيه الجراحات 

  ).٤/١٦٤٤/٢٩٣٨(البن عبد البر ، االستيعاب .مسيلمة
    .)٦٥٠٧ح٧/١٥١(  بِن خَرشَةَ ِمن فَضاِئِل َأِبى دجانَةَ ِسماِك:باب ،الصحابة فضائل: كتاب،صحيح مسلم )(5
  .)٢/٧٥(، البن األثير واألثرالنهاية في غريب الحديث.  أي رؤوسهم:مشركينهام ال )(6
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 قَـاَل   :قَـالَ  جاِبٍر    من حديث  (1)فقد أخرج البخاري في صحيحه    ،  الزبير بن العوام     -د
  النَِّبي: »     ِابزالَْأح موِم يِر الْقَوْأِتيِني ِبخَبي ن؟م«،  ريبقَالَ  ثُ ، َأنَا : قَاَل الز ـْأِتيِني     « :مي ـنم

  .»ِإن ِلكُلِّ نَِبي حواِريا وحواِريِ الزبير :» فَقَاَل النَِّبي ، َأنَا: قَاَل الزبير،»؟ِبخَبِر الْقَوِم
 تميز بالمبادرة بالتضحية والفداء بنفـسه،       الزبير بن العوام  وفي هذا الحديث نجد أن      

  .ستطالع أخبار العدو الابة على طلب النبي حيث بادر باإلج
فـي المبـادرة      بأقل حظاً مـن الـصحابة      - رضي اهللا عنهن   –ولم تكن الصحابيات    

   : بذلكومن أشهر من تميزت في ذلك، م، بل شاركنه التضحية والفداء في سبيل اهللاب
ـ   من حديث(3)حيث أخرج مسلم في صحيحه، (2)- رضي اهللا عنها- أم سليم-أ  َأن ُأم ٍسَأنَ

 يا رسوَل اللَِّه هـِذِه ُأم       : فَقَالَ ، فَرآها َأبو طَلْحةَ   ، فَكَان معها  ، ِخنْجرا (4)سلَيٍم اتَّخَذَتْ يوم حنَينٍ   
   ِإن دنَا ِمنِّى َأحد  اتَّخَذْتُه: قَالَِت،»؟نْجرِخما هذَا الْ«: فَقَاَل لَها رسوُل اللَِّه ،نْجرِخسلَيٍم معها 

 يا رسوَل اللَِّه اقْتُْل مـن  : قَالَتْ ،يضحك  فَجعَل رسوُل اللَِّه     ، ِبِه بطْنَه  (5)ِمن الْمشِْرِكين بقَرتُ  
وا ِبكمزالطُّلَقَاِء انْه نَا ِمندعوُل اللَِّه ،بسفَقَاَل ر :» َّالل ٍم ِإنلَيس ا ُأمينسَأحكَفَى و قَد ه«.  

بل أمسكت  ، لم تكتف بتشجيع المجاهدين في المعركة      - رضي اهللا عنها   -أم سليم  فهذه
  . في سبيل اهللابها  عن نفسها، والتضحيةللدفاع وعزمت الخنجر 

  بن عمر  من حديث  (7)حيث أخرج البخاري في صحيحه    ،  (6)- رضي اهللا عنها   -  أم سليط  -ب
 فَقَاَل لَـه    ، فَبِقي ِمرطٌ جيد   ، بين ِنساٍء ِمن ِنساِء الْمِدينَةِ     (8)قَسم مروطًا إنه  « :اَلقَ الْخَطَّاِب  

  هِعنْد نم ضعوِل اِهللا    :بسنَةَ رذَا ابِط هَأع ْؤِمِنينالْم ا َأِميري  ككُلْثُـوٍم  ،الَِّتي ِعنْد ُأم ونِريدي 

                                                
     .١١١سبق ذكر الحديث ص  )(1
  .٣٢سبقت ترجمتها ص  )(2
  .)٤٧٨٣ح٥/١٩٦( غَزوِة النِّساِء مع الرجاِل :باب، والسير الجهاد : كتاب،صحيح مسلم )(3
  .)٢/٣٥٤( البن كثير،السيرة النبوية    . للهجرةفي شوال سنة ثمانكان   :يوم حنين )(4
  .)٣/٤٠٩ ( البن سالم،غريب الحديث . شققته وفتحتهأي : بطنه بهبقرت )(5
 تزوجها أبـو  ، هي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن        :في الطبقات قال ابن سعد     :ُأم سِليط  )(6

:  أبي حارثة عمرو بن قيس من بني عدي بن النجار، فولدت له سليطاً، وفاطمة فلذلك كان يقال لهـا                 سليط بن 
أم سليط امرأة مـن المبايعـات       : في االستيعاب ابن عبد البر    قال  ، و أم سليط ، وذكر أنها شهدت خيبر وحنيناً       

  . يوم أحدحضرت مع رسول اهللا 
     ).)٤/١٩٤٠/٤١٦١( البن عبد البر،االستيعاب، و)٨/٤١٩(، البن سعدالطبقات الكبرى:انظر(

     .)٢٨٨١ح٥٥٤(ِو حمِل النِّساِء الِْقرب ِإلَى النَّاِس ِفي الْغَز: باب، الجهاد والسير:، كتابصحيح البخاري )(7
 ،الفـائق فـي غريـب الحـديث واألثـر          .هي َأكِْسيةٌ من صوف وربمـا كانـت مـن خَـزٍ           : المروط )(8
     .)٣/٣٥٩(لزمخشريل
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 ِليِبنْتَ ع،  رمقُّ   : فَقَاَل عِليٍط َأحس ـوَل اهللاِ          ، ُأمسر عايب ناِر ِمماِء الَْأنْصِنس ِليٍط ِمنس ُأمو   ،
   .»ُأحٍد يوم الِْقرب لَنَا (1)تَزِفر كَانَتْ فَِإنَّها :عمر قَاَل

ة والفداء فـي   تميزت في المبادرة بالتضحي- رضي اهللا عنها-وهنا نالحظ أن أم سليط  
  .  وهبت نفسها للجهاد في سبيل اهللاسبيل اهللا، فهي

 على من كان كبيراً بالغاً سـليماً بـل امتـد ت إلـى               مبادرة في الجهاد  ولم تقتصر ال  
 حيـث ،(3) عمِرو بِن الجموحِ   ومعاذ بن  (2)  عفْراء  معاذ بن  صغار، ومن أشهر من تميز بذلك     ال
بينَا َأنَا واِقفٌ ِفي    :  قَالَ  عبِد الرحمِن بِن عوفٍ     من حديث  (4)حهرج البخاري في صحي   ـأخ

ـ  فَِإذَا َأنَا ِبغُلَاميِن ِمـن الَْأنْـصاِر حِديثَ     ،الصفِّ يوم بدٍر فَنَظَرتُ عن يِميِني وعن ِشماِلي        ٍة ــ
نَانُهاـَأسم،     َأض نيب َأكُون تُ َأننَّيتَم ا (5)لَعما  ، ِمنْهمهدِني َأحزا      : فَقَالَ ، فَغَمِرفُ َأبْل تَعه ما عي 
والَّـِذي  ،  ُأخِْبرتُ َأنَّه يسب رسـوَل اِهللا      : قَالَ ؟ ما حاجتُك ِإلَيِه يا ابن َأِخي      ، نَعم : قُلْتُ ؟جهٍل

 ، فَتَعجبـتُ ِلـذَِلك  ،(6) سواِدي سواده حتَّى يموتَ الَْأعجُل ِمنَّـا      نَفِْسي ِبيِدِه لَِئن رَأيتُه لَا يفَاِرقُ     
 ِني الْآخَرزفَقَالَ ،فَغَم :    َأنْشَب ا فَلَموُل ِفي النَّاسِ        (7) ِلي ِمثْلَهجٍل يهتُ ِإلَى َأِبي جنَظَر فَقُلْتُ ، َأن : 

 ثُم انْـصرفَا ِإلَـى      ،تُماِني فَابتَدراه ِبسيفَيِهما فَضرباه حتَّى قَتَلَاه     َألَا ِإن هذَا صاِحبكُما الَِّذي سَألْ     
هـْل  « : فَقَـالَ  ، َأنَا قَتَلْتُـه   :كُلُّ واِحٍد ِمنْهما    قَالَ ،»؟َأيكُما قَتَلَه « : فَقَالَ ،فََأخْبراه رسوِل اِهللا   

 سلَبه ِلمعاِذ بِن عمِرو     ،»ِكلَاكُما قَتَلَه « : فَقَالَ ، فَنَظَر ِفي السيفَينِ   ، لَا : قَالَا ،»؟مسحتُما سيفَيكُما 
   . وكَانَا معاذَ بن عفْراء ومعاذَ بن عمِرو بِن الجموِح،بِن الْجموِح

                                                
  .)٢/٣٠٤( واألثر، البن األثير النهاية في غريب الحديث.تحمل: تزفر )(1
 هو شهد بدراً ،  وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد       ،   نسب إلى أمه عفراء بنت عبيد      :معاذ بن عفراء   )(2

عاذ بعد   وقتل عوف ومعوذ ببدر شهيدين وشهد م       ،وأخوه عوف ومعوذ بنو عفراء وهم بنو الحارث بن رفاعة         
ـ فيمات  :، وقيلنه عاش إلى زمن عثمان إ :، قيل  والخندق والمشاهد كلها   بدر أحداً   بـن أبـى   ي خالفة عل

     .)٣/١٤٠٨/٢٤٢١( البن عبد البر، االستيعاب.طالب
 وقتـل  ، هو وأبوه عمرو بن الجموح      شهد العقبة وبدراً   ي، الخزرجى األنصار  :معاذ بن عمرو بن الجموح     )(3

 البـن عبـد    ، االستيعاب .عثمان خالفة  في مات وأما معاذ بن عمرو بن الجموح        ،ح يوم أحد  عمرو بن الجمو  
    .)٣/١٤١٠/٢٤٢٢(البر

 من لَم يخَمِس الَْأسلَاب ومن قَتََل قَِتيلًا فَلَه سلَبه ِمن غَيـِر َأن              : باب ، فرض الخمس  :، كتاب صحيح البخاري  )(4
كِْم الِْإمحو سخَم٣١٤١ح٦٠١(اِم ِفيِهي(.   

  النهايـة فـي غريـب الحـديث    . أي بين رجلين أقوى من الرجلين اللذين كنت بينهما وأشده    :أضلع منهما  )(5
     .)٣/٩٧(واألثر، البن األثير

  .)٢٤٩ / ٦( البن حجر ،فتح الباري . أي األقرب أجالً:األعجل منا )(6
7)( َأنْشَب واألثر، البن األثيريب الحديثالنهاية في غر.لبثأأي لم : فَلَم )٥/٥١(.  
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حية والفداء  الحديثة أسنانهما في المبادرة بالتض     للغالمين تميز واضح وفي هذا الحديث    
 معاذ بن عمـرو بالـسلب دون      نبيلاخص  وقد  "،  لرسول  بأنفسهما في سبيل الدفاع عن ا     

على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الـضرب     دليل  معاذ بن عفراء    
  .(1)"أجاب الجمهور كما أو الطعن

، أصحاب األعـذار   إلى    على من كان سليماً، بل امتدت      مبادرة في الجهاد  ولم تقتصر ال  
  (3)بـسنده  (2) أحمد في مـسنده    روىحيث  ،   عمرو بن الجموح  ومن أشهر من تميز بذلك،      

 يـا  : فَقَاَل،َأنَّه حضر ذَِلك قَاَل َأتَى عمرو بن الْجموِح ِإلَى رسوِل اللَِّه        : (4)عن أبي قتادة  
 َأمِشي ِبِرجِلي هِذِه صِحيحةً ِفـي الْجنَّـِة   ، سِبيِل اللَِّه حتَّى ُأقْتََلرسوَل اللَِّه َأرَأيتَ ِإن قَاتَلْتُ ِفي 

  اءجرع لُهكَانَتْ ِرجوُل    ،وسقَاَل ر  :» منَع«،          رفَم ملًى لَهومَأِخيِه و نابو وٍد هُأح موفَقُِتلُوا ي 
ي َأنْظُر ِإلَيك تَمِشي ِبِرجِلك هِذِه صِحيحةً ِفي الْجنَِّة فََأمر رسـوُل    كََأنِّ :فَقَاَل علَيِه رسوُل اللَِّه    

  .(5) ِبِهما وِبمولَاهما فَجِعلُوا ِفي قَبٍر واِحٍد اللَِّه 

                                                
     .)٦/٢٤٨(ر البن حج،فتح الباري )(1

     .)٢٢٦٠٦ح٥/٢٩٩(مسند أحمد) (2
 : قَالَـا  ،)بن شريح ( حدثَنَا حيوةُ   ،)عبد اهللا بن يزيد   ( حدثَنَا َأبو عبِد الرحمِن الْمقِْري     :قال أحمد  : سند الحديث  )(3

و الصثَنَا َأبدح ثَهدِر حالنَّض نى بيحي اٍد َأنِزي نب ديمعن أبي قتادةخِْر ح ...     

   .٩٧ سبقت ترجمته ص)(4

  :دراسة الحديث )(5
  : تخريج الحديث :أوالً

  . به بمثلهشريح بنعن حيوة   من طريق وهب اهللا بن راشد)٢٤٠ / ١٩(أخرجه ابن عبد البر في التمهيد
  :    إلسناددراسة ا: ثانياً

،  في الثقـات ابن حبان، وذكره   الدارقطنيو يلعجل رواياته وا  ىحدإوثقه يحيى بن معين في       :حميد بن زياد   -
هو عندي صـالح    : "، وقال ابن عدي    وكذلك قال أحمد   ،"ليس به بأس  " :في رواية أخرى  يحيى بن معين     قالو

، " ً  يكون مستقيما  أنوسائر حديثه أرجو    ،  دريةلف وفي الق  يأ أنكرت عليه هذين الحديثين المؤمن       وإنماالحديث  
 في رواية أخرى، وكـذلك     يحيى بن معين     ضعفهو،  "مختلف فيه " :، وقال الذهبي  "صدوق يهم " :قال ابن حجر  

   .النسائي
  . "هو صدوق حسن الحديث" : قلت

 علـي ، ل يالبرقان سؤاالت، و )١/٣٢٣/٣٦٢(يللعجل،  الثقات، و )٧/٣٦٨/١٥٢٦(، للمزي تهذيب الكمال : انظر(
 خانـه  كتـب ،  القـشقري  أحمد محمد الرحيم عبد.د: تحقيق،  هـ٣٨٥البغدادي الدارقطني الحسن أبو عمر بن

تاريخ ابـن  ، و)٦/١٨٨/٧٣٠٣( البن حبان،الثقات، و)١/٢٣/٩٣(هـ،١٤٠٤األولى الطبعة،  باكستان – جميلي
 البـن   ،الكامـل  ،)١/٤٦/٢٣١(المبـرد  بـن  يوسفل ،بحر الدم ، و )١/٩٥/٢٦٠)(الدارميرواية عثمان   (نمعي
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 في المبادرة بالتضحية والفـداء فـي         عمرو بن الجموح  فهذا الحديث يوضح تميز     
أصحاب األعذار، الذين ليس عليهم حرج في ترك الجهاد فـي           ،رغم أنه كان من     سبيل اهللا   
بالتضحية والفـداء   نوهذا يدل على أن جميع أفراد المجتمع المدني كانوا مبادري        ،  سبيل اهللا   

  . في سبيل اهللا 
 كانوا مبادرين في مجاالت متعددة، لو أردت أن أحصيها          وهكذا نجد أن  الصحابة      

بعض منها؛ لعلنا نحذو حذوهم ونسير على خطاهم، فهـم  كـانوا           ما كفاها رسالة كاملة، فهذه      
  . نعم الجيل المبادر

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
 ،)١/٣٥٣/١٢٤٩( للـذهبي  ،الكاشـف ، و )١/٢٧٤/١٥٤٦(، البـن حجـر    تقريب التهـذيب  ، و )٢/٢٧٠(عدي

  ).)١/٢٣٨/١٠٢٧( البن الجوزي،الضعفاء والمتروكينو
  .وباقي رجال السند ثقات

   .حديثحسن ال  وهو صدوقحميد بن زياد لوجود الحديث إسناده حسن لذاته؛:  اإلسنادالحكم على: ثالثاً
     .)٢٢٦٠٦ح٥/٢٩٩( مسند أحمدحاشية، "إسناده حسن من أجل حميد بن زياد": شعيب األرنؤوط وقال 



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٧١   

  المطلب السادس
  التميز في المهن والحرف وعلم األنساب

  التميز في المهن والحرف: أوالً
   التميز في الزراعة-أ

 مـن   (1) أخرج البخاري فـي صـحيحه      حيث،  ن واألنصار بالزراعة  ويتميز القرش لقد  
َأن رجلًـا   « :كَان يوما يحدثُ وِعنْده رجٌل ِمن َأهِل الْباِديـةِ      َأن النَِّبي  َأِبي هريرةَ    حديث

        ِع فَقَاَل لَهرِفي الز هبر تَْأذَننَِّة اسِل الْجَأه ا ِشْئتَ   :ِمنتَ ِفيملَى: قَاَل،؟ َألَسب ، لَِكنِّي ُأِحـبو  َأن 
عرقَالَ ،أز :      هادصِتحاسو اُؤهِتواسو اتُهفَ نَبالطَّر رادفَب ذَرالِ  ، فَبثَاَل الِْجبَأم قُـوُل اهللاُ ، فَكَانفَي : 

   مآد نا ابي ونَكد،    ءشَي كشِْبعلَا ي فَِإنَّه «،  اِبيرِإلَّـا       « : فَقَاَل الَْأع هاِهللا لَـا تَِجـدو    ا َأوِشـيقُر 
  .» فَضِحك النَِّبي ، وَأما نَحن فَلَسنَا ِبَأصحاِب زرٍع، فَِإنَّهم َأصحاب زرٍع،َأنْصاِريا

أن من  ه أيضاًيستفاد من، وين واألنصار بالزراعةيتميز القرش هذا الحديث فيستفاد من
  .(2)صفه بها وال حرج على واصفهلزم طريقة أو حالة من الخير أو الشر أنه يجوز و

                                                
  .)٢٣٤٨ح٤٤١( ِكراِء الَْأرِض ِبالذَّهِب والِْفضِة:باب ، المزارعة:، كتابصحيح البخاري) (1

ا فُلَيح حدثَنَا ِهلَاٌل ح و حدثَنَا عبد اللَِّه بن محمٍد حـدثَنَا              حدثَنَا محمد بن ِسنَاٍن حدثَنَ     : قال البخاري  :سند الحديث 
حثَنَا فُلَيداِمٍر حو عةَ )بن سليمان (َأبريرَأِبي ه ناٍر عسِن يطَاِء بع نع ِليِن عِهلَاِل ب نع ...  

  :دراسة اإلسناد
ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وأبو داود، وأبو حاتم، والنسائي، وقـال             :يرةفُليح بن سليمان بن أبي المغ      -

: ، وقـال أيـضاً    "ثقـة  :"-في الضعفاء والمتروكين  -، وقال الدارقطني    "ليس بالمتين عندهم  :"أبو أحمد الحاكم    
صاحب حديث،  كان صادقاً عالماً    :" ، وقال الذهبي  "ال بأس به  : "، وقال ابن عدي     "يختلفون فيه، وليس به بأس    "

، وقال أيضاً في هدي الساري "صدوق، كثير الخطأ    :"، وقال ابن حجر   "وحديثه في رتبة الحسن   ،وما هو بالمتين  
لـم يعتمـد عليـه    …احتج به البخاري، وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثاً واحداً، وهو حديث اإلفـك،  :"

خرج له أحاديث أكثرها في المناقب، وبعضها في        البخاري اعتماده على مالك، وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أ        
  ."الرقاق

وقد قال ابن حجر لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالـك، وابـن عيينـة    ، "أصدوق كثير الخط  هو: " قلت
  ."وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب، وبعضها في الرقاق

،  والجـرح    )٨٧ص(، والضعفاء والمتروكين، للنـسائي      )٣/٢٣١)(رواية الدوري (تاريخ ابن معين    : انظر (
، والضعفاء والمتـروكين، للـدارقطني      )٦/٣٠(، والكامل، البن عدي     )٨٥-٧/٨٤(والتعديل، البن أبي حاتم     

 ، و )٢٢٤-١/٢٢٣(، وتـذكرة الحفـاظ، للـذهبي        )٣٢٢-٢٣/٣١٧(، وتهذيب الكمال، للمزي     )٢٨٢/٣٥١(
، وهدي الساري مقدمـة     )٨/٢٧٢(، وتهذيب التهذيب، البن حجر    )٦٧٨٢/ ٣/٣٦٥ (، للذهبي ميزان االعتدال و

  ).١/٧٨٧ (، البن حجر، تقريب التهذيب)٤٣٥ص(فتح الباري، البن حجر 
     .)١٢/١٨٦ (، لبدر الدين العينيعمدة القاري) (2
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   التميز في التجارة-ب
ـ   مـن حـديث    (1)حيث أخرج البخاري في صحيحه     تجارة،ن بال ويتميز القرش لقد   يَأب 

وتَقُولُـون مـا   ، ِإنَّكُم تَقُولُون ِإن َأبا هريرةَ يكِْثر الْحِديثَ عن رسوِل اِهللا       « :قَاَل هريرةَ  
 وِإن ِإخْـوِتي    ،ِبِمثِْل حِديِث َأِبي هريرةَ    مهاِجِرين والَْأنْصاِر لَا يحدثُون عن رسوِل اِهللا        باُل الْ 

علَى ِمـْلِء بطِْنـي       وكُنْتُ َألْزم رسوَل اِهللا      ،(2)ِمن الْمهاِجِرين كَان يشْغَلُهم صفْقٌ ِبالَْأسواقِ     
  .»... ، وكَان يشْغَُل ِإخْوِتي ِمن الَْأنْصاِر عمُل َأمواِلِهم، وَأحفَظُ ِإذَا نَسوا، غَابوافََأشْهد ِإذَا

  كتابه وأمر باالبتغاء من فضله، وكان أفاضل الـصحابة   في التجارة    أباح اهللا فقد  
ـ تميزوا  ن  يالمهاجر وهكذا أجد أن   ،(3) طلب المعاش  في رفونـويحترون  ـيتج هم فـي  لـبعم
  . (4)واألنصار بالزراعة ارة،ـالتج

 حيـث  ،ومن أشهر من تميز بعمله بالتجارة من المهاجرين عبد الرحمن بن عـوف         
 ،قَِدم عبد الرحمِن بن عوٍف الْمِدينَةَ      « :قَاَل َأنٍَس    من حديث  (5)أخرج البخاري في صحيحه   

   فَآخَى النَِّبي     ِدعس نيبو نَهيب   اِريِبيِع الَْأنْصِن الرذَا ِغنًى    ،ب دعس كَاننِ   ، ومحِد الربفَقَاَل ِلع : 
   كجوُأزِن وفَياِلي ِنصم كقَالَ ،ُأقَاِسم :      اِلكمو ِلكِفي َأه اُهللا لَك كارلُّ ، بـ د وقِ ـوِني علَى الس«، 

 ، َأو مـا شَـاء اهللاُ      ، فََأتَى ِبِه َأهَل منِْزِلِه فَمكَثْنَا يِسيرا      ،وسمنًا (6)فَما رجع حتَّى استَفْضَل َأِقطًا    
 يا رسوَل اِهللا تَزوجتُ     : قَاَل،  »(8)مهيم : »فَقَاَل لَه النَِّبي    ، (7)فَجاء وعلَيِه وضر ِمن صفْرةٍ    

 ، َأو وزن نَواٍة ِمـن ذَهـبٍ       ، نَواةً ِمن ذَهبٍ   : قَالَ ،»؟تَ ِإلَيها ما سقْ « : قَالَ ،امرَأةً ِمن الَْأنْصارِ  
  .» َأوِلم ولَو ِبشَاٍة:قَاَل

                                                
ذَا قُِضيِت الصلَاةُ فَانْتَِشروا ِفي الْـَأرِض  فَِإ[ ما جاء ِفي قَوِل اِهللا تَعالَى     :باب ، الْبيوعِ : ِكتَاب ،صحيح البخاري  )(1

ونتُفِْلح لَّكُما لَعوا اَهللا كَِثيراذْكُرِل اِهللا وفَض تَغُوا ِمناب٢٠٤٧ح٣٨٧](و(.    
النهاية في غريب . يريد صفق األكف عند البيع والشراء  و ، يروى بالسين والصاد   :فق باألسواق صيشغلهم ال  )(2

    .)٢/٣٧٦(، البن األثيرثر واألالحديث
     .)٦/١٩٠(بن بطالال ي،شرح صحيح البخار )(3
     .)١١/١٦٢(، لبدر الدين العيني عمدة القاري:انظر )(4
ِض فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ فَانْتَِشروا ِفي الْـَأر [ ما جاء ِفي قَوِل اِهللا تَعالَى   :باب ، الْبيوعِ :ِكتَاب،  صحيح البخاري ) (5

ونتُفِْلح لَّكُما لَعوا اَهللا كَِثيراذْكُرِل اِهللا وفَض تَغُوا ِمناب٢٠٤٩ح٣٨٧](و(.      
  . )٥٧ / ١(، البن األثيراألثرالحديث والنهاية في غريب . ن مجفف يابس مستحجر يطبخ بهبهو ل : اَألِقطُ)(6
   .)٦/٤٨٥٧( البن منظور ،ن العربلسا  . الوضر اَألثر من غير الطيب:وضراً من صفرة )(7

النهايـة فـي      . زوجته  وذلك من فعل العروس إذا دخل على       ، من خلوق أو طيب له لون       أي لطخاً  :ممهي )(8
  .)٥/١٩٥(، البن األثيرغريب الحديث
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، ن يتصرف في السوق بالبيع والـشراء  هذا الحديث أنه ال بأس للشريف أ     يستفاد من  و
 األخالق من   أن العيش من الصناعات أولى بنزاهة     ، و ويتعفف بذلك عما يبذله من المال وغيره      

  .(1) البركة للتجارة، وأنالعيش من الهبات والصدقات وشبههما
  

  البناء التميز في -ج
طلق بـن   عن   أحمد في مسنده بسنده      روى حيث ،البناء في   طلق بن على   لقد تميز 

   ،ه لَم يعِجبه عملُهم فَكََأنَّ: قَاَل،وَأصحابه يبنُون الْمسِجد  ِجْئتُ ِإلَى النَِّبي : قَاَل(2)على
ـَ فَق،ِليـ فَكََأنَّه َأعجبه َأخِْذي الِْمسحاةَ وعم، فََأخَذْتُ الِْمسحاة فَخَلَطْتُ ِبها الطِّين:قَاَل    :اَلـ
»نَِفيوا الْحع(3)دالطِّينِللطِّيِن، و طُكُمبَأض (4)» فَِإنَّه.  

ـ طلق بن على  بتميز النبي   وفي هذا الحديث صرح    ،  والبنـاء  الطـين ه في خلط
  . وحث على االستفادة منه في ذلك

  التميز في علم األنساب: ثانياً
 َأن رسوَل اللَّـِه  - رضي اهللا عنها-عاِئشَةَ  من حديث (5)خرج مسلم في صحيحه   أفقد  

 شٍْق بِ        « :قَاَلر ا ِمنهلَيع َأشَد شًا فَِإنَّهيوا قُرجِلاهـةَ فَقَـالَ      ب فَأَ ،»النَّباحوِن رَل ِإلَى ابسر: 
»مهجضِ   ،»اهري فَلَم ماهجِن ثَاِبتٍ           ، فَهب انسَل ِإلَى حسَأر اِلٍك ثُمِن مِب بَل ِإلَى كَعسـا  ، فََأرفَلَم 

  انسِه قَاَل حلَيخََل عِسلُوا ِإلَى :دتُر َأن لَكُم آن قَد     انَهِلـس لَـعَأد اِرِب ِبذَنَِبِه ثُـمِد الضذَا اَألسه
الَ  «:  فَقَاَل رسوُل اللَِّه     ،ِبِلساِنى فَرى اَألِديم    والَِّذى بعثَك ِبالْحقِّ َألفِْرينَّهم    :فَجعَل يحركُه فَقَالَ  

      ٍش ِبَأنْسيقُر لَمكٍْر َأعا بَأب ْل فَِإنجِبى    تَعنَس لَك لَخِّصتَّى يا حاِبه«،عجر ثُم انسح فَقَـاَل  ، فََأتَاه 
     كبِلى نَس لَخَّص وَل اللَِّه قَدسا ري،    ةُ ِمـنرلُّ الـشَّعا تُـسكَم مِمنْه لَّنَّكقِّ َألسِبالْح ثَكعالَِّذى بو 

   .»... ،الْعِجيِن
  . بعلم األنسابميز أبي بكر بتهذه شهادة من النبي ف  

  
  

  
                                                

     .)١١/١٦٤(، لبدر الدين العينيعمدة القاري: انظر )(1
    .٧٧سبقت ترجمته ص )(2
      .٧٧سبقت ترجمته ص )(3
  .٨٦ص ة الحديثسبقت دراس )(4
  .١٠٩سبق ذكر الحديث ص )(5
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  المطلب السابع
  التميز في التضحية والفداء والحس األمني

  التميز في التضحية والفداء: أوالً
، ومن أشـهر مـن    التضحية والفداء في سبيل اهللاب  لقد تميز العديد من الصحابة 

  : منهمتميز بذلك
 :قَـالَ  َأنٍَس   حديث من   (1)حيث أخرج البخاري في صحيحه    ،   أنس بن النضر   -أ

ِغبتُ عن َأوِل ِقتَـاٍل قَاتَلْـتَ        يا رسوَل اهللاِ   « : فَقَالَ ،غَاب عمي َأنَس بن النَّضِر عن ِقتَاِل بدرٍ       
شِْرِكينالْم،         نَعا َأصاُهللا م نيرلَي شِْرِكينِني ِقتَاَل الْمدلَِئِن اُهللا َأشْه «،    ا كَانانْكَشَفَ   فَلَمٍد وُأح ُموي
ونِلمسقَالَ ،الْم : »        هابحِني َأصعُؤلَاِء يه نَعا صِمم كِإلَي تَِذرِإنِّي َأع ماللَّه،     نَعا صِمم كُأ ِإلَيرَأبو 

شِْرِكينِني الْمعُؤلَاِء ياٍذ،»هعم نب دعس لَهتَقْبفَاس متَقَد ثُم ،نَّةَ  « : فَقَاَلاٍذ الْجعم نب ُدعا سي  
فَما استَطَعتُ يـا رسـوَل اِهللا مـا          « : قَاَل سعد  ،» ِإنِّي َأِجد ِريحها ِمن دوِن ُأحدٍ      ،ورب النَّضرِ 

نَعص«،  فِ      « : قَاَل َأنَسيةً ِبالسبرض اِنينثَما وعنَا ِبِه ِبضدجفَو، حٍ     َأومنَـةً ِبـرـةً  ، طَعيمر َأو 
نَاهدجوٍم وهنَاِنِه،ِبسِبب ِإلَّا ُأخْتُه دَأح فَهرا عفَم شِْركُونثََّل ِبِه الْمم قَدقُِتَل و (2) قَد«،قَاَل َأنَس :   

ِمن الْمْؤِمِنين ِرجـاٌل صـدقُوا مـا        { زلَتْ ِفيِه وِفي َأشْباِههِ   كُنَّا نُرى َأو نَظُن َأن هِذِه الْآيةَ نَ        «
  .»ِإلَى آِخِر الْآية (3)}...عاهدوا اللَّه علَيِه

      بالتـضحية والفـداء بـالنفس فـي         ظاهر ألنس بن النضر     هذا الحديث تميز   وفي
  .(4) وكثرة التوقي والتورع، وقوة اليقين،، وما كان عليه من صحة اإليماناهللا سبيل

                                                
ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهـدوا اَهللا        [ قَوِل اِهللا تَعالَى     : باب ، الجهاد والسير  :، كتاب صحيح البخاري  )(1

  .)٢٨٠٥ح٥٤٢](لُوا تَبِديلًامن قَضى نَحبه وِمنْهم من ينْتَِظر وما بد علَيِه فَِمنْهم
حدثَنَا عبد بن حميٍد حدثَنَا يِزيد بن هارون َأخْبرنَا حدثَنَا محمد بن سِعيٍد الْخُزاِعـي        :  قال البخاري  :سند الحديث 

ٍ  قَاَل سَألْتُ َأنَسا قَاَل ح و حدثَنَا عمرو بـن زرارةَ             )بن أبي حميد  (عن حميد )عبد الَْأعلَى بن  (حدثَنَا عبد الَْأعلَى    
ادثَنَا ِزيدبن عبد اهللا بن الطفيل(ح(الطَِّويُل ديمثَِني حدقَاَل ح )اِلٍك)بن أبي حميدِن مَأنَِس ب نع   ...  

