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  الملخص 

اتسم الدين اإلسالمي بالعدل واإلنصاف ، فلم يتنكر للحقوق 

في وضع كل أولي األمر في صدر اإلسالم والحريات في المجتمع فاجتهد 

فرد من أتباعه في مكانه الحقيقي من خالل ما يقدمه من مساهمات 

لتي آمن بها ، وعلى ما يحمله من مؤهالت وتضحيات في سبيل العقيدة ا

وخبرات تساهم في خدمة المجتمع والصالح العام ، وكان للمفاضلة 

والتفضيل في اإلسالم معايير مختلفة واعتبارات متعددة اعتمدها منذ فجر 

، وهي فيما بعد الدعوة وظلت راسخة ثابتة لمن ولي أمور المسلمين 

ابتعدت عن الظلم والمحاباة ، ة وسليمنزيهة ، مفاضلة حرة وكريمة 

  والعدالة ومخافةوالتهميش واإلقصاء ألنها مورست باألمانة 
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Abstract 

Islam has the characteristic of justice and equity for it 
does not deny the rights and freedom in the society. Islam 
puts every Moslems in his right place through what he 
produces of contributions and scrifices for the Islam 
doctrine which he believes in and for what he carries of 
experiences and qualifications to serve the socity and mass 
media . The differenetiation in Islam has different critera 
and various considerations that Islam depends on from the 
beginning of the message of Islam . These Principles and 
critera remain strong for everyone who takes the 
responsibility of the Moslem's society. This differeniation is 
free and sound far away from injustice and patronage for 
this differentiation was practised with loyality, justice and 
fear of Allah and giving everyone his rights.  

The bases of differentiation at 
the beginning of Islam  

( 1-41 AH \ 622-661 AD) 

    

Asst .Prof. Dr. Adil Ismaeel khaleel 

college of Arts / University of Basrah   
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  اإلسالممعايير المفاضلة في صدر  

  )م٦٦١-٦٢٢/ـه٤١ - ١(اإلسالم صدر المفاضلة في معايير 

والصالة والسالم على الحمد هللا الواحد األحد ، رافع السموات بغير عمد ، 

النبي محمد ، وعلى آله الطيبين أولي المقام األوحد ، وعلى أصحابه الدر المنضد 

  .بعدد ما ذكر العبد الباري ومجد

  :تمهيد 

خلق اهللا بني آدم متساوين متعادلين من مادتي الطين والماء وكّرمهم وعّزهم 

كمل هيئة وميزهم عن إذ أبدع الخالق صنعه وقدرته فجعلهم على أحسن صورة وأ

لَقَد خَلَقْنَا الِْإنْسان في َأحسنِ  : ((سائر المخلوقات بالعقل واإلدراك فقال تعالى

  )١(.))تَقْوِيمٍ

واقتضت حكمة اهللا عز وجل أن تكون بين العباد فروقاً فردية وخصائص 

 ، حتى يكون التنافس فيماة ، يتميز بها كل إنسان عن اآلخرذاتية وسمات شخصي

بينهم ميداناً رحباً وباباً مشرعاً للجميع إلظهار الخبرات والكفاءات والتسابق الى 

ألن اإلنسان لم . عمل الخير والتزود من الطاعات واإلكثار من عمل الصالحات 

يخلق عبثاً وإنما لهدف أسمى وغاية عظمى أال وهي خالفة األرض وأعمارها 

تمام مكارم األخالق الى البشرية جمعاء ، ونشر دين اإلسالم الى المعمورة كلها وإ

لذلك كانت المفاضلة والتشريف بين الناس من ثوابت الشريعة اإلسالمية قال 

يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْناكُم من ذَكَرٍ وُأنْثى وجعلْناكُم شُعوباً وقَباِئَل ِلتَعارفُوا :(( تعالى

  )٢()).ه َأتْقاكُم ِإن اللَّه عليم خَبِيرِإن َأكْرمكُم عنْد اللَّ

ال شك أن هذا هو األصل في التفضيل والتفاوت بين الناس ، أن جعل اهللا 

الميزان هو اإليمان والتقوى والعمل الصالح ال على األحساب أو األنساب أو 

الفقير الشرف أو المال ، فشريعة اهللا تتسم بالعدل والموازنة تساوي بين الغني و

وقد أكد الرسول . والوضيع واألمير والسيد والعبد فكلهم آلدم وآدم من تراب 

يا أيها الناس أال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، أال ال :(( على ذلك فقالالكريم 
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فضل لعربي على أعجمي وال لعجمي على عربي وال ألحمر على أسود وال ألسود 

  )٣()).على أحمر إالّ بالتقوى 

األرض ، ويتعاملون مع هذه ن الناس يعيشون سوية على واقع األمر أ في

ويقيمون عالقات متبادلة ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شتى ،  ، بعضهم البعض

  ،الدين واألخالقمنها ما يقوم على ، ا ذات وزن وذات جاذبية في حياتهمكلهمثلى ، 

منها على و، الشرف لجاه واآلخر على أساس ا، ووالحسب النسب أو على أساس 

ما ينشأ عن  منهاووبعضها على المنافع والمصالح ، ألموال، او مقدار الثروات

اقتصادية تتفاوت فيها إنسانية واجتماعية وثقافية و المصالح من قيمتوزيع هذه 

فيصبح بعضهم أرجح من بعض في  اآلخر، بعضلأوضاع الناس بعضهم بالنسبة ل

أن المعيار والمفاضلة هي التقوى الناس  ليفهمء اإلسالم ثم يجي، موازين األرض 

  .ومخافة اهللا

  )٤(:وجسد الشاعر ذلك بقوله

  لناُس للناس من بدو وحاضرة     بعض لبعضٍ وإن لم يشعروا خدُم        

صدر المفاضلة في  معاييروكانت مناسبة كتابة هذا البحث هو لتوضيح 

ومن ثم الخلفاء  ي اعتمدها الرسول وتوضيح األسس والثوابت التاإلسالم 

، وكانت تلك المعايير في المفاضلة بحق تاجاً ن رضي اهللا عنهم من بعدهالراشدي

زين أطر الحضارة العربية اإلسالمية التي قامت على العدل واإلنصاف في اختيار 

ال سيما . األصلح واألنسب والكفوء والمقتدر في معظم جوانب الحياة ومجاالتها 

أصبح في مجتمعاتنا اليوم أن األكفأ واألصلح واألفضل وصاحب الخبرة يركن  وقد

جانباً ويهمش وال يستفاد منه وإنما يتم تعيين أشخاص غير كفوئين أو ليسوا مهنيين 

أو حتى أكادميين في مؤسسات الدولة مما يخفق هؤالء في أعمالهم ، ويتعثرون في 

المجتمع ، فتتوقف عند ذلك عجلة التقدم وظائفهم ، فيكونون وباالً على الدولة و

أن كثير وتستنفذ الطاقات وتضيع األموال ويهدر الوقت دون جدوى ، فضالً عن 
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قبل من الناس قد اختلطت عليهم المفاهيم بسبب ما يطرح من أفكار وآراء من 

المستشرقين وبعض المسلمين الذين يسيرون في ركبهم وما فيها من تعدي على 

انية ، وتنكر للحكمة اإللهية في تفضيل شعب على شعب وملة على اإلرادة الرب

شخص دون آخر وهذه هي القاعدة التي تقوم عليها العقيدة اإلسالمية ،  وأأخرى 

أن تحقق لوناً من ألوانه فتخفق ألنها ال  واهمالتي تحاول دول الغرب في خيالها ال

ولتسليط الضوء  .سالة اإلسالمتسلك إليه الطريق المستقيم أال وهو طريق اإليمان بر

  :في صدر اإلسالم يمكن دراستها فيما يأتي على معايير وأسس المفاضلة

  أثر المفاضلة السليمة في بناء المجتمع -المبحث األول

  :المفاضلة لغة واصطالحاً: المطلب األول 

  )٦(.، ورجل فاضل ذو فضل )٥(.الفضل ضد النقص : المفاضلة لغة

، والفضيلة هي الدرجة الرفيعة في )٧(.ضيلة وهي المحاسنوالفضائل واحدها ف

  )٨(.وغيرهحسن الخلق 

  )٩(.وفضيلة الشيء مزيته أو وظيفته التي قصدت منه

فالمفاضلة هي تفضيل شخص على آخر لمزاياه وصفاته : ا إصطالحاًأم

، شرف بها وتزين بمحاسنها دون غيره، من األخالق الكريمةوخصاله التي ت

  .لتقوى ، والمعرفة والدراية ، وعمل الخير واإلحسان الى الناسواإليمان وا

ألن العرب لم تشهد مثله بالقيم ) حلف الفضول( ي الجاهلية بـوسمي حلف ف

الفضل بن : والمبادئ التي أقرها، وذكر أنه قام به رجال من قبيلة جرهم يقال لهم 

ول جمعاً ألسماء الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة ، فقيل حلف الفض

، فقد تعاهدوا وتعاقدوا أال يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو من غيرهم  )١٠(. هؤالء

، وقد قال ) ١١(. ممن دخلها إالّ قاموا معه ، وكانوا على من ظلمه حتى ترد مظلمته
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شهدت في دار عبد اهللا بن جدعان حلفاً : (( وفضلهمشيداً بأثره ومكانته  الرسول 

  )١٢()). ن لي به حمر النعم ، ولو دعيت به في اإلسالم ألجبت ما أحب أ

ما كان من ذلك، فهى مأثره لقريش من مآثرها  وأياً:(( وقال الكالعي 

 ، فهو وإن كان فعالًالكرام، وآثارها العظام، نالتهم فيه بركة حضور رسول اهللا 

ما قاله بعد النبوة له و دعتهم السياسة إليه، فقد صار لحضور رسول اهللا  جاهلياً

  )١٣(.)) نبوياً وفعالً شرعياً فيه وأكده من أمره، حكماً

  المفاضلة في القرآن الكريم: المطلب الثاني 

اتخذ اهللا تبارك وتعالى من المفاضلة مقياساً ومعياراً بين المؤمنين سواء بين 

ل األنبياء والرسل أو بين كثير من الناس إنما هو بما وهب ومنح من الفضائ

وأعطى من الوسائل ، ليميز الخبيث من الطيب ويوضح كل حسب دوره وفاعليته 

وتأثيره ، وما تمتع فيه من ملكات وقدرات فاق بها غيره ، فأعطى بعض األنبياء 

من المعجزات اإللهية واآليات الربانية لتتأكد للبشرية أن بعثتهم من عند الملكوت 

ولَقَد فَضلْنا : (( ظاهرة مؤكدة فقال تعالى األعلى هي مسددة ومؤيدة ، وعلى العباد

ِإنِّي :((  ، فعلى سبيل المثال قال للنبي إبراهيم  )١٤()).بعض النَّبِيِّين على بعضٍ

  )١٥( )).جاعلُك ِللنَّاسِ ِإماماً

على جميع األنبياء لّما جعل رسالته الى الناس كافة  وقد فّضل النبي محمد

وما أرسلْنَاك إالّ : (( نبياء الذين كانت بعثتهم ألقوامهم فقال تعالىبخالف سائر األ

  )١٦()).كافَّةً ِللنَّاسِ بشيراً ونَذيراً 

وفّضل أمته على سائر األمم إذ جعل فيها الخيرية والبركة ألنها آمنت باهللا 

ُأمة ُأخْرِجتْ  كُنْتُم خَير:(( وحملت الرسالة وبلّغتها الى جميع األمم إذ قال تعالى

بِاللَّه نُونتُْؤمنْكَرِ ونِ الْمع نوتَنْهو وفرعبِالْم ونر١٧(...)).ِللنَّاسِ تَْأم(  
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ال شك أن اهللا عز وجل انطلق في مسألة المفاضلة من الحكمة التي اختص بها   

مفاضلة نفسه لتكون شاهداً على الناس ألثرهم وخصالهم وسيرتهم ، وجعل تلك ال

فاعلة وقوية وظاهرة مثالً عندما يتكلم عن العلماء ومنزلتهم ودورهم في الحياة من 

خالل التوعية واإلرشاد وهداية الناس من جانب ، وأثرهم في تقدم المجتمعات 

هْل يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين ال :(( وتطورها ورقيها من جانب آخر فقال تعالى

، وعندما يتكلم عن المؤمنين الصادقين المنيبين المتقين ومنزلتهم في  )١٨()).نيعلَمو

الدنيا ومقامهم في اآلخرة يجعل الفرق واضحاً ومؤشراً فيهم ، ألنهم من يتمتعون 

َأم نَجعُل الَّذين آمنُوا وعملُوا : (( برضوان اهللا وتكريمه وفضله في قوله تعالى

كَالْم اِلحاتارِالصكَالْفُج ينتَّقُل الْمعنَج ضِ َأمي الَْأرف يند١٩()).فْس(  

ونجد تلك المفاضلة واضحة المعالم بين العباد في الرزق والخير فاهللا 

سبحانه تكفل برزق العباد فأوسع على بعض الناس وضّيق على آخرين ، وجعل 

: والتمحيص يقول تعالىهناك أغنياء وميسورين وفقراء معدمين غايته االختبار 

))قي الرِّزضٍ فعلى بع كُمضعَل بفَض اللَّهوقد فضل اهللا تعالى بعض  )٢٠()).و ،

وفي : (( النباتات على بعض لما فيها من قيمة مادية وصحية لإلنسان فقال تعالى 

نَخو عرزنابٍ وَأع ننَّاتٌ مجتَجاوِراتٌ وم طَعضِ قنْوانٍ الَْأرص رغَيو نْوانيٌل ص

يسقى بِماء واحد ونُفَضُِّل بعضها على بعضٍ في الُْأكُِل ِإن في ذِلك لَآيات ِلقَومٍ 