  : دراسة اإلسناد
الثالثـة، وقـد صـرح       ، وذكره في المرتبـة    "ة مدلس  ثق هو: " قال ابن حجر   :حميد بن أبي حميد الطويل     -

  .بالتحديث في هذه الرواية
  ).)٣٨/٧١(بن حجرال ،طبقات المدلسين، و)٢٧٤/١٥٤٤/ ١ (، البن حجرتقريب التهذيب: انظر(

 واألثـر، البـن   النهايـة فـي غريـب الحـديث    .   وقيل أطرافها واحـدتها بنانـة  ، البنان الصابع :ببنانه )(2
     .)١/١٥٧(األثير

     .٢٣آية: األحزابسورة  )(3
  .)١٤/١٠٣(، لبدر الدين العينيعمدة القاري:انظر )(4



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٧٥   

َأنٍَس   من حديث(2)حيث أخرج البخاري في صحيحه بحياته، فدى النبي (1) طلحةأبو  -ب
 قَاَل: »          النَِّبي نع النَّاس مزٍد انْهُأح موي ا كَانلَم       النَِّبي يدي نيةَ بو طَلْحَأبو  بوجم
 ، يكِْسر يومِئٍذ قَوسـيِن َأو ثَلَاثًـا       ، رجلًا راِميا شَِديد الِْقد     وكَان َأبو طَلْحةَ   ، علَيِه ِبحجفٍَة لَه   ،ِبِه

  فََأشْـرفَ النَِّبـي      ،»انْشُرها ِلَأِبي طَلْحةَ   « : فَيقُولُ ،وكَان الرجُل يمر معه الْجعبةُ ِمن النَّبلِ      
 لَا تُشِْرفْ يِصيبك سهم ِمن      ،يا نَِبي اللَِّه ِبَأِبي َأنْتَ وُأمي      « :حةَ فَيقُوُل َأبو طَلْ   ،ينْظُر ِإلَى الْقَومِ  

  .»...دون نَحِرك  نَحِري،ِسهاِم الْقَوِم
ا بحيث يكون صدري كالترس      نحري دون نحرك، أي أقف أن       كان يقول للنبي   فهو

، فضحى  (3) وال يصيب نحرك   جاء يصيب نحري   أقف بين يديك بحيث أن السهم إذا       و لصدرك،
 ، وهذا قمة التضحية والفداء، كمـا أنـه حمـى النبـي          ل الدفاع عن النبي     يبحياته في سب  

رَأيتُ يـد    « : قَالَ  (5)قَيٍس  من حديث  (4)حيث أخرج البخاري في صحيحه    بيــده الشالء،   
ةَ شَلَّاء(6)طَلْح ا النَِّبيقَى ِبهو  ٍدُأح موي«.  
وال تهمه حياته، فأعظم بهـا مـن   ! بيده الشالء أعظم هذه التضحية يقي النبي فما 

  ! تضحية وفداء في سبيل اهللا
 خاصة فـي     فتميز بتضحيته بحياته في سبيل الدفاع عن النبي       ،   سعد بن أبي وقاص    -ج

حيـث   ، اهللا   وهو أول من رمى بسهم في سبيل      حيث إنه كان مشهور بالرماية،       غزوة أحد، 
ِإنِّي لََأوُل الْعرِب رمى ِبـسهٍم ِفـي         « : قال  سعد  من حديث  (7) البخاري في صحيحه   أخرج

  .»... وكُنَّا نَغْزو مع النَِّبي ،سِبيِل اِهللا

                                                
  .٢٩سبق ترجمته ص )(1
  .١٣٥سبق ذكر الحديث ص )(2
     .)١٦/٢٧٤(، لبدر الدين العينيعمدة القاري )(3
 فَلْيتَوكَّـلِ  اِهللا وعلَـى  وِليهما واُهللا شَلَاتَفْ َأن ِمنْكُم طَاِئفَتَاِن همتْ ِإذْ [:بابالمغازي،  :  كتاب ،البخاري صحيح) (4

ْؤِمنُون٤٠٦٣ح٧٧١] (الْم(.     
 ، عهـده  في لم ير النبى    مخضرم   ،يكنى أبا عبد اهللا   ،   من ولد أحمس   : قيس بن أبى حازم األحمسى     هو )(5

وعن جميـع     عنه وسمع منه وروى   ،    شهد أبا بكر الصديق      ، وهو من كبار التابعين    ،وصدق إلى مصدقه  
 : وقيل ، واسم أبيه أبى حازم عوف بن الحارث       ،شيء فإنه لم يحفظ له عنه       ،العشرة إال عبد الرحمن بن عوف     

   . وربما لبس الخز،ومات سنة ثمان أو سبع وتسعين وكان يخضب بالصفرة، عبد عوف بن الحارث

    .)٣/١٢٨٥/٢١٢٦( البن عبد البر،االستيعاب
 هي المنْتَِشرة العصب التي ال تُواتي صاِحبها على ما يريد ِلما بها مـن               ،ذا قُِطعتْ ثُلُثُ ِديتها    إِ :اليد الشَّالَّءِ ) (6

     .)٤/٢٣١٦( البن منظور ، لسان العرب.اآلفة
  .١٥٢سبق ذكر الحديث ص   )(7



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٧٦   

حيـث أخـرج البخـاري فـي        ،   ضحى بنفسه حين بادر بحراسة النبي        الذيوهو  
       : فَقَـالَ ،ذَاتَ لَيلَـةٍ   َأِرقَ النَِّبـي     : قَالَـتْ  -رضي اهللا عنها   -عاِئشَة  من حديث  (1)صحيحه

»    ا ِمناِلحلًا صجتَ رلَةَ   لَيِني اللَّيسرحاِبي يحلَاحِ  ،»َأصتَ الـسـونَا صِمعقَـالَ ، ِإذْ س : »  ـنم
  .(2)ى سِمعنَا غَِطيطَهحتَّ  فَنَام النَِّبي ،» يا رسوَل اِهللا ِجْئتُ َأحرسك« : قَاَل سعد،»؟هذَا

  .ه في سبيل اهللا ئ بتضحيته وفداوهكذا تميز 
  َأنَـسٍ   من حديث  (4)حيث أخرج مسلم في صحيحه    ،   (3)سماك بن خرشة   أبو دجانة  -د

يهم كُلُّ ِإنْـساٍن     فَبسطُوا َأيدِ  ،»من يْأخُذُ ِمنِّى هذَا   « :َأخَذَ سيفًا يوم ُأحٍد فَقَالَ     َأن رسوَل اللَِّه    
 ِسماك بن خَرشَةَ َأبـو  : فَقَاَل، فََأحجم الْقَوم: قَاَل،»فَمن يْأخُذُه ِبحقِِّه« : قَاَل، َأنَا َأنَا  :ِمنْهم يقُولُ 

   .(6) فََأخَذَه فَفَلَقَ ِبِه هام الْمشِْرِكين: قَاَل،َأنَا آخُذُه ِبحقِِّه(5)دجانَةَ
شق فقاتل به حتى ،  بعد أن توقف القوم عن أخذه بحقه بحقهأخذ السيف  و دجانةأبف

  .في سبيل اهللا، وهي أغلى ما يملكه اإلنسان و ضحى بنفسهه المشركين، فرؤوسبه 
 قَـاَل   :قَاَل جاِبٍر    من حديث  (7)فقد أخرج البخاري في صحيحه    ،  الزبير بن العوام     -هـ

  النَِّبي: » ِْأتي نابِ    مزالَْأح موِم يِر الْقَو؟يِني ِبخَب«،  ريبقَالَ  ، َأنَا : قَاَل الز ـْأِتيِني     « : ثُمي ـنم
  .»ِإن ِلكُلِّ نَِبي حواِريا وحواِريِ الزبير :» فَقَاَل النَِّبي ، َأنَا: قَاَل الزبير،»؟ِبخَبِر الْقَوِم

 في سـبيل     تميز بالتضحية والفداء بنفسه    الزبير بن العوام  أن  وفي هذا الحديث نجد     
  .اهللا 

  مـن حـديث  (9)حيث أخرج البخاري في صحيحه   ،(8)وكان أيضاً له موقف بارز يوم اليرموك      
ورة بن الزبير  ع     النَِّبي ابحَأص َأن     ِوكمرالْي موِر ييبقَالُوا ِللز: »   فَنَشُد َألَا تَشُد  ـكعم «، 

                                                
  .١٦٣سبق ذكر الحديث ص )(1
النهاية فـي غريـب   . ال يجد مساغاً وهو ترديده حيث، الغطيط الصوت الذي يخرج مع نفس النائم     :غطيطه)(2

     .)٤/٣٧٢(، البن األثيرالحديث
  .١٦٦سبقت ترجمته ص  )(3
    .)٦٥٠٧ح٧/١٥١(  ِمن فَضاِئِل َأِبى دجانَةَ ِسماِك بِن خَرشَةَ:باب ،الصحابة فضائل، كتاب صحيح مسلم )(4
     .١٦٦سبقت ترجمته ص  )(5

  .)٢/٧٥(، البن األثير واألثرة في غريب الحديثالنهاي.  أي رؤوسهم:مشركينهام ال )(6
  .١١١سبق ذكر الحديث ص  )(7
 البـن   ،السيرة النبويـة   . بين المسلمين والروم   سنة خمس عشرة    من رجب  كان في الخامس   :اليرموكيـوم  )(8

   ).٤/٦٧٠(كثير
     .)٣٧٢١ح٧١١( منَاِقِب الزبيِر بِن الْعواِم :باب ، المناقب:، كتابصحيح البخاري )(9



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٧٧   

 ِهملَيَل عماِتِقه    ،فَحلَى عِن عتَيبرض وهبررٍ      ِ، فَضـدب موا يهِربةٌ ضبرا ضمنَهيةُ    ، بوـرقَـاَل ع :     
  .» َألْعب وَأنَا صِغير، فَكُنْتُ ُأدِخُل َأصاِبِعي ِفي ِتلْك الضرباِت«

 لمـا رأوا مـن تميـزه بالـشجاعة         د على المشركين،  ش لل  الزبير فحث الصحابة           
 فيما فعل في هذه الوقعة، والـشد      فلله در الزبير بن العوام     والتضحية والفداء في سبيل اهللا،    

  . (1)حتى فُعل به ما فُعل على الروم،   فحمل الزبير،في الحرب الحملة والجولة
 ، ضحى بنفسه ولم يبالي في ذلك      الذينموذج آخر في هذا المجال فهو         بيب بن عدي  خُ -و

 بعـثَ رسـوُل اِهللا   « :قَـالَ  َأِبي هريرةَ  من حديث(2)  أخرج البخاري في صحيحهحيث
 وَأمر علَيِهم عاِصم بن ثَاِبٍت الَْأنْصاِري جد عاِصِم بـِن عمـر بـِن               ،عشَرةَ رهٍط سِريةً عينًا   

 فَانْطَلَقُوا ِبخُبيٍب وابِن دِثنَةَ حتَّى باعوهما ِبمكَّةَ بعد وقْعِة بدٍر فَابتَاع خُبيبا بنُـو               ... ،الْخَطَّاِب
 وكَان خُبيب هو قَتََل الْحاِرثَ بن عاِمٍر يـوم بـدٍر            ،الْحاِرِث بِن عاِمِر بِن نَوفَِل بِن عبِد منَافٍ       

 : قَـاَل لَهـم خُبيـب      ، فَلَما خَرجوا ِمن الْحرِم ِليقْتُلُوه ِفي الِْحلِّ       ... ، خُبيب ِعنْدهم َأِسيرا   فَلَِبثَ
  لَولَا َأن تَظُنُّوا َأن ما ِبي جـزع لَطَولْتُهـا  : ثُم قَاَل،ذَروِني َأركَع ركْعتَيِن فَتَركُوه فَركَع ركْعتَينِ    

  . اللَّهم َأحِصِهم عددا
  علَى َأي ِشقٍّ كَانِ ِهللا مصرِعي*** ِحين ُأقْتَُل مسِلما  ولَستُ ُأباِلي

  .»يباِرك علَى َأوصاِل ِشلٍْو ممزِع***  وذَِلك ِفي ذَاِت الِْإلَِه وِإن يشَْأ  
 معنـى التـضحية     يعلمنـا ،  بيل اهللا    المتميز بالتضحية والفداء في س     بيب  هذا خُ ف
   وأن يكون هو ،بشوكة رسول اهللا صاب ، وأنه ال يرضى أن ي محبة الرسول والفداء و
وصـبر فـي ذات اهللا سـبحانه         دعا اهللا أن يبارك على أوصال شلٍو ممزع،          ولكنه،  بين أهله 
  .، وضحى بنفسه في سبيل اهللا وتعالى

 بالتضحية والفداء فـي سـبيل    الصحابة-عنهن رضي اهللا – الصحابيات   ولقد شاركت 
   : بذلكومن أشهر من تميزت،  اهللا
   َأن ُأم َأنٍَس  من حديث(4)حيث أخرج مسلم في صحيحه، (3)- رضي اهللا عنها-سلَيٍم  ُأم -أ
  
  

                                                
     .)١٦/٢٢٦(، لبدر الدين العينيعمدة القاري:انظر )(1
  .١٤٨سبق ذكر الحديث ص )(2
  .٣٢سبقت ترجمتها ص  )(3
  ١٦٧سبق ذكر الحديث ص )(4



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٧٨   

 يا رسوَل اللَّـِه هـِذِه ُأم        : فَقَالَ ، فَرآها َأبو طَلْحةَ   ، فَكَان معها  ،سلَيٍم اتَّخَذَتْ يوم حنَيٍن ِخنْجرا    
را خَنْجهعٍم ملَيوُل اللَِّه ،سسا رفَقَاَل لَه :»رذَا الْخَنْجا هقَالَِت،»؟م :دنَا ِمنِّى َأحد ِإن اتَّخَذْتُه   

    طْنَهتُ ِبِه بقَرب شِْرِكينالْم وُل اللَِّه     ،ِمنسَل رعفَج  كحضقَالَتْ ،ي:        ـنوَل اللَِّه اقْتُـْل مسا ري 
وا ِبكمزالطُّلَقَاِء انْه نَا ِمندعوُل اللَِّه ،بسفَقَاَل ر :» نسَأحكَفَى و قَد اللَّه ٍم ِإنلَيس ا ُأمي«.  

بل أمسكت  ، لم تكتف بتشجيع المجاهدين في المعركة      - رضي اهللا عنها   -أم سليم  فهذه
  . في سبيل اهللابها  عن نفسها، والتضحيةللدفاع عزمت والخنجر 

    متميزتان بالتضحية والفداء في سبيل اهللا - رضي اهللا عنهما-ولقد كانت أم سليم وعائشة
لَما كَان يومُ ُأحٍد انْهزم      « :قَاَل َأنٍَس    من حديث  (1)حيث أخرج البخاري في صحيحه    أيضاً،  

 َأرى ، ولَقَد رَأيتُ عاِئشَةَ ِبنْتَ َأِبي بكٍْر وُأم سلَيٍم وِإنَّهما لَمـشَمرتَانِ  َ:قَال ي  النَّاس عِن النَّبِ  
م(2)خَدباِن الِْقرا تَنْقُزوِقِهم(3) س«.  

 (4)حيث أخرج البخاري فـي صـحيحه  ، - رضي اهللا عنها– أم حرام بنت ملحان      -ب
يدخُُل علَى ُأم حـراٍم ِبنْـِت         كَان رسوُل اِهللا     :َأنَّه سِمعه يقُولُ   ٍك   بِن مالِ  َأنَِس من حديث 

انوُل اِهللا              ،ِملْحسا رهلَيخََل عاِمِت فَدِن الصةَ بادبتَ عاٍم تَحرح كَانَتْ ُأمو هفَتُطِْعم  تْهمفََأطْع، 
فَنَام هْأسلَتْ تَفِْلي رعجوُل اِهللا وسر ،كحضي وهقَظَ وتَياس ا : فَقُلْتُ: قَالَتْ، ثُمي ِحكُكضا يمو   

 ، يركَبون ثَبج هذَا الْبحرِ    ،نَاس ِمن ُأمِتي عِرضوا علَي غُزاةً ِفي سِبيِل اهللاِ         « : قَالَ ؟رسوَل اهللاِ 
 يا رسوَل اِهللا ادع  : فَقُلْتُ : قَالَتْ ،» شَك ِإسحاقُ  ،َل الْملُوِك علَى الَْأِسرةِ   ملُوكًا علَى الَْأِسرِة َأو ِمثْ    

   لَِني ِمنْهمعجي وُل اِهللا      ،اَهللا َأنسا را لَهعفَد   ،  هْأسر عضو ثُم،       كحـضي ـوهقَظَ وـتَياس ثُم ، 
 كَمـا  ،ِهللا قَاَل نَاس ِمن ُأمِتي عِرضوا علَي غُزاةً ِفي سِبيِل ا       ؟ِهللا وما يضِحكُك يا رسوَل ا     :فَقُلْتُ

 ،»َأنِْت ِمن الَْأوِلين  « : قَالَ ، ادع اَهللا َأن يجعلَِني ِمنْهم     : فَقُلْتُ يا رسوَل اهللاِ    :قَالَتْ،  قَاَل ِفي الَْأولِ  
 فَصِرعتْ عن دابِتها ِحين خَرجتْ ِمـن الْبحـِر   َ،يةَ بِن َأِبي سفْيانفَرِكبِت الْبحر ِفي زماِن معاوِ 

  .فَهلَكَتْ
في سـبيل    بالتضحية والفداء بنفسها     - رضي اهللا عنها   –فتميزت أم حرام بنت ملحان      

   ومعه أم حرام ،قبرصإلى   خالفة عثمانفي، حيث كانت من األولين الذين خرجوا  اهللا

                                                
    .)٢٨٨٠ح٥٤٤( غَزِو النِّساِء وِقتَاِلِهن مع الرجاِل:باب ، الجهاد والسير:كتاب ،صحيح البخاري )(1
  .)١٥ / ٢( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث . الخلخالوالمقصود بهخدمة جمع : خَدم )(2
    .)٥/١٠٥( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث .أي يحمالنها ويقفزان بها: ينقزان القرب  )(3
  .١٦٢سبق ذكر الحديث ص )(4



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٧٩   

حين خرجـت مـن الـسفينة    ، فركبت بغلتها   بن الصامتزوجة عبادة - اهللا عنها  رضي –
   .(1) . زمن عثمانيوذكر أهل السير أن هذه الغزاة كانت ف، فصرعت فماتت

عمر بـن    من حديث(3)حيث أخرج البخاري في صحيحه ،  (2)- رضي اهللا عنها   -ُأم سِليٍط    -ج
 فَقَـاَل لَـه   ، فَبِقي ِمرطٌ جيـد ،مروطًا بين ِنساٍء ِمن ِنساِء الْمِدينَِةقَسم إنه  « :قَاَل الْخَطَّاِب  

  هِعنْد نم ضعوِل اِهللا    :بسنَةَ رذَا ابِط هَأع ْؤِمِنينالْم ا َأِميري  ككُلْثُـوٍم  ،الَِّتي ِعنْد ُأم ونِريدي 
 ِليِبنْتَ ع،  رمفَقَاَل ع : قُّ   ُأمِليٍط َأحـوَل اهللاِ          ، سسر عايب ناِر ِمماِء الَْأنْصِنس ِليٍط ِمنس ُأمو   ،

   .»ُأحٍد يوم الِْقرب لَنَا تَزِفر كَانَتْ فَِإنَّها :عمر قَاَل
  تميزت بالتضحية والفداء في سـبيل اهللا، فهـي  - رضي اهللا عنها -نالحظ أن أم سليط   

 عمـر   هاجعل، ولذلك    القرب للمجاهدين  حملجهاد في سبيل اهللا حتى إنها كانت ت       وهبت نفسها لل  
  المرط من حفيدة رسول اهللا بأحق بالقسمة (4) باإلسالم والنصرة والتأييدهالتقدم؛.  

 وال حصر لهم، ولكن هذا غيض من ،والصحابة الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم كُثر
  .فيض؛ لعلنا نتأسى بهم

  ميز في الحس األمنيالت: ثانياً
 ومن  ، األمني، حتى تميز بعضهم به     حس صحابته الكرام باالهتمام بال    لقد حث النبي      

  :أشهر من تميز بذلك
أخـرج البخـاري فـي       حيث   ،- رضي اهللا عنهما   –أبو ذر الغفاري وعلي بن أبي طالب         -أ

 ما بلَغَ َأبا ذَر مبعثُ النَِّبـي   لَ« : قَاَل- رِضي اُهللا عنْهما-ابِن عباٍس من حديث(5) صحيحه
 فَاعلَم ِلي ِعلْم هذَا الرجِل الَِّذي يزعم َأنَّه نَِبي يْأِتيِه الْخَبـر             ، ِلَأِخيِه اركَب ِإلَى هذَا الْواِدي     :قَاَل

 ثُم رجـع    ، وسِمع ِمن قَوِلهِ   ،لَْأخُ حتَّى قَِدمه   فَانْطَلَقَ ا  ، ثُم اْئِتِني  ، واسمع ِمن قَوِلهِ   ،ِمن السماءِ 
  ِإلَى َأِبي ذَر،  كَاِرِم الَْأخْلَاقِ    : فَقَاَل لَهِبم رْأمي تُهَأيرِ ، رِبالشِّع وا ها مكَلَامتَِنـَ م: فَقَاَل، وي ـا شَفَي
ولَا   فََأتَى الْمسِجد فَالْتَمس النَِّبي      ،ا ماء حتَّى قَِدم مكَّةَ     فَتَزود وحمَل شَنَّةً لَه ِفيه     ،ِمما َأردتُ 

ِرفُهعلِ        ،ياللَّي ضعب كَهرتَّى َأدح نْهَأَل عسي كَِره َأنو ، عطَجفَاض ،  ِليع آهفَر ،   غَِريب فَ َأنَّهرفَع ، 
  هتَِبع آها رَأْل    ،فَلَمسي فَلَم حبتَّى َأصٍء حشَي نع هاِحبا صمِمنْه اِحدو، تَـهبَل ِقرتَماح ثُم ، هادزو 
 ، فَمر ِبِه عِلي   ، فَعاد ِإلَى مضجِعهِ   ،حتَّى َأمسى   وظَلَّ ذَِلك الْيوم ولَا يراه النَِّبي        ،ِإلَى الْمسِجدِ 

                                                
      .)٥/١١(بن بطالي، الشرح صحيح البخار: انظر )(1
     .١٥٣سبقت ترجمتها ص: ُأم سِليط )(2
     .١٦٧سبق ذكر الحديث ص  )(3
     .)١٤/١٦٨ (، لبدر الدين العينيعمدة القاري: انظر )(4
  .١١٩سبقت دراسة الحديث ص  )(5



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٨٠   

 فََأقَامه فَذَهب ِبِه معه لَا يسَأُل واِحد ِمنْهما صاِحبه عـن            ،جِل َأن يعلَم منِْزلَه    َأما نَاَل ِللر   :فَقَاَل
 َألَا تُحـدثُِني مـا   : ثُم قَاَل، فََأقَام معه، فَعاد عِلي علَى ِمثِْل ذَِلك،شَيٍء حتَّى ِإذَا كَان يومُ الثَّاِلثِ     

 ، فَِإنَّه حـقٌّ   : قَالَ ، فََأخْبره ، فَفَعلَ ، ِإن َأعطَيتَِني عهدا وِميثَاقًا لَتُرِشدنِّي فَعلْتُ      : قَالَ ،َأقْدمكالَِّذي  
ـُوهو رس   فَِإنِّي ِإن رَأيتُ شَيًئا َأخَافُ علَيك قُمـتُ كَـَأنِّي           ،فَِإذَا َأصبحتَ فَاتْبعِني  ،  وُل اِهللا   ـ

 فَفَعَل فَانْطَلَقَ يقْفُوه حتَّى دخََل علَى النَِّبي        ، فَِإن مضيتُ فَاتْبعِني حتَّى تَدخَُل مدخَِلي      ،ِريقُ الْماء ُأ
 ،  كَانَهم لَمَأسِلِه وقَو ِمن ِمعفَس هعخََل مدو...«.  

  األمني لدى الـصحابة  من الحديث السابق يتبين عدة جوانب تدل على توافر الحس           
  :من أهمها

 في الـسؤال عـن     أبو ذر   التأني والتريث في الحصول على المعلومة، فقد تأنى وتريث         -١
منـي  أ،  وهذا التـصرف      لما يعرفه من كراهية قريش لكل من يخاطب الرسول        ،  الرسول

  .تقتضيه حساسية الموقف
عـن أمـره،     أبا ذر     دنا علي حين سأل سي   االحتياط والحذر قبل النطق بالمعلومة، ف      -٢

بالرغم من أنه استضافه ثالثة أيـام، إمعانًـا فـي الحـذر،           وسبب مجيئه إلى مكة، لم يخبره،     
يكتم عنه، وفي ذات الوقت أن يرشده، فهذا غاية في االحتياط،  فاشترط عليه قبل أن يخبره أن

 على المعلومـة، التـي   والكتمان ألمره، وفي الوقت ذاته الحصول وبذا يكون قد ضمن السرية
  .يبحث عنها

 على إشـارة، أو  -رضي اهللا عنهما-وأبي ذر تم االتفاق بين علي  التغطية األمنية للتحرك، -٣
من يترصدهم، أو يـراقبهم، فهـذه         علي    يرى حركة معينة، كأنه يريق الماء، وذلك عندما      

 كان يـسير علـى   با ذر، هذا إلى جانب أن أ)األرقم دار(تغطية أمنية لتحركهم تجاه المقر 
  .(1) احتياطاً وتحسباً لكل طارئ قد يحدث أثناء التحرك، فيعد هذا الموقفمسافة من علي

حيث أخرج البخاري فـي     ،  عاِمر بن فُهيرةَ   و عبد اِهللا بن َأِبي بكْرٍ     و َأسماء ِبنْتُ َأِبي بكْرٍ    -ب
 فَبينَما نَحن يوما    ...« :قَالَتْ  زوج النَِّبي    -عنْهارِضي اُهللا   -عاِئشَةَ   من حديث    (2)صحيحه

 عاـمتَقَنِّ  هذَا رسوُل اِهللا : قَاَل قَاِئٌل ِلَأِبي بكٍْر،(3)جلُوس ِفي بيِت َأِبي بكٍْر ِفي نَحِر الظَِّهيرِة

 واِهللا ما جاء ِبِه ِفـي هـِذِه         ، ِفداء لَه َأِبي وُأمي    :ٍر فَقَاَل َأبو بكْ   ،ِفي ساعٍة لَم يكُن يْأِتينَا ِفيها      
  رِة ِإلَّا َأماعوُل اِهللا  : قَالَتْ ،السسر اءفَج  خََلفَد لَه فَُأِذن تَْأذَنفَاس، فَقَاَل النَِّبي  ٍكْـرِلَأِبي ب : 

                                                
 - هـ١٤٢٦ األولى الطبعة، الصالبي محمد محمد علي، ل سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )(1

   .)٤٩ / ١(ـ،م٢٠٠٥
     .)٣٩٠٥ح٧٤١ (الْمِدينَِة ِإلَى وَأصحاِبِه  النَِّبي ِهجرِة :باب ، المناقب:، كتابصحيح البخاري )(2
   .)٢/٤٤٤( للحربي ،غريب الحديث .حين تَبلُغُ الشَّمس منْتَهاها ِمن االرِتفَاِع: نَحر الظَِّهيرة  )(3



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٨١   

  كِعنْد نم كٍْر،َأخِْرجو با: فَقَاَل َأبوَل اِهللا ِإنَّمسا رِبَأِبي َأنْتَ ي لُكَأه مِلـي   ، ه ُأِذن قَاَل فَِإنِّي قَـد 
 قَاَل  ،»نَعم: » قَاَل رسوُل اِهللا     ، الصحابةُ ِبَأِبي َأنْتَ يا رسوَل اهللاِ      : فَقَاَل َأبو بكْرٍ   ،ِفي الْخُروجِ 

 ،»ِبـالثَّمنِ « : قَاَل رسوُل اِهللا ، هاتَيِن(1) ِإحدى راِحلَتَي فَخُذْ ِبَأِبي َأنْتَ يا رسوَل اهللاِ      :َأبو بكْرٍ 
 فَقَطَعتْ َأسماء   ،(4) ِفي ِجرابٍ  (3) وصنَعنَا لَهما سفْرةً   ،(2) فَجهزنَاهما َأحثَّ الِْجهازِ   :قَالَتْ عاِئشَةُ 

،  فَِبذَِلك سميتْ ذَاتَ النِّطَـاقَينِ     ،بطَتْ ِبِه علَى فَِم الِْجرابِ     فَر ،(5)ِبنْتُ َأِبي بكٍْر ِقطْعةً ِمن ِنطَاِقها     
 يِبيتُ ِعنْـدهما  ،وَأبو بكٍْر ِبغَاٍر ِفي جبِل ثَوٍر فَكَمنَا ِفيِه ثَلَاثَ لَيالٍ         ثُم لَِحقَ رسوُل اِهللا      :قَالَتْ

      غُلَام وهكٍْر وَأِبي ب ناِهللا ب دبثَِقفٌ لَِقنع (6) شَاب،ِلجدٍر(7) فَيحا ِبسِعنِْدِهم ِمن ،   ـعم ِبحـصفَي 
 حتَّى يْأِتيهما ِبخَبِر ذَِلك ِحين يخْتَِلطُ       ، ِبِه ِإلَّا وعاه   (8)قُريٍش ِبمكَّةَ كَباِئٍت فَلَا يسمع َأمرا يكْتَادانِ      

الظَّلَام،  ِهملَيى ععريغَنَمٍ          و ة ِمنكٍْر ِمنْحلَى َأِبي بوةَ مريفُه نب اِمرا (9)ا عهِريحفَي    ا ِحينِهملَيع
 (11) حتَّى ينِْعـقَ   (10) فَيِبيتَاِن ِفي ِرسل وهو لَبن ِمنْحِتِهما ورِضيِفِهما       ،تَذْهب ساعةٌ ِمن الِْعشَاءِ   

 واستَْأجر رسـوُل  ، يفْعُل ذَِلك ِفي كُلِّ لَيلٍَة ِمن ِتلْك اللَّياِلي الثَّلَاثِ  (12)غَلٍَسِبها عاِمر بن فُهيرةَ بِ    
 والِْخريـتُ   ،وَأبو بكٍْر رجلًا ِمن بِني الديِل وهو ِمن بِني عبِد بِن عِدي هاِديـا ِخريتًـا                اِهللا  

                                                
، للزمخـشري   الفائق في غريب الحـديث واألثـر       .ه الرجل جمال كان أو ناقة      يرتِجلُ الذيالبعير  : الراحلة )(1
)٢/٤٨(.  