لُونقعوجعل المفاضلة بينها من حيث المذاق واألشكال واأللوان والقرآن  )٢١()).ي ،

  .ة اإلسهاب الكريم حافل باآليات في هذا الباب ونختصر خشي

  المفاضلة في الحديث النبوي: المطلب الثالث 

جاء الحديث النبوي الشريف لتوضيح كثير من األمور الشرعية التي لم 

يفصلها القرآن الكريم ، ويبين أحكامها وسننها ، ليسهل على المسلمين معرفة أمور 

والرسل إذ  على جميع األنبياء دينهم ودنياهم فمثالً مسألة تفضيل النبي محمد 

هو حبيب اهللا ومصطفاه ، وخيرته من خلقه ومنتهاه إذ قال  كان الرسول محمد 

 )): إن اهللا خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين ، ثم تخير القبائل
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فجعلني من خير القبائل ، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم ، فأنا خيرهم 

إن اهللا اصطفى من :(( ، وفي رواية أخرى قال النبي  )٢٢()).نفساً وخيرهم بيتاً 

ولد إسماعيل إبراهيم ، واصطفى من من ولد إسماعيل كنانة ، واصطفى من بني 

  )٢٣()).كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم

يعتمد المفاضلة وسيلة وطريقة لتقريب المسلمين منه  وكان الرسول

اد عليهم في مهمات جسيمة وخطيرة لما يمتلكونه من مؤهالت وقدرات واالعتم

انفردوا بها وتميزوا على غيرهم من الصحابة سواء في التقوى والوالء ، والخلق 

  .والحياء ، والحكمة والذكاء ، والكرم والسخاء ، والتضحية والفداء 

رسول  أمرنا: (( وفي معرض ذلك فقد روت السيدة عائشة رضي اهللا عنها 

وفَوقَ : (( ، مع ما نطق به القرآن من قوله تعالى أن ننزل الناس منازلهم  اهللا 

ليملْمٍ عي عوهذا الحديث شاهد حي في المقارنة والتفضيل  )٢٥( )). )٢٤()).كُلِّ ذ ،

، معطيات والمؤهالت التي يمتلكونها، حتى ال تضيع الحقوقبين العباد على وفق ال

هذا المبدأ في  ولهذا أكد الرسول. مناسب في المكان المناسب إذ جعل الرجل ال

، ثم ، ثم الذين يلونهمليليني منكم أولو األحالم والنهى : (( صالة الجماعة خلفه فقال

، فهو يقدم األفاضل من أصحابه ممن اتسموا بالذكاء والفطنة ،  )٢٦( )).الذين يلونهم

، ألنهم سوف ما يقولويفهموا كل صول، األ، حتى يعوا عنه والحكمةوجودة الحفظ 

يتصدرون العملية التربوية والثقافية في المستقبل بوصفهم دعاة مهديين ومعلمين 

   .صالحين

  أبعاد المفاضلة في صدر اإلسالم -المبحث الثاني

من الجدير بالذكر أن من األسباب التي دفعدت المسلمين الى بناء دولة 

تجة أن آلية المفاضلة والتفضيل في صدر عصرية حضرية جديدة عاملة ونا

اإلسالم سارت على أسس صحيحة وثابتة ، على وفق رؤى دقيقة وخبرة متراكمة 

، إذ اتخذت أبعاداً وجوانب متعددة ذات وتمام اإليمانعبرت عن صدق العقيدة 
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أهداف سامية وغايات نبيلة ، وكانت واضحة المعالم ، ساطعة المالمح ، تميزت 

ة الرسالة من الرعيل األول األدوار والمهام كل حسب طاقته وقدراته بإعطاء حمل

في التفضيل هي  ومن الضوابط والمعايير التي وضعها النبي المادية والمعنوية ، 

من أكبر األمانات والحكم وحفظ شؤون الرعية  واليةفي ال ةاألماناألمانة ، وتعد 

فقد  ،وتباعد عن ظلم الخلق,  حقفمن استعمل العدل وشكر ال,  التي تطوق صاحبها

, وفرط في ديانته,  فقد خان أمانته ، واتبع هواه,  ومن غش رعيته,  أدى األمانة

ما من ((: من تولى أمور المسلمين أن يحفظها ويصونها فقال الرسول لذلك حذر

   )٢٧()) .عبد يسترعيه اهللا رعية يموت وهو غاش لرعيته إالّ حّرم اهللا عليه الجنة

من عصابة  من استعمل رجالً((: قال اء في الحديث النبوي أن النبي وج

وفي تلك العصابة من هو أرضى هللا منه فقد خان اهللا وخان رسوله وخان 

ر عليهم أحداً من أمر المسلمين شيئاً، فأّم ولي نم ((: وفي رواية،  )٢٨().)المؤمنين

٢٩(. ))اً وال عدالً حتى يدخل جهنمقبل اهللا منه صرفمحاباة فعليه لعنة اهللا، ال ي(  

ولية أمانة الخالفة في ؤيستشعر مس وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

ومطلع  ،ول عن أمانتي وما أنا فيهؤأنا مس : (البحث عن األمناء والنصحاء فيقول

 ال أكله إلى أحد وال أستطيع ما بعد منه إالّ ،على ما بحضرتي بنفسي إن شاء اهللا

أحداً سواهم إن شاء  أماميولست أجعل  ،مناء وأهل النصح منكم للعامةباأل

   .)٣٠()اهللا

لذلك ما برحت تلك المعايير في المفاضلة أن أوجدت نظاماً سياسياً وإدارياً 

واقتصادياً شامالً وكامالً متسماً بالعدل والحرية والمساواة وبفضل تلك اإلجراءات 

وحدة وساد األمن وانتشر السلم في البالد وتنعم الصائبة في توزيع المهام عّمت ال

  .بالعيش العباد

وللوقوف على أبرز آثار تلك المفاضلة يجب توضيح األسس والجوانب التي 

  :ارتكزت عليها فيما يأتي 
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  المفاضلة عند النبي: المطلب األول 

قائداً من الطراز األول ، وإدارياً بارعاً على الوجه  كان النبي محمد  

التي لم كمل ، امتاز بالمقدرة السياسية العالية ، والكفاءة اإلدارية والمثالية ، األ

، جمع بين روعة الحكمة ، ودقة بديل ، والتاريخ عنهايشهد الزمان لها مثيل

المالحظة ، وحسن الدراية ، وتراكم الخبرة ، وعظمة الدبلوماسية في كسب 

بينهم كل حسب مؤهالته وقدراته ودرجة  المؤمنين للدعوة اإلسالمية ، والتمييز فيما

باالعتماد على أشخاص  ومنذ البواكير األولى للبعثة المحمدية أخذ النبي . إيمانه 

معينين قد امتازوا بالخلق الرفيع ، والذكاء الدقيق ، والثقافة األدبية ، والسمعة 

وما امتلكوا  االجتماعية ، وأعطاهم الثقة الكاملة ، وأخذ عليهم العهود الضامنة ،

من أموال وثروات لتسخيرها في سبيل اإلسالم لذلك اتخذت المفاضلة عنده معايير 

  -:متعددة واتجاهات متنوعة 

  :المفاضلة حسب صدق العقيدة وصالبة الموقف   -أوالً

نظراً لسرية الدعوة وخشية أن توأد في مهدها فقد حصر أمرها بين 

مد عليهم فكلفهم بمهام تبليغها وتصدروا مجموعة من الرجال الذين يثق بهم ويعت

دفة القيادة وتحملوا مسؤوليات عظيمة وتضحيات جسيمة وكان على رأس هؤالء 

أول من آمن به صاحبه ورفيقه ، الذي اتفق المؤرخون أنه  أبي بكر الصديق 

ما أحد عرضت : (( بذلك الموقف وقال فقد أشاد النبي )٣١(من الرجال وصدقه

، أي لم يتردد أو )٣٢()).إالّ وكانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم  عليه اإلسالم

يكون له رأي ونظر لذلك قدمه على كثير من الصحابه واختاره أن يكون هو 

، فضالً عن مصاحبته للدعوةمشيره ووزيره والناطق الروحي والمسؤول اإلعالمي 

  )٣٣(. ي الصالة وهو مريضالرسول في الهجرة ، وإعطائه مهمة إمامة المسلمين ف

وصلى مع  )٣٤(أول من آمن بالرسالة من الصغار وكان اإلمام علي  

ولم يفارقه حتى  وجاهد معه وصبر على أذى المشركين والزم الرسول النبي 



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٠٩ 

  اإلسالممعايير المفاضلة في صدر  

إني ولدت على الفطرة وسبقت الى اإليمان :(( توفي ، ولقد أكد ذلك لما قال

الفائقة التي أمتاز بها والبسالة التي امتلكها ، ونظراً للشجاعة   )٣٥()).والهجرة

أن يتولى مهمة النوم في فراشه ليلة الهجرة فحاز  وثباته على المبدأ  فّضله النبي

  )٣٦(.شرف أول فدائي في اإلسالم

فقد أسلم وعذب في  مكانة كبيرة من قلب النبي  وشغل بالل بن رباح 

طغيانها لذلك أصبح قريباً من النبي دينه ولم يتراجع أو يستسلم لجبروت قريش و

  فأوكل إليه مهمة التبليغ عن الصالة وهي عماد الدين ، والركن األهم في شريعة

المسلمين ، لّما فرضت في السنة الثانية من الهجرة كانت مسألة اإلعالم عنها 

أن  وتبليغ الناس مواقيتها ليست باليسيرة ، لذلك شُرع األذان وفّضل رسول اهللا

، جميل وأصيل جهوري، قوي وز بصوت شجي وندييتولى هذه المهمة رجل امتا

، وتحمل شديدهذا من جانب ، فضالً عن ما يمتلك من إيمان فريد ، وصبر أكيد ، 

هو الذي حاز على هذا  وكان بالل بن رباح. وثبات على التوحيد من جانب آخر

  )٣٧(. التكريم وذلك التشريف العظيم فأصبح مؤذن رسول اهللا

اختار بالل الحبشي العبد األسود وقربه وفّضله على  والشك أن الرسول

كثير من العرب سواء من أشراف بني هاشم أقاربه أو من أعرق العشائر أصحابه 

ليوضح للناس كافة أن دين اإلسالم هو دين الحرية والعدل والمساواة ، المسلمون 

الى الى أشكالهم وال ألجناسهم وال في المعاملة كأسنان المشط ال ينظر اهللا تع

، وعقيدتهم وثباتها ويركز على قيمة وسالمتها ألصولهم بقدر ما ينظر الى قلوبهم

  .التقوى فيها

  :المفاضلة حسب مكانة الرجل وسطوته في المجتمع -ثانياً

وعند ظهور أمر الدعوة في مكة أخذ كفار قريش يذيقون المسلمين الجدد 

رض فتنتهم في دينهم وترك عقيدتهم ، ومن أبرزهم أبو جهل الويالت والعذاب ، لغ

عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب ، وكانوا مستضعفين في األرض ال يستطيعون 
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أن يدخل في اإلسالم  رد األذى عنهم أو الدفاع عن أنفسهم لذلك تمنى الرسول 

اهم إذ من صناديد قريش رجل يعزون به ، فيدافع عن قضيتهم ، ويكفون به عن آذ

، أو  إما عمر بن الخطاباللهم عز اإلسالم بأحب الرجلين إليك :(( كان يقول 

  )٣٨()).  عمر :  بن هشام فكان أحبهما إلى اهللاعمرو أبي جهل 

لما يمتاز  كان يفضل أن يكون عمر بن الخطاب  ويبدو أن رسول اهللا

دينة ، كالعدل  به من صفات عديدة وسجايا حميدة أهلته ورفعته ليعز اهللا به

اهللا جعل :(( والشكيمة والحكمة والفطنة والصالبة ونصرة الحق لذلك قال النبي

  )٣٩()). الحق على لسان عمر وقلبه

يحرص على كسب أشخاص للدعوة لهم سطوة ومكانة وكلمة  وكان النبي 

مسموعة ، ال سيما وأن الدعوة اإلسالمية في المدينة كانت قد واجهت تحديات 

في الداخل والخارج ، لذلك نجد أنه كان يفضل دخول تلك الشخصيات  كبيرة

لإلسالم أكثر من غيرهم لما يرفدون به مسيرة الدعوة بالمال والرجال والسالح 

وأن إيمانهم بالدعوة وعقيدتها يمثل نصراً كبيراً وسنداً قوياً . والمواقف من جانب

جانب آخر، وهذا ما حصل فعالً مما يساعد على ثباتها واستمرارها وانتشارها من 

فقد استبشر ) ٤٢(، وأسيد بن حضير) ٤١(، وسعد بن معاذ )٤٠(مع سعد بن عبادة

بانتمائهم ووالئهم ألنهم مهدوا كل السبل وسخروا جميع االمكانيات  الرسول

لتكون يثرب الموطن الجديد الحتضان الدعوة اإلسالمية ورجالها فقد كانت لهم 

بلية واضحة إذ قدموا كل ما يستطيعون من خدمات في سبيل مكانة اجتماعية وق

  .نشر الدعوة وإعالء شأنها

  :المفاضلة على أساس الدين والخلق  –ثالثاً 

أساساً  يعد جانبي الدين والخلق من أبرز السمات التي اهتم بها النبي 

من الخلق الكريم هو تاج للمفاضلة بين  وقد جعل الرسول  للتفضيل والتكريم
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المؤمنين ألنه يتصدر كل الخصال ويزيد من صفة الجمال ويعلو على جميع الفعال 

  )٤٣( )).أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً:((  فقال 

  ،على هذا الجانب ألنه يمثل القيمة الحقيقية لشريعة اإلسالم وأكد الرسول 

يوم القيامة  اًوأقربكم مني مجلس إن من أحبكم إلّي :((ومبادئ القرآن فقال 

يوم القيامة الثرثارون  وأبعدكم مني مجلساً وإن أبغضكم إلّي أحاسنكم أخالقاً

يا رسول اهللا قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما : والمتشدقون والمتفيهقون قالوا 

  )٤٤( )).المتفيهقون ؟ قال المتكبرون

 م النبيابن ع ولعل تلك الصورة تتجلى في اإلمام علي بن أبي طالب 

 وربيبه، فقد نشأ في بيته وتربى في حجره الشريف ، وبرهن علي  عن أخالقه

كنت أتبعه : (( الكريمة وخصاله الجميلة ، وحبه لإلسالم ، إذ كان عن نفسه يقول

إتباع الفصيل أثر أمه ، يرفع لي في كل يوم من أخالقه علماً ، ويأمرني باالقتداء 

     ) ٤٥( )).به

على كثير من أصحابه لّما خطبوا ابنته فاطمة الزهراء النبي لذلك قّدمه 

عليها السالم كأبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضي اهللا عنهم فلم يزوجها 

عليهم على الرغم من فقره وبساطته ألنه كان أفضلهم  وفّضل علياً،  )٤٦(.لهم 

قال لفاطمة عليها السالم مثنياً  خُلقاً وأكثرهم علماً وأسبقهم إيماناً وأحسنهم حلماً ، إذ

  )٤٧( )).واهللا ما ألوت أن زوجتك خير أهلي : (( على مكانة ابن عمه من قلبه

ومن الشواهد التاريخية التي توضح أهمية المكارم األخالقية في المفاضلة    

التي لّما وقعت في األسر كلمت  )٤٨(والتكريم بين المسلمين ما روي عن سفانة 

هلك الوالد وغاب الوافد فإن ! يا محمد(  :وأفصحت عن نفسها فقالت رسول اهللا

رأيت أن تخلي عني ، وال تشمت بي أحياء العرب فإن أبي سيد قومه ، كان يفك 

، ، ويطعم الطعام ، ويفشي السالمالعاني ، ويحمي الديار، ويفرج عن المكروب 

، يا جارية:  النبي  فقال!  ولم يطلب منه طالب حاجة فرده ، أنا ابنة حاتم طي
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هذه صفة المؤمن لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه ، خلو عنها فإن أباها كان يحب 

  )٤٩().مكارم األخالق 

في واقع األمر لقد أعطت تلك الصفة لصاحبها مكانة مرموقة في المجتمع ،    

لمهام وجعلته مفضالً على غيره في الصحبة والشراكة والعمل والوالية وكثير من ا

  .التي تحتاج الى النزاهة والعفة واألمانة

  المفاضلة لمقدار محبة اهللا ورسوله  -رابعاً

ركن من أركان الدين وواجب مقدس على كل  إن محبة اهللا ورسوله 

المؤمنين ، فال يعرف المؤمن إالّ بقيمة الحب لشريعة اهللا عز وجل من خالل تأدية 

، وتمسكه المعروف والنهي عن المنكر من جهةالفرائض واجتناب النواهي واألمر ب

وأن محبة اهللا . قوالً وعمالً ، ومنهجاً وسلوكاً من جهة ثانية  بسنة النبي محمد

مقرونة بمحبة رسوله عليه الصالة والسالم والدفاع عنه والتضحية من أجله بالغالي 

والده ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من : (( والنفيس فقد قال الرسول

  )٥٠( )).وولده والناس أجمعين 

  ،عن قلوب أصحابه قيمة ذلك الحب العقدي واإليماني لذلك محص رسول اهللا    

الذي ال يعلمه إالّ اهللا الخالق المصور ، مسوي النفس وبارئها ، ومقلب القلوب 

  .ومثبتها

بوحي من اهللا يفاضل بين المؤمنين على وفق تلك المحبة  وكان النبي

يط إليهم بعض المهام الشديدة والصعبة التي تحتاج الى تضحية وبسالة ، وإرادة فين

قوية ، وصبر وعزيمة ، وصالبة وشكيمة ، ويتجلى من خالل ذلك موقف عبد اهللا 

بقتل أحد األعراب الذين جمعوا الجموع  لّما كلفه رسول اهللا  )٥١( بن أنيس 

مقدار ما يحمله من حب جعله يفتدي  يصف بن أنيسلغزو المدينة ولنترك عبد اهللا 

 :فقال دعاني رسول اهللا : فقال نفسه ليسلم المسلمون وعلى رأسهم رسول اهللا

بن سفيان بن نبيح الهذلى يجمع لي الناس ليغزوني وهو بنخلة خالد إنه قد بلغني أن 



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١١٣ 

  اإلسالممعايير المفاضلة في صدر  

أيته إنك إذا ر :قال ،يا رسول اهللا انعته لي حتى أعرفه: أو بعرنة فأته فاقتله قلت 

 :قال ،أذكرك الشيطان وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة 

وحيث كان  سيفي حتى دفعت إليه وهو في ظعن يرتاد لهن منزالً فخرجت متوشحاً

من القشعريرة فأقبلت نحوه  وقت العصر فلما رأيته وجدت ما قال لي رسول اهللا 

عن الصالة، فصليت وأنا أمشي  تشغلني محاولةبيني وبينه  وخشيت أن تكون

رجل من العرب  :ممن الرجل؟ قلت: نحوه، أومئ برأسي، فلما انتهيت إليه قال

فمشيت : أجل، إني أنا في ذلك، قال:سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، فجاء لذلك، قال

حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى قتلته، ثم خرجت، وتركت  معه شيئاً

: قد أفلح الوجه، قال: فرآني قال ه، فلما قدمت على رسول ظعائنه منكّبات علي

فأدخلني بيته،  ثم قام معي رسول : صدقت، قال: قتلته يا رسول اهللا، قال: قلت

فخرجت : امسك هذه العصا عندك يا عبد اهللا بن أنيس، قال: ، فقالفأعطاني عصاً

، وأمرني أن  هللا أعطانيها رسول ا: ما هذه العصا؟ قلت: بها على الناس فقالوا

يا : فقلت فرجعت إلى رسول اهللا : قال أفال ترجع فتسأله لم ذلك؟: أمسكها، قالوا

  )٥٢(.آية بيني وبينك يوم القيامة: رسول اهللا لم أعطيتني هذه العصا؟ قال

هذا الصحابي تكريماً وتشريفاً جزاء  ويبدو أن تلكم العصا خص بها النبي 

في سبيل العقيدة التي آمن بها،  وصدقه وإخالصه في ما قدمه من تضحية وبسالة 

  .محبته لسيد الخلق رسول اهللا

يؤكد مدى محبته للرسول  ويتجلى لنا موقف آخر لعلي بن أبي طالب 

  التي ال تباهى ، وشجاعته التي ال تضاهى ، وبطولته التي ال تبارى ، وفروسيته

لّما عزم رسول  )٥٣()م٦٢٨ – ـه٧(سنة  ، في غزوة فتح خيبرىالتي ال تجار

دك حصون خيبر التي كانت معقل لليهود يمارسون من خاللها نشاطهم  اهللا

التآمري والعدواني في دعم كفار قريش والمشركين من األعراب وتحريضهم على 

غزو المدينة وحرب المسلمين، وقد عصت تلك المدينة على قادة المسلمين ولم 

أن راية المسلمين وتحقيق النصر  نا صّرح النبييستطيعوا من فتحها ودخولها وه



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العدد العشرون 

 عادل إسماعيل خليل.د.م.أ

١١٤ 

المبين ال يتم إالّ على يد رجل قد أحب اهللا ورسوله حباً عظيماً خامر عقله وروحه 

 الراية رجالً ألعطيّن((  :وجسده فأصبح غايته ومناه ، ومطلبه ورضاه ، فقد قال

رف لها المهاجرون يحب اللَّه ورسوله، ليس بفرار يفتح اللَّه خيبر على يديه، فتش

فنفث في عينيه، ثم دعا  هو أرمد، فدعاه النبي : واألنصار، فسأل عن علّي فقالوا

  )٥٤()).له وأعطاه الراية، ففتح اللَّه على يديه

  المفاضلة وفق المعطيات الفكرية والثقافية -المطلب الخامس

سالم تحتاج يهتم بهذا الجانب اهتماماً بالغاً ألن الدعوة الى اإل كان الرسول

يمتازون بالشجاعة األدبية والملكة العقلية وأسلوب بديع في الطرح " أشخاصا

، والحلم والحكمة والموعظة الحسنة وطريقة رائعة في اإلقناع مع مزيد من الصبر

لذلك أوكل لبعض الصحابة أن ينوبون عنه في مهمة التبليغ وهداية بعض القبائل 

فقد . اءة القرآن وتعليمهم شرائع الدينمن خالل قروالجماعات وكسبهم الى اإلسالم 

بعد أن تمت بيعة العقبة األولى مع وفد من أهل يثرب في  أن الرسول: روي

، معهم لهذه المهمة )٥٥(من البعثة فّضل أن يرسل مصعب بن عمير١١السنة 

الذي كان يأتي األنصار في دورهم وقبائلهم فيدعوهم إلى اإلسالم ويقرأ عليهم 

قرآن فيسلم الرجل والرجالن ، حتى ظهر اإلسالم وفشا في دور األنصار ال

ابعث معنا رجالً : (( قالوا  ، وعندما وفد أهل اليمن على رسول اهللا)٥٦(.كلهم

هذا أمين : وقال )٥٧(يعلمنا السنة واإلسالم ، فأخذ بيد أبي عبيدة عامر بن الجراح

من بعض  الثقة الكاملة التي لمسها النبي، وهذا األمر يدل على  )٥٨( )).هذه األمة

أصحابه لما تمتعوا فيه من خبرة في التعليم واإلرشاد السليم والهداية والتقويم 

  .ففّضلهم ليتصدروا تلك المهمة التربوية

  الكفاءة اإلدارية والمقدرة العسكرية -المطلب السادس

بعض كان يعرف أصحابه حق المعرفة ويتوسم فيهم  الشك أن النبي

الخصال التي تتفاوت من شخص الى آخر مثل حسن اإلدارة والقضاء وقيادة 
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الجيش ، لذلك جعل المفاضلة معياراً بينهم على وفق السمات التي يمتازون فيها فقد 

أن يوليه اإلمارة ، فرفض ألنها  طلب من النبي )٥٩( روي أن أبا ذر الغفاري

ر ، وأبي ذر رجل عابد زاهد وورع مسؤولية ثقيلة وتحتاج رجل جلد خبير وبصي

إنك ضعيف وإنها أمانة ، وأنها يوم القيامة خزي وندامة ، إالّ من أخذ : (( فقال له

  )٦٠( )).بحقها ، وأدى الذي عليه فيها

قد آمن بالدعوة وصّدق  مولى رسول اهللا )٦١( وكان زيد بن حارثة

يقربه إليه ويأتمنه  بالنبوة وأخلص في عقيدته وحسنت سيرته وكان رسول اهللا

وكان شجاعاً . ، لمكانته من نفسه وقلبه  )٦٢(على سره حتى كان يعرف بزيد الحب

على قيادة الجيش المتوجه لقتال الروم في مؤته سنة مقداماً وقد أّمره رسول اهللا 

ذلك الحب ، فكان يحبه حباً  )٦٤(، وتوارث ابنه أسامة )٦٣().م٦٢٩- ـه٨(

وسم فيه القيادة المتميزة والكفاءة العسكرية الفذة ، ولّما أراد رسول وكان يت ، شديداً

أن يرسل جيشاً الى فتح بالد الشام فّضل أن يكون على رأس ذلك الجيش  اهللا

وكان عمره وقتذاك ثمانية عشر عاماً وفيه كبار الصحابة فكثرت  أسامة

وكان اً شديداً غضب بذلك غضب رسول اهللا  االعتراضات واألقاويل فلما سمع

ثم صعد المنبر، فحمد اهللا  -وقد عصب على رأسه بعصابة وعليه قطيفة  -مريضاً

فما مقالةٌ بلغتني عن بعضكم في : أما بعد أيها الناس(( : ، ثم قال وأثنى عليه

تأميري أسامة؟ فواهللا لئن طعنتم في إمارتي أسامة، لقد طعنتم في إمارتي أباه من 

وإن .  ن كان لإلمارة لخليق، وإن ابنه من بعده لخليق باِإلمارة، إ يم اهللاأو.  قبله

، وإنهما لمخيالن لكل خير،  ، وإن هذا لمن أحب الناس إلّي كان ألحب الناس إلّي

، أي تكريم بعد ذلك التكريم ، وأي  )٦٥(. ))فاستوصوا به خيراً، فإنه من خياركم

فهذه إن دلت على  ه فيه رسول اهللاعند هذا التعظيم فيما قال شرف بلغه أسامه

شيء فإنها تدل على المعايير التي اعتدمها اإلسالم في المفاضلة بين المسلمين ، 

والثوابت التي تبناها لمعرفة معادن الرجال ، فشرفوا المناصب ولم تشرفهم ، 

وأخلصوا في الواجب دون أن يتعثروا ، وتحملوا المسؤولية ولم يقصروا ، ودانوا 

  .ية ألنهم جعلوا اهللا نصب أعينهم وبلغوا بتلك المنزلة أعلى المراتبللرع
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  المفاضلة عند الخلفاء الراشدين : المبحث الثالث 