     .)١٧/٤٥(، لبدر الدين العيني عمدة القاري. الحث وهو اإلسراع:زَأحث الِْجها )(2
  .)٢/٣٧٣(واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث   . أي طعاماً:سفرة في جراب )(3
الفائق في غريب الحديث .  وينوطه وراء رحله ، وأداته ، وسوطَه ،فيه الراكب سيفه مغْموداً    يضع   ما: ِجراب )(4

     .)١/٢٢٧(، للزمخشريواألثر
واألثـر، البـن    النهايـة فـي غريـب الحـديث          .التي يشد بها أوساط النـاس     وهي  نطق  جمع  : ِنطَاِقها )(5

  .)٥/٧٤(األثير
    .)١/٢٠٨( للخطابي ، غريب الحديث. إذا كان ذا فطنة وفهم: وثقف،يسمعه إذا كان حسن التلقن لما :لقن )(6
النهايـة  . الدلجة هو سير الليل   ، و دلج بالتشديد إذا سار من آخره     أ و ، بالتخفيف إذا سار من أول الليل      : أدلج )(7

     .)٢/١٢٩( واألثر، البن األثيرفي غريب الحديث
 . كدت الرجـل إذا أردتـه بـسوء       ، و كيداً الحرب سميت وبه ،واالجتهاد االحتيال وهوالكيد  من   : يكْتَادانِ )(8

  .)٢/٤٨٧( للخطابي ،غريب الحديث: انظر
  .)٣/٢٦٩( البن سالم ،غريب الحديث .الشاة يدفعها إليه ليحتلبها: ِمنْحة ِمن غَنٍَم )(9

ح وُألِقيت فيـه رضـفَة       وهو الذي حقن في سقاء حتى حزر ثم صب في قد           ،اللبن المرضوف : الرضيف   )(10
     .)٣٢٦/ ٣(، للزمخشريالفائق في غريب الحديث واألثر .حتى تِكسر من برِده وتُذهب وخامته

     . )٣٢٦/ ٣ (، للزمخشريالفائق في غريب الحديث واألثر. دعاء الغنم بلَحٍن تُزجر به: النعق  )(11

واألثـر، البـن    النهاية في غريب الحـديث       .ضوء الصباح  إذا اختلطت ب   ،الغلس ظلمة آخر الليل   : ِبغَلٍَس )(12
  .)٤/٣٧٧(األثير



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٨٢   

 وهو علَى ِديـِن كُفَّـاِر       (2) ِفي آِل الْعاِص بِن واِئٍل السهِمي      (1) غَمس ِحلْفًا   قَد ،الْماِهر ِبالِْهدايةِ 
 ،غَار ثَوٍر بعد ثَلَاِث لَياٍل ِبراِحلَتَيِهما صبح ثَلَاثٍ         وواعداه ، فََأِمنَاه فَدفَعا ِإلَيِه راِحلَتَيِهما    ،قُريٍش

مهعانْطَلَقَ مةَوريفُه نب اِمراِحِل،ا عوطَِريقَ الس ِليُل فََأخَذَ ِبِهمالدو «. 

  هؤالء  عدة جوانب تدل على توافر الحس األمني لدى       توافر  من الحديث السابق يتبين     و
  : من أهمها الصحابة

 للطعـام  أثناء توصـيلها     - رضي اهللا عنها   –أخذ الحيطة والحذر من أسماء بنت أبي بكر          -١
  .ورجوعها

 على خطوات عبد اهللا بـن أبـي         ي يغط  فُهيرةَ التغطية األمنية للتحرك، فكان عامر بن      -٢
  .   حتى ال يتم اكتشاف مكانهمامنيأوهذا التصرف  برعي األغنام على خطواته، بكر
  مـن   يخرج فكان عبد اهللا بن أبي بكر      اختيار األوقات المناسبة الستطالع أخبار العدو،        -٣
ـ  والظالم، ليخبر النبـي  في النهار، ويعود ي ، فيستطلع أخبار أهل مكة ف     أول الليل  ارالغ  اأب
   . بخبرهم؛ ليأخذوا احتياطاتهم األمنيةبكر

 في الحس األمني، باإلضافة إلى        على تميز وتفوق الصحابة    ان يؤكد ان الحديث نفهذا
 ومن أشهر من    ، الحس األمني  أنهم كانوا يتميزون بحفظ األسرار، وهذا جانب مهم من جوانب         

  :تميز بحفظ السر منهم
:  قَـالَ   َأنَس بن ماِلكٍ    من حديث  (3)حيث أخرج البخاري في صحيحه    ،   أنس بن مالك     -أ
» النَِّبي ِإلَي رَأس هدعا بدتُ ِبِه َأحرا َأخْبا فَمٍم،ِسرلَيس َألَتِْني ُأمس لَقَد(4) وا َأخْبا ِبِه فَمتُهر«.  
 عبِد   من حديث  (5) في صحيحه  مسلمحيث أخرج    ،- رضي اهللا عنهما   –عبد اهللا بن جعفر      -ب

 فََأسر ِإلَـى    ،ذَاتَ يوٍم خَلْفَه   َأردفَِنى رسوُل اللَِّه     « :قَاَل - رضي اهللا عنهما   –اللَِّه بِن جعفَرٍ  
  .» النَّاِس الَ ُأحدثُ ِبِه َأحدا ِمن،حِديثًا

                                                
واألثـر، البـن   النهايـة فـي غريـب الحـديث      .خذ بنصيب من عقـدهم وحلفهـم  أي  أ:قَد غَمس ِحلْفًا   )(1

  .)٣/٣٨٦(األثير
ن ابنا عمرو بن    هذه النسبة إلى سهم، وهو سهمان، سهم جمح، وهما أخوا         وبفتح السين المهملة،     :السهِمي )(2

 .عمرو بن العاص بن وائل بن سهم، وولده ومواليه، والثـاني سـهم باهلـة              : هصيص بن كعب لؤي، منهم    
  .)٣/٣٤٣( للسمعاني،األنساب

    .)٦٢٨٩ح١٢١١( ِحفِْظ السر:باب ، االستئذان:، كتابصحيح البخاري )(3
  .٣٢سبقت ترجمتها ص  )(4
  .)٦٤٢٣ح٧/١٣٢( -عنهما اهللا يرض- جعفٍَر بِن اللَِّه عبِد فَضاِئِل :باب ،الصحابة :فضائل ،صحيح مسلم )(5



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٨٣   

 مـن حـديث   (1)حيث أخرج البخاري فـي صـحيحه       ، النبي حافظ سر بن اليمان   حذيفة   -ج
  اللَّهم يسر ِلي جِليسا  « : ثُم قُلْتُ،» فَصلَّيتُ ركْعتَيِن(3)قَِدمتُ الشَّْأم« : قَاَل(2))بن قيس(علْقَمة
 مـن   « : قُلْـتُ  ،يِهم فَِإذَا شَيخٌ قَد جاء حتَّى جلَس ِإلَى جنِْبي         فَجلَستُ ِإلَ  ، فََأتَيتُ قَوما  ،»صاِلحا

  فَيـسرك ،ِإنِّي دعوتُ اَهللا َأن ييسر ِلي جِليسا صـاِلحا      « : فَقُلْتُ ،(4) َأبو الدرداءِ  : قَالُوا ،»؟هذَا
َأولَيس ِفيكُم صاِحب ِسـر      ... « : قَالَ ،»(5) الْكُوفَةِ ِمن َأهلِ « : قُلْتُ ،»؟ِممن َأنْتَ « : فَقَالَ ،»ِلي

 النَِّبي  هرغَي دَأح هلَمعالَِّذي لَا ي...«.  
 رضـي  – فاطمة الزهراء -رضي اهللا عنهن–تميزت بذلك من الصحابيات من  ومن أشهر  -د

 : قَالَتْ -رِضي اُهللا عنْها   - عاِئشَة  من حديث  (6)حيث أخرج البخاري في صحيحه    ،  -اهللا عنها 
 ثُـم   ،»مرحبا ِبـابنَِتي   «:  فَقَاَل النَِّبي،َ     كََأن ِمشْيتَها مشْي النَِّبي      ،َأقْبلَتْ فَاِطمةُ تَمِشي   «

 ثُم َأسـر    ،؟ ِلم تَبِكين  :تُ لَها  فَقُلْ ، فَبكَتْ ، ثُم َأسر ِإلَيها حِديثًا    ،َأجلَسها عن يِميِنِه َأو عن ِشماِلهِ     
 ،؟فَـسَألْتُها عمـا قَـالَ   ،    ما رَأيتُ كَالْيوِم فَرحا َأقْرب ِمن حزنٍ       : فَقُلْتُ ، فَضِحكَتْ ،ِإلَيها حِديثًا 

  .لْتُها فَسَأحتَّى قُِبض النَِّبي   ما كُنْتُ ِلُأفِْشي ِسر رسوِل اِهللا :فَقَالَتْ
 تميزهم بالحس األمني، خـصهم بحفـظ أسـراره،           األربعة لما وجد النبي      ءفهؤال

  .، ولم يكونوا ليفشوه حتى ألقرب الناس لهموكانوا عند حسن ظنه، فحفظوا سر النبي 
ومعنى ذلك أنـه حـديث     هي من قبيل الحديث الخاص،       النبي  ومع العلم أن أسرار       
  .(7) لشرعية التي يجب بيانها للناس، وليس من قبيل األحكام اخاص

                                                
  .)٣٧٤٢ح٧١٤( -رِضي اُهللا عنْهما - منَاِقِب عماٍر وحذَيفَةَ :باب ، المناقب:، كتابصحيح البخاري )(1
  . بعـد الـسبعين    :تين وقيل  مات بعد الس   ، ثقة ثبت فقيه عابد    ، بن عبد اهللا النخعي الكوفي     :علقمة بن قيس   )(2

   .)١/٦٨٩/٤٦٨١(، البن حجرتقريب التهذيب

  .٢٠سبق التعريف بها ص )(3
  أبـو  ، عويمر بن ثعلبة بن عـامر الخزرجـى        : وقيل ، عويمر بن قيس بن زيد     : ويقال :عويمر بن عامر   )(4

  ألنـه  ؛م يشهد أحـداً    إنه ل  : وقد قيل  ، وما بعدها من المشاهد    شهد أحداً ،  الدرداء األنصارى هو مشهور بكنيته    
ومـات  ،  والفـضالء  العلماء الحكماء أحد الدرداء أبو كان ،المشاهد من بعدها وما الخندق وشهد إسالمه تأخر

  .)١٢٢٧/٢٠٠٦ / ٣( البن عبد البر، االستيعاب. سنة إحدى وثالثين: وقيل،سنة اثنتين وثالثين بدمشق
سـميت   :، وقيـل  ويسميها قوم خد العذراء    ، العراق  بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد       :الكوفة )(5

 : وقيـل  ، وكوفانا بضم الكاف وفتحها للرميلة المستديرة      ، من قول العرب رأيت كوفانا      الستدارتها أخذاً  ؛الكوفة
  .)٤/٤٩٠(الحموي ياقوتل ،معجم البلدان  . الجتماع الناس بها؛سميت الكوفة كوفة

  .)٣٦٢٣ ح٦٩٢ (الِْإسلَاِم ِفي النُّبوِة علَاماِت : باب، المناقب:، كتابصحيح البخاري) (6
  .)١٣/٤٧٧(عبد المحسن العبادل ،شرح سنن أبي داود  )(7



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٨٤   

 فـي بـدء     وهكذا نجد أن هذه النماذج تعبر عن مدى الحس األمني لدى الصحابة               
  الدعوة، حيث تبين مدى تغلغل هذا الجانب في نفوسهم، حتى أصبح سمة مميزة لكل تصرف، 

لألمن فـي    بعد أن أصبح     ولهذا فما أحوجنا اآلن لمثل هذا الحس، الذي كان عند الصحابة            
  . الحضاراترعصرنا أهمية بالغة في زوال واستمرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٨٥   

  نياملبحث الثا?
  متيز صغار السن و أصحاب األعذار

  
  :وفيه مطلبان 

  
  
  

  .تميز صغار السن: المطلب األول  '     
  
  
  
  

  . تميز أصحاب األعذار:المطلب الثاني  '     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٨٦   

  نيالمبحث الثا
   وأصحاب األعذارتميز صغار السن

كـان هنـاك     بل    فقط، لم يقتصر التميز في المجتمع النبوي على تميز الرجال والنساء         
 ، وسنتعرف في هذا المبحث عن أشهر مـن تميـز مـن     أصحاب األعذار تميز لصغار السن و   

  .   ، وأهم ما تميزوا بهصغار السن وأصحاب األعذار
  المطلب األول

  تميز صغار السن
       وقـد قـال   ،  التميز العقلي للصغير يجعلـه فـي مـصاف الكبـار    مما ال شك فيه أن 

فكـذلك  ، وإن كانت تحت الـسحاب    ، يخفى ضوءها  ال   كما أن الشمس  " : (1)عبد اهللا بن المعتز   
وقد وجدت نماذج مـن     ، (2)"وإن كانت مغمورة بأخالق الحداثة      ، الصبي ال تخفى غريزة عقله    

 وكم من صغير في سـنه كبيـر بعقلـه وفعلـه     ،بار وكانوا مع الك  ،الصحابة تجاوزوا عمرهم  
  .وأخالقه، وسأتحدث في هذا المطلب عن أشهر هذه النماذج

  
   بالقيادة أسامة بن زيدتميز  -أ

 البعث الذي أمر بتجهيزه فـي  علىرغم صغر سنه   أسامة بن زيد   النبيمر ألقد
       مـن حـديث  (4) صـحيحه فقد أخرج البخـاري فـي  ، (3)بعده أنفذه أبو بكر  و مرض وفاته 

   رمِن عِد اِهللا ببا   -عمنْهاُهللا ع ِضيقَالَ - ر :    ثَ النَِّبيعب  ثًاعب،     ـنةَ بـامُأس ِهملَـيع ـرَأمو 
ـ   « : فَقَاَل النَِّبي    ، فَطَعن بعض النَّاِس ِفي ِإمارِتهِ     ،زيٍد د كُنْـتُم  ِإن تَطْعنُوا ِفي ِإمارِتـِه فَقَ

 وِإن كَان لَِمن َأحـب النَّـاِس   ،يم اِهللا ِإن كَان لَخَِليقًا ِللِْإمارِةأ و،ِمن قَبُل تَطْعنُون ِفي ِإمارِة َأِبيهِ  
ِإلَي،هدعب النَّاِس ِإلَي بَأح ذَا لَِمنه ِإنو «.  

أي ،   باإلمارة كما قال رسـول        رغم صغر سنه كان خليقاً     فلتميز أسامة بن زيد     
تولية الـصغير علـى      جواز هذا الحديث     وفي ،(5)ه لفضله وسبقه وقربه من    ؛ وحقيقا لها  اًجدير
 : وقيـل ، عشرة سـنة يةبن ثماناوهو  توفي النبي ، و جداًصغيراً  فقد كان أسامة ،الكبار

                                                
  .٩٩سبقت ترجمته ص )(1
    .)١/٥٠٠(البغدادي لخطيبل، والمتفقه الفقيه )(2
     .)٧/٨٧( البن حجر،فتح الباري) (3
  .١١٢سبق ذكر الحديث ص  )(4
   .)١٠/٢١٧(، للمباركفوريوذيتحفة األح :انظر )(5



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٨٧   

  ة لزيـد وألسـامة      فضائل ظاهر  ه وفي ،وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة     ،  عشرين
رضـي اهللا   - ألنه كان في الجيش الذي كان عليهم أسامة أبو بكر وعمر           ؛-رضي اهللا عنهما  -

، ولكنه رغم تميزه لم يسلم من ألسنة الطاعنين، فقد طعنوا في إمارته لعدة أسـباب                (1)-عنهما
 أن هذا   ولكنهم ال يعلمون  ،  (2)عليه من مشيخة الصحابة    على من قدم   استصغار سنه : من أهمها 

   .وثماره، أن يتقدم صغير السن على من هو أكبر منه من صميم التميز
  

   بحفظ القرآن عمِرو بِن سلَمةَتميز  -ب
 قَاَل ِلي َأبو    : قَالَ  (4)عمِرو بِن سلَمةَ    من حديث  (3)فقد أخرج البخاري في صحيحه    

 وكَان يمر ِبنَـا  ، كُنَّا ِبماٍء ممر النَّاسِ  : فَقَالَ ،فَلَِقيتُه فَسَألْتُه  : قَالَ ، َألَا تَلْقَاه فَتَسَألَه (5):   ِقلَابةَ
انكْبالر، مَألُها ِللنَّاسِ  ، فَنَسا ِللنَّاسِ  ؟ ملُ   ؟ مجذَا الرا ه؟،م قُولُونى   : فَيحَأو لَهساَهللا َأر َأن معزي 

 وكَانَِت الْعرب تَلَوم    ، وكََأنَّما يغْرى ِفي صدِري    ، فَكُنْتُ َأحفَظُ ذَِلك الْكَلَام    ،كَذَا َأو َأوحى اُهللا بِ    ،ِإلَيِه
 الْفَتْح لَاِمِهمِبِإس، قُولُونفَي : كُوهاتْر  همقَواِدقٌ      ،   وص نَِبي وفَه ِهملَيع رظَه ِإن ا كَانَـتْ    ،فَِإنَّهفَلَم 

 ِجْئتُكُم واِهللا   : فَلَما قَِدم قَالَ   ، وبدر َأِبي قَوِمي ِبِإسلَاِمِهم    ،َأهِل الْفَتِْح بادر كُلُّ قَوٍم ِبِإسلَاِمِهم     وقْعةُ  
    ِعنِْد النَِّبي ِمن اقلَاةَ كَذَا ِفي ِحيِن كَذَا: فَقَاَل،حلُّوا صلَاةَ كَذَا ِفي ِحـيِن كَـذَ  ، صلُّوا صصا و، 

   كُمدَأح َؤذِّنلَاةُ فَلْيِت الصرضكُ،فَِإذَا حَأكْثَر كُمُؤملْيآنًاــ وقُر م،    َأكْثَـر ـدَأح كُـني وا فَلَمفَنَظَر 
 ، سـبِع ِسـِنين   وَأنَا ابن ِستٍّ َأو    ، ِلما كُنْتُ َأتَلَقَّى ِمن الركْباِن فَقَدموِني بين َأيِديِهم        ،قُرآنًا ِمنِّي 

َألَا تُغَطُّـون عنَّـا    « : فَقَالَِت امرَأةٌ ِمن الْحي ، كُنْتُ ِإذَا سجدتُ تَقَلَّصتْ عنِّي     ،وكَانَتْ علَي بردةٌ  
  .»ِصوا فَقَطَعوا ِلي قَِميصا فَما فَِرحتُ ِبشَيٍء فَرِحي ِبذَِلك الْقَِمير فَاشْتَ، قَاِرِئكُم(6)ستَأ

رغم صغر سنه إال أنه استحق اإلمامة؛ لتميزه بحفظ أكبر قدر من القرآن             هذا الصبي   ف
  .  (7) وهو صغير على الشيوخ لذلك،دم عمرو بن سلمةقد قُو، الكريم
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 التميز في ضوء السنة النبوية ١٨٨   

  الفهم والفقهب  بن عباس عبد اهللا  تميز-ج
كـان  فقد ،  ومكانة ابن عباس تميز  فاروق هذه األمة عمر بن الخطاب ولقد بين

ولم يحـظ  ،  هوقد كان لهم أبناء في سن  ،  يدخله في مجلس كبار الصحابة من مشيخة بدر         
رِضـي اُهللا   -ابـِن عبـاٍس       من حديث  (1)فقد أخرج البخاري في صحيحه    ،  بهذا التكريم سواه  

 ولَنَـا   ،م تُدِخُل هذَا الْفَتَى معنَا     لِ : فَقَاَل بعضهم  ، كَان عمر يدِخلُِني مع َأشْياِخ بدرٍ      : قَالَ -عنْهما
 ِمثْلُه نَاءفَقَالَ ؟َأب :    تُمِلمع قَد نِمم قَالَ ، ِإنَّه :     مهعاِني معدٍم ووذَاتَ ي ماهعقَالَ ، فَد :    ِئيتُـها رمو 

ورَأيـتَ  )١(اء نَصر اللَِّه والْفَـتْح    ِإذَا ج  [ي   ما تَقُولُون فِ   : فَقَالَ ،دعاِني يومِئٍذ ِإلَّا ِليِريهم ِمنِّي    
 ُأِمرنَـا َأن نَحمـد اَهللا       :حتَّى خَتَم السورةَ فَقَاَل بعضهم    (2)]النَّاس يدخُلُون ِفي ِديِن اللَِّه َأفْواجا     

 : فَقَاَل ِلـي   ، لَا نَدِري َأو لَم يقُْل بعضهم شَيًئا       : وقَاَل بعضهم  ،ونَستَغِْفره ِإذَا نُِصرنَا وفُِتح علَينَا    
 هو َأجُل رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه        : قُلْتُ ؟ فَما تَقُولُ  : قَالَ ، لَا : قُلْتُ ؟يا ابن عباٍس َأكَذَاك تَقُولُ    

     اُهللا لَه هلَمَأع لَّمسالْفَ    [واِهللا و رنَص اءِإذَا جتْح [  ـكبِد رمِبح حبفَس  ِلكةُ َأجلَامع كَّةَ فَذَاكم فَتْح
  .»ما َأعلَم ِمنْها ِإلَّا ما تَعلَم « :قَاَل عمر، (3)واستَغِْفره ِإنَّه كَان تَوابا 

دخلـه مـع    يو ه،قربي عمر  رغم صغر سنه، كان      - رضي اهللا عنهما   -بن عباس فا
  .العلم والفهمتميزه ب من أجل أن يقرر عندهم جاللة قدره، و،رأشياخ بد

  
  معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح تميز -د

  بالشجاعة والتضحية والفداء - رضي اهللا عنهما-
بينَـا  :  قَالَ  عبِد الرحمِن بِن عوفٍ     من حديث  (4) أخرج البخاري في صحيحه    حيث

   اِقفٌ ِفي الصرٍ  َأنَا ودب مواِلي     ،فِّ يِشم نعِميِني وي نتُ عاِر   ، فَنَظَرالَْأنْـص ِن ِمنيفَِإذَا َأنَا ِبغُلَام 
  ْل ــم هـ يا ع: فَقَاَل، فَغَمزِني َأحدهما،ِمنْهما  تَمنَّيتُ َأن َأكُون بين َأضلَع،حِديثٍَة َأسنَانُهما

  ا جِرفُ َأبٍلتَعقُلْتُ ؟ه : مَأِخي      ، نَع نا ابِه يِإلَي تُكاجا حوَل اِهللا       : قَالَ ؟ مسر بسي تُ َأنَّهُأخِْبر  ،
 ، فَتَعجبتُ ِلـذَِلك ،والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه لَِئن رَأيتُه لَا يفَاِرقُ سواِدي سواده حتَّى يموتَ الَْأعجُل ِمنَّا 

فَغَم ِني الْآخَروُل ِفي النَّاسِ           : فَقَاَل ِلي  ،زجٍل يهتُ ِإلَى َأِبي جنَظَر َأن َأنْشَب ا فَلَمَألَا  : فَقُلْتُ ، ِمثْلَه 
         تَّى قَتَلَاهح اهبرا فَضِهمفَييِبس اهرتَداِني فَابَألْتُما الَِّذي سكُماِحبذَا صه فَا ِإلَ   ،ِإنرانْص وِل   ثُمسى ر

 ؟ هْل مسحتُما سيفَيكُما   : فَقَالَ ، كُلُّ واِحٍد ِمنْهما َأنَا قَتَلْتُه     : قَالَ ، َأيكُما قَتَلَه  : فَقَالَ ،فََأخْبراه اِهللا  

                                                
  .١٣٧سبق ذكر الحديث ص  )(1
     .٢ آية : النصرسورة )(2
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 التميز في ضوء السنة النبوية ١٨٩   

 وكَانَا معاذَ   ،بِن الْجموحِ  سلَبه ِلمعاِذ بِن عمِرو      ، ِكلَاكُما قَتَلَه  : فَقَالَ ، فَنَظَر ِفي السيفَينِ   ، لَا :قَالَا
اءفْرع نوِح(1)بمِن الجِرو بمع ناذَ بعم(2) و.   

معاذ بـن عمـرو بـن    الحديثة أسنانهما، وهما  للغالمين تميز واضحوفي هذا الحديث   
المبـادرة إلـى    بالشجاعة والتضحية والفـداء، و     -رضي اهللا عنهما  -الجموح ومعاذ بن عفراء   

  . (3) ولرسوله  والغضب هللا ،الخيرات
  

   بالحس األمني تميز علي بن أبي طالب -هـ
 : قَاَل- رِضي اُهللا عنْهما-ابِن عباٍس من حديث(4) أخرج البخاري في صحيحهحيث 

»   ثُ النَِّبيعبم ا ذَرلَغَ َأبا بلَم  اِدي:قَاَلذَا الْوِإلَى ه كَبِلَأِخيِه ار ،ـِل   فَاعجذَا الره ِلي ِعلْم لَم
 فَانْطَلَقَ الَْأخُ حتَّـى     ، ثُم اْئِتِني  ، واسمع ِمن قَوِلهِ   ،الَِّذي يزعم َأنَّه نَِبي يْأِتيِه الْخَبر ِمن السماءِ       

هِلهِ ،قَِدمقَو ِمن ِمعسو ،ِإلَى َأِبي ذَر عجر ثُم ،فَقَاَل لَه :َأيكَاِرِم الَْأخْلَاِق رِبم رْأمي ـا  ،تُها مكَلَامو 
 ، فَتَزود وحمَل شَنَّةً لَه ِفيها ماء حتَّى قَِدم مكَّـةَ          ،ي ِمما َأردتُ  ـا شَفَيتَنِ ـَ م : فَقَالَ ،هو ِبالشِّعرِ 

     النَِّبي سفَالْتَم ِجدسفََأتَى الْم  ِرفُهعلَا يكَرِ ،وـلِ           واللَّي ـضعب كَـهرتَّى َأدح نْهَأَل عسي ه َأن، 
عطَجفَاض،  ِليع آهفَر ،  غَِريب فَ َأنَّهرفَع ،هتَِبع آها رفَلَم ،   ـنع هـاِحبا صمِمنْه اِحدَأْل وسي فَلَم 

  حبتَّى َأصٍء حشَي،   تَهبَل ِقرتَماح ِإلَى  ، ثُم هادزِجدِ  وسالْم ،      النَِّبـي اهـرلَا يو موالْي ظَلَّ ذَِلكو  
 فََأقَامـه   ، َأما نَاَل ِللرجِل َأن يعلَم منِْزلَـه       : فَقَالَ ، فَمر ِبِه عِلي   ، فَعاد ِإلَى مضجِعهِ   ،حتَّى َأمسى 

 فَعـاد عِلـي     ،به عن شَيٍء حتَّى ِإذَا كَان يومُ الثَّاِلثِ       فَذَهب ِبِه معه لَا يسَأُل واِحد ِمنْهما صاحِ       
  لَى ِمثِْل ذَِلكع،  هعم قَالَ  ، فََأقَام ثُم :     كما الَِّذي َأقْدثُِني مدِميثَاقًا     : قَالَ ، َألَا تُحا ودهتَِني عطَيَأع ِإن 

ـُ وهو رس  ، فَِإنَّه حقٌّ  : قَالَ ،ره فََأخْب ، فَفَعلَ ،لَتُرِشدنِّي فَعلْتُ   ،فَِإذَا َأصبحتَ فَاتْبعِني  ،  وُل اِهللا   ـ
         اءتُ كََأنِّي ُأِريقُ الْمقُم كلَيًئا َأخَافُ عتُ شَيَأير خَُل         ،فَِإنِّي ِإنتَّـى تَـدِني حعتُ فَـاتْبيضم فَِإن 

ودخََل معه فَسِمع ِمـن قَوِلـِه وَأسـلَم  ،         ه حتَّى دخََل علَى النَِّبي       فَفَعَل فَانْطَلَقَ يقْفُو   ،مدخَِلي
 كَانَهم...«.  

فقـد   رغم صغر سـنه،   بالحس األمني   علي بن أبي طالب      فهذا الحديث يبرز تميز   
  علـي   يرىعلى إشارة، أو حركة معينة، كأنه يريق الماء، وذلك عندما         أبي ذر  اتفق مع 

  . ا نابع من تميزه الحس األمنييترصدهم، أو يراقبهم، فهذمن 
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 التميز في ضوء السنة النبوية ١٩٠   

   بالحس األمنيعبد اهللا بن أبي بكر تميز  -و
  زوج النَِّبـي  -رِضـي اُهللا عنْهـا  -عاِئشَةَ  من حديث (1)حيث أخرج البخاري في صحيحه   

 يِبيـتُ   ، جبِل ثَوٍر فَكَمنَا ِفيِه ثَلَاثَ لَيـالٍ       وَأبو بكٍْر ِبغَاٍر ِفي     ثُم لَِحقَ رسوُل اِهللا      ...« :قَالَتْ
 فَيصِبح مع   ، فَيدِلج ِمن ِعنِْدِهما ِبسحرٍ    ،ِعنْدهما عبد اِهللا بن َأِبي بكٍْر وهو غُلَام شَاب ثَِقفٌ لَِقن          

 حتَّى يْأِتيهما ِبخَبِر ذَِلك ِحـين يخْـتَِلطُ   ، ِإلَّا وعاهِبِه قُريٍش ِبمكَّةَ كَباِئٍت فَلَا يسمع َأمرا يكْتَادان    
الظَّلَام ... «.  