، دين معايير مختلفة وجوانب متنوعةاتخذت المفاضلة عند الخلفاء الراش

 حسب قناعة كل خليفة بمؤهالت وقدرات وسمات كل صحابي عاصر الرسول

ن أجل إعالء كلمة الحق في توظيف طاقاته لخدمة المجتمع وقاتل معه وجاهد م

والصالح العام ، وكانوا ال يولون إالّ الكفوء والمقتدر والمتمكن فشعارهم هو الرجل 

المناسب في المكان المناسب، ولو تتبعنا سيرة كل خليفة لوجدنا أنه اتبع نفس 

خضت عنه تجربتهم فضالً عن ما تم الضوابط والمقاييس التي اتبعها الرسول 

وخبرتهم في استنباط الحقائق بسبب تطور الحياة االجتماعية والحضارية بعد عملية 

الفتوح والثوابت التي جعلوها عن كل والي وعامل رشحوه الى تولي أي منصب 

  .في الدولة 

  الجانب القيادي والعسكري -أوالً

ظروف في ) م٦٣٢-ه ١١(دفة الخالفة سنة   استلم أبو بكر الصديق

صعبة للغاية قد آلت بكارثة مريبة بالدولة العربية اإلسالمية دينياً وسياسياً وثقافياً 

، وبدأت  واقتصادياً واجتماعياً إذ ارتدت العديد من القبائل العربية بعد وفاة النبي

تستعد لحمل السالح وتوجيهه ضد الدولة عسكرياً وحربياً فضالً عن أنها أخذت 

يادة الوطنية لما اعترضت على بعض أركان الدين اإلسالمي باالنفصال عن الس

فأنقصت بعض فروض الصالة وامتنعت عن دفع الزكاة ومهدت إلسقاطها، لذلك 

فكر الخليفة أبو بكر بردع ذلك العدوان وتأديب تلك القبائل على جرأتها وتطاولها 

س المفاضلة وقد اتبع أبو بكر أس. على سيادة الدولة وإرجاعها لحظيرة اإلسالم

السليمة لمواجهة هذا الخطر المحدق بسالمة الدولة وأمنها وأمانها باختيار قادة 

أكفاء لهم الباع الطولى في القتال والمقدرة الحربية العالية في النزال في ظروف 

بيئية صعبة واختصار الزمن وحصد النصر بسرعة قبل أن يتمكن الروم 

غتنام تلك الفرصة وتكثيف جهودهم للهجوم البيزنطيين والفرس الساسانيين من ا

وهو ما يعرف اليوم بالحرب الخاطفة وكان على رأس . على عاصمة المسلمين 
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، وكان خالد بن الوليد عند ) ٦٧(.سيف اهللا المسلول )٦٦(هؤالء القادة خالد بن الوليد

حسن ظن الخليفة فقد حقق انتصارات عظيمة ونجاحات كبيرة عندما سحق بجيشه 

. وع المرتدين وأرجعهم الى حظيرة اإلسالم خاضعين متذللين ، مسلمين تائبينجم

  ) ٦٨( :وصدق الشاعر حين يقول

  رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا    م    ركم هللا دركــدوا أمــفقل        

  اه خشعروه بــوال إذا عض مك ال مترفاً إن رخاء العيش ساعده             

  اعـاً ومتَّبِــعاً يومــيكون متَّبب در الدهر أشطره       لما زال يح        

  ام السن ال فخماً وال ضرعمستحكحتى استمرت على شزر مريرته             

   جانب السبق والخدمة لإلسالم –ثانياً 

لما فتحت البلدان  يتجلى ذلك الموقف في عهد الخليفة عمر بن الخطاب و

الثروات الى بيت المال أتبع الخليفة عمر آلية المفاضلة وقدم األمراء باألموال و

والتكريم بفرض األعطيات على كبار الصحابة حسب سابقتهم وخدماتهم 

كان يرى أن المال حق  فالخليفة عمر : وتضحياتهم ، ويقول الدكتور العيساوي 

دة للجميع وال يوجد أحد أحق من غيره فيه إالّ أنه بنفس الوقت وضع معايير محد

تشمل مقدار العطاء حسب السابقة في اإلسالم  –من وجهتين األولى  )٦٩(.للتفضيل

وما أنا إالّ كأحدكم ولكن على منازلنا من كتاب اهللا عز : ( فقد أشار إليها بقوله

، فالرجل وتالده في اإلسالم ، والرجل وقدمه في  وجل ، وقسمنا من رسول اهللا 

،  )٧٠(.)م ، والرجل وحاجته في اإلسالم سالاإلسالم ، والرجل وغناؤه في اإل

، فأهل  وجعل الترتيب في سجل العطاء حسب القرابة من نسب النبي  -الثانية 

البيت عليهم السالم في مقدمة الصحابة حتى أنه كان يقدمهم على نفسه وأهل بيته ، 

وجل وكيف ال وهم حملة الرسالة وبقية الذرية الطاهرة التي أكرمها الباري عز 

اكتبوا الناس على منازلهم وابدءوا ببني عبد : ( على جميع العالمين وقال لعماله 
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في خمسة آالف والحسن بن علي  مناف فكتب أول الناس علي بن أبي طالب

   )٧١( ).في ثالثة آالف والحسين بن علي في ثالثة آالف

أهل البيت عليهم السالم في األعطيات  ومن إكرام الخليفة عمر  

مفاضلته إياهم على جميع المسلمين ما روي عن ابنة يزدجرد ملك الفرس آخر و

ملوك الساسانيين واسمها شهربانو أو شاه زنان لّما سبيت في معركة المدائن 

وجيء بها الى خليفة المسلمين ظن المسلمون أن الخليفة ) م٦٣٧-ـه١٦(سنة

ا الى سيد المسلمين في سوف يخصها لنفسه أو ألحد أبنائه ، لكنه ارتأى أن يهبه

وهي التي أولدت له اإلمام زين  زمانه خَلقاً وخُلقاً زهداً وورعاً اإلمام الحسين 

  )٧٢(. منهالذي استمر نسل الذرية الطاهرة واألئمة العابدين علي بن الحسين 

ومن آيات تكريمه وتشريفه آلهل البيت وتفضيلهم على المسلمين جميعاً 

أن  أمر الحسين بن علي  أن الخليفة عمر: ف فقد روي يتجلى لنا ذلك الموق

عبد اهللا بن عمر فسأله من أين جاء،  يأتيه في بعض الحاجة ، فلقي الحسين 

  ،، فرجع الحسين من فوره، ولقيه عمر من الغداستأذنت على أبي فلم يأذن لي: الق

اهللا أن لم يؤذن له  قد أتيتك، ولكن أخبرني ابنك عبد: ما منعك أن تأتيني؟ قال: فقال

وأنت عندي مثله؟ وهل أنبت الشعر على الرأس : فقال عمر! عليك فرجعت

  )٧٣(. غيركم

في المفاضلة بين الصحابة لمكانتهم من رسول  ولننظر الى عدالة عمر

أربعة آالف، وفرض لعبد اهللا بن  فرض ألسامة بن زيد فقد روي أنه  اهللا 

ت فرضت ألسامة بن زيد أربعة آالف ، وفرضت يا أب: ثالثة آالف، فقال عمر 

وما كان له من الفضل ما ، لي ثالثة آالف؟ فما كان ألبيه من الفضل ما لم يكن لك 

من أبيك، وهو كان أحب إلى  إن أباه كان أحب إلى رسول اهللا : لم يكن لي فقال

  )٧٤( .منك رسول اهللا 
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ضلة السليمة بعيدة عن األنانية ولنا في هذا الشاهد خير دليل على أسس المفا

أن بني عدّي : ( والمحسوبية والمحاباة والمصالح الذاتية والمنافع المادية فقد روي

إنك خليفة رسول اهللا وخليفة أبي بكر وأبو بكر خليفة : جاءوا إلى عمر فقالوا

؛ فلو جعلت نفسك حيث جعلك اهللا سبحانه، وجعلك هؤالء القوم الذين  رسول اهللا

بخ بخ يا بني عدي، أردتم األكل على ظهري، وأن أهب حسناتي لكم : بوا، فقالكت

ولو تكتبوا آخر : ال، ولكنَّكم حتى تأتيكم الدعوة وأن ينطبق عليكم الدفتر، يعني

  )٧٥( ) .الناس

تجاه المسلمين  لقد كان ميزان العدالة واإلنصاف واضح في سياسة عمر 

فه للمؤهالت واإلمكانيات التي يمتلكها حتى على إذ قّدم األفضل وقربه وكّرمه وشّر

نفسه وولده ، فمن من الوالة والحكام اليوم من يتأسى بهذه السياسة الحكيمة التي 

أرست العدل والمساواة في البالد ، وأسعدت العباد وأعطت كل ذي حق حقه دون 

حفظ األمة تمييز أو إقصاء أو تهميش أو إبعاد ، فآتت تلك المفاضلة ثمارها في 

  .وبنيتها وثرواتها

  الجانب العلمي والشرعي -ثالثاً

تعد العلوم الشرعية من أجل العلوم وأشرفها وهي أمانة عظيمة وثروة 

كريمة ، وتبليغها األمة مسؤولية كبيرة ، فمن يحفظ تلك العلوم ويوعها قد وهبه اهللا 

يراً كثيراً ، ومن سبحانه وتعالى ملكَة الحكمة ، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خ

الشواهد التاريخية على تفضيل الرجل المتبحر والمتمكن من العلوم الدينية 

والشرعية ما نتج عند معارك أهل الردة فقد استشهد أكثر الصحابة الذين يحفظون 

أنه ال مناص إالّ من جمع  القرآن عن ظهر قلب ، لذلك وجد الخليفة أبو بكر

أنيطت تلك المهمة إلى أقرأ الصحابة وأكثرهم حفظاً القرآن الكريم وكتابته وقد 

مقتل أهل عقب  أرسل إلي أبو بكر ( : قالف )٧٦( زيد بن ثابت وتالوة أال وهو

فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال   -) م٦٣٣ -ـه١٢( أي في حدود سنة - اليمامة

،  اء القرآنإن القتل قد استحر بقر: ، فقالأتاني إن عمر بن الخطاب : أبو بكر
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 ي، وإن ، فيذهب كثير من القرآن أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن وإني

؟  لم يفعله رسول اهللا  كيف نفعل شيئاً: أرى أن تأمر بجمع القرآن، فقلت لعمر

حتى شرح اهللا صدري لذلك،  يراجعنيفلم يزل عمر , هذا واهللا خير: قال عمر

  )٧٧(. )رأى عمر يورأيت فى ذلك الذ

إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك، ( : قال أبو بكر: قال زيدوفي رواية أخرى 

واهللا لو كلفوني نقل .  فتتبع القرآن فاجمعه لرسول اهللا  الوحيوقد كنت تكتب 

كيف : قلت,  به من جمع القرآن أمرنيجبٍل من الجبال ما كان علي أثقل مما 

 يراجعنيفلم يزل أبو بكر , هو واهللا خير: ل؟ قا لم يفعله رسول اهللا  اًتفعلون شيئ

اهللا عنهما،  رضيشرح له صدر أبي بكر وعمر  للذي صدريحتى شرح اهللا 

  )٧٨(). وصدور الرجال ففتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخا

على ذلك الجانب في تعليم تالوة القرآن الكريم والسيما وأكد الخليفة عمر 

بعد أن فتحت الكثير من البلدان واألقاليم ، ويتجلى لنا ذلك الموقف لّما مصرت 

أن يختار لها والياً إذ فّضل الخليفة عمر  )٧٩().م ٦٣٨ – ـه١٧(البصرة سنة

لقرآن فاختار أبي من الصحابة قد اشتهر بحسن التالوة وجمال الصوت ليعلم أهلها ا

لقد : (( قال فيه لهذه المهمة ، وذلك ألن رسول اهللا )٨٠(موسى األشعري 

  )٨١()). أوتيت مزماراً من مزامير داود

ويبدو ألن البصرة كانت ميناء تجارياً وكانت تقطنها الكثير من الجنسيات 

يحافظ على  من مختلف األقاليم لذلك يكثر فيها اللحن والكلمات الهجينة فأراد أن

. عروبة تلك المنطقة من خالل حفظ سالمة اللغة العربية األصيلة فيها من جانب 

فضالً عن سالمة الذوق عند أهالي البصرة ألنهم يميلون الى الصوت الشجي 

وكذلك . والجميل الذي يؤثر في مشاعرهم وقلوبهم فيزيد من إيمانهم من جانب آخر

ألنه يحفظ سنام الدين ووحدة األمة وسالمتها بهذا الجانب  اهتم عمر بن الخطاب

من الناحية الفكرية والعقائدية ، فضالً عن حاجته الى أشخاص أخذوا علوم القرآن 

  . والتفقه على يديه  والسنة النبوية لكثرة مالزمتهم لرسول اهللا 
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مشهوراً بالبالغة والبيان وحفظ السنة  وكان اإلمام علي بن أبي طالب 

آن ، فضالً عن الورع والتقوى والصدق واألمانة لذلك نجد أن الخليفة وعلوم القر

وكان . فّضله على جميع الصحابة واتخذه وزيراً ومستشاراً وناصحاً أميناً عمر

على كثير من الصحابة باختياره وزيراً  يفتخر بقراره هذا لما قّدم اإلمام علي 

وكان ( ،  )٨٢().ت بها يا أبا الحسنال أبقاني اهللا بأرض لس: ( له ومستشاراً فيقول

، وهذا دليل على ما تمتع به   )٨٣().عمر يتعوذ باهللا من معضلة ليس لها أبو الحسن

من مؤهالت علمية وأخالقية ودينية، فضالً عن ما حمله من عقل راجح وذكاء 

  . خارق ، ودراية وفطنة بارعة ، وفراسة ذاتية رائعة

فته بتفضيل األشخاص ذوي االختصاص أيام خال كذلك فعل اإلمام علي

. والخبرة الذين يمتازون على غيرهم بالتقوى والصدق واألمانة والزهد والحكمة

وكانت له رؤية خاصة ومعايير ثابتة على وفق ما يمليه عليه دينه وعقيدته ، ويفيد 

عمل من أجل بناء نظام إداري صحيح  الدكتور العيساوي أن اإلمام علي 

حرص على توفر جملة من الصفات عند اختيار الوالة خاصة وأن : ( نه وسليم إذ أ

كانت بسبب  أهم أسباب ثورة أهالي بعض األمصار في عهد الخليفة عثمان 

سوء تصرف والته الناجمة عن كونهم غير مؤهلين أصالً للوالية لعدم توفر 

ا السيرة الصفات الضرورية التي تؤهلهم ألداء واجبهم تجاه الرعية ، فأساءو

وظلموا الرعية ، وهذا يعني أن اختيارهم كان اختياراً غير موفقاً ، إذ لم يبنى على 

   ) ٨٤().أسس قويمة

على مبدأ المفاضلة في االختيار ما  ومما يدل على حرص اإلمام علي

حينما واله مصر موضحاً فيه السبل  )٨٥(جاء في نص عهده الى مالك األشتر

ثم انظر في أمور :( .. يينه لعماله على النواحي قائالً لهالواجب إتباعها عند تع

عب فإنهما جماع من شُعمالك ، فاستعملهم اختباراً ، وال تولهم محاباة وأثرة ، 

الجور والخيانة، وتوخّ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم 
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، وأقّل إلى المطامع أعراضاً، وأصّح خالقاًأفي اإلسالم المقّدمة  ، فإنهم أكرم 

  )٨٦(...). ، وأبلغ في عواقب األمور نظراًإشرافاً

أكد على مسألة المفاضلة في  وهذا النص يوضح كيف أن اإلمام علي 

االختيار ألن عملية االختبار جاءت تعبيراً عن جملة من الصفات بعيداً عن األهواء 

   )٨٧(. والعالقات والمصالح الخاصة 

: يتحرى ذلك األمر في الرجل أسوة بقول الرسول م عليوكان اإلما

من ولي أمر المسلمين شيئاً فأّمر عليهم أحد محاباة فعليه لعنة اهللا ال يقبل منه (

  )٨٨(). صرفاً وال عدالً حتى يدخله جهنم

وقد أكد في وصيته على جانب التقوى والعلم والمعرفة فضالً عن الخبرة 

فاصطف لوالية أعمالك أهل : ( صيته لألشتر بقولهوالتجربة ويتوضح ذلك من و

، أما تفضيله الشخص صاحب العلم والدراية لم يأت  )٨٩(). الورع والعلم والسياسة 

من فراغ ألن صاحب العلم أقدر على معالجة األمور وحلحلة المسائل وفق كتاب 

بالد بالحكمة ، وكذلك أن يكون ملماً بحسن اإلدارة وسياسة ال اهللا وسنة رسول اهللا

  .والعقالنية والتروي 

بتفضيله أهل العلم والمعرفة واإليمان والتقوى  لذلك دأب اإلمام علي

والسمعة الطيبة باالعتماد عليهم ، وتوكيله المهام الجليلة إليهم ومنهم ابن 

بعثه لمناظرة  أن اإلمام علي : ولسعة علمه وثقته فيه قيل )٩٠(عباس

علمنا أن تلك المهمة ليست باليسيرة ألن مناظرة جماعة كانوا ، إذا  )٩١( .الخوارج

على عقيدة التوحيد ثم انحرفوا عنها وتطرفوا بأفكارهم منها ، وأصبحوا يستحلون 

، وهذه تتطلب اإلحاطة بمختلف العلوم الشرعية دماء المؤمنين وأعراضهم وأموالهم

ألدبية ، فكان اختيار اإلمام والدينية فضالً عن براعة في اللغة العربية والبالغة ا

موفقاً إذ تمكن ابن عباس من إقناع الكثير منهم وتغيير وجهة نظرهم وزرع األمل 

  .في نفوسهم ، فرجع من ضل منهم الى جادة الصواب 
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بتفضيل أصحاب المعرفة والكفاءة والتجربة  ويبدو إن حرص اإلمام علي     

، الدهورر ومماحكة لما خلفته ناتج عن دراية في األمور وفراسة في الصدو

لمنصب القضاء ، فقد كان قاضياً بارعاً  )٩٢(ويتجلى ذلك باختياره شريح الكندي

وما قصته مع . فقيهاً ورعاً نقياً تقياً ، ينطق بالحق وال يخشى في اهللا لومة الئم 

لّما اختصم مع يهودي في درع كانت له إالّ خير  الخليفة علي بن أبي طالب 

لى ذلك ، فقد حكم بالدرع لليهودي ولم يخف ولن يراع وال يحابي أحداً في دليل ع

  )٩٣(. الحق ، ألن الخليفة ال يملك البينة وليس عنده شهود

في  ″مهمة" أوجد وأرسى قيما نستشف من خالل ما تقدم أن اإلمام علي

لة ، مجال التكليف اإلداري واختيار الوالة والعمال والقضاة ، وبقية موظفي الدو

 )٩٤(وفقاً لمواصفات ومؤهالت محددة بعيدة عن تأثيرات القرابة والمحاباة والمصالح

سواء  كانت الذاتية أو الدنيوية ، وانعكف على جملة شروط ومواصفات فّضلته 

على غيره وامتاز فيها المرشح لتولي أي منصب في الدولة وفقاً لمعطيات ثقافية أو 

  .أخالقية أو دينية 

قول إن هذه الشواهد ما هي إالّ غيض من فيض تراثنا اإلسالمي خالصة ال

في مجال المفاضلة والتشريف والتكريم ألصحاب الخبرة والمعرفة أولي العقول 

الراجحة والصفات الالمعة والقيادة البارعة ، ذوي األخالق المشهودة والخصال 

العربية في صدر ومن خالل ذلك نستنتج أن الدولة . المعهودة واآلمال الموعودة

، على تقدم المجتمع وتطور مؤسساته، بعيداً عن التلكؤ والعراقيل اإلسالم حرصت

والفشل والتضليل ، مواكبة لعجلة الرقي والعمران ، ومجانبة لسبل السلبية 

والخسران ، وذلك عندما اعتمدت آلية سليمة وصحيحة وهي التفضيل والمفاضلة 

، ل المناصب وتولي المهام والمصاعبألصلح لشغفي اإلسالم ، باختيار األنسب وا

من خالل تنصيب وتعيين لألشخاص المعهودين بالتقوى ومخافة اهللا ، المشهورين 

بالصدق واألمانة واإلخالص ، من ذوي األخالق الكريمة والنوايا السليمة أصحاب 

أقدر من الخبرة الكفوئين ، وبفن اإلدارة والسياسة بارعين متمكنين ، ألنهم يكونون 
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، يعملون بجد ونشاط ويتجنبون الفساد  في غزارة اإلبداع وكثرة اإلنتاج غيرهم

واإلفراط ، غايتهم رضا اهللا وسعادة العباد ، وطموحهم علو اإلسالم وقوة البالد ، 

لذلك نجد بوساطة تلك المعايير وهذه الطريقة في هيكلية القيادة واإلدارة والتعليم 

شوكتها ، وحفظت بيضتها ، ورفعت رايتها ، وأشرقت سماء والتنظيم قد قويت بها 

مجدها على العالم أجمع ، لينهل من حضارتها ، ويستفيد من تجاربها وخبرتها، 

لذلك إذا أردنا أن نواكب مسيرة التطور وما يشهده العالم من قفزة نوعية في التقدم 

الخبرة والمعرفة من  العلمي والتقني والتكنلوجي فعلينا أن ننيط تلك المهمة ألهل

الكفاءات وأصحاب الشهادات فإنهم أقدر على البناء والتألق واإلبداع ، واعلموا أنه 

  .ال يصلح أمر هذه األمة إالّ بما صلح أولها واهللا ولي التوفيق
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  :هوامش البحث وشروحاته 

  .٤سورة التين ، )١(

  .١٣سورة الحجرات ، )٢(

؛المتقي ٦/٥٢٧ ،فتح الباري: ابن حجر العسقالني؛ ٣/٢٦٦ئد ،مجمع الزوا: الهيثمي )٣(

  .٣/٢٧٩كنز العمال ،: الهندي

  .١/١٠٢السحر الحالل ،: الهاشمي )٤(

  .١/٦٤االشتقاق،:؛ األزدي٢/٩٠٧جمهرة اللغة ،: ابن دريد )٥(

  .٣٠/١٧٢تاج العروس،: ؛ الزبيدي١٢/٣١تهذيب اللغة ،: األزهري )٦(

  .٢/٩٠٧فسه،المصدر ن: ابن دريد  )٧(

  .٢/٦٩٣المعجم الوسيط ،: إبراهيم مصطفى وآخرون  )٨(

  .٢/٦٩٣المصدر نفسه ،: إبراهيم مصطفى وآخرون  )٩(

: ؛ البيهقي١/٤٠٢شرف المصطفى ،: ؛ الخركوشي٥/١٧٢أخبار مكة ،: الفاكهي )١٠(

؛ ١/٦٤١الكامل ،: ؛ ابن األثير٢/٤٥الروض األنف ، : ؛ السهيلي٩/٢٠٤معرفة السنن ،

  .٧/٨٧المفصل ،: اد عليجو

شفاء : ؛ الفاسي٢/٤٠٦التاريخ،: ؛ ابن خلدون١/٦٤١المصدر نفسه ،: ابن األثير )١١(

  .٢/١١٨الغرام ،

  .٢/٢٩١البداية والنهاية ،: ؛ ابن كثير١/٢٤٢المصدر السابق،: السهيلي )١٢(

  .١/٦٠٢ينظر االكتفاء ، )١٣(

  .٥٥سورة اإلسراء ، )١٤(

  .١٢٤سورة البقرة ،  )١٥(
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  .٢٧سورة سبأ، )١٦(

  .١١٠سورة آل عمران، )١٧(

  .٩سورة الزمر ، )١٨(

  .٢٨سورة ص ، )١٩(

  .٧١سورة النحل ، )٢٠(

  .٤سورة الرعد ، )٢١(

  .٥/٥٨٤السنن ،: ؛ الترمذي٣/٣٠٧المسند ،: ابن حنبل )٢٢(

  .١١/١٩٠المصدر السابق ،:؛ المتقي الهندي٣/٣٨٥،المصنف: ابن أبي شيبة )٢٣(

  .٧٦وسف ،سورة ي )٢٤( 

  .٧/٤٦٢شعب اإليمان ،: ؛ البيهقي١/٦الصحيح ،: مسلم  )٢٥(

البحر : ؛ البزار١/٣١٢السنن ،: ؛ ابن ماجة ٢/٤٤المصنف ، : عبد الرزاق )٢٦(

  .١١/٢٠٨عمدة القاري،: ؛ العيني١/١٢٠مصباح الزجاجة ،: ؛الكناني٩/٢٧٤الزخار،

الصحيح : ؛ ابن حبان١/١٢٥المصدر السابق ،: ؛ مسلم٢/٤١٧السنن ،: الدارمي )٢٧(

،١٠/٣٤٦.  