فكان  رغم صغر سنه،      بالحس األمني   عبد اهللا بن أبي بكر     فهذا الحديث يبرز تميز   
ـ   ي  ، فيستطلع أخبار أهل مكة ف      أول الليل   الغار  من يخرج  ليخبـر   ؛الظـالم ي  النهار، ويعود ف
   . بخبرهم؛ ليأخذوا احتياطاتهم األمنية بكراأبو النبي

  
  بالشجاعة - رضي اهللا عنهما-عبد اهللا بن عمرتميز  -ز

 َأن  -رِضـي اُهللا عنْهمـا     - ابن عمر    ثمن حدي  (2) في صحيحه  ريحيث أخرج البخا  
 ثُـم عرضـِني يـوم    ،لَم يِجزِني فَ، وهو ابن َأربع عشْرةَ سنَةً     ،عرضه يوم ُأحدٍ   رسوَل اِهللا   

   . وَأنَا ابن خَمس عشْرةَ سنَةً فََأجازِني،الْخَنْدِق
 بالـشجاعة  - رضـي اهللا عنهمـا     -فنستشف من هذا الحديث تميز عبد اهللا بن عمـر           

أي  هأجـاز   رغم صغر سنه، والدليل على ذلك أن النبي          والتضحية والفداء في سبيل اهللا      
  .(3) له حكم الرجال المقاتلينعله رجالًج

 صغار السن تميزوا في مجاالت متعـددة، ولـم     هكذا نجد أن العديد من الصحابة       و
  .يقف السن حائالً لتميزهم، بل زاد من احترامهم وتقديرهم ممن هم حولهم
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 التميز في ضوء السنة النبوية ١٩١   

  المطلب الثاني
   تميز أصحاب األعذار

صحاب األعذار، الذين ورد ذكـرهم فـي        بل تعداه أل  ،  على الصغار  تميزلم يقتصر ال  
 لَيس علَى الَْأعمى حرج ولَا علَى الَْأعرِج حرج ولَا علَى الْمِريِض حرج ومـن                :قوله تعالى 

هذِّبعلَّ يتَوي نمو ارا الَْأنْهِتهتَح ِري ِمننَّاٍت تَجج ِخلْهدي ولَهسرو ِطِع اللَّهايا َأِليمذَابع   (1).   
 لما بهم من العذر     ؛ التخلف عن الغزو   لألعمى واألعرج والمريض   فقد رخص اهللا    

 ، وفي نفى الحرج عن كل من الطوائف المعدودة        ،ف يدور على االستطاعة   ي فإن التكل  ،والعاهة
  .(2) وتوسيع لدائرة الرخصة،مزيد اعتناء بأمرهم

 رغم اتصافهم بهذه الصفات، ورفـع الحـرج          ولكن هناك مجموعة من الصحابة      
طلـب  وفي هذا الم، التضحية والفداءالتميز بقدموا أروع األمثلة في  إال أنهم أصروا أن ي     عنهم،

  . هؤالء العظام وتميزهم أشهرعنسأتحدث 
  

    عمرو بن الجموح -أ
 عمرو بن الجمـوح  التكليف بالجهاد في سبيل اهللا عن األعرج، ولكن  لقد وضع اهللا

         روىحيـث  الجهاد في سبيل اهللا،   رغم اتصافه بهذه الصفة إال أنه أصر على المشاركة في 
َأنَّه حضر ذَِلك قَاَل َأتَى عمرو بن الْجموِح ِإلَى          : (4)عن أبي قتادة   بسنده (3)أحمد في مسنده  

 َأمِشي ِبِرجِلـي    ،يتَ ِإن قَاتَلْتُ ِفي سِبيِل اللَِّه حتَّى ُأقْتَلَ        يا رسوَل اللَِّه َأرأَ    : فَقَالَ ،رسوِل اللَِّه   
      اءجرع لُهكَانَتْ ِرجنَِّة وةً ِفي الْجِحيحِذِه صوُل    ،هسقَاَل ر  :» منَع«،       ـوـٍد هُأح موفَقُِتلُوا ي 
 كََأنِّي َأنْظُر ِإلَيك تَمِشي ِبِرجِلـك هـِذِه         :فَقَاَل ِه  وابن َأِخيِه ومولًى لَهم فَمر علَيِه رسوُل اللَّ       

  .(5) ِبِهما وِبمولَاهما فَجِعلُوا ِفي قَبٍر واِحٍد صِحيحةً ِفي الْجنَِّة فََأمر رسوُل اللَِّه 
 بالتضحية والفداء في سبيل اهللا، رغم        عمرو بن الجموح  فهذا الحديث يوضح تميز     

  .نه كان من أصحاب األعذار، الذين ليس عليهم حرج في ترك الجهاد في سبيل اهللاأ
  
  

                                                
     .١٧آية : الفتحسورة  )(1
     .)٨/١٠٩(بي السعودأل ،السليم العقل إرشاد )(2
     .)٢٢٦٠٦ح٥/٢٩٩(مسند أحمد) (3
     .٩٨ سبقت ترجمته ص)(4

  .١٦٩ صدراسة الحديثسبقت  )(5



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٩٢   

   عبد اهللا بن أم مكتوم -ب
 : قال  (3)عبد الرحمن بن أبي ليلى     عن   (2) بسنده (1) ابن سعد في الطبقات    روىفقد  

 تَِوي لَاسي ونالْقَاِعد ِمن ْؤِمِنينالْم رِر ُأوِلي غَيرالض الْمووناِهدـِبيلِ  ِفي جاللَّـهِ  س  (4)، 
 بن أم مكتوم    اهللاِ فقال عبد  : » أنزلْ أي رب  ِزنْذري أَ  ع اهللاُ  فـأنزلَ  ،يِرذْل ع   ـرُأوِلـي  غَي 
ستطيع ى ال أَ  عمني أَ  فإِ ، اللواء وا إلي  ادفع : فيقولُ ،وغز ي  ذلك  بعد  وكان ،ينهما ب  فجعلتْ الضرِر

  .(5)»ينفَ الصي بين وأقيمونِّ،فرن َأَأ
بالتضحية والفداء والشجاعة، فهـو    عبد اهللا بن أم مكتومفهذا الحديث يوضح تميز 

  . يشارك في الغزو في سبيل اهللا، ويطلب دفع اللواء إليه رغم أنه كفيف، ومرفوع الحرج عنه
 فـي المجتمـع   كان لهـم دور متميـز      أصحاب األعذار وهكذا نجد أن صغار السن و     

  . رفع عنهم هذا التكليف، ولكنهم أبوا إال أن يكون لهم الدور المتميزرغم أن اهللا  ،نبويال
 ابـِن    مـن حـديث    (6)حيث أخرج مسلم في صحيحه    وكذلك فإنه تميز بنداوة صوته،      

رموِل اللَِّه « : قَاَل– اهللا عنهمايرض -عسِلر كَان َؤذِّنَاِن ِبالٌَلكْتُوٍم اَأل،مم ُأم نابى ومع«.  
بحسن صوته ونداوته، ولذلك اختاره   عبد اهللا بن أم مكتومفهذا الحديث يبرز تميز   

  . مؤذناً له، مسانداً لبالل النبي 

                                                
     .)٤/٢١٠(، البن سعدالطبقات الكبرى) (1

 أسـلم  بن( أخبرنا ثابت : قال ، حدثنا حماد بن سلمة    : قال ،أخبرنا عفان بن مسلم    :ابن سعد قال   :سند الحديث  )(2
ي ليلى عن عبد الرحمن بن أب،)نانيالبقال ...:     

 داود بن بالل بن بليل بن أحيحـة بـن           : ويقال ، بالل : ويقال ،يساره   واسم عبد الرحمن بن أبي ليلى    هو   )(3
 اسم نهر في موضعين      وهو -نه غرق بدجيل  إ : وقيل ،مات سنة ثالث وثمانين   ،  األوسي ألنصاري ا الجالح بن 

 مع محمد بن األشعث وعبد اهللا -القادسية دون سامرا  أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل          
 ، البـن حجـر    تقريـب التهـذيب   ،  )١٧/٣٧٢/٣٩٤٣(، للمزي تهذيب الكمال  .ثقة: ، وقال ابن حجر   بن شداد 

   . )٤٤٣ / ٢ (، لياقوت الحمويمعجم البلدان، )١/٥٩٧/٣٩٩٣(
    .٩٥  آية:النساء سورة  )(4

  :دراسة الحديث )(5
  :تخريج الحديث :أوالً

  .تفرد ابن سعد في تخريجه
  :دراسة اإلسناد: ثانياً

      .جميع رجال السند ثقات
  .الحديث إسناده صحيح؛ ألن جميع رجاله ثقات :الحكم على اإلسناد: ثالثاً

  .)٨٦٩ح٢/٣(الْواِحِد ِللْمسِجِد مَؤذِّنَيِن اتِّخَاِذ اسِتحباِب :باب ،الصالة :، كتابصحيح مسلم )(6



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٩٣   

    سعد بن معاذ-ج
 مـن   (1)حيث أخرج البخاري فـي صـحيحه       بالفقه والفهم،   تميز سعد بن معاذ   لقد  

 فَجـاء   ، فََأرسَل ِإلَيـهِ   ،ا نَزلُوا علَى حكِْم سعِد بِن معاذٍ      َأن ُأنَاس:  َأِبي سِعيٍد الْخُدِري     حديث
          ِجِد قَاَل النَِّبيسالْم ا ِمنلَغَ قَِريبا باٍر فَلَملَى ِحمع :»     ِدكُميس َأو ِركُموا ِإلَى خَيفَقَـالَ  ،»قُوم : 

»       كِْمكلَى حلُوا عُؤلَاِء نَزه ِإن دعا سقَاَل ،» ي: »      مقَاِتلَتُهتُقْتََل م َأن ِفيِهم كُمى   ،فَِإنِّي َأحبتُـسو 
مهاِريِلِك« : قَاَل،»ذَركِْم الْمِبح كِْم اِهللا َأوتَ ِبحكَمح«.  

بهـذا  نـزل    بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم، و     قريظة في بني   سعد بن معاذ  فقد حكم   
على تميزه بالفقه والفهم؛ حيث كان حكمه موافقاً لحكـم اهللا،           ، وهذا يدل     (2)جبريل  الحكم  

 من حـديث   (3)حيث أخرج البخاري في صحيحه    رغم أنه كان مصابا، ومن أصحاب األعذار،        
 يقَاُل  ، رماه رجٌل ِمن قُريشٍ    ،(4) سعد يوم الْخَنْدقِ   ُأِصيب « : قَالَتْ -رِضي اُهللا عنْها   -عاِئشَةَ  

 رمـاه ِفـي     ، ِحبان بن الْعِرقَِة وهو ِحبان بن قَيٍس ِمن بِني مِعيِص بِن عاِمِر بـِن لُـَؤي                :هلَ
ِمن   فَلَما رجع رسوُل اِهللا ، ِليعوده ِمن قَِريٍب؛خَيمةً ِفي الْمسِجِد   فَضرب النَِّبي (5)الَْأكْحِل
 قَـد   :وهو ينْفُض رْأسه ِمن الْغُباِر فَقَـالَ        فََأتَاه ِجبِريُل    ، واغْتَسلَ ،وضع السلَاح  ،الْخَنْدِق

      ِهمِإلَي جاخْر تُهعضا واِهللا مو لَاحتَ السعضو،    قَاَل النَِّبي        مظَةَ فََأتَاهيِني قُرِإلَى ب فََأشَار نفََأي
فَنَزلُوا علَى حكِْمِه فَرد الْحكْم ِإلَى سعٍد قَاَل فَِإنِّي َأحكُم ِفيِهم َأن تُقْتَـَل الْمقَاِتلَـةُ                رسوُل اهللاِ 

 مالُهوَأم متُقْس َأنةُ ويالذُّرو اءى النِّسبتُس َأنو«.  
  
  
  
  
  
  

                                                
       .١٣٨كر الحديث ص سبق ذ )(1
     .)١٦/٢٦٩( الدين العينير، لبدعمدة القاري:انظر )(2
 قُريظَةَ بِني ِإلَى ومخْرِجِه الَْأحزاِب ِمن  النَِّبي مرِجِع:  بابالمغازي،: ، كتابصحيح البخاري) (3

     .)٤١٢٢ح٧٨٢ (ِإياهم ومحاصرِتِه
 / ٣( البن كثير ،السيرة النبوية .غزوة الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة وهو يوم :يوم الخندق )(4

١٨٠(.  
   .)٢/٢٨٢( البن الجوزي، غريب الحديث. ِعرقٌ يِبين في ذراِع اِإلنساِن: اَألكْحُل)(5



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٩٤   

  - اهللا عنها رضي-)(1) الَْأسِديةُشُقَيرةُ( المرأة السوداء-د
قَـاَل   - رضي اهللا عنهما   - ابن عباسٍ من حديث    (2)فقد أخرج البخاري في صحيحه    

 هـِذِه الْمـرَأةُ     : قَـالَ  ، بلَى : قُلْتُ ،؟ َألَا ُأِريك امرَأةً ِمن َأهِل الْجنَّةِ      : (3)عطَاء بن َأِبي رباحٍ   ل
    َأتَِت النَِّبي اءدوالس ِْإنِّي َأتَكَشَّفُ    ِإنِّ :فَقَالَتو عراَهللا ِلي  ،  ي ُأص عِت   « : قَالَ ،فَادربِشْئِت ص ِإن

 فَـادع اَهللا    ، ِإنِّي َأتَكَشَّفُ  : فَقَالَتْ ، َأصِبر : فَقَالَتْ ،» وِإن ِشْئِت دعوتُ اَهللا َأن يعاِفيكِ      ،ولَِك الْجنَّةُ 
   . فَدعا لَها،ِلي َأن لَا َأتَكَشَّفَ

بين أن تصبر على هذه الهيئة ولها الجنة، وبـين أن            خيرها رسول اهللا    فهذه المرأة   
لمس تميز هذه المـرأة رغـم أنهـا مـن           أ وهنا   ،(4)يدعو اهللا تعالى فيعافيها، فاختارت الصبر     

أصحاب األعذار بحيائها وصبرها، ورجاحة عقلها؛ الختيارها الجنة الباقية على الدنيا الزائلـة             
  .الفانية

، بل كان هناك تميز للجماعـات فـي ذلـك المجتمـع           دولم يقتصر التميز على األفرا    
  .المتميز الفريد، وهذا ما سأتحدث عنه في المبحث التالي بإذن اهللا تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
     . لَهمشُقَيرةُ الَْأسِديةُ وِهي حبِشيةٌ، مولَاةٌهي : الصحابة معرفة في أبو نُعيم قال )(1

 بـن  عـادل  : تحقيق،  )هـ٤٣٠ت (األصبهاني أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نُعيم   يب، أل الصحابة معرفة: انظر
ـ  ١٤١٩ األولـى  الطبعـة ،  الرياض -الوطن دار،  العزازي يوسف ، )٧٧١٧ح٦/٣٣٧٥(مــ،   ١٩٩٨ -هـ

   ).١١٣٨٧ /٧/٧٣٤( البن حجر،اإلصابة في تمييز الصحابةو

     .)٥٦٥٢ح٧/١١٦ (الريِح ِمن يصرع من فَضِل :باب المرضى،: تاب، كصحيح البخاري )(2
 المكـي سلم القرشـي مـوالهم   أ أبو محمد بن ، ومحدثهم القدوة العلم، مفتي أهل مكة:عطاء بن أبي رباح   )(3

 ،ومائـة  عشرة أربع سنة رمضان في األصح على مات،   في خالفة عمر   : وقيل ،األسود ولد في خالفة عثمان    
  .)١/٩٨/٩٠(، للذهبي تذكرة الحفاظ.بمكة عشرة خمس سنة :وقيل

   .)٢١/٢١٥(، لبدر الدين العينيعمدة القاري )(4



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٩٥   

  ثالثالمبحث ال?
  تميز الجماعة 

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  
  

  .بعينتميز الصحابة والتابعين وأتباع التا: المطلب األول   '     
  

       
  .تميز أهل بدر : المطلب الثاني  '     

  
  

  .تميز أهل بيعة الرضوان: المطلب الثالث   '     
  
  

  .تميز أهل اليمن: المطلب الرابع   '     
  
  

  .تميز نساء قريش: المطلب الخامس   '     
  
  

  .تميز نساء األنصار: المطلب السادس    '    



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٩٦   

  ثالثالمبحث ال
  تميز الجماعة

 متميزين، كذلك كان هناك جماعات متميـزة عـن غيرهـا مـن              اً أفراد وكما وجدت 
  . المتميزةتفي هذه المطالب أهم الجماعاأذكر وس ،الجماعات

  المطلب األول
  تميز الصحابة والتابعين وأتباع التابعين

هللا ، ورضـا ا    بذكرهم في كتاب اهللا        والتابعون وأتباع التابعين   لقد تميز الصحابة          
   ،حيث قال تعالى   عنهم :       مـوهعاتَّب الَّـِذيناِر واألنْصو اِجِرينهالْم ِمن لُوناألو اِبقُونالسو

ِبِإحساٍن رِضي اُهللا عنْهم ورضوا عنْه وَأعد لَهم جنَّاٍت تَجِري تَحتَها األنْهار خَاِلِدين ِفيها َأبـدا     
حيـث أخـرج البخـاري فـي      وأثنى علـيهم،   وقد مدحهم الرسول ، (1)فَوز الْعِظيم ذَِلك الْ 

 ثُـم   (3)خَير النَّاِس قَرِنـي    « :قَاَل َأن النَِّبي      بن مسعود  عبِد اهللاِ   من حديث  (2)صحيحه
ملُونَهي الَِّذين،ملُونَهي الَِّذين ِب، ثُمتَس مقَو ِجيءي ثُم ِمينَهي ِدِهمةُ َأحادقُ شَه،تَهادشَه ِمينُهيو «.   

ولـو سـاعة    الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي      إن الصحيح   :         قال النووي 
والمراد منه جملة القرن وال يلزم منه تفـضيل          ،عمومها على الناس خير و،  أصحابهفهو من   

 وال أفـراد النـساء علـى مـريم وآسـية      ،وسالمه عليهم صلوات اهللا   األنبياءالصحابي على   

                                                
    .١٠٠آية: سورة التوبة )(1
  .)٣٦٥١ح٦٩٧(  النَِّبي َأصحاِب فَضاِئِل :باب ، النَِّبي َأصحاِب فَضاِئِل :ِكتَاب، صحيح البخاري )(2

بـن  ( عـن منْـصورٍ    )بن سعيد (حدثَنَا محمد بن كَِثيٍر َأخْبرنَا سفْيان     :  قال البخاري  :ند الحديث س :سند الحديث 
  ... بن مسعودعن عبِد اللَِّه)بن عمرو(  عن عِبيدةَ)بن يزيد بن قيس( عن ِإبراِهيم)المعتمر

  :دراسة اإلسناد
  .٦٢ته ص سبقت ترجم:سفيان بن سعيد الثوري -١
 وجماعـة   ،هو مكثر من اإلرسال   "  :قال العالئي ، و  " ثقة إال أنه يرسل كثيراً      ": إبراهيم بن يزيد النخعي    -٢

  ." ذلك بما أرسله عن ابن مسعودي وخص البيهق،من األئمة صححوا مراسيله
 ئـي ، للعال جامع التحـصيل فـي أحكـام المراسـيل        ، و )١/١١٨/٢٧٠ (، البن حجر  تقريب التهذيب : انظر(
)١/١٤١/١٣(.(  

 مأخوذ من االقتران وكأنـه المقـدار   ، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان    ، أهل كل زمان   :القرن  )(3
 : وقيـل  ، ثمـانون  : وقيل ، القرن أربعون سنة   : وقيل ،الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم        

النهاية .  والثالث تابعوهم ، والثاني التابعون  ،الصحابة  والصحيح أن قرنه  ،   هو مطلق من الزمان    : وقيل ،مائة
  .)١٦/٨٥ (مسلم صحيح على النووي شرح ، و)٤/٥١(، البن األثير واألثرفي غريب الحديث



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٩٧   

، واختلفوا في المـراد بـالقرن      ، بل المراد جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجملته         ،وغيرهما
  .(1)الثاني التابعون والثالث تابعوهمالصحابة و والصحيح أن قرنه 

 فـي كتابـه    لهـم      اهللا، بتعديل     عن التابعين وأتباع التابعين     لقد تميز الصحابة  و
 : ال تعالىـث قـحي؛ ألنهم أفضل من وطئوا هذه البسيطة، أثنى عليهم ومدحهمحيث ، العزيز

            ًداـجكَّعـاً سر ماهتَـر مـنَهيب اءمحلَى الْكُفَّاِر رع اءَأِشد هعم الَِّذينوُل اللَِّه وسر دمحم
اللَِّه و الً ِمنفَض تَغُونبوِديجَأثَِر الس ِمن وِهِهمجِفي و ماهاناً ِسيموِرض...  (2) ،أيضاًوقال  : 

           ـمه ُأولَِئكاتُ ورالْخَي ملَه ُأولَِئكو َأنْفُِسِهمو اِلِهمووا ِبَأمداهج هعنُوا مآم الَِّذينوُل وسلَِكِن الر
ونفِْلحالْم (3) .  

ر ذلك من اآليات الكثيرة التي تزكيهم، وتشيد بفضلهم ومآثرهم، وصدق إيمانهم            إلى غي         
  !!!. لهموإخالصهم، وأي تزكية بعد تزكية اهللا 

 (4)حيث أخرج البخاري في صـحيحه     ،   المتميزة وبين منزلتهم  رسول  ال عدلهم          وكذلك
  .»... خَير النَّاِس قَرِني« :قَاَل َأن النَِّبي    بن مسعودعبِد اِهللا من حديث

، وهم أهل قرن النبـي  خير الناسفهم         وفي هذا الحديث تميز واضح للصحابة الكرام   
  ،      غيـر   :قترانهم في الوجـود وقيـل     سموا بذلك ال  و ،والقرن مائة سنة أو أهل زمان واحد 

  .(5)ذلك
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

   .)١٦/٨٥(مسلم صحيح على النووي شرح )(1
    .٢٩آية  :الفتحسورة  )(2

      .٨٨ آية :التوبةسورة  )(3

  .١٩٦سبق ذكر الحديث ص )(4
     .)١٣/٢١٣(، لبدر الدين العينيعمدة القاري:انظر )(5



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٩٨   

  المطلب الثاني
  تميز أهل بدر

 حيـث سـنوا فـي       ، والثلة األولين،  بات في المعركة فهم البداية    الثبتميز أهل بدر    لقد  
 حيث نـدب الرسـول   ، فهم أول من جاهدوا   ،  والدال على الخير كفاعله    ،اإلسالم سنة حسنة  

 وكان من تخلف لـم  ، وأبطأ عنه بشر كثير، فأسرع من أسرع إلى ذلك،المسلمين للخروج معه  
عاتب لم  ياهللا، ولكن    إنما خرجوا للعير   ، ألنهم لم يخرجوا على قتال     ؛ولم ي    شـهد مـن   ميز 
  بن أبـي طالـب       عِلي عن  بسنده (1)فقد أخرج البخاري في صحيحه     على غيره،    لمعركةا

 فَقَد وجبتْ   ،اعملُوا ما ِشْئتُم   « : فَقَالَ ،»لَعلَّ اَهللا اطَّلَع ِإلَى َأهِل بدرٍ      « :قال رسول اهللا     :َقَاَل
الْج نَّةُلَكُم،تُ لَكُمغَفَر فَقَد َأو « ،رمنَا عيتْ ععمقَاَل،فَدو : » لَمَأع ولُهسراُهللا و«.  

، (2)عظيمة لـم تقـع لغيـرهم   وميزة بشارة  تميزوا ب  أهل بدر ففي هذا الحديث نجد أن      
ـ             إ ف إال  و ،الغفران لهم في اآلخرة    وهي" ي ن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقـيم عليـه ف

  .(3)"الدنيا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .)٣٩٨٣ح٧٥٦( فَضلُِ من شَِهد بدرا: باب، المغازي:، كتاب صحيح البخاري)(1
     .)٧/٣٠٥( البن حجر،فتح الباري: انظر )(2
    .)١٦/٥٦ (مسلم صحيح على النووي شرح  )(3



 التميز في ضوء السنة النبوية ١٩٩   

  المطلب الثالث
  تميز أهل بيعة الرضوان

، ونزول قرآن فيهم يتلى إلى يـوم القيامـة       برضا اهللا   لقد تميز أهل بيعة الرضوان      
ِهم لَقَد رِضي اُهللا عِن المْؤِمِنين ِإذْ يباِيعونَك تَحتَ الشَّجرِة فَعِلم ما ِفي قُلُـوبِ      :  تعالى قال حيث

فقـد  ،  عنهم   أعظم من رضا اهللا    يء فأي ش  ، (1)فََأنْزَل السِكينَةَ علَيِهم وَأثَابهم فَتْحا قَِريبا     
 قَاَل لَنَـا  : قَاَل-رِضي اُهللا عنْهما-عبِد اِهللا  جاِبر بن من حديث(2) أخرج البخاري في صحيحه

 ولَو كُنْتُ ُأبـِصر     ، وكُنَّا َألْفًا وَأربعِماَئةٍ   ،َأنْتُم خَير َأهِل الَْأرضِ    « :يوم الْحديِبيةِ  رسوُل اِهللا   
   . »الْيوم لََأريتُكُم مكَان الشَّجرِة

قد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وأهل الشجرة، تميز يدل على الحديث هذا و
  .(3)تحتها، وهم أهل بيعة الرضوان لنبي هم الذين بايعوا ا، فوبالمدينة وبغيرهما

معهم سوى الـسيوف    ، رغم أنه لم يكن      الموتعلى   تهم الرسول   يعبب أيضاًوا  تميزو
 مـن حـديث  (5)فقد أخرج البخاري في صـحيحه ،  (4)حدأومع ذلك لم يتخلف منهم      ، في قرابها 

 قَاَل  ، فَلَما خَفَّ النَّاس   ،تُ ِإلَى ِظلِّ الشَّجرةِ   ثُم عدلْ   بايعتُ النَِّبي    :قَاَل  (6))بن األكوع (سلَمةَ
 ، فَبايعتُه الثَّاِنيةَ»وَأيضا « : قَاَل، قُلْتُ قَد بايعتُ يا رسوَل اهللاِ      : قَالَ ،»َألَا تُباِيع « :يا ابن الَْأكْوعِ  

ِلٍم:(7)فَقُلْتُ لَهسا ما َأبٍء (8) يشَي لَى َأيِئٍذ عموي وناِيعتُب ِت« : قَاَل،كُنْتُمولَى الْمع«.  
  
  

  

                                                
   .١٨آية :الفتحسورة  )(1

 عـنِ  اُهللا رِضـي  لَقَـد  [تَعـالَى  اِهللا وقَوِل الْحديِبيِة) عمرِة (غَزوِة :باب ي،مغاز ال:، كتاب صحيح البخاري  )(2
ْؤِمِنينِإذْ الْم ونَكاِيعبتَ يِة تَحر٤١٥٤ح٧٩١] (الشَّج(.  

  .)١٧/٢١٥(، لبدر الدين العينيعمدة القاري، و)٧/٤٤٣( البن حجر،فتح الباري: انظر) (3
    .)١٧/٢٦٥(، لبدر الدين العينيالقاريعمدة  )(4
 الْبيعِة ِفي الْحرِب َأن لَا يِفروا وقَاَل بعضهم علَـى الْمـوِت             :باب ، الجهاد والسير  :، كتاب صحيح البخاري  )(5
  .)٢٩٦٠ح٥٦٨(

     .٨٨ سبقت ترجمته ص)(6

، لبدر الدين عمدة القاري .وعسلمة بن األك وهو الراوي عن ديالقائل هو يزيد بن أبي عب )(7
  .)١٤/٢٢٤(العيني

  .)١٤/٢٢٤(، لبدر الدين العينيعمدة القاري . كنية سلمة بن األكوع هيأبو مسلم )(8



 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٠٠   

  المطلب الرابع 
   تميز أهل اليمن

 (1)فقد أخرج البخاري في صحيحه    لقد تميز أهل اليمن برقة األفئدة وسرعة االستجابة،         
 ، وَأرقُّ َأفِْئـدةً ،فُ قُلُوبـاً َأتَاكُم َأهُل الْيمِن َأضـع  «:قَاَل عن النَِّبي َأِبي هريرةَ   من حديث 
  .» والِْحكْمةُ يماِنيةٌ،الِْفقْه يماٍن

 والشدة  ةالغلظن  عبارة عن السالمة م   القلوب، وهو   ضعف   أنهم تميزوا ب   فبين النبي   
، االستكانة وسرعة اإليجاب والتأثر بقوارع التذكير     و ،والقسوة التي وصفت بها قلوب اآلخرين     

لـى  إدراك األحكام الشرعية العملية باالسـتدالل ع      و   الفهم في الدين     أي ،بالفقها  وكذلك تميزو 
  .(2)الحكمة ، وتميزوا أيضاَ بأعيانها

  (3)فقد أخرج البخاري في صـحيحه     وكذلك فإنهم تميزوا بالتكافل االجتماعي واإليثار،       
 َأو قَلَّ طَعام ،يين ِإذَا َأرملُوا ِفي الْغَزوِ    ِإن الَْأشْعرِ «:  قَاَل النَِّبي    : قَالَ  َأِبي موسى  من حديث 

 ثُم اقْتَسموه بيـنَهم ِفـي ِإنَـاٍء واِحـٍد     ،ِعياِلِهم ِبالْمِدينَِة جمعوا ما كَان ِعنْدهم ِفي ثَوٍب واِحدٍ   
  .»ِمنْهم  فَهم ِمنِّي وَأنَا،ِبالسِويِة
شعريين، وهم من أهل الـيمن، تميـزوا باإليثـار والتعـاون            يبين أن األ  هذا الحديث   ف

  .(4)والتكافل االجتماعي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٩٢سبق ذكر الحديث ص )(1
     .)٢٦/٢٨٦ (العيني الدين بدر، لعمدة القاري )(2
   .٩٢سبقت دراسة الحديث ص )(3
     .)٦٢ / ١٦ (مسلم صحيح على النووي شرح )(4



 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٠١   

  المطلب الخامس 
   تميز نساء قريش

  الـشيخان فقـد أخـرج   بأنهن خير نساء العـرب،   الصالحات لقد تميزت نساء قريش   
  النَِّبـي  عـنِ  َأِبي هريرةَ    من حديث  (1)ما واللفظ للبخاري  هي في صحيح   ومسلم البخاري

 وَأرعاه علَـى    ،َأحنَاه علَى ولٍَد ِفي ِصغَِرهِ    ،  يٍشخَير ِنساٍء رِكبن الِْإِبَل صاِلحو ِنساِء قُر      « :قَاَل
   .»زوٍج ِفي ذَاِت يِدِه

بمميزات، جعلتهن جديرات بالتميز علـى        نساء العرب  تميزن على   أنهن بين النبي   ف
  ا ـحنوهن على أوالدهن، ومراعاتهن ألزواجهن، وحفظهن ألموالهم، وإنم" :غيرهن من أهمها

 ، وطهارتهن من مكايدة األزواج ومـشاحنتهن      ،ذلك لكرم نفوسهن، وقلة غائلتهن لمن عاشرهن      
  .(2)"ن وولياته بفضائله،الرجل نساء قومهجواز مدح :  أيضاَوفيه

 (3)قد أخرج البخاري في صـحيحه     ف،  - رضي اهللا عنها   -وزاد تميزهن بتميز عائشة القرشية      
 ولَـم   ،كَمَل ِمن الرجاِل كَِثيـر :»      قَاَل رسوُل اِهللا     :قَاَل َأِبي موسى الَْأشْعِري     من حديث 

      انرِبنْتُ ِعم ميراِء ِإلَّا مالنِّس ْل ِمنكْمي،   نوعَأةُ ِفررةُ امآِسيـ      ، و  ،ساِء وفَضُل عاِئشَةَ علَـى النِّ
  .»(4)كَفَضِل الثَِّريِد علَى ساِئِر الطَّعاِم

 - رضـي اهللا عنهـا     -وفي هذا الحديث تميز واضح لنساء قريش، حيث كانت عائشة         
  .سيدة المتميزات منهن

  
  
  
  

                                                
 غَيِر ِمن ِلنُطَِفِه يتَخَير يستَحب َأن  وما خَير النِّساِء وَأي ينِْكح من ِإلَى :باب ،النكاح:  كتاب ،صحيح البخاري  )(1

 قُـريشٍ  ِنـساءِ  فَـضاِئلِ  ِمـن  :بـاب فـضائل الـصحابة،      :، كتاب  صحيح مسلم  ،)٥٠٨٢ح١٠٠٨ (ِإيجاٍب
    ).٦٦٢١وح٦٦٢٠وح٦٦١٨ح٧/١٨١(

     .)٧/١٧٥(بن بطال ال ي،شرح صحيح البخار )(2
     .)٣٧٦٩ح٧١٧( فَضِل عاِئشَةَ رِضي اُهللا عنْها: باب، المناقب:، كتابصحيح البخاري )(3

 ؛ لم يرد عين الثريد وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معـاً      : قيل :كفضل الثريد على سائر الطعام      )(4
 الثريد أحد اللحمين بـل اللـذة        : ويقال ،لحمال   ب  والعرب قلما تجد طبيخاً    ن الثريد ال يكون إال من لحم غالباً       أل