: ؛ ابن حجر العسقالني٤/٦٢نصب الراية ،: ؛ الزيلعي٤/١٠٤المستدرك ،: الحاكم )٢٨(

  .٢/١٦٥الدراية ،

؛ المتقي ٣/١٢٥الترغيب والترهيب ،: ؛ المنذري١/٦المصدر السابق ،: ابن حنبل )٢٩(

  .٥/٢٦٥المصدر السابق ،: الهندي

  .١/٢١٣جمهرة خطب العرب ،: ؛ صفوت ٢/٥٧٣التاريخ ،: الطبري )٣٠(
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: ؛ابن كثير٣٠/٣٦تاريخ دمشق ،: ؛ ابن عساكر٦/٣٦٩السنن الكبرى ،: البيهقي )٣١(

  .٣/٢٧المصدر السابق ،

: ؛ابن األثير٢/١٦٤دالئل النبوة ،: ؛الفريابي٢/١٢٠السير والمغازي ،: ابن اسحق )٣٢(

  .٣/٣١٧أسد الغابة ،

: ؛الهيثمي١/٣١٦المصدر السابق ،: ؛ مسلم ١/٢٤٠الصحيح ،: ينظر البخاري )٣٣(

  .٩/٣٥مجمع الزوائد ،

؛ محب ٢/٢٨٩المصدر السابق ،: ؛السهيلي٥/٥١٥شرف المصطفى ،: الخركوشي )٣٤(

  .١/٥٨ذخائلر العقبى ،: الدين الطبري

  .٣٨/٢٥٥بحار األنوار ،: ؛ المجلسي٤/١١٤شرح نهج البالغة ،: ابن أبي الحديد  )٣٥(

  .١/٤٧٥السيرة النبوية ،: أبو شهبة )٣٦(

المصدر السابق : ؛ ابن خلدون١١/٤٨٠المصدر السابق ،: ابن عساكر )٣٧(

  .١٢/١٢٢الضوء الالمع ،: ؛السخاوي٨/٨٢،

: ؛ الحاكم٥/٨٧المعجم األوسط ،: ؛ الطبراني٢/٦٥٦تاريخ المدينة ،: ابن شبة )٣٨(

  .٣/٥٧٤المصدر السابق ،

؛ ٦/٥٨المصدر السابق ،: ؛ الترمذي١/٣٥٩المصدر السابق ،: ابن حنبل )٣٩(

  .١/٣٠١مكارم األخالق ،: الخرائطي

  ،هو أبو ثابت سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن الخزرج )٤٠(

وكان يكنى بالكامل ، ألنه أتقن الكتابة والعوم والرماية ، وكان سيداً جليالً جواداً كريماً ، 

ينظر ابن . ـه١٥المشاهد كلها ، توفي بحوران من أرض الشام سنة شهد أحداً والخندق و

 ،العبر: ؛ الذهبي١/٢٤٧معجم الصحابة ،: ؛ ابن قانع ٣/٤٦٠المصدر السابق ،: سعد

١/٢٣.  
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١٢٨ 

هو أبو عمرو سعد بن معاذ بن امرىء القيس بن زيد بن عبد األشهل بن جشم بن  )٤١(

، الخندق فقطع كاحله ق ، ورمي بسهم فيالحارث بن الخزرج ، شهد بدراً وأحداً والخند

 ،الثقات: ابن حبان. ه٦ثم انتقض جرحه بعد شهر فتوفي في غزوة بني قريضة سنة 

  .١/١٣ ،مرآة الجنان:؛ اليافعي٢/٢٢١أسد الغابة ،: ير؛ ابن األث٢/١٤٦

هو أبو يحيى أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن رافع بن عبد  )٤٢(

بن جشم بن الحارث بن الخزرج ، وكان سيد بني األشهل شهد بدراً وأحداً األشهل 

. ه٢٠نة والمشاهد كلها ، وكان أحد العقالء الكملة أصحاب الرأي والمشورة ، توفي س

أسد : ؛ ابن األثير١/٤١ ،فضائل الصحابة: ؛ النسائي٢/٤٧،التاريخ الكبير: البخاري

  .١/١١٢، الغابة

 ،المصدر السابق: ؛الحاكم٩/٤٨٣الصحيح ،: ؛ ابن حبان٤/٢٢٠السنن ،: أبو داود )٤٣(

١/٤٣.  

مكارم : ؛ الطبراني٤/٣٧٠المصدر السابق ،: ؛ الترمذي١/٥٨٠الجامع ،: ابن وهب )٤٤(

  .١/٣١٤األخالق ،

  .٢/١٥٧للمزيد ينظر نهج البالغة ، )٤٥(

؛ الديار ١/٢٠الثغور الباسمة ،: ؛ السيوطي٢/٥٣٣أنساب األشراف ،: البالذري  )٤٦(

  .١/٣٦٣تاريخ الخميس ،: بكري

  .١/١٨٢االحتجاج ،: ؛ الطبرسي٦/١٨الطبقات الكبرى ،: ابن سعد )٤٧(

هي سفانة بنت حاتم بن عبد اهللا بن سعد بن الحشرج بن امريء القيس بن عدي بن )٤٨(

في سبايا من طيء  طيء ، وكانت امرأة جذلة وقورة ، سبيت فقدم بها على رسول اهللا 

  .ا أياماً ثم من عليها ، وأعطاها نفقة وكسوة وردها الى مأمنها إكراماً ألبيهافحبسه

؛ ابن حجر ٢/٢١٢المصدر السابق،: ؛ ابن كثير٧/١٥٧أسد الغابة ،: ابن األثير

  .٧/٧٠١اإلصابة ،: العسقالني



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٢٩ 

  اإلسالممعايير المفاضلة في صدر  
: ؛ صفوت ١/٣٦٨المصدر السابق ،: ؛ األبشيهي٣/١٢٢خزانة األدب ،: البغدادي )٤٩(

  .١/١٦٩ابق ،المصدر الس

؛ ١/٢٠٥المصدر السابق ،: ؛ الدارمي٤/٣٣٦المصدر السابق ،: ابن حنبل )٥٠(

  .١/١٢المصدر السابق ،: البخاري

هو أبو يحيى عبد اهللا بن أنيس بن أسعد بن حرام بن حبيب بن مالك بن غنم بن  )٥١(

مهرة أنساب ج: ابن حزم . ه ٥٤وبرة الجهني ، شهد العقبة وأحداً وما بعدها ، توفي سنة 

  .١/٤١ ،العبر: ؛ الذهبي١/٥١٨االستيعاب ،: ؛ابن عبد البر١/٤٥٢العرب ،

السيرة : ؛ ابن كثير١/٥١٧دالئل النبوة ،: ؛ األصبهاني٦/٣٠السيرة ،: ابن هشام )٥٢(

  .٣/٢٦٧النبوية ،

 ،االكتفاء: ؛ الكالعي١/٥٨دالئل النبوة ،: ؛ البيهقي٢/٦٣٣، المغازي: الواقدي )٥٣(

١/٤٧٧.  

إنسان : ؛ الحلبي١٠/٦٢سبل الهدى ،: ؛ الصالحي١/٢٦٤المصدر نفسه ،: الواقدي )٥٤(

  .٣/٥٤العيون ،

هو أبو عبد اهللا مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن  )٥٥(

كالب بن مرة القرشي ، من السابقين الى اإلسالم ، ومن فضالء الصحابة وخيارهم ، 

؛ ابن حجر ٤/٣٨٧أسد الغابة ،: ابن األثير. ه٣استشهد في أحد سنة هاجر الهجرتين ،

  .٥/١٤٦اإلصابة ،: العسقالني

  .١/١٢٦التراتيب اإلدارية ، : ؛ الكتاني٢/١٢٣المصدر السابق ،: ابن سعد  )٥٦(

هو أبو عبيدة عامر بن عبد اهللا بن الجراح بن هالل بن أهيب بن ضبة بن الحارث  )٥٧(

لقرشي ، من السابقين األولين ، شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها ، وهو بن فهر بن كنانة ا

ينظر . ـه١٨أحد العشرة المبشرين بالجنة ، توفي بناحية األردن بطاعون عمواس سنة 

: ؛ ابن قنفذ٢٥/٤٨٩تاريخ دمشق ،: ؛ ابن عساكر١/٤٧٧المصدر السابق ،: ابن عبد البر

  .١/٣٠الوفيات ،
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١٣٠ 

  .١/١٢٧المصدر السابق ،: ؛ الكتاني٢/٣٤١السابق ،المصدر : ابن سعد )٥٨(

هو جند ب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار ، أسلم في مكة ، وهو  )٥٩(

بتحية اإلسالم ، لم يشهد بدراً ، وشهد أحداً والمشاهد كلها ، سكن  أول من حيا النبي

مشاهير علماء : ؛ ابن حبان٢/٢٢١التاريخ الكبير ،: البخاري. ه٣٢الربذة وتوفي فيها سنة 

  .٢/٥٥٧معرفة الصحابة ،: ؛ األصبهاني١/٣٠األمصار ،

؛ابن حجر ٤/٩٢المصدر السابق ،: ؛ الحاكم٣/١٦٤المصدر السابق ،: ابن سعد )٦٠(

  .١٣/١٢٦فتح الباري،: العسقالني

هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرؤ القيس الكلبي ،  )٦١(

ه سعدى بنت ثعلبة ، من السابقين األولين ، شهد بدراً وأحداً ، استشهد في موقعة مؤتة وأم

  .١/١٩العبر،: ؛ الذهبي١/٣٢٤المصدر السابق ،: ابن عبد البر. ـه٨سنة 

؛ ابن ١٩/٣٤٦المصدر السابق ،: ؛ ابن عساكر٣/٢٩المصدر السابق ،: ابن سعد )٦٢(

  .١/٣٧٨صفة الصفوة ،: الجوزي

؛ ٢/٣٧٣المصدر السابق،: ؛ ابن هشام٢/٧٥٥المصدر السابق،: ديالواق )٦٣(

  .٣/٦٨المصدر السابق ،: الخركوشي

وأمه بركة حاضنة  هو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول اهللا )٦٤(

: ابن قتيبة. ـه٥٤، من فضالء الصحابة وجلة المهاجرين واألنصار توفي سنة  النبي

شذرات : ؛ ابن العماد الحنبلي١/١٠٢المصدر السابق ،: ي؛ اليافع١/١٤٥المعارف ،

  .١/٢٥٣الذهب،

؛ ٢/٣٥٠عيون األثر ،: ؛ ابن سيد الناس ٢/٣٨المصدر السابق ،: الكالعي )٦٥(

  .٢/١٢٤إمتاع األسماع ،: المقريزي

خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمرو بن مخزوم هو أبو سليمان  )٦٦(

قائداً ، من كبار الصحابة، وكان إسالمه بين الحديبية والفتح، وكان  المخزومي، سيف اهللا

توفي على على قتال أهل الردة وغيرها من الفتوح،  أميراًعسكرياً ال نظير له ، أختير 
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١٣١ 

  اإلسالممعايير المفاضلة في صدر  
المصدر السابق ، : ؛ الصالحي ١/٦٦المصدر السابق ،: يافعيلا .ه٢١فراشه سنة 

١/٢٢٣.  

المصدر : ؛ الحلبي١/٢٦١األنس الجليل ،: لعليمي؛ ا١/١٨٢الرحلة ،: ابن جبير )٦٧(

  .٣/٢٧٩السابق،

  .١/١٥عيون األخبار ،: ابن قتيبة  )٦٨(

  . ٣١٤النظم اإلدارية والمالية في عهد اإلمام علي ،ص )٦٩(

  .١/٤٢المصدر السابق ،: ؛ ابن حنبل١/٥٧الخراج ،: أبو يوسف  )٧٠(

  .٢/١٥٣التاريخ ،: اليعقوبي)٧١(

: الهامش ، وينظر ابن عساكر ٣/١٠٢أنساب األشراف ، : ذري ينظر البال )٧٢(

: ؛ ابن عنبة ٢/٣٤٢الرياض النضرة ،: ؛ محب الدين الطبري١٤/١٧٥المصدر السابق ،

  .٢/٦٩٤محض الصواب ،:  ؛ ابن عبد الهادي١/١٩٢عمدة الطالب ،

  .٢/٤٨٠حياة الصحابة ،: ؛ الكاندهلوي١/٤٠٩المصدر السابق ،: البزار )٧٣(

علي : ؛ الصالبي٢/٢٧٦التحفة اللطيفة ،: ؛ السخاوي١/٥٣فرق الشيعة ،: النوبختي )٧٤(

  .١/٢٤٤بن أبي طالب ،

: ؛ الماوردي٤/٢١٠المصدر السابق ،: ؛ الطبري١/٤٣٢فتوح البلدان ،: البالذري )٧٥(

  .١/٢٩٨األحكام السلطانية،

ن عبد عوف و بهو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمر )٧٦(

، شهد أحداً وما بعدها من المشاهد ، وكان  يكتب الوحي لرسول بن غنم بن مالك النجار

، وهو من القراء والراسخين في العلم من الصحابة ، اختلف في سنة وفاته وقيل  اهللا 

  .١/٣٨المصدر السابق ،: ؛ الذهبي١/٣٢١المصدر السابق ،: ابن عبد البر. ه٤٥سنة 

؛ ابن ١/٦٨١ ،مشكاة المصابيح:؛ الخطيب التبريزي٢/٤٠الكبرى ، السنن: يالبيهق )٧٧(

  .٥٥ /١،فضائل القرآن : كثير 
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١٣٢ 

: ؛ الزرقاني٤/٣٣١الدر المنثور ،: ؛ السيوطي٤/١٨األحكام الشرعية ،: األشبيلي )٧٨(

  .١/١٧٥مناهل العرفان ،

  .٢/٤٧٠المصدر السابق ،: ؛ ابن عبد البر٩٣/ ١التاريخ ،: ابن خياط )٧٩(

هو أبو موسى عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن  )٨٠(

على زبيد وعدن وكان من قراء الصحابة  الجماهر بن األشعر ، استعمله رسول اهللا

: ؛ الذهبي٢/٤٧٠المصدر السابق ،: ابن عبد البر. ه٤٤وفضالءهم ، توفي سنة

  .٢/٢٩٢سابق ،المصدر ال: ؛ الديار بكري١/٣٨العبر،

  .٥/٨٠مرقاة المفاتيح ،: ؛ القاري١/٥٦٢موارد الظمآن ، : الهيثمي  )٨١(

  .١٢/١٠١شرح نهج البالغة ،: ينظر ابن أبي الحديد  )٨٢(

؛ ابن قيم ١/٣١٤صفة الصفوة ،: ؛ ابن الجوزي٢/٣٣٩المصدر السابق ،: ابن سعد)٨٣(

  .١/١٦إعالم الموقعين ،: الجوزية

  . ٨١والمالية في عهد اإلمام علي ، ص النظم اإلدارية )٨٤(

هو أبو إبراهيم مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة بن جذيمة بن  )٨٥(

، وكان فارساً شجاعاً فشارك اإلمام  مالك بن النخع ، وكان من أصحاب اإلمام علي

: ريالبخا. ـه٣٨علي في حروبه ، وقلده مصر فمات في طريقه إليها مسموماً سنة 

  .٥/٢٥٩األعالم ،: ؛ الزركلي٧/٣١٠التاريخ الكبير ،

 ،المصدر السابق: ؛ ابن أبي الحديد١/٣٢١،التذكرة الحمدونية  :ابن حمدون  )٨٦(

  .١/٥١٩صيد األفكار ،: ؛ المهدي٦/٢٥المصدر السابق ،: ؛ النويري١٧/٦٨

  .٨١المصدر السابق ،ص: العيساوي  )٨٧(

  .٣/١٢٥المصدر السابق ،: المنذري )٨٨(

  .٧٤/٢٥٢المصدر السابق ،: المجلسي )٨٩(



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٣٣ 

  اإلسالممعايير المفاضلة في صدر  
هو عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب  )٩٠(

تلقى العلم وهو صغير، توفي بالطائف سنة القرشي ، حبر األمة وترجمان القرآن ، 

 .١/١١٥المصدر السابق ، : ؛ اليافعي١/٤٩، مصدر السابقال: الذهبي.هـ ٦٨

  .١١١المصدر السابق ،ص: ؛ العيساوي٢/١٧٨التاريخ ،: اليعقوبي )٩١(

هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش  )٩٢(

على الكوفة فأقام قاضياً خمسة وسبعون  الكندي، من كبار التابعين ، استقضاه عمر 

وفيات : ابن خلكان.ه٨٧توفي بالكوفة سنة سنة ، اختلف في سنة وفاته واألصح أنه 

  .١/٢٧طبقات الحفاظ ،: ؛ السيوطي١٦/٨٢الوافي بالوفيات ،: ؛ الصفدي٢/٤٦٠األعيان ،

: ؛ الصالبي٤٢/٤٨٧المصدر السابق ،: ؛ ابن عساكر٢/٢٠٠أخبار القضاة ،: وكيع )٩٣(

  . ١/٣٦٢المصدر السابق ،

  .٤٤٣المصدر السابق ،ص: العيساوي )٩٤(
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١٣٤ 

  :المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم* 

  )هـ٨٥٢ت(األبشيهي ، أبو الفتح شهاب الدين محمد بن أحمد * 

، دار الكتب  ٢، تحقيق مفيد محمد قميحة ،ط)المستطرف في كل فن مستظرف(  -١

  .م١٩٨٦بيروت -العلمية

  )هـ  ٦٣٠ت ( ابن األثير ،عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري *  

، دار إحياء التراث ١، تحقيق عادل أحمد الرفاعي، ط)سد الغابة في معرفة الصحابة أ(  -٢

  م١٩٩٦بيروت -العربي

 -، دار الكتب العلمية٢، تحقيق عبد اهللا القاضي،ط)الكامل في التاريخ (  -٣

  . هـ١٤١٥بيروت

  )ه١٥١ت(ابن اسحق ، محمد بن يسار المطلبي * 

  بيروت -يل زكار ، دار الفكر سه. ، تحقيق د) السير والمغازي(  -٤

  )هـ٣٧٠ت ( األزهري، أبو منصور محمد بن  أحمد * 

 -، دار إحياء التراث العربي١، تحقيق محمد عوض مرعب،ط)تهذيب اللغة (  -٥

  .م٢٠٠١بيروت

  )هـ٦٢٢ت ( اإلشبيلي، أبو محمد عبد الحق * 

  .م٢٠٠١لرياضا -، مكتبة الرشد١، تحقيق حسين بن عكاشة،ط)األحكام الشرعية( -٦

  )هـ٤٣٠ت(األصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد * 

 –،، دار النفائس ٢،  تحقيق محمد رواس قلعجي وعبد البر عباس، ط)دالئل النبوة (  -٧

  .م١٩٨٦بيروت



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٣٥ 

  اإلسالممعايير المفاضلة في صدر  
الرياض  –، دار الوطن  ١، تحقيق عادل يوسف العزازي ، ط)معرفة الصحابة(  -٨

  .م١٩٩٩٨

  )هـ٢٥٦ت( اهللا محمد بن إسماعيل الجعفي  البخاري، أبو عبد* 

  .ت.بيروت د –،تحقيق السيد هاشم الندوي ، دار الفكر ) التاريخ الكبير(  -٩

 - ، دار ابن كثير٣مصطفى ديب البغا، ط. ، تحقيق د)صحيح البخاري (  - ١٠

  .م١٩٨٧بيروت

  ) هـ٢٩٢ت (أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ،* 

 –، مكتبة العلوم والحكم  ١محمود الرحمن زين اهللا ، ط. تحقيق د) الزخار البحر (  - ١١

  .هـ١٤٠٩بيروت

  )هـ١٠٩٣ت ( البغدادي، عبد القادر بن عمر الحنفي* 

 ، تحقيق محمد نبيل طريفي وأميل اليعقوب ،)خزانة األدب ولب لباب لسان العرب (  - ١٢

  .م١٩٩٨بيروت  -دار الكتب العلمية

  )ه٢٧٩ت(الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البالذري، أبو* 

 –، دار الفكر  ١، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي ، ط) أنساب األشراف (  - ١٣

  .م١٩٩٦بيروت 

  .م١٩٨٨بيروت –، دار ومكتبة الهالل ) فتوح البلدان (  - ١٤

  )هـ٤٥٨ت( البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي* 

  .م١٩٩٤الكويت  –عبد القادر عطا، دار الباز  ، تحقيق محمد)السنن الكبرى (  - ١٥

  .ه١٤٠٥بيروت  -، دار الكتب العلمية ١، ط) دالئل النبوة(  - ١٦



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العدد العشرون 

 عادل إسماعيل خليل.د.م.أ

١٣٦ 

 -، دار الكتب العلمية١، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول،ط)شعب اإليمان ( - ١٧

  .هـ١٤١٠بيروت 

  )هـ٢٧٥ت( الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة* 

 –دار إحياء التراث العربي  ، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، ) يسنن الترمذ(  - ١٨

  .ت.بيروت د

  )ـه٦١٤ت(ابن جبير ،أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني * 

  .ت.بيروت د –، دار ومكتبة الهالل ) رحلة ابن جبير (  - ١٩

  ) هـ ٥٩٧ت(ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد * 

 -، دار المعرفة٢، تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي، ط)صفة الصفوة (  - ٢٠

  .م١٩٧٩بيروت

  )هـ٤٠٥ت( الحاكم، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا النيسابوري* 

، دار الكتب ١، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط)المستدرك على الصحيحين (  - ٢١

  .م١٩٩٩بيروت  -العلمية

  )هـ٣٥٤ت( حبان بن أحمد البستي ابن حبان، محمد بن* 

 - ، مؤسسة الرسالة٢، تحقيق شعيب األرنؤوط، ط)صحيح ابن حبان (  - ٢٢

  .م١٩٩٣بيروت

 –، دار الوفاء  ١،تحقيق مرزوق علي إبراهيم ، ط) مشاهير علماء األمصار (  - ٢٣

  .م١٩٩١المنصورة

  )هـ٨٥٢ت( ابن حجر العسقالني، شهاب الدين أحمد بن علي * 

 -،دار الجيل١، تحقيق علي محمد البجاوي،ط)صابة في تمييز الصحابة اإل(  - ٢٤

  .م١٩٩٢بيروت



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٣٧ 

  اإلسالممعايير المفاضلة في صدر  
دار  ،١، تحقيق عبد اهللا هاشم اليماني، ط)الدراية في تخريج أحاديث الهداية (  - ٢٥

  .ت.بيروت د -المعرفة

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين )فتح الباري شرح صحيح البخاري(  - ٢٦

  .هـ١٣٧٩بيروت  -ار المعرفةالخطيب، د

  )ـه٦٥٦ت(ابن أبي الحديد ، عبد الحميد بن هبة اللة بن محمد المعتزلي * 

 –، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ) شرح نهج البالغة ( - ٢٧

  .ت. بيروت د

  )هـ٤٥٦ت ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي  ، ابن حزم* 

، دار الكتب  ٤، مراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم ، ط) مهرة أنساب العربج(  - ٢٨

  .م٢٠٠٧بيروت –العلمية 

  )هـ١٠٤٤ت( الحلبي، علي بن برهان الدين* 

  .هـ١٤٠٠بيروت  -، دار المعرفة)في سيرة األمين المأمون  إنسان العيون(  - ٢٩

  )ـه٥٦٢ت(ابن حمدون ، أبو المعالي محمد بن الحسن بن علي * 

  .ـه١٤١٧بيروت  –، دار صادر  ١، ط) التذكرة الحمدونية (  - ٣٠

  )هـ٢٤١ت( أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل الشيباني  ابن حنبل،* 

  .ت.مصر د -، مؤسسة قرطبة)المسند (  - ٣١

  )هـ ٣٢٧ت ( بن شاكر محمد بن جعفر الخرائطي، أبو بكر * 

يق أيمن عبد الجبار البحيري ، دار ، تحق)ومعاليها ومحمود طرائفها مكارم األخالق(  - ٣٢

  .م١٩٩٩القاهرة –اآلفاق العربية 

  )ـه٤٠٧ت(الخركوشي، أبو سعد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم * 



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العدد العشرون 

 عادل إسماعيل خليل.د.م.أ

١٣٨ 

  .ـه١٤٢٤مكة –، دار البشائر اإلسالمية  ١، ط) شرف المصطفى (  - ٣٣

  )هـ٥٠٢ت(الخطيب التبريزي، محمد بن عبد اهللا * 

 - ، المكتب اإلسالمي٣ق محمد ناصر الدين األلباني،طتحقي) مشكاة المصابيح (  - ٣٤

  .م١٩٨٥بيروت

  )هـ٨٠٨ت( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي * 

  .م١٩٨٤بيروت  –، دار القلم ٥، ط)تاريخ ابن خلدون (  - ٣٥

  )هـ٦٨١ت( ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر* 

بيروت  -إحسان عباس، دار صادر. ، تحقيق د) اء أبناء الزمانوفيات األعيان وأنب(  - ٣٦

  .ت.د

  )هـ ٢٤٠ت(ابن خياط، أبو عمر خليفة بن شباب العصفري* 

  .م١٩٩٣بيروت -دار الفكر ،سهيل زكار. قديم د، ت)تاريخ خليفة بن خياط (  - ٣٧

  )هـ ٢٥٥ت( الدارمي، أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن* 

، دار الكتاب ١، تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، ط)سنن الدارمي (  - ٣٨

  .هـ١٤٠٧بيروت  -العربي

  )هـ٢٧٥ت( أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني* 

  .ت.بيروت د - ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر)سنن أبي داود (  - ٣٩

  )ـه٣٢١ت (ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسين األزدي * 

  .ت.القاهرة د -، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، مكتبة الخانجي) االشتقاق ( - ٤٠

بيروت  -، دار العلم للماليين ١،طتحقيق رمزي منير بعلبكي،) جمهرة اللغة (  - ٤١

  .م١٩٨٧



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٣٩ 

  اإلسالممعايير المفاضلة في صدر  
  )ـه٩٦٦ت(الديار بكري ، الحسين بن محمد بن الحسن* 

  .ت.بيروت د –ار صادر ، د ١، ط) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس (  - ٤٢

  )هـ٧٤٨ت( الذهبي، أبو عبد اهللا شمس الدين بن أحمد بن عثمان * 

  .م١٩٩٧بيروت  -دار الفكر  ،١، ط  )العبر في خبر من غبر ( - ٤٣

  )هـ١٢٠٨ت ( الزبيدي، السيد محمد  مرتضى الحسيني * 

  .ت.لهداية د، تحقيق مجموعة من المحققين، دار ا)تاج العروس من جواهر القاموس(  - ٤٤

  )ه١٣٦٧ت (الزرقني ،محمد بن عبد العظيم * 

  .ت.مصر د –، البابي الحلبي  ٣، ط) مناهل العرفان في علوم القرآن (  - ٤٥

  )ـه١٣٩٦ت (الزركلي ، خير الدين حمود بن محمد بن فارس * 

  .م٢٠٠٢بيروت  –، دار العلم للماليين ١٥، ط) األعالم(  - ٤٦

  )هـ٧٦٣ت( هللا بن يوسف الحنفيأبو محمد عبد ا الزيلعي،* 

  .هـ١٣٥٧مصر  -، تحقيق محمد يوسف البنوري، دار الحديث)نصب الراية( - ٤٧

  )هـ٩٠٢ت( السخاوي،  أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد * 

 -  دار الكتب العلمية ،  ١، ط) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة(  - ٤٨

  .م١٩٩٣بيروت

  .ت.بيروت د –، دار مكتبة الحياة   )مع ألهل القرن التاسع الضوء الال(  - ٤٩

  )هـ٢٣٠ت( ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري * 

  .ت.بيروت د –، دار صادر )الطبقات الكبرى (  - ٥٠

  )هـ٥٨١ت(القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا  وأب السهيلي،* 



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العدد العشرون 

 عادل إسماعيل خليل.د.م.أ

١٤٠ 

  .ت .بيروت د –،دار الكتب العلمية ١، ط)الروض األنف (  - ٥١

  )هـ٩١١ت( السيوطي، جالل الدين بن عبد الرحمن * 

، دار الصحابة  ١، تحقيق مجدي فتحي السيد ، ط) الثغور الباسمة في مناقب فاطمة(  - ٥٢

  .م١٩٩١طنطا  –للتراث 

  .م١٩٩٣بيروت  - دار الفكر) الدر المنثور في التفسير بالمأثور(  - ٥٣

  .ه١٤٠٣بيروت – ، دار الكتب العلمية) طبقات الحفاظ (  - ٥٤

  )هـ ٢٦٢ت ( ، أبو زيد عمر بن شبه النميري ةابن شب* 

 -، تحقيق علي محمد دندل وياسين سعد الدين، دار الكتب العلمية )تاريخ المدينة (  - ٥٥