 واألثر، البن    النهاية في غريب الحديث    . في المرق أكثر مما يكون في نفس اللحم        والقوة إذا كان اللحم نضيجاً    
     .)١/٢٠٩(األثير



 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٠٢   

  المطلب السادس
  تميز نساء األنصار

أخـرج مـسلم فـي      حيث   بحرصهن على التفقه في الدين،    لقد تميزت نساء األنصار     
 سـَألَِت  -رضـي اهللا عنهـا  -   َأن َأسـماء -رضي اهللا عنها - عاِئشَة  من حديث  (1)هصحيح
النَِّبى :...  ُاِئشَةفَقَالَتْ ع : »            نـتَفَقَّهي َأن اءيالْح نهنَعمي كُني اِر لَماَألنْص اءِنس اءالنِّس مِنع

  .» الديِنيِف
 -رضي اهللا عنهـا   - حيث مدحتهن عائشة   ء أهل المدينة  والمراد من نساء األنصار نسا    

    .(2)  الدينأمور بحرصهن على التفقه في
وهذا غيض من فيض، لتميز الجماعات في المجتمع النبوي؛ ذكرته لعلنا نتأسى بهـم                

 التميز التي يجنيها الفرد والمجتمع، وهذا ما سأتحدث         آثارونعمل على تميزنا جماعياً، ونحصد      
  .بحث التاليعنه في الم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                
  .١٠٩سبقت دراسة الحديث ص )(1
  .)٢/٢١١(، لبدر الدين العينيدة القاريعم )(2
     



 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٠٣   

  
  
  

  رابعالمبحث ال?
  آثار التميز

  :وفيه مطالبان 
  
  
  
  
  

  .آثار التميز على الفرد: المطلب األول  '
  
  
  
  
  
  .آثار التميز على المجتمع: المطلب الثاني  '

  
  
  
  
  



 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٠٤   

  رابعالمبحث ال
  آثار التميز

، والمجتمع الذي يعيش فيه نفسهمتميز  ذات أهمية خاصة بالنسبة للرعاية المتميزينإن 
 كالشجرة المثمرة التـي ال يمكـن أن تعطـي    ألنه ؛ يحتاج ألن يعيش في بيئة صالحة     متميزفال

 أن للتميز آثـار علـى      وجدت ي، لذلك فإنن  المناسبة لها ف  د ما لديها إال إذا توافرت الظرو      أجو
  .الفرد والمجتمع، وهذا ما سأتحدث عنه في المطلبين التاليين

  ألولالمطلب ا
  آثار التميز على الفرد

تميز آثـار   لفل ،فهو أول من يجني ثمار تميزه     ؛  جداً مهم أمر المؤمن حياة في التميز إن
  :وتنقسم هذه اآلثار إلى قسمين، على الفردوجليلة  عظيمة

  اآلثار المعنوية: أوالً
 وقع إن للتميز آثار معنوية على الفرد، وهي أعظم أثراً من غيرها؛ وذلك لما لها من

  :  ورفع معنوياته، ولبقاء أثرها لفترة أطول، ومن أهم هذه اآلثار،كبير على نفسيته
حيـث أخـرج     يـدعو للمتميـز،      فقد كان النبي     نيل المتميز شرف الدعاء من غيره،        -١

 رضي اهللا –ابِن عباٍس من حديث(1) ما واللفظ للبخاريهي في صحيح ومسلمالبخاريالشيخان 
 فَـُأخِْبر   ،»؟ مـن وضـع هـذَا       «:دخََل الْخَلَاء فَوضعتُ لَه وضوء قَالَ      لنَِّبي   َأن ا  -عنهما
  .»اللَّهم فَقِّهه ِفي الديِن«:فَقَاَل

 فقه في تالب له     دعا  - رضي اهللا عنهما   – تميز عبد اهللا بن عباس       الحظ النبي   حينما  ف
  .الدين

 لما رأى تميزه    ،رسوخ فيه الوله،  بتيسير العلم    كعب   بن   يب  ألُ   وكذلك دعا النبي  
 قَاَل رسوُل اللَّـِه  : قَاَل بِن كَعٍبُأبىمن حديث  (2) أخرج مسلم في صحيحه حيث،بكثرة العلم 

: »اِرى أَ    ينِْذِر َأتَدا الْمَأب ي      ظَمَأع كعِكتَاِب اللَِّه م ٍة ِمنقُلْـتُ  :قَاَل ، »؟ آي :  اللَّـه    ـولُهسرو 
لَما« : قَالَ ؟،َأعِرى أَ    ينِْذِر َأتَدا الْمَأب ي      ظَمَأع كعِكتَاِب اللَِّه م ٍة ِمنقُلْتُ اللَّ  : قَالَ ،»؟ آي     الَ ِإلَـه ه

الْح وِإالَّ هيومقَاَل، الْقَي : برِرفي فَضدقَاَل،ي صا « : وَأب الِْعلْم ِنكهاللَِّه ِلينِْذِر والْم «.  
  

                                                
  .٨٨سبق ذكر الحديث ص )(1
  .٧٧سبقت دراسة الحديث ص )(2



 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٠٥   

 أخـرج مـسلم فـي        حيـث  ،بحفظـه لـه      لتميزه  بأن يحفظه اهللا   ِبى قَتَادةَ َألدعا  و
ِإنَّكُـم تَـِسيرون     « :فَقَـالَ   خَطَبنَا رسوُل اللَّـِه      : قَالَ  (2)َأِبى قَتَادةَ  من حديث (1)صحيحه

     شَاء ِإن اءالْم تَْأتُونو لَتَكُملَيو تَكُمِشيا  عغَد ـٍد           ،» اللَّهلَـى َأحع ـدلِْوى َأحالَ ي فَانْطَلَقَ النَّاس      
: - قَـاَل    - ،َأنَا ِإلَى جنِْبـهِ   اللَّيُل و  يِسير حتَّى ابهار    فَبينَما رسوُل اللَِّه     - قَاَل َأبو قَتَادةَ     -

 حتَّى اعتَدَل علَـى     ،ِمن غَيِر َأن ُأوِقظَه    َأتَيتُه فَدعمتُه فَ،  فَماَل عن راِحلَِتهِ   فَنَعس رسوُل اللَِّه    
 فَدعمتُه ِمن غَيـِر َأن  :- قَاَل  - ، ثُم سار حتَّى تَهور اللَّيُل ماَل عن راِحلَِتهِ        :- قَاَل   - ،راِحلَِتِه

 ثُم سار حتَّى ِإذَا كَان ِمن آِخِر السحِر مـاَل ميلَـةً         :-  قَالَ - ،ُأوِقظَه حتَّى اعتَدَل علَى راِحلَِتهِ    
           هْأسر فَعفَر تُهمعفَد تُهِفُل فََأتَينْجي تَّى كَادِن حيِن اُألولَيلَتَييالْم ِمن َأشَد ذَا    «: فَقَالَ ،ِهىه نم«، 

 ، ما زاَل هذَا مِسيِرى منْذُ اللَّيلَـةِ  :قُلْتُ،   »؟ن هذَا مِسيرك ِمنِّى   متَى كَا  « : قَالَ ، َأبو قَتَادةَ  :قُلْتُ
  .» حِفظَك اللَّه ِبما حِفظْتَ ِبِه نَِبيه «:قَاَل

 حيـث  لتميزه بتأليف الشعر المباح وإنشاده لـه،   بالرحمة؛ ودعا لعامر بن األكوع
 :قَـالَ   (4)سلَمةَ بِن الَْأكْوِع      من حديث  (3)ما  هي في صحيح   ومسلم البخاريالشيخان  أخرج  

    النَِّبي عنَا مجخَر  ربلًا(5)ِإلَى خَينَا لَيـاِمرٍ ، فَِسرِم ِلعالْقَو ٌل ِمنجَألَـا    :(6) فَقَاَل ر ـاِمرـا عي 
  اِتكهنَيه نَا ِمنِمعتُس      دحَل يا فَنَزلًا شَاِعرجر اِمرع كَانمِ ووُل اِهللا    ...و ِبالْقَوسفَقَاَل ر:»   ـنم

 وجبـتْ يـا   : قَاَل رجٌل ِمن الْقَوِم،» يرحمه اُهللا« : قَاَل، عاِمر بن الَْأكْوعِ   : قَالُوا »؟هذَا الساِئقُ 
  .»...ِهللا لَولَا َأمتَعتَنَا ِبِهنَِبي ا

سن سـنة   وبذلك   لما رأى تميزهم،     بة  دعا لكثير من الصحا    وهكذا نجد أن النبي     
  .، وممن هم حولهول عنهؤالدعاء للمتميزين، وهذا ما يناله كل متميز ممن هو مس

 تشجيعاً له علـى  ؛ يمدح ويثني على المتميزفقد كان النبي    المدح والثناء على المتميز،    -٢
ـ        على أبي قتادة     حيث أثنى النبي     تميزه،  لتميـزه   لمة  لتميزه بالفروسـية، وعلـى س

                                                
  .١٠٣سبق ذكر الحديث ص  )(1
  .٨٧ سبقت ترجمته ص )(2
 الجهـاد : ، كتـاب   صحيح مـسلم   ، و )٤١٩٦ح٨٧٧( غَزوِة خَيبر  : باب ، المغازي :، كتاب صحيح البخاري  )(3

  .)٤٧٦٩ح٥/١٨٥(خَيبر غَزوِة :باب، والسير
  .٩٤ص سبقت ترجمته )(4
  .١٠٣سبق التعريف بها ص  :خيبر )(5
  .٩٦سبقت ترجمته ص )(6



 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٠٦   

 قال :قَاَل  (2)سلمة بن االكوع    من حديث  (1) فقد أخرج مسلم في صحيحه     بالشجاعة والعدو، 
  .»... كَان خَير فُرساِننَا الْيوم َأبو قَتَادةَ وخَير رجالَِتنَا سلَمةُ«  :رسوِل اللَِّه 

  القـرآن، ةقـراء في  ت  صوالبحسن  لتميزه     موسى األشعري  يأبوأثنى كذلك على    
 بـن  بريـدة حـديث   من  (3)ما واللفظ لمسلم  هيفي صحيح ومسلم  البخاري  الشيخان  فقد أخرج   
ِإن عبد اللَِّه بن قَيٍس َأو الَْأشْعِري ُأعِطي ِمزمـارا          «:  قَاَل رسوُل اللَِّه     :قَاَل  (4)الحصيب

داواِميِر آِل دزم ِمن«.  
، حينما أجاب عـن سـؤال       بن كعب    ُأبى    الصحابي  على ح وأثنى النبي    ولقد مد 

 بـِن   ُأبى من حديث (5)فقد أخرج مسلم في صحيحه    طرحه عليه وكانت إجابته صحيحة مميزة،       
 ،»َأعظَـم ِكتَاِب اللَِّه معـك   يا َأبا الْمنِْذِر َأتَدِرى َأى آيٍة ِمن: »         قَاَل رسوُل اللَِّه     : قَالَ كَعٍب
 ،»يا َأبا الْمنِْذِر َأتَدِرى َأى آيٍة ِمن ِكتَاِب اللَِّه معك َأعظَم            « : قَالَ ، اللَّه ورسولُه َأعلَم   : قُلْتُ :قَاَل
اللَّـِه ِليهِنـك    و « : وقَالَ ، فَضرب ِفى صدِرى   : قَالَ ، اللَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو الْحى الْقَيوم       : قُلْتُ :قَاَل

  .»الِْعلْم َأبا الْمنِْذِر
 روىفقـد   وأثنى على تميزه المهني في البناء،  طلق بن على مدح النبي  وكذلك

وَأصـحابه يبنُـون      ِجْئتُ ِإلَى النَِّبـي      : قَالَ (6)طلق بن على  عن   بسنده أحمد في مسنده  
ِجدسقَالَ ،الْم :  لَم فَكََأنَّه   ملُهمع هِجبعقَالَ ، ي :     ا الطِّيناةَ فَخَلَطْتُ ِبهحفََأخَذْتُ الِْمس ،   هبجَأع فَكََأنَّه 

  .(7)» فَِإنَّه َأضبطُكُم ِللطِّيِن،دعوا الْحنَِفي والطِّين  «: فَقَاَل،َأخِْذي الِْمسحاةَ وعمِلي
 تميزه بالحلم واألنـاة، حينما رأى   القيسعلى أشج عبد  النبي  كما أنه مدح وأثنى

 قَاَل رسوُل    َ :قال -رضي اهللا عنهما  -ابِن عباسٍ   من حديث  (8)فقد أخرج مسلم في صحيحه    
  .» الِْحلْم واَألنَاةُ:ِإن ِفيك خَصلَتَيِن يِحبهما اللَّه (9): » ِلَألشَج َأشَج عبِد الْقَيِس

  
  

                                                
    .٩٧سبقت دراسة الحديث ص )(1
    .٩٤ص سبقت ترجمته )(2
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 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٠٧   

نساء األنصار لتميزهن بحرصهن على التفقه       -رضي اهللا عنها  -ائشةوكذلك مدحت ع  
       َأن َأسـماء -رضي اهللا عنهـا - عاِئشَة  من حديث  (1) فقد أخرج مسلم في صحيحه     في الدين، 

 يكُـن   ِنعم النِّساء ِنساء اَألنْصاِر لَم     « : فَقَالَتْ عاِئشَةُ  ...:  سَألَِت النَِّبى    -رضي اهللا عنها  -
  .»يمنَعهن الْحياء َأن يتَفَقَّهن ِفى الديِن

 سنة المدح والثناء علـى المتميـز، وفـي ذلـك     وصحابته الكرام النبي وبذلك سن  
    .وهمذو حذ وتحفيزاً لغيرهم؛ ليح،تشجيعاً لهم

مميزة علـى   براقةألقاب  يطلق   فقد كان النبي      إطالق ألقاب براقة مميزة على المتميز،      -٣
فقد أخرج   ،أمين هذه األمة  المتميز باألمانة    حيث أطلق على أبي عبيدة بن الجراح       المتميز،

هـذَا َأِمـين :»   رسوُل اِهللا  قَاَل : قَاَل بن اليمان  حذَيفَةَ  من حديث  (2)البخاري في صحيحه  
  .»هِذِه الُْأمِة
فقد أخرج البخـاري  اعة سيف اهللا،  المتميز بالشجخالد بن الوليدوكذلك أطلق على     

نَعى زيدا وجعفَرا وابن رواحةَ ِللنَّـاِس        َأن النَِّبي     َأنَس   من حديث  بسنده   (3)في صحيحه 
   مهرخَب مهْأِتيي َل َأنفَقَالَ ،قَب : »    فَُأِصيب ديةَ زايَأخَذَ الر،    فَُأِصيب فَرعَأخَذَ ج ثُ ، ثُم      ـنَأخَـذَ اب م

ةَ فَُأِصيباحور،ِهملَياُهللا ع تَّى فَتَحوِف اِهللا حيس فٌ ِمنيتَّى َأخَذَ ستَذِْرفَاِن ح نَاهيعو «.  
 أخرج البخاري في    حيث،  شجاعةلتميزه بال  ه؛حواري  الزبير بن العوام  وأطلق على   

 ،»؟من يْأِتيِني ِبخَبِر الْقَوِم يوم الْـَأحزابِ      « :ِبي   قَاَل النَّ  :قَاَل جاِبٍر    من حديث  (4)صحيحه
 ريبقَالَ  ، َأنَا :قَاَل الز مِ   « : ثُمِر الْقَوْأِتيِني ِبخَبي ن؟م«،  ريبَأنَا : قَاَل الز ،    فَقَاَل النَِّبي  :»   ِِّلكُل ِإن
  .» وحواِريِ الزبير،نَِبي حواِريا

ما أجملهـا  ، ف سن سنة إطالق ألقاب براقة مميزة على المتميز        وبذلك نجد أن النبي     
  . بهلقب متميز يخلد ذكره وهو ينال في حياة المتميز،من لحظات 

حيث أخرج البخاري     يكثر من ذكر المتميزين ،      فقد كان النبي     ،إلكثار من ذكر المتميز   ا -٤
فَـدعوا  ،  ِإنِّي لَواِقفٌ ِفي قَـومٍ : قَاَل-رِضي اُهللا عنْهما-اٍس ابِن عب  من حديث (5)في صحيحه 

 قَد وضـع ِمرفَقَـه علَـى      ، ِإذَا رجٌل ِمن خَلِْفي    ، وقَد وِضع علَى سِريِرهِ    ،اَهللا ِلعمر بِن الْخَطَّابِ   
 ِلَأنِّي كَِثيرا ما كُنْتُ َأسمع      ؛يجعلَك اُهللا مع صاِحبيك    يقُوُل رِحمك اُهللا ِإن كُنْتُ لََأرجو َأن         ،منِْكِبي

                                                
  .١٠٨سبقت دراسة الحديث ص )(1
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 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٠٨   

 وانْطَلَقْتُ وَأبـو بكْـٍر      ، وفَعلْتُ وَأبو بكٍْر وعمر    ،كُنْتُ وَأبو بكٍْر وعمر    « :يقُوُل رسوَل اِهللا   
رمعو،فَِإن عاُهللا م لَكعجي و َأنجا كُنْتُ لََأرمَأِبي طَاِلٍب،ه نب ِليع وفَالْتَفَتُّ فَِإذَا ه «.  

 لتميزهما في كثير من     -رضي اهللا عنهما  - بكر وعمر  يب يكثر من ذكر أ    فكان النبي   
، ليتأسـى   الصفات واألعمال، وكذلك كل متميز يكثر الناس من ذكره، في كثير من المجـالس             

  .بهم
 يحترم ويقـدر المتميـزين، ويحـث علـى           كان النبي فقد   االحترام والتقدير للمتميز،     -٥

َأن  َأِبي سِعيٍد الْخُدِري      من حديث  (1)صحيحهحيث أخرج البخاري في      ،احترامهم وتقديرهم 
ِمـن   فَلَمـا بلَـغَ قَِريبـا    ، فَجاء علَى ِحمارٍ  ، فََأرسَل ِإلَيهِ  ،ُأنَاسا نَزلُوا علَى حكِْم سعِد بِن معاذٍ      

    ِجِد قَاَل النَِّبيسالْم: »     ِدكُميس َأو ِركُموا ِإلَى خَيلَى       « : فَقَالَ ،»قُوملُوا عُؤلَاِء نَزه ِإن دعا سي
كِْمكقَالَ ،»ح : »     مقَاِتلَتُهتُقْتََل م َأن ِفيِهم كُمفَِإنِّي َأح،  مهاِريى ذَربتُستَ « : قَالَ ،» وكَمكِْم اِهللا   حِبح 

   .»َأو ِبحكِْم الْمِلِك
ـ   سعد بن معـاذ  ى قيام إل لل صحابته الكرام    فحث النبي    إن كـان  المتميـز، ف

 لم يكن في المجلس     ألنه فإما   ، ألنه سيد األنصار، وإن كان أعم منه       ؛الخطاب لألنصار فظاهر  
تحكيمه في هـذه القـضية      من جهة   : من هو خير منه، وإما بأن يراد به السيادة الخاصة، أي          

، وهذا من باب    (3)فإن ذلك سائغ   ،الستقباله أو لمعانقته أو لمصافحته    ، والقيام إليه إما     (2)ونحوها
  . التقدير واالحترام

 ولمـا    يشعر بالفرح والسعادة نتيجـة لتميـزه،       فالمتميزوالفرح،  شعور المتميز بالسعادة     -٦
  مـن حـديث  (4)أخرج البخاري في صـحيحه فقد  يحصل عليه من مكافآت مادية أو معنوية،        

 فَقَالَِت امرَأةٌ ِمـن     ،...،َألَا تَلْقَاه فَتَسَألَه (6):     قَاَل ِلي َأبو ِقلَابةَ    : قَالَ  (5)عمِرو بِن سلَمةَ  
ينَّا     « :الْحع تَأَألَا تُغَطُّون(7)س فَاشْتَ ، قَاِرِئكُم ا   روا ِلي قَِميصا فَقَطَعِحي    فَ ،وٍء فَرتُ ِبشَيا فَِرحم

  .»ِبذَِلك الْقَِميِص

                                                
     .١٣٨سبق ذكر الحديث ص  )(1
     .)١٦/٢٦٩(، لبدر الدين العينيعمدة القاري) (2
  .)٢٩/٣٢٥(عبد المحسن العبادل ،شرح سنن أبي داود) (3
  .١١٤سبق ذكر الحديث ص  )(4
  .١١٤سبقت ترجمته ص  )(5
  .٨٢بقت ترجمته صس )(6
  .)٥/٢٢١( واألثر، البن األثيرالنهاية في غريب الحديث.  أي دبره: قارئكمأست )(7



 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٠٩   

ه، يتعلـى نفـس   ، وكان له األثر الكبيراقميص له اشترواهذا الصبي باإلمامة فلما تميز  
   .اً شديداًفرح هب فرححيث 

 روىفقد   كسب الحماية من األذى،   يف ، لها مبادئها  ستقلة المتميز يكون صاحب شخصية م     -٧
ـ   «  :قَاَل رسوُل اللَِّه    :  قَالَ  بن اليمان    عن حذَيفَةَ  ندهالترمذي في سننه بس    ونُوا ـلَا تَكُ

نَّا     ـِإمسَأح النَّاس نسَأح ِإن ةً تَقُولُوننَا   ،عوا ظَلَمظَلَم ِإنطِّنُوا  ، وو لَِكنو  كُمَأنْفُس،    نـسَأح ِإن 
     .           (1) »فَلَا تَظِْلموا وِإن َأساءوا ،النَّاس َأن تُحِسنُوا

 علـى   عمـل هذا ي  للسعي نحو طريق التميز، و      أصحابه  هذا الحديث يوجه الرسول   ف
  .، عند المتميزالرأي فيتأكيد الذات، واالستقالل 

 أبناء   وصحابته الكرام    فقد كان يكرم النبي     إكرام أبناء المتميزين بالقول أو بالفعل،        -٨
 -رِضـي اُهللا عنْهمـا     - عمر   ابن  من حديث  (2)أخرج البخاري في صحيحه   حيث  المتميزين،  

  .»السلَام علَيك يا ابن ِذي الْجنَاحيِن« : قَاَل(3)كَان ِإذَا سلَّم علَى ابِن جعفٍَر
مـاً   له، ومناداة أبنائه بهذا اللقب إكرا       عظيمة  وميزة  منقبة  طالق ذي الجناحين على جعفر    فإ

  .عبد اهللا بن جعفر بمناداته يا ابن ذي الجناحين  كان يكرم- رضي اهللا عنهما-لهم، فابن عمر
الـشيخان   أخـرج    حيـث باء بالفخر واالعتزاز والسرور بأبنائهم المتميزين،        اآل  شعور -٩

  عـن النَِّبـي      -رضي اهللا عنهما  -رابِن عم  من حديث    (4)ما  هي في صحيح   ومسلم البخاري
 فَوقَع  : قَالَ ؟، حدثُوِني ما ِهي   ، وِإنَّها مثَُل الْمسِلمِ   ،ِإن ِمن الشَّجِر شَجرةً لَا يسقُطُ ورقُها      « :قَاَل

 : ثُـم قَـالُوا  ، فَاستَحييتُ، فَوقَع ِفي نَفِْسي َأنَّها النَّخْلَةُ   : قَاَل عبد اللَّهِ   ،النَّاس ِفي شَجِر الْبواِدي   
فَحـدثْتُ   " :(5)ال ابن عمر في رواية أخرىقو. » ِهي النَّخْلَةُ: قَاَل؟حدثْنَا ما ِهي يا رسوَل اللَّهِ  

  ". لََأن تَكُون قُلْتَها َأحب ِإلَي ِمن َأن يكُون ِلي كَذَا وكَذَا"  : فَقَاَل،"َأِبي ِبما وقَع ِفي نَفِْسي
 إظهار سرور اآلباء بتميز أبنـاءهم بالنجابـة، وحـسن الفهـم،         ففي هذا الحديث بيان   

  يحب أن يظهر تميز ابنـه أمـام النبـي            ، فكان عمر بن الخطاب      (6)ودعائهم لهم بذلك  
  .وصحابته الكرام، ِلما يضفي ذلك من سرور على نفسه

  

                                                
  .٤٨ صدراسة الحديثسبقت   )(1
     .)٣٧٠٩ح٧١٠ ( الْهاِشِمي طَاِلٍب َأِبي بِن جعفَِر منَاِقِب :باب ، المناقب:، كتابصحيح البخاري) (2
       .)١٧/٢٧٠(، لبدر الدين العينيدة القاريعم .هو عبد اهللا بن جعفر )(3

  .٧٧سبق ذكر الحديث ص  )(4
    .)١٣١ح٥١( الْحياِء ِفي الِْعلِْم: باب، العلم:، كتابصحيح البخاري )(5
    .)١٥٤ / ١٧ (مسلم صحيح على النووي شرح: انظر )(6
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  اديةاآلثار الم: اًثاني
فقـد كـان    آثار مادية عليـه،     وكما كان للتميز آثار معنوية على الفرد، كذلك فإن له           

  :المكافآت ومن أهم هذه ،فآت مادية يكافئ المتميزين بمكاالنبي
   (2)كوعسلمة بن األ  من حديث(1)فقد أخرج مسلم في صحيحه المكافأة بزيادة الغنيمة، -١

 : قَـالَ ،»وخَير رجالَِتنَا سلَمةُ ،(3)كَان خَير فُرساِننَا الْيوم َأبو قَتَادةَ     «  : رسوِل اللَِّه    قال :قَاَل
 وُل اللَِّه أعطانيثُمسر  ِنيمهاِجِل،سالر مهسالْفَاِرِس و مها، سِميعا ِلى جمهعمفَج ...«.  

وكـان  سهم الفارس وسهم الراجل، بإعطائه   المميز سلمة بن األكوع  النبي كافأف
  .يةجديراً بذلك لتميزه بالفروس

  (5) عمِرو بـِن سـلَمةَ      من حديث  (4)فقد أخرج البخاري في صحيحه     المكافأة بقميص،    -٢
 ستَأَألَا تُغَطُّون عنَّا     « : فَقَالَِت امرَأةٌ ِمن الْحي    ،...، َألَا تَلْقَاه فَتَسَألَه   :(6) قَاَل ِلي َأبو ِقلَابةَ    :قَاَل

فَاشْتَ،قَاِرِئكُم ا فَقَراووا ِلي قَِميصالْقَِميِص،طَع ِحي ِبذَِلكٍء فَرتُ ِبشَيا فَِرحفَم «.  
، وكان له األثـر     اقميص له اشترواتميز هذا الصبي باإلمامة      لما وجدوا الصحابة    ف

   .اً شديداًفرح هب فرح وه، يتعلى نفس الكبير
 بعبـاءة  ه بتنفيذه أوامره لتميز  حذيفة بن اليمان كافأ الرسول حيث ،  بعباءة المكافأة   -٣
 فَلَما َأتَيتُه فََأخْبرتُه ِبخَبـِر      ...«:  قَالَ حذَيفَةَ  من حديث  (7) فقد أخرج مسلم في صحيحه     ،له

   .»...ِمن فَضِل عباءٍة كَانَتْ علَيِه يصلِّى ِفيها  فََألْبسِنى رسوُل اللَِّه ، وفَرغْتُ قُِررتُ،الْقَوِم
وتزيـد مـن تميـزه    فالمكافأة المادية تشكل حافزاً فعاالً للفرد، وترفع من معنوياتـه،          

  .وإبداعه، وتكون حافزاً لغيره
 للتميز آثار عظيمة على الفرد، منها ما هو معنوي، كالدعاء له، والمدح              نجد أن  هكذاو

 وتقديره، وإكرام   مهه، واحترا إلكثار من ذكر  اوالثناء عليه، وإطالق ألقاب براقة مميزة عليه، و       
ومنها ما هو مادي، وكالهما محبب للفرد، وكفيالً بأن يوقد جذوة التميز داخـل قلبـه،                أبنائه،  

   .  ويكون حافزاً لغيره؛ لينهج نهجه

                                                
    .٩٧سبقت دراسة الحديث ص )(1
  .٩٤صسبقت ترجمته   )(2
  .٩٧ه ص سبقت ترجمت )(3
  .١١٥سبق ذكر الحديث ص  )(4
  .١٠٢سبقت ترجمته ص  )(5
  .٨٢سبقت ترجمته ص  )(6
  .)٤٧٤١ح٥/١٧٧ (اَألحزاِب غَزوِة :باب ،والسير الجهاد : كتاب،صحيح مسلم )(7
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  المطلب الثاني
  آثار التميز على المجتمع

بة بالنسثروة في غاية األهمية     المتميزون   ف ؛مجتمعالللتميز آثار إيجابية على     الشك أن   
للمجتمع؛ لذلك كان لزاماً على المجتمع أن يحيطهم بعين الرعاية واالهتمام؛ ليجني ثمار هـذه               

  :الفئة، ومن أهم هذه اآلثار
 يوجه أصحاب الكفاءات المتميزة لألعمـال التـي   فقد كان النبي    توفير الوقت والجهد،     -١

 ِجْئتُ ِإلَى   : قَالَ (1)علىطلق بن   عن    أحمد في مسنده بسنده    روى حيثتتناسب مع قدراتهم،    
  النَِّبي   ِجدسالْم نُونبي هابحَأصقَالَ ،و :    ملُهمع هِجبعي لَم اةَ  : قَالَ ، فَكََأنَّهحفَخَلَطْتُ   فََأخَذْتُ الِْمس

 ا الطِّينِلي     ،ِبهمعاةَ وحَأخِْذي الِْمس هبجَأع ـوا     «: فَقَالَ ، فَكََأنَّهعد   الطِّـينو نَِفـيالْح،   فَِإنَّـه 
هذا يـؤدي إلـى     فحين توجه األعمال ألصحاب الكفاءات المتميزين بها،        ،  (2)»َأضبطُكُم ِللطِّينِ 

  . عن باقي أفراد المجتمعتوفير الوقت والجهد
، وحفر تميزه فـي ذاكـرة   ، وتخليد ذكر المجتمع بالصفة التي تميز بها     ترك األثر الطيب   -٢

حيـث   ،الصحابة والتابعين وتابع التابعين لما تميزوا نُقش تميزهم في ذاكرة التاريخ           ف ،التاريخ
خَيـر   « :قَـالَ  َأن النَِّبي      بن مسعود  عبِد اهللاِ   من حديث  (3)أخرج البخاري في صحيحه   

    ملُونَهي الَِّذين ِني ثُمالنَّاِس قَر،   ملُونَهي الَِّذين واحينمـا تميـز   األشـعريون   ك  وكـذل ،  »...، ثُم  
   (4)هـاري في صحيحـ أخرج البخحيث ، تخلد ذكرهم بهذه الصفةبالتكافل االجتماعي واإليثار

 َأو قَـلَّ    ،ِإن الَْأشْعِريين ِإذَا َأرملُوا ِفي الْغَـزوِ      «:  قَاَل النَِّبي    : قَالَ َأِبي موسى  من حديث  
 ثُم اقْتَسموه بينَهم ِفي ِإنَاٍء واِحـٍد  ،ينَِة جمعوا ما كَان ِعنْدهم ِفي ثَوٍب واِحدٍ     طَعام ِعياِلِهم ِبالْمدِ  

  .»ِمنْهم  فَهم ِمنِّي وَأنَا،ِبالسِويِة
يبين أن األشعريين، وهم من أهل الـيمن، تميـزوا باإليثـار والتعـاون              هذا الحديث   ف

         .ترك األثر الطيب ألهل اليمنوز المجتمع بذلك  فتمي؛(5)والتكافل االجتماعي
 بـشيء معـين، ويكـون مـؤثر فـي      فحين يتميز شخص  رفع معنويات أفراد المجتمع،  -٣

 تميـز   ، فمثالً أبو طلحة      رفع معنويات أفراد المجتمع    ويعمل على المجتمع، ينعكس إيجاباً،    

                                                
  .٧٧سبقت ترجمته ص )(1
    .٨٦ص ة الحديثسبقت دراس )(2
  .١٩٦سبق ذكر الحديث ص )(3
  .٩٢سبقت دراسة الحديث ص )(4
     .)٦٢/ ١٦ (مسلم صحيح على النووي شرح )(5
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 أحمـد  روىحيث  ت أفراد المجتمع، وعمل على رفع معنويا    ،بقوة الصوت، فاستغل هذه الميزة    
لَصوتُ َأِبي طَلْحةَ ِفي الْجـيِش   « : قَاَل رسوُل اللَِّه : قَالَ  عن َأنَسٍ (2) بسنده (1)في مسنده 

  .(3)»َأشَد علَى الْمشِْرِكين ِمن ِفَئٍة
  من ـفسة فيفالمتميز يعمل على إثارة روح المنا  تنمية روح المنافسة بين أفراد المجتمع،-٤

  عمر بن الْخَطَّابِ    الترمذي في سننه بسنده عن     روىحيث   حوله، والكل يعمل على اللحاق به،     
 وُل    «: قالسنَا ررَأم  َقدنَتَص الًا    ،َأنِعنِْدي م افَقَ ذَِلكفَقُلْتُ ، فَو :      كٍْر ِإنا بِبقُ َأبَأس موالْي 

 ، قُلْتُ ِمثْلَـه   ؟ما َأبقَيتَ ِلَأهِلك:»    فَقَاَل رسوُل اللَِّه     ،»ِجْئتُ ِبِنصِف ماِلي   فَ : قَالَ ،سبقْتُه يوما 
     ها ِعنْدكٍْر ِبكُلِّ مو بَأتَى َأبكْرٍ    ،وا با َأبفَقَاَل ي :   ِلكتَ ِلَأهقَيا َأبقَالَ ؟ م :   ـولَهسرو اللَّه متُ لَهقَيَأب ، 

  .(4)» لَا َأسِبقُه ِإلَى شَيٍء َأبدا واللَِّه:قُلْتُ
 في مجاالت متعـددة، ُأثيـرت روح         لما وجد تميز أبي بكر       فعمر بن الخطاب    

تميـز  لفل، والتميز مثله بأي مجال من المجـاالت،         المنافسة لديه، وحاول اللحاق بأبي بكر       
  .    تنمية روح المنافسة بين أفراد المجتمعدور كبير في 

                                                
     .)١٣١٢٧ح٣/٢٠٣(مسند أحمد )(1
     .:.. قَاَل  عن َأنٍَس، عن ثَاِبٍت، حدثَنَا حماد بن سلَمةَ،حدثَنَا يِزيد بن هارون :أحمدقال : سند الحديث )(2

  :دراسة الحديث )(3
  :تخريج الحديث :أوالً

 عن الحسين بن محمد بن بهرام بنحوه، وعبد بن حميد في مـسنده        )١٢١٢٢ح٣/١١٢(همسندفي  حمد  خرجه أ أ
 من طريق ابن أبـي شـيبة        )١٦٥٧ح٥/٤٤( األحاديث المختارة   في ضياء المقدسي ، وال )١٣٨٢ ح ٣١٥(بلفظه
  .بنحوه
  . بهثابت عن سلمة بن حمادمن طريق  ) أبو بكر ابن أبي شيبة- -الحسين بن محمد بن بهرام(كالهما

ه مـصنف  فـي    ابـن أبـي شـيبة      بن مسلم بمثلـه، و     عفان عن   )١٣٦٢٩ح٣/٢٤٩(همسندفي  حمد  خرجه أ أو
  .يزيد بن هارون بنحوه  عن)٣٤١٠٧ح١٨/١١٨(

  . َأنَسطريق علي بن زيد بن جدعان عن)  يزيد بن هارون- بن مسلمعفان(كالهما
  :دراسة اإلسناد: ثانياً

وقال أحمد بن سنان عـن      ،بأخرة حفظه وتغير،  هو ثقة " : قلت و ،١٢٣ سبقت ترجمته ص   : حماد بن سلمة   -
  .)٦١٢ /١١/٣٢٢ (، البن حجر تهذيب التهذيب".ا أخذ يزيد عن حماد حفظً: " بن مسلمعفان

  .رجال السند ثقاتوباقي 
  .؛ ألن جميع رجاله ثقات، ويزيد روى عن حماد حفظًاالحديث إسناده صحيح :الحكم على اإلسناد: ثالثاً
 شـعيب   :مسند أحمد، تحقيـق    حاشية   :، انظر  " إسناده صحيح على شرط مسلم      ": شعيب األرنؤوط    قالوقد  

     .)١٣١٢٧ح٣/٢٠٣( األرنؤوط
  .١٢١ صة الحديثسبقت دراس )(4
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 فالتميز يعمـل علـى انتـشار المواهـب          ر المواهب المتنوعة بين أفراد المجتمع،     انتشا -٥
، فمثالً المجتمع النبوي انتشرت فيه مواهب متنوعة بـين أفـراده،         المتنوعة بين أفراد المجتمع   

فـي  ومسلم  البخاري  الشيخان  أخرج   حيث،  األشعريكنداوة الصوت، تميز بها أبو موسى       
ِإن :»  قَاَل رسوُل اللَِّه :قَاَل  (2) الحصيب بن بريدةحديث من (1)ما واللفظ لمسلمهيصحيح

           داواِميِر آِل دزم ا ِمنارمِمز ِطيُأع ِريالَْأشْع ٍس َأوقَي ناللَِّه ب دبالتي تميز   وتأليف الشعر ،  »ع 
خـرج مـسلم فـي      أ حيث،    بن ثابت  حسان، وكان من أشهرهم     بها العديد من الصحابة     

 : لحسان بن ثابت     قَاَل  َأن رسوَل اللَِّه     - رضي اهللا عنها   - عاِئشَة  من حديث  (3)صحيحه
 »وِلهِ          ِإنسرِن اللَِّه وتَ عا نَافَحم كدَؤياُل يزِس الَ يالْقُد وحقَالَتْ ،» روَل اللَّـِه     : وستُ رِمعس 
 قُوُلي: » سح ماهجفَشَفَىه اشْتَفَ،انوكذلك انتشرت العديد من المواهب، »ى و.  
طلق بن  عن  بسنده    أحمد في مسنده   ىرو حيث  التميز يحقق الجودة واإلتقان في العمل،      -٦

 ،لُهـم  فَكََأنَّه لَم يعِجبـه عم     : قَالَ ،وَأصحابه يبنُون الْمسِجد    ِجْئتُ ِإلَى النَِّبي     : قَالَ (4)على
دعـوا   «: فَقَاَل، فَكََأنَّه َأعجبه َأخِْذي الِْمسحاةَ وعمِلي    ، فََأخَذْتُ الِْمسحاةَ فَخَلَطْتُ ِبها الطِّين     :قَاَل

نَِفيالْح الطِّينِللطِّيِن،و طُكُمبَأض (5)» فَِإنَّه.  
ق الجـودة   يحقت دي إلى هذا يؤ فحين توجه األعمال ألصحاب الكفاءات المتميزين بها،        

   .واإلتقان في العمل
 في المجتمع النبوي كان الرقي       فحين تميز الصحابة   التميز يعمل على رقي المجتمع،     -٧ 

َأن    بن مسعود  عبِد اهللاِ   من حديث  (6)حيث أخرج البخاري في صحيحه      المجتمع، ا لهذ احليفً
 النَِّبي ِني ثُ « :قَاَلالنَّاِس قَر رخَيملُونَهي الَِّذين م،ملُونَهي الَِّذين ثُم ،...«.  

   .وكذلك فإن أي مجتمع يتميز أفراده، سيكون الرقي والتقدم حليفاً لهم   
 للتميز آثار عظيمة على الفرد والمجتمع، فلنسعى جميعاً؛ لنكون أفـراد             نجد أن  هكذاو

، ونكون من السعداء المتميـزين      عالمجتممتميزين، في مجتمع متميز، لنجني ثمار تميز الفرد و        
   .في الدنيا واآلخرة

  
                                                

  .٨٩سبقت دراسة الحديث ص )(1
  .١١سبقت ترجمته ص )(2
    .)٦٥٥٠ح٧/١٦٤ ( ِبٍتثَا بِن حسان فَضاِئِل :باب ،الصحابة فضائل: ، كتابصحيح مسلم )(3
  .٧٧سبقت ترجمته ص )(4
  .٨٦ص ة الحديثسبقت دراس )(5
  .١٩٦سبق ذكر الحديث ص )(6
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  مةـاتـالخ
أحمد اهللا تعالى على فضله ونعمه، وأشكره سبحانه على هدايته وإحـسانه، وأصـلي              

والهـادي  ،  على نبيه وخاتم رسله المبعوث رحمة للعالمين، والمتمم لمكـارم األخـالق            وأسلم
  .. .أما بعد ،والمحذر من سيئها، ألحسنها
أختم بحثي هذا باإلشارة إلى أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليهـا مـن خـالل                        

  :يوهي كاآلت، "  التميز في ضوء السنة النبوية"دراستي لموضوع 
  :النتائج: أوالً

  :لقد كشفت السنة النبوية في هذا البحث عن نتائج، كان من أهمها  
فهـو مـصطلح     ؛يهاإلسالم األمم األخرى في الحث عل     بل سبق   ، ليس وليد العصر  التميز   -١

  .جديد، ولكن أصوله منذ عهد النبي 
أسلوب الحوار والمنـاظرة،    ، و  من خالل طرح األسئلة    يزينتماكتشاف الم للسنة منهج في     -٢

  .، وهذا ما يستخدم في العصر الحديثالمسابقات واأللغازوالزيارة الميدانية، والمالحظة، و
تميزين بمكافآت مادية أو معنوية، تعمل على تحفيزهم، وشحذ همـم اآلخـرين              مكافأة الم  -٣

  .للتأسي بهم
  .متعددة الصحابيات في مجاالت شاركتهمبل ، لم يقتصر التميز على الصحابة فقط  -٤
، النبـوي  في المجتمع  من مظاهر الحياةالعديدبل شمل ، لم يقتصر التميز على مجال واحد  -٥

المواهـب األدبيـة    تبـاع، و  واالالتـصديق    و ،الفقه والفهم والحفظ  و،  القفي األخ  مثل التميز 
التـضحية والفـداء   و علم األنساب،المهن والحرف و  ، و القيادة واإلدارة والمبادرة  ، و والرياضية

  .مجاالتوغيرها من ال ،والحس األمني
ناك تميـز   كان ه  بل    فقط، لم يقتصر التميز في المجتمع النبوي على تميز الرجال والنساء          -٦

  .النبوي في المجتمع  متميزكان لهم دورف ؛أصحاب األعذارلصغار السن و
   . ، ويمنحها ذكراً طيباًالجماعةاألفراد يؤدي إلى  تميز تميز  -٧
  . للتميز آثار إيجابية عظيمة على الفرد والمجتمع-٨
  . األمة اإلسالمية اليوم بحاجة ماسة إلى المتميزين؛ ليصعدوا بها للقمة -٩

 في المجتمع نيوكل ذلك بفضل السنة النبوية التي رسمت لنا معالم التميز والمتميز
 .النبوي

  :التوصيات: ثانياً
  :أوصي بعد تقوى اهللا عز وجل ولزوم طاعته بما يلي  
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 ؛ االهتمام بدراسة السنة النبوية الشريفة من الناحية الموضوعية بما يخدم احتياجات العصر            -١
  .المعاصرة تنير للمربين الطريق إلقامة مجتمع متميزفمثل هذه المواضيع 

  . العمل على اكتشاف المتميزين، واالهتمام بهم، وتهيئة البيئة، والظروف المناسبة لهم-٢
  .اً ومعنوياً تشجيع المتميزين بمكافأتهم مادي-٣
  .خلد اسمهم ومجال تميزهم منح المتميزين ألقاب براقة، تُ-٤
  .املة للمتميزين في كافة ميادين التميز عمل مسابقات سنوية ش-٥
  .في عمله وحياته ليكون متميزا  جاهدا؛ أن يسعى كل مسلم-٦
؛ لكي نصبح مجتمعاً متميزاً، ونعيد مجـد اإلسـالم           وسنة رسوله   العودة لكتاب اهللا     -٧

  .التليد بإذنه تعالى
فـضل مـن اهللا     فإن هذا الجهد جهد بشري، يصيب ويخطئ، فإن أصبت فال         ... وختاماً

وأستغفر اهللا، وإن كانت األخرى فعذري أني بذلت ما في وسعي ،  .   
العظيم، رب العرش العظيم، أن يجعل عملي صالحاً، لوجهـه خالـصاً، وال             سأل اهللا   وأخيراً أ 

وأن يجعلني من المتميـزين فـي       نفع به المسلمين،    ييجعل ألحد فيه شيئاً، وأن يثيبني عليه، و       
  .ادر عليهـإنه ولي ذلك، والق ،الدنيا واآلخرة

  ،،،اللهم آمين 
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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  آليات القرآنيةافهرس : ًأوال
  

  
 رقم الصفحة رقمها اآلية الكريمة

 سورة البقرة
   لَاِئكَِةِللْم كبِإذْ قَاَل رو...     ١٠ ٣٠ 

طًاسةً وُأم لْنَاكُمعج كَذَِلكو...      ٤٢ ١٤٣ 
ا ِتلْك مهضعلْنَا بُل فَضسلر...      ١٨ ٢٥٣ 

ِيي َأنَاُأِميتُ ُأحو.....          ٢١ ٢٥٨ 

 هبر اِهيمرتَلَى ِإبِإذْ ابو...       ٢٢ ٢٦٠ 

 شَاءي نةَ مْؤِتي الِْحكْمي...   ١٣٦ ٢٦٩ 

آل عمرانسورة   
إنيو ا ِبكُأِعيذُه ...       ٢٤ ٣٦ 

اِئيلرِني ِإسولًا ِإلَى بسروَ    ٢٥ ٤٩ 

 تَّىح تَنَالُوا الِْبر لَن...       ١٦١-١٢٤ ٩٢  

 ٍةُأم رخَي كُنْتُم ...               ٣٣ ١١٠ 

 ِبالطَّي الْخَِبيثَ ِمن ِميزتَّى يح     ٢ ١٧٩ 

  نساءالسورة 
وا اللَّهدباعو ...              ١٢٩ ٣٦ 
 كُمرْأمي اللَّه ِإن...             ١٢٨ ٥٨ 

 ال يستوي القاعدون ...         ١٩٢ ٩٥ 

وهلَبا صمو ا قَتَلُوهمو ...        ٢٥ ١٥٧ 
 كنَا ِإلَييحِإنَّا َأو...                   ١٤ ١٦٣ 

  سورة المائدة
َا ِبغقَتَل نَفْس نِر نَفٍْس مي...       ١١ ٣٢ 

النَّاس ِمن كِصمعي اللَّهو            ١٦٤ ٦٧ 
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  سورة األنعام
  لَىع اِهيمرا ِإبنَاهتُنَا َآتَيجح ِتلْكو.....        ٩٠-٨٣  ١٣ 

 نَِةساء ِبالْحن جم...             ١٠١ ١٦٠ 

  سورة األعراف
 يِليو ِإن اللَّه...              ١٦٤ ١٩٦ 

  التوبةسورة 
 اءكُمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ آبآم ا الَِّذينها َأيي...     ٤٨ ٢٣ 

وُلسلَِكِن الر...                 ١٩٧ ٨٨ 

 لُوناألو اِبقُونالسو...             ١٩٦ ١٠٠ 

  سورة هود
 ا نُوحقَالُوا ي...               ٢٠ ٣٢ 

 الْفُلْك نَعصيو...         ٢٠ ٣٨ 

ِإلَّا قَِليٌل هعم نا آمم          ٢٠ ٤٠ 

 َل النَّاسعلَج كبر شَاء لَوو...      ٦ ١١٨ 

  سورة إبراهيم
  كُمبر ِإذْ تََأذَّنو...       ب ٧ 

   اإلسراءسورة
 كَر لَقَدو مِني َآدنَا بم...     ٦-ج ٧٠  

   الكهفسورة
 ثْلُكُمم شَرا َأنَاْ بقُْل ِإنَّم...     ١٥ ١١٠ 

طهسورة   
منَا ِإلَى آدِهدع لَقَدو...        ١٨ ١١٥ 

حجالسورة   
 لًاسلَاِئكَِة رالْم طَِفي ِمنصي اللَّه...     ١٣ ٧٥ 

 سورة النور
َّالنَاِتوصحالْم ونمري ِذين …      ١١ ٤ 
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لقمانسورة   
  تُشِْرك لَى َأنع اكداهج ِإنو...    ١٣٠ ١٥ 

األحزابسورة   
  مِميثَاقَه ينالنَِّبي ِإذْ َأخَذْنَا ِمنو...       ١٩ ٧ 
 ٌةووِل اللَِّه ُأسسِفي ر لَكُم كَان لَقَد...   
 

١١٦-٣٢ ٢١  

اٌلِرج ْؤِمِنينالْم ِمن...       ١٧٤ ٢٣ 
  يسسورة

ونِرمجا الْمهَأي مووا الْيتَازامو     ٢ ٥٩ 
الشورىسورة   

يِنالد ِمن لَكُم عشَر...      ١٩ ١٣ 
 غَفَرو ربص نلَمو...         ١٧ ٤٣ 

األحقافسورة   
ربا صكَم ِبرِم فَاصزُأولُو الْع ...      ١٨ ٣٥ 

الفتحسورة   
 جرى حملَى الَْأعع سلَي ...       ١٩١ ١٧ 
 اُهللا ِضير لَقَد...             ١٩٩ ١٨ 
وُل اللَِّهسر دمحم...         ١٩٧ ٢٩ 

 سورة الحجرات
 مقَو خَرسنُوا الَ يآم ا الَِّذينهَأيي...       ١١ ١١ 

 سورة الذاريات
وِندبعِإلَّا ِلي الِْإنْسو ا خَلَقْتُ الِْجنمو     ٩ ٥٦ 

 سورة الرحمن
انساِن ِإال اِإلحساء اِإلحزْل جه       ١٠١ ٦٠ 

  الملكسورة
ِظالْغَي ِمن زيتَم تَكَاد      ٢ ٨ 
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المطففينسورة   
ْفَل ِفي ذَِلكوونتَنَاِفستَنَافَِس الْمي     ١١٩ ٢٦ 

الليلسورة   
  اهنَّبجيساألتقىو...          ٢٠-١٧  ١٢١ 

 سورة التين
ِن تَقِْويٍمسِفي َأح انخَلَقْنَا اإلنْس لَقَد        ٨ ٤ 

العلقسورة   
 كبِم رْأ ِباساقْر...          ٣ -١  ١٤٥ 

النصرسورة   
ِإالْفَتْحاِهللا و رنَص اءذَا ج        ١٨٨-١٣٨ ١  

ااجِفي ِديِن اللَِّه َأفْو خُلُوندي تَ النَّاسَأيرو          ١٨٨ ٢ 

 كبِد رمِبح حبفَس...   ١٨٨-١٣٨ ٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٢١   

  فهرس األحاديث النبوية: ًثانيا
  رقم الصفحة  اسم الراوي  طرف الحديث

  ٢٠٠-٩١  أبو هريرة    »...َأتَاكُم َأهُل الْيمِن  «
  ٧٩  نفيع بن الحارث   »...َأتَدرون َأي يوٍم هذَا «
» فِْلسا الْمم ونر٧٨       أبو هريرة   »...َأتَد  
 »ِهملَيوِب عغْضةَ الْمدِقع د٧٠  الشريد بن سويد   »...َأتَقْع  
  ١٩١-١٦٩  أبو قتادة     »...أتى عمرو بن الجموح  «
»ى النَِّبيرَأج  رما ض٩٥     بن عمر عبد اهللا   »...م  
  ١٣١  عائشة وعثمان   »... علَيِك ِثيابِكياجمِع «
  ٥٤     أبو هريرة   »...احرص على ما ينفعك «
» فَُأِصيب ديةَ زاي٢٠٧-١٥٩-١١١  أنس بن مالك   »...،َأخَذَ الر  
»حكٍْر َأرو بِتي َأبِتي ِبُأمُأم ١٣٩- ٩٠  أنس بن مالك   »...،م  
ــوميِن  « ــوم يــ َأردتُ َأن َأصــ

   »...مواِصلَةً
  ٦٤  ليلى امرأة بشير

  ١٨٢  عبد اهللا بن جعفر      »... َأردفَِنى رسوُل اللَِّه  «
» ُأمَأِبى و اكِم ِفد١٥٢  علي بن أبي طالب    »يار  
  ٩٤  سلمة بن األكوع   »...ارموا بِني ِإسماِعيَل  «
»  آنتَقِْرُئوا الْقُر١٤٠ -٨٩  عبد اهللا بن عمرو   »...اس  
»  النَِّبي ِإلَي رَأس  ا١٨٢  أنس بن مالك     »...ِسر  
» قُأِصيبالْخَنْد موي دع١٩٣  عائشة      » ... س  
  ١٦٠-١٢٣  أنس بن مالك    »...لٍَة ِفي الْجنَِّةَأعِطها ِإياه ِبنَخْ «
» دَأح نطَهعي ا لَمسِطيتُ خَم٣٤-٢٨-٩  اهللا جابر بن عبد   »...ُأع  
  ١٨٣   عائشة    »...َأقْبلَتْ فَاِطمةُ تَمِشي «
  ١٩٤  عبد اهللا بن عباس   »...َألَا ُأِريك امرَأةً ِمن َأهِل الْجنَِّة «
  ١٧٦  عروة بن الزبير    »... تَشُد فَنَشُد معكَألَا «
» َألَهفَتَس ٢٠٨-١٨٧-١١٤  عمرو بن سلمة   »...َألَا تَلْقَاه  
  ١١٥  حذيفة بن اليمان    »...َأالَ رجٌل يْأِتيِنى ِبخَبِر الْقَوِم « 
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  ١٥  »...الَْأنِْبياء ثُم الَْأمثَُل فَالَْأمثَُل  «
» ةًالِْإيمبشُع ِستُّونو عِبض ١٣١  أبو هريرة   »...ان  
» ا النَّاسهَأي دعا بـبعبد اهللا       »...َأمم٧  رـن ع  
  ٢١٢-١٢١  عمر بن الخطاب   »...َأن نَتَصدقَ َأمرنَا رسوُل  «
» خَلْقُه عمجي كُمدَأح ب   »...ِإن٩  مسعود    بن اللَِّهدع  
  ١٥٧  بن عمر عبد اهللا   »...ن َأستَخِْلفْ فَقَِد  ِإ«
  ٢١١-٢٠٠-٩٢  أبو موسى   » ...ِإن الَْأشْعِريين ِإذَا َأرملُوا «
  ١٠  سعيد الخدري   بوَأ    »...ِإن الدنْيا حلْوةٌ خَِضرةٌ« 
 » زاوتَج اللَّه ٤٣     أبو هريرة   »... ألمتيِإن  
» اللَّه ا ِإندبع ر١٣٦  ألخدريأبو سعيد    »... خَي  
  ٣٨  ثوبان   »...ه زوى ِلى اَألرض ــِإن اللَّ« 
ِإن اللَّه عز وجلَّ قَـد َأنْـزَل ِفـي           «

      »...الشِّعر
  ٢٢٢  كعب بن مالك

ــسنَاِت  «  ــب الْحـ ــه كَتَـ ِإن اللَّـ
   »...والسيَئاِت

  ١٠١     بن عباس عبد اهللا

»  الِْعلْم نِْزعاَهللا لَا ي ١٣٩  عبد اهللا بن عمرو   »...ِإن  
  ٣٦     أبو هريرة    »...ِإن اللَّه يبعثُ  «
»       ونِفيـضكَانُوا لَـا ي شِْرِكينالْم ِإن 

...«      
  ٦٦   عمر بن الخطاب

»  قُولُونكَانُوا ي النَّاس ١٢٥  أبو هريرة   »...َأن  
  ١٤٢  عم عمارة بن خزيمة   »...ابتَاع فَرسا  ن النَِّبى َأ «
»  النَِّبي َأن  َكَّةم ١٤٣  عبد اهللا بن عمر   »...قَِدم  
»  النَِّبي َأن  اديى ز٢٠٧-١٥٩-١١١  أنس بن مالك   »...نَع  
»       غُونبـصى لَا يارالنَّصو ودهالْي ِإن

مفَخَاِلفُوه...«   
  ٦٩       أبو هريرة

  ١٥٩-١١٢  عبد اهللا بن عمر    »...ن تَطْعنُوا ِفي ِإمارِتِه إ«
  ٩٥  أنس بن مالك   »...ِإن حقا علَى اِهللا  «
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  ٤٠    أبو هريرة   »... ِإن حوِضي َأبعد ِمن َأيلَةَ«
  ١٧١     أبو هريرة   »...َأن رجلًا ِمن َأهِل الْجنَِّة  «
  ١٩٠  عبد اهللا بن عمر   »...عرضه  َأن رسوَل اِهللا  «
 »        كـدَؤياُل يـزِس الَ يالْقُد وحر ِإن
...«  

  ١٤٧-١٠٩  حسان بن ثابت

 »ا اللَّهمهِحبِن يلَتَيخَص ِفيك ١٠٧-٩٢-٥٢   بن عباسعبد اهللا    »...ِإن-
٢٠٦  

» ِن يخُلَّتَي ِفيك ِإنا اللَّهمه١٣١  األشج بن عصر    »...ِحب  
» فَرعفَج ديقُِتَل ز ١٥٩  بن عمر عبد اهللا   »...ِإن  
  ١٥٧  جبيِر بِن مطِْعم  »ِإن لَم تَِجِديِني فَْأِتي َأبا بكٍْر «
  ٢٠٩-٩٨-٧٧   بن عمرعبد اهللا     »... ِإن ِمن الشَّجِر شَجرةً «
  ١٤٦   بن كعبُأبي   »عِر ِحكْمةًِإن ِمن الشِّ «
  ٤٤  أنس بن مالك   »... الْجنَِّةفيَأنَا َأوُل شَِفيٍع  «
  ٢٥     أبو هريرة   »... َأنَا َأولَى النَّاِس ِبِعيسى«
  ٢٠     أبو هريرة      »...َأنَا سيد النَّاِس يوم الِْقيامِة «
» ملَِد آدو دي٢٧     بو هريرةأ   »...َأنَا س  
  ١٩٩  جابر بن عبد اهللا     »...َأنْتُم خَير َأهِل الَْأرِض «
»  َأن ونمعتَز ١٣٩  أبو هريرة   »...ِإنَّكُم  
 » تَكُمِشيع ونتَِسير ٢٠٥-١٠٢  أبو قتادة       »...ِإنَّكُم  
  ١٧٢     ةأبو هرير   »...ِإنَّكُم تَقُولُون ِإن َأبا هريرةَ «
» اِنكُملَى ِإخْوع ونقَاِدم ٦٧  الحنظلية بن سهل   »...ِإنَّكُم  
» َأَأنَّهض١٤٤  عبد اهللا بن عباس       »... تَو  
»  ١٤٤  عثمان بن عفان    »...دعا بإناءَأنَّه  
  ٨٣       أبو هريرة   »...َأنَّه ذَكَر رجلًا ِمن بِني  «
  ١٧٩-١٦٧    عمر بن الخطاب     »...  قَسم مروطًاإنه  «
ِإنِّي لَـَأوُل الْعـرِب رمـى ِبـسهٍم        «
   »...ِفي

  ١٧٥-١٥٢    سعد بن أبي وقاص
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  ٢٠٧  عبد اهللا بن عباس   »ِإنِّي لَواِقفٌ ِفي قَوٍم  «
  ١٧٣-١٤٦ -١٠٩  عائشة   »...اهجوا قُريشًا « 
» ْؤِمِنينالْم ا َأِميرِص يون   »...َأوميِن مِرو بم١٥٨  ع  
  ١٤٤  عائشة   »...َأوُل ما بِدَئ ِبِه «
  ١٩٢  عبد اهللا بن أم مكتوم   »...أي رب أنزل عذري  «
  ١٢٦  بنت أبي بكر عائشة    »...َأينَا َأسرع ِبك لُحوقًا «
»  تُ النَِّبيعايب ...«   ١٩٩  سلمة بن األكوع  
  ٥٥  أبو هريرة     »...ِريباغَ اِإلسالَم بدَأ «
»  ثَ النَِّبيعب ثًاع١٨٦-١٥٨-١١٢  عبد اهللا بن عمر   »...،ب  
  ١٧٧-١٤٨     أبو هريرة     »...عشَرةَ  بعثَ رسوُل اِهللا  «
  ٢٩  اهللا عبد بنجاِبر    »...بِعثْتُ ِبجواِمِع الْكَِلم «
  ١٥٥-١٥٤  ن أبي طالبعلي ب    »...بعثَِني رسوُل اِهللا «
  ٢٤  ةماِلك بِن صعصع   »...بينَا َأنَا ِعنْد الْبيِت «
  ١٨٨-١٦٨  عبد الرحمن بن عوف   »...بينَا َأنَا واِقفٌ ِفي الصفِّ  «
  ١٤٢  أبو هريرة    »...بينَا رجٌل يسوقُ بقَرةً  «
  ١٣٤  نت أبي بكرأسماء ب   »...تَْأخُذُ ِإحداكُن ماءها « 
  ١٩٠-١٨١  عائشة  » ...ثُم لَِحقَ رسوُل اِهللا  «
» ةَ ـجتْبةُ ِبنْتُ عتْ فَاِطم١٣٣  عائشة      »...اء  
 »اِربوا الشَّوز٧١       أبو هريرة   »...،ج  
  ١٣    ن عباس بعبد اهللا   »...حدثَِني َأبو سفْيان ِمن ِفيِه« 
» ِضي موٍرحةُ شَه٢٩  بن عمرو اهللا عبد   »...ِسير  
» شِْرِكين٧١  عبد اهللا بن عمر   »…،خَاِلفُوا الْم  
 »وده٦٠  شداد بن أوس    »...خَاِلفُوا الْي  
»  النَِّبي عنَا مجخَر رب٢٠٥-١٠٣  سلمة بن األكوع   »...ِإلَى خَي  
-٢١١-١٩٧-١٩٦  عود بن مس اهللاعبد   »...خَير النَّاِس قَرِني «

٢١٣  
  ٣٣     أبو هريرة   »...،خَير النَّاِس ِللنَّاِس «
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  ٢٠١  أبو هريرة    »...خَير ِنساٍء رِكبن الِْإِبَل  «
» الطِّينو نَِفيوا الْحع١٠٧-٨٩-٨٦  طلق بن على   »...د-

٢١١-٢٠٦-١٧٣ 
-٢١٣  

 » الَمِه السلَيع اِهيمرِإب اِلكَأنَ   »...ذَاكِن م٢١  س ب  
» ةَ شَلَّاءطَلْح دتُ يَأي١٧٥  قيس بن أبى حازم   »...ر  
  ٢٣  د مسعو بن اللَِّهدعب   »...رِحم اللَّه موسى  «
 فـي  َأسَألُك مرافَقَتَـك     :فَقُلْتُ ،سْل« 

     »... ،الْجنَِّة
  ٨٣  ربيعة بن كعب

  ٢٠٩  عبد اهللا بن عمر   » الْجنَاحيِنالسلَام علَيك يا ابن ِذي «
 الَ تَسَألُوِنى عن شَـىٍء ِإالَّ       ،سلُوِنى« 