  .م١٩٩٦بيروت 

  )ه١٤٠٣ت(أبو شهبة ، محمد بن محمد بن سويلم * 

  .ـه١٤٢٧دمشق  –ر القلم ، دا ٨،ط) السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة (  - ٥٦

  )هـ٢٣٥ت( ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن محمد الكوفي * 

  .هـ١٤٠٩الرياض  –، مكتبة الرشد ١، تحقيق كمال يوسف الحوت،ط)المصنف( - ٥٧

  )ه٩٤٢ت(الصالحي ، محمد بن يوسف الشامي * 

د وعلي ،تحقيق عادل عبد الموجو) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ( - ٥٨

  .م١٩٩٣بيروت  –معوض، دار الكتب العلمية 

  )هـ٧٦٤ت( الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك * 

، تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث )الوافي بالوفيات (  - ٥٩

  .م٢٠٠٠بيروت –العربي 

  



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٤١ 

  اإلسالممعايير المفاضلة في صدر  
  صفوت ، أحمد زكي* 

  .ت.بيروت د –مكتبة العلمية ، ال) جمهرة خطب العرب في عصور العبرية الزاهرة( - ٦٠

  الصالبي ، علي محمد محمد* 

  .م٢٠٠٢دمشق – ١، ط) شخصيته وعصرة دراسة شاملة علي بن أبي طالب ( - ٦١

  )ـه٤٠ت(ابن أبي طالب ، أبو الحسن علي  بن أبي طالب بن عبد المطلب* 

  .ت.القاهرة د –، تحقيق محمد عبدة ، دار المعارف ) نهج البالغة( - ٦٢

  )هـ٣٦٠ت( أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب  راني،الطب* 

 - ، تحقيق طارق محمد وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين)المعجم األوسط (  - ٦٣

  .هـ١٤١٥القاهرة 

  .م١٩٨٩بيروت  –، دار الكتب العلمية  ١ط، )مكارم األخالق (  - ٦٤

  )هـ٥٦٠ت(أبو منصور أحمد بن عليالطبرسي، * 

  .م١٩٦٦النجف األشرف  –تحقيق محمد باقر الخرسان ، دار النعمان  ، ) االحتجاج ( - ٦٥

  )هـ٣١٠ت( الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير* 

  .ت.بيروت د –، دار الكتب العلمية )تاريخ الرسل والملوك (  - ٦٦

  )هـ٦٩٤ت ( محب الدين الطبري، أحمد بن عبد اهللا * 

  .ت.د مصر –ار الكتب المصرية ، د)ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى (  - ٦٧

تحقيق عيسى الحميري ، دار الغرب  ،) الرياض النضرة في مناقب العترة (  - ٦٨

  .م١٩٨٦بيروت  –اإلسالمي 

  



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العدد العشرون 

 عادل إسماعيل خليل.د.م.أ

١٤٢ 

  )هـ٤٦٣ت( ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا * 

  .م٢٠٠٦بيروت  – الفكردار  ،١، ط)االستيعاب في معرفة األصحاب (  - ٦٩

  )ـه٩٠٩ت(، جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد  ابن عبد الهادي* 

، تحقيق عبد العزيز ) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (  - ٧٠

  .م٢٠٠٠السعودية  – ١البدر ، ط

  )هـ٥٧١ت( ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن* 

  .م١٩٩٥بيروت -دار الفكر ، دراسة وتحقيق محب الدين العمروي،)تاريخ دمشق (  - ٧١

  )ه١٤٠٨ت (علي ، جواد* 

  .م٢٠٠٤بيروت  –، دار الساقي  ٤،ط) المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم (  - ٧٢

  )ه٩٢٨ت(العليمي ، أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد * 

 –، تحقيق عدنان يونس نباتة ، مكتبة دنيس ) األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل (  - ٧٣

  .ت.عمان د

  )هـ١٠٨٩ت ( لعماد الحنبلي، أبو الفالح عبد الحي ابن ا* 

  .ت.بيروت د –، دار إحياء التراث العربي )شذرات الذهب في أخبار من ذهب (  - ٧٤

  )ـه٨٢٨ت(ابن عنبة ، جمال الدين أحمد بن علي بن الحسين * 

النجف األشرف  –، مطبعة الديواني ) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب (  - ٧٥

  .م١٩٨٨

  العيساوي ، عالء كامل صالح* 

، أطروحة ) م٦٦٠-٦٥٦/ه٤٠-٣٥ النظم اإلدارية والمالية في عهد اإلمام علي(  - ٧٦

  .م٢٠٠٥جامعة البصرة  –دكتوراه غير منشورة ، كلية اآلداب 



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٤٣ 

  اإلسالممعايير المفاضلة في صدر  

  )هـ٨٥٥( العيني، بدر الدين محمود بن أحمد * 

  .ت.بيروت د –العربي  ، دار إحياء التراث)عمدة القاري شرح صحيح البخاري (  -٧٧ 

  )ه٨٣٢ت(الفاسي ، أبو الطيب محمد بن أحمد بن علي الحسيني* 

  .م٢٠٠١بيروت  –، دار الكتب العلمية  ١،ط) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام( - ٧٨

  )ـه٢٧٢ت(الفاكهي ،أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن العباس المكي * 

، دار  ٢،طعبد الملك عبد اهللا دهيش. حقيق دت ،)في قديم الدهر وحديثه  أخبار مكة(  - ٧٩
  .ه١٤١٤بيروت  –خضر 

  )هـ ٣٦١ت ( الفريابي، أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن * 

  .هـ١٤٠٦مكة المكرمة  –، دار حراء ١ط تحقيق عامر حسن صبري،،)دالئل النبوة( - ٨٠

  )هـ١٠١٤ت( القاري، نور الدين علي بن سلطان محمد * 

دار الكتب  ،١، تحقيق جمال عتياني، ط)اتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المف ( - ٨١
  .م٢٠٠١بيروت –العلمية 

  )ـه٣٥١ت(ابن قانع ، أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي* 

، مكتبة الغرباء األثرية  ١، تحقيق صالح بن سالم المصراتي ، ط) معجم الصحابة (  - ٨٢
  .ه١٤١٨المدينة المنورة  –

  )ـه٢٧٦ت (ابن قتيبة ،أبو عبد اهللا محمد بن مسلم الدينوري * 

  .ـه١٤١٨بيروت  –، دار الكتب العلمية ) خبارعيون األ( - ٨٣

  .ت .القاهرة د -ثروت عكاشة ، دار المعارف. ، تحقيق د) المعارف(  - ٨٤

  )ـه٨١٠ت(ابن قنفذ ، أبو العباس أخمد بن حسن بن الخطيب * 

  .م١٩٨٣بيروت  -، دار اآلفاق الجديدة ٤عادل نويهض ،ط، تحقيق ) الوفيات( - ٨٥



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العدد العشرون 

 عادل إسماعيل خليل.د.م.أ

١٤٤ 

ابن القيم الجوزية، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي * 

  )هـ٧٥١ت(

 –، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد،دار الجيل )إعالم الموقعين عن رب العالمين (  - ٨٦

  .م١٩٧٣بيروت 

  )ـه١٣٨٤ت(حمد بن إسماعيل الكاندهلوي ، محمد يوسف بن م* 

بيروت  –، مؤسسة الرسالة  ١بشار عواد معروف ، ط. ،تحقيق د) حياة الصحابة( - ٨٧

  .م١٩٩٩

  )هـ١٣٨٢ت( الكتاني، محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير * 

  .ت.بيروت د –، دار الكتاب العربي  )التراتيب اإلدارية (  - ٨٨

  )هـ٧٧٤ت( عيل بن عمرعماد الدين أبو الفداء إسما ابن كثير،* 

  .م١٩٩٦بيروت  –دار إحياء التراث العربي ، ) البداية والنهاية (  - ٨٩

  .م١٩٧٦بيروت –تحقيق مصطفى عبد الواحد ، دار المعرفة ، )السيرة النبوية( - ٩٠

  )هـ٦٣٨ت( أبو الربيع سليمان بن موسى  الكالعي،* 

محمد كمال . ، تحقيق د)ثة الخلفاء االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا والثال(  - ٩١

  .هـ١٤١٧بيروت –عالم الكتب ، ١، طالدين عز الدين 

  )هـ ٥٦٩ت(الكناني، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل* 

 –دار العربية  ،٢ط ، تحقيق محمد الكشناوي،)مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (  - ٩٢

  .هـ١٤٠٣بيروت 

  )ـه٢٧٣ت (زيد القزويني ابن ماجة ، أبو عبد اهللا محمد بن ي* 

  .ت.بيروت د –، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ) سنن ابن ماجة (  - ٩٣



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٤٥ 

  اإلسالممعايير المفاضلة في صدر  
  )هـ٤٥٠ت( البصري الماوردي، أبو الحسن علي بن حبيب * 

  .ت.القاهرة د –دار الحديث ، )حكام السلطانيةاأل(  - ٩٤

  )ـه١١١١ت(المجلسي ، محمد باقر * 

  .م١٩٨٣بيروت –، مؤسسة الوفاء  ٢ط، ) بحار األنوار (  - ٩٥

  )هـ٩٧٥ت( المتقي الهندي، عالء الدين علي بن حسام الدين * 

دار  ،١ط ، تحقيق محمود عمر الدمياطي،)العمال في سنن األقوال واألفعال كنز( - ٩٦

  .م١٩٩٨بيروت -الكتب العلمية

  )هـ٢٦١ت( مسلم، أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري* 

بيروت  –، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي )صحيح مسلم(  - ٩٧

  .م٢٠٠٠

  )ـه٨٤٥ت(المقريزي ، أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر * 

 –، دار الكتب العلمية  ١، تحقيق محمد عبد الحميد النمسي، ط) إمتاع األسماع (  - ٩٨

  .م١٩٩٩بيروت 

  ) هـ ٦٥٦ت ( بد القوي ، أبو محمد عبد العظيم بن ع المنذري* 

 –،دار الكتب العلمية ١، تحقيق إبراهيم شمس الدين،ط)الترغيب والترهيب (  - ٩٩

  .هـ١٤١٧بيروت

  المهدي ، حسين بن محمد* 

  .ت.صنعاء د – ١،  ط)صيد األفكار في األدب واألفكار والحكم واألمثال(  -١٠٠

  )ـه٣٠٣ت(اني النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراس* 

  .ه١٤٠٥بيروت –، دار الكتب العلمية  ١ط ،) فضائل الصحابة( -١٠١
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  )ـه٤٠٢ت(النوبختي ، أبو محمد الحسن بن موسى * 

  .م١٩٨٤بيروت  –، دار األضواء ) فرق الشيعة (  -١٠٢

  )ـه٧٣٣ت(النويري ،أحمد بن عبد الوهاب بن محمد * 

القاهرة  –ر الكتب والوثائق القومية ، دا ١، ط) في فنون األدب نهاية األرب( -١٠٣

  .ـه١٤٢٣

  )ـه١٣٦٢ت(الهاشمي ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفى * 

  .ت.بيروت د –، دار الكتب العلمية ) السحر الحالل في الحكم واألمثال(  -١٠٤

  )هـ٢١٨ت( ابن هشام، أبي عبد الملك بن أيوب المعافري* 

بيروت  -، دار الجيل ١ف سعد، ط، تحقيق طه عبد الرؤو)السيرة النبوية (  -١٠٥

  .هـ١٤١١

  )هـ٨٠٧ت( الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر * 

  .هـ١٤٠٧بيروت  –، دار الكتاب العربي )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (  -١٠٦

،تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة ،دار الكتب ) موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان (  -١٠٧

  .ت.بيروت د –العلمية 

  )هـ٢٠٧ت( الواقدي، أبو عبد اهللا بن عمر بن واقد *

  .م٢٠٠٤بيروت  -، دار الكتب العلمية١، ط)المغازي (  -١٠٨

  وآخرون ، إبراهيم مصطفى* 

  .هـ١٤١٨طهران -، مطبعة المرتضوي)المعجم الوسيط (  -١٠٩



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٤٧ 

  اإلسالممعايير المفاضلة في صدر  
  )هـ٣٠٦ت (وكيع ، محمد بن خلف بن حيان* 

  .ت.روت دبي –، عالم الكتب ) أخبار القضاة (  -١١٠

  )ـه١٩٧ت(ابن وهب ، أبو محمد عبد اهللا بن وهب المصري * 

 –، دار ابن الجوزي  ١مصطفى أبو الخير ، ط. ، تحقيق د) الجامع  في الحديث( -١١١

  .م١٩٩٥الرياض

  )هـ٧٦٨ت( ، أبي محمد عبد اهللا بن أسعد  اليافعي* 

، دار الكتب ١ور، ط، وضع حواشيه خليل المنص)مرآة الجنان وعبرة اليقظان (  -١١٢

  .م١٩٩٧بيروت  -العلمية

  )ـه٢٩٢ت (اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب * 

  .م٢٠٠٥طهران –، المكتبة الحيدرية  ١، ط) تاريخ اليعقوبي (  -١١٣

  )ـه١٨٢ت(أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب * 

، المكتبة  ١ط محمد ،، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن ) الخراج (  -١١٤

  .ت .القاهرة د –األزهرية للتراث 
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