 لَكُم نْتُهيب...«   
  ٨٠  أنس بن مالك

» مالُْأم لَيتْ عِرض٤٥  عبد اهللا بن عباس    »...،ع  
  ٦٩  اهللا جابر بن عبد   »...غَيروا هذَا ِبشَىٍء« 
 » قِْبُلفَِإذَا كَانالْم ام٦٢       بن عباس  عبد اهللا  »...الْع  
» ِجيزي نَل مَأو ٢٨     أبو هريرة   »...فََأكُون  
» لُوسا جموي نا نَحنَمي١٨٠  عائشة   »... فَب  
»  تَِجزري اِمرى عمَل عع١٤٧  سلمة بن األكوع   »...فَج  
  ٦٣  عمرو بن العاص   »...فَصُل ما بين ِصياِمنَا « 
  ١٠    أبو هريرة   »...:فُضلْتُ علَى اَألنِْبياِء ِبِستٍّ« 
  ٣٨  حذيفة بن اليمان   »...،فُضلْنَا علَى النَّاِس ِبثَالٍَث« 
ــِر  «  ِبخَب ــه ــه فََأخْبرتُ ــا َأتَيتُ فَلَم

   »...،الْقَوِم
  ٢١٠-١١٥  حذيفة بن اليمان

  ٣٢  أنس بن مالك   »...،الْمِدينَةَ ِه قَِدم رسوُل اللَّ «
قَِدم عبـد الـرحمِن بـن عـوٍف          «

   »...،الْمِدينَةَ
  ١٧٢  أنس بن مالك

  ١٨٣   بن قيسعلْقَمة    »...قَِدمتُ الشَّْأم فَصلَّيتُ «



 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٢٦   

  ١٢٨ -١١١  بن اليمانحذيفة      »...قُم يا َأبا عبيدةَ بن الْجراِح «
»  ِركُموا ِإلَى خَي٢٠٨- ١٩٣-١٣٨  ألخدريأبو سعيد    »...قُوم  
  ١٥٣  أنس بن مالك   »...  يتَتَرسكَان َأبو طَلْحةَ «
 أكثـر األنـصار    كَان َأبو طَلْحةَ   «

...«  
  ١٦١-١٢٤  أنس بن مالك

  ١٥٠ -٥٩  بن عمر عبد اهللا    »... كَان الْمسِلمون ِحين قَِدموا «
» آنالْقُر خُلُقُه ٣٠  عائشة   »...كَان  
كَان خَيـر فُرسـاِننَا الْيـوم َأبـو         « 

   .»...قَتَادةَ
-١١٤-١٠٧ – ٩٧  سلمة بن األكوع

٢١٠-٢٠٦-١٥٣-  
ـ ان رس ـكَ « ـ  ــ ِإذَا  ِه  ـوُل اللَّ
ـَأمر...«   

  ١٢  الحصيب بن بريدة

لَـى ُأم   يدخُُل ع  كَان رسوُل اِهللا     «
   »...حراٍم 

  ١٧٨ -١٦٢  أنس بن مالك    

  ١٢٧  عروة بن الزبير   »...كَان عبد اِهللا بن الزبيِر  «
  ١٨٨-١٣٧   عباسعبد اهللا بن   »...كَان عمر يدِخلُِني  «
مَؤذِّنَــاِن  كَـان ِلرســوِل اللَّــِه  « 

      »...ِبالٌَل
  ١٩٢  عبد اهللا بن عمر

  ٦١  عائشة    »...انَتْ تَكْره َأن يجعَل يدهكَ «
» سم كُلُّكُماٍع ور ٥٣  عبد اهللا بن عمر     »…وٌل ؤكُلُّكُم  
» اِل كَِثيرجالر َل ِمن٢٠١  أبو موسى      »...كَم  
  ١٨٧-١١٤  عمرو بن سلمة   »...كُنَّا ِبماٍء ممر النَّاِس «
  ١٣٢  عائشة   »...ي كُنْتُ َأدخُُل بيِت «
» و ُأمع١٢٩  أبو هريرة   »... يكُنْتُ َأد  
  ٢٠٩-٤٨  حذيفة بن اليمان     »...عةًـونُوا ِإمـلَا تَكُ «
  ٩٣    أبو هريرة       »... لَا سبقَ ِإلَّا ِفي نَصٍل «
  ٦٥     أبو هريرة   »...لَا يزاُل الدين ظَاِهرا  «
  ٣٥   بِن شُعبةةالْمِغير   »...ةٌ  لَا يزاُل طَاِئفَ«
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  ٨٤  عبد اهللا بن عمر  »... لَا يصلِّين َأحد الْعصر ِإلَّا «
  ١١٢   أبو هريرة     »...عِطين هِذِه الرايةَ ُأل«
 »لَكُمقَب نم نَنس ن٥٧  ألخدريأبو سعيد    »...لَتَتَِّبع  
  ٢١٢  أنس بن مالك     »...لَصوتُ َأِبي طَلْحةَ  «
  ١٩٨   بن أبي طالبعلي  »...لَعلَّ اَهللا اطَّلَع ِإلَى َأهِل بدٍر «
  ١٠٦- ٨٠       أبو هريرة   »...لَقَد ظَنَنْتُ يا َأبا هريرةَ « 
  ٢٦  عائشة   »...لَقَد لَِقيتُ ِمن قَوِمِك ما لَِقيتُ «
  ٨١    خالد بن زيد   »...لَقَد وفِّقَ « 
  ١٢٠-٥٤  عبد اهللا بن عمرو   »...فَاِحشًا   لَم يكُن رسوُل اِهللا «
 لَما َأصبحنَا َأتَينَا رسـوَل اللَّـِه         «
...«   

بٍددعيِن ز١٥٠   اللَِّه ب  

»  ا ذَرلَغَ َأبا ب١٨٩-١٧٩-١١٩  عبد اهللا بن عباس   »...لَم  
  ١٦٥  أنس بن مالك        »... ىــلَما تَزوج النَِّب «
  ١٥٦     أبو هريرة   »... ما تُوفِّي النَِّبي لَ «
  ١٦٤  جابر بن عبد اهللا      »...لَما حِفر الْخَنْدقُ «
»  مزٍد انْهُأح موي ا كَان١٧٥-١٦٦-١٣٥  أنس بن مالك   »...لَم  
»  النَِّبي ِرضا ملَم... «   ١٥٦    عائشة  
  ١٧٦-١٦٦-١٦٣  عائشة   »...لَيتَ رجلًا صاِلحا « 
 » قَّ ِبى ِمنْكُمِبَأح س١٤٠  أبو موسى األشعري   »...لَي  
  ٧  د مسعو بن اللَِّهدعب       »... ِمنْكُم ُأولُو اَألحالَِميِليِلِن «
» ِلكتَ ِلَأهقَيا َأب٢١٢-١٦٠-١٢١  عمر بن الخطاب   »... ؟م  
» ِحذَاِئي فَتَخِْنس لُكعا شَْأِني َأج٨٨-٨٢       بن عباس  عبد اهللا   »...م  
  ١٢٧  أسماء بنت أبي بكر        »...ما ِلي ماٌل ِإلَّا  «
»ِطيِإلَّا ُأع اِء نَِبيالَْأنِْبي ا ِمن٣٤     أبو هريرة   »... م  
»مِني آدب ا ِمن٢٤     أبو هريرة   »... م  
  ١٧٨-١٦٧  أنس بن مالك   »...؟ُ،ما هذَا الْخَنْجر «
» رخَي الْقَِوى ْؤِمن٥١     أبو هريرة   »...الْم  
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  ٤٣  بن عمر عبد اهللا   »...،مثَلُكُم ومثَُل َأهِل الِْكتَابيِن «
 » مِمنْه وٍم فَهِبقَو هتَشَب ن٥٨  عبد اهللا بن عمر   »...م  
  ٥٢  ثَوبان   »...ليَل من تَكَفَّ« 
  ٨    ن عباس بعبد اهللا   » ...من صور صورةً  «
  ١٠٣    سلمة بن األكوع   »...؟،من هذَا الساِئقُ «
-١٣٧-١٠٢-٨٨     بن عباس عبد اهللا   »...؟من وضع هذَا« 

٢٠٤-١٦٣  
  

-١٦٧-١٦١-١١١  جابر بن عبد اهللا      »...من يْأِتيِني ِبخَبِر  «
٢٠٧-١٧٦  

»  ِبْئر ِفرحي ن١٦٠-١٢٢-١٠٥  عمر بن الخطاب    »...م  
» اِبقُونالس ونالْآِخر ن٤٢  أبو هريرة     »...نَح  
» ماِرِنعاَألنْص اءِنس اء٢٠٢-١٣٤-١٠٨  عائشة  »... النِّس  
  ١٣٠  أسماء بنت أبي بكر   »نَعم ِصِلي ُأمِك «
»الْكَِلمقَةٌ ودةُ صب١٠٥  أبو هريرة      »ةُ الطَّي  
-٢٠٤-١٠٦-٧٧  ُأبي بن كعب   »...  أتدري أي آيةيا َأبا الْمنِْذِر« 

٢٠٦  
ــتَ  « ــد ُأعِطي ــى لَقَ وســا م ــا َأب ي

   »...ِمزمارا
-١٤٩-١٠٧-٨٩  أبو موسى األشعري

٢١٣-٢٠٦  
  ١٧٤  أنس بن مالك   »...ِغبتُ  يا رسوَل اِهللا «
  ١٢٩  أبو هريرة   »...  الناسيا رسوَل اِهللا من َأحقُّ «
لبيك رسول  : ، قلت يا معاذَ بن جبلٍ   « 
   »اهللا

  ٧٨  معاذ بن جبل

  ١٦٢-١٠٤    أبو هريرة     »...يدخُُل الْجنَّةَ ِمن ُأمِتي زمرةٌ  «
  ٤١  ي  سعيد الخدر بوَأ   »...يدعى نُوح يوم الِْقيامِة «
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ثالثا
ً

  الرواةفهرس : 
  

  رقم الصفحة  اسم الراوي  الرقم المسلسل
  ١٠٨  إبراهيم بن المهاجر  -١
٢-  ِد كُلَال ناببن عاِليَل بِد يب٢٦          ع  
  ١٢٣  أبو الدحداح  -٣
  ٩٧  أبو قتادة بن ربعي األنصاري  -٤
  ١٦٢     إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة  -٥
٦-   ماء١٠٨    بنتُ شَكَلَأس  
  ٤٥  أسيد بن زيد  -٧
  ٢٣  األقرع بن حابس  -٨
  ١٢٩  ي هريرةُأم أب  -٩
  ١٢٣  الدحداِح ُأم  -١٠
  ١٦٧     بنت عبيد ُأم سِليط  -١١
١٢-  ٣٢     ليم بنت ملحانأم س  
  ٨٦   أيوب بن عتبة  -١٣
  ٨٦  أيوب بن عتبة  -١٤
  ٦٨   بشر بن قيس  -١٥
  ٦٤  بشير بن معبد  -١٦
  ١٥٧  جبير بن مطِْعم  -١٧
  ٤٤  حصين بن عبد الرحمن السلمي  -١٨
  ٤١  حماد بن أسامة   -١٩
  ١٢٣   حماد بن سلمة  -٢٠
  ١٦٩   حميد بن زياد  -٢١
  ٨١  خَاِلد بن زيد  -٢٢
  ٩١  خالد بن مهران  -٢٣
  ٥٠  ربيعة بن عثمان  -٢٤
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  ٨٣  رِبيعةُ بن كَعب  -٢٥
٢٦-  ٥٢    يةهران أبو العالفيع بن ِمر  
  ١٢٢  زيد بن أسلم  -٢٧
  ١٤٨   زيد بن الدثنة  -٢٨
  ١٦٦  زينب بنت جحش  -٢٩
  ١٥٢   سعد بن أبي وقاص  -٣٠
  ٣٧  سعد بن طارق   -٣١
  ٨٠  سعيد بن أبي سعيد  -٣٢
  ٧٧  سعيد بن إياس  -٣٣
  ٦٢  سفيان بن سعيد  -٣٦
  ٦٣  سفيان بن سعيد  -٣٤
  ١٥٥  سفيان بن عيينة  -٣٥
  ٩٤  وعسلَمة بن األك  -٣٧
  ٤١         سليمان بن مهران  -٣٨
  ١٦٦  سماك بن خرشة  -٣٩
  ٦٧   سهل بن الحنظلية  -٤٠
  ٣٩  سويد بن سعيد  -٤١
  ٦٠                شداد بن أوس  -٤٢
  ٣٦   يمعاِفرالشراحيل بن يزيد   -٤٣
  ٧٠   الثقفيد سوين بدالشَِّري  -٤٤
  ٧  صالح بن حاتم  -٤٥
  ١٢٦  طلحة بن يحيى  -٤٦
  ٨٦  طَلْق بن عِلي  -٤٧
  ١٥   ودجعاِصِم بن بهدلَةَ بن أبى النَّ  -٤٨
  ١٠٣  عامر بن األكوع  -٤٩
  ١٤١    بن قيس عامر  -٥٠
  ٥٠  عامر بن واثلة  -٥١
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  ١٩٢   عبد الرحمن بن أبي ليلى    -٥٢
٥٣-  نِْسي٥٨  عبد الرحمن بن ثابت الع  
  ٣٠      عبد الرزاق بن همام  -٥٤
  ١٥٠   بن ثعلبة  بن زيدعبد اهللا  -٥٥
  ٣٨   بن عمروعبد اهللا بن زيد  -٥٦
  ٧٠  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  -٥٧
  ٩٠  عبد الوهاب بن عبد المجيد  -٥٨
  ٦٤         عبيد اللَِّه بن ِإياٍد  -٥٩
  ١٤٣  عثمان بن طلحة  -٦٠
  ٦٩   عثمان بن عامر بن مرة القرشي  -٦١
  ١٩٤  عطاء بن أبي رباح  -٦٢
  ٦٤     بن مسلمعفان  -٦٣
  ١٠٤  عكاشة بن محصن  -٦٤
  ٩٦  عكرمة بن عمار  -٦٥
  ١٨٣  علقمة بن قيس  -٦٦
  ١٤٢  عمارة بن ثابت  -٦٧
  ١٢٠  عمرو بن العباس  -٦٨
  ١١٤  عمرو بن سلمة  -٦٩
  ١١٠  عمرو بن عبد اهللا  -٧٠
  ١٢٩  عمرو بن محمد  -٧١
  ١٥٨  عمرو بن ميمون   -٧٢
  ١٨٣  عويمر بن عامر  -٧٣
  ٢٣  عيينة بن حصن  -٧٤
  ١٣٣  فاطمة بنت عتبة  -٧٥
  ١٢٦  فراس بن يحيى  -٧٦
  ٦٨  قيس  بنرقَيس بن ِبش  -٧٧
  ٨٧    قيس بن طلق  -٧٨
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  ١٥٤  )أبو مرثد الغنوي( الغنويازكنَّ  -٧٩
  ٦٤        رلَيلَى امرَأة بِشي  -٨٠
  ٢٤  ماِلك بن صعصعةَ   -٨١
  ١٥١   محمد بن إسحاق  -٨٢
  ٥٥  محمد بن عباد  -٨٣
٨٤-  محٍرو دممع ن٦٥    الليثيبن علقمة ب  
٨٥-  يفُض نب دمح٣٧   بن غزوانلم  
  ٤٠  محمد بن يحيى   -٨٦
  ٤٩   محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي  -٨٧
  ٢٠  مختار بن فلفل  -٨٨
  ١٦٨         معاذ بن عفراء  -٨٩
  ١٦٨  معاذ بن عمرو بن الجموح  -٩٠
  ٣١        معمر بن راشد  -٩١
  ٥٢   المنذر بن عائذ العبدي  -٩٢
  ٦٣  موسى بن علي  -٩٣
  ٧٩  نُفَيع بن الحارث  -٩٤
  ٦٨    المدنيهشام بن سعد  -٩٥
  ١٣٢         هشام بن عروة   -٩٦
  ١٣٢  هشام بن عروة  -٩٧
  ١٠  هشيم بن بشير  -٩٨
  ٦٠   الرمِلين ميمو بنلِهلَا  -٩٩
  ٤٩    الزهريجميٍعبن يد بن عبد اِهللا الْوِل  -١٠٠
  ٦٢  يحيى بن أيوب  -١٠١
  ١٥١  يحيى بن سعيد  -١٠٢
  ١٥١  يحيى بن سعيد بن أبان  -١٠٣
  ٥٥  يزيد بن كيسان  -١٠٤
  ٦١       يعلى بن شداد بن أوس األنصاري  -١٠٥
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رابعا
ً

  فهرس األعالم املرتجم هلم: 
  

رقم   لبحث المترجم له في ااسم العلم  المسلسل
  الصفحة

  ٥٩   )ابن تيمية( الحليم عبد بن أحمد   -١
  ٧٢    )ابن حجر(حمد بن علي العسقالنيأ   -٢
  ٣  أديب محمد الخالدي       -٣
  ٦   )ابن كثير(إسماعيل بن عمر   -٤
  ١٩    مسعود بن الحسين   -٥
  ٩٩    عبد اهللا بن المعتز باهللا   -٦
  ١٢٧  )ابن بطال(علي بن خلف   -٧
  ٢٤    عياض بن موسى   -٨
  ٣     عبد الكريم الفريحمازن    -٩

  ١٢٠   )ابن القيم الجوزية(محمد بن أبي بكر -١٠
  ٢٩  القرطبي بن عمر أحمد  -١١
  ٣      المناوي محمد عبد الرؤوف -١٢
  ٤  وائل عبد الغني   -١٣
  ٥٢   يحيى بن شرف بن مري، النووي -١٤
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خامسا
ً

  فهرس األماكن والبلدان: 
  

  رقم الصفحة  الكلمة  المسلسل
  ٢٦          األخشبان  -١
  ٤٠                  أيلة  -٢
  ١٢٤     بيرحاء  -٣
  ٩٥       ثنية الوداع  -٤
  ٩٥        حفياء  -٥
  ١٠٣             خيبر  -٦
  ١٥٤    خاخ روضة   -٧
  ٢٢  الشأم     -٨

  ٤٠            دنع  -٩
  ٢٢      العراق  -١٠
١١-  ٢٦       ن الثعالبقر  
  ١٨٣      الكوفة  -١٢
  ٢٢       رمص  -١٣
  ٢٢       مكة  -١٤
  ١١٠    جران    نَ  -١٥
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سادسا
ً

  ادر واملراجعفهرس املص: 
v القرآن الكريم. 

v ـ ٦٤٣ت(المقدسـي  الحنبلي أحمد بن الواحد عبد بن محمدل،  المختارة األحاديث ، )هـ
، المكرمـة   مكـة  -الحديثـة  النهضة مكتبة،  دهيش بن اهللا عبد بن الملك عبد :تحقيق
 .هـ١٤١٠طبعة

v   عبـد   فـؤاد  محمـد  :تحقيق ،)هـ٢٥٦ت(البخاري إسماعيل بن محمدل،  المفرداألدب
  .مـ١٩٨٩-هـ١٤٠٩ الثالثة  الطبعة،بيروت – اإلسالمية البشائر دار ،يالباق
v العمـادي  محمـد  بن محمد السعود يبأل،  الكريم القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد 

 .تبيرو – العربي التراث إحياء دار، )هـ٩٨٢ت(

v بـد  ع بـن  محمـد  بـن  اهللا عبـد  بـن  يوسـف ل ،األصـحاب  معرفة في االستيعاب
 . هـ١٤١٢بيروت -الجيل دار، البجاوي محمد علي :تحقيق، )هـ٤٦٣ت(البر

v    محمـد  بـن  علـي  الحـسن  أبي األثير بن الدين عز، ل الصحابة معرفة فيأسد الغابة 
 -العربـي  ثالتـرا  إحيـاء  دار،  الرفاعي أحمد عادل :تحقيق،  )هـ٦٣٠ت(الجزري
    .ـم١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، طبعة بيروت

v تحقيق ،)هـ٨٥٢ت(العسقالني حجر بن علي بن حمد، أل الصحابة تمييز في اإلصابة : 
  .هـ١٤١٢األولى الطبعة، بيروت – الجيل دار ،البجاوي محمد علي
v  الخرائطـي  بكـر  أبـو  سـهل،  بـن  محمـد  بـن  جعفر بن محمد، ل اعتالل القلوب 

  .)ـه ٣٢٧ت(السامري
v الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين      ألشهر قاموس تراجم    الماألع  ،

ـ ١٩٧٦ت (خير الدين بن محمود بن الزركلي الدمشقي      ل -دار العلـم للماليـين    ،  )مـ
 .مـ١٩٨٠) مايو(الطبعة الخامسةبيروت، 

v   أحمد بن عبد الحلـيم   اإلسالم  لشيخ لمخالفة أصحاب الجحيم،اقتضاء الصراط المستقيم
 -ناصر بن عبد الكريم عقل، مكتبة الرشـيد       . د: ، تحقيق وتعليق  )هـ٧٢٨ت(تيميةبن  

  .الرياض
v  ـ  ٢٧٩ت(، ألحمد بن يحيى البالذري    أنساب األشراف سـهيل زاكـو    : ، تحقيـق  ) هـ

  .هـ١٤١٧ورياض زركلي، دار األفكار، طبعة
v تحقيـق  )هـ٥٦٢ت ( السمعاني التميمي منصور بن محمد بن الكريم عبدل،  األنساب ، :

ـ  عمر اهللا دعب ـ ١٤٠٨األولـى  الطبعـة ،  بيـروت  -الجنـان  دار،  اروديـالب  ، هـ
 . ـم١٩٨٨
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v علـي   :، تحقيق )هـ٧٧٤ت (البصري عمرو بن إسماعيل الدين عمادل ،والنهاية البداية 
  .مـ١٩٨٨-ـه ١٤٠٨ االولى الطبعة، دار إحياء التراث العربي، شيري

v د، ل القاموس جواهر من العروس تاجد بن محماق بدع بن محمأبـو  الحـسيني،  الرز 
 دار،  المحققـين  من مجموعة :تحقيق،  )ـه١٢٠٥ت(الزبيدي بمرتضى الملقّب الفيض
 .الهداية

v     معـين  بـن  يحيـى ، ل )محـرز  بن القاسم بن محمد بن أحمد رواية(تاريخ ابن معين ،
ـ ١٤٠٥األولى الطبعة،  دمشق-العربية اللغة مجمع،  القصار كامل محمد :تحقيق  ، هـ
  .ـم١٩٨٥

v أحمـد . د :تحقيـق ،  )هـ٢٣٣ت( معين بن يحيىل،  )الدوري رواية (معين ابن اريخت 
ـ  اإلسالمي التراث وإحياء العلمي البحث مركز ،سيف نور محمد  – ١٣٩٩، طبعةهـ

 .المكرمة مكةمـ،١٩٧٩

v ـ ٢٣٣ت(زكريـا  أبو معين بن يحيىل ،)يالدارم عثمان رواية (معين ابن تاريخ ، )هـ
 .هـ١٤٠٠،دمشق –للتراث المأمون دار ،سيف نور محمد أحمد. د :تحقيق

v ـ ٣٨٥ت(شـاهين  بن عمر حفص بيأل ،الثقات أسماء تاريخ  صـبحي  :تحقيـق  ،)ـه
 .ـم١٩٨٤ - ـه ١٤٠٤ األولى الطبعة، تونس-السلفية الدار ،السامرائي

v            هــ، دار الكتـب     ٤٦٣تاريخ بغداد، ألحمد بن علي أبو بكر الخطيـب البغـدادي ت
 .ـم١٩٨٧-هـ١٤٠٧لى، ، الطبعة األو بيروت-العلمية

v هبة بن الحسن بن علي، ل األماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ 
 غرامة بن عمر سعيد أبي الدين محب: تحقيق ،)هـ٥٧١ت(عساكر بابن المعروف اهللا

  .مـ١٩٩٥، طبعةبيروت-الفكر دار، العمري
v        بشار عـواد معـروف     ، ل ) هـ٨٥٢ت(تحرير تقريب التهذيب، البن حجر العسقالني

  . مـ١٩٩٧-هـ١٤١٧والشيخ شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 
v المباركفوري الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمدل،  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة 

  .بيروت – العلمية الكتب دار، )هـ١٣٥٣ت(
v   المـصري  الحـسين  بـن  الـرحيم  عبـد  الدين زين حافظ، لل تخريج أحاديث اإلحياء 

  .) هـ ٨٠٦ت(الشافعي
v زكريا: وتحقيق دراسة،  )هـ٧٤٨ت(الذهبى عثمان بن أحمد بن محمد، ل الحفاظ تذكرة 

 .ـم١٩٩٨ -هـ١٤١٩ األولى الطبعة، بيروت - العلمية الكتب دار، عميرات
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v     ـان،  -أحمد محمد الزعبي، دار زهـران     . التربية الخاصة للموهوبين والمعاقين، دعم
    .مـ٢٠٠٣

v ـ  ٨١٦ ت(الجرجـاني  علـي  بن محمد بن عليل،  تالتعريفا  إبـراهيم : تحقيـق ،  )هـ
    .هـ١٤٠٥األولى الطبعة، بيروت – العربي الكتاب دار، األبياري

v ـ ، أل العظـيم  القرآن تفسير  القرشـي  كثيـر  بـن  عمـر  بـن  إسـماعيل  الفـداء  يب
 الثانيـة  الطبعـة ،  طيبـة  دار،  سـالمة  محمد بن سامي :تحقيق) هـ٧٧٤ت(الدمشقي
 .م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠

v عبداهللا بن فتوح نصر أبي بن محمدل،  ومسلم البخاري الصحيحين في ما غريب تفسير 
 الطبعـة  ، القـاهرة  - الـسنة  مكتبـة  ،العزيز عبد زبيدة الدكتورة :تحقيق ،الحميدي
  . مـ١٩٩٥ -هـ١٤١٥األولى

v األشبال أبو: ، تحقيق )هـ٨٥٢ت(العسقالني حجر بن علي بن حمد، أل التهذيب تقريب 
 .مـ١٩٩٣- هـ١٤١٣، طبعة العاصمة دار، الباكستاني شاغف أحمد يرصغ

v دار ،)هـ٨٥٢ت (العسقالني علي بن أحمد الفضل يأب الدين شهابل ،التهذيب  تهذيب  
 .ـم ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ االولى لطبعة، االفكر

v عبـد  بـن  محمد بن اهللا عبد بن يوسفل،  واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد 
 العلـوى  أحمـد  بـن  مصطفى: ، تحقيق )هـ٤٦٣ت (القرطبي النمري عاصم نب البر

  .ةالقرطب مؤسسة، البكرى الكبير عبد ومحمد
v تحقيق ،)هـ٧٤٢ت(المزي الحجاج أبو الرحمن عبد الزكي بن يوسف، ل الكمال تهذيب  

ـ  ١٤٠٠ األولـى  الطبعة،  بيروت – الرسالة مؤسسة،  معروف عواد بشار. د:   -هـ
 .مـ١٩٨٠

v   ـ ١٠٣١(محمد عبد الرؤوف المناوي   ل،  التعاريفعلى مهمات   التوقيف : ، تحقيـق  )هـ
  .مـ٢٠٠٢دمشق، —محمد رضوان الداية، دار الفكر

v     عبد الـرحمن عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن             يبأل ،تيسير العالم شرح عمدة الحكام 
    ).هـ١٤٢٣ت(البسام

v ـ  زيـن  بـن  علـي  بن الرؤوف عبد محمدل ،بشرح الجامع الصغير   التيسير  دينالعاب
 الثالثـة  الطبعـة  ،الرياض – الشافعي اإلمام مكتبة،   )هـ ١٠٣١ -هـ٩٥٢(المناوي
 . ـم١٩٨٨ - هـ١٤٠٨
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v العلـيم  عبـد  : تحقيق ،)هـ ٢٦١(الكوفي العجلي صالح بن اهللا عبد بن حمد، أل الثقات 
ـ ١٤٠٥ األولـى  الطبعـة ،  المنورة المدينة -الدار مكتبة،  البستوي العظيم عبد  - هـ

 . مـ١٩٨٥

v ـ ٣٥٤ ت ( البستي التميمي حاتم يأب أحمد بن حبان بن محمد، ل الثقات : تحقيـق ،  )هـ
 .مـ١٩٧٥ -هـ١٣٩٥األولى الطبعة، الفكر دار، أحمد الدين شرف السيد

v ـ ٣١٠ت(يجريـر الطبـر    بن محمد جعفر يب، أل القرآن تأويل في البيان جامع ، )هـ
     .ـم ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ األولى الطبعة، الرسالة مؤسسة، شاكر محمد أحمدتحقيق 

v كيكلــدي بــن خليــل ســعيد يبــ، ألالمراســيل أحكــام فــي التحــصيل جــامع 
، بيـروت  – الكتـب  عـالم ،  السلفي المجيد عبد حمدي :، تحقيق )هـ٧٦١ت(العالئي
  .مـ١٩٨٦ -هـ١٤٠٧ الثانية الطبعة

v تحقيق )هـ ٦٧١ ت (القرطبي أحمد بن محمد اهللا عبد يب، أل القرآن ألحكام الجامع ، :
     .ـم ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ ةطبع الرياض، - الكتب عالم دار، لبخاريا سمير هشام
v  ـ  ت٣٢٧(، لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس         الجرح والتعديل ، )هـ

 .مـ١٩٥٢ الطبعة األولى سنة –دار إحياء التراث العربي 

v  محمـد  بـن  علـي  بـن  أحمـد  الفـضل  بيأل ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
 -العثمانيـة  المعـارف  دائرة،  ضان المعيد عبد محمد: تحقيق،  )هـ٨٥٢ت(قالنيالعس

  .ـم١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ ، طبعةالهند/ آباد صيدر
v       للحـافظ عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر             ،الديباج على صحيح مسلم بن الحجـاج 

 – دار ابن عفان     ي، الحوين إسحاقوعلق عليه أبو      حقق أصله  ،)٩١١-٨٤٩(السيوطي
  .ـم١٩٩٦ -ـ ه١٤١٦ األولى الطبعةالسعودية، 

v ـ  المختوم الرحيق ـ  ١٤٢٧ت (المبـاركفوري  الـرحمن  صفي، ل -، دار الوفـاء   )ـه
 .مـ٢٠٠١-هـ١٤٢٢المنصورة، الطبعة الرابعة 

v عثمـان  بـن  أحمـد  بـن  محمـد ، ل ردهـم  يوجـب  ال بما فيهم المتكلم الثقات الرواة 
 -سـالمية اإل البـشائر  دار،  الموصـلي  إبـراهيم  محمد :تحقيق،  )هـ٧٤٨ت(الذهبي
  .)١٥٣ / ١ (ـم١٩٩٢ - هـ١٤١٢، طبعةبيروت

v عبـد  بن محمود الدين شهابل،  المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح 
 .بيروت -العربي التراث إحياء دار، )هـ١٢٧٠ت(األلوسي الحسيني اهللا

v ـ ٦٧٦ت (النـووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا يب، أل الصالحين رياض ، )هـ
 .بيروت – اإلسالمي المكتب،األلباني الدين ناصر محمد: تحقيق



 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٣٩   

v حنبـل  بن حمدأل،  وتعديلهم الرواة جرح في حنبل بن أحمد لإلمام ،داود أبي سؤاالت 
 .هـ١٤١٤، طبعةوالحكم العلوم مكتبة، منصور محمد زياد. د :تحقيق، )هـ٢٤١ت(

v ـ  السجـستاني  داود أبا اآلجري عبيد أبي سؤاالت  داود أبـو  ثاألشـع  بـن  سليمان، ل
 - اإلسـالمية  الجامعـة ،  العمري قاسم علي محمد :تحقيق،  )هـ٢٧٥ ت(السجستاني

 .مـ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ األولى الطبعة، المنورة المدينة

v ـ ٣٨٥ت(البغدادي الدارقطني عمر بن علي، ل البرقاني سؤاالت  عبـد .د: تحقيـق ،  )هـ
  .هـ١٤٠٤األولى الطبعة، باكستان – جميلي خانه كتب، القشقري أحمد محمد الرحيم

v اعتنى به أبـو عبيـدة   )هـ١٤٢٠ت(األلباني الدين ناصر محمد، ل الصحيحة السلسلة ،
ـ ١٤٢٥ الرياض، الطبعة األولـى  - سلمان، مكتبة المعرف  لمشهور بن حسن آ    -هـ

  .مـ٢٠٠٤

v عواد بشار: ، تحقيق )هـ٢٧٣ت(القزويني يزيد بن محمد أ ماجة بنال،  ماجه ابن سنن 
  .مـ١٩٩٨ ، هـ١٤١٨ األولى الطبعة ،وتبير -الجيل دار، معروف

v ــنن ــي س ــيته داود أب ــون بحاش ــود ع ــ، المعب ــن سليمانل ــعث ب  األزدي األش
  .العربي الكتاب دار، )هـ٢٧٥ت(السَِجستاني

v    ،ـ ٢٧٩ت(الترمذي عيسى بن محمدلسنن الترمذي  عـواد  بـشار . د :، تحقيـق  )هـ
 .      ـم١٩٩٨ الثانية الطبعة، بيروت ـ الجيل دار، معروف

v ـ  ٢٨٠ت(السجـستاني  الدارمي سعيد بن خالد بن سعيد بن عثمانل ،الدارمي سنن ) هـ
 ،بيـروت  -حـزم  ابن دارو الرياض -المغني دار،  الداراني أسد سليم حسين: تحقيق
  .مـ٢٠٠٠األولى الطبعة

v عبـد  حسن: ،تحقيق)هـ٣٠٣ ت (النسائي الخراساني شعيب بن حمدأل،  الكبرى السنن 
  .مـ٢٠٠١ - هـ١٤٢١ األولى  الطبعة،يروتب-الرسالة، شلبي المنعم

v حيدر -المعارف دائرة مجلس ،)هـ ٤٥٨ت(البيهقي الحسين بن حمدأل،  الكبرى السنن 
 .هـ١٣٤٤األولى  الطبعة،أباد

v الخراسـاني  علي بن شعيب بن حمدأل ،السندي وحاشية السيوطي بشرح النسائي سنن 
  مكتب :تحقيق،  هـ١٤٢٠مسةالخا  الطبعة ،بيروت -المعرفة دار،  )هـ٣٠٣ت(النسائي
 .التراث

v بي أحمد بن محمد الدين شمسل،  النبالء أعالم سيرمجموعة: ، تحقيق )هـ٧٤٨ت(الذَه 
 التاسـعة   الطبعـة  ، بيـروت  -الرسـالة  مؤسـسة ،  األرنؤوط شعيب بإشراف محققين
 .ـم١٩٩٣ ـ،ه١٤١٣
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v دار،  سـعد  الرءوف عبد طه :تحقيق،  )هـ٢١٣ت(هشام بن الملك عبد، ل النبوية السيرة 
 .هـ١٤١١ بيروت-الجيل 

v مـصطفى  :تحقيق،  )ـه ٧٤٧ت( كثير بن إسماعيل الفداء أبى لإلمام ،النبوية السيرة 
  .ـم١٩٧١ - ـه١٣٩٦طبعة بيروت،-المعرفة دار، الواحد عبد
v       سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  الطبعـة ،  الـصالبي  محمـد  محمد علي، ل 

 .ـم٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ األولى

v   د أديب محمـد الخالـدي، دار وائـل،         .الفروق الفردية والتفوق العقلي، أ    سيكولوجية
  .مـ٢٠٠٣الطبعة األولى

v  شـعيب :  تحقيق ،)هـ٥١٠ت (البغوي مسعود بن لحسينل السنة، محييل ،السنة شرح 
 الطبعـة ،  بيـروت  - اإلسـالمي  المكتـب ،  الـشاويش  زهيـر  محمـد  - األرنؤوط

  .ـم١٩٨٣ - هـ١٤٠٣الثانية
v هـ٦٧٦ت (النووي شرف بن يحيى الدين محييل،   مسلم صحيح على النووي شرح( ،

   .هـ١٣٩٢الثانية الطبعة، بيروت -العربي التراث إحياء دار
v    الكتـاب  مـصدر ،  العباد بن حمد بن عبد المحسن  عبد المحسن ل ،شرح سنن أبي داود :

    .http://www.islamweb.net ،اإلسالمية الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس

v مـصدر ،  شريف محمد حجازي األثري الحويني إسحاق يبأل،  البخاري صحيح شرح 
ــاب ــوتية دروس : الكت ــام ص ــا ق ــع بتفريغه ــشبكة موق ــالمية ال  ،اإلس

http://www.islamweb.net.     
v البكـري  بطـال  بـن  الملـك  عبـد  بـن  خلـف  بـن  عليلي،  البخار صحيح شرح 

 - الرشـد  مكتبـة ،  إبـراهيم  بـن  ياسـر  تمـيم  أبو : تحقيق ،)هـ ٤٤٩ت(القرطبي
.                                                                                                              ـم٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ الثانية  الطبعة،الرياض/السعودية

v العلـي  عبد :، تحقيق )هـ٤٥٨ت(البيهقي الخراساني الحسين بن حمدأل،  اإليمان شعب 
 الطبعـة ،  الهنـد  -ببومباي السلفية الدار و الرياض - الرشد مكتبة،  حامد الحميد عبد

  .ـم٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ األولى
v بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد، ل حبان ابن صحيح ،بدعأبـو  التميمي، م 

-الرسـالة  سـسة مؤ،  األرنـؤوط  شعيب :، تحقيق )هـ٣٥٤ت (البستي الدارمي حاتم
  .ـم١٩٩٣ هـ،١٤١٤الثانية الطبعة، بيروت

v   ـ ١٤٢٠ ت (األلباني الدين ناصر محمد، ل صحيح أبي داود  -غـراس  مؤسـسة ،  )هـ
    .  ـم ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ األولى الطبعة، الكويت

http://www.islamweb.net
http://www.islamweb.net
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v    ،ـ ٢٥٦ت(البخاري المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمدلصحيح البخاري  ،)هـ
   .مـ١٩٩٧-هـ١٤١٨بيت األفكار الدولية،  طبعة

v بيـروت  -الجيل دار ،النيسابوري القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلمل،  مسلم صحيح، 
 .بيروت - الجديدة األفاق دارو

v  تحقيـق  )هـ٣٢٢ت( العقيلي حماد بن موسى بن عمرو بن محمد، ل الضعفاء الكبير ، :
 .مـ٢٠٠٠ ، هـ١٤٢٠األولى الطبعة، الرياض-الصميعي دار، السلفي حمدي

v ـ ٣٠٣ ت( النـسائي  شعيب بن على بن حمدأل،  والمتروكين اءالضعف  :تحقيـق ،  )ـه
 .ـم ١٩٨٦ - ـه ١٤٠٦ األولى الطبعة، بيروت المعرفة دار ،زايد ابراهيم محمود

v يوطيابكر  أبي بن الرحمن الدين عبد جاللل ،طبقات الحفاظهـ ٩١١ ت (لس(.  
v صادر دار،  )ـه ٢٣٠(الزهري البصري منيع بن سعد بن محمد ل ،الكبرى الطبقات – 

 .بيروت

v عاصم. د: تحقيق ،)هـ٨٥٢ت( العسقالني حجر بن علي بن حمد، أل المدلسين طبقات 
 .مـ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣األولى الطبعة، عمان – المنار مكتبة، القريوتي عبداهللا بن

v عمـر  محمـد  علـي : تحقيق،  السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد، ل المفسرين طبقات ،
 .هـ١٣٩٦األولى الطبعة، رةالقاه – وهبة مكتبة

v محمـد  بـن  اهللا وصي: تحقيق،  )هـ٢٤١ت(حنبل بن حمدأل ،الرجال ومعرفة  العلل 
ـ  ١٤٠٨ ، األولـى  الطبعـة ،  بيـروت  – الخاني دار اإلسالمي المكتب ،عباس  –هـ
  .مـ١٩٨٨

v  طبعة،  )هـ ٣٢٧(الرازي مهران بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبدل،  علل الحديث 
 .الرشد مكتبة

v هـ٨٥٥ت(العيني أحمد بن محمود الدين بدر، ل البخاري صحيح شرح القاري ةعمد( ،
     .بيروت-التراث إحياء دار
v    بعد ت(الطيب أبو آبادي العظيم الحق شمس محمد، ل داود أبي سنن شرحعون المعبود  

  .الثانية الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار،  )هـ ١٣٢٩
v سـليمان . د     :  تحقيـق  ،)هـ ٢٨٥ت(حربيال إسحاق بن براهيمإل ،الحديث غريب 

  .هـ١٤٠٥ األولى الطبعة،المكرمة مكة - القرى أم جامعة، العايد محمد إبراهيم
v ـ ٢٢٤ ت(سالم ابنب  المشهور الهروي سالم بن اسمللق،  الحديث غريب ـ حق، ت )هـ : قي

  .ـم١٩٨٤،القاهرة-األميرية المطبعة دار، هارون السالم عبد وشرف حسين
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v الجبـوري  اهللا عبـد . د: تحقيق ،الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبدل ،الحديث غريب ،
     . هـ١٣٩٧ األولى، الطبعة، بغداد-العاني مطبعة

v تحقيـق  ،)هـ٥٩٧ت()المعروف بابن الجوزي  (علي بن عبدالرحمن ل ،الحديث غريب : 
       .مـ١٩٨٥األولى الطبعة، بيروت - العلمية الكتب دار، قلعجي أمين المعطي عبد.د
v     هـ٥٣٨ -هـ٤٦٧(يالزمخشر عمر بن محمودل،  ألثراالفائق في غريب الحديث و( ،

 الطبعـة ،  لبنان – المعرفة دار،إبراهيم الفضل أبو محمدو البجاوي محمد علي: تحقيق
  .)٥٧ / ١ (الثانية

v ـ ٨٥٢ت(العسقالني حجربن   علي بن حمدأل ،البخاري صحيح شرح الباري فتح ، )هـ
 .بيروت -المعرفة دار، الخطيب الدين محب :تحقيق

v الـشهير  الدمـشقي  ثم البغدادي الدين شهاب ابن الرحمن عبد الدين زين، ل الباري فتح 
 ابـن  دار ،محمـد  بـن  اهللا عوض بن طارق معاذ أبو: تحقيق ،)هـ٧٩٥(رجب بابن

  .هـ١٤٢٢ الثانية، الطبعة السعودية – الجوزي
v الـسعودية  – األندلس دار،  اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد، ل الفروسية ،

  .مـ١٩٩٣-هـ١٤١٤ ، األولى الطبعة
v ـ ٤٦٣ت(البغدادي بالخطيب المعروف علي، بن حمدأل،  والمتفقه الفقيه  :، تحقيـق  )هـ

 .هـ١٤١٧طبعة السعودية،-الجوزي ابن دار، العزازي يوسف بن عادل

v دار،  )هـ٧٥١( ابن قيم الجوزية   اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد، ل الفوائد 
  .مـ١٩٧٣ -هـ١٣٩٣الثانية الطبعة، بيروت – العلمية الكتب

v         للعالمـة محمـد عبـد      ،  فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير
 – بيـروت  العلميـة  الكتب دار،   ضبطه وصححه احمد عبد السالم     ،الرؤوف المناوي 

 . ـم١٩٩٤ - ـه١٤١٥ األولى الطبعة ،لبنان

v بـن  أحمـد  بن محمد الدين شمس، ل الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف 
 للثقافـة  القبلـة  دار،  عوامـة  محمـد : ، تحقيق )هـ٧٤٨ت(الذهبي قَايماز بن عثمان

  .مـ١٩٩٢ -هـ١٤١٣األولى الطبعة، جدة -علو مؤسسة، اإلسالمية
v يحيـى  :تحقيق  ،)هـ٣٦٥ت( الجرجاني عدي بن عبداهللال،  الرجال ضعفاء في الكامل 

   .مـ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩ ، طبعةبيروت -الفكر دار، غزاوي ،مختار
v تحقيـق  ،)هـ٥٩٧ت(الجوزي بن الرحمن عبدل،  الصحيحين حديث من المشكل كشف :

   .ـم١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ، طبعة- الرياض - الوطن دار، البواب حسين علي
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v    يـوب بـن موسـى الحـسيني الكفـوي،      ألطلحات والفروق، الكليات معجم في المص
ـ ١٤١٩ بيـروت  -عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسـسة الرسـالة       :حقيقت -هـ

    .مـ١٩٩٨
v المعـروف  أحمد بن محمدل،  الثقات الرواة منمن اختلط    معرفة في النيرات الكواكب 

 - المـأمون  دار،  النبـي  رب عبد القيوم عبد: ، تحقيق )هـ ٩٢٩ ت("الكيال ابن " بـ
  .ـم١٩٨١ -األولى الطبعة، بيروت

v ـ ٧١١ت(المـصري  األفريقـي  منظـور  بن مكرم بن محمد، ل العرب لسان  دار،  )هـ
 .األولى الطبعة، بيروت –صادر

v تحقيق ،)هـ ٦٦٦ ت بعد (الرازي لقادر ا عبد بن بكر أبي بن محمد، ل الصحاح مختار : 
    .مـ١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ط بيروت – لبنان مكتبة، خاطر محمود

v تحقيـق  ) هـ ٧٦١ت (العالئي اهللا عبد بن كيكلدي بن سعيد خليل  يب، أل المختلطين ،: 
، القـاهرة – الخـانجي  مكتبـة  ،مزيد الباسط عبد عليو المطلب عبد فوزي رفعت. د

 .ـم١٩٩٦ األولى الطبعة

v البيع بابن المعروف النيسابوري اهللا عبد بن محمد لحاكمل،  الصحيحين على المستدرك 
  .بيروت-المعرفة دار، )هـ٤٠٥ ت(
v الدكتور :تحقيق،  )هـ ٢٠٤ت(الجارود بن داود بن انسليم، ل الطيالسي داود أبي مسند 

  .مـ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩األولى الطبعة، هجر دار، التركي المحسن عبد بن محمد
v ـ ٣٠٩ت(التميمي الموصلي المثنى بن علي بن حمدأل،  يعلى يأب مسند  : تحقيـق  ،)هـ

ـ ١٤٠٤األولـى  الطبعـة ،  دمـشق  – للتـراث  المأمون دار،  أسد سليم حسين  - هـ
  .مـ١٩٨٤

v قرطبـة  مؤسسة،  )هـ٢٤١ت (الشيباني حنبل بن حمد، أل حنبل بن أحمد اإلمام مسند- 
  .األرنؤوط شعيب :، تحقيقالقاهرة

v هــ   ٢٩٢ت(البزار الخالق عبد بن عمرو بن حمدأل،  )الزخار البحر ( البزار مسند( ،
والحكـم   العلوم مكتبة،  المدينة -القرآن علوم مؤسسة،  زين الرحمن محفوظ. د :تحقيق

 . هـ١٤٠٩ طبعة، روتبي-

v دار،  العـدوي  بـن  مصطفى: ، تحقيق )هـ٢٩٤ت(حميد بن عبد، ل حميد بن عبد مسند 
  .مـ٢٠٠٢-هـ١٤٠٢الثانية الطبعةض، الريا-بلنسية



 التميز في ضوء السنة النبوية ٢٤٤   

v محمد : تحقيق ، )هـ ٧٤١ ت(التبريزي الخطيب اهللا عبد بن محمد، ل المصابيح مشكاة 
ـ ،  بيـروت  – اإلسالمي المكتب،  األلباني الدين ناصر ـ ١٤٠٥  الثالثـة  ةالطبع  -هـ
   .مـ١٩٨٥

v  شـعيب األرنـؤوط،    : ، تحقيـق  )هـ٣٢١ت(لطحاويحمد بن محمد ا   أل،  مشكل اآلثار
  .هـ١٤١٥بيروت، طبعة -مؤسسة الرسالة

v ـ حق، ت )هـ٢١١ت(الصنعاني اليماني الحميري بن همام بن الرزاق عبدل،  المصنف : قي
 .هـ١٤٠٣ نيةالثا  الطبعة،بيروت -اإلسالمي المكتب، ياألعظم الرحمن حبيب

v نَّفصمحمـد : قيحق، ت )هـ٢٣٥ت(الكوفي العبسي شيبة أبي بن محمد بن اهللا عبد ل ،الم 
  .القبلة دار، عوامة

v النمر اهللا عبد محمد :، تحقيق )هـ ٥١٦ ت( البغوي مسعود بن حسينلل،  التنزيل معالم 
 الرابعـة  الطبعـة ،  طيبـة  دار،  الحـرش  مـسلم  سليمان - ضميرية جمعة عثمان -

 .ـم١٩٩٧ -ـه١٤١٧

v ـ ٣٦٠ت(الطبرانـي  القاسـم  أبـو  أيوب بن أحمد بن سليمانل،  األوسط المعجم ، )هـ
 دار،  الحـسيني  إبـراهيم  بـن  المحـسن  عبد، محمد بن اهللا عوض بن طارق:تحقيق

 .هـ١٤١٥طبعة، القاهرة-الحرمين

v بيروت -الفكر دار، )هـ ٦٢٦ت( الحموي اهللا عبد بن ياقوتل ،البلدان معجم.  
v تحقيق)هـ٣٦٠ت(الطبراني القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان، لرالكبي المعجم ،: 

v  ـ ٧٤٨ت(الذهبي أحمد بن محمد الدين شمس، ل الذهبي معجم محدثي  .د: تحقيـق ،  )هـ
ـ ١٤١٣، طبعـة  بيـروت  -العلميـة  الكتب دار،  السويفي الرحمن عبد روحية  - هـ
  .)١/٢٥/٢٢(ـ،م١٩٩٣

v محمـد  السالم عبد:تحقيق)هـ٣٩٥ت(زكريا بن فارس بن حمدأل،  اللغة مقاييس معجم 
 .ـم١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ : الطبعة، الفكر دار، هارون

v محمد بن إدريس الشافعي، تصنيف أبي بكر أحمد بـن حـسين    ل ،واآلثار السنن معرفة
 بيـروت، الطبعـة     - سيد كروي حسن، دار الكتب العلمية      :، تحقيق )هـ٤٥٨(البيهقي
  .مـ١٩٩١-هـ١٤١٢األولى 

v عـادل : تحقيق،  )هـ٤٣٠ت (األصبهاني أحمد بن اهللا عبد بن مدحأل،  الصحابة معرفة 
 .مـ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ األولى الطبعة، الرياض -الوطن دار، العزازي يوسف بن
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v سـفيان  بـن  يعقوب، ل النحوي درستوية بن جعفر بن اهللا عبد رواية والتاريخ المعرفة 
 الطبعة،  المنورة المدينة-الدار مكتبة،  العمري ضياء أكرم:تحقيق ،)هـ٣٤٧ت(البسوي
 . هـ١٤١٠ األولى

v كيال  سيد محمد :تحقيق،  )هـ٥٠٢ ت( محمد بن لحسينل،  القرآن غريب في المفردات
 .لبنان -المعرفة دار، ين

v الدكتور :تحقيق،  )هـ٧٤٨ت (الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد، ل الضعفاء في المغني 
 .مـ٢٠١٠، دار إحياء التراث، طبعة عتر الدين نور

v   تُكُمنعثمـان  بـن  أحمـد  بـن  محمـد ، ل الحـديث  صـالح  أو موثـق  وهو فيه لِّم 
 مكتبـة ،  المياديني أمرير الحاجي محمود بن شكور محمد: ، تحقيق )هـ٧٤٨ت(الذهبي
 .مـ١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ األولى الطبعة، الزرقاء ـ المنار

v تحقيق،  )هـ٢٣٣ت(معين بن يحيى، ل الرجال في معين بن يحيى زكريا أبي كالم نم: 
 .هـ١٤٠٠دمشق، طبعة -للتراث المأمون دار ،سيف نور محمد مدأح. د

v مـ٢٠٠٤، ٢الموهبة والتفوق، خليل المعايطة ومحمد البواليز، دار الفكر، عمان، ط.    
v مـاز  بـن  عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس في نقد الرجال، ل    االعتدال ميزانقَاي 

 عبـد  أحمـد  عـادل  يخوالش معوض محمد علي الشيخ :تحقيق،  )هـ ٧٤٨ت(الذهبي
 .ـم١٩٩٥-هـ١٤١٦األولىالطبعة، بيروت -العلمية الكتب دار ،الموجود

v الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد، ل واألثر الحديث غريب في النهاية 
، الطنـاحي  محمـد  محمـود  - الزاوى أحمد طاهر :تحقيق،  )ـه٦٠٦ت  (األثير ابن

   .ـم١٩٧٩ - هـ١٣٩٩، بيروت-العلمية المكتبة

v        حجـر  بـن  علـي  بن حمدأل ،هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري 
    . الطبعة الثانية، لبنان– بيروت - دار المعرفة،)هـ٨٥٢ت( العسقالني

v      عـدد   - مقال بمجلة البيان   ،، وائل عبد الغني   واالنطالقهويتنا اإلسالمية بين التحديات 
 . ـم١٩٩٨ أغسطس -هـ ١٤١٩ربيع آخر ، ١٢٨

  :مواقع االنترنت
1- www.islamweb.com   
2- www.islamway.com  
3- www.moudir.com   

  4- www.neelwafurat.com  
  

  

http://www.islamweb.com
http://www.islamway.com
http://www.moudir.com
http://www.neelwafurat.com
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سابعا
ً

  ملوضوعاتافهرس : 
 رقم الصفحة املوضوع

 أ  اإلهداء 
 ب  الشكر والتقدير

 ج  المقدمة 
 د  أهمية البحث وبواعث اختياره  : أوالً

 د  أهداف البحث: ثانياً 
 د  منهج البحث و طبيعة عمل الباحثة فيه: ثالثاً 
 و  الدراسات السابقة : رابعاً 
 ز  خطة البحث: خامساً

 ١  التميز سنة كونية وشرعية : الفصل األول
 ٢  التميز لغةً واصطالحاً : التمهيد

 ٦  التميز سنة كونية : المبحث األول
 ٦  اإلنسان مميز عن سائر المخلوقات  : المطلب األول
 ١٣   مميزون عن سائر الناس -عليهم السالم–الرسل : المطلب الثاني
 ١٨  - عليهم السالم–أولو العزم مميزون عن سائر الرسل: المطلب الثالث
 ٢٧   ممــيز عن أولـي العـزم النبـي : المطلب الرابع

 ٣٣  األمة اإلسالمية مميزة عن سائر األمم : المطلب الخامس
 ٣٣  الدنياتميزها في : أوالً
 ٣٩  تميزها في اآلخرة : ثانياً

 ٤٨  التميز سنة شرعية : المبحث الثاني
 ٤٨  دعوة السنة لتميز الفرد: المطلب األول

 ٥١  أهم مقومات الشخصية المتميزة 
 ٥١  الثقة بالنفس: أوالً
 ٥٢  االعتماد على النفس : ثانياً
 ٥٣  الشعور بالمسؤولية : ثالثاً
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 ٥٤  انب الروحي لدى المسلمتقوية الج: رابعاً
 ٥٧  دعوة السنة لتميز األمة : المطلب الثاني

 ٥٩  الدعوة لتميز األمة في العبادات  : أوالً
 ٦٧   لتميز األمة في بعض العادات واآلداب العامة  دعوة النبي: ثانياً

منهج السنة في اكتشاف المتميزين ومكافأتهم في : الفصل الثاني
  المجتمع النبوي 

٧٦ 

 ٧٦  منهج السنة في اكتشاف المتميزين: المبحث األول
 ٧٦  طرح أسئلة معينة: المطلب األول
 ٨٢  أسلوب الحوار والمناظرة : المطلب الثاني
 ٨٦  الزيارة الميدانية : المطلب الثالث
 ٨٨  المالحظة : المطلب الرابع

 ٩٣  المسابقات واأللغاز : المطلب الخامس
 ٩٣  مي والفروسية  مسابقات في الر: أوالً
 ٩٦  مسابقة الجري على األقدام   : ثانياً

 ١٠١  مكافأة المتميزين في المجتمع النبوي  : المبحث الثاني
 ١٠١  المكافأة المعنوية : المطلب األول

 ١٠٢  المكافأة بالدعاء : أوالً
 ١٠٥  المكافأة بالمدح والثناء   : ثانيا
 ١١٠  ة شرف  المكافأة بمنح ألقاب أوسم: ثالثاً
 ١١٢  المكافأة بتقليد اإلمارة   : رابعاً

 ١١٤  المكافأة المادية  : المطلب الثاني
 ١١٩  ميادين التميز وآثاره  : الفصل الثالث
 ١١٩  ميادين تميز الرجل والمرأة  : المبحث األول
 ١١٩  التميز في األخالق   : المطلب األول

 ١٢٠  التميز في اإلنفاق والكرم  : أوالً
 ١٢٨  التميز في األمانة  : ثانياً
 ١٢٨  التميز في بر الوالدين : ثالثاً
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 ١٣٠  التميز في الحياء : رابعاً
 ١٣٤  التميز في اإليثار : خامساً

 ١٣٦  التميز في الفقه والفهم والحفظ : المطلب الثاني
 ١٣٦  التميز في الفقه والفهم: أوالً
 ١٣٩  التميز في الحفظ  : ثانياً
 ١٤٢  التميز في التصديق واالتباع  : طلب الثالثالم

 ١٤٦  التميز في المواهب األدبية والرياضية : المطلب الرابع
 ١٤٦  التميز في المواهب األدبية: أوالً
 ١٥٢  التميز في المواهب الرياضية  : ثانياً

 ١٥٦  التميز في القيادة واإلدارة والمبادرة  : المطلب الخامس
 ١٥٦  في القيادة واإلدارةالتميز : أوالً
 ١٥٩  التميز في المبادرة : ثانياً

 ١٧١  التميز في المهن والحرف وعلم األنساب : المطلب السادس
 ١٧١  التميز في المهن والحرف: أوالً
 ١٧٣  التميز في علم األنساب  : ثانياً

 ١٧٤  التميز في التضحية والفداء والحس األمني  : المطلب السابع
 ١٧٤  لتميز في التضحية والفداءا: أوالً
 ١٧٩  التميز في الحس األمني  : ثانياً

 ١٨٦  تميز صغار السن وأصحاب األعذار  : المبحث الثاني
 ١٨٦  تميز صغار السن : المطلب األول
 ١٩١  تميز أصحاب األعذار : المطلب الثاني
 ١٩٦  تميز الجماعة : المبحث الثالث
 ١٩٦  التابعين وأتباع التابعينتميز الصحابة و: المطلب األول
 ١٩٩  تميز أهل بدر : المطلب الثاني
 ١٩٨  تميز أهل بيعة الرضوان: المطلب الثالث
 ٢٠٠  تميز أهل اليمن : المطلب الرابع

 ٢٠١    تميز نساء قريش : المطلب الخامس
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  ٢٠٢  تميز نساء األنصار: المطلب السادس
 ٢٠٤  آثار التميز  : المبحث الرابع

 ٢٠٤  آثار التميز على الفرد: ب األولالمطل
 ٢٠٤  اآلثار المعنوية: أوالً
 ٢١٠  اآلثار المادية : ثانياً

 ٢١١  آثار التميز على المجتمع : المطلب الثاني
 ٢١٤  الخـاتـمة  

 ٢١٦  الفهارس 
 ٢١٧  فهرس اآليات القرآنية: أوالً
 ٢٢١  فهرس األحاديث النبوية : ثانياً
 ٢٢٩  ة فهرس الروا: ثالثًا
 ٢٣٣  فهرس األعالم المترجم لهم : رابعا

 ٢٣٤  فهرس األماكن والبلدان : خامسا
 ٢٣٥  فهرس المصادر والمراجع : سادسا
 ٢٤٦  فهرس الموضوعات: سابعا
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  ملخص البحث
  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسـلين، وعلـى آلـه         
  .....ن، وبعدوصحبه أجمعي
لما لهـذا الموضـوع مـن     ، التَميز ِفي ضوِء السنِة النَّبويِة موضوعهذا البحث يتناول  

  .أهمية معاصرة، واحتياج لتبيان تأصيله الشرعي من سنة النبي 
أهميـة  على  ، فالمقدمة اشتملت     وخاتمة ثالثة فصول و مقدمةوقد تألف هذا البحث من      

 والدراسـات  ،عمـل الباحثـة فيـه     وطبيعة ،منهج البحث أهدافه، و البحث وبواعث اختياره، و   
  . باإلضافة إلى خطة البحث،السابقة

  :أما الفصول فكانت كالتالي
أما التمهيد فهو عبارة    : ويتكون من تمهيد ومبحثين   ،  التميز سنة كونية وشرعية   : الفصل األول 
أمـا  ،  التميـز سـنة كونيـة      أن األولالمبحث  التميز لغةً واصطالحاً، وبينت في      عن تعريف   

  .سنة شرعيةأيضاً  التميز  فبينت فيه أنالمبحث الثاني
، ويتكون مكافأتهم في المجتمع النبويمنهج السنة في اكتشاف المتميزين و: الفصل الثاني
في المبحث و، منهج السنة في اكتشاف المتميزينعن المبحث األول تحدثت في : من مبحثين

  .زين في المجتمع النبويمكافأة المتميعن  الثاني
 ميادين تحدثت فيها عن :، ويتكون من أربعة مباحث وآثاره التميزميادين: أما الفصل الثالث

ميز آثار الت، وتميز الجماعة، وتميز صغار السن وأصحاب األعذار، وتميز الرجل والمرأة
  .على الفرد وعلى المجتمع

تائج التي توصلت إليها من خالل وكذلك اشتمل البحث على خاتمة بينت فيها بعض الن
  .ت بهايالدراسة، وبعض التوصيات التي أوص

  .هذا وختمت الباحثة هذا البحث بعمل بعض الفهارس
  

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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Abstract  
  

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, And prayers and peace be upon 
the Prophets and Messengers, And  to his family and companions, and 
after… 
                                                                                                                 
         This research deals with the subject of excellence in light 
of the Sunnah,As to the subject of contemporary importance, and 
the need to demonstrate the inherently legitimate Sunnah of the 
Prophet Peace be upon him.                                                 

This research has consisted of an introduction 
and three chaptersand a conclusion, the intrduction included the 
importance of research and areas of choice, and objectives, research 
methodology, and the nature of the work of the researcher, and previous 
studies, in addition to the research plan. 

The chapters were as follows: 
 

Chapter I: Excellence Sunnah legitimacy  and universal. . 
It consists of, boot and two sections,  The boot is a language for the 
definition of excellence and idiomatically, and showed in the first 
topic that excellence in the universe, the second section in which 

It  stated that the distinction also the legitimacy of Sunnah. 
 
Chapter II: The Way of the Sunnah in the discovery of the best and 
bonuses in the Prophet's community. 
It consists of two sections: The first Section I spoke on the Sunnah 
curriculum in the discovery of outstanding, The second section on the 
reward for excellence in the Prophet's community. 
 
The third chapter: the fields of excellence and its effects. 
It consists of four sections: in which I spoke about the fields 
marked men and women, young and distinguish those who are 
exempted, and marked the group, and the effects of discrimination on 
the individual and on society. 

As well as the research involved a conclusion I shown in it results I 
reached through study, and  some recommendations that I recommended. 
The researcher concluded the work of this research some indexes. 

 
The last prayer is praise be to Allah, Lord of the Worlds. 

  


